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آگهی مزایده عمومی

سیدمحمد اطیابی - شهـردار نطنز   م الف: 1466569

نوبت اول

شهرداری نطنز در نظر دارد اجاره 4 واحد تجاری در خیابان 17 شهریور را از طریق برگزاری مزایده عمومی به مدت یکسال به متقاضیان واگذار نماید.

بهای پایه: شماره 1 به مساحت حدودا 15 مترمربع  ماهیانه به مبلغ 14/000/000 ریال  ، شــماره 2 به مساحت حدودا 20 مترمربع ماهیانه به مبلغ 18/500/000 ریال ، شماره 

3  به مســاحت حدودا 20 مترمربع  به مبلغ 18/500/000 ریال  ،  4- واحد تجاری 17 شهریور به مساحت حدودا 40 مترمربع  شــماره 4 ماهیانه به مبلغ 37/000/000 ریال  

 می باشد .تضمین شرکت در مزایده معادل 22/000/000 ریال می باشدکه به یکی از صورت های مشروحه ذیل همراه با اســناد مزایده به دستگاه مزایده گزار تسلیم شود:

1-ضمانتنامه معتبربانکی-یا فیش بانکی واریزی به حســاب شماره 0107157166009 بنام شهرداری نطنز نزد بانک ملی شــعبه نطنزویا مطالبات مورد تائید واحدمالی 

شهرداری .)به پیشنهاداتی که فاقد سپرده،سپرده کمتر،چک یا نظایر آنها می باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد( سایر اطالعات ،جزئیات و شرایط مربوط به معامله در اسناد 

مزایده مندرج شده است .در صورتیکه برندگان اول و دوم و ســوم به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ســپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری نطنز ضبط خواهد شد. 

 شهرداری در رد و قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .آخرین مهلت تکمیل و تحویل پیشــنهادات تا ساعت 19 روز دو شنبه 1402/01/07 و درسامانه ستاد می باشد. 

آدرس سامانه ستاد https://setadiran.ir                  تلفن تماس:54222119- 031 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نشست خبری مطرح کرد:  

۳۰۰ کیلومتر از شبکه فاضالب اصفهان در وضعیت بحرانی

 رییس پلیس راهور 
استان اعالم کرد:

افزایش تعداد 
حادثه دیدگان 
تصادفات در 

اصفهان

 هجوم هواداران شهرداری گرگان به بازیکنان
 و کادر ذوب آهن!
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بازگشایی بلوک یک مجتمع آزادی 
اصفهان منوط به تایید ایمنی

جمع آوری 1۷۷ قالده سگ بالصاحب 
از سطح منطقه 5 اصفهان

روزی روزگاری باغشهر اصفهان!

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان در نشست خبری از وضعیت 
»اسفناک«  منابع آبی در برخی مناطق اصفهان از جمله جنوب زاینده رود خبرداد؛

اکیپ های بازرسی برای 
هرگونه رفتارمشکوک 

 اطراف مدارس
 اصفهان فعال شد

11۸ نقطه حادثه 
خیز درون شهری 

در اصفهان 
شناسایی شد

ارائه بنزین و 
گازوییل به جز  باِک 

 خودرو ممنوع
 است

ماجرای شلیک پلیس به یک خودرو در شهرستان ورزنه چه بود؟
پرونده در دست بررسی است
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روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی         

دوشنبه 15   اسفند  1401
13  شعبان  1444

6  مارس  2023
 شماره 3۷64    

۸ صفحه
سال چهاردهم

قیمت: 5000 تومان

آگهی مزایده )نوبت سوم(

محمد مهدی فردوسی- شهردار گلدشت م الف: 1462899

آگهی مزایده عمومی

   سیدمحمد اطیابی - شهـردار نطنز   م الف: 146۳۰44

چاپ دوم

نوبت دوم

شهرداری گلدشت در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 1401/373/ ش مورخ 1401/04/26 شورای محترم اسالمی شهر، نسبت به واگذاری بهره برداری 

از مرکز معاینه فنی خودروهای سبک شهرداری گلدشت واقع در بلوار معلم با مســتحدثات، امکانات و تجهیزات فنی موجود، به افراد واجد شرایط و به صورت 
استیجاری برای یک دوره یکساله و حسب مشخصات موجود در مدارک مزایده اقدام نماید.

مهلت و محل دریافت اسناد مزایده: شرکت کنندگان می بایست تا آخر وقت اداری روز سه شــنبه مورخ 1401/12/23 به امور مالی شهرداری گلدشت مراجعه 
و پس از واریز مبلغ 1/962/000 ریال)یک میلیون و نهصد و شصت و دو هزار ریال( به حســاب درآمد شماره 0105781374007 شهرداری نزد بانک ملی شعبه 
گلدشت، نسبت به اخذ مدارک شرکت در مزایده اقدام نمایند )دریافت اسناد مزایده به صورت حضوری و با ارائه مدارک شناسایی الزم و امضاء مجاز و تعهدآور 

انجام می گیرد(
شــرکت کنندگان باید مبلغ 84/000/000 ریال بابت ضمانت شرکت در مزایده را طی فیش واریزی به حساب سپرده شــماره 3100003436004 بنام شهرداری 
گلدشــت نزد بانک ملی و یا معادل آنرا ضمانتنامه معتبر بانکی ارائه نمایند. برندگان اول،دوم و سوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به 
ترتیب ضبط خواهد شد.  سایر اطالعات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است و شهرداری گلدشت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد. 

شهرداری نطنز در نظر دارد اجاره 6 واحد تجاری در راسته بازار را از طریق برگزاری مزایده عمومی به مدت سه سال به متقاضیان واگذار نماید.
بهای پایه: واحد تجاری F به مساحت حدودا 43 مترمربع  به مبلغ 7/000/000 ریال ، واحد تجاری E به مساحت حدودا 16.5 مترمربع  به مبلغ 4/500/000 ریال، واحد 
 B به مساحت حدودا 33 مترمربع  به مبلغ 5/600/000 ریال ، واحد تجاری C به مساحت حدودا 20.8 مترمربع  به مبلغ 5/500/000 ریال ، واحد تجاری D تجاری
مساحت حدودا 30 مترمربع  به مبلغ 7/600/000 ریال ، واحد تجاری A به مساحت حدودا 35 مترمربع  به مبلغ 5/800/000 ریال می باشد .تضمین شرکت در مزایده 
معادل 15/000/000 ریال می باشدکه به یکی از صورت های مشروحه ذیل همراه با اسناد مزایده به دستگاه مزایده گزار تسلیم شود.:1-ضمانتنامه معتبربانکی-یا 
فیش بانکی واریزی به حساب شماره 0107157166009 بنام شهرداری نطنز نزد بانک ملی شعبه نطنزویا مطالبات مورد تائید واحدمالی شهرداری.)به پیشنهاداتی 
که فاقد سپرده،سپرده کمتر،چک یا نظایر آنها می باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد( سایر اطالعات ،جزئیات و شرایط مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج شده 
است .در صورتیکه برندگان اول و دوم و سوم به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری نطنز ضبط خواهد شد. شهرداری در رد و 

قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .آخرین مهلت تکمیل و تحویل پیشنهادات تا ساعت 19 روز چهار شنبه 1401/12/24 و درسامانه ستاد می باشد. 
آدرس سامانه ستاد https://setadiran.ir                     تلفن تماس:54222119- 031                                                           

مجید عرفان منش، مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای ســبز 
شهرداری اصفهان در بیست ودومین گپ وگفت مدیران شهری با 
رسانه ها گفت: »حدود 6 هزار هکتار فضای سبز در شهر اصفهان وجود دارد که 1600 
هکتار آن در اختیار ســایر ارگان ها قرار دارد. از این مقدار حدود ۷39 هکتار فضای 
تفرجگاهی است. همچنین شــهر اصفهان از 3 میلیون و ۷43 هزار و ۷04 درخت 
برخوردار اســت.« در ادامه صحبت های مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز 

شهرداری اصفهان در این نشست خبری را می خوانید:
  28 و یک صدم مترمربع سرانه فضای ســبز اکولوژیک هر شهروند در اصفهان 
است که میزان قابل توجهی است؛ اما سرانه تفرجگاهی هر شهروند 3 و 63 دهم 

مترمربع است که نشان دهنده وضعیت خوبی نیست.
   حدود 310 کیلومتر مادی در شهر اصفهان وجود دارد که عمدتا در قسمت شمالی 

زاینده رود جریان دارند و در جنوب رودخانه تنها سه مادی قرار دارد.
   مادی های اصفهان جزو سرمایه های اکولوژیک است که به خاطر عدم جاری 

سازی آب در خطر نابودی است.
   155 پارک همســایگی داریم. عالوه بر پارک های همسایگی، محلی و شهری 
در ســطح مناطق 15گانه، 3 پارک جنگلی در اصفهان وجــود دارد که این پارک ها 

فرامنطقه ای هستند.
    منطقه 4 با 65 و 6 دهم مترمربع بیشترین ســرانه فضای سبز به ازای هر نفر 
را در میان مناطق دارد و مناطق 5 و 6 در رتبه های بعدی قرار می گیرند. مناطق 8 و 
11 هم با 7 مترمربع سرانه فضای سبز، کمترین ســرانه را دارند و در رده های آخر 

قرار می گیرند. 
   نیاز آبی شهر اصفهان 60 میلیون مترمکعب در سال است که متاسفانه به دلیل 
خشکسالی تامین نشده و حقابه شهرداری در این خصوص نیز تحقق نیافته است.

میزان برداشت آب از چاه های آب توسط ســازمان در بهترین حالت 27 میلیون 
مترمکعب است. 8 میلیون مترمکعب نیز پسابی است که شهرداری خریداری کرده 

و پس از تصفیه در شبکه تزریق می کند.
    حدود 80 درصد از فضای سبز شهر با روش قطره ای آبیاری می شود و اصفهان 
جایگاه نخست در کشور را در این زمینه دارد. اصفهان رکوردار در زمینه تامین آب برای 

فضای سبز از طریق تصفیه خانه پساب است. 
  100 لیتر بر ثانیه پساب از تصفیه خانه شاهین شهر خریداری کرده ایم؛ اما با توجه 
به مباحث پدافندغیرعامل، اولویت را به پاالیشگاه و پتروشیمی داده اند و به ما تنها 

50 لیتر بیشتر ندادند. 
    بیشترین عرصه ای که در کشور آبیاری قطره ای در آن انجام می شود، مربوط به 
اصفهان است. 60 درصد فضای سبز اصفهان با آبیاری قطره ای تامین آبی می شود.

   مناطق جنوب زاینده رود، تمام منابع آبی خود را ازدست داده است. 
   هر لیتر مکعب پســاب که تصفیه مجدد می کنیم، 20 هزارتومان هزینه دارد که 

رقم بسیار سنگینی است.
   رینگ های پساب شهرداری یکی از سپاهان شهر و دیگری از شاهین شهر آغاز 

می شود و در سال آینده نیز تصفیه خانه جنوب شهر احداث خواهد شد.
   بیش از هزار میلیاردتومان در سال جاری در حوزه فضای سبز هزینه شده که 350 

میلیارد تومان از این میزان، تنها هزینه نگهداری از فضای سبز بوده است.
   حدود 700 پروژه برای ســال آینده در حوزه فضای سبز تعریف شده که احداث 
پارک  کوهستانی در بختیاردشت از مهم ترین آن هاست و بخش هایی از تملک آن 

صورت گرفته است.
   تمرکز سازمان امسال روی مدارس و اجرای طرح »حیات در حیاط« با محوریت 
درختکاری در مدارس بوده و تا پایان ســال نیز برنامه هــای مختلفی با محوریت 

درختکاری برگزار می شود.
  درختان خطرآفرین قطعا ازسوی سازمان قطع می شوند و سایر درختان که خطر 

آنی ندارند نشانه گذاری شده و هشدارهای الزم درباره آن ها داده می شود. 
   با استفاده از توموگرافی که به نوعی اسکن درختان است وضعیت آسیب های 

فیزیولوژیک و خطرآفرینی درختان بررسی و رصد می شود.
  در حال حاضر عرصه های قدیمی شهر مانند مناطق یک و سه در دست اجرای 

طرح توموگرافی و سنجش میزان خطرآفرینی درختان قرار دارند.
   تاکنون بالغ بر 500 درخت در شهر سقوط کرده که آمار آن نسبت به سال گذشته 

به دلیل خشکسالی بیشتر شده است.
 در شهر اصفهان حدود 600 هکتار چمن وجود داشت که اکنون به 420 هکتار رسیده 
است. فضای اکولوژیک شهر اقتضا می کند که به سمت فضای سبز درخت مبنا برویم 

زیرا چمن نیاز آبی زیادی دارد و در شرایط فعلی قادر به توسعه آن نیستیم. 
  درحال حاضر به تولید 10 هزارهکتار چمن  گرمسیری و گونه های گیاهی که نیاز 

آبی اندکی دارند، اقدام کرده ایم.
  ما توانسته ایم هفتاد هزار مترمربع چمن گرمسیری متحمل کم آبی را تولید کنیم 
و در کنار آن برخی گیاهان مانند عشــقه و پیچ تلگرافی هم به مرور به فضای سبز 

شهری افزوده می شود.
  100 درصد آتش سوزی های درختان در شهر اصفهان تعمدی بوده که عمدتا توسط 
معتادین متجاهر انجام شده است. بخشی نیز سهوا توسط افرادی انجام  می شود 
که در فضاهای تفرجگاهی حضور دارند؛ اما وظیفه ما پیشگیری و مراقبت از فضای 

سبز و همچنین پیگیری قضایی موارد عمدی است. 
   در خصوص استفاده از پساب برای فضای سبز نیز از دوسه سال پیش مطالعات 
روی آب، خاک و گیاه انجام شــده تا تاثیر این پساب بر گیاهان سنجیده شود که 

خوشبختانه نتایج تاکنون خوب بوده است.
   اصفهان قبال باغشهر بوده؛ اما از باغبانی اصفهان به »درخت بانی« رسیده ایم. 

نباید اجازه بدهیم درختان این شهر هم مثل باغ هایش نابود شوند. 
  در مناطق قدیمی به دلیل سن فضای ســبز، توسعه سطحی ریشه و وضعیت 
زیرساخت ها آبیاری به روش غرقابی است که از آن جمله می توان به مناطق یک 

و سه اشاره کرد.
   در این مناطق فضای سبز خیابانی مرز بین خیابان و پیاده رو است به طوری که 
هنگام آبیاری آب گرفتگی اتفاق می افتد و به دلیل تراکم ریشه و لزوم حفظ درخت، 
امکان بهسازی و عملیات عمرانی نداریم و آبیاری قطره ای برای این درختان قدیمی 

هم با توجه به وضعیت ریشه نمی تواند مفید باشد.
   70 درصد سوخت جت کشور در اصفهان تامین می شود. فرآورده های پاالیشی 
کشور، فوالد کشور، صنایع همه در اصفهان هســتند و عمده آنها در اصفهان تامین 
می شود و به مصرف کل کشور می رسد؛ اما آلودگی و بیماری ناشی از این آلودگی 

ها نصیب اصفهان شده است. 
   به دلیل خشکســالی و کیفیت بد هوا، امکان کاشت بعضی از درختان همچون 
چنار و بید مجنون را در شهر نداریم. در برخی خیابان ها مثل عباس آباد، درخت مو 

کاشته ایم تا به تدریج جایگزین چنار شوند. 

 مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان در نشست خبری از وضعیت »اسفناک« 
منابع آبی در برخی مناطق اصفهان از جمله جنوب زاینده رود خبرداد؛

روزی روزگاری باغشهر اصفهان!
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با وجود تالش راهداران؛

راه ارتباطی روستای کمران در فریدونشهر همچنان بسته است
با وجود تالش راهداران، راه ارتباطی روستای کمران در شهرستان فریدونشهر همچنان بسته است.

بیش از دو ماه اســت که بر اثر بارش برف ســنگین، راه ارتباطی روســتای کمران همچنان بسته است 
و راهداران در تالش هســتند تا این مســیر را بازگشــایی کنند.بخشــدار بخش موگویی شهرســتان 
فریدونشهرگفت: راه ارتباطی این روستا با بارش شدید برف و ریزش بهمن مسدود شده و اهالی روستا 
هیچ گونه راه ارتباطی زمینی ندارند.علی کاظمی با اشاره به آسیب دیدن شبکه توزیع برق و ارتباط مخابراتی 
این روستا افزود: دستگاه های خدمات رسان در تالش هستند تا قطعی برق و تلفن این روستا را برطرف 

کنند، اما حجم زیاد برف باعث کندی خدمات رسانی شده است.
 

انتقاد فرماندار از ضعف امکانات اداره کار در اردستان
فرماندار اردستان گفت: امکانات اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی اردستان بسیار ضعیف است.سید محمد 
هادی احمدی طبا در آیین تکریم و معارفه رییس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی اردستان، مشکالت حوزه 
کار و کارگری و اشتغال را یکی از موضوعات شهرستان این دانست و گفت: گاهی مشکالتی در حوزه کارگری 
به وجود می آید که باعث ایجاد تنش هایی در این بخش می شود و انتظار می رود این اداره تعامالتش را 
با مدیران کارخانه ها بیشتر کند.وی با گالیه از وضعیت سایت تبصره ۱۶ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی 
افزود: با پیگیری صورت گرفته و جذب سرمایه گذار، کارخانه دنیای فلز اردستان که چندسال است تعطیل 

شده راه اندازی و سبب اشتغال ۴۰۰ نفر در این شهرستان می شود.
 

لزوم تسریع در احداث سد بلطاق شهرستان بویین میاندشت
فرماندار بویین میاندشت گفت: برای حل مشــکل بی آبی و بحران آب در این شهرستان الزم است سد 
بلطاق که سال هاست کلنگ آن زده شده، تسریع شود.رضاعلی معصومی  اظهار کرد: درحالی که حجم 
زیادی آب از استان خارج می شود، برخی روستا های بویین میاندشت با تانکر، آبرسانی می شود.وی با 
بیان اینکه حجم زیادی آب از استان خارج می شود بر احداث سد بلطاق تاکید کرد و گفت: درحال حاضر 
آب خروجی از این شهرستان ۱۰ مترمکعب برثانیه است و با ذوب شدن برف در اواخر فروردین و اوایل 
اردیبهشت خروجی آب این شهرستان تا دو برابر نیز افزایش می یابد.فرماندار بویین میاندشت افزود: 

هنوز شهرستان پوشیده از برف است و رودخانه ها جاری شده است.
 

سوختن زانتیا در آتش سوزی نمایشگاه اتومبیل در شهرضا
خودروی زانتیا در آتش سوزی نمایشگاه اتومبیل در شهرضا، به طور کامل سوخت.ابراهیم علی اکبری 
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شــهرضا گفت: حدود ساعت ۲۱ حریق 
نمایشگاه خودرو در بلوار امام خمینی )ره( شهرضا به آتش نشانی گزارش که یک واحد عملیاتی به محل 
اعزام شد.وی افزود: دو گروه عملیاتی دیگر نیز به عنوان پشتیبان در محل حاضر شدند با کمک مردم 

خودرو ها از نمایشگاه خارج و پس از حدود یک ساعت آتش مهار شد.

رانندگان محور اصفهان_بهارستان از مسیر های جایگزین 
استفاده کنند

عملیات راهسازی و لوله گذاری در محور اصفهان_بهارستان تا ۱۰ روز آینده ادامه دارد.سرهنگ اصغر زارع 
رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان گفت: با توجه به اینکه در محور اصفهان_بهارستان عملیات 
راهسازی و لوله گذاری عرضی برای مهار روان آب های محدوده مرق تا ۱۰ روز آینده ادامه دارد از شهروندان 
درخواست می شود از تردد های غیرضروری در این محور خودداری و از مسیر های جایگزین استفاده کنند .

ماجرای شلیک پلیس به یک خودرو در شهرستان ورزنه چه بود؟

پرونده در دست بررسی است

رییس ســازمان قضایی نیرو های مسلح اســتان اصفهان در رابطه با 
شلیک پلیس به یک خودرو در شهرستان ورزنه توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش خبرگزاری تســنیم از اصفهان، سید محسن بنیمی  در ارتباط 
با جزییات حادثه تیراندازی منجر به فوت یک کودک توسط پلیس در 
شهرستان ورزنه استان اصفهان گفت: حوالی ساعت ۱7:3۰ بعد از ظهر 
روز پنجشنبه ۱۱ اسفند، گزارش مشکوک بودن یک خودرو به مجموعه 

انتظامی شهرستان ورزنه استان اصفهان داده شد.
وی با بیان اینکه ماموران انتظامی به محض دریافت گزارش و شناسایی 
خودرو، طرح مهار خودرو را اجرایی کردند، گفت: خودروی سواری پژو 
حین اجرای طرح مهار پلیس، از ایست و بازرسی شهرستان ورزنه عبور 
کرد.رییس سازمان قضایی نیروی مسلح استان اصفهان با بیان اینکه 
ماموران برای متوقــف کردن خودروی مذکور به ســمت آن تیراندازی 
کردند، تصریــح کرد: در پی این اتفاق، یکی از تیر های شــلیک شــده 
به یکی از ۴ سرنشــین خودرو که کودک بود، اصابت و متاســفانه این 
کودک خردسال فوت می شــود.وی با اشاره به تشکیل پرونده قضایی 
در دادگستری شهرســتان ورزنه با همین موضوع گفت: اقدامات الزم 
قضایی توسط رئیس حوزه قضایی شهرســتان ورزنه انجام و پرونده 
با صدور قرار عدم صالحیت به سازمان قضایی نیرو های مسلح استان 

اصفهان ارجاع شــد.بنیمی ادامه داد: پس از دریافت این پرونده وارد 
عمل شــدیم و با توجه به صدور قرار تامین برای مامــوری که اقدام به 

تیراندازی کرده بود، بازپرس پرونده تحقیقات خود را آغاز کرده است.
وی افزود: مصمم به بررسی هرچه دقیق تر پرونده هستیم و در این رابطه 
به بازپرس پرونده تاکیدات موکد شده تا به سرعت و با دقت باال پرونده 

با رعایت حقوق شهروندی مورد بررسی و نتیجه نهایی گزارش شود.
رییس سازمان قضایی نیرو های مسلح استان اصفهان درخصوص علت 
متوقف کردن خودروی سواری توسط عوامل انتظامی شهرستان ورزنه، 
گفت: در این رابطه به پلیس اعالم شده بود که خودرویی مشکوک است 

و پلیس نیز بر این اساس وارد عمل شده است.
البته این موضوع نیز باید بررسی شود و مدارک و مستندات و اظهارات 
شــهود و مطلعان اخذ و در خصوص این مــوارد تحقیقات الزم صورت 
بگیرد.وی در رابطه با این که آیا تیرانــدازی ماموران پلیس پس از فرار 
صورت گرفته یا خیر؟ گفت: گزارشــی که نیروی انتظامی داده مبنی بر 
این است که خودروی مذکور از محلی که باید متوقف می شده، عبور کرده 

است که این مورد نیز در دست بررسی است
بنیمی تاکید کرد: از خودروی مذکور هیچ اقالم ممنوعه ای کشف نشده 

است.

رییس اداره صمت شهرستان اردستان با بیان اینکه 
ضرایب جرائم واحدهای صنفی به شــدت افزایش 
پیدا کرده اســت، گفت: اصنافی کــه اتیکت قیمت 

نداشته باشند تا ۱۰ میلیون تومان جریمه می شوند.
رضا باقری در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: با توجه 
به نزدیک شــدن به روزهای پایانی سال و افزایش 
تقاضای مردم برای خرید، طرح ویژه نظارتی نوروز 
و ماه مبارک رمضان با هدف ایجاد آرامش در فضای 
روانی جامعه تا پایان ماه رمضان در سطح شهرستان 
اردستان اجرا خواهد شد.وی افزود: گروه کاالی هدف 
در این طرح تمام اصناف شهرستان اردستان خواهند 
بود که با تشکیل ۴ اکیپ مشترک و همراهی ادارات 
تعزیرات حکومتی، شبکه بهداشــت و درمان، اتاق 
اصناف و جهاد کشاورزی به صورت صبح و بعدازظهر 
اجــرا خواهد شــد.رییس اداره صمت شهرســتان 

اردســتان، تصریح کــرد: در بازدیدهایــی که انجام 
شده، متاسفانه تخلفاتی همچون عدم درج قیمت، 
گرانی فروشی و نداشتن فاکتور خرید بیش از موارد 
دیگر مشــهود بود که تعداد ۵ پرونده تخلف تنظیم 
شــد.باقری با بیان اینکه ضرایب جرائم واحدهای 
صنفی به شدت افزایش پیدا کرده است، ادامه داد: 
به عنوان مثال جریمه عــدم درج قیمت که به عنوان 
بیشترین تخلف در سطح شهرستان اردستان وجود 
دارد طی سنوات گذشته ۱۰۰ هزار تومان بود در حالی 
که با افزایش ضریب جرائــم این مبلغ تا ۱۰ میلیون 
تومان افزایش داشته اســت.وی خاطرنشان کرد: 
واحدهای صنفی در صورت تخلف مرتبه اول مشمول 
تذکر می شوند، اما در مراحل بعدی به واسطه تخلف 
با اعمال قانون جدید مواجه خواهند شد. این تذکر 
جدی را بــه همه واحدهــای صنفــی می دهیم که 

قانون گذار اجازه داده است اصنافی که اتیکت قیمت 
نداشته باشد تا ۱۰ میلیون تومان جریمه شوند.رییس 
اداره صمت شهرستان اردستان با بیان اینکه از ابتدای 
سال جاری تاکنون طی بازرســی های انجام شده 
بیش از ۲۲۰ پرونده تخلف توســط کارشناسان این 
اداره تشکیل و به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان 
ارسال شده است، گفت: عمده پرونده های ارسالی به 
تعزیرات حکومتی مربوط به پوشاک و کفش فروشی 
و مواد غذایی است و بیشترین تخلفات کشف شده 
در این بازرسی ها مربوط به عدم درج قیمت و گرانی 

فروشی است.

رییس اداره صمت اردستان:

عدم درج قیمت، 10 میلیون تومان جریمه دارد
خبر روز

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقالب اسالمی:

341 هزار واحد خانه توسط بنیاد مسکن در حال ساخت است
معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقالب اسالمی گفت: 3۴۱ هزار واحد خانه شهری و روستایی در قالب 
طرح نهضت ملی مسکن توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی در کل کشور در حال ساخت است.حمیدرضا 
سهرابی در سفر به تیران و کرون در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: هم زمان با اجرای طرح نهضت ملی مسکن 
دولت، احداث ساالنه ۲۰۰ هزار باب خانه شهری و روستایی بر عهده بنیاد مسکن انقالب اسالمی گذاشته 
شد.وی افزود: از سال گذشته این اقدام آغاز شده و در حال حاضر 3۴۱ هزار مسکن در حال ساخت است 
که ۲۲۸ هزار باب آن در روستاها و ۱۱۲ هزار باب آن در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر بنا شده است.معاون مسکن 
شهری بنیاد مسکن انقالب اسالمی این پروژه و ماموریت را اقدامی موثر در خانه دار شدن مردم دانست 
و تصریح کرد: حجم باالیی از فعالیت های ساخت و ساز را در دست داریم تا این پروژه ها عملیاتی شود.

وی به وضعیت استان اصفهان در اجرای این ماموریت اشاره کرد و گفت: ۹ هزار 7۰۰ باب مسکن شهری و 
۲3۰۰ باب مسکن اقشار آسیب پذیر شهری و ۹ هزار ۵۰۰ باب مسکن روستایی در قالب طرح نهضت ملی 
در این استان در حال احداث است.سهرابی خاطرنشان کرد: استان اصفهان نسبت به دیگر استان های 

کشور پیشرو بوده و حجم باالیی از فعالیت های ساخت و ساز را در قالب این طرح دارد.
 

توضیحات آموزش و پرورش درباره مسمومیت 
دانش آموزان سمیرمی و کاشانی

اداره اطالع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش  و پرورش استان اصفهان درباره اخبار منتشر شده 
در خصوص دانش آموزان سمیرمی و کاشانی توضیحاتی ارائه کرد.براساس این اطالعیه، صبح شنبه، 
۱3 اسفند در مدرسه بانو امین شهر حنای شهرستان سمیرم، ۹ نفر از دانش آموزان یکی از کالس های 
این مدرسه با ابراز عالئمی از قبیل سردرد و حالت تهوع از مسئوالن مدرسه درخواست بررسی و معاینه را 
داشتند که با همکاری مرکز بهداشت و اورژانس تحت بررسی قرار گرفتند و به مرکز بهداشت شهر حنای 
سمیرم منتقل شدند.پس از بررسی و معاینات، 3 نفر از دانش آموزان با حال مساعد ترخیص و ۶ نفر 
دیگر نیز جهت درمان تکمیلی به بیمارستان سمیرم منتقل شدند.الزم به ذکر است، علت این موضوع 
در حال بررسی اســت.در ادامه این اطالعیه آمده است: در هنرستان کتابچی شهر کاشان نیز پس از 
ورود دود ناشی از آتش در مجاورت مدرسه به داخل یکی از کالس های درس، تعدادی از دانش آموزان 
برای اطمینان از این موضوع که دچار مشکل خاصی نشده باشند، برای بررسی های بیشتر به وسیله 

اورژانس به بیمارستان منتقل شدند و تحت معاینات پزشکی قرار گرفتند.
 

فرمانده انتظامی اردستان خبر داد:
خانم دکتر قالبی در اردستان دستگیر شد

فرمانده انتظامی شهرستان اردستان از دستگیری پزشک قالبی در شهرســتان اردستان خبر داد که با 
استفاده از مهر قالبی خود را متخصص معرفی و در منزل اشخاص طبابت می کرد.مصطفی صادق زاده 
در گفت وگو اظهار کرد: با توجه به اعالم خبری در خصوص فعالیت غیرقانونی یک خانم در زمینه درمان 
و فروش داروهای قاچاق و غیرمجاز، بررســی موضوع به یگان های انتظامی و پلیس های تخصصی 
شهرستان اردستان سپرده شــد.وی افزود: ماموران پلیس اطالعات و امنیت عمومی شهرستان پس 
از انجام تحقیقات الزم و کسب اطمینان از صحت و درستی موضوع با هماهنگی اداره بهداشت و  درمان 
شهرستان متهم را در کمترین زمان در حین ارتکاب جرم دســتگیر کردند.فرمانده انتظامی شهرستان 
اردستان با بیان اینکه فرد قالبی تقریبا 3۵ سال سن دارد و مدرک تحصیلی وی دیپلم است که با مهر 
قالبی خود را متخصص بیماری های سرطانی و ناتوانی جسمی معرفی می کرده، گفت: این شخص برای 
طبابت به منزل اشخاص مراجعه و دارو تجویز می کرده است.ماموران در بازرسی از محل اقامت خانم 

دکتر قالبی تعداد 3۵۸ عدد انواع داروهای خارجی غیرمجاز را کشف کردند.

اخبار

تیران؛ پایلوت پروژه 
مدیریت سرعت استان 

اصفهان
رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای 
تیران و کرون گفت: نخســتین مرحله پروژه 
مدیریت ســرعت اســتان اصفهــان در این 
شهرســتان اجرا می شــود.بهنام پاکدامن 
در گفت وگو با ایسنا با اشــاره به پروژه ملی 
مدیریت سرعت وزارت راه و شهرسازی، اظهار 
کرد: این طرح از ســال گذشته در ایران کلید 
خورده که در برخی از استان های کشور در حال 
اجراست.وی با بیان اینکه کاهش تصادفات 
مهم ترین عامــل اجرای این پروژه اســت، 
افزود: نخستین مرحله اجرای این پروژه در 
استان اصفهان در مسیرهای مواصالتی تیران 
به داران و بلعکس اجرا خواهد شــد.رییس 
اداره راهداری و حمــل و نقل جاده ای تیران 
و کرون ادامه داد: بر اســاس این طرح ملی 
اقدامات آشکارســازی، اصالحات هندسی، 
فرهنگ ســازی و آرام ســازی در مسیرهای 
نزدیک به شــهر و روســتاها بــرای کاهش 
تصادفات انجام می شود.وی با بیان اینکه در 
محور نجف آباد به داران و برعکس، ۱۴ نقطه 
پر تصادف شناســایی شــده، تصریح کرد: 
اقدامات الزم برای کاهش حــوادث در این 
نقاط انجام می شــود تا پس از تامین اعتبار 
و مطالعه و اجرای طرح های عمرانی، مانع از 

تصادف و حوادث باشیم.
به گفته پاکدامــن، در این طــرح با اجرای 
طرح های متفاوت در ایمنــی راه ها حوادث 
کاهش خواهد یافت و گره های ترافیکی رفع 
می شوند.وی خاطرنشــان کرد: در این نقاط 
با آگاه ســازی و آرام ســازی قادر به کاهش 
سرعت رانندگان و تداوم حرکت آنان خواهیم 
شد و گذرهای روســتایی محلی برای اهالی 
آن منطقه ایمن شده هستند تا دچار حادثه 
نشــوند.رییس اداره راهداری و حمل و نقل 
جاده ای تیران و کرون با بیــان اینکه هزینه 
اجرایی این پروژه تحت تاثیر نوسانات قیمتی 
قرار می گیرد، یادآور شد: پیش بینی و برآورد 
هزینه اجرای این اقدام حــدود 3۰ میلیارد 

ریال است.

با مسئولان

 آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت کاغذ سبز ) سهامی خاص(

 به شماره ثبت 59921 و شناسه ملی 14007375750

 بدین وسیله از کلیه سهامداران حقیقی و حقوقی دعوت می گردد جهت شرکت در جلسه مجمع عمومی فوق العاده این شرکت که در ساعت ۱۰ صبح روز 

۱۴۰۱/۱۲/۲۵ در محل کارخانه به آدرس اصفهان ، شهرک صنعتی مورچه خورت ، خیابان ابوریحان ششم ، پالک ۲۴۹ کد پستی ۸333۱۱3۴۴۸ برگزار 

میگردد حضور به هم رسانند .

دستور جلسه : 
۱- تغیر مفاد اساسنامه ) افزایش سرمایه ( 

 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت کاغذ سبز 

) سهامی خاص( به شماره ثبت 59921 و شناسه ملی 14007375750

 بدین وسیله از کلیه سهامداران حقیقی و حقوقی دعوت می گردد جهت شرکت در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده این شرکت که در ساعت ۱۲ ظهر 
روز ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ در محل کارخانه به آدرس اصفهان ، شهرک صنعتی مورچه خورت ، خیابان ابوریحان ششم ، پالک ۲۴۹ کد پستی ۸333۱۱3۴۴۸ برگزار میگردد 

حضور به هم رسانند .

دستور جلسه : 
۱- انتخاب اعضای هیات مدیره

۲- انتخاب بازرسان قانونی و حسابرس مستقل

3- انتخاب روزنامه کثیر االنتشار

۴- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی باشد 

استان

معاونت فنی و عمرانی شهرداری شاهین شهر 
درباره حادثه تلخ در آیین آغاز تعریض پل 

شهدای گرگاب:

اظهارنظر نهایی پس از بررسی های 
همه جانبه اعالم می شود

آیین کلنگ زنی پل شــهدای گرگاب شاهین شهر همزمان 
با اختتامیــه دومین المپیــاد فرهنگی ورزشــی جوان و 
بهره برداری از ورزشگاه آزادی با حضور سید محمد پوالدگر 
معاون وزیر ورزش و جوانان، فرماندار شاهین شهر و میمه و 
دیگر مسئوالن برگزار شد که متاسفانه هم زمان با این آیین 

یک نفر از شهروندان جان باخت.
مجید طرفــه تابــان، معاون فنــی و عمرانی شــهرداری 
شاهین شــهر در گفت وگو با ایســنا ضمن ابــراز همدردی 
تیم مدیریت شهری و شــهرداری شاهین شهر با خانواده 
جان باخته، اظهار کرد: آیین کلنگ زنی تعریض پل شهدای 
گرگاب در ضلع غربی این پل و ورودی شاهین شهر با رعایت 
اصول ایمنی و همکاری نهادهای نظارتی و انتظامی برگزار 
شد که متاسفانه در پایان این آیین در اثر سانحه تصادف در 

ضلع شرقی یک شهروند جان باخت.
معاونت فنی و عمرانی شــهرداری شاهین شهر کاهش بار 
ترافیکی ورودی دو شهر گرگاب و شاهین شهر را از اهداف 
تعریض پل شهدای گرگاب برشــمرد و افزود: اعتبار اولیه 
پیش بینی شده برای اجرای این طرح  ۲۸ میلیارد تومان 
است. همچنین مجموعه ورزشــی آزادی در فاز پنج محله 
گلدیس نیز با ۴۰ میلیارد تومان اعتبار به بهره برداری رسید.

ســید محمدرضا کاظمــی طبــا، رییس شــورای تامین 
شاهین شــهر و میمه نیز در گفت وگو با ایسنا ضمن تایید 
خبر درگذشت یکی از شهروندان، اظهار کرد: ضمن تسلیت 
درگذشت این شهروند شاهین شــهری در آزاد راه معلم و 
مقابل محل برگزاری آیین کلنگ زنی تعریض پل شهدای 
گرگاب یکی از شهروندان متولد ۱3۲۹ در سانحه تصادف با 
خودرو پژو ۴۰۵ جان باخت که کارشناسان پلیس راه نظر 

کارشناسی را اعالم خواهند کرد.
وی با اشاره به مطالبه چند تن از اصحاب رسانه از ماموران 
راهور در پی وقوع ایــن حادثه، ادامــه داد: از خبرنگاران و 
اصحاب رسانه دلجویی شده و دادستان عمومی و انقالب 
شاهین شهر به عنوان مسئول بررسی دالیل و چرایی وقوع 
حادثه و حواشی آن و برخورد با مقصرین حادثه، اظهار نظر 

نهایی را به پس از بررسی های همه جانبه موکول کرد.

هیئت مدیره شرکت کاغذ سبز ) سهامی خاص (

هیئت مدیره شرکت کاغذ سبز ) سهامی خاص (
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   آغاز استانداردسازی کاالی انرژی بر
 برای جبران ناترازی برق

وزیر نیرو  گفت: بــرای برخی از لوازم انــرژی بر، اســتاندارد اجباری وضع می کنیــم که تولید 
کنندگان با اســتفاده از این ظرفیت کاالهایی کــم مصرف را تولید کنند.به گــزارش خبرنگار مهر، 

ناترازی برق به خصوص در تابســتان 
یکی از چالش هایی است که مسئوالن 
و مردم با آن دست و پنجه نرم می کنند 
و پیش بینی ها حاکی از آن اســت که 
در ســال ۱۴۰۵ مصرف بــرق حدود ۹۰ 
هزار مگاوات در پیک می رســد؛ اما چه 
راهکاری می تواند کمی از بار این مصرف 
را بکاهد تا بــا ناترازی بــرق آن هم در 
آینده ای نه چندان دور مواجه نشــویم. 
در پیک تابســتان ۱۲ هزار مگاوات تنها 
توســط کولرهای آبی مصرف می شود 
و ۳۰ هزار مگاوات در بخش سرمایشی 
مصرف می شود که نشان از اهمیت این 

بخش دارد.
استاندارد سازی یکی از راهکارهایی است که می توان با استفاده از این روش بدون نیاز به ساخت 
نیروگاه از میزان مصرف برق کاست؛ اما مسئله مهم دیگر اســتفاده اجباری از وسایل استاندارد 
اســت که چگونگی اجرایی شــدن آن در هاله ای از ابهام قرار دارد. علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو 
در رابطه با این موضوع به خبرنگار مهر گفت: استانداردها به دو شــکل اختیاری و اجباری وضع 
می شود، در مواردی که سازمان ملی استاندارد و وزارت مربوطه )وزارت صمت یا وزارت نیرو( اگر 
الزم بدانند که نیاز به وضع استاندارد اجباری وجود دارد با استفاده از قوانین و مقررات استاندارد 

اجباری را وضع می کنند.
محرابیان با اشاره به پایین بودن تعرفه انرژی در کشور توضیح داد: در کشور ما به علت اینکه نرخ 
انرژی پایین است ضرورت دارد، برخی از لوازم انرژی بر را استاندارد اجباری برای شان وضع کنیم 
که تولید کنندگان ما با استفاده از این ظرفیت کاالهایی را تولید کنند که به مردم اجحاف نشود. زیرا 
کاال اگر مصرف برق باالیی داشته باشد، باعث می شود مصرف باال رود و قبوض برق باالیی برای 

مردم بیاید که چنین اقدامی برای حمایت از مصرف کننده است.
وزیر نیرو در پاسخ به این سوال مهر که استاندارد اجباری شامل کاالی خانگی نیز می شود، گفت: 
لوازم خانگی نیز مشمول استاندارد سازی قرار می گیرد، اما اکنون مهم ترین عنصری که بیشترین 
مصرف برق را دارد، دستگاه های سرمایشــی، کولرهای آبی و گازی هستند، که در این مرحله کار 
را آغاز کرده و به صورت گام به گام ســایر لوازم پرمصرف را شناسایی می کنیم و سپس نسبت به 

استاندارد سازی آنها اقدام می کنیم.
وی ادامه داد: مهم ترین ویژگی برنامه استاندارد سازی این اســت که قبال هم در دستور کار قرار 
داشت ولی نیاز به موتورهای وارداتی داشــت، به طوری که برخی از تولید کنندگان موتورهایی را 
از ســایر کشــورها وارد کرده بودند، اما اقدام خوبی که به همراه دو وزارتخانه شکل گرفت این بود 
که تمام تجهیزات و لوازم داخلی ســازی شده ســال گذشــته وزارت نیرو از شرکت های دانش 
بنیان حمایت کرد تا بتوانند ظرفیتی ایجاد کنند اکنون که ظرفیت ایجاد شــده است کارشناسان 

قراردادهایی را منعقد کردند تا بتوانند کاالیی استاندارد با حداقل مصرف تولید کنند.
وزیر نیرو در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه قیمت تخمینی این نوع کولر در بازار به چه شــکل 
 است به مهر گفت: مشــخص نیســت و باید در بازار رقابت بین ده ها تولید کننده وجود دارد باید 

انجام بگیرد.

کم توجهی فعاالن اقتصادی اصفهان به زیرساخت های گردشگری و صادراتی؛

صنعت فرش ایران زیرپای چین و ماچین

 یک کارشــناس اقتصادی گفت: زیرساخت های مهم 
اصفهان بــه ویژه در بخش گردشــگری، کشــاورزی، 
فرش و صادرات مورد بی توجهی ناشی از ضعف مدیریتی در سالهای 
گذشته بوده است.به زودی دور جدید فعالیت اتاق بازرگانی، صنایع و 
کشاورزی اصفهان با انتخابات، آغاز می شود و در این راستا روزهاست 
فعاالن اقتصادی اســتان در گروه های مختلف به معرفی برنامه ها و 
بررسی شرایط و مشکالت اقتصادی اصفهان می پردازند.نباید از نظر 
دور نگه داریم که استفاده از طیف سلیقه های مختلف، توجه به جوان 
سازی مدیریت اتاق بازرگانی اصفهان در کنار استفاده از تجارب فعاالن 
اقتصادی پیشکســوت باید در دور جدید مورد توجه باشد؛ چراکه یک 
جانبه گرایی، طیف یکسان فکری و اصرار مداوم بر اجرای برنامه های 
بدون بازده قبلی در دوره های قبلی اتاق بازرگانی اصفهان موجب شده 
تا شعارهای اقتصادی کمتر عملیاتی شود و بسیاری از جنبه های مهم 

موثر در اقتصاد اصفهان نیز از نظر دور بماند.

عدم توجه به جنبه های مختلف گردشگری استان
در این ارتباط یک کارشناس اقتصادی در گفت و گو با بازار اظهار کرد: از جمله 
موضوعات اقتصادی مغفول در اصفهان می توان به عدم توجه به زیرساخت 

سازی گردشگری با وجود اذعان همه کارشناسان بر ظرفیت باالی استان 
در زمینه گردشگری طبیعی، میراثی، مذهبی، دینی، فصلی و ... اشاره کرد.

سمیرا نادی افزود: بی توجهی به بخش صادرات محصوالت کشاورزی در 
شرایطی که همیشه اصفهان رتبه های نخست تولید و صادرات را داشته و 
عدم توجه به ظرفیت طال و طالسازی، صنعت سنگ و صادرات آن از جمله 
دیگر موارد است.وی با بیان اینکه اصفهان روزی رتبه نخست نساجی کشور 
را داشــته و به منچستر ایران معروف بوده اســت، تاکید کرد: صنعتی که 
برادران معروف به کازرونی آن را در اصفهان بنیان نهادند؛ اما بی توجهی به 
آن موجب شده تا حتی کارخانه پلی اکریل اصفهان نیز تا مرز تعطیلی پیش 
رود ولی احیای این صنعت مورد توجه مسئوالن و فعاالن اقتصادی استان 

در طول دهه های اخیر نبوده است.

پایمال شــدن فــرش ایرانــی، زیر پــای بازاریابــی و تبلیغات
 کشورهای همسایه

نادی تاکید کرد: فرش صنعتی است که نقش آن در پیشرفت اقتصادی 
هر کشــوری مبرهن است؛ اما در ســال های گذشــته ما اجازه دادیم 
این صنعت از جنبه های مختلف ضعیف شــود و دیگر کشورها به ویژه 
همســایگان فرش ما را زیر پا بیندازند و با تبلیغات بسیار تصویر فرش 

خود را در دنیا قاب کنند.وی اضافه کرد: البته این مشکل با برنامه ریزی 
های مختلف درحال رفع شــدن اســت و امیدواریم افرادی در رأس 
مدیریت های اقتصادی استان از جمله اتاق بازرگانی قرار گیرند که گره 
گره مشکل بر تار و پود فرش ایرانی اضافه نکنند بلکه با حمایت ار صنایع 
زیرساختی و کارخانه هایی مانند پلی اکریل، زیبایی نقش و نگار فرش 
ایرانی را در چشم دنیا به تصویرکشند.در این راستا علی اصغر نورا... نیز 
در حاشیه نشست ائتالف اتاق بازرگانی ســه هزار نفری با عنوان اتحاد 
اســتراتژیک فعاالن اقتصادی اصفهان و با شــعار برای احیای میراث 
اصیل کازرونی در گفــت و گو با خبرنگار بازار اظهار کــرد: اتاق بازرگانی 
جایگاه تمام فعاالن اقتصادی است و باید از تمام تجربیات گذشتگان و 

فعاالن امروز برای پیشرفت اقتصاد استان استفاده کنیم.

ارتباط شرکت های فعال اقتصادی استان با بازارهای جهانی
وی با بیان اینکه یکی از وظایف اصلی اتاق کشف استعدادها و بهبود آنها 
است و باید جانشین پرور هم باشــد، افزود: از جمله وظایف اتاق ارتباط 
دادن شرکت های استان اصفهان با بازار جهانی است.این فعال اقتصادی 
با اشاره به اینکه در دوره های قبلی به بخش کشاورزی به درستی توجه 
نشده است، افزود: کشاورزی دارای نقش استراتژیک و بی بدیل است 
چراکه با تغذیه مردم ارتباط مستقیم دارد و باید با برنامه ریزی درست در 
دوره جدید سعی کنیم که این اجحاف برطرف شود.در همین راستا کریم 
بیگی، دیگر فعال اقتصادی استان اصفهان نیز در گفت و گو با بازار اظهار 
کرد: ظرفیت ها و پتانسیل زیادی در حوزه صنایع دستی و گردشگری در 
استان اصفهان وجود دارد که اتاق بازرگانی در دوره جدید باید به درستی 
در این حوزه کند.وی افزود: باید با استفاده از جوانان و شرکت های دانش 
بنیان بخش گردشگری و صنایع دستی استان را توسعه بدهیم و نتیجه 
این امر نیز حتی در بهبود عملکرد کارگاه های کوچک هم دیده شود.این 
فعال اقتصادی تاکید کرد: در این راســتا الزم است با برگزاری جشنواره 
ها و نمایشگاه های متعدد و ایجاد زمینه برای شرکت در نمایشگاه های 
کشوری و بین المللی بتوانیم صنایع دستی و گردشگری را توسعه بدهیم.

فقدان نیروی تحصیلکــرده و حرفه ای در حوزه گردشــگری در
 استان اصفهان

وی در ادامه افزود: فقــدان نیروی تحصیلکرده و حرفــه ای در حوزه 
گردشگری در استان اصفهان یکی از بزرگ ترین مشکالت ماست و ما 
با دانشگاه آزاد و فنی و حرفه ای در حال رایزنی هستیم تا این مشکل را 

هم حل کنیم و این موضوع یکی از اولویت های ما خواهد بود.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
اصفهان گفت: استان اصفهان به ۳۰ جایگاه عرضه 
سوخت جدید در برخی جاده ها و کالن شهر اصفهان 

نیاز دارد.
عبــدا... گیتی منــش، مدیر شــرکت ملی پخش 
فرآورده هــای نفتی منطقــه اصفهان با اشــاره به 
فعالیت حدود ۳۶۰ جایگاه عرضــه فرآورده های 
ســوخت مایع در اســتان گفت: با اینکه در برخی 

از شهرســتان ها تعداد جایگاه های سوخت اشباع 
شــده، اما در برخی از شهرســتان ها و مسیر های 
اصلی مانند مســیر شهرضا-ســمیرم به جایگاه 
سوخت نیاز داریم و اگر ســرمایه گذاران مراجعه 

کنند این مکان ها به آن ها معرفی می شود.
وی افزود: در کالن شــهر اصفهان نیــز نیاز جدی 
بــه جایگاه های عرضه ســوخت داریــم و یکی از 
مشــکالت موجــود در ایــن زمینه کمبــود زمین 
مناســب با توجــه بــه محدودیت های زیســت 
 محیطی در زمینه رعایت حریم استاندارد با مناطق

 مسکونی است.
مدیر شــرکت ملی پخــش فرآورده هــای نفتی 
منطقه اصفهان با بیان اینکه پیش بینی می شــود 
در تعطیالت نوروز ۱۴۰۲ بــا رکورد های جدیدی در 

مصرف بنزین مواجه شــویم، افزود: جمعه هفته 
پیش مصرف بنزین در کشور به حدود ۱۱۵ میلیون 
لیتر رسید و پیش بینی می شــود در نوروز به ۱۳۰ 

میلیون برسد.
به گفته گیتی منش، میانگیــن مصرف بنزین در 
اصفهان امسال نزدیک به هفت میلیون لیتر در روز 
بود، اما در این ماه )اسفند( به حدود ۷.۵ میلیون 

لیتر در روز افزایش یافته است.
وی افزود: در آســتانه ســفر های نــوروزی برای 
سوخت رســانی، حمل و نقل و آمادگی تاسیسات 
مختلف و انبار نفت شــهید منتظری برنامه ریزی 
و بازدید های محسوس و نامحسوس کارشناسان 
از مجاری عرضه سوخت آغاز شــده که تا پانزدهم 

فروردین ادامه می یابد.

 مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان خبر داد:

نیاز اصفهان به 30 جایگاه سوخت جدید

سوال روز

رفع محدودیت سوخت گیری در همه استان ها؛

ارائه بنزین و گازوییل به جز  باک خودرو ممنوع است
رییس صنف جایگاه داران سوخت گفت: ارائه بنزین و گازوییل به جز باِک خودرو ممنوع است ولی 
پرسنل پمپ بنزین به اندازه محدود و کمتر از ۴ لیتر برای جابه جایی خودروهای بنزینی در شرایط 
خاص همکاری می کنند. اســدا... قلی زاده در گفت و گو با ایســنا با بیان اینکه در قســمت عرضه 
فرآورده های نفتی ۴۲۳۰ جایگاه و در بخش ســی ان جی ۲۷۰۰ جایگاه در کشــور فعال  هستند که 
از ۱۵ اسفند وارد فاز اجرایی نوروز می شــوند، اظهار کرد: در شرایط کنونی در اکثر جایگاه های کشور 
ممنوعیتی برای سوختگیری نیست و به جز استان های مرزی در اکثر استان ها محدودیت سقف 
سوختگیری وجود ندارد و به مردم توصیه میکنیم در هنگام مراجعه به جایگاه با پرسنل همکاری الزم 
را داشته باشند.وی گفت: سیاست دولت استفاده مردم از کارت سوخت شخصی است و توصیه ما 
هم همین است چرا که امکان رهگیری و رسیدگی به شکایات احتمالی در مواردی که با کارت سوخت 
شخصی سوختگیری انجام شده باشد سریع تر و دقیق تر است.وی در خصوص مکمل هایی که در 
جایگاه های سوخت عرضه می شود، گفت: با اعالم و اصرار شرکت های تابعه وزارت نفت، خرید و 
فروش مکمل در جایگاه ها ممنوع است و فروش اجباری مکمل که توسط پلیس گزارش آن در محل 

با ذکر نام و کد ملی پرسنل نوشته شده باشد، تعقیب قضایی به همراه دارد.
 

مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت اعالم کرد:

ثبت نام حدود 120 هزار نفر برای خودروهای وارداتی
مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت، ضمن اشاره به اینکه حدود ۱۲۰ هزار نفر برای خودروهای 
وارداتی ثبت نام کرده اند از آغاز بررسی تطابق شرایط ثبت نام کننندگان با شرایط طرح خبر داد و اعالم 
کرد تالش ما بر این است که قرعه کشی روز سه شنبه ۱۶ اسفند در حضور نهادهای نظارتی و به صورت 
فیزیکی انجام شــود.به دنبال اتمام مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی از پایان شــنبه شب، مهدی 
ضیغمی در گفت وگو با ایسنا، اعالم کرد: طی مدت ثبت نام حدود ۱۲۰ هزار نفر برای خودروهای خارجی 
وارداتی ثبت نام کرده اند؛ پس از پایان ثبت نام، بررسی ها برای استعالم شرایط ثبت نام کنندگان آغاز 
شده و بعد از استعالمات الزم، ثبت نام کنندگان قطعی مشخص می شوند.مدیر طرح واردات خودروی 
وزارت صمت تاکید کرد: استعالم ها برای بررسی شرایط عمومی )مشابه طرح های فروش خوردوهای 
وارداتی( و اختصاصی که بحث حســاب های وکالتی و مسدود بودن مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان است. 
پس از اســتعالم، ثبت نام کنندگان قطعی اعالم و از میان آن ها، قرعه کشــی برای نوبت دهی انجام 
خواهد شد.وی افزود: قرعه کشی در روز سه شنبه یا چهارشنبه هفته جاری در حضور نهادهای نظارتی 
در محلی مشــخص )وزارت صمت یا مکانی دیگر( که اعالم خواهد شد به صورت فیزیکی )گوی و 
گردونه( انجام می شود؛ سعی ما بر این است که عصر روز سه شنبه )۱۶ اسفند( قرعه کشی برگزار شود. 
نوبت ها بالفاصله پس از قرعه کشی اعالم خواهد شد.ضیغمی در پاسخ به این سوال که بحث مسدود 
بودن وجه ۵۰۰ میلیون در حساب وکالتی متقاضیان، پیش از ثبت نام استعالم شده یا در بررسی های 
جاری انجام می شود؟ پاسخ داد: هم پیش از ثبت نام توسط بانک ها استعالم صورت گرفته و هم در 

بررسی های کنونی به  جهت اینکه همچنان وجه موجود باشد، صورت می گیرد. 

وزیر امور اقتصادی وعده داد:

کاهش  نرخ تورم در سال آینده
وزیر امور اقتصادی و دارایی اعالم کرد که همه برنامه دولت و بانک مرکزی کاهش نرخ تورم در سال آینده 
نسبت به امسال است.سید احسان خاندوزی در نخستین همایش ملی قرض الحسنه اظهار کرد: همه 
برنامه دولت و بانک مرکزی برای سال آینده کاهش تورم نسبت به امسال است و در زمینه تدابیر ارزی با 
توجه به اختیارات خوبی که به بانک مرکزی داده شده امیدواریم در این شرایط  بر نوسان غلبه کند.وی 

اضافه کرد: مطمئنا در سال آینده شاهد نرخ تورم کمتری نسبت به امسال خواهیم بود.

اخبار

کافه اقتصاد

سامانه گرمایشی ۱۲۰۰ فضای آموزشی استان اصفهان در فصل سرما بهینه سازی شده است.ابوالقاسم عسکری، مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با تاکید بر 
ضرورت بهینه سازی مصرف گاز در مدارس، گفت: با آغاز فصل سرما، با همکاری ادارات کل آموزش و پرورش و نوسازی مدارس استان، طرح بهینه سازی سامانه 
گرمایشی مدارس در دستور کار قرار گرفت که تاکنون ۱۲۰۰ فضای آموزشی را شامل شده است.وی افزود: در این طرح، بخاری های مدارس جمع آوری و سامانه 
گرمایشی مرکزی نصب شد که این اقدام عالوه بر بهینه سازی مصرف گاز، با توجه به جمع آوری بخاری ها و لوازم جانبی آن از جمله دودکش، بست و ... در ارتقای 
سطح ایمنی کالس ها هم بسیار موثر است.مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، نوع سامانه های گرمایشی، فرهنگ مصرفی، بکار نگرفتن راهکار های کاهش 

مصرف و عمر ساختمان را از عوامل موثر بر افزایش مصرف گاز در مدارس اعالم کرد.

 بهینه سازی مصرف گاز 1200 فضای آموزشی اصفهان

نبات و آبنبات سوغات 
دیرینه مشهد

نبات و آبنبات از سوغاتی های دیرینه 
استان خراسان و شهر مشهد است. 
در تولید آبنبات، شکر در دمای بسیار 
باال حرارت می بیند تا به صورت مایع 
درآید، ســپس با مــوادی همچون 
پســته، نارگیل، گل محمدی، قهوه 
و هــل مخلوط، خمیــر آن تهیه و در 
نهایــت قالب بندی و پس از ســرد 

شدن تکه تکه می شود. 

عکس خبر

 آن چه در آستانه سفرهای نوروزی 
باید بدانید؛

سقف قیمت بلیت های 
هواپیما چقدر است؟

تغییــر قیمــت بلیــت هواپیمــا در ماه های 
گذشــته به موضــوع مهمی برای مســافران 
تبدیل شــده و با توجه به مخالفــت وزارت راه 
و شهرســازی با افزایش قیمت پیش از سال 
جدید، شــرکت های هواپیمایی ملزم هستند 

قیمت های سابق را برای پروازها اعمال کنند.
به گزارش ایســنا، با وجود اصرار شــرکت های 
هواپیمایی به افزایش قیمــت بلیت پرواز، در 
حالی که در دو ماه گذشــته ایرالین ها به آب و 
آتش زدند تا تغییری در قیمت ها رخ دهد، در 
نهایت وزیر راه و شهرســازی آب پاکی را روی 
دست ایرالین ها ریخت و اعالم کرد که هیچگونه 
افزایش قیمتی برای تعطیالت نوروزی اتفاق 
نخواهد افتاد.با وجود این؛ حتی در همین مدت 
هم برخی شرکت های هواپیمایی قیمت های 
خود را خودســرانه تا ۳۰ درصد هــم افزایش 
دادند؛ هرچند که انجمن شرکت های هواپیمایی 
معتقد اســت این افزایش قیمت در شــورای 
عالی هواپیمایی تصویب شده و قانونی است، 
اما ســازمان هواپیمایی کشــوری هم اگرچه 
با افزایش قیمــت موافق اســت،   آن را ملزم 
به ابالغ از سوی ســتاد تنظیم بازار می داند.به 
همین دلیل دادستانی هم در مقاطع مختلف 
به داستان ورود کرده و شــرکت ها را ملزم کرد 
که قیمت ها را به قبل از افزایــش برگردانده و 
وجه های اضافی دریافت شده را هم به مسافران 
بازگردانند، هرچند بازگرداندن این وجوه اضافه 
هم کشدار شد و به درازا کشید.  تیر ماه ۱۴۰۰ بود 
که شــرکت های هواپیمایی اقدام به افزایش 
۳۰ درصدی قیمت بلیت هواپیما در مسیرهای 
داخلی کردند هرچند همان زمان اعالم کرد که 
این اقدام غیرقانونی است و درنهایت آبان ماه،   
قیمت بلیت پروازهای داخلی نسبت به آن چه 
که ایرالین ها از ابتدای تیر مــاه افزایش داده 
بودند حدود ۱۰ درصد کاهش پیدا کرد تا از اول 
آذر ۱۴۰۰، نرخ های جدید اعمال شود و از آن 
پس تا کنون، مصوبه ای برای افزایش قیمت 

بلیت هواپیما صادر نشده است.
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آگهی

مفاد آراء
12/100 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابر آرا صادره هيات هاي موضــوع قانون تعيين تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود. در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1-به موجب  راي شماره 11643 مورخ 1401/09/20 هيات دوم خانم اعظم  
تيموری جروکانی  به شناسنامه شماره 59  کدملي 1290657416 صادره  اصفهان 
فرزند قربانعلی نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 
200/13  متر مربع پالک شماره 44 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان مع الواسطه از عباس تيموری فرزند حسينعلی ثبت در صفحه 243 الی 

264 دفتر 238 تائيد
رديف 2-به موجب  راي شــماره 11644 مورخ 1401/09/20 هيات دوم آقای امير 
تيموری جروکانی  به شناسنامه شماره 6165  کدملي 1282809751 صادره  اصفهان 
فرزند علی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 200/13  
متر مربع پالک شــماره 44 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان مع الواسطه از عباس تيموری فرزند حسينعلی ثبت در صفحه 243 الی 264 

دفتر 238 تائيد
رديف 3-به موجب  راي شماره 11251 مورخ 1401/09/12 هيات دوم آقای محمد 
علی تيموری جروکانی  به شناسنامه شماره 30  کدملي 1290174652 صادره  اصفهان 
فرزند يداله در ششدانگ يکباب دامداری به مساحت 566/94  متر مربع پالک شماره 
9 فرعی از 44  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  سند 

14177 مورخ 95/6/15 دفترخانه 297 اصفهان
رديف 4-به موجب  راي شماره 13769 مورخ 1401/11/13 هيات دوم آقای اصغر 
معينی نجف آبادی  به شناســنامه شــماره 45151  کدملي 1280339829 صادره  
اصفهان فرزند عليرضا نسبت به يک دانگ مشــاع از ششدانگ يکباب ساختمان به 
مساحت 265/06  متر مربع پالک شماره 44 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از حاج کرمعلی تيموری جروکانی فرزند محمد 

حسين ثبت در دفتر امالک
رديف 5-به موجب  راي شماره 13770 مورخ 1401/11/13 هيات دوم خانم مهناز 
حمله داری نجف آبادی  به شناسنامه شماره 320  کدملي 1091510288 صادره  نجف 
آباد فرزند محمد مهدی نسبت به پنج دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان به 
مساحت 265/06  متر مربع پالک شماره 44 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از حاج کرمعلی تيموری جروکانی فرزند محمد 

حسين ثبت در دفتر امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/11/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/15

م الف: 1457655  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

12/101 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابر آرا صادره هيات هاي موضــوع قانون تعيين تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود. در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1-به موجب  راي شماره 12441 مورخ 1401/10/13 هيات دوم آقای محمد 
حسين خدنگی  به شناسنامه شماره 24 کدملي 1289980446 صادره  اصفهان فرزند 
حسن  در ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 302/50  متر مربع پالک شماره 95  
فرعی از 4  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ثبت در 

سامانه امالک
رديف 2-به موجب  راي شــماره 11515 مورخ 1401/09/16 هيات دوم خانم زهرا 
نصر اصفهانی  به شناسنامه شماره 11 کدملي 1290118639 صادره  مرکزی فرزند 
رضا  در ششدانگ قسمتی از يکباب خانه به مساحت 244/82  متر مربع پالک شماره 
266  فرعی از 1  اصلي واقع در اصفهان بخش نه حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ثبت 

در سامانه امالک
رديف 3-به موجب  راي شماره 11517 مورخ 1401/09/16 هيات دوم خانم زهرا نصر 
اصفهانی  به شناسنامه شماره 11 کدملي 1290118639 صادره  اصفهان فرزند رضا  
در ششدانگ يکباب خانه به مساحت 176/32  متر مربع پالک شماره 266  فرعی از 1  
اصلي واقع در اصفهان بخش نه حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ثبت در سامانه امالک

تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/11/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/15

م الف: 1457874  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

مفاد آراء
12/102 آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آيين نامــه قانون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود. در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از 

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1-به موجب  راي شماره 13692 - 1401/11/11 هيات سوم آقای مهدی 
جهانگيری  به شناسنامه شــماره 4  کدملي 1293214515 صادره  فرزند رضا در 
ششدانگ يکباب ساختمان به مســاحت 116/53  متر مربع پالک شماره 3409 
فرعی از 18  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ثبت 

در سامانه امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/11/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/15

م الف: 1457592  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

12/103 آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آيين نامــه قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود. در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از 

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1-  راي شــماره 13844 - 1401/11/18 هيات ســوم آقای عليرضا نصر 
اصفهانی  به شناســنامه شــماره 52  کدملي 1290279438 صادره  فرزند صمد 
نســبت به يکهزار و هشتاد و چهار ســهم و يک - سوم سهم مشــاع از نه هزار و 
هفتصد و نود و پنج سهم و دو - پنجم سهم ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 
255/90 متر مربع پالک شــماره 101 فرعی از 5 اصلــی واقع در اصفهان بخش 
 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواســطه از صديقه عبــدی فرزند عباس

 ثبت در سامانه امالک
رديف 2-راي شماره 13848 - 1401/11/18 هيات سوم خانم فريبا نصر اصفهانی 
به شناسنامه شماره 1270720252  کدملي 1270720252 صادره  فرزند مرتضی 
نسبت به پانصد و ده سهم و دو - پنجم سهم مشاع از نه هزار و هفتصد و نود و پنج 
سهم و دو - پنجم سهم  ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 255/90 متر مربع 
پالک شــماره 101 فرعی از 5 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان ثبت در سامانه امالک
رديف 3-راي شماره 13849 - 1401/11/18 هيات سوم خانم فاطمه قاسمی به 
شناسنامه شــماره 4  کدملي 1290416222 صادره  فرزند علی نسبت به يکهزار 
و هفتصد و چهل سهم مشــاع از نه هزار و هفتصد و نود و پنج سهم و دو - پنجم 
سهم  ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 255/90 متر مربع پالک شماره 101 
فرعی از 5 اصلی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ثبت 

در سامانه امالک
رديف 4-  راي شــماره 13855 - 1401/11/18 هيات ســوم آقای خسرو نصر 
اصفهانی به شناسنامه شــماره 132  کدملي 1293203890 صادره  فرزند صمد 
نسبت به يکهزار و پانصد و سی  و يک سهم و يک - پنجم سهم مشاع از نه هزار و 
هفتصد و نود و پنج سهم و دو - پنجم سهم ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 
255/90 متر مربع پالک شماره 101 فرعی از 5 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ثبت در سامانه امالک
رديف 5-راي شــماره 13845 - 1401/11/18 هيات ســوم آقای رســول نصر 
اصفهانی به شناسنامه شماره 36  کدملي 1290418977 صادره  فرزند صمد نسبت 
به يکهزار و هشتاد و چهار سهم و يک - سوم سهم مشاع از نه هزار و هفتصد و نود 
و پنج سهم و دو - پنجم سهم ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 255/90 متر 
مربع پالک شماره 101 فرعی از 5 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان مع الواسطه از صديقه عبدی فرزند عباس  ثبت در سامانه امالک
رديف 6-راي شماره 13847 - 1401/11/18 هيات سوم خانم مريم نصر اصفهانی 
به شناسنامه شــماره 597  کدملي 1141887381 صادره  فرزند صمد نسبت به 
يکهزار و پانصد و نود و چهار ســهم و يازده - پانزده سهم  سهم مشاع از نه هزار و 
هفتصد و نود و پنج سهم و دو - پنجم سهم ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 
255/90 متر مربع پالک شماره 101 فرعی از 5 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ثبت در سامانه امالک و مع الواسطه از صديقه عبدی 

فرزند عباس ثبت در سامانه امالک
رديف 7-  راي شــماره 13856 - 1401/11/18 هيات ســوم خانم سميه نصر 
اصفهانی به شناسنامه شــماره 241  کدملي 1141933901 صادره  فرزند قاسم 
نسبت به يکهزار و هفتصد و چهل سهم مشاع از نه هزار و هفتصد و نود و پنج سهم 

و دو - پنجم سهم ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 255/90 متر مربع پالک 
شــماره 101 فرعی از 5 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ثبت در سامانه امالک
رديف 8-  راي شــماره 13857 - 1401/11/18 هيات ســوم خانم زهراء نصر 
اصفهانی به شناسنامه شماره 14  کدملي 1290261229 صادره  فرزند صمد نسبت 
به پانصد و ده سهم و دو - پنجم سهم  مشاع از نه هزار و هفتصد و نود و پنج سهم و 
دو - پنجم سهم ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 255/90 متر مربع پالک 
شــماره 101 فرعی از 5 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان  ثبت در سامانه امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/11/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/15

م الف: 1458076  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

12/104 آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آيين نامــه قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود. در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از 

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1-به موجب  راي شــماره 14149 مــورخ 1397/09/19 هيات دوم آقای 
حسين مارانی  به شناسنامه شــماره 43  کدملي 1290432252 صادره اصفهان  
فرزند يداله در چهار دانگ مشــاع از ششــدانگ يک باب ســاختمان به مساحت 
101/26  متر مربع پالک شماره 648  فرعی از 25  اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از ســند 8775 مورخ 1390/07/17 دفترخانه 

160 اصفهان
رديف 2-به موجب  راي شماره 14148 مورخ 1397/09/19 هيات دوم  خانم زهره 
مارانی  به شناسنامه شماره 109  کدملي 1290733181 صادره اصفهان  فرزند رضا 
در دو دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 101/26  متر مربع 
پالک شماره 648  فرعی از 25  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از سند 8775 مورخ 1390/07/17 دفترخانه 160 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/11/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/15

م الف: 1458193  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

12/105 آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آيين نامــه قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هيات هاي موضــوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفات مالکانــه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات 
متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شــود. در صورتي که اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد 
 ظرف مدت يکماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضايي 

تقديم نمايد. 
رديف 1-راي شماره 14333 - 1401/11/26 هيات دوم آقای مجتبی مال احمدی  
به شناسنامه شــماره 88  کدملي 1091998671 صادره نجف آباد  فرزند حبعلی 
در ششدانگ يکباب ساختمان )مجتمع آموزشی( به مساحت 1564/12  متر مربع 
 از پالک 28  اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان 
مع الواسطه از مالک رسمی محمد ماهرانی طبق صفحات 268 الی 271 دفتر 54 

امالک و سند انتقالی 36516 مورخ 1348/08/20 دفترخانه 86 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/11/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/15

م الف: 1458356  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

12/106 آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آيين نامــه قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود. در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از 

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1-راي شماره 14512 - 1401/11/27 هيات دوم  آقای قربانعلی شب انگيز 
به شناسنامه شــماره 636  کدملي 1284526054 صادره اصفهان  فرزند رسول  

نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب مغازه تجاری بانضمام زمين متصله 
آن به مساحت 73  متر مربع پالک شماره 109 فرعی از 3  اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بموجب ســند انتقالی شماره 134868 

مورخ 1401/08/10 دفترخانه 4 اصفهان بنام متقاضی 
رديف 2-راي شــماره 14510 - 1401/11/27 هيات دوم  آقای جواد شب انگيز 
به شناسنامه شماره 1441  کدملي 1285983912 صادره اصفهان  فرزند قربانعلی  
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب مغازه تجاری بانضمام زمين متصله 
آن به مساحت 73  متر مربع پالک شماره 109 فرعی از 3  اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بموجب ســند انتقالی شماره 134868 

مورخ 1401/08/10 دفترخانه 4 اصفهان بنام متقاضی 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/11/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/15

م الف: 1458536  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

12/107 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شماره 3713 مورخ  1401/10/19 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مالکيت خانم فردوس 
دادخون دستجردی به شناسنامه شماره 14 کدملی 1288604343 صادره اصفهان 
فرزند يداله در ششدانگ يکباب خانه به مساحت 187/92 متر مربع پالک  شماره 
3779 اصلی  واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبــت ملک جنوب اصفهان در ازای 

مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است. 
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/11/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/15

م الف: 1457949  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

12/108  نظر به اينکه ســند مالکيت 2942 سهم مشاع از 4118 سهم  ششدانگ 
يکباب خانه بشماره پالک ثبتی 8642 فرعی مفروز از 3976 فرعی از 159- اصلی 
بمســاحت 41/18 متر مربــع واقع در بادرود جــزء بخش نه حــوزه ثبتی بادرود 
بشــماره چاپی 363603 سری ب ســال 96 با شــماره دفتر امالک الکترونيک 
139720302022001180 بنــام آقای رحمت اله مزرعه ئــی فرزند عباس ثبت 
و صادر و تسليم گرديده  سپس نامبرده با ارائه درخواســت کتبی به شماره وارده: 
140121702022003479-1401/11/25 بانضمام دو برگ استشهاديه محلی 
که امضاء شهود آن ذيل شماره: 48593 و شناسه يکتا 140102155818001378 
مورخ 1401/12/07 به گواهی دفترخانه 23  بادرود  رســيده مدعی است که سند 
مالکيت آن به علت اسباب کشــی مفقود گرديده و درخواست صدور المثنی سند 
مالکيت ملک فوق را نموده لذا مراتب به اســتناد تبصــره يک اصالحی ذيل ماده 
120 - آيين نامه قانون ثبت  در يک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار 
اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکيت 
يا سند معامله به اين اداره تسليم و رســيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند مالکيت به ارائه کننده سند مســترد گردد بديهی است اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود 
 اقدام به صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1465330 

رضا طويلی رئيس ثبت اسناد و امالک بادرود 
فقدان سند مالکیت

12/109  نظر به اينکه سند مالکيت ششــدانگ يکباب خانه بشماره پالک ثبتی 
5163 فرعی مفروز از 955  فرعی از 159- اصلی بمساحت 200 متر مربع واقع در 
بادرود جزء بخش نه حوزه ثبتی بادرود بشماره چاپی 141803 سری ج سال 94 با 
 شماره دفتر امالک الکترونيک 139520302022001403 بنام آقای رحمت اله 
مزرعه ئی فرزند عباس ثبت و صادر و تســليم گرديده  ســپس نامبــرده با ارائه 
درخواست کتبی به شــماره وارده: 1401/11/25-140121702022003477 
بانضمام دو برگ استشــهاديه محلی که امضاء شــهود آن ذيل شماره: 48595 و 
شناسه يکتا 140102155818001380 مورخ 1401/12/07 به گواهی دفترخانه 
23  بادرود  رسيده مدعی است که ســند مالکيت آن به علت اسباب کشی مفقود 
گرديده و درخواست صدور المثنی ســند مالکيت ملک فوق را نموده لذا مراتب به 
اســتناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 - آيين نامه قانون ثبت  در يک نوبت 
آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند 
مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ 
نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بديهی است اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات 

خواهد شد. م الف: 1465340 رضا طويلی رئيس ثبت اسناد و امالک بادرود

تحدید حدود عمومی 

12/98 آگهی تحديد حدود عمومی قسمتی از بخش های پنج وشش حوزه 
ثبت اسناد وامالک شهرستان خوروبيابانک

به موجب ماده 14 قانون ثبت اسناد وامالک تحديد حدود عمومی  رقبات 
زير واقع در بخش های 5 و6 حوزه ثبتی خوروبيابانک از ســاعت 8 صبح 

روزهای تعيين شده شروع وبعمل خواهد آمد.
بخش 5 حوزه ثبتی :

1 فرعی از 349 اصلی – خانم عذرا سلمان فرزند حسينقلی شش دانگ يک 
قطعه زمين محصور واقع در خور

419 اصلی –  خانم جلوه رحمانی  فرزند جعفر ششدانگ يکباب خانه واقع 
در خور 

2 فرعی از 705 اصلی- آقای وحيد عزيزی فرزند مصطفی قلی شش دانگ 
يکباب خانه  واقع در خور

  3 فرعی از 705 اصلی- آقای وحيد عزيزی فرزنــد مصطفی قلی و غيره 
شش دانگ يکباب خانه  واقع در خور

1402/01/14
يک فرعــی از 888  اصلی – خانم مريم ايزدی  فرزند محمد ششــدانگ 

يکباب باغ واقع در کشتخوان نوبهار خور 
يک فرعی از 1256 اصلی – آقای سيد محمد موسوی فرزند سيد سليمان  

شش دانگ يک قطعه زمين مزروعی مشجر واقع دردشت کالغو خور 
2524 اصلی – آقای علی اصغر مالکی فرزند علی اکبر ششدانگ يک قطعه 

زمين مزروعی واقع در خور
2568  اصلی -آقای مرتضی قلی عظيمی فرزند مصطفی قلی ششدانگ 

يک قطعه زمين مزروعی و مشجر واقع در خور

1402/01/15
 يک فرعی از 2757  اصلی – آقای علی اصغر طاهــری  فرزند علی اکبر  

شش دانگ يک قطعه زمين مزروعی مشجر واقع درخور 
 يک فرعی از 2880  اصلی – آقای علی اصغر طاهــری  فرزند علی اکبر  

شش دانگ يک قطعه زمين مزروعی مشجر واقع درخور 
 دو فرعی از 2880  اصلــی – آقای علی اصغر طاهــری  فرزند علی اکبر  

شش دانگ يک قطعه زمين مزروعی مشجر واقع درخور 
يک فرعی از 3152  اصلی – خانم مريم حلوانی  فرزند ابوالحسن  ششدانگ 

يکباب خانه و باغ متصل به هم واقع در خور 
76 فرعی از 3248  اصلی– آقای سجاد کالنتری   فرزند علی شش دانگ  

يک قطعه زمين محصور واقع در مزرعه نهرود
1402/01/16

1627 فرعی از 1165  فرعی از3577 اصلی –  خانم زهره رضايی پور فرزند 
حکمت  ششدانگ يکباب باغ واقع در روستای گرمه

1402/01/17
 669 فرعی از 3952 اصلی–  آقای ســيد وحيد آل داود فرزند سيدکمال  

شش دانگ  يک قطعه زمين مزروعی واقع در خور
671 فرعی از 3952 اصلی– آقای ســيد محمد موسوی فرزند سيدمهدی  

شش دانگ  يک قطعه زمين مزروعی واقع در خور
672 فرعی از 3952 اصلی– آقای حسن فيروزی فرزند آقا رضا  شش دانگ  

يک قطعه زمين مزروعی واقع درکشتخوان دهزير خور
673 فرعی از 3952 اصلی– آقای ســيد حسن موسوی  فرزند سيدمهدی  

شش دانگ  يک قطعه زمين مزروعی در کشتخوان دهزير خور
1402/01/19

بخش 6 حوزه ثبتی:

640  اصلی – خانم معصومه رحمانی  فرزند علی اکبر  شــش دانگ يک 
قطعه زمين مزروعی مشجر واقع در فرخی

 1541  اصلــی – موقوفــه محمدعلی خلــف  محمدحســين وقف عام 
شش دانگ يک قطعه زمين مزروعی واقع درکشتخوان فرخی

يک فرعی  از 2109  اصلی – موقوفه ســکينه بنت عبد الکريم  وقف عام 
شش دانگ يک قطعه زمين مزروعی واقع درکشتخوان  فرخی

2400 اصلی - موقوفه عبداله فرخی )مصلی(وقف عام شــش دانگ يک 
قطعه زمين مزروعی واقع درکشتخوان  فرخی

 دو فرعــی  از 2759  اصلی – موقوفــه خديجه بيگم علــوی  وقف عام 
شش دانگ يک قطعه زمين مزروعی واقع درکشتخوان فرخی

1402/01/20
 43 فرعــی از 3322  اصلی– آقای ماشــااله توکل  فرزند عبدالحســين 

شش دانگ  يک قطعه زمين مزروعی مشجر واقع در مزرعه خرمدشت
 44 فرعــی از 3322  اصلی– آقای ماشــااله توکل  فرزند عبدالحســين 

شش دانگ  يک قطعه زمين مزروعی مشجر واقع در مزرعه خرمدشت
 139 فرعی از 3325  اصلی– آقای محســن شــکری  فرزنــد علی اکبر 

شش دانگ  يک قطعه زمين مزروعی  واقع در مزرعه غفورآباد 
1402/01/21

 552 فرعی از 3325  اصلی– آقای محســن شــکری  فرزنــد علی اکبر 
شش دانگ  يک قطعه زمين مزروعی  واقع در مزرعه غفورآباد 

 553 فرعی از 3325  اصلی– آقای محســن شــکری  فرزنــد علی اکبر
 شش دانگ  يک قطعه زمين مزروعی  واقع در مزرعه غفورآباد 

 554 فرعی از 3325  اصلی– آقای محســن شــکری  فرزنــد علی اکبر 
شش دانگ  يک قطعه زمين مزروعی  واقع در مزرعه غفورآباد 

1402/01/22

 70 فرعــی از 3385  اصلی– آقــای عباس عامری  فرزند محمدحســن 
شش دانگ  يکباب باغ واقع در جندق

144 فرعی از 3385  اصلی– موقوفه محمدعلی ســميعی با توليت  آقای 
حميدرضا سميعی شش دانگ  يکباب خانه  واقع درجندق

1402/01/23
18فرعی و304  فرعی  از 53 فرعی  و 305فرعی و 306 فرعی و307فرعی 
هرســه  از 20 فرعی و308 فرعی و309 فرعی هر دو از 104فرعی  و310 
فرعی از 75 فرعی و 311 فرعی از 63 فرعی و313 فرعی از  97 فرعی و316 
فرعی از 70 فرعی و 317 فرعــی از 112 فرعی و 319  فرعی از 83 فرعی  
و321 فرعی از 81 فرعی و 324 فرعی از 112 فرعی همه از 3429 اصلی 
موقوفات خانم فاطمه حشمت  ششــدانگ 15 قطعه زمين مزروعی  واقع 

درروستای مصر 
1402/01/26 الی 1402/01/29

در روزهای فوق الذکر به ترتيب از ســاعت 8صبح تعيين حدود شــروع و 
بعمل خواهد آمد لذا از صاحبان امالک ومجاورين آنها دعوت می شود که 
در ســاعت وتاريخ مقرر در محل حضور يابند وچنانچه هر يک از صاحبان 
يا نماينده قانونــی آنها در موقع تحديد حدود حاضر نباشــند   مطابق ماده 
15قانون مزبور ملک آنها با حدود اظهار شده از طرف مجاورين تحديد واگر 
صاحبان امالک مجاور در موقع مقرر حاضر نباشند ونسبت به حدود يا حقوق 
ارتفاقی ، حقی برای خود قائل باشند طبق ماده 20قانون ثبت از تاريخ تنظيم 
صورتمجلس تحديد حدود بمدت 30روز دادخواست خود را تسليم دادگاه و 

رسيد آن را جهت ضبط در پرونده به اين اداره تسليم نمايد.
تاريخ انتشار: 1401/12/15

م الف: 1464618  
محمد علی بيطرف رئيس اداره ثبت خوروبيابانک
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اعزام 12 هزار دانش آموز اصفهانی به اردو های راهیان نور
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان از اعزام ۱۲ هزار دانش آموز مقطع متوسطه دوم به اردو های 
راهیان نور خبر داد.محمدرضا ابراهیمی گفت: اردو های راهیان نور از ابتدای بهمن با اعزام ۶ هزار نفر از 
دختران دانش آموز آغاز شد و در مرحله دوم تا پایان اسفند ۶ هزار نفر از پسران دانش آموز دوره متوسطه 
دوم راهی مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس می شوند.وی با اشاره به برگزاری برنامه های فرهنگی 
در اردو های راهیان نور افزود: طرح های فرهنگی ایثار و شهادت در قالب برنامه های مختلف در مدارس 
استان اصفهان اجرا می شــود که خاطره گویی رزمندگان و خانواده شهدا از جمله این برنامه هاست.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان یادآور شــد: از یک دهه پیش تاکنون طرح اعزام دانش 
آموزان دوره متوسطه دوم به اردو های راهیان نور به عنوان بخشی از درس آمادگی دفاعی اجرا شده و 

این برنامه فقط در دوران کرونا به جای اردوی حضوری در قالب سفر مجازی برگزار شد.
 

افزایش تعداد حادثه دیدگان تصادفات در اصفهان
رییس پلیس راهور استان اصفهان گفت: شمار جان باختگان تصادفات در استان امسال ۲۸ درصد 
و تعداد مجروحان نیز ۳ درصد نسبت به پارسال بیشتر شده است.سرهنگ محمدرضا محمدی با 
اشاره به اینکه اصفهان پارسال جزو معدود استان هایی بود که آمار تصادفات در آنها کاهشی بوده، 
اظهار کرد: در سال گذشته رتبه دوم کشور را در کاهش تصادفات جاده ای کسب کردیم؛ اما امسال با 

افزایش حوادث رانندگی مواجه شده ایم.
وی ادامه داد: بر اساس آمار ۱۰ ماهه، آران و بیدگل، نجف آباد، برخوار، خمینی شهر، اصفهان و کاشان 
شهرستان هایی هستند که تعداد حوادث رانندگی در آنها بیشتر شده است.رییس پلیس راهنمایی و 
رانندگی فرماندهی انتظامی استان اصفهان با ارائه آماری تحلیلی از تصادفات افزود: پرحادثه ترین 
روزها روز پنجشنبه با ۱۷ درصد و پرحادثه ترین ساعات شبانه روز از ساعت ۱۸ تا ۲۲ با حدود ۲۵ درصد 
تصادفات است.سرهنگ محمدی گفت: بی توجهی به جلو با ۳۶ درصد بیشترین علل تصادفات بوده 

و وسایل نقلیه ای که در این تصادفات بیشترین سهم را داشتند، سواری ها با ۳۵ درصد بوده است.
 

مدیرکل سازمان پزشکی قانونی اصفهان خبر داد:

 افزایش آمار تلفات حوادث ترافیکی و سوختگی
 در سال جاری

مدیرکل پزشــکی قانونی اســتان اصفهان از افزایش آمار فوتی ها و مصدومان حوادث ترافیکی و 
تلفات ســوختگی در ســال جاری خبر داد.منصور فیروزبخت در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، درباره 
آمار متوفیان حوادث ترافیکی، اظهار کرد: تعداد متوفیان حوادث ترافیکی طی ۱۰ ماهه سال جاری 
برابر با ۹۷۷ نفر است که از مجموع آن ها، ۱۹۸ نفر زن و ۷۷۹ نفر مرد بوده اند.وی افزود: بیشترین 
تلفات حوادث ترافیکی با ۵۷۹ نفر در جاده های برون شهری و ۳۴۶ نفر در مسیرهای درون شهری 
گزارش شده اســت، همچنین ۲۶ هزار و ۹۰۷ مصدوم حوادث ترافیکی به اداره کل پزشکی قانونی 
اســتان اصفهان و مراکز تابعه آن مراجعه کرده اند.مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان تصریح 
کرد: از تعداد مصدومان حوادث ترافیکی ۱۰ ماهه سال جاری، ۷۶۱۵ نفر زن و ۱۹ هزار و ۲۹۲ نفر مرد 
هستند و با توجه به آمار گذارش شده، تعداد مصدومان حوادث ترافیکی در ۱۰ ماهه سال جاری در 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، افزایش ۲۸ درصدی داشته است.فیروزبخت ادامه داد: طی 
۱۰ ماهه سال جاری، ۱۵۲ نفر در حوادث ناشی از کار در استان جان خود را از دست دادند که این آمار 
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که برابر با ۱۰۷ نفر بوده، ۴۲.۱ درصد افزایش داشته است و 
سقوط از بلندی و اصابت جسم سخت، همواره بیشــترین سهم را در آمار تلفات حوادث کار به خود 
اختصاص می دهند.وی گفت: طی ۱۰ ماهه سال جاری، اجساد ۱۵۲ نفر که در حوادث ناشی از کار 
جان خود را از دست داده بودند، در ادارات پزشکی قانونی استان اصفهان معاینه شدند که این آمار 

شامل یک زن و ۱۵۱ مرد بوده است.

عضو هیئت رییسه شورای اسالمی شهر اصفهان مطرح کرد:

استفاده از زنان فعال و خالق در پست های مدیریت شهری

عضو هیئت رییسه شورای اسالمی شهر اصفهان از توجه ویژه به حوزه زنان 
در بعد سخت افزاری و نرم افزاری در بودجه ۱۴۰۲ شهرداری این کالن شهر 
خبر داد و گفت: مدیریت شــهری در دوره کنونی باید با نگاه ویژه به توان 
اداری و مدیریتی زنان، در پست های گوناگون از زنان فعال، اندیشمند، 

خالق و اثرگذار شهر استفاده کند.
به گزارش خبرنگار ایمنا، فرزانه کالهدوزان  اظهار کرد: این وظایف را از منظر 
زنان دنبال می کنیم تا به نقش بانوان مهدوی در جامعه امروز آگاه شویم؛ 
زن مسلمان امروزی، بین دو جاهلیت قرار گرفته است، جاهلیت قرن که 
تصویری ابتذال گونه از زن ارائه می دهد و جاهلیت کهن که زن را بدون اثر و 
نقش می داند که هر دو دیدگاه با تصویر اسالم متفاوت است؛ اما جمهوری 
اسالمی ایران دیدگاه سوم و الگوی سوم زن را محقق کرده است و در راه 

تحقق دولت کریمه گام برمی دارد.
عضو هیئت رییسه شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه نقش های 
ویژه و اساسی بانوان مهدوی در سه عرصه مختلف و در واقع در سه برش 
مورد توجه است، تصریح کرد: نخستین مسئله، نقش فردی زن مسلمان 
بود که در عرصه فردی الزم است تمام انسان ها بر اساس فرمایش حضرت 
علی )ع(، »رحم ا... امرءًا عرف قدره«؛ خودشناسی کنند و بفهمند که چه 
کسی هســتند و چه کار باید انجام دهند؟ البته این وظیفه مشترک زن 

و مرد اســت؛ اما هر کدام باید خود را در موقعیت خاص خود مورد توجه 
قرار دهند.وی ادامه داد: عرصه دوم خانواده است، وقتی زن و مرد خود 
را شناختند و در تعامل با یکدیگر زندگی مشــترک را آغاز کردند، نقش 
خانوادگی آنها شکل می گیرد؛ زن و مرد در اینجا وظایف خاصی را برعهده 
می گیرند که نقش بانوان در اینجا نیز کلیدی اســت و می تواند سعادت 
خود، خانواده و جامعه را محقق کند.کالهدوزان با بیان اینکه عرصه سوم 
عرصه اجتماعی است، خاطرنشان کرد: درست است که زن در خانواده 
نقش کلیدی دارد؛ اما مرد نیز آنجا مکمل اســت و در کنار هم می توانند 
خانواده را به سمت صالح پیش ببرند و وظیفه مدیریت جامعه این است 

که به این مسئله توجه خاص داشته باشند.

توجه به بازسازی و به روز رسانی باغ های بانوان اصفهان در بودجه 
1402

وی با بیان اینکــه اهمیت جایگاه فردی، خانوادگــی و اجتماعی زنان و 
نقش آفرینی آن ها در بستر سازی برای ایجاد جامعه مهدوی مورد تاکید 
است، گفت: هدف استکبار جهانی و امپریالیسم از بین بردن فرهنگ ها 
و تمدن های اصیل از طریق فروپاشی هویت فرد و خانواده است و همین 
طور که در بحران های اخیر کشور دیده ایم، بر اساس این فرضیه دختران 

و بانوان کشور ما را هدف قرار داده اند؛ اما به این دشمنان سرسخت اعالم 
می کنیم که دختران و زنان ما بارها در خط مقدم بودند و همواره از انواع 
جنگ ها پیروز و سربلند بیرون آمده اند، چه زنان و دخترانی که در جنگ 
تحمیلی و دفاع از مرزها و جبهه ها وظایفی برعهده گرفتند، چه مادرانی 
که فرزندان خود را تقدیم کردند و چــه دخترانی که پدران و برادران خود 
را از دســت داده اند اما با صبوری راه عزیزان خود را ادامه داده اند؛ امروز 
نیز در این بحران با همدلی و تدبیر پیروز میدان چه در مسمومیت و چه 

کشته سازی خواهند بود.
عضو هیئت رییسه شورای اسالمی شــهر اصفهان با بیان اینکه بودجه 
سال ۱۴۰۲ شــهرداری این کالن شــهر با تالش و همت اعضای شورا در 
زمان مقرر بررسی و تصویب شــد، افزود: بودجه در بندها و بخش های 
مختلف تشریح شــده؛ اما در بیان نگاه بودجه به حوزه بانوان، ذکر چند 

نکته ضروری است.
وی افزود: در بودجه سال آینده بازســازی و به روز رسانی باغ های بانوان 
و زیرســاخت های تفریحی جهت خانــواده و بانوان، زیرســاخت های 
حمل ونقل عمومی مانند اتوبوس ها برای اســتفاده بانوان با کالسکه و 
معلوالن و به طور کلی توجه به نیاز بانوان در مهندســی خواسته پروژه ها 
مورد تاکید قرار گرفت و در حوزه نرم افزاری نیز توجه به حوزه نشاط بانوان، 
خانواده و جمعیت و زیست عفیفانه شده است که امیدواریم مورد توجه 

مدیران قرار گیرد.
کالهدوزان تصریح کرد: رشــد شــتابان شهر و شهرنشــینی و افزایش 
مشــکالت زندگی شهری باعث شــده اســت تا نیاز به حضور فعاالنه و 
تاثیرگــذار زنان شــاغل در عرصه های مدیریت شــهری بیش از پیش 
احساس شود، زیرا اگر قرار است برنامه ها و سیاست هایی در حوزه زنان 
شهر محقق شود، باید در حوزه خدمت رسانی به بانوان باید باشد، در این 
راستا نگاه متعهدانه به حضور دلســوزانه بانوان در مدیریت شهری باید 
داشت.وی با بیان اینکه زنان همانطور که امور خانه را که مصداق کوچکی 
از امور شهری اســت، به راحتی مدیریت می کنند، می توانند در سطوح 
مختلف مدیریت شهری نقش و تاثیر چشمگیری داشته باشند، اظهار 
کرد: با وجــود اینکه بیش از یک ســال از روی کار آمدن مدیریت جدید 
شهری می گذرد اما به رغم قول های مناسب، هیچ خروجی در این رابطه 
ندیده ایم.عضو هیئت رییسه شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: مدیریت 
شهری در دوره کنونی باید با نگاه ویژه به توان اداری و مدیریتی زنان، در 
مناصب و پست های گوناگون از زنان فعال، اندیشمند، خالق و اثرگذار شهر 
استفاده کند و با انتخاب های کارا بخشی از اداره شهر را به زنان پرتالش، 

خالق، با انگیزه و الیق در امر مدیریت، واسپاری کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان گفت: 
اکیپ های بازرســی برای هر گونه رفتار مشکوک 
اطراف مدارس اصفهان فعال شده است.محمدرضا 
ابراهیمــی در گفت وگو بــا خبرنگار مهــر با بیان 
اینکه در اســتان اصفهان بیش از یک میلیون نفر 
دانش آموز وجود دارد، اظهار داشــت: این دانش 
آموزان امانت نزد ما هستند و سالمتی آنها به اندازه 
آموزش آنها برای ما اهمیت دارد.وی با بیان اینکه 

ما همه توان خود را برای جلوگیری از ایجاد نگرانی 
بین خانواده ها و دانش آموزان بــه کار گرفته ایم، 
افزود: در خصوص ۲ مورد اخیر مسمومیت دانش 
آموزان در شهرستان های سمیرم و کاشان گزارش 

شده است.
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش بــا بیــان اینکه 
دانشــگاه های علوم پزشــکی اصفهان و کاشــان 
برای پذیرش، درمان و پیگیری علت مســمومیت 
دانش آموزان همکاری الزم را داشته است، گفت: 
علت وقوع این حادثه و ارتباط داشــتن و یا ارتباط 

نداشتن آن با مســمومیت دیگر استان ها در آینده 
اعالم خواهد شــد.وی با بیان اینکه دشمن سعی 
دارد از این شــرایط بهــره برداری کنــد، افزود: ما 
وظیفه داریم با ایجاد اعتماد برای دانش آموزانه و 

خانواده ها ایجاد کنیم و باعث آرامش آنها باشیم.
ابراهیمی با بیان اینکه تدابیر الزم برای عدم تکرار 
این اتفاق اندیشیده شده است، افزود: گروه های 
بازرسی در شهر اصفهان و نواحی ۶ گانه بین ۵ تا ۱۰ 
اکیپ بازرسی برای بررســی هر فعالیت مشکوک 

اعزام شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان :

اکیپ های بازرسی برای هرگونه رفتارمشکوک اطراف 
مدارس اصفهان فعال شد

خبر روز

از ۱۶ تا ۲۰ اسفند ماه برگزار می شود؛

هفتمین گردهمایی تشکل های دانشجویی دانشگاه 
فرهنگیان در اصفهان

مدیر پردیس های دانشگاه فرهنگیان اصفهان گفت: هفتمین گردهمایی تشکل های دانشجویی دانشگاه 
فرهنگیان در اصفهان از ۱۶ تا ۲۰ اسفند ماه برگزار می شود.علی اکبر کجباف در نشست خبری هفتمین 
گردهمایی سراسری تشــکل های دانشجویی دانشــگاه فرهنگیان که از ۱۶ تا ۲۰ اسفندماه به میزبانی 
اصفهان برگزار می شود، اظهار داشت: نظام تعلیم و تربیت موتور پیشــران جامعه بوده و در این بین بر 
اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش دانشگاه فرهنگیان وظیفه پویایی هرچه بیشتر و ارتقای 
فعالیت تشکل های دانشجویی را به عهده دارد.وی با بیان اینکه دانشگاه فرهنگیان در راستای نهادینه کردن 
هویت تشکل های دانشجویی، انجمن های علمی و کانون های فرهنگی، خود را ملزم به بسترسازی برای 
فعالیت های رسمی دانشجویی می داند، افزود: جشنواره های دانشجویی از چند سال پیش زمینه ارتقای 
شایستگی، تقویت و پیشرفت دانشــجومعلم ها را فراهم کرده که در هفتمین دوره آن تمام جشنواره ها 
به صورت متمرکز برگزار می شــود تا توانمندســازی و ترغیب به فعالیت های گروهــی و ارائه ابتکارات 
دانشجویی در یک گردهمایی سراسری بروز و ظهور پیدا کند.مدیر پردیس های دانشگاه فرهنگیان اصفهان 
تصریح کرد: در هفتمین گردهمایی سراسری تشکل های دانشجویی دانشگاه فرهنگیان کشور چهار برنامه 
برگزار خواهد شد که جشنواره رویش ویژه کانون های فرهنگی اجتماعی، جشنواره حرکت ویژه انجمن های 
علمی، دوره توانمندسازی دبیران تشکل های اسالمی و دوره توانمندسازی دبیران کانون های مهدویت را 
شامل می شود.وی ادامه داد: همچنین در حاشیه این گردهمایی نمایشگاه ظرفیت ها و دستاوردهای 
استانی کانون های فرهنگی و انجمن های علمی نیز در ۲ بخش آقایان و بانوان برگزار می شود که امیدواریم 
منتج به تقویت بنیه فعالیت های دانشجویی و سبب الگو و ایده گرفتن تشکل ها از یکدیگر شود.کجباف 
تصریح کرد: رقابت غرفه ها بدون رتبه بندی بوده و داوری نمی شود؛ اما با ارزیابی شرکت کنندگان، غرفه 
برتر مشخص خواهد شد.وی به وضعیت دانشگاه فرهنگیان نیز اشــاره و اضافه کرد: در سال جاری ۲ 
هزار و ۳۰۰ نفر ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید به دانشگاه فرهنگیان اصفهان اختصاص یافت که این 
اختصاص بدون پیش بینی زیرساخت مناسب ما را با مشکل روبه رو می کرد. در نهایت با حمایت هیئت 
امنای دانشگاه، شورای آموزش و پرورش و مدیران استانی بخشی از ظرفیت های اداره آموزش و پرورش و 
بخشی از دانشگاه های علمی کاربردی، پیام نور و آزاد و همچنین سازمان ها و نهادهایی که امکان تحصیص 
فضای آموزشی و خوابگاهی را داشتند از مهرماه در اختیار دانشــگاه فرهنگیان قرار گرفت تا با تجهیز و 
آماده ســازی آن در آذر و دی آماده پذیرش دانشجویان باشــیم. حدود ۲۰۰ نفر نیز به دلیل نبود شرایط 
اسکان به صورت مجازی پذیرش شدند.مدیر پردیس های دانشگاه فرهنگیان اصفهان با بیان اینکه حذف 
دانشگاه فرهنگیان جذب معلم تراز انقالب اسالمی است، اضافه کرد: در نشست هیئت امنای دانشگاه 
فرهنگیان برنامه های راهبردی دانشگاه تا ۱۴۰۶ مطرح و ساختار جدید تصویب شده است که به تدریج 
مدیریت امور پردیس ها به ریاست دانشگاه و پردیس به دانشکده تبدیل خواهد شد.وی افزود: میزان 
آسیب های اجتماعی و اعتیاد به موادمخدر میان دانشجویان دانشگاه فرهنگیان به دلیل آنکه از طریق 
مصاحبه و گزینش جذب می شوند کمتر است. در اغتشاشات اخیر نیز حضور دانشجویان این دانشگاه به 

دلیل شرایط و نگاه ویژه ای که دارند بسیار کمرنگ بوده است.
مجید یاری، دبیر هفتمین گردهمایی سراسری تشــکل های دانشجویی دانشگاه فرهنگیان نیز گفت: 
گردهمایی از عصر سه شنبه هفته جاری با جشن نیمه شــعبان که در پردیس فاطمه زهرا )س( برگزار 
می شود آغاز و با کارگاه های توانمندسازی و نمایشــگاه ها در چهار محور ادامه می یابد.وی ادامه داد: ۹۰ 
نفر از دبیران کانون های مهدویت سراســر کشــور نیز در این گردهمایی حضور دارند که بنیاد مهدویت و 
آینده پژوهی اصفهان سه کارگاه تخصصی و بازدید از نمایشگاهای مهدویت والشمس و چراغ راهنما را 
برای آن ها در نظر گرفته است.یاری اضافه کرد: در این گردهمایی دبیران تشکل های دانشجویی نیز در 
نشست های تخصصی با اساتید دعدغه های خود را مطرح می کنند و سعی می شود با برگزاری کارگاه هایی 
که در راستای اخالق و کار تشکیالتی، شبکه سازی، سواد رسانه و جهاد تبیین است، به تقویت تشکل ها 

کمک کنیم.

اخبار

با مسئولان

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: با حکم دادستان و نظر هیئت کارشناسی محدودیت تردد و پلمب بلوک یک مجتمع تجاری آزادی اعمال شد.
منصور شیشه فروش با اشاره به حریق دو هفته پیش مجتمع تجاری آزادی در اصفهان  اظهار کرد: یکی از ستون های این مجتمع تجاری تحت تاثیر حریق قرار 

گرفته بود، بنابراین برای پیشگیری از حوادث، بلوک یک آن پلمب و مقرر شد نظام مهندسی دراین باره نظر دهد.
وی  با اشاره به درخواست هیئت مدیره مجتمع از طریق شهرداری به کانون کارشناسان رسمی دادگستری نامه برای بازدید از محل گفت: پاساژ آزادی ۴ بلوک است 
و زیرزمین آن طعمه حریق شده بود و بر همین اساس این هیئت کارشناسی اعالم کرد که ۳ بلوک می توانند کار خود را آغاز کنند، اما زیرزمین باید مسدود شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با تاکید بر اینکه تا رفع خطر بلوک اول مهروموم است، اضافه کرد: مقرر شد زیر نظر اتاق اصناف، خود هیئت مدیره 
مجتمع مشاور سازه به کهر بگیرند و برای ایمن سازی و مقاوم سازی بلوک اول اقدام کنند.شیشه فروش با اشاره به خسارت ۲۵ واحد تجاری مجتمع آزادی در 
حادثه آتش سوزی و بیمه نبودن آن ها هشدار داد: این حوادث تکرارپذیر هستند و توصیه می شود در این ایام که بازارچه های فصلی ایجاد می شود، حتما اصول 
ایمنی رعایت شود.اول اسفند مجتمع تجاری آزادی در خیابان چهارباغ اصفهان به علت اســتفاده یکی از واحد ها از کپسول مایع و نشتی گاز مایع سیلندر دچار 

حریق شد.

بازگشایی بلوک یک مجتمع آزادی اصفهان منوط به تایید ایمنی

یک گله گرگ در 
منطقه حفاظت 

شده خلخال
تصویری زیبا از یک گله گرگ 
در منطقه حفاظت شده آق داغ 
خلخال که توسط یک محیط 

بان به ثبت رسیده است.

وز عکس ر

فرمانده انتظامی استان:

11۸ نقطه حادثه خیز 
درون شهری در اصفهان 

شناسایی شد
فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: ۱۱۸ نقطه 
حادثه خیز درون شهری در اصفهان شناسایی 
شده که تاکنون ۴۶ نقطه آن مرتفع شده است.

سردار محمدرضا میرحیدری در جلسه شورای 
ترافیک اســتان اصفهــان که با حضور ســردار 
هادیان فر، رییس پلیس راهور فراجا برگزار شد، 
اظهار داشــت: نقاط حادثه خیز احصا شده در 
اصفهان ۱۱۸ نقطه درون شهری است که تاکنون 
۴۶ نقطه مرتفع و ۳۸ نقطه آشکار سازی شده 
است؛ اما کماکان ۷۴ نقطه دیگر نیاز به اصالح 
دارد.وی افزود: بــا توجه به اینکه ایــام نوروز و 
تابستان در پیش اســت اصالح این ۷۴ نقطه 
حادثه خیز درون شــهری ضروری خواهد بود.

فرمانده انتظامی استان اصفهان خاطرنشان کرد: 
در حوزه برون شــهری نیز ۶۷ نقطه حادثه خیز 
وجود دارد که تاکنون ۲۹ نقطه مرتفع شده و ۳۸ 
نقطه باقی مانده است.سردار میرحیدری با اشاره 
به اینکه اســتان اصفهان چهارراه ارتباطی کشور 
اســت، افزود: تردد مســافران و حوزه ترانزیت 
کاال از این مســیر از جنوب به شمال و برعکس 
شاهد کثرت تردد کامیون ها و مسافران در حوزه 
خودروهای عمومی و شــخصی هستیم.وی، 
قاچاق انسان و کاال و مواد مخدر را از چالش های 
امنیت جاده ای دانســت و گفــت: حوادث غیر 
مترقبه غالبا مسافران را دچار مشکل می کند و 
قانون هم در این رابطه حامی پلیس نیســت و 
در زمینه تضییع حقــوق رانندگان عمل می کنند 
که با توجه بــه حوادثی که اتفــاق می افتد و ما 
هم در تعقیب گریز این ها مشــکالتی داریم، در 
این مســائل نیازمند حمایت در سطح شورای 
عالی امنیت کشور و پلیس راهور است.فرمانده 
انتظامی استان اصفهان با اشاره به اینکه تغییر 
در برخورد با موتورسواران شکل گرفته است، ابراز 
داشت: کاهش عملکرد ما در ارتباط با نوع برخورد 
با موتورســواران درون شــهری و برون شهری، 
کثرت تصادفات در این بخش و تلفات و جرحی 
رو به افزایش است که اگر با این روند ادامه یابد 

در سال های آتی دچار مشکل خواهیم شد.



دیدار تیم های بسکتبال شهرداری گرگان و ذوب آهن حواشی عجیبی را به همراه داشت.تیم بسکتبال باشگاه ذوب آهن اصفهان در هفته سوم و پایانی دور رفت 
از مرحله دوم مقدماتی لیگ برتر بسکتبال کشور  با وجود  برتری مغلوب میزبان خود شهرداری گرگان شد. این بازی باوجود برتری نسبی گاندوها در کوارتر آخر 
زیر فشار فحاشی و جنجال هواداران گرگانی با نتیجه 80 بر 82 به اتمام رسید.حضور هواداران گرگانی در سالن که با انعطاف فدراسیون بسکتبال در ثانیه های آخر 
ممکن شده بود لحظات خجالت آوری را در عرصه رقابت های لیگ برتر رقم زد؛ هوادران گرگانی که برخالف تصمیم گیری ناظر بازی نباید سکوهای پشت نیمکت 
ذوب آهن را اشغال می کردند تا دقایق پایانی کوارتر اول حاضر به ترک سکوها نبودند و ســرانجام با دخالت نیروهای انتظامی و سرپرست تیم گرگان مجبور به 
نشستن در سکوهای مجاور شدند!هواداران تیم گرگان که در تمام دقایق مسابقه با فحاشی و شعارهای توهین آمیز بازیکنان و کادر ذوب آهن به ویژه آرمان زنگنه و 
محمدرضا اکبری را هدف قرار داده بودند، بالفاصله پس  از پایان بازی به وسط زمین مسابقه هجوم آوردند و بازیکنان و کادر فنی تیم ذوب آهن را مورد ضرب وشتم 

قرار دادند که در این  میان ایمان اکبری، مربی تیم ذوب آهن از ناحیه صورت مجروح شد.
اگرچه با دخالت نه چندان محسوس نیروی انتظامی هواداران فحاش گرگان به خارج از سالن هدایت شدند، اما تعدادی از لیدرهای این تیم  با وجود همه تذکرات 

در خروجی ورزشگاه را قرق کرده و همچنان علیه سرمربی و کاپیتان تیم ذوب آهن و آرمان زنگنه فحاشی می کردند.

هجومهوادارانشهرداریگرگانبهبازیکنانوکادرذوبآهن!
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شهادت تکان دهنده شاکی اشرف حکیمی؛

مجبورشدم»اشرف«رابالگدازخودمجداکنم!
زن جوان 24 ساله فرانسوی که از اشرف حکیمی به اتهام تجاوز شکایت کرده، جزییات این اتفاق را 
برای پلیس تشریح کرد.به گزارش»ورزش سه«، 10 روز پیش یک زن جوان با مراجعه به پلیس ادعا 
کرد که از سوی اشرف حکیمی مورد تجاوز قرار گرفته است. این خبر برای اولین بار توسط لوپاریزین 
فاش شد و حواشی فراوانی نیز به همراه داشــت.زن جوان ابتدا قصد شکایت نداشت ولی پلیس 
قضایی بعد از شنیدن اظهارات او، با همکاری دادستانی وارد عمل شدند تا این قضیه را از ابعاد مختلف 
مورد بررسی قرار دهند.در شماره  اخیر  لوپاریزین، جزییات مربوط به اتفاقی که در خانه اشرف حکیمی 
رخ داده و توسط زن جوان برای برای پلیس تشریح شده بود، منتشر شده است.این دو ابتدا 16 ژانویه 
برای اولین بار از طریق اینســتاگرام با یکدیگر ارتباط برقرار کردند و تا 25 فوریه از نزدیک یکدیگر را 
مالقات نکرده بودند. 25 فوریه در حالی که همسر و فرزندان اشرف در دبی حضور داشتند، اشرف این 
زن جوان را به خانه دعوت می کند و طبق شهادت زن جوان، شرایط در خانه از کنترل خارج شده و او 
در نهایت مجبور شده با لگد ستاره پی اس جی را از خود دور کند و پس از تماس با یکی از دوستانش از 
آنجا خارج شده است.اشرف پس از حضور در مقر پلیس و تفهیم اتهام، فعال آزاد است. او تمامی این 
اتهامات را رد کرده و اطرافیان او و باشگاه نیز در این قضیه از وی حمایت می کنند. اشرف هنوز بازداشت 
نشده ولی تحت نظر پلیس قرار دارد. او حق تماس با شاکی و اطرافیانش را ندارد. گفته می شود هیبا 
عبوک، همسر اشرف، که یک بازیگر تقریبا مشهور سینماست، نیز درخواست طالق داده است. او فعال 

ترجیح داده سکوت کند، اما تصاویر مشترکش با اشرف را از صفحه اینستاگرامش پاک کرده است.
 

امباپه:براینوشتنتاریخدرپاریسهستم
کیلیان امباپه بعد از تبدیل شدن به بهترین گلزن تاریخ پاری سن ژرمن تاکید کرد که هنوز راه درازی در 
پیش دارد.کیلیان امباپه در جریان پیروزی 4-2 پاری سن ژرمن مقابل نانت گل آخر تیمش را به ثمر 
رساند تا با 201 گل به بهترین گلزن تاریخ این باشگاه فرانسوی تبدیل شود. رکورد او زمانی بیشتر مورد 
توجه قرار می گیرد که به سن این ستاره توجه کنیم؛ او تنها 24 سال سن دارد و با بازوبند کاپیتانی پاریس 
رکورد یاد شده را به نام خود ثبت کرد.امباپه در بازی شماره 247 خود برای پاری سن ژرمن به گل شماره 
201 رسید تا با عبور از ادینسون کاوانی، بهترین گلزن تاریخ تیم فرانسوی شود. ستاره پاریسی ها در پایان 
بازی با نانت، تندیس ویژه ای را بابت این رکورد دریافت کرده و موفقیتــش را کنار دیگر بازیکنان تیم 
جشن گرفت.امباپه در حالی که بازوبند کاپیتانی پاریس را به بازو داشت، گل چهارم تیمش را به نانت 
زد و صاحب رکورد بهترین گلزن تاریخ باشگاه فرانسوی شــد. او در ادامه صحبت های خود با اشاره به 
این موضوع افزود: »اگر یکی به من می گفت که قرار است با بازوبند کاپیتانی گلزنی کنم تا رکورد بزنم، 
باورم نمی شد و لحظه خیلی خاصی بود. من برای نوشتن تاریخ این جا هستم و همیشه گفته ام که می 
خواهم در شهرم پاریس و کشور فرانسه تاریخ ساز شوم. اما هنوز راه زیادی در پیش است. این فقط یک 

دستاورد شخصی است و من به دنبال موفقیت های تیمی بیشتر هستم.«
 

مدیرورزشیبایرنوپاسخمعناداردرمورد»کین«
حسن صالح حمیدزیچ، مدیر ورزشی بایرن مونیخ، احتمال انتقال هری کین به این تیم را رد نکرد.

باشگاه بایرن مونیخ هفته گذشته موفق شــد قرارداد اریک چوپو موتینگ، مهاجم کامرونی خود 
را تا پایان فصل آینده تمدید کند.حمیدزیچ در گفت وگویی با »اســکای« در پاسخ به این سوال که 
آیا تمدید قرارداد مهاجم کامرونی به معنای کاهش عالقه این باشگاه به جذب هری کین است یا 
خیر، پاسخ داد: پیش از همه چیز خوشحالیم که چوپو را داریم؛ اما نمی توانم بگویم که در تابستان 
چه اتفاقی می افتد.او در واکنش به اینکه بایرن از جذب کین عقب کشیده و تمدید با چوپو نیز یک 
پسرفت محسوب می شود، گفت: این صحبت ها اصال مورد توجه ما قرار ندارد و مهم ترین چیز  این 

است که چوپو موتینگ بعد از قرارداد جدیدش همچنان به گلزنی ادامه می دهد. 

ایزدپناه: بسکتبال، روز به روز در حال پسرفت است؛

نسل طالیی نه، نسل حدادی!

پیشکسوت بسکتبال گفت: شــاید با میدان دادن به جوان ها، نتیجه 
مطلوبی در جام جهانــی نگیریم ولی ســرمایه گذاری روی بازیکنان 

جوان، آینده تیم ملی را تضمین خواهد کرد.
محمد ایزدپنــاه در گفت وگو با تســنیم در مورد بازی هــای تیم ملی 
بسکتبال ایران در پنجره ششــم و پایانی انتخابی جام جهانی 2023 
اظهار داشت: همه می دانستیم بازی های سختی پیش رو داریم ولی 
توقع نداشــتیم با اختالف باال ببازیم. این در حالــی بود که 2 بازیکن 
شــاخص ژاپن که در NBA بازی می کنند، مقابل ما حضور نداشتند. 
آرایش دفاعی بــد مقابل بازیکنان شــوت زن تیم ژاپــن،  باعث ثبت 

نتیجه ای شد که اصال قابل قبول نبود.
پیشکسوت بســکتبال ایران ادامه داد: بازیکنان ایران در بازی مقابل 
چین، بهتر شدند ولی باید قبول کرد در بسکتبال آسیا، عقب افتاده ایم. 
ما سال ها فریاد زدیم که تیم ملی با رفتن حامد حدادی، دچار مشکلی 
بزرگ خواهد شد و باید برای آن روز، برنامه ریزی کرد ولی توجهی به 

این هشدارها نشد.
ایزدپناه تصریح کرد: تیم ایران به جام جهانی صعود کرد ولی به عنوان 
تیم هشتم و آخر آسیا و در حالی که تیم ملی استرالیا با عدم حضور در 

ایران، یک پیروزی به تیم ملی تقدیم کرد. اگر استرالیا به ایران می آمد، 
تیم ایران جزو صعود کنندگان نبود. این شکل صعود، برازنده بسکتبال 
ما نیست. باید برای بســکتبال، برنامه ای بلند مدت تنظیم کرد چون 
حال این رشته اصال خوب نیســت. جوانان خوبی در بسکتبال ایران 

حضور دارند که فدراسیون باید از همه آنها استفاده کند.
وی  در مورد حضور ایران در جام جهانی گفت:  اگر با پتانسیل موجود به 
جام جهانی برویم، اتفاق خاصی نمی افتد ولی می توان با تیمی جوان 
در این رویداد مهم شرکت کرد. شاید با میدان دادن به جوان ها، نتیجه 
مطلوبی در جام جهانــی نگیریم ولی ســرمایه گذاری روی بازیکنان 
جوان، آینده تیم ملی را تضمین خواهد کرد. در بلند مدت به شــرایط 

مطلوب تری خواهیم رسید.
کاپیتان پیشــین تیم ملی بســکتبال افزود: می تــوان تیمی زیر 23 
ســال را پس از برگزاری بازی های تدارکاتی خــوب، مقابل تیم های 
مطرح اروپایی و آفریقایی به جام جهانی فرســتاد. بســکتبال، نیاز 
به خانه تکانی در همه زمینه ها دارد. شــما دیدید، ژاپنی که تا دو ســه 
دهه گذشته همیشــه به ایران می باخت با زحمت و تالش و بدون 2 
ستاره نامدار خود، چنان پیشرفتی کرده که ایران را به راحتی شکست 

می دهد. مطمئن باشــید که ژاپــن در جام جهانی، یکــی از تیم های 
شگفتی ساز خواهد شد. ما نیز باید از تیم های خوب جهان، الگوبرداری 

کنیم.
محمد ایزدپناه با اشاره به مشکالت ســخت افزاری بسکتبالی ایران 
تصریح کرد: 2 سالن استاندارد هم در کشور ما وجود ندارد و به همین 
خاطر بود که نماینده کنفدراســیون بســکتبال غرب آســیا، میزبانی 
مسابقات باشــگاه های این منطقه را به گرگان و اصفهان نداد و بازی  
تیم های شــهرداری گرگان و ذوب آهن در تهران برگزار شــد. سالن 
آزادی هم که 50 سال پیش ســاخته شده است. ما روز به روز در حال 

پسرفت هستیم.
وی در مورد نســل طالیی بســکتبال ایران گفت: این نســل، در واقع 
نســل طالیی نبود، نســل حدادی بود. من به مشحون )رییس وقت 
فدراســیون بســکتبال( هم گفتم اگر حدادی را از تیــم ملی حذف 
کنید، اصال نسلی طالیی وجود نخواهد داشت. باید منطقی فکر کرد. 
حدادی، زحمت خود را برای تیم ملی و بسکتبال ایران، کشیده است 
و فدراسیون برای بررسی این مشکل و گذر از این مسائل، باید کمیته 

بحران تشکیل دهد.

خبر روز

کوتاه اما تاثیرگذار در استادیوم برانکو؛
»طارمی«برایاینترخطونشانکشید

در فاصله 9 روز تا برگزاری دیدار حساس برابر اینتر، مهدی طارمی آمادگی خود را با ثبت یک پاس 
گل نشان داد.به گزارش »ورزش سه«، اســتادیوم مانوئل برانکو تکسیرا در آخرین ساعات شنبه 
شب، پذیرای دیدار چاوز و پورتو بود. مســابقه ای که با برتری یک طرفه تیم سرجیو کونسیسائو به 
پایان رسید تا آن ها همچنان در تعقیب بنفیکا باشند.در این دیدار، سرمربی اژدها تصمیم گرفت تا 
در آستانه دیدار برابر استوریل پرایا و همچنین جدال مرگ و زندگی مقابل اینتر میالن، به تعدادی 
از ستاره های تیمش از جمله مهدی طارمی استراحت دهد و به همین دلیل، مهاجم ایرانی پورتو کار 
را از روی نیمکت آغاز کرد. طارمی تالشش برای رســاندن پورتو به گل سوم را این گونه آغاز کرد. او 
،کارلوس پونک، مدافع اهل کیپ ورد تیم چاوز را کنار خود می دید.پورتو در دقیقه 15 و توسط دنی 
لوودر به گل رســید.لوودر پس از دریافت پاس از اوتاویو، به عرض زد و از پشــت محوطه جریمه با 
یک شوت فنی و دیدنی، گل نخست را به ثمر رساند.اوتاویو که ستاره تیمش در این بازی بود، پس 
از انجام یک و دوی تماشایی با اوســتاکیو، وارد محوطه جریمه شد و با یک ضربه فنی تماشایی، 
اختالف را به عدد 2 رساند.طارمی به این صورت توپ را برای مارتینزی ارسال کرد که در دهانه دروازه 
تک و تنها بود.تیم میزبان در دقیقه 53 و از روی نقطه پنالتی توانســت توسط استون ویتوریا یکی 
از گل ها را جبران کند؛ اما اخراج جو در دقیقه 71 و دریافت کارت قرمز توسط ژوائو مندس در دقیقه 
87، چاوز را 9 نفره کرد تا آن ها در ثانیه های پایانی، روی درخشش مهاجم ایرانی پورتو، گل سوم را نیز 
دریافت کنند.مهدی طارمی که از دقیقه 83 به جای آندره فرانکو وارد زمین شده بود، پس از دریافت 
یک پاس پشت مدافعین، وارد محوطه جریمه شد. او که کارلوس پونک، مدافع اهل کیپ ورد تیم 
چاوز را کنار خود می دید، پس از نزدیک شدن به دروازه حریف، پیش از بیرون رفتن توپ، آن را با یک 
ارسال دقیق به تونی مارتینز رساند و این بازیکن نیز با یک ضربه سر، دروازه تقریبا خالی میزبان را 
برای بار سوم باز کرد.مارتینز برای تشکر از طارمی به سمت او آمد و مهاجم ایرانی را در آغوش گرفت.

 
کارت قرمز با شلیک به ستاره ایرانی؛

»جهانبخش«رابهقصدکشتزدند!
یک حرکت غیر ورزشــی و ضربه به ملی پــوش ایرانی فاینــورد منجر به اخــراج بازیکن جوان 
خرونینگن شــد.علیرضا جهانبخش پیش از دیدار حذفی اخیرشــان، در دو بازی پیاپی در لیگ 
اردیویســه نمایش فوق العاده ای در ترکیب فاینورد داشت.ستاره ایرانی فاینورد که در 18 مسابقه 
قبلی لیگ هلند چهار گل زده و چهار پاس گل داشــت، با انگیزه زیادی برابر خرونینگن به زمین 
رفت و سعی کرد عملکردی ارائه کند تا حضورش در ترکیب ادامه دار باشد که توانست باز هم برای 
این تیم موثر ظاهر شود و با گرفتن یک اخراجی، بردشان را پایه گذاری کند.جهانبخش در دقیقه 
52 پس از اینکه توپ ارســالی از کرنر ســمت چپ زمین به جناح مخالف رفت، با سرعت برای 
تصاحب توپ تالش کرد و قصد داشــت موج دوم حمله را راه بیندازد که پس از تن به تن شدن با 
ایساک ماتا نقش بر زمین شد ولی در حالی که هیچ خطایی در این صحنه تشخیص داده نشده 
بود، یک حرکت غیر ورزشی از سوی هافبک 21 ساله خرونینگن موجب شد تا او اخراج شود.در 
حالی که جهانبخش روی زمین افتاده و دست خود را به نشــانه اعتراض برای نگرفتن خطا باال 
برده بود، ایساک ماتا با این شلیک سنگین توپ را به او کوبید و این بازیکن ایرانی را مصدوم کرد.

ایساک ماتا که در لحظات پایانی نیمه اول یک اخطار گرفته بود، پس از برتری در نبرد تن به تن با 
علیرضا جهانبخش، با شــوت محکم زمینی به شکم این ملی پوش ایرانی کوبید که این حرکت او 
موجب ایجاد تنش بین بازیکنان دو تیم و اعتراض فاینوردی ها شد و در نهایت هم یک اخراجی 
به همراه داشت.داور مســابقه با ورود ســریع به صحنه و جدا کردن بازیکنان دو تیم، فورا کارت 
زرد دوم را به هافبک جوان خرونینگن نشــان داد تا او به خاطر حرکت ورزشی و کوبیدن توپ به 

جهانبخش، از زمین اخراج شود.

مستطیل سبز

بهاصراراستقاللیها،شماره
حساباعالمکردیم

عضو هیئت مدیره باشــگاه استقالل می گوید 
که پس از اصرار هــواداران این تیم برای کمک 
به پرداخت بدهی های آبی پوشان، این باشگاه 
شماره حساب اعالم کرده است.محمد مومنی 
عضو هئیت مدیره باشگاه استقالل اظهار داشت: 
اســتقالل پس از پنج پیروزی پیاپی در لیگ 
برتر، هفته گذشته هم استحقاق برتری مقابل 
نساجی مازندران را داشت؛ اما متاسفانه شانس 
با آبی پوشــان یار نبود و به تســاوی رسیدیم.

وی افزود: استقالل شــرایط خوبی دارد و تیم 
با آمادگی کامل روز دوشنبه در ورزشگاه آزادی 
به مصاف حریف)گل گهر( خواهد رفت تا ســه 
امتیاز این مسابقه را به نام خود ثبت کند.عضو 
هیئت مدیره باشــگاه اســتقالل خاطرنشان 
کرد: استقالل رقیب سرســختی به نام گل گهر 
ســیرجان را پیــش رو دارد. امیــر قلعه نویی، 
ســرمربی این تیم است که شــناخت خوبی 
از اســتقالل دارد ولی ما اســتقالل هستیم و 
می خواهیم که برنده از زمین خارج شویم.وی 
درباره اعالم شــماره حســاب در تارنما و کانال 
رسمی باشگاه استقالل نیز تاکید کرد: هواداران 
زیادی از اقصی نقاط کشور از باشگاه درخواست 
کرده بودند که شماره حســاب اعالم کند تا آنها 
بتوانند به تیم محبوب شــان کمــک کنند و به 
همین علت باشگاه شــماره حساب اعالم کرد.

عضو هئیت مدیره باشگاه استقالل اضافه کرد: 
همانطور که علی فتح ا... زاده، مدیرعامل باشگاه، 
اعالم کرد هواداران ســرمایه و صاحبان اصلی 
استقالل هستند و همین که این عزیزان استقالل 
را دوست دارند، بزرگ ترین کمک و حمایت از 
تیم است و مدیریت باشگاه هیچ چشم داشتی 
ندارد. همانطور که گفتم اگر شــماره حســاب 
اعالم شد فقط و فقط به واسطه اصرار هواداران 
بود و امیــدوارم بتوانیم دل آنها را شــاد کنیم.

مومنی افزود: مدیرعامل استقالل در این مدت 
تالش های زیادی کرده و اقدامــات موثری را 
برای باشگاه انجام داده است. فتح ا... زاده تالش 
شبانه روزی می کند تا موانع موجود را برطرف کند 
و هواداران باید در این راه حامی و پشتیبان تیم 
باشند تا بهترین اتفاقات برای استقالل رخ دهد.

 بازیکنان ایران در بازی مقابل چین، بهتر شدند ولی 
باید قبول کرد در بسکتبال آسیا، عقب افتاده ایم. ما 
سال ها فریاد زدیم که تیم ملی با رفتن حامد حدادی، 
دچار مشکلی بزرگ خواهد شد و باید برای آن روز، 

برنامه ریزی کرد ولی توجهی به این هشدارها نشد

فوتبال جهان

عکس خبر 

خندههای
عجیب»هالند«دراوج
دعواودرگیری!

بازیکنان منچسترســیتی و نیوکســل 
بعد از خطایی کــه روی جک گریلیش 
انجام شد با هم درگیر شدند و ارلینگ 
هالند در این دعوا نقش پررنگی داشت 
و خنده او در میانه درگیری مورد توجه 

قرار گرفت.

رییس فدراسیون کشتی در مورد اینکه چه نمره ای 
به عملکرد فدراســیون کشتی می دهد، گفت: نمره 
11 را می دهم و دلیلش هم این اســت که ظرفیت 
کشــتی خیلی بیشــتر از این هاســت و همیشه 
افسوس می خوردم که چرا کشتی نباید در جایگاه 
اصلی خود باشد و خدا را شکر توانستیم کار را کمی 

مدیریت کنیم.
علیرضا دبیر در مورد اینکه چرا برای بودجه کشتی 
کشور وارد چالش با مسئوالن می شود، بیان کرد: 
من سکاندار کشتی کشــورم و باید از حق آن دفاع 

 کنم، حداقل باید کاری کنم که 20 درصد حق کشتی
 را بگیرم.

دبیر افزود: خیلی از افراد در وزارت ورزش و جوانان 
تفکرات قدیمی خود را حفظ کرده اند، اما من سعی 
می کنم که با اعداد و ارقام جــواب آن ها را بدهم. 
رییس فدراسیون کشتی اظهار داشت: بیش از 82 
درصد مدال های جهــان و المپیک ورزش ایران را 
کشتی گرفته است، اما به عنوان مثال کمیته ملی 
المپیک، یــک و نیم میلیارد به کشــتی داده اند و 

بابت این مقدار نیز منت می گذارند.

دبیر ادامه داد: کشتی قابل قیاس با سایر رشته ها 
نیســت و صادقانــه بــه دســتاورد های آن نگاه 
نمی کنند، در جایی بودجه ما از وزارت ورزش است، 
اما در جایی نیز خود من بودجه را به کشــتی آورده 

ام و این ربطی به داده های وزارت ندارد. 

رییس فدراسیون کشتی:

بهعملکردفدراسیونکشتینمره11میدهم
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 جمع آوری 177 قالده سگ بالصاحب از سطح
 منطقه 5 اصفهان

مدیر منطقه پنج شــهرداری اصفهان گفت: طی بستن قرارداد با پیمانکار و هماهنگی های صورت 
گرفته با مرکز حامیان حیوانات، از ابتدای ســال  جاری تاکنون ۱۷۷ قالده ســگ ولگرد از سطح 
این منطقــه جمع آوری و طبق دســتورالعمل اجرایــی کنترل جمعیت ســگ های بالصاحب به 
پناهگاه منتقل شدند.به گزارش ایمنا، حســین کارگر با بیان اینکه بر اساس دستورالعمل وزارت 
کشور از ســال ۱۳۸۷، طرح زنده گیری و عقیم سازی سگ های ولگرد پیشــنهاد و تدوین شده 
اســت، اظهار کرد: امروزه توجه به بهداشت شــهری، سالمت شــهروندان و محیط زیست شهر 
امری ضروری و اجتناب ناپذیر اســت و در اولویت برنامه های مدیریت شــهری قرار دارد.وی از 
استمرار طرح زنده گیری ســگ های بالصاحب خبر داد و افزود: بر اساس مفاد بند ۱۵ ماده ۵۵ 
قانون شهرداری ها، جمع آوری حیوانات بالصاحب و دفع حیوانات مریض و مزاحم جزو وظایف 
شهرداری هاست، از این رو شــهروندان در صورت مشاهده ســگ های بالصاحب با سامانه ۱۳۷ 
تماس بگیرند تا اکیپ مربوطه در اسرع وقت نسبت به جمع آوری آن ها اقدام کنند.مدیر منطقه 
پنج شهرداری اصفهان تصریح کرد: در این راستا ضمن بستن قرارداد با پیمانکار و هماهنگی های 
صورت گرفته بــا مرکز حامیان حیوانات، از ابتدای ســال جاری تاکنون ۱۷۷ قالده ســگ ولگرد 
جمع آوری و طبق دســتورالعمل اجرایی کنترل جمعیت ســگ های بالصاحب به پناهگاه منتقل 
شــدند؛ ســگ ها در این مکان پس از واکسیناســیون و انگل زدایی آماده عقیم سازی و سپس 

پالک کوبی می شوند.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری:
اطلس ماندگاری مادی های اصفهان تهیه می شود

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان با بیان اینکه مادی های اصفهان جزو 
میراث طبیعی و سرمایه های اکولوژی شهر محسوب می شــود که به دلیل نبود آب در آن با تهدید 
نابودی روبه رو اســت، گفت: اطلس ماندگاری از مادی های شــهر اصفهان با حضور کارشناســان 
متخصص در حال تهیه اســت.به گزارش خبرنگار ایمنا، مجید عرفان منش با تشــریح مجموعه 
اقدامات و برنامه های شهرداری برای روز درختکاری اظهار کرد: حدود شش هزار هکتار فضای سبز 

در شهر اصفهان وجود دارد که ۱۶۰۰ هکتار آن در اختیار سایر ارگان ها قرار دارد.
وی با بیان اینکه شهر اصفهان از سه میلیون و ۷۴۳ هزار و ۷۰۴ درخت برخوردار است، افزود: آمار 

تعداد درختان شهر از طریق نرم افزاری به تفکیک مناطق موجود است.
مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان با اشــاره به اینکه حدود ۷۳۹ هکتار 
فضای سبز تفرجگاهی در اصفهان وجود دارد، تصریح کرد: سرانه اکولوژیک فضای سبز هر شهروند 
اصفهانی ۲۸ مترمربع است که در رده یک تا سه کشور قرار داریم؛ اما سرانه تفرجگاهی هر شهروند 
۳.۶۳ مترمربع است که رتبه اصفهان در این زمینه در سطح کشور مطلوب نیست.وی با بیان اینکه 
مادی های اصفهان جزو میراث طبیعی و سرمایه های اکولوژی شهر محسوب می شود که به دلیل 
نبود آب در آن با تهدید نابودی روبه رو است، خاطرنشان کرد: طول مادی های اصفهان ۳۱۰ کیلومتر 
است که بیشتر آن ها در شمال زاینده رود قرار دارد.عرفان منش خاطرنشان کرد: در این راستا اطلس 

ماندگاری از مادی های شهر اصفهان با حضور کارشناسان متخصص در حال تهیه است.

مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان خبر داد:
گردآوری دفتر شعر »الیه راجعون«

مدیرعامل سازمان آرامستان های شــهرداری اصفهان گفت: مجموعه ای از اشــعار معاد با عنوان 
»کتاب الیه راجعون« به عنوان گامی فرهنگی در این سازمان برای امیدبخشی به زندگی تهیه شده 
است.به گزارش ایمنا، علی حاجیان با اشاره به جمع آوری مجموعه ای از اشعار معاد با عنوان کتاب 
»الیه راجعون« به عنوان یکی از اقدامات فرهنگی این مجموعه اظهار کرد: این دفتر شــعر وزین و 
ارزشمند شامل ۴۴ شعر در قالب های غزل، رباعی، شــعر نو نیمایی، شعر سپید و چهار پاره است 

که از میان دلنوشته های جمعی از شاعران و چهره های آشنای ادب معاصر گزینش شده است.
وی با بیان اینکه از این مجموعه شــعر هفته گذشته توسط آیت ا... مهدوی، عضو مجلس خبرگان 
رهبری و امام جمعه موقت اصفهان رونمایی شد، ادامه داد: اشعار کتاب »الیه راجعون« به انتخاب 
محمد خادم از شــاعران ارزشــمند معاصر و به همت سازمان آرامستان های شــهرداری اصفهان 
گردآوری شده است.مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان با بیان اینکه دو واژه حیات 
و موت که هر دو از مخلوقات خداوند به شــمار می آید، بارها در قرآن کریم آمده است، تصریح کرد: 
در مجموع حیات با تمام مشتقات )ح ی ی( ۱۸۹ بار و در مجموع مرگ با تمام مشتقات )م و ت( 
۱۸۵ بار در قرآن برجسته شده است که با یک نگاه ساده می توان قرآن را به گواهی گرفت که مسئله 

حیات و زندگی فراتر از موت و مرگ مورد توجه پروردگار قرار گرفته است.

چند مطالبه از رییس قوه قضاییه که در صحن شورای شهر مطرح شد:

به زاینده رود به عنوان یک معضل ملی نگاه شود

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به سفر رییس قوه قضاییه 
به این منطقه گفت: مردم مطالبات جدی از رییس قوه قضاییه دارند که 
جریان پایدار آب در زاینده رود در صدر آنها قرار دارد.به گزارش ایرنا، محمد 
نورصالحی روز یکشنبه در نطق پیش از دستور هفتاد و نهمین جلسه علنی 
شورای اسالمی شهر افزود: درخواست مالقات برای بیان مشکالت شهر 
اصفهان داشتیم؛ اما فرصت نیست و در همین راستا مواردی را به صورت 
مکتوب ارائه خواهیم کرد که مهم تریــن آن جریان پایدار آب زاینده رود 
است.وی با بیان اینکه دولت و مجلس به تنهایی قادر به حل این مشکل 
نیستند، ادامه داد: انتظار اصلی، جدی و حتمی مردم و ما این است که 
موضوع زاینده رود در دستور کار سران قوا قرار گیرد و مانند دریاچه ارومیه 
به عنوان یک معضل ملی با آن برخورد شود.رییس شورای اسالمی شهر 
اصفهان تصریح کرد: وزارت نیرو هر طرحی که جریان پایدار آب را در زاینده 

رود ایجاد کند و اشکالی برای دیگر مناطق نداشته باشد، باید اجرا  کند.
وی با اشاره به اینکه با حل مشــکل آب زاینده رود، مشکل فرونشست 
زمین هم حل می شــود، اضافه کرد: در صورتی که جریان آب زاینده رود 
پایدار شود و به عنوان یک مسئله ملی به آن نگاه شود، با این دو مشکل 
زیست محیطی مقابله خواهد شد.نورصالحی با بیان اینکه آلودگی هوا و 
خاک اصفهان دیگر موضوعی است که قوه قضاییه باید به آن ورود کند، 
خاطرنشــان کرد: راه حل قاطع آن خروج صنایع آالینده از شهر است و 
مدیریت شهری هر کمکی که الزم است برای خروج مراکز آالینده از شهر 
انجام می دهد.وی بیان کرد: برخی به دنبال اســتقرار صنایع در نزدیکی 
مرکز استان هستند؛ اما جمعیتی که در ۳۶ شهر استان اصفهان مستقر 
هستند زندگی شان وابسته به آب و هوای این شهر است و انتظار ما این 
است که این موضوع نیز در دستور کار سران قوا قرار گیرد.رییس شورای 
اسالمی شهر اصفهان گفت: انتقال زندان مرکزی شهر حمایت و پشتیبانی 
قوه قضاییه را نیاز دارد و براساس زمان بندی این انتقال باید صورت گیرد و 
مدیریت شهری نیز کمک می کند.وی افزود: انتقال دادگستری استان نیز 
مطرح است و امیدواریم برای این امر و تکمیل ساختمان جدید و انتقال 
ساختمان هایی که بر خالف کاربری ها در مکان کنونی شان مستقر شده اند 

همکاری الزم صورت گیرد.

وی با تبریک والدت علی حضرت علی اکبر )ع( و روز جوان به همه جوانان 
فرهیخته، عالم، برومند، ورزشکار و جوانان اصفهانی افزود: همان طور که 
رهبر معظم انقالب بارها بر لزوم پرداختن به مسائل جوانان تاکید کردند، 
قوای سه  گانه باید دغدغه اصلی خود را حل مشکالت جوانان در حوزه های 
مختلف قرار دهند؛ یکی از دغدغه های ما در شورای اسالمی شهر جوانان 
هستند و در مصوبات خود تالش کرده ایم که به صورت ویژه به این قشر 
نگاه داشته باشیم.رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با تبریک میالد 
امام زمان )عج( و روز جهانی مستضعفین گفت: سال جاری با ماه مبارک 
شعبان رو به پایان است و سال جدید همزمان با ماه مبارک رمضان آغاز 

می شود و امیدواریم این تقارن برای همه پر خیر و برکت باشد.
وی با اشاره به برخی سودجویی ها و منفعت طلبی از سوی عده ای گفت: 
افرادی از حدود ۱۵ سال قبل در منطقه ۱۴ واقع در حاشیه شمالی شهر، 
در تالش برای ساخت و ساز غیرقانونی هستند و این اراضی کشاورزی 
و موقوفه است و سال هاست شــهرداری به دنبال تبدیل این زمین ها به 
پارک عمومی است؛ اما هیچ گاه همکاری مناسبی از سوی دستگاه های 
ذی ربط با مدیریت شهری نشده اســت.نورصالحی اظهار داشت:برخی 
افراد سودجو در روزهای اخیر از فضای برگزاری راهپیمایی ۲۲ بهمن سوء 
استفاده کرده و در نیمه های شب شروع به ساخت و ساز کردند و در این 
زمینه تاکنون تصمیم جدی و قاطعی گرفته نشده و این امر به ساخت و 
ساز گسترده و خالف منجر شده است.وی با اشاره به اینکه مکاتباتی با 
مسئوالن داشته ایم تا کمک و پشتیبانی کنند، اما تا این لحظه کمک قابل 
توجهی نشده، تاکید کرد: تقاضای ما این است که مسئوالن نسبت به این 
موضوع توجه و کمک کنند تا اتفاق نامبارکی در این دوره که ممکن است 
ناشی از برخی مالحظات باشد نیفتد.رییس شورای اسالمی شهر اصفهان 
گفت: آسیب این اتفاقات تا سال ها متوجه کل شــهر است و نهادهای 
امنیتی اگر امروز بنا به مصالحی وارد حل مشــکل نشوند ممکن است 
سال های آینده با مشکالت عدیده ای در این خصوص مواجه شوند.وی 
در ادامه با اشاره به روز درخت کاری گفت: مدیریت شهری و همشهریان 

اهتمام ویژه ای در این خصوص داشته باشند.
نورصالحی با اشاره به برنامه های نوروزی بیان کرد: در جلسه اخیر  با حضور 

شهردار و معاونان مربوطه توضیحات الزم در خصوص برنامه های نوروز 
ارائه خواهد شد.وی همچنین با اشاره به آرای متعدد ماده ۱۰۰، گفت: در 
موارد زیادی حکم تخریب صادر شده، هرچند این ساخت  و سازها آسیبی 
ندارد و خالف ضوابط نیست اما این حکم باقی مانده است و از رییس قوه 
قضاییه تقاضا داریم این موضوع که در کل کشور مطرح است را بررسی 
و حل کند.وی با بیان اینکه بیش از ۴ هــزار رای صادره قطعی تخریب و 
غیرقابل اجرا در استان وجود دارد که باید بررسی و حل شود، اظهار کرد: 
مصلحت کشور بر این است که مسائل فنی به مجموعه های فنی سپرده 
شود و این موضوع در صالحدید قوه قضاییه است که موضوع را بررسی 
کند.رییس شورای اســالمی شــهر اصفهان گفت: برخی افراد که صرفا 
برای کسب تجربه و پشتوانه برای آینده خود به دنبال این می گردند که 
مصوبه های چندین سال پیش شورا را برای ابطال به دیوان عدالت اداری 
بفرستند، به دنبال این اقدام، در دیوان عدالت اداری حجم پرونده ها زیاد 
می شود و ابطال این مصوبات هیچ تاثیری ندارد؛ اما به عنوان رزومه در 
پرونده آن فرد ثبت می شــود و در مقابل ســاعت ها وقت دیوان عدالت 
اداری را می گیــرد، تاثیر اجرایی نــدارد اما برخی برای ایجــاد رزومه یا 
سرگرمی آن را انجام می دهند که رییس قوه قضاییه می تواند تمهیدی در 

این خصوص داشته باشد.

تجلیل از قهرمان کاراته جهان در صحن علنی شورای اسالمی شهر 
اصفهان

همچنین به مناسبت میالد حضرت علی اکبر )ع( و روز جوان، از قهرمان 
اصفهانی کاراته جهان تجلیل شد.در جریان هفتاد و نهمین جلسه علنی 
شورای اسالمی شهر اصفهان، از زهرا رضازاده قهرمان نوجوان لیگ جهانی 
کاراته در امارات تجلیل شد.وی در این مراســم اظهار داشت: کاراته را از 
۳ سالگی شروع کردم، در رده ســنی نوجوانان برای نخستین بار به تیم 
ملی رسیدم و در سه مسابقه برون مرزی پذیرفته شدم.رضازاده افزود: 
در نخستین دوره به علت نقص تجهیزات موفق به شرکت در مسابقات 
نشدم، اما در مسابقات جهانی امارات با هزینه خودم شرکت کردم و موفق 

به کسب مدال طال شدم.

برخی به دنبال استقرار صنایع در نزدیکی مرکز 
استان هستند؛ اما جمعیتی که در ۳۶ شهر استان 
اصفهان مستقر هستند زندگی شان وابسته به آب 
و هوای این شهر است و انتظار ما این است که این 

موضوع نیز در دستور کار سران قوا قرار گیرد

با مسئولان

تحدید حدود عمومی
 

12/99 آگهي تحديدحدودعمومي ســه ماه ســوم ثبت اســنادوامالك 
شهرستان گلپايگان در سال 1401

آگهي تحديد حدود ماده14 پيرو آگهي نوبتي قبلــي تحديد حدودرقبات 
مربوط به بخشهاي 1، 2،3 ،4 حوزه ثبت گلپايگان بشرح زير مي باشد

))  بند الف ((
)) بخش يک ثبت گلپايگان ((

23 فرعــی از 708 اصلی – اعظم مســيحی فرزند علی اکبر نســبت به 
ششدانگ قطعه محوطه  به مساحت142/37 مترمربع

1809- آرش قايدی فرزند مرتضی و ساير شــرکاء ششدانگ يک قطعه 
زمين يک جريبی

1 فرعی از 1541 اصلی –کوکب کرمی فرزند احمد و ساير شرکاء ششدانگ 
خانه قديمی به مساحت 345/52 مترمربع 

697 فرعی از 1870 اصلی– سيد هاشم شجاعی فرزند محمد تقی نسبت 
به ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مســاحت 5056/74 مترمربع                                            

تاريخ بازديد تحديد حدود 1402/01/19
)) بخش دو ثبت گلپايگان ((

 ))شماره فرعي زير از شماره2  اصلي واقع درقريه ابلوالن عليا ((
145-  خانم فاطمه افشاری فرزند نصراله ششدانگ يک قطعه زمين 

659- نعمت اله اســکندری فرزند رضا و ساير شــرکاء سه دانگ مشاع از 
ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی

تاريخ بازديد تحديد حدود 1402/01/19
))شماره های فرعی زير از شماره 3 اصلی واقع در قريه رباط ابلوالن سفلی((

85-حسين شهداد فرزند عباس و ساير شرکاء ششدانگ يک قطعه زمين 
مزروعی به مساحت 3546/89 مترمربع 

103- صديقه خادم الحسينی فرزند علی اکبر نسبت به ششدانگ يک قطعه 
زمين مزروعی به مساحت 1832/27 مترمربع  

1918- خانم زهرا وليجانی فرزند حبيب اله نســبت به ششدانگ عمارت 
مخروبه به مساحت 371/08 مترمربع 

 تاريخ بازديد تحديد حدود 1402/01/22
))شماره های  فرعی زير از شماره 5  اصلی واقع در قريه پيرعليا ((

216- مرتضی گل محمدی فرزند عباس و ساير شرکاء ششدانگ  نسبت 
به يک قطعه زمين به مساحت 2514/04 مترمربع

تاريخ بازديد تحديد حدود 1402/01/22
))شماره های  فرعی زير از شماره 7 اصلی واقع در قريه حسن حافظ ((

350- مهدی ربيعی فرزند طاهرقلی و ساير شرکاء نسبت به ششدانگ يک 
قطعه زمين در حسن حافظ 

تاريخ بازديد تحديد حدود 1402/01/22
))شماره های  فرعی زير از شماره 8 اصلی واقع در قريه رباط نعلبند ((

434- محمد گنجی فرزند علی و ساير شرکاء نسبت به ششدانگ يکباب 
عمارت به مساحت 656/08 مترمربع 

 تاريخ بازديد تحديد حدود 1402/01/22
))شماره های  فرعی زير از شماره 9 اصلی واقع در قريه رباط حسينيه((

216- فضل اله ابراهيمی فرزند محمود نسبت به دوازده سهم و چهل وشش 
يکصد و هفدهم سهم مشاع از چهل ســهم ششدانگ يک قطعه زمين به 
مساحت 6037/45 مترمربع  که حســب نامه شرکت اب منطقه ای ميزان 
715 مترمربع در حريم واقع اســت که حق ارتفاق برای کمال انتقاع برای 

دولت باقی است 
378-عليرضا ابراهيمی فرزند عزيز اله و ساير شرکاء نسبت به ششدانگ 

يکباب بهاربند 
تاريخ بازديد تحديد حدود 1402/01/26

582- علی محمد ناصری فرزند محمد علی  نســبت به ششدانگ قطعه 
زمين مزروعی  به مساحت 873/23 مترمربع

988-  علی محمد ناصری فرزند محمد علی  نسبت به ششدانگ قطعه باغ 
محصور به مساحت 2713/43 مترمربع

989- علی محمد ناصری فرزند محمد علی  نســبت به ششدانگ قطعه 
زمين مزروعی  به مساحت 248/14 مترمربع

 تاريخ بازديد تحديد حدود 1402/01/28
)) بخش سه ثبت گلپايگان ((

 ))شماره فرعي زير از شماره 31 اصلي واقع درقريه علی نسبت ((
25- محترم سلطان قشــالقی  فرزند وکيل رضا نسبت به ششدانگ يک 

قطعه زمين به مساحت 5 قفيز 
 تاريخ بازديد تحديد حدود 1402/01/26

 ))شماره فرعي زير از شماره55 اصلي واقع درقريه  اسفاجرد ((
43 - محمد حســن خواجه وندی  فرزند غالمرضا  وساير شرکاء نسبت به 

ششدانگ يک قطعه زمين خانه  
46- محمد حســن خواجه وندی  فرزند غالمرضا  وساير شرکاء نسبت به 

ششدانگ يک قطعه زمين دم باغ  
 تاريخ بازديد تحديد حدود 1402/01/26

)) بخش چهار ثبت گلپايگان ((
))شماره فرعي زير از شماره4 اصلي واقع درقريه نيوان سوق((

1012 - فرزانــه مخلصی فرزند علی اکبر نســبت به دو دانگ مشــاع از 
ششدانگ يک قطعه زمين 

 تاريخ بازديد تحديد حدود 1402/01/28
 ))شماره فرعي زير از شماره5 اصلي واقع در سفالوزن((

134- حسن سروری فرزند محمدرضا و ساير شرکاء ششدانگ قطعه زمين 
به مساحت 3161/25 مترمربع 

346-محمد مهدی عبدالحميدی فرزند علی و ساير شرکاء نسبت به سيزده 
سهم مشاع از 24 سهم ششدانگ يک قطعه زمين 

523- مرتضی ترابی فرزند علی ششــدانگ يک قطعه زمين به مساحت 
6535 مترمربع

تاريخ بازديد تحديد حدود 1402/01/28
1254-  فضل اله بقائی فرزند محمد تقی نسبت به ششدانگ قطعه زمين 

مزروعی  به مساحت 1691/85 مترمربع
تاريخ بازديد تحديد حدود 30  /1402/01

 ))شماره فرعي زير از شماره6اصلي واقع در گوگد((
1623- معصومه تبرائی  فرزند کاظم  و ساير شــرکاء نسبت به پنج سهم 
مشاع از 108 سهم ششدانگ يک قطعه زمين به مساحت 1050/86مترمربع 
1726- آالله ثمری فرزند حسن نســبت به پنج دانگ و يک هفتم دانگ 

مشاع از ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مساحت 2589/92 
تاريخ بازديد تحديد حدود 1402/01/30

 ))شماره فرعي زير از شماره8اصلي واقع درقريه اسفرنجان((
1- الهه متانت فرزند محمدرضا بااســتثناء ثمنيه اعيانی متعلق به کبری 

شايسته  و ساير شرکاء ششدانگ يک قطعه زمين 
 تاريخ بازديد تحديد حدود 1402/01/30

 ))شماره فرعي زير از شماره9اصلي واقع درقريه رباط ملکی و آرجان((
57- ابراهيم ميرمحمدی فرزند محمد علی و ساير شرکاء ششدانگ يک 

قطعه باغ 
137- خديجه مناجاتی فرزند محمد و ساير شــرکاء نسبت به ششدانگ 

يک قطعه زمين 
355- توران شاهپری فرزند علی اکبر و ساير شرکاء نسبت به به ششدانگ 

يک قطعه زمين به مساحت تقريبی 4000 مترمربع 
 تاريخ بازديد تحديد حدود 1402/01/30

679- سيد عباس و سيد مرتضی منيری فرزندان ســيد آقا نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب عمارت هريک نسبت به يک دانگ ونيم 

مشاع از ششدانگ  به مساحت 897/90 مترمربع 
))شماره فرعي زير از شماره 10 اصلي واقع درقريه رباط شيد آباد ((

366- شــهال حاجی زين العابدينی فرزند عبدالرسول نسبت به ششدانگ 
قطعه زمين مزروعی  به مساحت 10655/57مترمربع

  ))شماره فرعي زير از شماره 28 اصلي واقع درقريه سرآور((
612- فاطمه مرجانی فرزند محمد تقی و ساير شرکاء ششدانگ يک قطعه 

زمين 
672- فاطمه مرجانی فرزند محمد تقی و ساير شرکاء ششدانگ يک قطعه 

زمين 
705- فاطمه مرجانی فرزند محمد تقی و ساير شرکاء ششدانگ يک قطعه 

زمين 
 ))شماره های  فرعی زير از شماره 47 اصلی واقع در قريه قالقان ((

107-مجيد خاکباز فرزند محمد رضا و ساير شرکاء نسبت به چهار دانگ و 
ده يازدهم دانگ مشاع از ششدانگ يک قطعه زمين 

تاريخ بازديد تحديد حدود 1402/02/04
202- محمد حسين عظامی فرزند محمد علی نسبت به ششدانگ قطعه 

زمين مزروعی  به مساحت 3209/43 مترمربع
543- محمد حسين عظامی فرزند محمد علی نسبت به ششدانگ قطعه 

زمين مزروعی  به مساحت 4512/04 مترمربع
تاريخ بازديد تحديد حدود 1402/02/06

 )) بخش شش ثبت گلپايگان ((
 ))شماره فرعي زير از شماره 2 اصلي واقع درقريه وانشان((

1851-  رضا سالمی فرزند محمد حسين ششدانگ يکباب عمارت
تاريخ بازديد تحديد حدود 1402/02/06

تحديد حدود امالك ياد شده به ترتيب از ســاعت 9 صبح به بعد در محل 
شروع خواهد شد و در صورت مواجه شــدن با تعطيلي ناگهاني در روز بعد 
تحديد ميگــردد لذا بموجب مــاده 14 قانون ثبت بــه صاحبان امالك و 
مجاورين اخطار مي شــود که در روز و ساعت مقرر د ر محل حضور به هم 
رســانند چنانچه هر يک از صاحبان امالك يا نماينده قانوني آنها در موقع 
تعيين حدود حاضر نباشــند مطابق ماده 15 قانون ثبت ملک آنها با حدود 
اظهار شده از طرف مجاورين تحديد حدود خواهد شد .اعتراضات مجاورين 
و صاحبان امالك که در موقع مقرر حاضر نبــوده اند مطابق مقررات ماده 
20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد فقط 30 روز پذيرفته 
خواهد شــد ضمنا بموجب تبصره 2 ماده واحده مصوب 83/3/25 مجلس 
شوراي اســالمي معترضين بايســتي ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم 

اعتراض به اين اداره با تقديم دادخواست به مرجع قضائي مراجعه نمايند 
تاريخ انتشار: دوشنبه 15 /1401/12

م الف: 1446755  محمد سلمانی- رئيس ثبت اسناد گلپايگان
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یک نشست خبری شیک؛ در یک محیط شیک تر و با حضور 
پرشور اصحاب رســانه در آخرین روزهای ســال سخت آبی 
اصفهان برگزارشــد.  میزبانان این نشســت خبری انصافا بــا احترام و ادب 
مثال زدنی از لحظه ورود تا خروج خبرنگاران از شرکت، برخورد کردند و یک روز 
»آبی«  بی حاشیه و بی نقد را ســپری کردیم. پس از برگزاری مراسم تقدیر و 
تجلیل از برگزیدگان جشــنواره قاصدآب، راهی سالن شــیخ بهایی شدیم تا 
شــنونده صحبت های مدیرعامل شرکت آبفای اســتان و همکارانش در این 

مجموعه باشیم. 
  مدیرعامل آبفا در این نشســت گفت که »طبق بررســی های فنی حدود 300 
کیلومتر از شــبکه فاضالب این کالن شهر به دلیل فرســودگی، شرایط بحرانی 
دارد که 30 کیلومتر آن در نقاط مختلف شهر باید فوری اصالح و بازسازی شود 

و نیازمند تامین اعتبارات جدید است.«
در ادامه اهم صحبت های »حســین اکبریان« در نشســت بــا خبرنگاران را 

می خوانید:
 تغییر اقلیم، یک مسئله جهانی است و این بحران کل جهان، کشور و استان 
اصفهان را تحت تاثیر قرار داده، خشکسالی و کاهش منابع آب محلی، از جمله 
تبعات تغییر اقلیم است و باعث شده تا منابع آب محلی روستاها دچار کمبود 
آب دهی شــوند که برای حل این مشــکل حفر چــاه جدید و آب رســانی از 

محل هایی که دارای آب پایدار هستند را در دستور کار قرار دادیم.
 در بسیاری از روستا ها چاه های آب خشک شــده و مجبور شدیم تا منابع 
جدیدی را تعریف کنیم. بر همین اساس در سال جاری شهرستان های نایین، 
سمیرم و فریدونشــهر به همراه 90 روستای استان با اســتفاده از طرح جهاد 
آبرسانی از آب شرب پایدار برخوردار شــدند و طی هفته های آتی 15 روستای 
دیگر استان نیز به شبکه آب شــرب پایدار وصل می شوند و با همراهی قرارگاه 
امام حسن )ع( ســال آینده در شهرســتان های مختلف جهاد آبرسانی اجرا 

خواهد شد.
 نگرانی هایی درخصوص کیفیت آب شرب استان وجود دارد؛ اصفهان دارای 
گواهینامه ایمنی آب است و آب شرب از سد زاینده رود تا لحظه ای که به دست 
مصرف کننده می رسد، کنترل می شــود. عالوه بر این مرکز بهداشت استان بر 

تمامی مباحث بهداشت آب نظارت دارد و تمامی موارد را کنترل می کند.
 براساس تحقیقات شرکت آب منطقه ای استان میزان آالینده های نوپدید، 
آنتی بیوتیک های موجود در سد زاینده رود و مسیر رودخانه پایین تر از حد مجاز 

است و در واقع آالینده هایی که به سالمت آب صدمه وارد می کند،در این مسیر 
وجود ندارد و میزان سموم استفاده شده در زمین های کشاورزی اطراف سد، 
درحال پایش اســت و هیچ کدام از این ســموم و آالینده های نوپدید در آب 
آشــامیدنی مردم وجود ندارند و سالمت آب شرب، توســط مرکز بهداشت و 

شرکت آب و فاضالب استان تایید می شود.
 شرکت آب منطقه ای، مجری طرح سامانه دوم است و اطالعات الزم درمورد 
زمان بندی تکمیل طرح باید توسط آنها ارائه شود. فاز اضطراری این سامانه با 
کمک شرکت آب منطقه ای تابســتان 1401 به کمک تامین آب شرب اصفهان 
آمد و فاز اضطراری با ظرفیت کمی بیشتر از امسال، قبل از آغاز تابستان 1402 

در مدار خواهد بود.
 شرایط شبکه فاضالب اصفهان به طور مستمر ویدئومتری می شود، اینگونه 
نیست که اجازه دهیم مشکلی در شــبکه اتفاق بیفتد؛ اما 30 کیلومتر شبکه که 
نیاز فوری به بازسازی دارد، ویدئو متری های شبکه نشان می دهد که خوردگی 
و فرســودگی لوله ها گسترش یافته اســت؛ اما تالش می شــود قبل از اینکه 

حادثه ای اتفاق افتد با رصد شبکه مشکل برطرف شود.
 در زمان سفر رییس جمهور پیگیر دریافت 50 میلیون یورو اعتبار برای اصالح 
شــبکه فاضالب اصفهان شدیم که از محل ســفر ردیفی برای آن پیش بینی و 
مقرر شــد فرآیند دریافت آن از طریق بانک ملت انجام شود. عدد اولیه ای که 
برای بازسازی شبکه پیش بینی شده، حدود 200 میلیارد تومان است که در طول 

3 سال از طریق بانک و از محل ماده 56 پرداخت شود.
 با توجه به خشــکی رودخانه زاینده رود، چاه های حریمی نیز طی سه سال 
اخیر خشــکیده درحالی که چاه های فلمن به تامین آب شرب اصفهان بزرگ 

کمک می کرد.
 تعرفه های آب در بخش مسکونی بر اساس الگوی مصرف و شهرستان های 
مختلف تغییــر می کند، الگوی مصرف در اســتان اصفهان بــه ازای هر واحد 
مسکونی 14 متر مکعب در ماه است و به ازای مصرف هر 7 مترمکعب بیشتر از 
الگو، میزان تعرفه نیم برابر اضافه خواهد شــد. اگر میزان مصرف مشترکان از 
56 مترمکعب در ماه افزایش یابد، مشــمول نرخ تعرفه آب آزاد خواهند شد. 
البته شــهروندان باید بدانند که تعرفه آب در ماه هایی که میزان مصرف به اوج 

خودش می رسد،25 درصد افزایش خواهد یافت.
 تعرفه آب در واحدهای غیرمســکونی به نسبت ســقف ظرفیت تخصیص 
یافته است، به طور مثال تعرفه آب ادارات و ارگان های اجرایی تا سقف ظرفیت 

تخصیصی حدود 3 هزار و 360 تومان به ازای هر مترمکعب اســت و زمانی که 
مصرف از سقف تخصیصی خارج شــد، تعرفه بر اساس نرخ آب آزاد محاسبه 

می شود.
 تعرفه مناسب و واقعی، اثرگذارترین روش برای کاهش و بهینه کردن میزان 
مصرف آب اســت، تنها عامل بازدارنده برای جلوگیری مصــرف خارج از الگو 
توسط مشترکان، جرائمی است که به آنها تعلق می گیرد. البته کارگروه مروجین 
مصرف به صورت دائم در حال فعالیت و پایش در محالت هستند و اگر گزارشی 
مبنی بر مصرف بی رویه و غیر از کاربری تخصیص یافته دریافت شــود، از نظر 

قانونی تا قطع انشعاب می توان با آن مشترک برخورد کرد. 
عالوه بر این شرکت آب و فاضالب میزان مصرف مشترکان را در هر دوره رصد 
خواهد کرد و برای مشــترکان پرمصرف و بد مصرف پیام های اخطار ارســال 

خواهد شد.
 وزیر نیرو طی بخشنامه ای به وزارت ابالغ کرد تا میزان تخصیص آب برای 
کاربری ها به ویژه  کاربری های غیر شــرب، از منابع سطحی و زیرزمینی مورد 
بررسی قرار بگیرد و شرکت های آب و فاضالب و آب منطقه ای مکلف هستند تا 
در زمینه بازتخصیص منابع و استفاده از پساب برای صنایع و کشاورزی صنعتی 
همکاری و وابستگی صنایع به منابع آبی سطحی و زیرزمینی را کمرنگ کنند. 
صنایع ملزم به استفاده از پساب هستند و این مسئله در قوانین بودجه کشور 
درج شده و مجلس شورای اسالمی این امر را در الیحه سال آینده تصویب کرده 

است.
 الزام صنایع به استفاده از پســاب، حفظ منابع آبی سطحی و زیرزمینی و 
تعادل بخشی به آن است، شرکت آب و فاضالب استان در این زمینه اقدامات 
موثری انجام داده و کارگروه های ویژه تشــکیل شده است و در حال بازنگری 
تخصیصی توســط آب منطقه ای هســتیم تا بخشــی از نیاز صنایع را از طریق 

پساب تامین کنیم.
 درخصوص حساسیت حفظ بافت تاریخی و میراث فرهنگی اصفهان  واقف 
هستیم و  صدمه احتمالی از طریق ســازه های آبی و فاضالبی به ابنیه تاریخی 

اصفهان رصد می شود و تمهیدات رفع خطر نیز به دنبال آن انجام می گیرد.
 اصفهان، کمترین میزان هدررفت آب را در کشور دارد. از کل آب موجود، 26 
درصد پرت آب داریم که کمترین میزان هدر رفت آب در کشور است. اصفهان به 
نوعی در صدر شهرهای سفید از نظر پرت آب قرار دارد که ناشی از اقدامات خوب 

در این زمینه است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نشست خبری مطرح کرد:

۳۰۰ کیلومتر از شبکه فاضالب اصفهان در وضعیت بحرانی  قرار دارد

منبع: بازار 

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان خبر داد:

بارش های پیش رو؛ نویدبخش آینده ای 
روشن برای حوضه زاینده رود

حسن ساسانی، مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای اصفهان نیز در 
حاشیه نشست و در بزرگداشت روز ملی آب درباره آخرین وضعیت 
سد زاینده رود،  گفت: ذخیره کنونی این سد 174 میلیون متر مکعب 
و اکنون ورودی به ســد 75 مترمکعب بر ثانیــه و خروجی از آن 11 
مترمکعب ثانیه اســت. خوشــبختانه با توجه به بارش های موثراز 
ابتدای سال آبی تاکنون در ایســتگاه شاخص کوهرنگ حدود یک 
هزار و 110 میلیمتر داشتیم که به طور عمده به صورت برف بوده است.

ساسانی افزود: با توجه به بارش هایی که از هفته آینده رخ می دهد 
و تا نیمه فروردین ادامه خواهد داشــت، آینده روشنی را از  شرایط 
مناســب حوضه زاینده رود رقم می زند. امیدواریم تا پایان شهریور 
ســال آینده ســال آبی که در پیش داریم ، نیاز آبــی ذی نفعان این 

حوضه را تامین کند.
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