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8 صفحه
سال چهاردهم

قیمت: 5000 تومان

      مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری :
 خشکسالی، خسارت شدیدی به فضای سبز وارد کرده است

 شهری که سبز نیست
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14 درصد فوتی های تصادفات اصفهان، 
کودکان هستند

سال نو با سیِن اسراف!

برخی از وکال توان 
پرداخت هزینه تمدید 

پروانه وکالت ندارند

 رشد 13 درصدی صادرات
  از طریق گمرکات 

استان اصفهان

 سیاوش یزدانی خود
  را از همه سرتر 

می داند
83 6

سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود

031_36284167_8

لفضل العباس   )ع( و روز جانباز را تبریک می گوییم
والدت حضرت   ابوا

حیدرآباد، خواهرخوانده هندی اصفهان 
7می شود

 تقویم باغبانی شهرها هر سال متناسب با آب و هوا تنظیم می شود که بر این اساس امسال طرح کاشت گل 
و گیاه در شهر ویژه سال نو با عنوان »رویداد گل کاری در شــهر« اجرا می شود در حال حاضر سرانه فضای سبز شهر 
اصفهان 2۹ مترمربع است که در سطح کشور رتبه باالیی داریم، اما این سرانه از نظر تخصصی و تکنولوژیکی شاخص 
مؤثری نیست و با استانداردها فاصله داریم طبق آمار در سال 13۹6 اگر می خواستیم بر اساس مصرف سوختی آن 
سال فضای سبز ایجاد کنیم تا آلودگی خنثی و به سطح صفر برسد به بیش از 600 هزار هکتار فضای سبز نیاز داشتیم، 
در حالی که در حال حاضر کل فضای سبز شهرســتان 55 هزار هکتار و وسعت فضای سبز موجود کمتر از شش هزار 

هکتار است.

افزایش تا 20 درصدی مصرف آب اصفهان در ایام خانه تکانی؛

برخورد دادگستری 
اصفهان با ترک فعل ها 

درباره زاینده رود

آمادگی کاشان برای میزبانی از 
مسافران نوروزی؛

اضافه شدن 46 هزار تخت 
به ظرفیت گردشگری 

استان اصفهان
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 ذخیره خون در اصفهان حدود 
پنج روز است

صرفه جویی در مصرف گاز 

5



آمادگی کاشان برای میزبانی از مسافران نوروزی؛

اضافه شدن ۴۶ هزار تخت به ظرفیت گردشگری استان اصفهان

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
اصفهان از آماده شــدن ۴۶ هزار تخت در اســتان و 
کاشان برای مسافران و میهمانان نوروزی خبر داد 
و گفت: پیش بینی می شود با وجود چندین سال کرونایی، امسال از 
بیست وپنجم اسفندماه شاهد ورود گردشــگران بیشتری به منطقه 

باشیم.
علیرضا ایزدی اظهار کــرد: با پیگیری هــا و برنامه ریزی های صورت 
گرفته، از ســال آینده ســهم خانه های تاریخی و باغ فین کاشــان از 

عایدی فروش بلیت بیشتر می شود.
وی با اشاره به اینکه کاشان، ویترین استان اصفهان محسوب می شود، 
افزود: ســعی شده اســت با افزایش سهم گردشــگری این شهر در 
تعمیرات و مرمــت بافت تاریخی به ویژه باغ فین در جذب گردشــگر 
بیشــتر موفق عمل شــود، به همین جهت در نگهداری از این میراث 

گران بها کوتاهی صورت نخواهد گرفت.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اصفهان از آماده 
شــدن ۴۶ هزار تخت در استان و کاشان برای مســافران و میهمانان 
نوروزی خبر داد و افزود: پیش بینی می شــود با وجود چندین سال 

کرونایی، امسال از بیست وپنجم اســفندماه شاهد ورود گردشگران 
بیشتر به منطقه باشیم.

وی گفــت: هماهنگی هــای الزم بــا دســتگاه های اجرایــی 
در اســتان برای ارائه خدمــات بهتر بــه میهمانان نــوروزی در حال 
 انجام اســت و امــر مهــم گردشــگری هماهنگی همه دســتگاه ها

 را می طلبد.
ایزدی افزود: بیش از ۱۵۰ برنامه فرهنگی شامل معرفی اقوام، آداب و 
رسوم، پوشاک، میراث ارزشمند ناملموس و خوراک در مناطق مختلف 
استان اجرا می شود تا برای مســافران عالوه بر جذابیت شادی الزم 

نیز به وجود آید.
وی گفت: راه انــدازی بازارچه های موقت صنایع دســتی، بهره گیری 
از توان تشــکل های خصوصی و ســازمان های مردم نهاد، اســتقرار 
راهنمایان مجوزدار در اماکن تاریخی و فرهنگی، توســعه پایگاه های 
میراث فرهنگی در محل آثار تاریخی مهم و معرفی و شناســایی آثار و 
جاذبه های گردشگری استان ازجمله فعالیت هایی است که در دستور 

کار میراث فرهنگی و گردشگری استان قرارگرفته است.
مدیرکل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری اصفهان 

افزود: مدارس، مســاجد و حسینیه های سطح اســتان با همکاری 
آموزش وپرورش و اداره کل اوقــاف و امور خیریه در ایــام نوروز نیز 

آمادگی الزم را برای حضور گردشگران دارند.

کاشان؛ نامزد شهر جهانی نساجی سنتی
وی با اشاره به نامزدی کاشان برای شهر جهانی نساجی گفت: افزون 
بر یک هزار نفر در ۵۰ رشــته گوناگون صنایع دستی و هنرهای سنتی با 
دریافت مجوز ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
در شهرها و روســتاهای این شهرســتان فعالیت دارند که در ۱۰ سال 
گذشته، موفق به دریافت ۴۹ نشــان ملی و بین المللی صنایع دستی 

شدند.
ایزدی افزود: هم اکنون ۱۲ رشته اصالت یونســکو و ۳۳ رشته نشان 
ملی و مرغوبیت صنایع دســتی کشور در کاشــان وجود دارد که از این 

تعداد، ۳۲ نشان در رشته های مرتبط با نساجی است.
وی تصریح کرد: تعداد ۲۰۰ هنرمند فعال در زمینه نساجی سنتی با ۱۰۵ 
دستگاه شعربافی، پنج دستگاه مخمل بافی و یک چادرشب در زنده 

ماندن هنر اصیل نساجی شهرستان کاشان تالش می کنند.

استاناخبار  
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بالتکلیفی مسافران داران –تهران؛

تعطیلی ۵ ساله خط مسافربری داران به تهران
حدود ۵ سال از تعطیلی خط مسافربری داران به تهران می گذرد و موجب سر درگمی مسافران این 

شهرستان شده است.
فرماندار فریدن گفت: بهبود وضعیت ترمینال مسافربری فریدن و فعال شدن خط داران به تهران جزو 
مصوبات سفر استاندار به این شهرستان و متولی این کار اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
بود، اما به دلیل نبود ســرمایه گذار همچنان بی نتیجه مانده است.عزیزا... عباسی افزود: در صورت 
حضور شرکت سرمایه گذار برای فعال شدن خط مسافربری داران به تهران از آن همه جانبه حمایت 
می شود.حسن کامکار، شــهردار داران نیز گفت: فضای فیزیکی و غرفه های پایانه مسافربری برای 
واگذاری به شرکت سرمایه گذار آماده هستند، اما مشکل اصلی تامین اتوبوس برای این شهرستان 
است.نبود اتوبوس فعال در خط داران به تهران و بالعکس موجب شده ، مسافران شهرستان فریدن 
در محل هایی به غیر از ترمینال مســافربری حضور یابند تا با اتوبوس های شهرستان های اطراف به 

تهران سفر کنند.
 

با تالش ۴ روزه عوامل فنی شرکت برق صورت گرفت؛

وصل شدن برق فرستنده صدا و سیما در قله مارشنان
عوامل فنی شرکت برق شهرستان اصفهان با تالش ۴ روزه فرستنده صدا و سیما که بر اثر بارش برف 

قطع شده بود، برقرار شد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری گفت: با مشــارکت عوامل فنی شرکت برق شهرستان اصفهان، 
فرمانداری کوهپایه و مشــارکت تیم های کوهنورد پدافند هوایی ارتش، تجهیزات این فرســتنده با 
بالگرد به باالی قله مارشنان در ارتفاع ۳۳۳۰ متری و صعود تیم های فنی برق، برق فرستنده صدا و 
سیما که در اثر شدت بارش برف قطع شده بود، وصل شد.کوه مارشنان با ارتفاع ۳۳۳۰ متر از سطح 
دریا در۶۰ کیلومتری شمال شرق شهر اصفهان و ۲۳ کیلومتری شــمال شهرستان کوهپایه بین سه 
شهرستان کوهپایه، نایین و اردستان از شــمال غرب به جنوب شرق کشیده شده و یکی از مهم ترین 

رشته کوه های استان اصفهان و مرکزی ایران به شمار می رود.
 

پاکسازی خیابان های شهر افوس از برف های انباشته شده
با پاکسازی برف از خیابان های اصلی، تردد درشــهر افوس به حالت عادی برگشت.فرماندار بویین 
میاندشــت گفت: با بســیج همه امکانات وطبق قولی که به مردم افوس داده شد تمام خیابان های 
اصلی و پرتردد شــهر و برخی از کوچه ها از برف های انباشــته شده پاکسازی شــده است.رضاعلی 
معصومی افزود: تالش برای پاکسازی همه معابر تا چند روز ادامه دارد.وی اضافه کرد:تاکنون ۱۳۰۰ 
سرویس برف از ســطح شــهر افوس خارج شــده و عملیات یخ زدایی با ۲۰ تن شن ونمک درحال 

انجام است.
 

با حضور رییس دانشگاه آزاد کشور انجام شد؛

افتتاح پارک علم و فناوری در دانشگاه نجف آباد
در آیینی با حضور رییس دانشگاه آزاد اسالمی کشور، پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد واحد نجف آباد 
افتتاح شد.رییس دانشگاه آزاد اسالمی کشور در این مراســم با اشاره به اینکه تاکنون هفت میلیون 
دانشجو از این دانشــگاه فارغ التحصیل شــده اند، گفت: امروز ارتباط دانشگاه با صنعت باعث رشد 
هرچه بیشتر کشورمان در زمینه های مختلف می شود.محمد مهدی طهرانچی افزود: باید تجارت در 
کنار پارک های علم و فنوری و دانش بنیان باشــد تا این شرکت ها رشد کند.در این پارک ۵۸ شرکت 

دانش بنیان و ۹ شرکت صنعتی در زمینی به مساحت ۱۸ هزار متر مکعب مستقر هستند.

در سال جاری؛

۷۵ درصد بودجه شهرداری کاشان محقق شد
رییس شورای اسالمی شهر کاشان از تحقق ۷۵ درصدی بودجه شهرداری این شهر در سال جاری 
خبر داد.علی هاشمی طاهری در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به تصویب بودجه ۱۸۰۰ میلیارد 
تومانی برای شهرداری کاشان در ســال ۱۴۰۲ اظهار کرد: بودجه شــهرداری با ۳۵ درصد افزایش 
نسبت به سال ۱۴۰۱ برای سال آینده تصویب شــد.وی با بیان اینکه بودجه سال جاری شهرداری 
کاشان ۱,۲۹۰ میلیارد تومان اســت که تاکنون ۷۵ درصد آن محقق شده است، افزود: بودجه سال 
آینده شهرداری ۳۵ درصد افزایش داشته که ۷۲۰ میلیارد تومان آن مربوط به بخش جاری، ۸۷۳ 
میلیارد تومان برای بخش عمرانی و ۲۰۰ میلیارد تومان هم اعتبار برای دیون شهرداری تعیین شده 
است.رییس شورای اسالمی شهر کاشان با اشاره به اولویت های بودجه شهرداری این شهر در سال 
آینده گفت: ترافیک و حمل ونقل بیشترین اعتبارات را به خود اختصاص داده ، البته سال جاری نیز 
با اختصاص ۷۵ میلیارد تومان اعتبار، تعداد ۴۵ اتوبوس و ۳۲ ون برای این شــهر خریداری شده 
است.وی گفت: در حال حاضر شهرداری کاشان بیش از هزار میلیارد تومان بدهی دارد که بخشی از 
آن مربوط به بدهی های ۱۰ سال قبل است؛ هر سال بخشی از این بدهی ها پرداخت می شود و سال 

آینده نیز ۲۰۰ میلیارد تومان از بودجه شهرداری صرف پرداخت این دیون خواهد شد.
هاشمی طاهری ادامه داد: بودجه شهرداری کاشان در سال آینده شامل، ۱۷۱ میلیارد تومان در بخش 
شهرسازی و کالبدی، ۴۳۸ میلیارد تومان در بخش محیط زیست و خدمات شهری، ۸۸ میلیارد 
تومان در بخش ایمنی و مدیریت بحران، ۶۵ میلیارد تومان در بخش حمل ونقل و ۷۹ میلیارد و ۶۰۰ 

میلیون تومان در بخش اجتماعی و فرهنگی است.
وی خاطرنشان کرد: درآمد و هزینه شهرداری طبق پیش بینی ها تعیین می شود، یعنی شهرداری 
در بخش عوارض نوسازی، صدور پروانه، کمیسیون ماده ۱۰۰، درآمدزایی دارد و چنانچه این درآمد 
حاصل شــود، می توان به اجرای پروژه پرداخت، در غیر این صورت نمی توانیم بخشــی از کارهای 
عمرانی را اجرا کنیم.رییس شــورای اسالمی شهر کاشــان افزود: وضعیت شهرداری به همکاری 
مردم بستگی دارد، شهرداری خودگردان است و تنها نهادی است که ۴۰۰ نوع وظیفه با ارائه خدمات 

مختلف از جمله پرداخت حقوق کارکنان، توجه به فضای سبز و نظافت شهر بر عهده دارد.
 

مدرسه اشتغال دانشگاه کاشان افتتاح شد
رییس دانشگاه کاشان از افتتاح مدرسه اشتغال این دانشگاه خبر داد.عباس کتابی در حاشیه آیین 
»افتتاح مدرسه اشتغال دانشگاه کاشان«، هدف از ایجاد این مرکز را آموزش مهارت های الزم برای 
اخذ فرصت شغلی مناسب متناسب با عالقه و استعداد دانشجویان و نیاز بازار کار دانست و اظهار 
کرد: ایجاد بستر مناسب برای برقراری ارتباط موثر دانشجویان با جامعه و صنعت ازجمله مواردی 
است که سعی داریم توجه ویژه ای به آن داشته باشیم.وی افزود: دانشجویان باید توجه داشته باشند 
که چه نیازهایی در جامعه و صنعت وجود دارد تا مشخص شود به چه ابزارهایی باید خود را مجهز 
کنند و در آینده شغلی خود موفق و برای کشور مفید واقع شوند.رییس دانشگاه کاشان علم نافع را 
الزمه توسعه کشور و پیشرفت تحصیلی دانشجویان عنوان و اظهار کرد: علمی نافع است که همراه 
با کاربرد و مهارت آموزی و کارآفرینی باشد.کتابی از دانشجویان خواست تا از فرصتی که در اختیار 
آن ها قرار داده شده بیشترین استفاده را ببرند و از ظرفیت های دانشگاه در راستای پیشرفت علمی 

و مهارت آموزی خود بهره مند شوند.
محسن ایرانی رهقی، معاون فناوری، نوآوری و اقتصادی دانشگاه کاشان، نیز در این آیین، هدف از 
ایجاد مدرسه اشتغال را فراهم کردن مهارت های الزم برای اشتغال پایدار از یک سو و اشتغال زایی و 
کارآفرینی برای دانشجویان از سوی دیگر عنوان کرد و افزود: رسالت دانشگاه این است که مراکزی 
را برای مهارت آموزی و ایده پروری دانشــجویان ایجاد کند تا زمینه ای برای اشــتغال و کارآفرینی 

دانشجویان پس از دانش آموختگی فراهم شود.

خبر روز

کلنگ زنی احداث مجتمع 
فرهنگی و آموزشی 

رضوانشهر
مجتمع فرهنگی خیرســاز با اعتبــاری افزون 
بر هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال با حضور اســتاندار 
اصفهان در شهر رضوانشهر از توابع تیران و کرون 
کلنگ زنی شــد.مجتمع فرهنگی آموزشــی 
خیرســاز در مســاحت هفت هزار متــر مربع 
و اعتبار هــزار و ۵۰۰ هزار میلیــارد ریال کلنگ 
زنی شد.این پروژه شــامل دو مدرسه ابتدایی 
دخترانه و پســرانه و متوســطه اول و همراه با 
هنرستان است.عالوه بر کالس درس، سالن 
ورزشی، سالن آمفی تئاتر و کتابخانه هم در طرح 
پیش بینی شده است.در ادامه سفر استاندار به 
تیران و کرون طرح توسعه مدرسه شبانه روزی 
دخترانه رضوانشهر مطرح و به تصویب رسید.

این پروژه هم خیر ساز بود و برای آن ۹۰ میلیارد 
ریال بودجه صرف شده است.استاندار اصفهان 
در این سفر اظهارکرد: ایثار و شهادت برای نظام 
اســالمی و دفاع از کیان کشور مثال زدنی بوده 
و اکنون مجاهدت علمی و مشــارکت خیران 
برای جامعه الزم است.ســید رضــا مرتضوی 
پیشــرفت علمی صورت گرفته در کشور را مهم 
خواند و افزود: در حــوزه علمی جهش خوبی 
صورت گرفته و در جنگ اقتصادی هم به ســر 
بلندی خواهیم رسید.وی ادامه داد: دشمن با 
پیشرفت های علمی و اقتصادی ناامید می شد 
که تبیین دســتاوردها برای نســل جوان الزم 
است.مرتضوی خاطرنشــان کرد: نسل جدید 
را باید راهنمایی کنیم و آگاهی بخشی صورت 
بگیرد تا بحران نداشته باشــیم.وی به طرح و 
پروژه های خیرساز اشاره کرد و گفت: در تیران 
و کرون  همــت و اراده خوبی بــا حضور خیران 
رقم خورده که نهضت مدرسه سازی از آن جمله 
اســت.همچنین فرماندار تیران و کرون در این  
جلســه گفت: ۳۷ پروژه مدرسه سازی در این 
شهرســتان در حال اجراســت.علی محمدی 
کیا افزود: ســه پروژه به زودی به بهره برداری 
می رسد و مابقی در حال اجرا و تکمیل و تجهیز 
اســت.وی ادامه داد: خیران در احداث پروژه 
مشارکت خوبی داشتند و دولت در تکمیل و یا 

تجهیز آن همکاری می کند.

شهردار گوگد خبر داد:  با مسئولان

تصویب دفترچه تعرفه پیشنهادی عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری
شهردار گوگد گفت: دفترچه تعرفه پیشنهادی عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری برای سال ۱۴۰۲ توسط شورای اسالمی شهر تصویب شد.حسین علی محمدی در 
گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: نخستین جلسه تهیه و تدوین تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۲ شهرداری با حضور اعضای شورای اسالمی شهر و معاون 
شهرسازی و مالی شهرداری برگزار و موارد تعرفه عوارض بررسی شد.وی افزود: پس از فرصت یک هفته ای برای بررسی موضوع، دومین جلسه اعضای شورای اسالمی 
شهر تشکیل و با توجه به مشکالت مالی و اقتصادی شهروندان، رعایت رفاه حال آنها و در راستای تشویق شهروندان به دریافت پروانه ساختمانی، با پیشنهاد شهرداری تنها 
با افزایش ۱۰ تا ۳۰ درصدی در بعضی از ردیف های تعرفه عوارض سال ۱۴۰۲ شهرداری برابر با دستورالعمل جدید تعرفه عوارض محلی موافقت شد و تعرفه پیشنهادی برابر 
صورتجلسه شماره ۶۱ دهم بهمن ماه سال جاری در شورای اسالمی شهر مورد تایید قرار گرفت.شهردار گوگد خاطرنشان کرد: پس از تصویب شورای اسالمی شهر، دفترچه 
عوارض شهرداری به کمیته تطبیق فرمانداری شهرستان گلپایگان و استانداری ارسال شده است.علی محمدی ادامه داد:مقرر شده است پس از اعالم عمومی، نظارت و 
مراقبت کافی بر اجرای آن از ابتدای سال ۱۴۰۲ به عمل بیاید و از دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه های مصوب و موارد تصریح شده در قوانین و مقررات خودداری شود.

عکس: فارس

عکس    خبر

برگزاری رویداد استارت 
اپی در تیران و کرون

رویداد اســتارت اپی ارزش آفرینی فلفل 
دلمه ای رنگــی در مرکز آمــوزش علمی 
کاربــردی تیران و کرون برگزار شــد. این 
رویداد در دو محور کشــاورزی و تجاری 
برنامه ریزی و در محور کشاورزی در زمینه 
کاشت داشت و برداشت و استفاده بهینه 
از ســموم و در محور تجاری در زمینه برند 
سازی، صادرات، فروش داخلی و مشاغل 

خانگی در نظر گرفته شده است.

بیش از 150 برنامه فرهنگی شامل معرفی اقوام، 
آداب و رسوم، پوشاک، میراث ارزشمند ناملموس 
و خوراک در مناطق مختلف استان اجرا می شود تا 
برای مسافران عالوه بر جذابیت شادی الزم نیز به 

وجود آید

عضو شورای اســالمی شــهر مبارکه گفت: بودجه 
شهرداری این شهر در سال ۱۴۰۲ بیش از ۳۰۰ درصد 

افزایش می یابد.
سیدامین موســوی مبارکه در گفت وگو با خبرنگار 
ایمنا اظهار کرد: الیحه بودجه ۱۴۰۲ شهرداری مبارکه 
با حدود پنج هزار میلیارد ریال از ســوی شهرداری 
به شورای اسالمی شــهر ارائه شد.وی با قدردانی از 
تالش های شــهردار و مدیران و کارشناسان مالی، 
برنامه و بودجه شــهرداری مبارکه در تنظیم الیحه 
بودجه ۱۴۰۲ این شــهرداری افزود: این بودجه بر 
اساس دستورالعمل ابالغی و بخشنامه بودجه ۱۴۰۲ 

شهرداری های کشور، پس از بررسی پیشنهادهای 
ســازمان ها و برگزاری جلســات مختلف با در نظر 
گرفتن شرایط اقتصادی شهروندان، تهیه و تدوین 

شده است.
عضو شورای اسالمی شهر مبارکه با بیان اینکه بودجه 
شهرداری هنوز تصویب نهایی نشده است، ادامه داد: 
کلیات بودجه شامل بودجه شهرداری و سازمان های 
وابسته، شهرداری مرکزی، بودجه جاری شهرداری، 
جبران خدمــات کارکنــان، بودجه هــای عمرانی، 
سازمان های سیما، منظر و فضای سبز و بازآفرینی 
فضاهای شــهری با درصدی نســبت به کل در نظر 

گرفته شده است.وی ادامه داد: عدالت محوری در 
تمام فعالیت ها و توزیع عادالنه خدمات شــهری، 
افزایش اختیارات سازمان های تابعه شهرداری بر 
اساس سیاست محله محوری، افزایش درآمدهای 
پایدار، بهره گیری از ظرفیت های ســرمایه گذاری و 
مشارکت بخش خصوصی همچنین اولویت دهی به 
تکمیل طرح های نیمه تمام از مهم ترین راهبردهای 
اساسی در تدوین بودجه سال ۱۴۰۲ به شمار می رود.

عضو شورای شهر خبر داد:

افزایش ۳۰۰ درصدی بودجه شهرداری مبارکه در سال آینده



در ایام پایانی سال و به ویژه بین روزهای ۲۵ تا ۲۹ اسفند 
هرسال پیک مصرف آب را در استان و شهر اصفهان شاهد 
هستیم؛ زمانی که از پیک مصرف آب صحبت می کنیم 
مردم یاد تابستان می افتند در حالی که این گونه نیست 
و در چهار- پنج روز آخر سال به دلیل خانه تکانی مصرف 
آب حتی در برخی موارد از روزهای گرم تابستان نیز بیشتر 

است.
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افزایش تا ۲0 درصدی مصرف آب اصفهان در ایام خانه تکانی؛

سال نو با سیِن اسراف!
سخنگوی شرکت آبفای اســتان اصفهان گفت: مصرف آب در 
اصفهان در ایام خانه تکانی بین پنج تا ۲۰ درصد افزایش می یابد 
و در پیک مصرف روزهای پایانی سال تا ۲.۵ مترمکعب بر ثانیه کمبود آب داریم.

مجید مختاری با بیان اینکه هم اینک میزان ورودی آب به ســامانه آبرســانی 
اصفهان بزرگ ۱۰ هزار و ۸۰۰ لیتر بر ثانیه و خروجی آن ۱۰ هزار و ۵۰۰ لیتر بر ثانیه 
است، اظهار داشــت: طرح آبرسانی اصفهان بزرگ، ۵۹ شــهر و ۳۸۰ روستای 
استان را تحت پوشش دارد و آب شرب و بهداشت جمعیتی بالغ بر چهار میلیون 

و ۴۰۰ هزار نفر را تامین می کند.
وی خاطرنشان کرد: شهرســتان هایی که در محدوده طرح ســامانه آبرسانی 
اصفهان بزرگ نیســتند از منابع محلی که همان چاه های آب اســت، استفاده 

می کنند که ۴۱ شهر و ۵۶۹ روستا با جمعیتی حدود ۵۳۰ هزار نفر هستند.
سخنگوی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره به اینکه در حال حاضر 
به ۳۳۰ روستای این استان آبرسانی سیار می شود، افزود: در ایام پایانی سال 
و به ویژه بین روزهای ۲۵ تا ۲۹ اسفند هرســال پیک مصرف آب را در استان و 
شهر اصفهان شاهد هستیم؛ زمانی که از پیک مصرف آب صحبت می کنیم مردم 
یاد تابستان می افتند در حالی که این گونه نیست و در چهار- پنج روز آخر سال 
به دلیل خانه تکانی مصرف آب حتی در برخی موارد از روزهای گرم تابســتان 

نیز بیشتر است.
مختاری با اشــاره به اینکه اصفهان در پیک مصرف تابســتان حدود ۲ تا ۲.۵ 
مترمکعب بر ثانیه کمبود آب دارد، اضافه کرد: در روزهای منتهی به اسفندماه نیز 
به دلیل افزایش مصارف بی رویه به طور تقریبی همین مقدار کمبود آب داریم.

مصارف بیش از کشش شبکه توزیع آب اصفهان است
وی خاطرنشــان کرد: مصرف آب شــهری اصفهان از اواخر بهمن ماه تا اسفند 
حدود پنج درصد و در طول اسفند، به ویژه روزهای پایانی سال و ساعات منتهی 

به لحظه تحویل سال نو تا ۲۰ درصد افزایش می یابد.
سخنگوی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان ابراز داشت: برای تامین آب در 
ایام پیک مصرف به خصوص شب عید مشــکلی وجود ندارد اما دغدغه توزیع 
عادالنه و یکنواخت آب در شــبکه آبرســانی اصفهان بزرگ و سراسر استان را 
داریم زیرا قاعدتا در مناطقی که شبکه ضعیف است مردم کمی با مشکل مواجه 

می شوند.
مختاری تصریح کرد: باید توجه داشــت که اگر مشــکل تامین آب شرب نیز 
نداشته باشیم میزان مصرف آب در روزهای پیک بیش از کشش شبکه ماست 

و مصرف آنقدر باال می رود که شبکه آبرسانی تحمل این مصرف را ندارد.

آب را مسئوالنه مصرف کنیم

وی با بیان اینکه با توجه به بارش های مطلوب 
امســال امید اســت که در ایام نوروز باستانی 
مشکلی در تامین آب شــرب اصفهان نداشته 
باشیم، اظهار داشــت: از مردم تقاضا داریم در 
آستانه عید نوروز و بر اساس سنت های دیرینه 
خانه تکانی و نظافــت منزل روی مصارف آب 
کنترل داشته باشــند تا شرکت آب و فاضالب 

استان نیز بتواند خدمات پایداری ارائه کند.
سخنگوی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
افزود: از مردم تقاضا داریم که آب را مسئوالنه 
مصرف کنند و نظافت را به روزهای پایانی سال 
موکول نکنند که توزیع آب شــبکه با مشکل و 

افت مواجه شود.
مختاری اظهار داشت: می توان شستن خودرو یا فرش، موکت، پتو و پرده را به 
کارواش یا مراکز قالی شویی و خشک شویی ها سپرد و درب و دیوار حیاط را به 

جای استفاده از شلنگ آب روان دستکم 
با استفاده از بخار شور یا یک سطل آب و 
اسفنج شست یا در نظافت حیاط، راه پله 
و معابر جلوی ساختمان به جای شلنگ 

آب از جارو استفاده کرد.
وی اضافه کرد: شهروندان از باز گذاشتن 
آب هنگام شست شــو خودداری کنند و 
برای شست وشــوی ظروف و البسه از 
ماشین ظرف شــویی و لباس شویی در 
ســاعات ابتدایی یا پایان روز با حداکثر 

ظرفیت استفاده کنند.
ســخنگوی شــرکت آب و فاضــالب 
استان اصفهان با بیان اینکه الزم است 
شهروندان شیرآالت و تأسیسات را برای جلوگیری از نشتی آب بررسی و تعمیر 
کنند، افزود: یکی از چالش های ما در ایام پیک مصرف، نصب پمپ مســتقیم 

روی شبکه آب شــهری بوده که از قانونی و شرعی تخلف اســت و با مرتکبان 
مطابق قانون برخورد می کنیم.

شوینده های غیراستاندارد موجب اختالل در فرآیند تصفیه فاضالب می شود
مختاری خاطرنشان کرد: در خصوص فاضالب شــهری بهتر است شهروندان 
از شوینده های استاندارد و البته کم اســتفاده کنند زیرا شوینده های شیمیایی 
عالوه بر آسیبی که به محیط زیست وارد می کند موجب اختالل در فرآیند تصفیه 

می شود و زیان و هزینه آن به مردم می رسد.
وی اضافه کرد: آب حاصل از شست وشویی که دارای مواد شوینده نیست برای 

آبیاری فضای سبز قابل استفاده است.

قالیشویی ها از آب شرب شهری استفاده نمی کنند
سخنگوی شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در خصوص آب مصرفی در 
قالی شــویی ها و کارواش ها تصریح کرد: مراکز قالی شــویی و کارواش از آب 
شرب شهری استفاده نمی کنند زیرا جرم است و ماموران ما نیز به طور مرتب بر 

فعالیت این مراکز نظارت دارند و جلوی مصرف آب شرب را می گیرند.
مختاری با بیان اینکه مراکز قالی شویی و کارواش ها آب چاه استفاده می کنند، 
گفت: آب مصرفی در کارواش، خشک شــویی و قالی شویی چون آب شهری و 
تصفیه نیست فشاری بر شبکه ما ندارد و از سوی دیگر با توجه به سیستمی که 
این مراکز دارند و با استفاده از سیســتم آب و هوا با فشار شست وشو را انجام 

می دهند مصرف آبی که آنها دارند، خیلی کمتر است.

چاه های فلمن اصفهان کماکان خشک است
وی همچنین با اشــاره به اینکه هم اینک چاه های فلمن خشــک است و آبی 
ندارد، گفت: این چاه ها ســه هزار و ۲۰۰ متر مکعب بر ثانیه در شــبکه آبرسانی 
اصفهان بزرگ تامین آب داشته که به دلیل خشکســالی های سال های اخیر 

آبدهی این منبع از بین رفته است.
سخنگوی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان خاطرنشان کرد: فرآیند آبگیری 
چاه های فلمن زمان بر است و با بازگشایی ۱۰ روزه رودخانه این چاه ها آبگیری 

نمی شود.
وی با بیــان اینکه در حال حاضر تعــدادی از چاه های محلــی آب در مدار بهره 
برداری اســت، اضافه کرد: چاه های محلی شــهر یک هــزار و ۲۰۰ لیتر بر ثانیه 
آبدهی دارند که در ایام پیک مصرف که کمبود آب در سامانه اول آبرسانی داریم 
از ظرفیت این ها استفاده می شــود که البته به لحاظ کیفی این چاه ها آالیندگی 

ندارد و مرتب پایش می شوند.

خبر روز 

رییس شورای تامین دام کشور:

برخی از افراد مغرضانه قیمت گوشت را افزایش دادند
رییس شورای تامین دام کشور گفت: از ابتدا هم مشکل افزایش قیمت گوشت ناشی از کمبود آن نبود، اما 
نوسان هایی در عرضه به دلیل بارش های برف سنگین اتفاق افتاد که سبب شد برخی از افراد مغرضانه قیمت 
گوشت را افزایش دهند.منصور پوریان در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: بازار گوشت طی چند هفته 
گذشته با جهش قیمتی مواجه شد که دالیل زیادی دارد. خبرسازی ها از آنجا شروع شد که یک بسته گوشت 
مربوط به یک شرکت خاص با درج قیمت ۵۰۰ هزارتومان به بازار عرضه شده بود.وی افزود: گوشت قرمز گرم 
در کشور ما عموما توسط صنف بسته بندی و قصاب ها عرضه می شود، شرکت های بسته بندی گوشت را تمیز 
و با قیمتی باالتر از قصابی ها به بازار عرضه می کنند.رییس شورای تامین دام کشور گفت: در روزهای منتهی 
به پایان سال، معموال تقاضا برای گوشت افزایش خواهد یافت اما نمی توان تورم قیمت گوشت را ناشی از 
فشار تقاضا دانست، زیرا تقاضا امری مشخص اســت. به دلیل وضعیت حاکم بر بازار و با توجه به تغییر و 
تحوالت قیمتی پس از آزادسازی قیمت ها و حذف ارز ترجیحی، شاهد افزایش قیمت در همه کاالها بودیم.

افزایش قیمت گوشت گرم بیش از حد بوده است
پوریان اضافه کرد: تورم ســاختاری در بازار ما وجود دارد که ناشــی از باالرفتن قیمت برخی از متغیرها 
همچون ارز است، البته افزایش قیمت گوشت گرم بیش از حد بوده و قابل توجیه نیست.وی ادامه داد: 
گوشت گوسفند و گوساله منجمد به صورت گســترده و فراوان توسط بخش خصوصی و دولتی عرضه 
می شود، به طوری که می توان گفت میزان توزیع گوشت منجمد در سال جاری تاکنون بی سابقه بوده 
است.رییس شورای تامین دام کشور گفت: امسال گوشت گوسفندی منجمد بسیاری به بازار عرضه شد 
چراکه شرکت پشتیبانی امور دام در مردادماه ذخیره سازی خوبی از گوشت داخلی انجام داد که در زمان 
افزایش تقاضا و شروع فصل سرد به بازار عرضه کرده است.پوریان ادامه داد: در زمستان همواره با کاهش 
عرضه گوشت گرم مواجه می شدیم؛ اما در این زمان به ویژه در ماه آخر سال، بازار به گوشت منجمد رو 
می آورد. این عرضه به قدری گســترده بود که قیمت گوشت در بازار متعادل می شد ولی امسال قیمت 

گوشت منجمد ثابت ماند و گوشت قیمت به نحو سرسام آوری افزایش قیمت داشت.

گرانی دام، علت گرانی گوشت قرمز نیست
وی با بیان اینکه برخی گرانی دام را علت گرانی گوشت قرمز می دانند اما به نظر می رسد این علت صحیح 
نباشد، اضافه کرد: قصابی ها معموال به دنبال بره های شیری و ریز هستند. در چندسال گذشته این کار 
برای آن ها راحت بود چراکه شرایط دامداران مناسب نبود و با خشکسالی مواجه بودیم.رییس شورای 
تامین دام کشور تصریح کرد: امســال به لطف خداوند بارش های خوبی داشته ایم که مراتع فصلی 
خوبی نیز ایجاد می کند، همین موضوع سبب شده دامداران و تولیدکنندگان از عرضه بره شیری و ریز 
خودداری کنند تا گوشت گیری خوبی انجام شود.پوریان گفت: بنابراین با عرضه گسترده دام سبک به 
ویژه در بخش بره، در اواخر اسفندماه و ابتدای سال آینده مواجه می شویم. در مراتع زاگرس بارش های 
خوبی داشته ایم به نحوی که حتی روی سنگ ها نیز مراتع سبز ایجاد شده و این موضوع تاثیر قابل 
توجهی در تولید دام دارد.وی اضافه کرد: عمال حساسیت زیادی در واردات گوشت انجام شد. در حالی 
که کشور با ذخایر مناسب گوشت مواجه بود؛ شاهد شتاب قیمت کاذب و بی رویه در بازار بودیم که قرار 

شد برای جلوگیری از آن واردات گوشت انجام شود.

تا پایان سال، ترمز قیمت ها کشیده می شود
رییس شورای تامین دام کشور تصریح کرد: گوشت زیادی هم اکنون در اختیار بخش خصوصی است 
که منجمد شده و روی دست آن ها مانده است و به دلیل پایین بودن قیمت، بخش خصوصی نمی داند 
چگونه آن را به فروش برساند، در کنار آن دولت نیز ذخیره سازی گوشت گرم را انجام داده که در ماه های 
آخر سال به بازار عرضه می کند تا با افزایش عرضه ترمز افزایش قیمت ها را بکشد.پوریان گفت: در بخش 
گوشت گرم نیز شاهد آن هستیم که عرضه گوشــت با متعادل شدن هوا و کاهش برودت آن، افزایش 

خواهد یافت و این موضوع به ثبات رسیدن گوشت قرمز به ویژه گوساله و گوسفند را به دنبال دارد.

انهدام شبکه قاچاق پارچه و پوشاک در اصفهانکافه اقتصاد
جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان از انهدام شبکه سازمان یافته قاچاق پارچه و پوشاک در اصفهان خبر داد.سردار محمدرضا هاشمی فر، جانشین فرمانده 
انتظامی استان اصفهان با اشاره به شناسایی شبکه سازمان یافته قاچاق پارچه و پوشاک گفت: ماموران پس از کسب اطالعات الزم و اقدامات پلیسی و تخصصی، 
هشت دستگاه تریلر کشنده کانتینردار حامل پارچه و پوشاک خارجی قاچاق را که فاقد اسناد و مدارک معتبر گمرکی بود هنگام ورود به ایست و بازرسی شهید 
امامی شهرضا شناسایی و متوقف کردند.وی افزود: در این عملیات ۱۳۰ تن انواع پارچه و پوشاک خارجی قاچاق به ارزش ۷۰۰ میلیارد ریال کشف و توقیف شد و 

تمام اعضای این شبکه سازمان یافته دستگیر و تحویل مرجع قضایی شدند.
جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان با یادآوری اینکه پلیس به منظور حمایت از تولیدات داخلی و ایجاد ثبات در بازار، قاطعانه با باند ها و شبکه های قاچاق 
کاال مقابله می کند از شهروندان خواست هرگونه اطالعات در این خصوص را از طریق تماس با شماره تلفن ۱۱۰ در اختیار کارشناسان پلیس قرار دهند تا در اسرع 

وقت با عامالن قاچاق کاال برخورد قانونی شود.

در ۱۱ ماهه ۱۴۰۱ ثبت شد؛

رشد ۱۳ درصدی صادرات از 
طریق گمرکات استان اصفهان

مدیرکل گمرکات استان اصفهان گفت: صادرات 
گمرکات اســتان اصفهان در ۱۱ ماهه ۱۴۰۱ در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل، از نظر وزنی 
۱۰ درصد و از نظر ارزش ۱۳ درصد رشــد داشته 
است.به گزارش ایمنا، رسول کوهستانی اظهار 
کرد: صادرات گمرکات اســتان اصفهان در ۱۱ 
ماهه ۱۴۰۱ به میزان دو میلیون و ۱۳۴ هزارتن 
کاال با ارزش یک میلیارد و ۳۶۹ میلیون و ۸۸۶ 
هزار دالربوده که در مقایسه با مدت مشابه سال 
قبل، از نظر وزنی ۱۰ درصــد و از نظر ارزش ۱۳ 
درصد رشد داشته اســت.وی، اقالم صادراتی 
گمرکات اســتان اصفهان در این بــازه زمانی 
را ۸۱۳ نوع کاال برشــمرد و در خصوص عمده 
محصوالت صادراتی افزود: چدن، آهن و فوالد 
۵۶۲ میلیون دالر با سهم ۴۱ درصد، محصوالت 
پتروشیمی ۲۰۸ میلیون دالر با سهم ۱۵ درصد، 
محصوالت لبنی ۱۱۴ میلیون دالر با سهم هشت 
درصد، فرش ماشــینی و دستباف ۱۱۰ میلیون 
دالر با سهم هشــت درصد محصوالت از آهن 
و چدن ۹۹ میلیون دالر باســهم هفت درصد را 
به خود اختصــاص داده اند.مدیرکل گمرکات 
اصفهان، تعداد کشــورهای هدف صادرات از 
طریق گمرکات اســتان اصفهان را ۹۰ کشــور 
برشــمرد و تصریح کرد: طی این مدت ارزش 
صادرات به عراق ۵۴۷ میلیون دالر و بارشــد ۵ 
درصد، پاکستان ۲۳۸ میلیون دالر با رشد ۴۷ 
درصد، ترکیه ۱۴۶ میلیون دالر ۱۰۵ درصد رشد، 
افغانستان ۸۲ میلیون دالر ۳۲ درصد کاهش 
و امارات متحده عربی ۸۲ میلیون دالر و رشــد 
۱۶۹ درصد بوده است.کوهســتانی با اشاره به 
پنج مبادی گمرکی صادراتی اســتان اصفهان 
خاطرنشان کرد: یک میلیارد و ۳۷۰ میلیون دالر 
صادرات گمرکات استان اصفهان طی ۱۱ ماهه 
۱۴۰۱ ازطریــق گمرک اصفهــان ۷۵۲ میلیون 
دالر، گمرک کاشان ۳۶۷ میلیون دالر، گمرک 
اختصاصی ذوب آهن ۱۸۶ میلیون دالر، گمرک 
اختصاصی مجتمع فــوالد مبارکه ۵۷ میلیون 
دالر و گمرک تجاری فرودگاه شــهید بهشتی 

هشت میلیون دالر، انجام شده است.

نمایشگاه مسئله 
محور سازمان 
اقتصادی کوثر

نمایشگاه مسئله محور سازمان 
اقتصادی کوثر، در نمایشــگاه 
بین المللی تهران برگزار شد. در 
این نمایشگاه که دستاوردهای 
شــرکت های اقتصادی کوثر و 
بنیاد شهید انقالب اسالمی به 
نمایش درآمده اند، ۴۲ شرکت 

دانش بنیان حضور دارند.

عکس  روز    

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان 
در ارتباط با اهمیت ایجاد نیروگاه های خورشــیدی 
اظهار داشت: کالن شــهر اصفهان مشکالت زیادی 
در خصــوص آلودگی هــوا و آالینده هــای حاصل 
از نیروگاه هــا و صنایع اطراف خــود دارد، از طرفی 
حمل ونقل و سایر منابع آالینده نیز از مباحثی است 
که طی چندین ســال گذشــته مطرح بوده است.

علیرضا نقش افزود: ناترازی نیز در بحث انرژی ها 
در حوزه برق و گاز در کشور وجود دارد که مشکالت 
بسیاری را ایجاد کرده اســت .وی با اشاره به میزان 
مصرف برق در اســتان اصفهان بیان کرد: در پیک 
مصرف در اســتان اصفهــان به بیــش از پنج هزار 
مگاوات برق برای صنعت و بخش خانگی نیاز است؛ 

اما برق تولید شده در اســتان از طریق نیروگاه های 
مختلف کمتر از این مقدار بوده و ما مجبوریم از شبکه 
سراسری هم برق  دریافت کنیم.معاون هماهنگی 
امور اقتصادی استاندار اصفهان عنوان کرد: حرکت 
به ســمت انرژی های  پــاک و تجدیدپذیر از جمله 
نیروگاه های خورشــیدی جزو سیاست های کالن 
کشور بوده اســت اما به دالیلی جدی گرفته نشده 
و اکنون کمتــر از ۵۰ مگاوات بــرق از این طریق در 
اصفهان تولید می شــود.وی افزود: ایــن مقدار در 
مقایسه با مصرف برق در استان اصفهان عدد بسیار 
کوچکی است.نقش با بیان اینکه آمارهای موجود 
نشان دهنده لزوم انجام یک حرکت جدی در حوزه 
تولید برق از طریق نیروگاه های پاک اســت، گفت: 

طی یک سال گذشته تفاهم نامه ای با سازمان ساتبا 
و معاونت وزارت نیرو منعقد شد و در آن استانداری 
اصفهان به عنوان حمایت کننده یک طرف تفاهم نامه 
قرار گرفت .وی با اشــاره به نقش بخش خصوصی 
در ایــن زمینه تصریح کــرد: توســعه نیروگاه های 
خورشــیدی با مشــارکت بخش خصوصی انجام 
می شود و شاید ۱۰۰ درصد آنچه در کشور وجود دارد 

هم با سرمایه گذاری بخش خصوصی باشد.

اصفهان؛ پیشتاز در ساخت نیروگاه های خورشیدی
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آگهی

مفاد آراء
12/50 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی اداره ثبت اسناد کاشان
برابر آراء صادره هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
مستقردر اداره ثبت اسناد و امالک کاشان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است . لذا  مشــخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در2  نوبت به فاصله 15 روز آکهی میشود 0 در صورتیکه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشــته باشند . می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد کاشان تسلیم و پس 
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  دادخواست خود را به مرجع 

قضائی تقدیم نمایند.
1(رای شــماره 140160302034018133 هیأت اول0 عباس نجابتی فرزند جواد 
بشماره شناسنامه 0صادره از کاشان به شماره ملی 1250395526 –  ششدانگ یکباب 
مغازه بمساحت23/66 متر مربع )تشکیل شده از شماره یک فرعی از 1059- اصلی و 
سه فرعی از 1060- اصلی (بشماره13 فرعی از پالک 1060- اصلی واقع در بخش 

یک کاشان
2(رای شــماره 140160302034018230 هیأت اول0 مطهره واحدی زاده فرزند 
ماشااله بشماره شناسنامه 0صادره از کاشان به شماره ملی 1250332710 –  سه دانگ 
مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت98/85 متر مربع بشماره10 فرعی مجزی از 

باقیمانده 2 فرعی از پالک 7903- اصلی واقع در بخش یک کاشان
3(رای شــماره 140160302034018232 هیأت اول0 فاطمه واحدی زاده فرزند 
ماشااله بشماره شناسنامه 0صادره از کاشان به شماره ملی 1250581877 –  سه دانگ 
مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت98/85 متر مربع بشماره10 فرعی مجزی از 

باقیمانده 2 فرعی از پالک 7903- اصلی واقع در بخش یک کاشان
4(رای شــماره 140160302034004091 هیأت اول0 ســید محمــد رضا بنی 
هاشمی فرزند سید علی بشماره شناســنامه 12655صادره از تهران به شماره ملی 
0070142181 –  دو دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب ساختمان  بمساحت63/70 
متر مربع بشماره12639 فرعی مجزی از 232 فرعی از پالک 2- اصلی واقع در صالح 

آباد بخش دو کاشان
5(رای شماره 140160302034004092 هیأت اول0 سید علیرضا بنی هاشمی فرزند 
سید علی بشماره شناسنامه 23749 صادره از تهران به شماره ملی 0080141811 –  
دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان  بمساحت63/70 متر مربع بشماره12639 

فرعی مجزی از 232 فرعی از پالک 2- اصلی واقع در صالح آباد بخش دو کاشان
6(رای شماره 140160302034004093 هیأت اول0 سید حمیدرضا بنی هاشمی 
فرزند سید علی بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان به شماره ملی 1250356271 –  
دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان  بمساحت63/70 متر مربع بشماره12639 

فرعی مجزی از 232 فرعی از پالک 2- اصلی واقع در صالح آباد بخش دو کاشان
7(رای شماره 140160302034018274 هیأت اول0 محمد رضا آقا رفیع نصرآبادی 
فرزند تقی بشماره شناســنامه 3042صادره از کاشان به شماره ملی 1263508502 
–  ششدانگ یکباب مغازه بمساحت58/05 متر مربع بشماره10802 فرعی مجزی از 

10253 فرعی از پالک 11- اصلی واقع در زیدی بخش دو کاشان
8(رای شماره 140160302034018125 هیأت اول0 سعید رضائی سادیانی فرزند 
ابراهیم بشماره شناسنامه 11408 صادره از کاشان به شماره ملی 1263426573 –  
قسمتی ازششدانگ یکبابخانه بمساحت3/40 متر مربع بشماره6536 فرعی مجزی از 

661 باقیمانده از پالک 13- اصلی واقع در دشت حکیم بخش دو کاشان
9(رای شماره 140160302034018124 هیأت اول0 سعید رضائی سادیانی فرزند 
ابراهیم بشماره شناسنامه 11408 صادره از کاشــان به شماره ملی 1263426573 
–  قسمتی ازششدانگ یکباب ساختمان بمساحت0/65متر مربع بشماره6537 فرعی 

مجزی از 661 باقیمانده از پالک 13- اصلی واقع در دشت حکیم بخش دو کاشان
10(رای شماره 140160302034018147 هیأت اول0 حمزهء چاوشی فرزند محسن 
بشماره شناسنامه 1947 صادره از کاشان به شماره ملی 1262091144 –  ششدانگ 
چهار دیواری مشتمل بر اعیان بمساحت170/15 متر مربع بشماره26878 فرعی از 

پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد بخش دو کاشان
11(رای شــماره 140160302034015725 هیأت دوم0 حســین عظیمی رهقی 
فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 112 صادره از کاشان به شماره ملی 1263605788 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت107/33 متر مربع بشماره26879 فرعی از پالک 

15- اصلی واقع در ناجی آباد بخش دو کاشان
12(رای شــماره 140160302034018119 هیأت اول0 حسنعلی مطهری فرزند 
غالمرضا بشماره شناســنامه 785 صادره از کاشان به شــماره ملی 1260713857 
–  ششدانگ یکباب ساختمان نیمه سازبمساحت120/17 متر مربع بشماره26880 

فرعی از پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد بخش دو کاشان
13(رای شــماره 140160302034018219 هیــأت اول0 امیر حســین فرهنگ 
فرزند علی بشماره شناسنامه 804 صادره از کاشــان به شماره ملی 1261926201 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت112/50 متر مربع بشماره26882 فرعی مجزی از 

3539 فرعی از پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد بخش دو کاشان
14(رای شــماره 140160302034018268 هیأت اول0 عباس نیکوصفت فرزند 
محمد بشماره شناســنامه 2386 صادره از کاشان به شــماره ملی 1262011582 
–  ششــدانگ قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان بمســاحت180/41 متر مربع 

بشماره26883 فرعی از پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد بخش دو کاشان
15(رای شــماره 140160302034018243هیأت اول0 علی خدائی جوشــقانی 
فرزند عزیزاله بشماره شناسنامه 2 صادره از کاشــان به شماره ملی 1263311210 
–  ششدانگ یکبابخانه  بمساحت136/77 متر مربع بشماره26884 فرعی از پالک 

15- اصلی واقع در ناجی آباد بخش دو کاشان
16(رای شماره 140160302034018292هیأت دوم0 علیرضا بادبره فرزندحسین 
بشماره شناسنامه 1949 صادره از کاشان به شماره ملی 1261788133 –  قسمتی 
ازششدانگ یکبابخانه نیمه ساز بمساحت169/78 متر مربع بشماره26885 فرعی از 

پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد بخش دو کاشان
17(رای شــماره 140160302034012681هیأت اول0 محمد رضا سلطانی پور 
فرزندصفر علی بشماره شناسنامه 52 صادره از کاشان به شماره ملی 1261821191 
–  ششدانگ قطعه زمین مزروعی با کاربری مزروعی بمساحت3546/75 متر مربع 

بشماره26886 فرعی از پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد بخش دو کاشان
18(رای شماره 140160302034018162هیأت اول0 زهره قندریز فرزند حسین 
بشماره شناسنامه 2426 صادره ازتهران به شماره ملی 0043013414 –  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت112/5 متر مربع بشماره26887 فرعی مجزی از 7984 فرعی از 

پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد بخش دو کاشان
19(رای شماره 140160302034018244هیأت اول0 سید علیرضا مشتاقی آرانی 
فرزند منصور بشماره شناسنامه 16575 صادره ازکاشان به شماره ملی 1263478239 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت79/30 متر مربع بشــماره26900 فرعی ازپالک 

15- اصلی واقع در ناجی آباد بخش دو کاشان
20(رای شماره 140160302034018269 هیأت اول0 حسین خشت زرین فرزند 
علیمحمد بشماره شناســنامه 85 صادره از کاشان به شــماره ملی 1261769491 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت154/10 متر مربع بشماره7649 فرعی مجزی از 

308/3707 فرعی از پالک 23- اصلی واقع در درب فین بخش دو کاشان
21(رای شماره 140160302034018189 هیأت اول0 فریده رجبعلی زاده فرزند علی 
بشماره شناسنامه 11367 صادره از کاشان به شماره ملی 1263426166 –  سه دانگ 
مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت194/62 متر مربع بشماره7650 فرعی مجزی 

از 54 فرعی از پالک 23- اصلی واقع در درب فین بخش دو کاشان
22(رای شــماره 140160302034018190 هیأت اول0 ســید مهدی علی زاده 

مخملی فرزند سید علی اکبر بشماره شناسنامه 1142 صادره از کاشان به شماره ملی 
1261941756 –  سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت194/62 متر مربع 
بشماره7650 فرعی مجزی از 54 فرعی از پالک 23- اصلی واقع در درب فین بخش 

دو کاشان
23(رای شــماره 140160302034018240 هیأت اول0 فاطمه آب بخشی فرزند 
علی بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان به شماره ملی 1250435064 –  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت292/65 متر مربع بشماره7656 فرعی مجزی از 88 فرعی از پالک 

23- اصلی واقع در درب فین بخش دو کاشان
24(رای شماره 140160302034018192 هیأت اول0 ربابه رعیت فینی فرزند علی 
اکبر بشماره شناسنامه 33 صادره ازکاشان به شماره ملی 1262893119 –  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت301 متر مربع بشماره1241 فرعی از پالک 33- اصلی واقع در 

فین کوچک بخش دو کاشان
25(رای شــماره 140160302034017248 هیأت اول0 علی اصغر شاه ابراهیمی 
فرزند حیدر بشماره شناسنامه 0 صادره از قم به شماره ملی 0370496744 –  ششدانگ 
یکدرب باغ محصور مشجرمشــتمل بر ساختمان بمســاحت1295/10 متر مربع 
بشماره13153 فرعی مجزی از 483 فرعی از پالک 33- اصلی واقع در فین کوچک 

بخش دو کاشان
26(رای شماره 140160302034017260 هیأت اول0 مهدی ابوالفضلی قمصری 
فرزند اصغر بشماره شناسنامه 11 صادره از کاشان به شــماره ملی 1262695287 
–  ششدانگ یکبابخانه و باغ متصل به آن بمساحت472/58 متر مربع بشماره13154 

فرعی مجزی از 36 فرعی از پالک 33- اصلی واقع در فین کوچک بخش دو کاشان
27(رای شماره 140160302034015425هیأت اول0 مجتبی کاشانی فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 6840 صادره از کاشان به شماره ملی 1263380913 –  ششدانگ 
قطعه زمین محصور مشتمل بر ساختمان بمساحت208/54 متر مربع بشماره13156 

فرعی مجزی از 19 فرعی از پالک 33- اصلی واقع در فین کوچک بخش دو کاشان
28(رای شــماره 140160302034018256هیأت اول0 ســید محمود آقا میرزاده 
منفرد فرزند ســیدمحمد بشماره شناســنامه 657 صادره از کاشــان به شماره ملی 
1261733231 –  ششدانگ قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان بمساحت271/95 
متر مربع بشماره13157 فرعی مجزی از 16فرعی از پالک 33- اصلی واقع در فین 

کوچک بخش دو کاشان
29(رای شــماره 140160302034018134هیأت اول0 سید عظیم سادات فرزند 
سیدعباس بشماره شناســنامه 58 صادره از کاشان به شــماره ملی 1262929423 
–  ششدانگ ساختمان مسکونی و باغچه متصل به آن بمساحت819/14 متر مربع 
بشماره13159 فرعی مجزی از 743 فرعی از پالک 33- اصلی واقع در فین کوچک 

بخش دو کاشان
30(رای شماره 140160302034018254 هیأت اول0 حسن اخوان فینی فرزند احمد 
بشماره شناسنامه 4107 صادره از کاشان به شماره ملی 1261017412 –  سه دانگ 
مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت297/70متر مربع بشماره8416 فرعی مجزی 

از5689 فرعی از پالک 34- اصلی واقع در فین بزرگ بخش دو کاشان
31(رای شــماره 140160302034018255هیأت اول0 زهرا آب بخش فرزند رضا 
بشماره شناسنامه 871 صادره از کاشان به شماره ملی 1261926870 –  سه دانگ 
مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت297/70متر مربع بشماره8416 فرعی مجزی 

از5689 فرعی از پالک 34- اصلی واقع در فین بزرگ بخش دو کاشان
32(رای شــماره 140160302034014370 هیأت اول0 مریم شطفی فینی فرزند 
عباس بشــماره شناســنامه 163 صادره از کاشان به شــماره ملی 1262347394 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت177متر مربع بشماره8448 فرعی مجزی از 652 

فرعی از پالک 34- اصلی واقع در فین بزرگ بخش دو کاشان
33(رای شــماره 140160302034015417 هیأت دوم0 عبدالرضا احمدیان فرد 
فرزند احمد بشماره شناسنامه 8027 صادره از تهران  به شماره ملی 0053570456 
–  چهار دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت184/55 متر مربع بشماره8449 
فرعی مجزی از 5982 فرعی از پالک 34- اصلی واقع در فین بزرگ بخش دو کاشان

34(رای شــماره 140160302034015418 هیأت دوم0 حسین آقا ریاضیان فینی 
فرزندآقا رضا بشماره شناسنامه 2397 صادره از کاشان  به شماره ملی 1261000196 
–  دو دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت184/55 متر مربع بشماره8449 
فرعی مجزی از 5982 فرعی از پالک 34- اصلی واقع در فین بزرگ بخش دو کاشان

35(رای شماره 140160302034018108 هیأت اول0 زهرا چهارباغ فینی فرزندعلی 
اکبربشماره شناسنامه 523 صادره از کاشان  به شماره ملی 1263563570 –  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت279/25 متر مربع بشماره8451 فرعی مجزی از 786 فرعی از 

پالک 34- اصلی واقع در فین بزرگ بخش دو کاشان
36(رای شــماره 140160302034018264 هیــأت اول0 مهدی ســاجدی پور 
فرزندحیدربشماره شناسنامه 1017 صادره از کاشان  به شماره ملی 1261163001 
–  سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت224/58 متر مربع بشماره8453 

فرعی مجزی از 593 فرعی از پالک 34- اصلی واقع در فین بزرگ بخش دو کاشان
37(رای شــماره 140160302034018263 هیــأت اول0 لیــال صمدیان فینی 
فرزندحسین بشماره شناسنامه 36 صادره از کاشــان  به شماره ملی 1262954924 
–  سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت224/58 متر مربع بشماره8453 

فرعی مجزی از 593 فرعی از پالک 34- اصلی واقع در فین بزرگ بخش دو کاشان
38(رای شــماره 140160302034018247 هیأت اول0 علی مهندس فرزندتقی 
بشماره شناسنامه 479 صادره از کاشان  به شماره ملی 1262363421 –  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت142/15 متر مربع بشماره8454 فرعی مجزی از 1552 فرعی از 

پالک 34- اصلی واقع در فین بزرگ بخش دو کاشان
39(رای شماره 140160302034017626 هیأت دوم0 مونس احسنی فرزنداکبر آقا 
بشماره شناسنامه 49 صادره از کاشــان  به شماره ملی 1261633903 –  ششدانگ 
یکدرب باغ مشــتمل بر عمارت با کاربری کشاورزی بمســاحت721/47 متر مربع 
بشماره8456 فرعی مجزی از 1634 فرعی از پالک 34- اصلی واقع در فین بزرگ 

بخش دو کاشان
40(رای شماره 140160302034018111 هیأت اول0 آمنه باغ چائی فرزندحبیب 
بشماره شناسنامه 47412 صادره از کاشان  به شماره ملی 1260464229 –  ششدانگ 
قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان بمساحت93/30 متر مربع بشماره8457 فرعی 

مجزی از 5950 فرعی از پالک 34- اصلی واقع در فین بزرگ بخش دو کاشان
41(رای شماره 140160302034017630 هیأت دوم0 روح اله دنیا دیده فرزندعلی 
عباس بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان  به شماره ملی 1250025788 –  ششدانگ 
یکبابخانه با کاربری کشاورزی بمساحت203/95 متر مربع بشماره8458 فرعی مجزی 

از 802 فرعی از پالک 34- اصلی واقع در فین بزرگ بخش دو کاشان
42(رای شــماره 140160302034018136 هیأت اول0 میثم ایمان دوست فرزند 
غالمرضا بشماره شناســنامه 0 صادره از کاشان  به شــماره ملی 1250276500 –  
ششدانگ یکبابخانه بمساحت234/50 متر مربع بشماره8460 فرعی مجزی از 7144 

فرعی از پالک 34- اصلی واقع در فین بزرگ بخش دو کاشان
43(رای شــماره 140160302034018137 هیــأت اول0 اکبــر صالحــی راد 
فرزندصفربشماره شناسنامه 1671 صادره از کاشان  به شماره ملی 1261043294 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت126/31 متر مربع بشماره7692 فرعی مجزی از 

443 فرعی از پالک 45- اصلی واقع درلتحربخش دو کاشان
44(رای شماره 140160302034018273 هیأت اول0 رضا زراعتی فرزندحسینعلی 
بشماره شناسنامه 23 صادره از کاشــان  به شماره ملی 1262886635 –  ششدانگ 
یکباب مغازه بمساحت125/80 متر مربع بشماره7693 فرعی مجزی از 6020 فرعی 

از پالک 45- اصلی واقع درلتحربخش دو کاشان
 45(رای شــماره 140160302034015424 هیأت اول0 علی توســلی نژاد فرزند
حبیب اله بشماره شناسنامه 1251 صادره از کاشــان  به شماره ملی 1261959590 
–  ششدانگ یکباب مغازه بمساحت30/26 متر مربع بشماره7694 فرعی مجزی از 

2918 فرعی از پالک 45- اصلی واقع درلتحربخش دو کاشان
46(رای شماره 140160302034018239 هیأت اول0 جمشید آقا جانی فرزندحسین 
بشماره شناسنامه 5941 صادره از کاشان  به شماره ملی 1260565807 –  سه دانگ 
مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت475/24 متر مربع بشماره7695 فرعی مجزی 

از 1340 فرعی از پالک 45- اصلی واقع درلتحربخش دو کاشان
47(رای شماره 140160302034018238 هیأت اول0 فاطمه داروغه فرزندغالمرضا 
بشماره شناسنامه 44955 صادره از کاشان  به شماره ملی 1260439585 –  سه دانگ 
مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت475/24 متر مربع بشماره7695 فرعی مجزی 

از 1340 فرعی از پالک 45- اصلی واقع درلتحربخش دو کاشان
48(رای شــماره 140160302034018225 هیــأت اول0 احمد باقری کاشــانی 
فرزندرمضان علی بشــماره شناســنامه 659 صادره از کاشــان  به شــماره ملی 
1261540115 – دو دانگ مشــاع ازششــدانگ یکبابخانه بمساحت116/71 متر 
مربع بشــماره7696 فرعی مجزی از 2893و3267 فرعی از پالک 45- اصلی واقع 

درلتحربخش دو کاشان
49(رای شماره 140160302034018224 هیأت اول0 زینب  باقری کاشانی فرزند 
 احمد بشماره شناســنامه 2750صادره از کاشان  به شــماره ملی 1262015227 – 
دو دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت116/71 متر مربع بشماره7696 فرعی 

مجزی از 2893و3267 فرعی از پالک 45- اصلی واقع درلتحربخش دو کاشان
50(رای شــماره 140160302034018223 هیأت اول0 معصومه شرباف بیدگلی 
فرزندآقا مرتضی بشــماره شناســنامه 269صادره از آران و بیدگل  به شــماره ملی 
6199484231 – دو دانگ مشــاع ازششــدانگ یکبابخانه بمساحت116/71 متر 
مربع بشــماره7696 فرعی مجزی از 2893و3267 فرعی از پالک 45- اصلی واقع 

درلتحربخش دو کاشان
51(رای شماره 140160302034015747 هیأت دوم0 فاطمه ابولی فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 84صادره از کاشان به شــماره ملی 1262938104 – ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت159 متر مربع بشماره7697 فرعی مجزی از 457 فرعی از پالک 

45- اصلی واقع درلتحربخش دو کاشان
52(رای شــماره 140160302034018128 هیأت اول0 سعید طائفه خبازی فرزند 
محمد بشماره شناســنامه 599 صادره از کاشان  به شــماره ملی 1262310539 –  
ششدانگ یکباب مغازه نانوایی بمساحت39/39 متر مربع بشماره15883 فرعی مجزی 

از 1289 فرعی از پالک 49- اصلی واقع درصفی آباد بخش دو کاشان
53(رای شــماره 140160302034016639 هیأت دوم0حسن گلدسته فرزند علی 
محمد بشماره شناســنامه 6760 صادره از کاشان  به شــماره ملی 1260574059 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت67/80 متر مربع بشماره15885 فرعی مجزی از 

1725/2099 فرعی از پالک 49- اصلی واقع درصفی آباد بخش دو کاشان
آگهی اصالحی(رای شماره 140160302034019893هیأت اول0صدیقه سادات 
سجادی فینی فرزند سید ماشااله بشماره شناسنامه 51 صادره از کاشان  به شماره ملی 
1263031641 –  ششدانگ یکباب مغازه بمساحت14/45 متر مربع بشماره8459 
فرعی مجزی از 1149فرعی از پالک 34- اصلی واقع درفین بزرگ بخش دو کاشان

بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات  سند 
مالکیت صادرخواهد شد

تاریخ انتشار نوبت اول :    1401/12/06
تاریخ انتشارنوبت دوم :   1401/12/21

م الف: 1461365 ابوالفضل علیزاده  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کاشان
تحدید حدود اختصاصی

12/51  شماره نامه: 140185602210009300- 1401/12/02 چون تحدید حدود 
ششدانگ یکباب خانه شماره پالک 2248/6286 واقع در بخش 6  ثبت اصفهان که 
طبق پرونده ثبتی بنام  خانم مریم حیدری فرزند سهراب  در جریان ثبت است و رای 
شماره 140160302210002972 مورخ 1401/09/06 هیات حل اختالف موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت 
اسناد و امالک منطقه جنوب شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و 
با توجه به اینکه سابقه ای از تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق مشاهده نگردید لذا به 
استناد ماده 13 آیین نامه قانون مزبور تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1402/01/06 
ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین 
و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس 
تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض 
باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به 
مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید 
در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه 
مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس 
 اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
تاریخ انتشار: 1401/12/06 م الف: 1460512 ناصر صیادی صومعه مدیر واحد 

ثبتی حوزه ثبت ملک  جنوب شرق اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

12/52  شماره نامه: 140185602210009323- 1401/12/02 چون تحدید حدود 
ششدانگ یکباب خانه شماره پالک 1050/4 واقع در بخش 6  ثبت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتی بنام  آقای ابراهیم دهقانی فرزند یداله  در جریان ثبت است و رای شماره 
140160302210002965 مورخ 1401/09/06 هیات حل اختالف موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد 
و امالک منطقه جنوب شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با 
توجه به اینکه سابقه ای از تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق مشاهده نگردید لذا به 
استناد ماده 13 آیین نامه قانون مزبور تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1402/01/06 
ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین 
و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس 
تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض 
باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به 
مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید 
در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه 
مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس 
 اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
تاریخ انتشار: 1401/12/06 م الف: 1460705 ناصر صیادی صومعه مدیر واحد 

ثبتی حوزه ثبت ملک  جنوب شرق اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

12/53  شماره نامه: 140185602210009329- 1401/12/02 چون تحدید حدود 
ششدانگ یک درب باغ شماره پالک 296/99 واقع در بخش 6  ثبت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتی خانم مریم نورانی مطلق  فرزند رحمت اله  در جریان ثبت اســت و رای 
شماره 140160302210002903 مورخ 1401/09/02 هیات حل اختالف موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت 
اسناد و امالک منطقه جنوب شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و 
با توجه به اینکه سابقه ای از تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق مشاهده نگردید لذا به 
استناد ماده 13 آیین نامه قانون مزبور تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1402/01/06 
ساعت 10 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین 
و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس 
تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض 
باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به 
مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید 

در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه 
مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس 
 اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
تاریخ انتشار: 1401/12/06 م الف: 1460950 ناصر صیادی صومعه مدیر واحد 

ثبتی حوزه ثبت ملک  جنوب شرق اصفهان
فقدان سند مالکیت

12/54  شماره نامه: 140185602023008952- 1401/12/02 سند  مالکیت سه 
دانگ مشاع از ششــدانگ پالک 1610/0  واقع در بخش 1 ثبت اصفهان بنام سید 
عباس تاجمیر ریاحی  در دفتر 27 صفحه 25 ســابقه ثبت و سند داشته که طی سند  
شماره 8164 مورخ 1385/02/29 دفترخانه 137 اصفهان یکدانگ آن از طرف ورثه به 
فاطمه تاج میر ریاحی انتقال شده است و میزان دو دانگ دیگر نسبت به سهم عصمت 
تاجمیر ریاحی معتبر بوده است که ورثه مالک )عصمت( ضمن درخواست صدور سند 
المثنی بشماره 1403024814 مورخ 1401/11/13 با ارائه دو برگ استشهاد شهود 
با رمز تصدیق 136956 و شــماره یکتا 140102155722001212 دفترخانه 137 
اصفهان سند مالکیت المثنی در اجرای ماده 120 آئین نامه قانون ثبت و تبصره های 
ذیل آن در شرف صدور است  لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به 
این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه 
کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 
طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1461253  حسین زمانی علویجه مدیر واحد 

ثبتی اداره ثبت اسناد و امالک مرکزي اصفهان
فقدان سند مالکیت

12/55 شماره نامه: 140185602025015538- 1401/12/03 نظر به اینکه  خانم 
نسرین ذکی فرزند محمد صالح با شماره ملی 3731885646  با ارائه درخواست شماره 
25041805  مورخ 1401/12/3 و تسلیم دو برگ استشهادیه شهود شماره رمز تصدیق  
725615  تاریخ 1401/12/2 دفتر خانه 112  اصفهان مدعی مفقود شدن سند مالکیت 
سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک 88/3 فرعی از 13  اصلی که در اجرای استاندارد 
سازی به پالک 13/989 تغییر کرده  واقع در بخش 14 اصفهان که در صفحه 160 
دفتر 499 امالک ذیل ثبت 88269 و شماره چاپی 598047 صادر و تسلیم گردیده و 
اعالم نموده سند مالکیت به علت نامعلوم مفقود گردیده  و درخواست صدور سند المثنی  
نموده است. لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون 
ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود اسناد مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده 
روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم 
و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات 
خواهد شد. م الف: 1461499  ابوالفضل شهریاری نائینی مدیر واحد ثبتی حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان
فقدان سند مالکیت

12/56 شماره نامه: 140185602015003565- 1401/12/01 نظر به اینکه خانم 
فاطمه امینی الرگانی فرزند رجبعلی به وکالت از طرف آقای خداداد آزادی مهرگانی 
فرزند قربانعلی  به موجب وکالتنامه شماره 6950 مورخ 1399/03/22 دفترخانه شماره 
440 فوالدشهر  به استناد 2 برگ استشــهادیه محلی که هویت و امضاء شهود رسما 
گواهی شده، مدعی است که سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه پالک 9575 فرعی 
از 582- اصلی واقع در فوالد شــهر بخش 9 ثبت اصفهان که به نام وی، ثبت و سند 
مالکیت به شماره چاپی 996994 صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگری انجام نشده 
و به علت جابجایی مفقود شده است لذا چون نامبرده درخواست صدور سند مالکیت 
المثنی نموده، طبق ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت، مراتب آگهی می شود 
که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک موصوف یا وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 10 روز پس از آن به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبًا با مدارک مثبت تسلیم نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد 
و یا در صورت اعتراض، اصل سند یا سند معامله ارائه نشود، اداره ثبت، المثنای سند 
مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد. ضمنا تمامت ششدانگ 
پالک فوق به موجب نامه  شماره 140105802129000494 مورخ 1401/04/15 
واحد اجرای اسناد رسمی لنجان در قبال مبلغ 52/500/000/000  ریال بانضمام مقدار 
پنج مثقال طالی  ساخته شده هجده عیار بابت بدهی به عنوان اصل طلب به شخص 
 حقیقی/ حقوقی به انضمام 5 درصد متعلقه به صندوق دولت بازداشت گردیده  است. 
م الف: 1459905  مصطفی شمســی مدیر واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک زرین 

شهر) لنجان (

 آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص آریا تجارت مهر اسپادانا 
به شناسه ملی 14005830803 و به شماره ثبت 210 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1401/10/16 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد آقای علی داودی به شماره ملی 1189559293 به 
سمت عضو اصلی هیئت مدیره و به سمت رئیس هیئت مدیره خانم الهام سازی 
زواره به شماره ملی 1189593874 به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره و به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره ت آقای محمدعلی داودی زواره به شماره ملی 
1189611023 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل انتخاب 
گردیدند کلیه ی اوراق واسناد مالی وتعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل ویکی 
از اعضاء هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضاء 
مدیرعامل وبا مهر شرکت معتبر است آقای مرتضی لباف قاسمی به شماره ملی 
 1189939029 به سمت بازرس علی البدل تا پایان ســال مالی آقای محمد 
حالج زاده به شماره ملی 3390449752 به سمت بازرس اصلی تا پایان سال 
مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیراالنتشــار زاینده رود جهت نشر آگهی های 
شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری زواره )1459450(

 آگهی تغییرات شرکت با مسئولیت محدود هوشمند پرتو توان 
به شناسه ملی 14007080994 و شماره ثبت 59195 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1401/10/14 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: خانم مهرویه کاظمی به شــماره ملی 1110100485 با تبدیل 
مطالبات حال شده خود از شرکت به سهم الشرکه به میزان 1000 ریال و آقای 
اصغر زعفرانی به شماره ملی 1284492273 با تبدیل مطالبات حال شده خود از 
شرکت به سهم الشرکه به میزان 1000 ریال به جمع شرکای شرکت پیوستند. 
سرمایه شرکت از مبلغ 50000000000 ریال به مبلغ 50000002000 ریال 
افزایش یافت و ماده مربوطه در اساســنامه به نحو مذکور اصالح شد. اسامی 
شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک بعد از افزایش سرمایه بدین شرح می باشد: 
آقای علی کاظمی به شماره ملی 1100059441 دارای 25000000000 ریال، 
آقای امیر محمد زعفرانی به شماره ملی 1270374826 دارای 25000000000 
ریال، خانم مهرویه کاظمی به شماره ملی 1110100485 دارای 1000 ریال 
و آقای اصغر زعفرانی به شــماره ملی 1284492273 دارای 1000 ریال سهم 
الشرکه. اداره کل ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری اصفهان )1460042(



در پی این درگیری، پرونده  قضایی تشکیل و پس 
این تنش  اولیه مشخص شد علت  ی  از بررسی ها
مسائل شخصی بین دانش آموزان بوده که متاسفانه 
احساسات خانواده ها به این اختالف کشیده شده 

است

کتبر 2022 / شماره 3658 شنبه 7 آبا ن 1401 / 3 ربیع الثانی 1444 / 29 ا
جامعه

شنبه 6 اسفند 1401 / 4 شعبان 1444 / 25 فوریه 2023 / شماره 3756
جامعه

برخورددادگستریاصفهانباترکفعلهادربارهزایندهرود
رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت: با هرگونه ترک فعل مسئوالن در موضوع زاینده رود برخورد 
قانونی می شود.حجت االســام اسدا... جعفری،رییس کل دادگستری اســتان اصفهان در دور دوم 
بازدید های مستمر، منظم و هفتگی خود از حوزه های قضایی استان از سه حوزه قضایی ورزنه، هرند و 
جرقویه بازدید کرد.وی با قدردانی از تاش های مجموعه مدیریتی استان برای بازگشایی آب زاینده رود 
به منظور کشت بهاره کشاورزان اعام کرد: دادگستری اصفهان از مطالبات به حق کشاورزان استان به ویژه 
در خصوص بهره مندی از آب زاینده رود طبق برنامه های اباغی دفاع خواهد کرد.رییس کل دادگستری 
استان اصفهان افزود: چنانچه با کوتاهی مسئولی در تحقق وعده های دولت در مورد آب زاینده رود مواجه 
شویم با آن مســئول از باب ترک فعل، برخورد قانونی خواهد شد.حجت االسام جعفری از کشاورزان 
خواست با انتخاب روش های بهینه کاشت و آبیاری محصوالت کشاورزی، از هدر رفت آب جلوگیری 
کند.وی با رسیدگی و پاسخگویی به مراجعان و بررسی مسائل و مشکات سه حوزه قضایی ورزنه، هرند 
و جرقویه از روند رسیدگی به پرونده ها اظهار رضایت کرد و افزود: با شروع کار کارمندان و قضات جدید در 
دستگاه قضایی استان و تخصیص نیروها، مشکل اطاله دادرسی در این سه حوزه قضایی در سال ۱۴۰۲ 
کم تر نیز خواهد شد.رییس کل دادگستری استان اصفهان به نامناسب بودن فضای فیزیکی به ویژه 
در دادگستری جرقویه به عنوان مشکلی مهم اشاره و اظهار امیدواری کرد: با تاش و همکاری مسئوالن 
محلی و تخصیص بودجه از منابع عمرانی دولت در آینده می توان این مشکل را نیز برطرف کرد.حجت 
االسام جعفری، آمار صلح و سازش در پرونده های شورای حل اختاف دادگاه های بخش ورزنه، هرند 
و جرقویه را به ترتیب ۵۱، ۵۱ و ۵۹ درصد اعام کرد و افزود: این آمار از میانگین کشوری و استانی باالتر 

است که این نشانه تاش اعضای شورای حل اختاف، روسا و کارکنان آن است.
 

14درصدفوتیهایتصادفاتاصفهان،کودکانهستند
رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: ۱۴ درصد کودکان فوتی های تصادفات امسال 
در جاده های استان، کودکان هستند.سرهنگ اصغر زارع، رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان 
اصفهان ســهم ۱۴ درصدی کودکان از جان باختگان تصادفات جاده ای در اســتان را ناشی از خطا هایی 
همچون بی توجهی والدین به نحوه نشستن کودکان در خودرو ها دانست و بر اهمیت بستن کمربند ایمنی 
تاکید کرد.وی افزود: با وجود توصیه ها و فرهنگ سازی ها در خصوص استفاده از صندلی کودک و ننشاندن 
کودکان کمتر از ۱۲ سال در صندلی جلو، همچنان مشاهده می شود که بسیاری از خانواده ها به علت توجه 
نکردن به این موضوع، داغدار از دست دادن کودکان خود می شوند.رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی 
استان اصفهان تصریح کرد: توصیه می شود از ایستادن کودکان خود در خودرو به خصوص بین صندلی ها 
خودداری کنند، چون کودکان هنگام ترمز کردن و بروز تصادفات، به سمت داشبورد و شیشه جلو پرتاب 
می شوند و همین موضوع منجر به حوادث جبران ناپذیری خواهد شد.سرهنگ زارع همچنین از والدین 

خواست از ایستادن کودکان روی صندلی ها و بیرون کردن سر از »سانروف« خودرو جلوگیری کنند.
 

اهدای11۰سریجهیزیهبهنوعروساناصفهانی
به مناسبت اعیاد شعبانیه، ۱۱۰ سری جهیزیه به نوعروسان نیازمند اصفهانی اهدا شد.اعظم صاحبان، 
مدیر امور شعب اصفهان بنیاد بین المللی خیریه آبشار عاطفه ها در نشست خبری که به مناسبت اهدای 
۱۱۰ سری جهیزیه به نوعروسان اصفهانی و در گلستان شهدای اصفهان برگزار شد، با اشاره به اینکه برنامه 
اهدای جهیزیه، چهار نوبت در سال برگزار می شود، گفت: تاش ما این است که نیاز های اصلی نوعروسان 
در نظر گرفته شود.وی ادامه داد: به مناسبت ایام شعبانیه و به همت خیران نیک اندیش اصفهان ۱۱۰ 
سری جهیزیه شامل ۶ قلم اصلی گاز، بخاری، پنکه، ظروف آشپزخانه، جارو برقی و فرش به ارزش ۱۲ 
میلیون تومان تهیه و به نوعروسان تحویل داده شد.مدیر امور شعب اصفهان بنیاد بین المللی خیریه 
آبشار عاطفه ها توضیح داد: ارزش واقعی اقام بیشتر است، اما بخشــی از قیمت هر سری جهیزیه 

مشمول نیت خیر فروشنده و خرید از کارخانه نیز بوده است.

اخبار

ماجرای خبرساز دانش آموز اصفهانی در فضای مجازی؛

علت تنش مسائل شخصی بین دانش آموزان بوده است 

هفته گذشته انتشار فیلمی از دختر دانش آموزی که 
خون آلود کنار جدول خیابان نشسته بود و گریه می 
کرد، حسابی خبرساز شد. خیلی زود مشخص شد این دختر دانش 

آموز یکی از مدارس اصفهان است. اما ماجرا چه بود؟
»خبرگزاری فارس« از قــول روابط عمومی پلیس اســتان اصفهان، 
ماجرا را این طور روایت می کند: »در دعــوای دو دانش آموز در محله 
خانه اصفهان پس از تعطیلی مدرسه مادر یکی از دانش آموزان در دفاع 
از فرزندش وارد مشاجره می شود و او را هل می دهد. با حضور عوامل 
پلیس این مادر بازداشت می شــود و االن با قرار وثیقه آزاد است. با 
توجه به اینکه پرونده وارد پروســه قضایی شــده مقامات قضایی در 
این بارهاظهار نظر خواهند کرد.«مادر ایــن دختر نیز اعام کرد: »قبل 
از این که من در مقابل مدرســه محجوب در خیابــان گلخانه فرزندم 
حاضر شوم، مادر یکی از دانش آموزان مدرسه دیگری در همان منطقه 
تحصیل فرزندم را هل داده و سر دخترم به زمین خورده است و زمانی 
که من به مدرسه رســیدم پلیس این فرد را بازداشت کرده و به همراه 

خود به کانتری برده بود. دختر من ۹ ساله و دانش آموز کاس چهارم 
دبستان اســت.«وی تاکید کرد حال دخترم خوب است؛ اما بینی او 
جراحت برداشــته و ما پیگیر طی مراحل درمانی او هستیم. پدر این 
دانش آموز نیز گفت: درخواســت ما از مقامات قضایی برخورد با این 

خانم است که دانش آموز خردسال را مورد آزار قرار داده است. 
اما برخی کاربران مجازی، آسیب دیدگی این دختربچه را به موضوع 
حجاب ربط دادند که این ادعا با توجه به ســن این دختر دور از ذهن 

است ولی پیگیری ها ادامه دارد.
در ادامــه و با باالگرفتن شــایعات و گمانه زنی هــا در خصوص علت 
درگیری مادر یکی از دانش آموزان با این دختر دانش آموز، خبرگزاری 
صداوســیما مرکز اصفهان نیز ایــن ماجرا را از آمــوزش و پرورش و 
دادســتانی اصفهان جویا شــد.در این گفت و گو مدیر روابط عمومی 
اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان اعام کرد: در پی درگیری 
دو دانش آموز و والدین شــان در مقابل مدرسه اشــرفی موضوع در 
دست بررسی قرار گرفت و پس از گفت وگو با والدین دانش آموزان و 

گفت وگو با شاهدان ماجرا مشخص شد، ماجرا اختاف و تنش بین 
دو کودک بوده که متاســفانه با ورود والدین حواشی این موضوع به 

فضای مجازی رسید.
سلمانی با توجه به آنچه شاهدان ماجرا و خانواده های دو طرف اعام 
کردند، شــایعات فضای مجازی مبنی بر علت درگیــری به دلیل بی 

حجابی دانش آموز دختر را تکذیب کرد.
دادستان اصفهان هم در گفت و گو با خبر سیمای مرکز اصفهان گفت: 
در پی این درگیری، پرونده  قضایی تشکیل و پس از بررسی های اولیه 
مشخص شد علت این تنش مسائل شخصی بین دانش آموزان بوده 
که متاسفانه احساسات خانواده ها به این اختاف کشیده شده است.

خبرگزاری »مهر« هم به نقل از ســید محمد موســویان، دادســتان 
عمومی و انقاب اصفهان نوشــت کــه  این حادثه ربطــی به حجاب 

نداشته و شخص ضارب نیز تحت قرار کفالت آزاد است.
موســویان تاکید کرد که آنچه در فضای مجازی منتشر شده منطبق با 

واقعیت نیست.

مراسمدانش
آموختگیدانشجویان
دانشگاه»دافوس«

مراســم دانش آموختگی دانشجویان 
دوره ۳۲ مدیریت دفاعی و دوره هشتم 
دکترای حرفه ای عالی جنگ دانشگاه 
فرماندهی و ستاد ارتش )دافوس( با 
حضور امیر سرلشکر سید عبدالرحیم 
موسوی، فرمانده کل ارتش جمهوری 
اســامی ایران و جمعی از مســئوالن 

عالی رتبه ارتش برگزار شد.

عکس   خبر

تا پایان سال ۱۴۰۱؛

۷۰۰مددجویکمیتهامداداصفهانصاحبخانهمیشوند
مدیر تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد استان اصفهان گفت: تا پایان امسال ۷۰۰ خانوار تحت حمایت کمیته امداد استان اصفهان صاحب خانه می 
شوند.سید مصطفی انوری در جمع خبرنگاران با اعام اینکه تا پایان سال کلید ۷۰۰ واحد مسکونی تحویل مددجویان می شود، اظهار داشت: در آذرماه با حضور رییس 
کمیته امداد، ۲۸۵ واحد مسکونی از این تعداد به بهره برداری رسید و مابقی در ۱۴ اسفند همزمان با سالروز تاسیس این نهاد تحویل مددجویان خواهد شد.انوری با 
تاکید به تامین مسکن مددجویان در روستاها و شــهرهایی با جمعیت زیر ۲۵ هزار نفر، ادامه داد: با مساعدت رییس کمیته امداد و هم افزایی با خیران، برنامه ریزی 
برای تکمیل ۴۱۵ پروژه در حال احداث نیز تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفته است.وی به استفاده از ظرفیت خیران و مردمی سازی ساخت واحدهای مسکونی 
مددجویان اشاره کرد و افزود: این واحدهای مسکونی با مشارکت نیکوکاران و با اعتباری بیش از ۷۶ میلیارد تومان احداث و تکمیل شده است.مدیر تامین مسکن و 
امور مهندسی ساختمان کمیته امداد استان، گفت: با توجه به محدودیت اعتبارات کمیته امداد و جمعیت قابل توجه محرومان تحت حمایت، از خیران دعوت می شود.

اســتاندار اصفهان گفت: صراحتا اعــام می کنیم با 
ارائه طرح های بازآفرینی شهری به دنبال افزایش 

و تقویت جمعیت بیشتر از ظرفیت موجود نیستیم.
سیدرضا مرتضوی در یازدهمین ســتاد بازآفرینی 
شــهری اســتان اصفهان اظهــار داشــت: هدف و 
راهبردهای اساســی در بازآفرینی شهری بایستی 
ارتقای سطح کیفیت زندگی ساکنین موجود در محل 
و منطقه باشد.وی ادامه داد: برخی واحدهای موجود 
در بافت فرسوده خالی از جمعیت است که با نوسازی 
بافت شهری امکان حضور افراد فراهم می شود؛ اما 
صراحتا اعام می کنیم به دنبــال افزایش و تقویت 
جمعیت بیشتر از ظرفیت موجود نیستیم.استاندار 
اصفهان تصریح کرد: بایستی در بازآفرینی شهری 

با ماحظاتی پیش رویــم تا دچار حواشــی آینده 
نشویم. در خصوص اقتصادی شدن طرح بازآفرینی 
نیز می توانیم با پیش بینــی راهکارهای متفاوت، تا 
حدامکان طرح را اقتصــادی کنیم.مرتضوی گفت: 
در استان اصفهان با شــرایط خاصی که وجود دارد و 
نظام مهندسی نیز بر آن تاکید دارد؛ بایستی از ایجاد 
حداقل امکانات و زیرساخت ها فاصله بگیریم و در 
راستای استانداردهای مطمئن تری حرکت کنیم تا 
باتوجه به شرایط فعلی استان دچار مشکات بعدی 
نشویم.وی اظهار کرد: طرح بازآفرینی شهری نباید 
بن بستی برای سایر طرح های مسکن و شهرسازی 
باشــد و این مهــم در تمامی طرح ها لحاظ شــود.

اســتاندار اصفهان عنوان کرد: در جلســات گذشته 

ستاد بازآفرینی شــهری مصوب شد تا راهبردهای 
اساسی را در حوزه بافت تدوین و ارائه کنیم اینگونه 
عاوه بر مشخص شــدن جزئیات، نقشه راه آینده 
معین خواهد شد.مرتضوی خاطرنشان کرد: بایستی 
راهکارهای مناسبی را برای بازآفرینی شهری اصفهان 
پیش بینی کنیم. یکی از قدم های اساسی ارائه طرح 
بازآفرینی بود که اتفاق افتــاد از این رو می توانیم با 
در نظر گرفتن کلیات درخصوص موضوعات موردی 

تصمیمات متفاوتی اخذ کنیم.

استاندار اصفهان:

هدفبازآفرینیشهری،افزایشجمعیتشهرهانیست

گواهینامهصالحیتحرفهای،شرطمعلمیدرتماممدارس
سرپرست معاونت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فرهنگیان با بیان اینکه شرط اشتغال 
به حرفه معلمی در تمام مدارس، دارا بودن گواهینامه صاحیت معلمی به عنوان مستند رسمی احراز 
توانایی یک فرد برای ایفای نقش معلمی است ،گفت: تا کنون و از سال ۱۳۹۴ متعاقب چندین دوره 
آزمون اســتخدامی و برگزاری دوره مهارت آموزی، بیش از ۱۰۷ هزار مهارت آموز به وزارت آموزش و 
پرورش معرفی شده است.به گزارش ایسنا، ایوب ابراهیمی در حاشیه برگزاری دوره هفتم آزمون 
جامع مهارت آموزان دانشگاه فرهنگیان در جمع خبرنگاران توضیحاتی درباره این آزمون ارائه داد و در 
این باره اظهار کرد: کارآمدی نظام آموزشی با توسعه یافتگی جامعه در ابعاد مختلف آن مرتبط است.

وی افزود: نظام آموزشی کارآمد، اثربخشی مدارس و موفقیت های تحصیلی فراگیران بدون معلمان 
توانمند و کارآمد، قادر به ایجاد تحول و اصاح فرآیندهای آموزش و یادگیری نخواهد بود.

سرپرست معاونت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فرهنگیان با بیان اینکه بر اساس تبصره ۵ 
ماده واحده مصوبه ۸۳۳ شورای عالی انقاب فرهنگی، شرط اشتغال به حرفه معلمی در تمام مدارس 
)اعم از دولتی و غیردولتی(، دارا بودن گواهینامه صاحیت معلمی، به عنوان مســتند رسمی احراز 
توانایی یک فرد برای ایفای نقش معلمی است، عنوان کرد: کسب اطمینان از کیفیت شایستگی های 
معلمان یک ضرورت انکار ناپذیر برای افزایش بهره وری نظام آموزشــی است و این مهم بدون نظام  
ارزشیابی صاحیت حرفه ای محقق نخواهد شد. ابراهیمی ادامه داد: دانشگاه فرهنگیان در جایگاه 
نهاد حاکمیتی تربیت معلم، با دغدغه پرورش معلمانی فاخر و توانمند برای تربیت نسلی شایسته، 
همواره مسئله کیفیت را به عنوان رویکردی مهم و جدی در نظر داشته و برنامه جامعی برای سنجش 
صاحیت حرفه ای معلمان خروجی دانشگاه تدوین کرده است. وی با اشاره به اینکه در همین راستا 
»مرکز سنجش شایستگی های حرفه ای منابع انسانی« تا کنون از سال ۱۳۹۴ متعاقب چندین دوره 
آزمون اســتخدامی و برگزاری دوره مهارت آموزی، بیش از ۱۰۷ هزار مهارت آموز )مشــمول ماده۲۸ 
اساسنامه( به وزارت آموزش و پرورش معرفی کرده است، گفت: این افراد دوره مهارت آموزی و فرآیند 
ارزشیابی صاحیت حرفه ای را با موفقیت گذرانده اند. هم اکنون نیز دوره هفتم ارزیابی مذکور در حال 
برگزاری است.سرپرســت معاونت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فرهنگیان ادامه داد: 
ارزشیابی جامع صاحیت  حرفه ای معلمی دانشگاه فرهنگیان بر شش هدف کان سنجش اثربخشی، 
تضمین کیفیت، پاسخ گویی و اطاع رسانی، جهت دهی به فرآیند یادگیری و آموزش، انگیزه بخشی و 
تصمیم یاری استوار است. همواره تاش می کنیم در راستای ماموریت ها و اهداف خود این مهم را به 
درستی اجرا و موضوع کسب اطمینان از کیفیت خروجی های خود را از منظر پاسخگویی به جامعه و 

مخاطبان به صورت تمام و کمال به انجام برسانیم.
 

آغازثبتناموامضروریبازنشستگانکشوری
ثبت نام وام ضروری بازنشستگان و وظیفه بگیران صندوق  بازنشستگی کشوری برای سال آینده، از 
امروز آغاز می شود و تا ۲۸ اسفندماه ادامه خواهد یافت.ترکی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری 
از افزایش ۱۰۰ درصدی مبلغ وام ضروری بازنشستگان و وظیفه بگیران این صندوق خبر داده و گفته 
است که با هماهنگی بانک عامل )بانک صادرات( مبلغ وام با افزایش ۱۰۰ درصدی از ۱۵ به ۳۰ میلیون 
تومان برای سال آینده افزایش یافت.ثبت  درخواســت دریافت این تسهیات برای بازنشستگان و 
وظیفه بگیران متقاضی تحت پوشش صندوق صرفا به صورت اینترنتی امکان پذیر است. براین اساس 
و به مناسبت اعیاد شعبانیه، امکان ثبت درخواست اینترنتی برای متقاضیان دریافت این تسهیات 
 sabasrm.ir همانند گذشته، در درگاه خدمات الکترونیک صندوق بازنشستگی کشوری به نشانی
از روز شنبه ۶ اسفندماه ۱۴۰۱ تا روز یکشنبه ۲۸اسفندماه ۱۴۰۱ فراهم خواهد بود.مدیرعامل صندوق 
بازنشستگی کشوری همچنین اعام کرده است که پس از اتمام دوره حدودا یک ماهه ثبت نام اینترنتی 
در اسفندماه امسال، فرآیند بررسی تقاضای بازنشستگان و تعیین واجدین شرایط دریافت وام آغاز 
خواهد شد تا با هماهنگی بانک عامل، پرداخت تسهیات ۳۰میلیون تومانی ضروری بازنشستگان در 

سال ۱۴۰۲ عملیاتی شود.زمان پرداخت این تسهیات نیز سال آینده خواهد بود.

خبر روزبا مسئولان

ذخیرهخوندراصفهان
حدودپنجروزاست

مدیرکل انتقال خون اصفهــان گفت: اکنون 
میزان ذخیره خون استان حدود پنج روز و در 
شهرستان اصفهان چهار روز است؛ در حالی 
که این میزان ذخیره مطلوب نیست و بنا بر 
استانداردهای اعام شده ذخیره مطلوب باید 

بیش از هشت روز باشد.
علی فتوحی در گفت وگو بــا ایرنا افزود: بر 
این اســاس اصفهان هرچند هنوز در شرایط 
بحرانی کمبود ذخایر خونی قرار نگرفته ولی 
با کمبود ذخیره خون بــرای تمام گروه های 
خونی به ویژه گــروه های منفی خون مواجه 
اســت.مدیرکل انتقال خون اصفهان گفت: 
اگر به ناگهان استان با شــرایط شیوع همه 
گیری یک بیماری ویروســی و یــا عفونی 
قرار بگیرد میزان ذخیره بانک خون اســتان 
پاســخگو نیســت.وی درباره مصرف باالی 
خون در شــرایط عادی گفت: به طور معمول 
با توجه به افزایش تخت های بیمارســتانی، 
نیاز بیماران خاص و حوادث رانندگی میزان 
مصرف خون در استان باالست و آمار بیانگر 
افزایش مصرف خون در استان از ابتدای سال 
تاکنون است.فتوحی تصریح کرد: این عوامل 
باعث می شــود که میزان ذخیره بانک خون 
اســتان در برخی روزها کاهش یابد و اکنون 

نیز این پیش بینی وجود دارد.
وی با اشــاره به اینکه فصل بهار بــا آغاز ماه 
رمضان مواجه است، گفت: با احتمال کاهش 
مراجعه مردم برای اهدای خون و در نتیجه 
کاهش ذخایر خــون اســتان اصفهان الزم 
اســت از هم اکنون برای اهدای خون در این 
زمینه اطاع رسانی شود.مدیرکل انتقال خون 
اصفهان با تاکید بر اهدای مســتمر خون به 
عنوان نیاز حیاتی و همیشگی افزود: در این 
باره الزم است تا اهداکنندگان مستمر خون 
بیش از پیش در به اقدام خیرخواهانه توجه 

داشته باشند.
وی از مردم نیکوکار استان به ویژه کسانی که 
تاکنون مبادرت به اهدای مستمر خون نکرده 
اند خواست تا با مراجعه به پایگاه های انتقال 

خون نسبت به اهدای خون اقدام کنند.



عملکرد ناامیدکننده انگلیسی ها در لیگ قهرمانان اروپا
چهار تیم انگلیسی حاضر در یک هشــتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا عملکرد ناامید کننده ای داشتند.

دور رفت یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا به پایان رســید. انگلیس در این مرحله چهار نماینده 
دارد که هیچ کدام از آنها نتوانســت انتظارات را برآورده کند و یک تساوی و سه شکست حاصل کار آنها 
در این مرحله بود.تاتنهام که در سن سیرو به مصاف میالن رفت با یک گل شکست خورد تا کار این تیم 
در بازی برگشت سخت شود.چلسی با وجود خریدهای گران قیمت خود همچنان نتایج کابوس واری 
کسب می کند. شاگردان پاتر در زمین دورتموند بازی خوبی را به نمایش گذاشتند؛ اما در نهایت با یک 

گل شکست خوردند.
بعد از این دو، نوبت به منچستر سیتی می رسد که بهترین قرعه را داشت. پیروزی پر گل تیم پرستاره 
ســیتی برابر الیپزیگ دور از انتظــار نبود؛ اما تیم گواردیوال با تســاوی یک بر یک متوقف شــد؛ البته 
سیتیزن ها کار راحت تری نســبت به ســه تیم دیگر برای صعود دارند.ناامیدکننده ترین نتیجه را اما 
لیورپول رقم زد؛ قرمزپوشان آنفیلد با دو گل از رئال مادرید پیش افتادند اما در ادامه  پنج گل دریافت 
کردند تا سنگین ترین شکست خود را تجربه کنند. لیورپول برای صعود به دور بعد آن هم برابر مدافع 

عنوان قهرمانی و پرافتخارترین تیم این رقابت ها به معجزه نیاز دارد.
 

سند جدید بارساگیت: پای »الپورتا« گیر است
سند جدید منتشر شده که نامه انریکز نگریرا، نایب رییس سابق کمیته داوران، به باشگاه بارسلوناست 
باعث شده که پای خوان الپورتا به صورت جدی در این مسئله باز شود.فوتبال اسپانیا در چند روز اخیر 
تحت تاثیر رسوایی جدی و بزرگ بارساگیت بوده که باعث شده حواشی بسیاری درباره رابطه باشگاه 
بارسلونا با کمیته داوران اللیگا ایجاد شود. حاال ال موندو، تصویری از فکس جدیدی را منتشر کرده که 
توسط نگریرا برای باشگاه بارسلونا ارسال شده اســت. او در این فکس مدعی شده که آنها نمی توانند 
پس از این همه سال همکاری و کارهایی که او برای شان انجام داده و اسرار مشترکی که دارند دست از 
پرداخت پول به او بردارند. نکته جالب اینجاست که او در همین فکس که در تاریخ سوم دسامبر 2018 
ارسال شده به این موضوع اشاره می کند که ارتباطش با روسای مختلفی از این باشگاه بوده و به صورت 

خاص از الپورتا هم نام می برد. 
به نظر می رســد که این فکس پیش از فکس دیگری که در ابتدا از سوی ال موندو منتشر شد و در آن 
نسبت به همکاری دو طرف هشدار داده شده بود، ارسال شده اســت. نگریرا در این فکس تذکر داده 
که از سال 2003 همکاری بسیاری با بارسلونا داشته، افرادی را استخدام کرده و تعلیم داده تا نیازهای 
این باشگاه را رفع کنند و به صورت اختصاصی مشغول کار با آنها بوده و مشورت های فنی بسیاری را در 

الپورتا، روسل و بارتومئو گذاشته است.
 

یک هورمون، مقصر دعوای دو اینتری
چالهان اوغلو و اونانا در مورد دعوای عجیب بازیکنان اینتر در جریــان بازی با پورتو توضیحاتی را ارائه 

کردند.
اینترمیالن به لطف گل دیرهنگام روملو لوکاکو موفق شد در دیدار رفت مرحله یک هشتم نهایی لیگ 
قهرمانان اروپا مقابل پورتو به برتری دست یابد. درگیری آندره اونانا و ادین ژکو از اتفاقات عجیب این 
دیدار بود.بعد از پایان بازی اما چالهان اوغلو خیلی عادی از لحظه یاد شده صحبت کرده و تاکید کرد که 
مشکلی خاصی نبود: »این یک اتفاق بسیار عادی بود. ما در لیگ قهرمانان هستیم، جایی که همه می 
خواهند برنده شوند. ما به اتفاقی که رخ داد خندیدم چون این چیزها زمانی اتفاق می افتد که آدرنالین 
خون باال می رود.«در حالی که ادین ژکو ترجیح داد صحبتی در خصوص درگیری یاد شده انجام ندهد، 
اونانا اما مثل هاکان با انداختن تقصیر گردن آدرنالین گفت: »این چیزها در بازی اتفاق می افتد و عادی 
است. فشار کار در آن لحظات باالست و اگر آدرنالینی که موجب عصبانیت می شود به ما کمک می کند 

تا بازی ها را همانطور که بردیم، ببریم، پس چیز خوبی است!«

خبر  روز

وساطت های بی نتیجه علیه 
یک تصمیم قطعی

تــرک اردوی فوالد از ســوی جــواد نکونام، 
غیرقابــل پیش بینی ترین اتفاقــی بود که 
می شد در فردای بازی پر سر و صدای لیورپول 

- رئال در آنفیلد انتظار داشت.
بــه گــزارش  »ورزش ســه«، در حالی که 
طرفداران فوتبال هنــوز در حال هضم نتیجه 
شگفت انگیز مســابقه لیگ قهرمانان اروپا 
بودند، خبری شوک آور که از هتل محل اقامت 
فوالد به بعضی از رســانه ها درز کــرده بود، 
کنجکاوی هــا را برانگیخت: آیــا واقعا جواد 

نکونام اردوی فوالد را ترک کرده است؟
این تصمیم انتحاری از ســوی کاپیتان تیم 
ملی، چند روز پس از اســتعفایش در پایان 
مســابقه الفیصلی رنگ واقعیــت به خود 
گرفت. در حالی کــه در تمام اوقــات بعد از 
این استعفای شفاهی، انتظار می رفت فضا 
بین طرفین با توجه بــه حضور فوالد در لیگ 
قهرمانان آسیا و بازی با الهالل، رنگ و بویی 
دوستانه به خود بگیرد، اما حرف نکونام دو تا 

نشد و او روی تصمیم استعفایش ماند.
نکونام حاال برای بار دوم از فوالد جدا شــده 
است. مرتبه اول در پایان یک مقطع یک فصل 
و نیمه همکاری و در شــرایطی که حمیدرضا 
گرشاسبی، مدیر عامل باشگاه بود و فوالد جام 
حذفی را فتح کرده بود و حاال در دوره مدیریت 
حمیدرضا رادکیا که جایگزین گرشاسبی ای 
شده که در این فصل سعی کرده بود حمایت 
کاملی از سرمربی اش به عمل بیاورد تا فوالد 
در این فصل نتیجه خوبی در لیگ قهرمانان 
آســیا بگیرد.جالب اســت بدانید کــه افراد 
بسیاری با وی در این زمینه صحبت کردند و 
ســعی کردند که او را از تصمیم خود منصرف 
کنند، اما نکو که به شدت از شرایط باشگاه در 
یکی، دو ماه گذشته ناراضی است، در نهایت 
تصمیم خود را علنی کرد؛ تصمیمی که ممکن 
است بهای سنگینی هم برای او داشته باشد.

بعد از انتشار خبر استعفای نکونام، بسیاری 
این موضوع را به حضور احتمالی او در تیم ملی 
ربط دادند، اما با وجود شانسی که نکونام به 
صورت بالقوه برای این پست دارد، بعید است 

که چنین اتفاقی رخ بدهد .

فوتبال جهان

عکس خبر  

جشن قهرمان 
خاتون بم

مراســم جشــن قهرمانی تیم 
فوتبال خاتون بم در پانزدهمین 
دوره لیگ برتــر فوتبال زنان در 
ورزشگاه فجر شهر بم برگزار شد. 
بازیکنان خاتون بم برای نهمین 
بار جام قهرمانی مسابقات لیگ 

را باالی سر بردند.

چند سانتی متری که سپاهان به آن نیازمند بود
پیام نیازمند اگر موفق به مهار پنالتی دوم گولسیانی می شد، شاید جریان بازی در وقت های اضافی به شکل دیگری پیش می رفت.پرسپولیس خیلی زود روی 
حرکت انفرادی وحید امیری که به پاسی شسته و رفته برای سیامک نعمتی تبدیل شد در 15 دقیقه اول وقت های اضافی از سپاهان پیش افتاد و در حالی که 
شاگردان مورایس در تالش برای بازگشت به جریان بازی بودند و این بازی دشوار مدافعین میزبان را خسته کرده بود، یک پاس عمقی به فضای پشت مدافعین 
سپاهان سبب شد تا برخالف یکی دو بار قبلی که سپاهان نجات پیدا کرده بود، اینبار سیاوش یزدانی مجبور به خطای پنالتی روی پریرا شود و اخراج را به جان 
بخرد.گولسیانی چند ثانیه بعد پشت توپ ایستاد و ضربه خود را به سمت چپ نیازمند زد. سنگربان سپاهان که جهت پنالتی اول بازیکن گرجستانی سپاهان را 
تشخیص نداده بود، این مرتبه تمام تمرکز خود را جمع کرد تا بتواند تیمش را در زمین نگه دارد، ولی در حالی که جهت ضربه هم تیمی سابقش را درست تشخیص 

داده بود، فقط چند سانتی متر کم آورد تا برای دومین مرتبه هم مقابل مدافع پرسپولیس مغلوب شود.
پس از رقم خوردن این گل سپاهان برای بازگشت به مسابقه تالش کرد ولی 10 نفره بودن شرایط را برای آنها دشــوار کرده بود و درنهایت هم مسابقه دو تیم با 

پیروزی 4 بر 2 شاگردان گل  محمدی تمام شد.

باشــگاه ترکیه ای متعهد شــده تا در چهار قسط، 
منافع حاصل از فروش صیادمنش به هال سیتی را 
به باشگاه استقالل پرداخت کند که رقم قسط دوم 

این انتقال 85 هزار دالر است.
به گزارش فوتبالی، قطعا به خاطر دارید که انتقال 
اللهیار صیادمنش از فنرباغچه به هال سیتی باعث 
شــد تا 20 درصد از منافع حاصــل از فروش این 

بازیکن به آبی های تهرانی برسد.
اســتقالل در دوران مدیریت امیرحسین فتحی و 
معاونت ورزشی علی خطیر، در یک قرارداد خوب، 
توانست اللهیار صیادمنش را ترانسفر کند. انتقالی 
که البتــه بعدها الگوی برخی باشــگاه های دیگر 

شــد تا وقتی بازیکنی را می فروشند تا دو و حتی 
سه انتقال هم کاری کنند تا منافع حاصل از انتقال 
قطعی یا قرضی یک بازیکن، به باشگاه اول برسد.

حاال باشگاه اســتقالل طبق قراردادی که در زمان 
مدیریت وقت بسته شــده، قرار است در روزهای 
آینده دومین قسط این انتقال را از باشگاه ترکیه ای 

فنرباغچه دریافت کنند. 
طبق اطالعاتی که به خبرنگار فوتبالی رسیده است، 
باشــگاه فنرباغچه متعهد شده تا ســهم آبی ها از 
این انتقال را که 500 هزار دالر اســت در چهار قسط 
به این تیم پرداخت کند که باشگاه استقالل قسط 
اول را به مبلغ 165 هزار دالر دریافت کرده اســت. 

در واقع قســط اول و چهارم این قرارداد 165 هزار 
دالر و قسط های دوم و سوم این قرارداد 85 هزار 

دالر است. 
الزم به ذکر اســت که آبی ها سومین قسط خود از 
باشــگاه فنرباغچه را که 85 هزار دالر است، اواخر 

شهریور ماه سال آینده دریافت خواهند کرد.

فنرباغچه 85 هزار دالر به استقالل پرداخت می کند
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یک پیشکسوت فوتبال عنوان کرد:

سیاوش یزدانی خود را از همه سرتر می داند
یک پیشکســوت فوتبال می گوید ســپاهان بعد از برد مقابل زنیت مغرور شــده بــود و در مقابل 
پرسپولیسی ها جنگنده ظاهر شدند.ســعید عزیزیان در گفت وگو با ایسنا، درباره پیروزی چهار بر 
دوی پرسپولیس مقابل سپاهان در مرحله یک هشــتم نهایی جام حذفی اظهار کرد: بازی خوب و 
جانداری بود. در ابتدای بازی از سوی هر دو تیم بازی پرفشار بود. پرسپولیس روبه جلوتر بازی کرد 
و در همان ابتدای بازی پنالتی گرفت و گلزنی کرد. بعد از گل بازی متعادل پیش رفت. سپاهان بعد 
از دریافت گل فشار بیشتری روی حریف گذاشت و به گل رسید. سپاهان تیمی است که در ارسال از 
دو جناح و ضربه های ایستگاهی بسیار خوب است. امیری خطای بی موردی را مرتکب شد که روی 
همان، نورافکن باعث گل تساوی سپاهانی ها شد.این پیشکسوت فوتبال اضافه کرد: بعد از آن بود 
که سپاهان خیلی جلو بازی کرد و باعث شد پرسپولیس بتواند موقعیت خلق کند. سیاوش یزدانی 
هم خیلی عجول بازی می کند و پنالتی دوم را داد. من با او در پیکان و اســتقالل کار کردم. او از باال 
بازیکنان حریف را نگاه می کند و خودش را سرتر می داند. وی همچنین عنوان کرد: سپاهان بعد از 

برد زنیت مغرور شده بود و باعث شده بود از باال به پرسپولیس نگاه کند. 
 

پیروانی: با حسابی که ۳ ماه است بسته شده نمی توان 
تیمداری کرد!

سرپرســت تیم فوتبال پرسپولیس گفت: حساب باشگاه پرســپولیس 3 ماه است که بسته شده، 
اینطوری نمی توان تیمداری کرد.افشین پیروانی، مدیر تیم فوتبال پرسپولیس پس از پیروزی 4 بر 2 
این تیم برابر سپاهان در نقش جهان و صعود به یک چهارم نهایی جام حذفی ضمن تبریک به هواداران 
و تشکر از آن ها، کادر فنی و بازیکنان، اظهار کرد: از مسئوالن برگزاری هم تشکر می کنم که با حساسیتی 
که روی این بازی بود، به نحو احسن برگزار شــد. این برد را به هواداران مان تقدیم می کنیم که واقعا 
منتظرش بودند.وی در ادامه با گالیه گفت: حساب باشگاه پرسپولیس 3 ماه است که بسته شده اینطور 
نمی توان تیمداری کرد. چون برده ایم صحبت می کنم. اگر نتیجه نگرفته بودیم، می گفتند دنبال بهانه 
است. مگر می شود 3 ماه حساب یک باشگاه بسته باشد؟ یکی باید کمک و یاری کند.پیروانی ادامه 
داد: مدیرعامل و هیئت مدیره باشــگاه هرچه تالش می کنند، فایده ندارد. بلیت یا هتل می خواهیم 
بگیریم، مشکل داریم. از سوی دیگر همه بازیکنان منتظر دریافتی هستند. نمی دانم چه کسی باید 

کمک کند؟ این تیم میلیون ها هوادار دارد. اینطور که نمی توان باشگاه داری کرد.
 

بیرانوند: به »هنانوف« گفتم تو مقصری!
دروازه بان پرســپولیس می گوید این پتانســیل را دارند که به صدر جدول بازگردند.علیرضا بیرانوند، 
دروازه بان تیم فوتبال پرســپولیس پس از برتری چهار بر دوی سرخپوشــان برابر سپاهان در مرحله 
یک هشتم نهایی جام حذفی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بازی سنگینی بود و ما چند هفته ای بود که 
خوب نتیجه نگرفته بودیم. جالب نبود که اسم پرسپولیس بدین شکل دربرود. ما تیمی هستیم که مردم 
دوست مان دارند. چنین بازی ای در لیاقت پرسپولیس بود.بیرانوند درباره خوشحالی اش به سبک 
کریستیانو رونالدو بعد از سوت پایان بازی توضیح داد: ما قبل از این دیدار زیر فشار بودیم زیرا بازی با 
زنیت یک اتفاقی افتاد که در بازی با زنیت، هواداران سپاهان تمام تشویق هایشان مربوط به این بازی در 
جام حذفی بود و طبیعی است که هواداران ما این ویدئوها را برای ما می فرستند. این انگیزه ای برای ما 
بود و مدام به این فکر می کردیم که مقابل هواداران شرمنده نشویم. من یک کری خواندم و به هواداران 
گفتم که ورزشگاه خالی شد و فقط شما هستید و لذتش را ببرید.بیرانوند درباره تنبیه هنانوف در نیمه 
نخست به سبک کریم باقری گفت: بازیکنان سپاهان به دنبال این بودند که جوانمردانه بازی نکنند و 

من به وحدت گفتم که مقصر تو هستی و زکی پور را به خاطر این که توپ را به بیرون زد، تشویق کردم.

زشد رحاشیه ور

مدیر فنی تیم بسکتبال ذوب آهن مطرح کرد:

 WASL ذوب آهن تنها تیم بدون بازیکن خارجی در

مدیر فنی تیم بسکتبال ذوب آهن گفت: در حالی به عنوان تیم دوم گروه 
آ به مرحله بعدی رقابت های WASL صعود کردیم که  در میان تیم های 

حاضر این رقابت ها تنها تیم بدون بازیکن خارجی هستیم.
پیمان صداقت نیا در گفت وگو با ایســنا، با تاکید بــر عزم جدی ذوبی ها 
در کسب ســکو، اظهار کرد: برای موفقیت ذوب آهن با هیچ کس تعارف 
نداریم. تیم بسکتبال ذوب آهن پس  از کسب عنوان نایب قهرمانی فصل 
گذشته امسال به عنوان یکی از دو نماینده کشورمان در لیگ باشگاه های 
غرب آسیا حضوری قدرتمند داشته است و بلندقامتان آهنین در حالی 
به عنوان تیم دوم گروه آ به مرحله بعدی رقابت های WASL صعود کرده اند 
که  در میان تیم های حاضر در این رقابت ها تنها تیمی هستند که از بازیکن 

خارجی بهره نمی برد.
وی افزود: تیم بسکتبال ذوب آهن اصفهان همچنین با حضور قدرتمند 
خود در مســابقات جاری لیگ برتر باشــگاه های کشــور از عنوان نایب 
قهرمانی خود دفاع کرده و جایگاه خود را به عنوان تیم دوم جدول تثبیت 
کرده اســت.صداقت نیا ادامه داد: در حال حاضر جزو چهار تیم نخست 

از  شانزده تیم حاضر در لیگ هستیم که به مرحله دوم مقدماتی صعود 
کرده ایم و این نشان از عزم جدی تمام اعضا تیم برای موفقیت دارد.

مدیر فنی تیم بسکتبال ذوب آهن ابراز امیدوری کرد: امسال خوشبختانه 
در راستای سیاست های باشــگاه مبنی  بر حضور پرقدرت تیم بسکتبال 
در مسابقات داخلی و بین المللی نسبت به سال گذشته،  تیمی قوی تر و 
منسجم تر را تشکیل داده  و با جذب بازیکنان ارزشمندی همچون محمد 
حسن زاده و محمدحســین جعفری می توانیم حضور قدرتمندی را در 

لیگ برتر باشگاه های کشور و غرب آسیا داشته باشیم. 
وی افزود: امسال برخالف سال گذشته مسابقات به صورت رفت وبرگشت 
انجام می شود و خوشبختانه باوجود حمایت همه جانبه باشگاه با اقتدار در 
دو جبهه لیگ برتر و  غرب آسیا حضور داریم.صداقت نیا که در دهه طالیی 
هفتاد و قریب یک دهه قهرمانی ذوب آهن به عنوان عضو ثابت و بازیکن 
تاثیرگذار در این تیم حضور داشته، در ادامه گفت: برای کسب نتایج بهتر 
قطعا در ساختار دفاعی تیم تجدیدنظر خواهیم کرد و هر چه در توان داریم 

را  انجام خواهیم داد و طی این مسیر با کسی تعارف نخواهیم داشت. 

این پیشکسوت بسکتبال کشور با بیان اینکه ذوب آهن در آینده با داشتن 
برنامه و استراتژی بسیار قوی تر ظاهر خواهد شد، تصریح کرد: تمرینات 
تیم ذوب آهن را از 2۹ بهمن ماه از سر گرفته ایم و در بازی های آتی با تمام 

قدرت و به قصد کسب بهترین نتیجه به میدان خواهیم رفت. 
وی همچنین درباره بازیکنان منتخب تیم ملی از جمع ذوب آهن یادآور 
شد: امســال نیز همچون ادوار گذشــته تعدادی از  بازیکنان ارزشمند و 
کلیدی ذوب آهن در ترکیب تیم ملی کشورمان قرار گرفتند. البته شخصا 
معتقدم آرمان زنگنه،  بازیکن متعصب، پرتالش و قدرتمند که اکنون جز 
بهترین های کشور و از ســتون های اصلی تیم است،  می توانست  کمک 
بسیار خوبی به تیم ملی کند. با این حال به نظر سرمربی تیم ملی احترام 

می گذاریم و برای ایشان و تیم ملی آرزوی موفقیت داریم. 
صداقت نیا در پایان افزود: امیدوارم بــا نمایش بهترین عملکرد ممکن 
در لیگ برتر باشــگاه های کشــور و لیگ باشگاهی غرب آســیا بتوانیم 
دل هواداران و کارگران شــریف و زحمت کش کارخانه را شاد و در شأن 

ذوب آهن نتیجه کسب کنیم.

در حال حاضر جزو چهار تیم نخست از  شانزده تیم 
حاضر در لیگ هستیم که به مرحله دوم مقدماتی 
صعود کرده ایم و این نشان از عزم جدی تمام اعضا 

تیم برای موفقیت دارد



شنبه 6 اسفند 1401 / 4 شعبان 1444 / 25 فوریه 2023 / شماره 3756

      مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری : خشکسالی، خسارت شدیدی به فضای سبز وارد کرده است

 شهری که سبز نیست
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای ســبز شهرداری اصفهان 
گفت: تقویم باغبانی شــهرها هر ســال متناســب با آب و هوا 
تنظیم می شود که بر این اساس امســال طرح کاشت گل و گیاه در شهر ویژه سال 
نو با عنوان »رویداد گل کاری در شهر« اجرا می شود.مجید عرفان منش در برنامه 
رادیویی »صدای شهر« اظهار کرد: در حال حاضر سرانه فضای سبز شهر اصفهان ۲۹ 
مترمربع است که در سطح کشور رتبه باالیی داریم، اما این سرانه از نظر تخصصی 
و تکنولوژیکی شاخص مؤثری نیست و با اســتانداردها فاصله داریم.وی با بیان 
اینکه اکولوژیک ســرانه فضای سبز بر اســاس میزان آالیندگی ها مشخص شده 
است، افزود: طبق آمار در سال ۱۳۹۶ اگر می خواستیم بر اساس مصرف سوختی 
آن سال فضای سبز ایجاد کنیم تا آلودگی خنثی و به سطح صفر برسد به بیش از 
۶۰۰ هزار هکتار فضای سبز نیاز داشتیم، در حالی که در حال حاضر کل فضای سبز 
شهرستان ۵۵ هزار هکتار و وسعت فضای ســبز موجود کمتر از شش هزار هکتار 
است.مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان ادامه داد: بر این 
اساس سال ۱۳۹۶ باید ۱۰۰ برابر فضای سبز ایجاد می کردیم تا بتوانیم این حجم از 
آلودگی در مصرف سوخت گاز، مازوت، گازوئیل و بنزین و تاثیرات آن را خنثی کنیم.

عرفان منش تصریح کرد: سرانه فضای سبز یک شاخص ملی است، البته شاخص 
خوبی برای ارزیابی وضعیت اکولوژیک شــهرها و کالن شهرها نیست ولی در حال 
حاضر این شاخص در کشور ما وجود دارد و به آن توجه می شود، در حالی که از نظر 
اکولوژیک با استانداردها فاصله داریم و شاهد آن نیز وضعیت آلودگی هوای شهر 
اصفهان است.وی با بیان اینکه از چند جهت کیفیت هوای شهر اصفهان نامطلوب 
است، خاطرنشــان کرد: عالوه بر خشکســالی، فعالیت صنایع زیربنایی اطراف 
اصفهان در شعاع ۵۰ کیلومتری و کمتر از آن موجب شده تا آلودگی هوای اصفهان 

تشدید شود.

   تغییر شدید اقلیم اصفهان
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان با بیان اینکه بر اساس 
نگاه زمان شناختی یا تاریخی اگر فضای سبز شهر را ببینیم در یک دوره شهر اصفهان 
در جلگه زاینده رود و در یک عرصه پر از منابع آب قرار داشته است، گفت: پیشینیان 
ما باغ شهری به نام اصفهان ایجاد کردند که بیشتر گونه های گیاهی بر مبنای اقلیم 
آن زمان گونه های مدیترانه ای بوده اســت که به منابع آبی باال و رطوبت نسبی هوا 
نیاز دارد.عرفان منش با تاکید بر تغییر شدید اقلیم اصفهان ادامه داد: اقلیم شهر 

اصفهان نسبت به بسیاری از اقلیم های کشور بیشترین تغییرات را داشته است.
وی تصریح کرد: در کنار آلودگی های صنعتی، خشکســالی نیز از چند لحاظ برای 
اقلیم و محیط زیست خطرناک است، از جمله آنکه رطوبت نسبی شهر را از دست 
می دهیم، با این وجود در جایی که حداقل رطوبت نسبی بیش از ۳۵ درصد است در 

تابستان با فاجعه کمبود رطوبت نسبی روبه رو هستیم که میزان این نوع رطوبت به 
هشت درصد می رسد.مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان 
با اشــاره به کاهش رطوبت خاک افزود: در اراضی شرق اصفهان که بیشتر بیابانی 
است، نمک روی خاک آن وجود دارد و با کمترین نسیم این نمک ها معلق می شود، 
حدود ۹۵ روزی که در اصفهان باد شــرق را شاهد هســتیم، این نمک ها به شهر 
اصفهان وارد می شود، البته پارک جنگلی شرق که حدود ۷۰۰ هکتار است، نخستین 
مانع برای جلوگیری از ورود این ذرات است.عرفان منش تاکید کرد: پیشینیان ما به 
دلیل شرایط خوب آب و هوایی آن زمان در شهر اصفهان درختان مدیترانه ای کاشت 
می کردند از جمله درخت چنار و درخت های بومی تر همچون نارون که نسبت به چنار 

گونه مقاوم تری محسوب می شود.

   تمرکز بر کاشت گیاهان بومی و مقاوم به خشکی
وی خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود این اقلیم سال ها با شهر اصفهان همراه 
است، در این راستا بر کاشــت گیاهان بومی اســتان یا گیاهان بومی کشور تمرکز 
کردیم، همچنین کشت چنار را در شــهر کاهش و به نوعی متوقف و درختان بلوط 
همیشه سبز و داغداغان از گیاهان زاگرســی و مقاوم به خشکسالی را جایگزین 
کردیم.مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شــهرداری اصفهان با بیان اینکه 
درخت توت به خشکسالی مقاوم است، ادامه داد: در شهر دو گونه درخت توت مثمر 
و غیر مثمر وجود دارد که امســال هرس ویژه بر این درخت های توت انجام شده 
است؛ در طراحی ها، درخت توت همچنان جایگاه دارد اما درخت های توتی که بار 
ندارد.عرفان منــش تصریح کرد: در کنار خیابان و معابر شــهر درختان تونی داریم 
که عمر باالی ۱۵ تا ۲۰ ســال دارند، اما غیر مثمر هستند، اما درختان توت که میوه 
می دهند در شــهر خطراتی را به دنبال دارند، اواخر اردیبهشت ماه میوه آنها سطح 
زمین را لغزنده و تردد عابران پیاده و خودروها را با مشکل روبه رو می کند، از سوی 

دیگر این حجم از توت باعث آلودگی و نازیبایی شهر و بر هم زدن نظافت می شود.

    هرس درختان توت در دستور کار است
وی تاکید کرد: به کاشــت درخت تــوت در محالت و پارک ها توصیــه نمی کنیم، 
زیرا هوای شهر اصفهان آلوده اســت و این آلودگی روی میوه این درختان رسوب 
می کند از این رو توتی که مصرف می شــود، کاماًل آلوده است.مدیرعامل سازمان 
پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان خاطرنشــان کرد: یک کارگروه علمی در 
سازمان پارک ها با حضور خبرگان شهر و کشــور در حوزه آب، خاک، گیاه پزشکی، 
سم شناسی، باغبانی و طراحی فضای سبز فعالیت می کند که هرس پالرد درختان 
توت خروجی این کمیته بوده است، در این راســتا برای اولین بار در شهر اصفهان 
هرس درختان به این شیوه و گستردگی انجام می شود، به نوعی این هرس زیبایی 

است که باعث جوان سازی گیاهان می شــود.عرفان منش تاکید کرد: هرس پالرد 
میوه دهی درخت را به تعویق می اندازد، اما رشــد گیاه را متوقف نمی کند، بنابراین 
درختان توت در شهر امســال برگ های بیشتر و بزرگ تری خواهند داشت و تا سه 
سال آینده نیز میوه می دهند.وی با اشاره به استفاده از چسب پیوند پس از انجام 
هرس بر روی درختان افزود: با انجام هرس به درخت یا گیاه زخمی وارد می شود 
که این چسب از ورود آفات و بیماری ها به درخت از محل زخم جلوگیری می کند، 
زیرا در داخل خود قارچ کش، آنتی باکتریال و مــواد ترمیم کننده دارد.مدیرعامل 
سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان تصریح کرد: در سال های متمادی 
به دلیل مباحــث اقتصادی و هزینه باالی هرس به فرم دهی درختان شــهر کمتر 
توجه شده است.عرفان منش خاطرنشــان کرد: ارتفاع فضای سبز زمانی که زیاد 
شود نیازمند تجهیزات برای ارتفاع آن هستیم، در این راستا کنترل ارتفاع درختان 
در سطح شهر تا میزان پنج متر از اقدامات ضروری است که توسط سازمان پارک ها 

انجام شده است.

   تقویم باغبانی متناسب با آب و هوا تنظیم می شود
وی با اشاره به تقویم باغبانی در شهر گفت: هر ســال عملیات و انجام کار در حوزه 
فضای سبز بر اساس تقویم تدوین شده در بخش های مختلف انجام می شود، این 
تقویم تابعی از شرایط اقلیمی اســت. در واقع تقویم باغبانی متناسب با آب و هوا 
تنظیم می شود، ممکن است بر اساس اعالم هواشناسی از بهمن ماه گل کاری در 
شهر را آغاز کنیم؛ اما در سالی دیگر از بیستم اســفند به صورت شبانه روزی انجام 
شود.مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای سبز شــهرداری اصفهان با بیان اینکه 
گل های فصلی در فصل خاص خود و با توجه به شــرایط اقلیمی در شــهر کاشته 
می شود، گفت: سال گذشته شب عید بی نظیرترین گل کاری ادوار گذشته شهرداری 
در شهر انجام شد که مورد استقبال مسافران قرار گرفت، امسال نیز همان برنامه را 
اما مدیریت شده و هدفمند تر با عنوان رویداد گلکاری در شهر داریم.عرفان منش 
خاطرنشان کرد: در فصل زمستان گونه مختلف بنفشــه را کاشت می کنیم که اگر 
خوب نگه داری شود تا خرداد ماه در باغچه های گل شهر باقی می ماند، برای تعدادی 
از باغچه های گل شهر نیز کاشت گل های فصلی همچون انواع اطلسی پیش بینی 
شده است، گل هایی که مناسب فصل زمستان اســت، اما کاشت گل های لوکس 
که حساس هستند در روزهای پایانی سال بر اســاس تقویم هواشناسی کاشت 

می شود.

    در شهر اصفهان ۲۵۰ هکتار باغچه گل وجود دارد
وی با بیان اینکه در شــهر اصفهان ۲۵۰ هکتار باغچه گل وجود دارد که امســال به 
گل های مختلفی مانند بنفشــه و اطلسی آبی مزین می شــود، اظهار کرد: »گل« 

محصول لوکس اســت که قیمت زیادی دارد و اگر درســت مدیریت نکنیم، ۲۵۰ 
هکتار باغچه گل شهر با یک شرکت دچار خسارت خواهند شد و عالوه بر خسارت 
اقتصادی، زمان را هم برای جایگزین کردن از دست خواهیم داد.مدیرعامل سازمان 
پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان تصریح کرد: برخی افراد اقدام به خشکاندن 
درختان در سطح شهر می کنند که انگیزه آنها بیشتر اقتصادی است، اما قانون دست 
ما را برای برخورد قانونی با کسانی که خســارت وارد می کنند باز گذاشته است، بر 
این اساس چند پرونده نیز در این خصوص داشتیم که متخلفان به زندان محکوم 
شدند، در این راستا از شهروندان درخواســت می کنیم در صورت مشاهده چنین 
تخلفاتی موارد را به ســامانه ۱۳۷ و روابط عمومی ســازمان پارک ها اطالع دهند.
عرفان منش خاطرنشان کرد: اگر شهروندی به صورت سهوی با درختی تصادف کند 
که منجر به قطع درخت شود بر اســاس قانون و مصوبه شورای شهر باید خسارت 

بدهد که در این راستا ساالنه ۷۰۰ تا ۸۰۰ پرونده در رابطه با این موضوع داریم.

    خشکسالی، خسارت شدیدی به فضای سبز شهر وارد کرده است
وی گفت: اگر درختی در شهر سقوط و به شهروندان نیز آسیب وارد کند، خسارت به 
آنها داده می شود، البته ما سعی می کنیم با انجام اقداماتی از بروز چنین اتفاقاتی 
جلوگیری کنیم، اما خشکسالی خسارت شــدیدی به فضای سبز شهر وارد کرده 
است از این رو به رغم اقدامات پیشگیرانه امســال با افزایش آمار چنین اتفاقاتی 
روبه رو بودیم و به دلیل خسارت فیزیولوژیک با اندک باد، درختان سقوط می کنند.
وی با اشاره به کاشت درخت پالونیا در شــهر اظهار کرد: پالونیا گونه درختی است 
که سریع رشد می کند و چوب خاصی دارد از این رو در شهرداری به سمت کاشت 
آن حرکت کردیم، اما بخشــنامه ای از سوی ســازمان محیط زیست ابالغ شد که 
پالونیا گونه ای مهاجم است و در شهر نباید کاشته شود، معتقدم این بخشنامه غیر 
کارشناسی به شهرداری ها ابالغ شد، چرا که با کاشت این گونه پنج سال آینده بالغ بر 
هزار شهرداری کشور تولید کننده چوب می شدند و به اقتصاد کشور کمک می کردند.

خبر روز 

مدیر منطقه ۱۵ شهرداری مطرح کرد:

ادامه اجرای پروژه های محله محور در محله راران
مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان گفت: در ادامه اجرای طرح های محله محور در این منطقه، عملیات 
خیابان سازی خیابان ۲۲ بهمن محله راران به اتمام رسیده است.به گزارش ایمنا، هوشنگ نظری پور با 
بیان اینکه عملیات زیرسازی و روکش خیابان ۲۲ بهمن که در ضلع شمالی مادی راران به طول ۴۰۰ متر 
و عرض هشت متر واقع شده است با اعتباری معادل ۲۲ میلیارد ریال به بهره برداری رسید، اظهار کرد: 
میزان خاک برداری در این پروژه بیش از ۱۱۰۰ متر مکعب و مقدار آسفالت مورد استفاده حدود ۷۵۰ تن 

بوده است.
وی افزود: در این طرح به باززنده سازی مادی توجه شده و بدنه آن با سنگ های مالون ترمیم و مورد 

بازسازی قرار گرفته است، ضمن اینکه ساماندهی جداول حاشیه فضای سبز نیز انجام شده است.
مدیر منطقه ۱۵ شــهرداری اصفهان تصریح کرد: پیش تر نیز در راســتای طرح های محله محوری، ۱۲ 
هزار مترمربع از معابر راران به صورت اساسی زیرسازی و آسفالت شــده ، همچنین حدود ۳۳۰۰ متر 
نیز جدول گذاری انجام شــده بود که در مجموع حدود ۱۰۰ میلیارد ریال تا ماه قبل در محله راران هزینه 

شده است.
وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از طرح های مهم در محله راران احداث محوطه های چند منظوره، احیا و 
محوطه سازی اطراف منار تاریخی راران است که در این خصوص یکی از گلوگاه های نزدیک آن با هزینه ای 

بالغ بر ۱۴ میلیارد ریال آزادسازی شده است.
 

۳۰۰ نقطه از معابر منطقه ۱۰ اصفهان ایمن سازی شد
مدیر منطقه ۱۰ شــهرداری اصفهان از اصالح هندسی و ایمن ســازی معابر این منطقه خبر داد و گفت: 
بیش از ۳۰۰ مورد اصالح هندسی، آرام سازی و ایمن ســازی ترافیکی، نصب دوربین نظارت تصویری، 
نصب سرعتکاه، ایجاد کانال عابرپیاده و روشنایی آن و نصب تابلو و عالئم انتظامی در این منطقه در حال 
اجراست.داوود بحیرایی با اشاره به اصالح هندسی و ایمن سازی معابر منطقه ۱۰ اظهار کرد: این طرح 
به منظور کاهش ترافیک، افزایش ایمنی عبور و مرور، افزایش سطح دسترسی و کاهش تصادفات بیشتر 
در مناطق پرتردد و پرتصادف اجرا می شــود.وی افزود: بیش از ۳۰۰ مورد اصالح هندسی، آرام سازی و 
ایمن سازی ترافیکی، نصب دوربین نظارت تصویری، نصب سرعتکاه، ایجاد کانال عابرپیاده و روشنایی 
کانال عابر پیاده و نصب تابلو و عالئم انتظامی در منطقه ۱۰ در حال اجراســت.مدیر منطقه ۱۰ شهرداری 
اصفهان گفت: اجرای طرح های اصالح هندسی و ایمن سازی معابر این منطقه از ۲۰ تا ۱۰۰ درصد پیشرفت 

فیزیکی داشته است.
 

اجرای طرح ضربتی جمع آوری سگ های ولگرد در منطقه ۱۰ 
اصفهان

رییس اداره خدمات شهری منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان از اجرای طرح ضربتی جمع آوری سگ های 
ولگرد در این منطقه خبر داد و گفت: در مرحله نخست اجرای این طرح ۲۰ قالده سگ ولگرد جمع آوری 

شد.
حســین الدور اظهار کرد: با توجه به افزایش تعداد سگ های ولگرد و مزاحمت های این حیوانات برای 
شهروندان و ایجاد آلودگی های محیطی در سطح شهر همچنین درخواست های مکرر شهروندان مبنی 
بر رفع این مشکل، طرح ضربتی جمع آوری این سگ ها در دستور کار اداره خدمات شهری قرار گرفته و 
به سرعت در حال اجراست.وی افزود: سگ های جمع آوری شده برای عقیم سازی به سایت نگهداری 
سگ های ولگرد خدمات شهری شهرداری اصفهان منتقل می شود.رییس اداره خدمات شهری منطقه 
۱۰ شهرداری اصفهان تصریح کرد: طرح جمع آوری سگ های ولگرد در اسفند نیز ادامه می یابد، همچنین 
مرحله دوم این طرح از سوم تا دهم اسفند اجرا خواهد شــد.الدور خاطرنشان کرد: مرحله سوم طرح 

جمع آوری سگ های ولگرد نیز از پانزدهم تا بیستم اسفند در منطقه ۱۰ شهرداری انجام می شود.

نخستین رویداد فناورانه حمل ونقل دانش بنیان در اصفهان برگزار می شوداخبار
معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان گفت: نخســتین رویداد فناورانه حمل ونقل دانش بنیان برای رفع معضالت ترافیک و حمل ونقل شهری اردیبهشت 
سال آینده برگزار خواهد شد.حسین حق شناس در برنامه پنجشنبه های فناور با موضوع »حمل ونقل دانش بنیان« اظهار کرد: مهم ترین چالش مردم در شهرها 
و کالن شهرهایی مانند اصفهان، آلودگی هوا و ترافیک است، بنابراین تالش می کنیم مشــکالت حوزه حمل ونقل را با تعامل شرکت های دانش بنیان رفع کنیم و 
از این طریق با ایجاد فضای تعامل مشکالت شهر را بهبود بخشیم.وی، توســعه حمل ونقل همگانی را سیاست کلی حوزه حمل ونقل شهرداری دانست و افزود: 

یکی از چالش های این بخش وارداتی بودن قطعات اصلی و تجهیزات مورد نیاز است، بر این اساس در زمان تحریم، آسیب پذیرترین حوزه، حمل ونقل است.
معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان با بیان اینکه مترو یکی از مدهای حمل ونقل پاک و ایمن به شمار می رود، از این رو استقبال خوبی از سوی مردم شده 

است، ادامه داد: بر اساس آمار اعالم شده مهرماه سال ۱۴۰۰ روزانه ۶۰ هزار نفر از مترو استفاده می کردند که این رقم اکنون به ۱۲۰ هزار نفر در روز رسیده است.
وی با بیان اینکه از ۱۴ رام قطار شهری، ۹ رام آن فعال است، خاطرنشان کرد: کمبود قطعات و روند تعمیر و نگهداری باعث شده است سرفاصله عبور واگن ها در مترو 
اصفهان افزایش یابد، بنابراین امیدوارم شرکت های دانش بنیان با ورود به این حوزه و تامین نیازها، مشکل اصفهان و دیگر شهرها را در تأمین قطعات رفع کنند.

 مدیر طرح ساماندهی ناژوان 
خبر داد:

ساماندهی پارکینگ های 
ناژوان تا نوروز ۱۴۰۲

مدیــر طــرح ســاماندهی نــاژوان گفــت: 
بــا برنامه ریــزی صــورت گرفتــه مجموعــه 
پارکینگ های شــش گانه ناژوان تا فرارسیدن 
ایام نوروز ۱۴۰۲ ساماندهی خواهد شد.مهدی 
قائلی اظهار کــرد: با توجه به نزدیک شــدن به 
ایام نوروز و آماده شــدن ایــن مجموعه برای 
اســتقبال از مسافران و گردشــگران نوروزی و 
لــزوم یکپارچه ســازی خدمــات در مجموعه 
گردشگری ناژوان، پارکینگ های این مجموعه 
ساماندهی و بهینه سازی می شود.وی با اشاره به 
هزینه ۱۰ میلیارد ریالی تامین روشنایی نیمی از 
پارکینگ های ناژوان گفت: در این راستا به منظور 
رفع دغدغه های مهم شــهروندان و گردشگران 
مراجعه کننده بــه ناژوان بــرای ارتقای امنیت 
پارکینگ ها، اجرای طرح روشنایی پارکینگ های 
شــماره یک، پنج و شــش نــاژوان ۸۰ درصد 
پیشرفت فیزیکی داشته است و تا پایان سال به 
بهره برداری خواهد رسید.مدیر طرح ساماندهی 
ناژوان تصریح کرد: با تایید شــورای اســالمی 
شــهر و تصویب فرمانداری شهرستان اصفهان 
قیمــت پارکینگ هــای ناژوان نیــز تک نرخی 
شد.وی با اشاره به ساماندهی و یکپارچه سازی 
ورودی پارکینگ های ناژوان ادامه داد: یکی از 
دغدغه های شهروندان در ناژوان موضوع هزینه 
ورودی و هزینه ساعات توقف در پارکینگ های 
مراکز گردشــگری بود که با مساعدت شورای 
اسالمی شــهر این تعرفه که بر اساس ساعت 
حضور احتساب می شــد در راستای تسهیل در 
ارائه خدمات و ایجاد رضایتمندی شهروندان و 
گردشــگران به تعرفه های ثابت تغییر پیدا کرد.

قائلی گفت: همزمان با فرارســیدن سال جدید 
و آغاز فعالیت ستاد خدمات سفر شهر اصفهان، 
پارکینگ های ناژوان بــرای ایام نوروز، روزهای 
پنجشنبه و جمعه و روزهای تعطیل با عدد ثابت 
۱۰۰ هزار ریالی )۱۰ هزار تومان( و در سایر روزهای 
سال با مبلغ ثابت ۵۰ هزار ریالی )۵ هزار تومان( 
در خدمت شــهروندان و گردشگران خواهد بود 
و هزینه ای برای ســاعات توقف در پارکینگ ها 

دریافت نخواهد شد.

بازدید اعضای 
شورای شهر اصفهان 

از مجتمع فوالد 
مبارکه

اعضای شــورای اســالمی شهر 
اصفهان از مجتمــع فوالد مبارکه 

بازدید کردند.

عکس خبر

شهردار اصفهان اظهار امیدواری کرد در دوره ششم 
مدیریت شهری تفاهم نامه خواهرخواندگی اصفهان 
و حیدرآباد هند به امضا برســد.علی قاســم زاده، 
شــهردار اصفهان در دیدار رایزن فرهنگی ایران در 
هندوســتان با بیان اینکه بخــش خواهرخواندگی 
شــهرداری اصفهان بسیار فعال اســت، اظهار کرد: 
حیدرآبــاد هنــد از جمله شــهر هایی اســت که تا 
چند مرحلــه رایزنی ها و گفت وگو هــا برای تحقق 
خواهرخواندگی آن با اصفهان پیش رفته، اما تاکنون 
نهایی نشده اســت.وی افزود: امیدواریم در دوره 
ششم مدیریت شــهری این اتفاق ماه مبارک رقم 
بخورد.شــهردار اصفهان گفت: عالوه بر تحقق این 
موضوع، شــهرداری اصفهان آمادگی صددرصدی 

خود را برای برگزاری هر برنامه و عنوان فرهنگی بنا 
به صالحدید ســفارتخانه ایران در هندوستان اعالم 
می کند تا بتوانیم مکتب تشــیع را در هند بیش از 
پیش ترویج دهیم.قاســم زاده سابقه ارتباط مردم 
اصفهان با هند و ترویج تشــیع را بر اســاس متون 
تاریخی، دیرینه دانســت و گفت: فاضل اصفهانی 
یا هندی از علمــا و مجتهــدان دوره صفویه بود که 
مدتی بــه هند اعزام شــد و در آن زمــان ارتباطات 
اصفهان و هند به اوج خود رسید.وی همچنین تاکید 
کرد: شــهرداری اصفهان عالوه بر آمادگی برگزاری 
برنامه های مشــترک فرهنگــی، می تواند میزبان 
گروه ها و افراد معرفی شده از سوی سفارتخانه ایران 
باشد و در این عرصه هنرمندان دو کشور جایگاهی 

خاص دارند.به گفته شــهردار اصفهان، می توان با 
اصفهانی هــای مقیم هندوســتان ارتباطی خاص 
برقرار و به کمک شــبکه های اجتماعی از همفکری 
آن ها برای ارتقای کیفیت زندگی در شــهر اصفهان 
اســتفاده کرد.قاســم زاده برگزاری جشنواره های 
مختلــف، رویداد های متنوع هنــری و فرهنگی و 
برگــزاری تور هــای گردشــگری را از ظرفیت های 
همکاری مشترک دانست و افزود: باید ظرفیت های 

مختلف گردشگری نیز به خوبی معرفی شود.

  شهردار  اصفهان  :

حیدرآباد، خواهرخوانده هندی اصفهان می شود
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با حضور نماینده مردم شهرستان های برخوار، شاهین شهر و میمه، مدیرعامل و 
معاونین آبفای استان اصفهان، پیشرفت طرح های آب و فاضالب این شهرستان 
ها  بررسی شد.مدیر عامل آبفای اســتان اصفهان، با بیان اینکه این شرکت با کار 
جهادی تمام تالش خود را در راستای خدمت رسانی به مردم استان به کار بسته 
است، گفت: مطالعات آب رســانی به دهســتان زرکان در مراحل نهایی است و 
مکاتبات الزم با آب منطقه ای برای مشخص شدن نقطه آبگیر انجام شده است و 
پس از تخصیص اعتبار ، عملیات آغاز خواهد شد.حسین اکبریان افزود: مخزن 
آب شاپورآباد تکمیل و عملیات ساخت ایســتگاه پمپاژ آن نیز آغاز شده است و 
پیش بینی می شود کل طرح در نیمه خرداد ماه سال 1402 به بهره برداری برسد. 

همچنین مطالعات جانمایی مخزن آب شاهین شهر نیز در حال انجام است.
وی در خصوص فعالیت های انجام شده در بخش فاضالب این شهرستان گفت: 
از محل تسهیالت   ماده 56، اجرای ایستگاه پمپاژ فاضالب علی آباد، قسمتی از 
کلکتور فاضالب حبیب آباد و اجرای قسمتی از شبکه و تاسیسات  فاضالب شهر 
برخوار در نظر گرفته شده است. همچنین  450 میلیارد ریال به بازسازی تاسیسات 
فاضالب شهر شاهین شهر اختصاص خواهد یافت و اصالح قسمتی ازخط انتقال 

فاضالب بلوار طالقانی شاهین شهر به منظور کاهش تبعات اجتماعی، به صورت 
اجرای TBM و نقب در حال اجراست.

حسین اکبریان ضمن تشکر و قدردانی از همراهی و همکاری نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی با مجموعه آبفا گفت : با توجه به این که دغدغه اصلی نمایندگان 
مردم در مجلس شورای اســالمی ارائه بی وقفه و پایدار خدمات آبفا در شهرها و 
روستاهای استان است، مسئوالن صنعت آبفا نیز در استان اصفهان همگام و همراه 
نمایندگان درصدد ارائه خدمات بی وقفه به مردم هستند و در این راستا حمایت 

نمایندگان در جذب و تخصیص به موقع اعتبارات می تواند بسیار موثر واقع شود.
حسینعلی حاجی دلیگانی، در این جلسه ضمن تشــکر از مدیرعامل و معاونین 
شرکت آبفای اســتان اصفهان بابت تالش در اجرای طرح های آب و فاضالب و 
پیگیری های انجام شــده در خصوص وضعیت طرح های آب شرب دهستان 
زرکان، مخزن آب شاهین شهر و گرگاب، آب شرب شاپور آباد و همچنین ایستگاه 
پمپاژ فاضالب علی آباد و  گرگاب و پروژه های باقی مانده در شــبکه جمع آوری 
فاضالب حبیب آباد ، حمایت خود را از این شــرکت در جهت خدمت رســانی به 

مردم اعالم کرد.

رییس کانون وکالی دادگستری اصفهان در نشست خبری با اصحاب رسانه مطرح کرد:

برخی از وکال توان پرداخت هزینه تمدید پروانه وکالت ندارند

در حکمی از سوی »نجفی«: 

معاون آموزش های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان معرفی شد

دردیدار مدیر عامل آبفای اصفهان با نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی صورت گرفت؛ 

بررسی پیشرفت طرح های آب و فاضالب شهرستان های برخوار، 
شاهین شهر و میمه

نشســت خبری کانون وکالی دادگســتری اصفهان با حضــور اصحاب رســانه و به بهانه 
هفتادمین سالروز استقالل کانون وکالی دادگستری و پاسداشت مقام وکیل و همچنین 

در آستانه 7 اسفند )روز وکیل( برگزارشد. 
حســین ادیب، رییس کانون وکالی دادگســتری اصفهان در این نشســت با بیان اینکه اکنون 200 وکیل 
تودیعی داریم که پروانه های خود را به کانون سپرده اند و فعالیت نمی کنند، گفت: برخی از وکال هم تمدید 
پروانه تمدید نمی کنند، چراکه هزینه تمدید یک میلیون و 500 تومان اســت و خیلی از افراد به علت عدم 

توان پرداخت انجام نمی دهند و امسال  350 نفر تمدید پروانه انجام نداده اند.
در ادامه گزیده صحبت های ادیب در این نشست را می خوانید:

  حدود 70 سال قبل در هفتم اسفند 1331 الیحه قانونی استقرار کانون وکال با حمایت بزرگانی همچون 
دکتر مصدق و آیت ا...مدرس به تصویب مجلس زمان وقت رسید. از زمان تشکیل این کانون، نهاد وکالت 
به عنوان یک نهاد مستقل فعالیت می کند، بنابراین چنین روزی به مناسبت پاسداشت مقام وکیل و تکریم 

انسان هایی که متولی دفاع از حقوق آحاد جامعه هستند، نام گذاری شده است.
    نهاد وکالت و استقالل آن صرفا یک امتیاز و دغدغه صنفی نیست، نهاد وکالت یک حقوق صنفی است، 
اگر وکیل استقالل نداشته باشد نقش آن در یک دادرســی عادالنه کمرنگ می شود. استقالل وکیل برای 
حفظ صیانت حقوق مردم در مراجع قضایی اســت، بنابراین کانون وکال نسبت به استقالل وکال  و هم ذات 

استقالل قضات حساسیت ویژه ای دارد.
   ما نسبت به استقالل کانون و وکال حساسیت داریم و خواهیم داشت. مسلما استقالل قانون و وکیل به 
این معنی نیست که بدون نظارت باشد، تمام شیوه های رفتاری آن ها در مراجع قضایی صورت می گیرد و به 
معنی این نیست نظارت بیرونی را برنمی تابیم. به همین جهت ما هرساله این روز بزرگ را پاس می داریم، 
وکال  باید احساس استقالل و حمایت دستگاه وکالتی را داشته باشند و احساس نکنند به واسطه حمایت از 
پرونده ای پروانه آن ها باطل خواهد شد، کانون وکال از حقوق وکال حمایت می کند، چراکه نتیجه آن دادرسی 

عادالنه در حقوق شهروندان است.

   روز 7 اسفند، روز وکیل است و ما در هفته وکالت، هر روز برنامه داریم. با هماهنگی صورت گرفته وکال در 
مدارس دبیرستان حضور پیدا کردند و به دلیل آشنایی دانش آموزان با مسائل حقوق و فراهم کردن شرایط 
تحصیل در این رشته، با آن ها به صحبت پرداختند. همچنین در دیگر برنامه ها ویژه وکال شب شعری برگزار 
شد، و در ادامه یک دیدار با مقامات قضایی دادگستری استان را داریم، برنامه پیاده روی خواهیم داشت 

و البته جشن اصلی وکال در تاریخ ۹ اسفند برگزار خواهد شد.
  )با اشاره به اینکه اگر فردی از وکال شکایتی دارد چه کار باید انجام دهد؟( ما دادسرای انتظامی، کانون 
وکالی دادگستری داریم، چنانچه افراد شکایتی داشته باشند پرونده ها بازرسی خواهد شد. البته با توجه 

به میزانی که جمعیت وکال رو به افزایش است، میزان تخلفات چشمگیر نیست.  
   در حال حاضر  235 کارآموز فعال داریم و به واسطه قانون تسهیل 411 نفر دیگر به تازگی پذیرفته شدند 
و به جمع افراد کارآموز اضافه خواهند شد. همچنین در سال آینده با افراد زیادی مواجه خواهیم شد. البته 

گفتنی است عدم حضور وکال در دادگاه ها بیشترین تخلفات وکالست.
   در سال جاری در دادسراها 558 پرونده وارده تخلفات و 531 پرونده مختومه داشتیم که از این موارد 
306 مورد منع پرونده صادر شد، 202 پرونده کیفرخواست خورد و پرونده به دادگاه ارسال شده و 23 پرونده 
عدم صالحیت شده است که ممکن است در این مورد دادسرا اصفهان صالحیت انجام نداشته باشند و باید 

دادسرای دیگری رسیدگی کند.
   جرائمی که برای وکال متخلف در شعب دادگاه صادر می شود شامل 2 سال محرومیت از شغل وکالت، 
3 ماه ممنوعیت ابطال پروانه وکالت و کارآموزی، یا تنزل درجه صورت می گیرد، البته گاهی هم تعلیق وکال 

را خواهیم داشت و پس از رسیدگی تعیین تکلیف می شوند.
   در سال جاری تا پایان بهمن ماه 1401، حدود 3500 پرونده تسخیری داشتیم که نسبت به سال گذشته 
تعداد پرونده ها افزایش چشمگیر پیدا کرده و یکی از دالیل آن مسائل اخیری بود که در کشور رخ داد. در 
این جهت باید برای دفاع از پرونده ها وکالیی را تعیین می کردیم. همچنین هرماه حدود 150 تا 200 پرونده 

معامالتی خواهیم داشت که در سال مجموعا هزار پرونده می شوند.
   پرونده های تسخیری حق وکالت ندارند، اما در پرونده های معامالتی قرارداد امضا می شود و اگر موکل 
به حقوق قانونی رسید می تواند بعد از وصول پرونده بر اساس تعرفه، حق الوکاله دریافت کند. مبلغ وکال بر 
اساس آیین نامه تعیین حق الوکاله کانون های وکال پیش بینی می شود و قوه قضاییه تصویب می کند و نوع 

دریافت حق الوکاله بر اساس مبلغی خواهد بود که تصویب شده است.
   در حال حاضر حدود 200 وکیــل تودیعی داریم که پروانه هــای خود را به کانون ســپرده اند و فعالیت 
نمی کنند، اما وکالیی هم داریم که تودیع نکردند و فعالیتی هم ندارند یا شــاید در سال به تعداد انگشتان 
 دســت پرونده ندارند. البته برخی از وکال هم پروانه تمدید نمی کنند، چراکــه هزینه تمدید 1میلیون و 500 
تومان اســت و خیلی از افراد به علت عدم توان پرداخت انجام نمی دهند. امســال  350 نفر تمدید پروانه 

نکرده اند و این در آینده خطرآفرین است.

مراســم تکریم و معارفه سرپرســت جديد معاونت آموزش هــای عمومی و 
مهارتی دانشگاه آزاد اســالمی استان اصفهان در دانشــگاه آزاد اسالمی واحد 
اصفهان)خوراسگان( برگزار و با صدور حکمی از سوی پیام نجفی، رییس دانشگاه 
آزاد اسالمی استان اصفهان، محمدعلی نادی به عنوان سرپرست جدید معاونت 
آموزش های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان معرفی شد.

نجفی گفت: در سطح اســتان اصفهان 80 مدرســه از مجموعه مدارس سما با 
جمعیتی بالغ بر 12 هزار دانش آموز در حال فعالیت هستند که درصد قابل توجهی 
از دانش آموزان استان را در برمی گیرد و این توانمندی، ظرفیتی عظیم برای معرفی 
و رشد کمی و کیفی هر چه بیشتر دانشگاه آزاد اسالمی به وجود آورده است.وی 
افزود: توجه به دو ویژگی جوانگرایی توام با استفاده از تجربیات پیشکسوتان و 
نگاه دو سویه آموزش در کنار تقویت و تحکیم اعتقادات در دستور کار مدارس سما 
بوده و هست که در مدارس سمای استان اصفهان نگاه و سرمایه گذاری ویژه ای 
به این دو مقوله شده است.رییس دانشگاه آزاد استان اصفهان در این مراسم از 
خدمات حمیدرضا نظری، معاون سابق آموزش های عمومی و مهارتی دانشگاه 
آزاد اسالمی استان اصفهان با اهدای لوح تقدیر به عمل آورد و محمدعلی نادی را 
به عنوان مسئول جدید این معاونت معرفی کرد.محمدعلی نادی، فارغ التحصیل 

دکتری تخصصی مدیریت آموزشــی از واحد علوم و تحقیقات در سال 1386، 
پژوهشگر برتر علوم انسانی در دوره های مختلف و عضو هیئت علمی تمام وقت 
گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
اصفهان)خوراسگان( بوده و در کارنامه اجرایی خود، معاونت توسعه مدیریت و 
منابع و معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد اصفهان و ریاست کمیته نظارت بر دانشکده های موضوعی معاونت علوم 

انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسالمی را داشته است.

چاپخانه: شاخه سبز   آدرس:جاده قدیم قم- کاشان، خیابان امیرکبیر دوم، بوستان سوم، آخرین کارخانه سمت راست

ایمنا

    نایب رییس کانون وکالی دادگستری اصفهان مطرح کرد:

تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار؛ چالش 
کانون برای پرورش  نیروهای متخصص

شهرام محقق، نایب رییس کانون وکالی دادگستری اصفهان، نیز در این نشست  با اشاره به هفتادمین 
سالروز استقالل کانون وکالی دادگستری و پاسداشت مقام وکیل، اظهار کرد: طبق قانون اساسی مردم 
به منظور تحقق بخشیدن به دادرسی عادالنه از حق دفاع برخوردار هستند و این حق به جهت اینکه الزمه 
آن داشتن تخصص در امر دفاع است، باید به دست افراد متخصص که دارای توان کافی هستند، انجام 
شود که  آن افراد وکالی دادگستری هستند.به گزارش »ایسنا«؛ وی با تاکید بر اینکه مردم حق دارند که 
در امر دادرسی از وکیل مستقل کانون وکال که مستقل پروانه دریافت کرده باشد، بهره مند شوند، افزود: 
وکیلی مستقل است که با استقالل و شــهامت از حقوق دفاع کند، وکیلی که از کانون مستقل پروانه 
دریافت نکند نمی تواند این وظیفه را انجام دهد. اگر ما دایره ای داریم در اجرای تحقق دادرسی عادالنه 
است.نایب رییس کانون وکالی دادگستری اصفهان، با بیان اینکه این کانون بر اساس قانون کیفیت 
اخذ پروانه در سال 1376 ملزم شد سالیانه بر اساس استانداردهای الزم برای جذب کارآموز آزمون 
برگزار کند، تصریح کرد: اما با اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب وکارها این الزام برای کانون های 
وکال ایجاد شد که سالیانه تعداد مشخصی کارآموز را بر اساس نمره تراز تحت پوشش قرار دهد که این 
کار آسیب هایی را برای جامعه در پی خواهد داشت.وی با اشاره به اینکه کارآموزانی که از طریق آزمون 
جذب می شوند طبیعتا از صالحیت علمی و تجربی بیشتری برخوردار خواهند بود، اظهار کرد: آن ها 
به مدت 18 ماه تحت نظارت کمیسیون آموزش و همچنین کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون تحت 
نظارت و آموزش قرار می گیرند و پس از قبولی در آزمون کتبی و شفاهی پروانه وکالت برای آن ها صادر 
می شود.محقق اضافه کرد: تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار یک معضل و بحران در 
فعالیت کانون برای پرورش نیروهای متخصص است، مجلس با تصویب این قانون و نگاه بنگاه داری 
به حوزه وکالت مبنا و ســاختار پذیرش کارآموزان را نادیده گرفت. در کانــون وکالی اصفهان از زمان 
تشکیل، 3500 وکیل فعالیت دارند البته که در سراسر کشور ۹2 هزار وکیل داریم و اگر این اشتغال را 
دولت می خواست فراهم کند بار مالی زیادی داشت.وی در خصوص وکالیی که پرونده های تسخیری 
کار می کنند، توضیح داد: هر وکیل باید در سال 3 پرونده معامالتی و تسخیری انجام دهد، به افرادی که 
با نهادهای مربوطه ارتباط دارند امکانات رایگان ارائه می دهیم. کانون وکال در خدمات رسانی پیشگام 
بوده و هرجایی در کشور هر فردی احتیاج به وکیل دارد و توانایی حق وکال ندارد به کانون مراجعه کند تا 

از خدمات معضالتی و حمایت کانون بهره مند شود.
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