
آگهی مناقصه عمومی

شهرداری گز برخوار  م الف:1428616

شهرداری گز برخوار در نظر دارد:

به استناد مجوز شورای محترم اسالمی شهر گز برخوار، عملیات آسفالت و بهسازی آسفالت معابر سطح شهر گز برخوار را به اشخاص 

حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد و مدارک مناقصه تا پایان وقت اداری روز شنبه به تاریخ 

1401/10/10 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشــانی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. ضمنًا اطالعات تکمیلی 
مناقصه فوق از طریق وب سایت شــهرداری به نشــانی www.gazborkhar.ir در دسترس می باشــد. همچنین اداره عمران و 

شهرسازی شهرداری با شماره تلفن 45721961-031 داخلی 107 در ساعات اداری آماده پاسخ گویی به سواالت احتمالی می باشد. 
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8 صفحه
سال چهاردهم

قیمت: 5000 تومان

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری : ادارات اصفهان، 
بیشترین تاخیر را در صدور مجوز کسب و کار در کشور دارند؛

همت و حمایتی که نیست...

     
  خبرنگاران اصفهانی از پروژه ها

  و ظرفیت های حوزه حمل
 و نقل اصفهان بازدید کردند؛    

 اصفهان؛
  شهر اولین ها 

و برترین ها
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مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اصفهان خبرداد:
الحاق200 هکتار زمین برای واگذاری به متقاضیان 

به شهرک صنعتی  بزرگ شمال اصفهان

مدیرکل کمیته امداد استان خبرداد:
اشتغال مددجویان روستا های استان اصفهان 

با اجرای طرح های بوم گردی

 سال هاست ننه سرما، گرانی هم
می آورد!

افزایش 20 تا 50 درصدی قیمت  میوه دراصفهان به بهانه شب یلدا؛

اختصاص 100 میلیارد 
ریال برای مرمت 
و بازسازی قنوات 

اردستان 

ورود نخستین 
 خودرو های خارجی 
به کشور از اوایل دی

طرح شناورسازی ساعات 
 کاری ادارات تا پایان سال 

در اصفهان تمدید شد
3 72

نوبت اول

 »مسی« و »مارادونا«،
  2 روی سکه 

رستگاری!

زمستان طالیی با جشنواره طالیی ابرسازه های 
8تفریحی اصفهان  

دستگاه های اجرایی استان تنها تا 30 آذر سال جاری فرصت دارند تا درخواست های صدور مجوز کسب و کار 
خود را تعیین تکلیف کنند.طبق قانون اگر تا 30 آذر دستگاهی مجوز کسب و کار را تعیین تکلیف نکند، سامانه به صورت 
خودکار مجوز مربوطه را صادر می کند و تمام مســئولیت های صدور مجوز بدون تاییدیه  نیز بر عهده شخص مدیرکل 
دستگاه مربوطه خواهد بود.به استناد تبصره یک ماده هفت قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی؛ 
اشخاصی که در صدور مجوز کســب و کار اخالل یا اهمال کنند به دستور اســتاندار به هیئت تخلفات اداری معرفی 

می شوند زیرا تسریع در صدور این مجوزها از اولویت های کاری دولت سیزدهم محسوب می شود.  
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6



وزیر جهاد کشاورزی خبر داد:

اختصاص ۱۰۰ میلیارد ریال برای مرمت و بازسازی قنوات اردستان 

وزیر جهاد کشاورزی گفت: ۱۰۰ میلیارد ریال برای مرمت و بازسازی بخش 
قنوات اردستان اختصاص می دهیم که بتوانیم با خودیاری مردم در این 
بخش اتفاقات خوبی را رقم بزنیم.سید جواد ساداتی نژاد، در حاشیه سفر 
به شهرستان اردســتان در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: به دعوت نماینده 
مردم اردســتان در مجلس شــورای اسالمی ســفری به این شهرستان 
داشــتیم و از بخش های دامپروری، صنعت طیور، کشت های گلخانه و 
کارخانه های خوراک دام بازدید کردیم.وی با بیان اینکه به صورت تخصصی 
موانع و مشکالت حوزه دامپروری و کشــاورزی، طیور و بخش گلخانه ای 
شهرستان مورد بررسی قرار گرفت، افزود: شهرستان اردستان از نظر وسعت 
بسیار پهناور اســت، اما از نظر منابع آبی دچار محدودیت هایی است و در 
توسعه این شهرستان باید از آب به صورت بهینه استفاده شود.وزیر جهاد 
کشاورزی تصریح کرد: یکی از درخواست های فعاالن بخش دامپروری 
شهرستان کمبود زیرســاخت ها بود که حدود ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای 
بهبود زیرســاخت و حدود ۳۰۰ میلیارد ریال تسهیالت برای مجتمع های 
دامپروری شهرســتان اختصاص داده شد.ساداتی نژاد یکی از مشکالت 
فعاالن حوزه گلخانه شهرستان اردســتان را کمبود منابع آبی عنوان کرد و 
گفت: توسعه کشت های گلخانه ای در شهرستان هایی مانند اردستان که 

با محدودیت های آب مواجه هســتند در دســتور کار این وزارتخانه است 
که تسهیالت مناسبی از محل تبصره ۱۸ در اختیار کشاورزان قرار خواهیم 
گذاشــت. همچنین برای اینکه هزینه های ســاخت گلخانه نیز کاهش 
پیدا کند قرار شد شرکت شهرک های صنعتی مجتمع گلخانه ای را در این 
شهرستان برنامه ریزی کند.وی با اشاره به اینکه شهرستان اردستان قطب 
تولید صنعت طیور در استان اصفهان است و سرمایه گذاری بسیار خوبی 
در این بخش شــده ، گفت: بازدیدی از بزرگ ترین واحــد تمام مکانیزه 
تخم گذار کشور با ظرفیت بیش از یک میلیون قطعه در اردستان داشتیم که 
خوشبختانه توسط بخش خصوصی بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی 
دارد.وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه کمک خواهیم کرد صنعت طیور کشور 
به سمت نوسازی و مدرنسازی حرکت کند، گفت: تسهیالت الزم را در اختیار 
این واحد تولیدی قرار خواهیم گذاشت زیرا با بهره برداری از این مرغداری، 
اســتان اصفهان به عنوان قطب تولید تخم مرغ کشور شــناخته خواهد 
شد.وی گفت: بیش از ۴۰۰ قنات در شهرستان اردستان وجود دارد و یکی از 
موضوعاتی که مورد تاکید نماینده مردم اردستان در مجلس بوده موضوع 
مرمت و بازسازی آنهاست که ۱۰۰میلیارد ریال برای مرمت و بازسازی بخش 
قنوات اردســتان اختصاص می دهیم تا بتوانیم با خودیاری مردم در این 

بخش اتفاقات خوبی را رقم بزنیم.ساداتی نژاد با اشاره به بازدید از کارخانه 
تعطیل شده دنیا فلز اردستان، گفت: این کارخانه که سرمایه گذاری زیادی 
در آن صورت گرفته سال های زیادی است تعطیل شده و هم اکنون به دلیل 
معوق بودن بازپرداخت تســهیالت در تملک بانک کشاورزی است.وی با 
اشاره به اینکه راه اندازی این کارخانه می تواند زمینه اشتغال ۴۰۰ نفر را ایجاد 
کند، اما تعطیل است، گفت: تالش خواهیم کرد مشکالت کارخانه دنیای فلز 
که یک سرمایه ملی محسوب می شود، برطرف شود که یا بانک کشاورزی 
بتواند آن را راه اندازی یا با مشارکت بخش خصوصی اشتغال ایجاد کند.وزیر 
جهاد کشاورزی در خصوص کشتارگاه دام مشترک اردستان و زواره گفت: 
تنها کشتارگاه دام این شهرستان در وضعیت بهداشتی و زیست محیطی 
قابل قبولی به سر نمی برد که نیاز به حدود ۳۰ میلیارد تومان تسهیالت دارد. 
مصوب شد تسهیالت ارزان در اختیار شــهرداری های اردستان و زواره که 
متولیان این مجموعه هســتند قرار دهیم تا بتوانند این مکان را نوسازی 
کنند.ساداتی نژاد در خصوص گالیه مردم درباره افزایش قیمت تخم مرغ 
و مرغ در شهرستان اردستان، گفت: با توجه به اینکه این شهرستان قطب 
تولید این دو محصول است از فرماندار شهرستان می خواهیم زمینه عرضه 

مستقیم مرغ و تخم مرغ را در اردستان فراهم کند.

استانبا مسئولان
چهارشنبه 30 آذر 1401 / 26 جمادی االول 1444 / 21 دسامبر 2022 / شماره 3704 

آسمانی شدن پدر ۳ شهید در مبارکه
حاج عباس زینلی، پدر شــهیدان شعبانعلی، اکبر و اصغر زینلی آسمانی شــد.رییس بنیاد شهید و امور 
ایثارگران شهرستان مبارکه گفت: حاج عباس زینلی پدر ۳ شهید سرافراز دوران دفاع مقدس، در ۹۳ سالگی 
بر اثر کهولت سن درگذشت و به فرزندان شهیدش پیوست.صفری افزود: پیکر مرحوم زینلی ساعت ۹:۳۰ 
صبح از مسجد پا چشمه به سمت گلزار شهدای مبارکه تشییع و در جوار فرزندان شهیدش به خاک سپرده 
شد.شهیدحاج شعبانعلی زینلی، قائم مقام فرمانده لشکر ۸ نجف اشرف سال ۱۳۶۴ در ۲۷ سالگی در 
منطقه فاو و عملیات والفجر ۸، طلبه شهید اکبر زینلی سال ۱۳۶۲ در ۲۱ سالگی در عملیات والفجر ۴ و شهید 
اصغر زینلی سال ۱۳۶۳ در ۲۰ سالگی در منطقه جزیره مجنون عملیات بدر به درجه رفیع شهادت رسیدند. 

شهرستان مبارکه بیش از ۶۰۰ شهید تقدیم نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران کرده است.
 

برگزاری کارگاه آموزش خانواده مهر و ماه در مبارکه
کارگاه آموزش خانواده مهر و مــاه، با حضور ۴۰ زوج جوان در کمیســیون بانوان شــهر مبارکه برگزار 
شد.مسئول برگزاری این دوره گفت: این کارگاه های آموزشی با هدف تحکیم خانواده، تربیت فرزندان، 
آشنایی با آســیب های اجتماعی و فضای مجازی در ۱۰ جلسه در شــهر مبارکه برگزار شد.علی یزدانی  
افزود: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته قرار است این کارگاه های آموزشی در ۶ شهر دیگر شهرستان 

همچون کرکوند، زیباشهر، طالخونچه، دیزیچه، دهسرخ و مجلسی نیز برگزار شود.
 

به همت مددجویان زیر پوشش نهاد های حمایتی صورت گرفت؛

برپایی نمایشگاه مشاغل خانگی در خمینی شهر
نخستین نمایشگاه مشاغل خانگی خمینی شهر در جاده تیرانچی برپاست.مدیراجرایی نمایشگاه مشاغل 
خانگی خمینی شهر گفت: در ۵۰ غرفه این نمایشگاه دســتاورد های هنری و صنایع دستی مددجویان زیر 
پوشش نهاد های حمایتی و کارآفرینان و هنرمندان این شهرستان عرضه شده و در حال فروش است.جواد آقا 
داودی، ثبت نام در طرح پرورش مرغ اصیل ایرانی نخستین بار در کشور، عرضه تولیدات خانگی محصوالت 
پرورشی کرم از دو نوع سوسک، غذایی سرشار از پروتئین برای پرندگان، پرورش ۳۰ نژاد برتر پرندگان زینتی 
دنیا، انواع مصنوعات چوب جنگلی صادراتی همچنین انواع عسل و دیگر فرآورده های زنبورعسل مثل ژل 
رویال، موم، بره موم و گرده گل کامال طبیعی را از غرفه های شاخص و پربازدید نمایشگاه بیان کرد.نخستین 

نمایشگاه مشاغل خانگی خمینی شهر تا دوم دی از ساعت ۱۰ تا ۲۱ در جاده تیرانچی برپاست.
 

پلمب واحد صنعتی متخلف در شهرستان فالورجان
واحد صنعتی سند بالست واقع در شهرک صنعتی اشــترجان فالورجان پس از اتمام مهلت اخطاریه 
زیست محیطی ۴۸ ساعته، پلمب شــد.بنابر اعالم اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فالورجان، 
یک واحد سند بالست واقع در شهرک صنعتی اشترجان شهرستان فالورجان، با توجه به اتمام مهلت 
اخطاریه زیســت محیطی ۴۸ ساعته صادره، پلمب شد.کارشناســان این اداره طبق دستور دادستان 
شهرستان اصفهان نسبت به پلمپ این واحد اقدام کردند. این دستور با توجه به شرایط اضطرار آلودگی 

هوا و آالیندگی واحد متخلف، صادر شده است.
 

افتتاح مرکز غربالگری امید در فرهنگسرای خانواده شهرضا
در اجرای طرح شناسایی و ساماندهی افراد متکدی، معتادان متجاهر و کودکان خیابانی، مرکز غربالگری 
امید، در فرهنگسرای خانواده شهرضا، افتتاح شد.فرماندار شهرضا گفت: این مرکز مسئولیت نگهداری موقت، 
شناسایی وضعیت، گروه بندی و تعیین تکلیف افراد معلول و ناتوان جسمی و ذهنی بی سرپرست، مجهول 
الهویه، در راه مانده، گمشده، متواری، افراد نیازمند غیرحرفه ای، متکدیان و ولگردان حرفه ای را به عهده دارد.

مسمومیت با مونوکسید کربن، این بار در نایین
مدیر روابط عمومی اورژانس و فوریت های پزشکی استان اصفهان از مسمومیت در پی استفاده از زغال 
برای گرم کردن اتاق در نایین خبر داد.عباس عابدی گفت: حادثه مسمومیت با گاز CO به علت استفاده 
از زغال برای گرم کردن اتاق، به مرکز اورژانس اصفهان گزارش شد.وی افزود: این حادثه در کشتارگاه 
مرغ جاده نایین رخ داد و بالفاصله یک واحد امدادی ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شد.مدیر روابط عمومی 
اورژانس و فوریت های پزشکی اســتان اصفهان افزود: یک مرد ۳۰ ساله در پی این حادثه مسموم و 

برای دریافت اقدامات درمانی بیشتر به بیمارستان فارابی منتقل شد.
 

کشف ۳۰۷ کیلوگرم تریاک در شهرضا
معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان اصفهان از کشــف ۳۰۷ کیلوگرم تریاک و دستگیری یک 
متهم در شهرستان شهرضا، خبر داد.سرهنگ مهرداد فراشی گفت: در راستای طرح مقابله با قاچاق مواد 
مخدر و برخورد با سوداگران مرگ، ماموران ایستگاه ایست و بازرسی شهید امامی شهرضا حین کنترل 
خودرو های عبوری به یک دستگاه کامیون مشکوک و جهت بررســی آن را متوقف کردند.وی افزود: 
ماموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی به بازرسی از این خودرو پرداخته و در نتیجه موفق به کشف 
۳۰۷ کیلوگرم تریاک که داخل کامیون جاساز شده بود، شدند.معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان 
اصفهان با بیان اینکه در این خصوص یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات 
قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد، خاطرنشان کرد: مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر همواره و با 
جدیت از سوی پلیس دنبال می شود و از شهروندان می خواهیم هرگونه اخبار و اطالعات خود پیرامون 

این موضوع را از طریق تماس با شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.
 

توقیف اتوبوس حامل کاالی قاچاق در نایین
فرمانده انتظامی شهرستان نایین از توقیف یک دستگاه اتوبوس حامل محموله کاالی قاچاق به ارزش یک 
میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال در عملیات ماموران انتظامی نایین خبر داد.سرهنگ دوم هادی کیان مهر گفت: 
ماموران مستقر در ایستگاه ایست و بازرسی شهید شرافت نایین در راستای اجرای طرح تشدید مقابله 
با قاچاق کاال و ارز حین کنترل خودرو های عبوری به یک دستگاه اتوبوس مشکوک و جهت بررسی آن را 
متوقف کردند.وی افزود: ماموران با هماهنگی مرجع قضایی به بازرسی از این خودرو پرداخته و موفق به 
کشف محموله کاالی قاچاق شامل ۱۱۰ جفت کفش، ۱۲۰ ثوب انواع لباس و دو دستگاه تلویزیون خارجی 
که همگی بدون مدارک قانونی و معتبر گمرکی بود، شدند.فرمانده انتظامی شهرستان نایین با بیان اینکه 
کارشناسان مربوطه ارزش کاال های کشف شده را یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال برآورد کردند، تصریح کرد: 
در این خصوص دو متهم دستگیر که پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضایی 
تحویل داده شدند.وی بر مقابله همه جانبه پلیس با قاچاق کاال و ارز تاکید و از شهروندان خواست، هرگونه 

اخبار و اطالعات در این زمینه را از طریق تماس با مرکز فوریت های ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.
 

جان باختن ۵ نفر در حادثه آتش سوزی مینی بوس بروجن
تعداد جان باختگان حادثه آتش ســوزی مینی بوس محور نقنه - بروجن با فوت ۲ نفــر دیگر از آن ها در 
بیمارستان سوانح سوختگی اصفهان، به ۵ نفر رسید.به دنبال وقوع حادثه آتش سوزی مینی بوس در محور 
نقنه - بروجن در استان چهارمحال و بختیاری در روز دوشنبه ۲۱ آذر امسال، هشت نفر از مصدومان این 
حادثه که همگی زن و بین ۲۲ تا ۴۴ سال سن داشتند در بیمارستان سوانح سوختگی امام موسی کاظم 
)ع( اصفهان بستری شدند.سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، گفت: ۲ نفر دیگر از مصدومان حادثه 
آتش سوزی مینی بوس بروجن در بیمارستان سوانح سوختگی اصفهان جان باختند و در مجموع تاکنون 
پنج نفر از آن ها فوت کرده اند.پژمان عقدک افزود: در حال حاضر سه مصدوم این حادثه در بیمارستان سوانح 

سوختگی اصفهان بستری هستند که به ۲ نفر آن ها دستگاه ونتیالتور )تنفس مصنوعی( متصل است.
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در قالب طرح نهضت ملی مسکن 
صورت گرفت؛

 آغاز ساخت هزار و
  ۴۵۵ واحد مسکونی

 در کاشان
ســاخت هزار و ۴۵۵ واحد مســکونی در 
کاشــان در قالب طرح نهضت ملی مسکن 

آغاز شد.
فرماندار کاشــان در بازدید از طرح نهضت 
ملی مســکن کاشــان گفت: پس از تامین 
زمیــن و دریافــت مجوز هــای الزم از 
کمیسیون های تعیین کاربری در استانداری 
و دریافت پروانه ها، مرحله نخست اجرای 
طرح نهضت ملی مسکن کاشان در شهرک 
خاتم االنبیا)ص( در حال اجرا و به مرحله 

سقف اول رسیده است.
محمد شریف زارعی با بیان اینکه در مرحله 
دوم اجرای نهضت ملی مسکن پیش بینی 
تامین ۵۰ هکتــار زمین برای ســاماندهی 
پنج هزار واحد مسکونی شده است، افزود: 
همچنین در مرحله سوم نیز در حال برنامه 
ریزی برای پیوســت ۷۵ هکتار زمین برای 
ساخت حدود هشــت هزار واحد مسکونی 

هستیم.
وی در زمینــه اجــرای طــرح نهضت ملی 
مسکن در شــهر های تابعه این شهرستان 
گفت: طرح مســکن برای همــه ثبت نام 
کننــدگان واجد شــرایط اجرا می شــود و 
برنامــه ریزی ســاخت ۹۶ واحد در شــهر 
قمصر، ۲۸ واحد در شــهر جوشقان قالی، 
۴۰ واحد در شــهر کامو و چوگان و ۲۰ واحد 
در شــهر نیاسر به شــکل مجتمع مسکونی 
انجام و مجوز های الزم از کمیســیون های 
 تعییــن کاربــری در اســتانداری دریافت

 شده است.
فرماندار کاشــان افــزود: همچنین اجرای 
طرح نهضت ملی مسکن شهر برزک در حال 
اجراو به بعضی از متقاضیان واگذاری انجام 
شــده و برای بقیه واجدان شرایط در برزک 
و شهر مشــکات در حال پیگیری پیوست 

زمین به محدوده است.

حوادث برپایی نمایشگاهی از کشفیات فراجا در برخوار
در نمایشگاهی، کشفیات ۹ ماه گذشته فراجا در شهرستان برخوار به نمایش گذاشته شده است.فرمانده انتظامی استان در بازدید از نمایشگاه کشفیات ۹ ماه گذشته 
این شهرستان با قدردانی از فرماندهی انتظامی برخوار گفت: با تالش همکاران انتظامی در شهرستان برخوار و میمه سرقت از منزل، اتومبیل، احشام و قاپ زنی 
کاهش چشمگیری داشته است. سردار محمدرضا میرحیدری با بیان اینکه با متخلفان و برهم زنندگان نظم و امنیت برخورد جدی می شود، گفت: با تالش صورت 
گرفته، تعدادی سالح شکاری و جنگی غیرمجاز در برخوار کشف شده و الزم است خانواده ها نظارت بیشتری بر فرزندان خود داشته باشند، چراکه سالح غیرمجاز نا 
امنی برای جامعه و خانوده ها را به دنبال دارد.فرمانده انتظامی استان به دستگیری ۴ سارق که به ۶۰ فقره سرقت دوچرخه در برخوار، شاهین شهرو اصفهان اعتراف 
کرده اند اشاره کرد و گفت: سه سارق موتور سیکلت هم که در اتوبان معلم در محور اصفهان تهران زورگیری می کردند نیز دستگیر شده اند. سردار میرحیدری افزود: 
یک باند ۵ نفره سارق و مالخر موتور سیکلت در شهرستان های برخوار و شاهین شهر و میمه هم دستگیر شدند که به ۶ فقره سرقت موتور سیکلت اعتراف کرده اند.

عکس: فارس

رییس اداره ورزش و جوانان شهرســتان اردســتان، 
گفت: استخر شــنای اردســتان پس از وقفه ای سه 
ســاله با ورود بخش خصوصی بازســازی و تکمیل 
می شود.بشــیر حمیدی در گفت وگو با ایسنا، اظهار 
کرد: حدود چهار سال پیش با توجه به آسیب دیدگی 
که در سقف کاذب مجموعه استخر شنای اردستان به 
وجود آمده بود این مجموعه برای تعمیرات و بازسازی 
بخش هایی از آن، تعطیل شد.وی با بیان اینکه در چند 
سال گذشته اعتبارات قطره چکانی جهت تعمیر استخر 
اردستان اختصاص داده شــده ولی این مقدار کفاف 
بازسازی و تکمیل این مجموعه را نمی دهد، افزود: با 
پیگیری های نماینده مردم اردستان و مشارکت بخش 
خصوصی استخر شنای اردستان پس از وقفه ای سه 

ساله بازسازی و تکمیل می شود.رییس اداره ورزش 
و جوانان شهرستان اردســتان، تصریح کرد: در حال 
حاضر تشریفات اداری واگذاری به بخش خصوصی 
در حال انجام اســت و پس از آن عملیات بازسازی 
استخر شنای اردســتان آغاز خواهد شد.حمیدی با 
بیان اینکه راه اندازی و تکمیل اســتخر شــنا در شهر 
اردستان مورد مطالبه جوانان و مخصوصا قشر سالمند 
شهرستان اســت، گفت: مسئوالن شهرستان تاکنون 
اقدامات موثری برای بازســازی و بهره برداری مجدد 
این مجموعه داشتند و مطمئنا با ورود بخش خصوصی 
این پروژه به زودی به بهره برداری می رسد.وی با اشاره 
به اینکه بســیاری از پروژه های بزرگ شهرســتان با 
ورود بخش خصوصی به بهره برداری رســیده است، 

گفت: در هر حوزه ای که بخــش خصوصی ورود پیدا 
کرد توانستیم خیلی زود به نتیجه برسیم و به طور کلی 
ورزش شهرستان اردستان به نوعی مدیون خیران و 
مشارکت بخش خصوصی است.رییس اداره ورزش 
و جوانان شهرستان اردستان با بیان اینکه شهرستان 
اردستان از زیرساخت و ســرانه ورزش بسیار خوبی 
برخوردار اســت، افزود: در چند ماه گذشته با توجه به 
برنامه ریزی های انجام شده ورزشکاران اردستان در 
رشته های فردی مانند کشتی، تکواندو، ژیمناستیک 

و... مقام های استانی خوبی کسب کردند. 

رییس اداره ورزش و جوانان اردستان:

استخر شنای اردستان با مشارکت بخش خصوصی 
بازسازی می شود

عکس خبر روز

توزیع هزار بسته 
معیشتی بین 
نیازمندان شهر 

دیزیچه
به مناسبت شــب یلدا، کمیته امداد 
امام خمینی )ره( شهرستان مبارکه 
و آستان مقدس امامزاده نصرالدین 
محمد)ع(شهر دیزیچه ، هزار بسته 
معیشتی بین نیازمندان توزیع کردند.

بیش از 400 قنات در شهرستان اردستان وجود دارد 
و یکی از موضوعاتی که مورد تاکید نماینده مردم 
اردستان در مجلس بوده موضوع مرمت و بازسازی 
آنهاست که 100میلیارد ریال برای مرمت و بازسازی 

بخش قنوات اردستان اختصاص می دهیم
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مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت مطرح کرد:

ورود نخستین خودرو های خارجی به کشور از اوایل دی
مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: نخستین خودرو های خارجی به کشور از 
هفته آینده اوایل دی به کشــور وارد و پذیرش آن ها در بورس کاال انجام خواهد شد.الهیجانی با اشاره به 
فراهم شدن زمینه های الزم برای عرضه خودرو های وارداتی در بورس کاال، از ورود نخستین خودرو های 
خارجی به کشور از هفته آینده یا حتی هفته جاری به کشــور و پذیرش آن ها در بورس خبر داد.وی گفت: 
برنامه داریم تا امکان پیش فروش و سایر فروش های متنوع خودروسازان در بورس انجام شود و به عبارتی 
همه عرضه خودروسازان به بورس بیاید. همه تالش ما این بوده که ســاز و کار حاکم در سامانه یکپارچه 
خرید خودرو را از طریق بورس کاال عملیاتی کنیم.الهیجانی افزود: انتظار می رود با عرضه خودرو در بورس 
و انجام شدن واردات، التهابات بازار به شدت کاهش یابد و دست سوداگران و واسطه ها کوتاه شود. پیرو 
مذاکرات متعدد با بورس کاال و برقراری تعامل مناسب، به دنبال عرضه نظام مند خودرو در بورس هستیم.

 
یک کارشناس اقتصادی:

پول ایران نیازمند آسیب زدایی درونی و بیرونی است
یک کارشــناس اقتصادی گفت: تعیین مالیات بر نقل و انتقاالت ســرمایه از ایجاد اختالل در نظام 
اقتصادی توسط افرادی که از خریدوفروش سکه، طال و دالر کسب سود می کنند، جلوگیری شده تا 
پول ایران آسیب زدایی بیرونی شود.عبدالمجید شیخی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: یکی از 
حلقه های مفقوده نظام مالیاتی، مالیات بر عایدی سرمایه است. باید نقل و انتقاالت سرمایه ازجمله 
ارز، ســکه و کاالهای لوکس و غیرضروری شامل مالیات شــود.وی با بیان اینکه پول ایران نیازمند 
آسیب زدایی درونی و بیرونی است، افزود: تعیین مالیات بر نقل و انتقاالت سرمایه از ایجاد اختالل 
در نظام اقتصادی توسط افرادی که از خریدوفروش سکه، طال و دالر کسب سود می کنند جلوگیری 
شده تا پول ایران آسیب زدایی بیرونی شود.این کارشــناس اقتصادی گفت: باید از زیر سلطه دالر و 
یورو خارج شده و به ســمت مبادالت پولی دوجانبه و چند جانبه حرکت کنیم. همچنین خلق اعتبار 
در نظام بانکی باید متوقف شد. بانک ها نباید اضافه برداشت داشته باشند و منابع مالی خود را باید 
در فعالیت های مولد تزریق کنند و برای فعالیت های غیرمولد تامین اعتبار نشود.شیخی افزود: برای 
آسیب زدایی درونی پول نیز باید پول با پایه طال تعریف شود. مثال هر اسکناس به اندازه وزنی از طال 
ارزش ثابتی داشته باشد. این اقدام منجر به تثبیت ارزش پول ملی می شود.وی ادامه داد: در مبادالت 
با سایر کشورها نیز ارزش ریال را افزایش می دهد به نحوی که طرف های تجاری اعتماد بیشتری به دالر 
خواهند داشت. با انجام این اقدامات می توان به سمت کاهش تورم و حتی تورم صفر نیز دست یافت.

 

چه کاالهایی به عراق صادر می کنیم؟
ناظر گمرکات خوزســتان از صادرات ۳ میلیون و ۴۲۲ هزار تن کاالی غیر نفتی بــه عراق خبر داد.بهروز 
قره بیگی در گفت و گو با ایسنا، در خصوص صادرات به عراق اظهار کرد: طی ۸ ماه امسال ۳ میلیون و ۴۲۲ 
هزار تن کاالی غیرنفتی به ارزش ۵۷۰ میلیون و ۸۸۹ هزار دالر از گمرکات خوزستان به عراق صادر شده 
است.وی افزود: این میزان صادرات از طریق گمرکات خوزستان به عراق در مقایسه با مدت مشابه سال 
قبل از نظر وزنی ۶درصد افزایش و از نظر ارزشــی ۲ درصد کاهش داشته است.ناظر گمرکات خوزستان 
گفت: بیشترین حجم صادرات کاال به عراق از مرز شلمچه با یک میلیون و ۴۱۲ هزار تن بوده و بازارچه چذابه 
در محدوده شهرستان دشت آزادگان با ۳۱۸ هزار تن در جایگاه دوم صادرات به عراق قرار دارد.قره بیگی 
ادامه داد: همچنین سهم صادرات به عراق از گمرک اهواز ۷ هزار و ۲۱ تن بوده است.وی گفت: بخش مهمی 
از حجم صادرات کاال به عراق شامل مواد غذایی، تره بار، کلینکر )ماده اولیه تولید سیمان( لوازم خانگی و 
صنایع دستی، آبزیان پرورشی، لوازم الکترونیکی و آهن آالت می شود که از گمرکات آبادان، خرمشهر و 
منطقه ویژه بندر امام خمینی انجام شده است.ناظر گمرکات خوزستان در خصوص واردات کاال از عراق 
به داخل کشور گفت: در این مدت هیچ کاالیی از عراق از طریق گمرکات خوزستان وارد کشور نشده است.

رییس اتاق اصناف اصفهان خبر داد:کافه اقتصاد

فروش فوق العاده یلدایی تا پایان هفته
رییس اتاق اصناف اصفهان گفت: فروش های فوق العاده مخصوص یلدا تا پایان هفته ادامه خواهد داشت و با برنامه ریزی های انجام گرفته، سعی می شود تا 
پایان سال هم تداوم داشته باشد.رسول جهانگیری اظهار کرد: اصناف هنوز از ناخوشی های کرونا رها نشده بودند که شرایط اخیر هم ضربه ای دیگر بر آن ها وارد 
کرد، هرچند با مدیریت انجام گرفته، آرامش بازارها در حال بازگشت است.وی در ارتباط با وضعیت بازارهای یلدایی اظهار کرد: با کمبودی مواجه نیستیم ولی 
خواه ناخواه افزایش نرخ ارز موجب بی ثباتی قیمت کاالها شده و این بی ثباتی بازارها را تحت تاثیر خود قرار داده است.رییس اتاق اصناف اصفهان تصریح کرد: 
از طرفی هم قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و به این دلیل درجهت رونق بخشی به بازارها توصیه هایی مانند فروش های فوق العاده به اصناف شده است.

جهانگیری افزود: این چنین که کسبه از سود خود کم کنند تا رونق بیشتری به فضای کسب وکارشان وارد شود و این پیشنهاد مورد استقبال هم واقع شد.به گفته 
وی، فروش های فوق العاده مخصوص یلدا تا پایان هفته ادامه خواهد داشت و با برنامه ریزی های انجام گرفته سعی می شود تا پایان سال هم تداوم داشته 
باشد.رییس اتاق اصناف اصفهان با اشاره به وضعیت کسب وکار اصناف در روزهای پایانی آذرماه گفت: به علل ناآرامی های اخیر، امنیت بازارها بر هم خورد و 

کسب وکارها تحت الشعاع قرارگرفته است.

رکود بازار موبایل زیر سایه 
افزایش نرخ ارز

رییس اتحادیه فروشندگان صوتی و تصویری، 
تلفن همراه و لوازم جانبی تهران با بیان اینکه 
افزایش نرخ ارز ، باعث افزایش قیمت جزئی 
در برخی موبایل ها شده، اما دولت وعده داده که 
هفته آینده نرخ ارز ریزش خواهد داشت، گفت: 
در روزهای اخیر بــه دلیل این افزایش جزئی 
قیمت، شــاهد کاهش فــروش تلفن همراه 
بودیم .به گزارش ایسنا، در هفته های اخیر نرخ 
ارز سیر صعودی داشته و این موضوع بر قیمت 
بازارهایی مثل خودرو، طال و مســکن اثرگذار 
بوده است. بازار موبایل هم که یک کاالی کامال 
وارداتی اســت از این قاعده مستثنی نیست. 
هر چند رییس اتحادیه فروشــندگان موبایل 
می گوید افزایش قیمت در ایــن بازار جزئی 
بوده اســت.محمدرضا رمضان در گفت وگو با 
ایسنا، با بیان اینکه قیمت برخی کاالها از جمله 
موبایل مســتقیم با ارز ارتباط دارد، اظهار کرد: 
به همین دلیل فروشندگان معموال تا ساعت 
۱۰ تا ۱۱ صبح منتظر قیمت ارز می مانند.وی در 
پاسخ به اینکه افزایش نرخ ارز چه تاثیر روی 
قیمت موبایل داشته ؟ تصریح کرد: افزایش 
نرخ، باعث افزایش قیمــت جزئی در برخی 
موبایل ها شــده، اما دولــت و بانک مرکزی 
وعده دادند که با راهکارهایی که اتخاذ شــده 
هفته آینده نرخ ارز ریزش خواهد داشت و در 
پی آن قیمت موبایل هم کاهشــی می شود. 
رمضان با بیان اینکه افزایــش نرخ ارز کاذب 
بوده، گفت: فروشندگان هم راضی به افزایش 
نرخ ارز نیســتند و این موضوع به ضررشــان 
است. افزایش قیمت ها باعث کاهش فروش 
می شــود و در روزهای اخیر هم به دلیل این 
افزایش جزئی قیمت، شاهد کاهش فروش 
تلفن همراه بودیم .وی با بیان اینکه هر چه کاال 
گران تر باشد فروش کمتر و سود فروشنده هم 
کمتر است، گفت: فروشندگان از فروش زیاد 
سود می کنند نه گران شدن کاال. اولین کسی 
که از گران شدن کاال ضربه می خورد فروشنده 
است. چرا که حاشیه ســود، سرمایه و قدرت 
خرید محصوالت جدید بــرای آن ها کاهش 

پیدا می کند. 

 نبات ریزی در
  بازار سنتی

 حاجی قنبر یزد
نبات، ســمبل شــادمانی و 
پای ثابت جشن ها و مراسم 
شادمانی است و یزد در زمره 
نخســتین مناطقی است که 
کارگاه های سنتی نبات ریزی 

در آن بنا گذاشته شد.

عکس روز  

چهارشنبه 30 آذر 1401 / 26 جمادی االول 1444 / 21 دسامبر 2022 / شماره 3704 
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری : ادارات اصفهان، بیشترین تاخیر را 

در صدور مجوز کسب و کار در کشور دارند؛

همت و حمایتی که نیست...
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری اصفهان گفت: دســتگاه های اجرایی این استان، 
بیشترین تاخیر را در صدور مجوزهای کسب و کار در ســطح کشور دارند.به گزارش ایرنا، امیررضا 

نقش، در جلســه کارگــروه اقتصادی، 
اشــتغال و ســرمایه گذاری اســتان 
خاطرنشــان کرد: این در حالیست که 
شایستگی و ظرفیت اســتان اصفهان 
بیش از این اســت کــه چنین موضوع 
مهمی مغفــول بماند و در این راســتا 
مدیــران کل دســتگاه ها بایســتی با 
جدیــت بیشــتری بــه ایــن موضوع 

بپردازند.
وی تاکید کرد: دســتگاه های اجرایی 
استان تنها تا ۳۰ آذر سال جاری فرصت 
دارند تا درخواســت های صدور مجوز 

کسب و کار خود را تعیین تکلیف کنند.
نقش تصریح کرد: طبق قانون اگر تا ۳۰ آذر دستگاهی مجوز کســب و کار را تعیین تکلیف نکند، 
سامانه به صورت خودکار مجوز مربوطه را صادر می کند و تمام مسئولیت های صدور مجوز بدون 

تاییدیه  نیز بر عهده شخص مدیرکل دستگاه مربوطه خواهد بود.
وی هشدار داد: به استناد تبصره یک ماده هفت قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون 
اساسی؛ اشخاصی که در صدور مجوز کسب و کار اخالل یا اهمال کنند به دستور استاندار به هیئت 
تخلفات اداری معرفی می شــوند زیرا تســریع در صدور این مجوزها از اولویت های کاری دولت 

سیزدهم محسوب می شود.
وی با اشاره به اینکه بیش از ۳۱ درصد از پرونده های طرح شده در این  زمینه در استان بالتکلیف 
مانده اند، اظهار داشــت: از ۱۶ هزار و ۲۱۲ تقاضای مجوز کســب و کاری که در سامانه استان ثبت 

شده، سه هزار و ۳۶۰ مجوز صادر و پنج هزار و ۱۳۰ پرونده در جریان صدور است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان افزود: از پرونده های بالتکلیف استان یکهزار 
و ۳۷۶ پرونده متعلق به اداره کار، ۴۷۱ پرونده به سازمان نظام مهندسی، ۱۸۷ پرونده به سازمان 
جهاد کشاورزی، ۱۹۴ پرونده به اداره کل آموزش و پرورش و ۱۰۲ پرونده به اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی تعلق دارد که این آمار، تنها بخشی از پرونده های استان است که تعیین تکلیف نشده اند.

وی ادامه داد: در این راستا به همت بسیار جدی مدیران دستگاه های اجرایی استان نیاز داریم تا 
تکلیف مجوزهای کسب و کار روشن شود.

نقش یادآور شد: تعیین تکلیف با صدور مجوز متفاوت اســت زیرا تعیین تکلیف شامل موافقت 
با کسب و کار، کافی نبودن اطالعات و یا رد درخواست می شــود و همین موضوع نیز مورد تاکید 

دولت است.
وی ادامه داد: تا پایان ساعت کار ادای روز ۲۷ آذر، نام و مشــخصات متقاضیان به دستگاه های 

مربوطه ارسال شد تا به فوریت برای تعیین تکلیف درخواست ها اقدام شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان همچنین در باره ورود سرمایه گذاران خارجی 
به اســتان با اشــاره به ضرورت اســتفاده از ظرفیت بخش خصوصی در این زمینه گفت: صدور 

مجوزهای بی نام در این حوزه باید قانونمند شود.
وی خاطرنشــان کرد: تا زمانی که به سمت مجوزهای بی نام و بســته های سرمایه گذاری نرویم 

نمی توانیم در حوزه جذب سرمایه گذار خارجی موفق باشیم.

ذره بین

افزایش 20 تا ۵0 درصدی قیمت  میوه دراصفهان به بهانه شب یلدا؛

سال هاست ننه سرما گرانی هم می آورد!

هندوانه، انار، ازگیل، موز، توت فرنگی، کیوی  عارف اصفهانی
و نارگیل یا آناناس فرقــی نمی کند، میوه 
هایی هستند که در طوالنی ترین شب سال رنگ قیمت های گران را به 
خود می گیرند؛ گرچه قیمت ها در بازار میوه و تره بار اصفهان ارزان تر است 
؛اما زمانی که به خرده فروشــان و میوه فروشان خرد می رسد فرصتی 
پیش می آید که برچسب گرانی به تنذشان بخورد.چند روز مانده بود به 
یلدا ، بازار سیب قرمز که تا چند روز گذشته قیمتش از ۲۰ هزار تومان باال 
نمی رفت ۳۰ هزار تومان قیمت خورد ، قیمت انار هم به ۳۵ هزار تا ۴۰ هزار 
تومان رسید و نارگیل هم همین قیمت را تجربه کرده است. در ارتباط با 
خرمالو هم با قیمت ۳۵ هزار تومان طرف هستیم و موز هم کم و بیش 
قیمتش باال رفت و حاال به ۴۰ هزار تومان رســیده است. اما میوه های 
الکچری تر مثل توت فرنگی تا ۷۰ هزار تومان هم فروخته می شــد و 
هندوانه که گل سرسبد یلداست از چندروز مانده به یلدا تا ۴۰ هزار تومان 
هم قیمت خورد گرچه هندوانه هایی با شمایل متوسط به پایین قیمتش 
کمی کمتر بود و به ۳۰ هزار تومان می رسید.قیمت هایی که تا فرارسیدن 
یلدا همینطور پله های صعــود را طی کردند. گرچه مســئوالن اتحادیه 
فروش میوه و تره بار اذعان می کردند که چنین چیزی نیست و مردم باید 
نســبت به گرانی ها گزارش دهند؛ اما نبود نظارت های کافی در آستانه 
طوالنی ترین شب سال باعث شد که دالالن و برخی از میوه فروشان از 

تقاضای بازار استفاده کنند و به فکر گرانی دوباره و بیشتر بیفتند.

میوه گران نشده است!
دبیر اتحادیه فروش میوه و تره بار اصفهان در گفت و گو با بازار در پاسخ به 

این سوال که آیا در شب یلدا مانند سال های گذشته تکرار گرانی در بازار 
میوه و تره بار اتفاق می افتد یا خیر، تاکید کرد: هم اکنون قیمت گذاری 
میوه به شکل هفتگی انجام می شود دلیل آن هم تغییرات جوی و فصل 

برداشت و خشکسالی و بارندگی و کمبود یا زیاد شدن میوه هاست.
بهنام ابراهیمیان افزود: هر ساله ســعی می شود که در روزهای پایانی 
آذرماه قیمت میوه تغییر خاصی نداشته باشد؛ اما به این علت که تقاضا 
در این ماه افزایش می یابد و با صادرات میوه های گلخانه ای از اصفهان 
نیز روبه رو هستیم ممکن است تغییرات نه چندان فاحش در بازار میوه 
انجام شود.وی ادامه داد: ســعی کردیم که این تغییرات زیاد نباشد و 
مردم بتوانند شب یلدا را با آرامش طی کنند .ابراهیمیان تاکید می کند که 
مردم از میادین میوه و یا بازارهای میوه که با قیمت های مناسبی میوه 

عرضه می شود، خرید کنند.
با وجود اینکه دبیر اتحادیه فروش میــوه و تره بار اصفهان از عدم تغییر 
قیمت ها صحبت می کند؛ اما این ســوال پیش می آیــد که چرا میوه 
فروشان باال رفتن قیمت دالر را به افزایش قیمت میوه ها ربط می دهند، 
ابراهیمیان در پاســخ به این ســوال می گوید: میوه های خارجی مثل 
آناناس، موز و میوه هایی که تولید ایران نیست و از کشورهای دیگر وارد 
می شود و به اصطالح وارداتی محســوب می شود بالتبع با قیمت دالر 
سنجیده می شود و برحسب باال و پایین رفتن قیمت دالر قیمت گذاری 
می شوند.بر اساس سخنانی که دبیر اتحادیه میوه و تره بار اصفهان می 
گوید؛ هم اکنون بر اســاس نرخ دالر هر کیلوگرم موز خارجی در میدان 
اصفهان به ۴۶ هزار تومان، آناناس کیلویی ۹۰ هزار تومان و نارگیل کیلویی 

۴۰ هزار تومان رسیده است. 

ثبات قیمت ها در میادین میوه و تره بار
در همین رابطه معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد 
کشاورزی استان اصفهان در گفت و گو با بازار از ثبات قیمت ها در آستانه 
شب یلدا گفت و تاکیدکرد: درست است که به واسطه تقاضا ممکن است 
کمی قیمت ها باال و پایین برود؛ اما آنطور که در چند سال پیش با نوسان 

قیمت روبه رو بودیم، نیست . 
امید شریفی، دلیل این مسئله را فراوانی کاال و ورود بار به میادین میوه و 
تره بار می داند و تصریح کرد: امیدواریم میوه فروشان نیز نسبت به این 
مسئله توجه داشته باشند و با توجه به گران نشدن قیمت ها آنها نیز بار 

اضافه ای بر دوش خانواده ها نگذارند.
اما با وجود اینکه شــریفی از طرح ویژه نظارتی گروه های بازرسی اتاق 
اصناف و بســیج اصناف، بازرســی صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات 
حکومتی و جهاد کشاورزی استان به شکل روزانه می گوید، باز هم شاهد 
هســتیم که در روزهای منتهی به طوالنی ترین شب سال برخی از میوه 
فروشان خرد از فرصت استفاده کرده و برچسب قیمت ها را از روی میوه 

ها برداشته اند و یا قیمت ها را تغییر داده اند.

سفره های کوچک شده از میوه یلدا
یکی از میوه فروشــان خیابان پروین در رابطه با این افزایش قیمت ها 
به بازار می گوید: برخی از میوه فروشان از این فرصت استفاده می کنند 
به این علت که قدرت خرید مردم کم شده و مردم کمتر از میوه استفاده 
می کنند ولی در روزهای منتهی به شب یلدا بسیاری از مردم میوه می 
خرند و میوه فروشان هم در این روزها می خواهند هر چه در طول سال 

کم فروخته اند، جبران کنند.
گرچــه برخــی از فروشــندگان میوه هــم از کســادی بــازار حتی در 
آســتانه شــب یلدا شــکایت دارند و می گویند: دیگر مثل قبل مردم 
میوه نمی خرند و در ســال گذشــته هم مردم چندان اقــدام به خرید 
 میوه نکردنــد و تنها یکــی دو کیلو از یک یــا دو قلم میــوه خریداری

 می کردند.
به گفته میوه فروشــی که در خیابان بزرگمهر اســت؛ وقتی دو کیلو انار 
نزدیک ۱۰۰ هزار تومان می شــود و اگر یک فــرد بخواهد چند قلم میوه 
بخرد باید حداقل بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان بدهد تا بتواند شب یلدای 
متوسطی را طی کند مردم ترجیح می دهند کمتر خرید کنند و دیگر مثل 
گذشته میوه نخرند، حتی افرادی هســتند که نه برای خرید میوه بلکه 
صیفی جات و ضروریات پولی ندارند و از ما می خواهند مقداری رایگان 
به آن ها ببخشــیم و این موارد اخیرا زیاد شده اســت. چاره ای نیست 
زیرا هزینه و قیمت خرید ما هم باالست و نسبت به گذشته و با توجه به 
اســتقبال مردم بار کمتری می آوریم.به هرحال شب چله ها دیگر مثل 
قبل نیست و سفره های یلدا کوچک و کوچک تر شده و در آستانه آمدن 
طوالنی ترین شب سال به نظر می رســد مردم از سفره هایشان هر چه 
بتوانند میوه های الکچری تر را حــذف می کنند و به یک یا دو قلم میوه 

های ارزان تر بسنده می کنند.

عضو هیئت رییسه شورای اســالمی شهر اصفهان 
گفت: با وجــود تذکر رهبر معظم انقــالب و تاکید 
رییس جمهور در سفر به اصفهان برای رفع مشکل 
آب زاینده رود، از جانب وزارت نیرو عزم راســخ و 

برنامه مدونی در این زمینه وجود ندارد.
علی صالحی با اشــاره به تذکر ۲ عضــو دیگر این 
نهــاد در باره موضوع آب در جلســه اخیــر افزود: 
همه مجموعه ها به صورت شــبانه روزی برای حل 
مشــکل آب می کوشــند؛ اما در بدنه وزارت نیرو 
برنامه منســجم و تالش مضاعفــی در این زمینه 
دیده نمی شــود که البته امیدواریم از فرصت های 

پیش رو در دوران دولت ســیزدهم برای حل این 
مشکل استفاده شود.

وی همچنین با اشــاره به مشــکل آلودگی هوای 
اصفهان تصریح کرد: به رغم اینکه مازوت ســوزی 
به عنوان یکــی از منابع اصلــی آلوده کننده هوای 
شهر اصفهان در پاییز و زمستان سال های گذشته 
رخ داده بود ؛اما برخی نیروگاه ها دوباره به مصرف 
این ســوخت روی آورده اند که مشــخص نیست 
کدام مرجع و مجموعه قضایی و نظارتی این اجازه 
را به آنها داده اســت تــا با بی توجهی به ســالمت 
شــهروندان، دوبــاره بــه چرخه مازوت ســوزی 

بازگردند.سخنگوی شــورای اسالمی شهر اصفهان 
با اشــاره به برخورد نکردن با صنایع آالینده تاکید 
کرد: نتیجه ایــن کار را این روزها در هوای شــهر 
می بینیــم که امیدواریــم با کنار گذاشــتن برخی 
مالحظات، موضوع قانون هوای پاک و رسیدگی به 
صنایع آالینده و حتی برخورد و توقف فعالیت  آنها 

در دستور کار قرار گیرد.

عضو شورای شهر اصفهان:

وزارت نیرو عزم راسخی برای حل مشکل زاینده رود ندارد
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آگهی

مفاد آراء
9/269 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

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

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

قضائی تقدیم نمایند.
1(رای شــماره 140160302034011155 هیأت اول0 محمد رسولی علی آبادی 
فرزندحسین بشماره شناسنامه 54 صادره ازآران و بیدگل به شماره ملی 6199971841 
–  ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت102/21 متر مربع بشماره1 فرعی از پالک 

120- اصلی واقع در بخش یک کاشان
2(رای شــماره 140160302034009956 هیأت اول0 احمد شومالی فرزندحسین 
بشماره شناسنامه 433 صادره ازکاشان به شماره ملی 1261653238 –  ششدانگ 
یکباب ساختمان بمساحت52/65 متر مربع بشماره3 فرعی مجزی از 2 فرعی از پالک 

3151- اصلی واقع در بخش یک کاشان
3(رای شماره 140160302034009955 هیأت اول0 مجتبی شومالی فرزند احمد 
بشماره شناسنامه 2043 صادره ازکاشان به شماره ملی 1262048796 –  ششدانگ 
یکباب ساختمان بمساحت102/75 متر مربع بشــماره4 فرعی مجزی از 2 فرعی از 

پالک 3151- اصلی واقع در بخش یک کاشان
4(رای شــماره 140160302034011276 هیأت اول0 قدســی ضیائی قمصری 
فرزند عبدالعلی بشماره شناسنامه 256 صادره ازکاشان به شماره ملی 1261481364 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت349/15 متر مربع بشماره17 فرعی از پالک 3369- 

اصلی واقع در بخش یک کاشان
5(رای شــماره 140160302034011168 هیأت اول0 صفدر وکیلی شــاد فرزند 
عباسعلی بشماره شناسنامه 1180 صادره ازکاشان به شــماره ملی 1260954242 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت180/90 متر مربع بشماره2 فرعی مجزی از 1 فرعی 

از پالک 3882- اصلی واقع در بخش یک کاشان
6(رای شماره 140160302034011600 هیأت دوم0 میثم عرق کش فرزند علی 
بشماره شناسنامه 1470 صادره ازکاشان به شماره ملی 1262388971 –  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت116/25 متر مربع بشــماره4 فرعی مجزی از 3 فرعی از پالک 

4122- اصلی واقع در بخش یک کاشان
7(رای شماره 140160302034010169 هیأت اول0 حمیده حقیقت پرست فرزند 
احمد بشماره شناسنامه 0 صادره ازکاشان به شماره ملی 1250034825 –  ششدانگ 
یکباب مغازه بمساحت10/57 متر مربع بشماره18 فرعی مجزی از 13 فرعی از پالک 

4347- اصلی واقع در بخش یک کاشان
8(رای شــماره 140160302034011315 هیأت دوم0 عبــاس قیومی قمصری 
فرزند رضا بشماره شناســنامه 3500 صادره ازکاشان به شماره ملی 1260832058 
–  ششدانگ یکباب مغازه بمســاحت17/11 متر مربع بشماره32 فرعی مجزی از 2 

فرعی از پالک 4805- اصلی واقع در بخش یک کاشان
9(رای شــماره 140160302034006681 هیأت اول0زهرا سادات محمدی نوش 
آبادی فرزند ســید علی بشــماره شناســنامه 117 صادره از آران و بیدگل به شماره 
ملی 6199881885 –  ششــدانگ قسمتی از یکبابخانه بمســاحت143/20 متر 
 مربع بشــماره12433 فرعی مجزی از 10842 فرعی از پــالک 2- اصلی واقع در 

صالح آباد بخش دو کاشان
10(رای شماره 140160302034009958 هیأت اول0عزیز اله اکرمیان آرانی فرزند 
علی بشماره شناســنامه 296 صادره از آران و بیدگل به شماره ملی 6199471431 
–  ششــدانگ قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان بمســاحت298/60متر مربع 
بشماره12436 فرعی مجزی از 10842 فرعی از پالک 2- اصلی واقع در صالح آباد 

بخش دو کاشان
11(رای شماره 140160302034011680 هیأت دوم0 ماشااله برجی فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 6710 صادره از آران و بیدگل به شــماره ملی 6199229290 –  
ششدانگ یکبابخانه بمساحت67/25 متر مربع بشماره859 فرعی از پالک 3- اصلی 

واقع در غیاث آباد بخش دو کاشان
12(رای شــماره 140160302034011314 هیــأت دوم0 عباس حیدریان یزدلی 
فرزند محمود بشماره شناسنامه 381 صادره از کاشان به شماره ملی 1262378109 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت102متر مربع بشماره860 فرعی از پالک 3- اصلی 

واقع در غیاث آباد بخش دو کاشان
13(رای شماره 140160302034010177 هیأت اول0عباس سرکرده فرزند حسن 
بشماره شناسنامه 41534 صادره از کاشان به شماره ملی 1260405427 –  ششدانگ 
قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان بمســاحت173/12 متر مربع بشماره10755 

فرعی مجزی از 5976 فرعی از پالک 11- اصلی واقع در زیدی بخش دو کاشان
14(رای شــماره 140160302034009959 هیأت اول0اکرم غیاثی فرزند حبیب 
بشماره شناسنامه 1466 صادره از کاشان به شماره ملی 1263327206 –  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت134/5 متر مربع بشماره10756 فرعی مجزی از 406 فرعی از 

پالک 11- اصلی واقع در زیدی بخش دو کاشان
15(رای شــماره 140160302034010175 هیأت اول 0 سید حسن اخوان علوی 
فرزند مظفر بشماره شناسنامه 290 صادره از کاشان به شماره ملی 1261742109 –  
ششدانگ اعیانی احداثی در عرصه موقوفه بمساحت116/25 متر مربع بشماره10758 

فرعی مجزی از 1100 فرعی از پالک 11- اصلی واقع در زیدی بخش دو کاشان
16(رای شماره 140160302034011246 هیأت دوم 0 محمد بهرام زاده زیدی فرزند 
منده علی بشماره شناسنامه 39194 صادره از کاشان به شماره ملی 1260381986 
–  سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت262/25 متر مربع بشماره10764 

فرعی مجزی از 359 فرعی از پالک 11- اصلی واقع در زیدی بخش دو کاشان
17(رای شــماره 140160302034011245 هیأت دوم 0 عذرا گندمی فرزند علی 
آقابشماره شناسنامه 105 صادره از کاشان به شماره ملی 1262255120 –  سه دانگ 
مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت262/25 متر مربع بشماره10764 فرعی مجزی 

از 359 فرعی از پالک 11- اصلی واقع در زیدی بخش دو کاشان
18(رای شماره 140160302034011692 هیأت دوم 0 اعظم دیم کارفرزند محمود 
بشماره شناسنامه 8483 صادره از کاشان به شماره ملی 1260591166 –  ششدانگ 
یکباب ساختمان بمساحت54/79 متر مربع بشماره10765 فرعی مجزی از 525 فرعی 

از پالک 11- اصلی واقع در زیدی بخش دو کاشان
19(رای شماره 140160302034011311هیأت دوم 0 مهدی رحیمی باریکرسفی 
فرزند علی اصغر بشــماره شناســنامه 14898 صادره از کاشــان به شــماره ملی 
1263461468 –  ششدانگ یکباب انبار با سقف شیروانی بمساحت162 متر مربع 
بشــماره10769 فرعی مجزی از 1372 فرعی از پــالک 11- اصلی واقع در زیدی 

بخش دو کاشان
20(رای شماره 140160302034011625هیأت اول 0 معصومه باقرزاده ینجه کار 
فرزند عباس بشماره شناسنامه 34786 صادره از کاشان به شماره ملی 1260337960 
–  سه دانگ مشاع ازششدانگ قطعه زمین مزروعی بمســاحت706/97 متر مربع 
بشماره10773 فرعی مجزی از 444 فرعی از پالک 11- اصلی واقع در زیدی بخش 

دو کاشان
21(رای شــماره 140160302034011623هیأت اول 0 حســین کچویان فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 651 صادره از کاشان به شماره ملی 1262124654 –  یک 
و نیم دانگ مشاع ازششــدانگ قطعه زمین مزروعی بمســاحت706/97 متر مربع 
بشماره10773 فرعی مجزی از 444 فرعی از پالک 11- اصلی واقع در زیدی بخش 

دو کاشان

22(رای شــماره 140160302034011624هیأت اول 0 محبوبه سفید کارفرزند 
حسنعلی بشماره شناســنامه 93 صادره از اصفهان به شــماره ملی 6229921103 
–  یک و نیم دانگ مشاع ازششــدانگ قطعه زمین مزروعی بمساحت706/97 متر 
مربع بشماره10773 فرعی مجزی از 444 فرعی از پالک 11- اصلی واقع در زیدی 

بخش دو کاشان
23(رای شــماره 140160302034009227 هیأت اول0سید جعفر چهل ستونی 
فرزند ســید عباس بشــماره شناســنامه 1639 صادره از کاشان به شــماره ملی 
1261785037 – ششدانگ قسمتی از یکباب ساختمان بمساحت23/94 متر مربع 
 بشماره6530 فرعی مجزی از 151 فرعی از پالک 13- اصلی واقع در دشت حکیم

 بخش دو کاشان
24(رای شماره 140160302034010176 هیأت اول0علی کاشانی فرزند اسد اله 
بشماره شناسنامه 7348 صادره از کاشان به شماره ملی 1260579824 – ششدانگ 
یکباب مغازه بمساحت74/60 متر مربع بشماره745 فرعی مجزی از 32 فرعی از پالک 

14- اصلی واقع درمهذب آباد بخش دو کاشان
25(رای شــماره 140060302034011300 هیأت اول0 اعظم ماشااله زاده فرزند 
علی محمد بشماره شناسنامه 2590 صادره از کاشان به شماره ملی 1261972988 
– ششــدانگ قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان بمســاحت168/92 متر مربع 
بشــماره25979 فرعی مجزی از 24611 فرعی از پالک 15- اصلی واقع در ناجی 

آباد بخش دو کاشان
26(رای شماره 140060302034013935 هیأت اول0عطیه نهادی کاشانی فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان به شماره ملی 1250152836 – ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت100/45 متر مربع بشماره26712 فرعی از پالک 15- اصلی واقع 

در ناجی آباد بخش دو کاشان
27(رای شماره 140160302034010212 هیأت اول0 مهدی مازوچی کاشانی فرزند 
محمد رضا بشماره شناسنامه 653 صادره از کاشان به شماره ملی 1262124670 – 
ششدانگ قطعه زمین مزروعی بمساحت838/44 متر مربع بشماره26714 فرعی از 

پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد بخش دو کاشان
28(رای شماره 140160302034010166 هیأت اول0 محمد رضا قاسمی تبارفرزند 
علی بشماره شناسنامه 624 صادره از آران و بیدگل به شماره ملی 6199616286 – 
ششدانگ قطعه زمین مزروعی بمساحت596/13 متر مربع بشماره26715 فرعی از 

پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد بخش دو کاشان
29(رای شماره 140160302034010213 هیأت اول0 مهدی مازوچی کاشانی فرزند 
محمد رضا بشماره شناسنامه 653 صادره از کاشان به شماره ملی 1262124670 – 
ششدانگ قطعه زمین مزروعی با کاربری مزروعی بمســاحت1793/38 متر مربع 

بشماره26716 فرعی از پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد بخش دو کاشان
30(رای شماره 140160302034009939 هیأت اول0 امیر محمد رجبی فرد  فرزند 
روح اله بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان به شماره ملی 1250893976 – ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت106/20 متر مربع بشماره26720 فرعی از پالک 15- اصلی واقع 

در ناجی آباد بخش دو کاشان
31(رای شــماره 140160302034010150 هیأت اول0 ســید جواد حسنی مقدم 
فرزند سید رضابشماره شناسنامه 103 صادره از کاشان به شماره ملی 1263589626 
– ششــدانگ قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان بمســاحت167/65 متر مربع 

بشماره26721 فرعی از پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد بخش دو کاشان
32(رای شــماره 140160302034010178 هیأت اول0 علــی جاوید پاک فرزند 
قربانعلی بشماره شناســنامه 1 صادره از کبودر آهنگ به شماره ملی 4032041504 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت93/85 متر مربع بشــماره26724 فرعی از پالک 

15- اصلی واقع در ناجی آباد بخش دو کاشان
33(رای شــماره 140160302034009957 هیأت اول0 الهام جباریان فرزند علی 
بشماره شناسنامه 0 صادره از آران و بیدگل به شماره ملی 6190019358 –  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت90/33 متر مربع بشماره26725 فرعی مجزی از 1661 فرعی از 

پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد بخش دو کاشان
34(رای شماره 140160302034009943 هیأت اول0 مهدی شعبانی فرزند اصغر 
بشماره شناسنامه 2212 صادره از کاشان به شماره ملی 1262093791 –  سه دانگ 
مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت110 متر مربع بشماره26726 فرعی مجزی از 

6711 فرعی از پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد بخش دو کاشان
35(رای شماره 140160302034009944 هیأت اول0 ریحانه مصلحی زاده آرانی 
فرزند ماشااله بشماره شناسنامه 1102صادره از کاشان به شماره ملی 1263489117 
–  سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمســاحت110 متر مربع بشماره26726 

فرعی مجزی از 6711 فرعی از پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد بخش دو کاشان
36(رای شــماره 140160302034009186 هیأت اول0 نرجس عجمی فرزند آقا 
حسن بشماره شناسنامه 8250 صادره از کاشان به شــماره ملی 1260588831 –  
ششدانگ قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان بمساحت160 متر مربع بشماره26762 

فرعی از پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد بخش دو کاشان
37(رای شماره 140160302034007726 هیأت اول0 جواد آبیار کاشی فرزند رضا 
بشماره شناسنامه 504 صادره از کاشان به شماره ملی 1261759354 –  ششدانگ 
قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان بمســاحت155/36 متر مربع بشماره26763 
فرعی مجزی از 16733 فرعی از پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد بخش دو کاشان
38(رای شماره 140160302034006836 هیأت اول0 حمید رضا امیدوارنیا فرزند 
محمد آقا بشماره شناسنامه 859 صادره از کاشان به شماره ملی 1262036968 –  
ششدانگ یکبابخانه بمساحت120/58 متر مربع بشماره26765 فرعی مجزی از 7441 

فرعی وباقیمانده 15 اصلی ازپالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد بخش دو کاشان
39(رای شــماره 140160302034006729 هیأت اول0 حامد خلدی فرزند حسن 
بشماره شناسنامه 2209 صادره از تهران به شماره ملی 0451721969 –  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت255/65 متر مربع بشماره26766 فرعی از پالک 15- اصلی واقع 

در ناجی آباد بخش دو کاشان
40(رای شــماره 140160302034011608 هیــأت دوم0 حســین صلواتــی 
نیاســرفرزند علی محمد  بشماره شناســنامه 66 صادره از کاشــان به شماره ملی 
1263002935 –  سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت110 متر مربع 
 بشماره26767 فرعی مجزی از 6372 فرعی از پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد

  بخش دو کاشان
41(رای شماره 140160302034011609 هیأت دوم0 نرگس عرشی مرقی فرزند 
احمد بشماره شناسنامه 422 صادره از کاشان به شماره ملی 1262075890 –  سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمســاحت110 متر مربع بشماره26767 فرعی 

مجزی از 6372 فرعی از پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد  بخش دو کاشان
42(رای شــماره 140160302034008078 هیــأت دوم0 معصومــه اســالمی 
کله فرزند علی محمد بشــماره شناسنامه 50005 صادره از کاشــان به شماره ملی 
1260490092 –  ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت100 متر مربع بشماره26768 
 فرعــی مجــزی از 5242 فرعــی از پــالک 15- اصلــی واقــع در ناجــی آباد

 بخش دو کاشان
43(رای شــماره 140160302034007910 هیــأت دوم0 علــی اصغــر خوش 
گذران فرزند ابراهیم بشماره شناســنامه 12990 صادره از کاشــان به شماره ملی 
1263442382 –  سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت98/30 متر مربع 
 بشماره26769 فرعی مجزی از 7670 فرعی از پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد

 بخش دو کاشان
44(رای شــماره 140160302034007911 هیأت دوم0 مطهره مشجری فرزند 
 حسین بشماره شناســنامه 0 صادره از کاشــان به شــماره ملی 1250288185 –  
سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمســاحت98/30 متر مربع بشماره26769 
 فرعــی مجــزی از 7670 فرعــی از پــالک 15- اصلــی واقــع در ناجــی آباد 

بخش دو کاشان
45(رای شــماره 140160302034011174 هیــأت اول0 محمد علی حجت پناه 
فرزند رضا بشماره شناســنامه 3896 صادره از کاشان به شماره ملی 1262026679 

–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت122 متر مربع بشماره26770 فرعی مجزی از 9747 
فرعی از پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد بخش دو کاشان

46(رای شماره 140160302034011321 هیأت دوم0 میالد بابائی فرزند غالمعلی 
بشماره شناسنامه 105 صادره از کاشان به شماره ملی 1263607349 –  سه دانگ 
مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت81/12 متر مربع بشماره26771 فرعی مجزی 

از 2115 فرعی از پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد بخش دو کاشان
47(رای شماره 140160302034011322 هیأت دوم0 ملیحه ذراتی فرزند رمضانعلی 
بشماره شناسنامه 9852 صادره از کاشان به شماره ملی 1263411037 –  سه دانگ 
مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت81/12 متر مربع بشماره26771 فرعی مجزی 

از 2115 فرعی از پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد بخش دو کاشان
48(رای شماره 140160302034011619 هیأت اول0 محمد حسینی فرزند کرم 
بشماره شناسنامه 4346 صادره از پلدختر به شماره ملی 4859232593 –  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت138/42 متر مربع بشماره26772 فرعی از پالک 15- اصلی واقع 

در ناجی آباد بخش دو کاشان
49(رای شــماره 140160302034011512 هیأت اول0 سمانه اسماعیلی فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان به شماره ملی 1250200148 –  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت120متر مربع بشــماره26773 فرعی مجزی از 6871 فرعی از 

پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد بخش دو کاشان
50(رای شماره 140160302034011677 هیأت دوم0کوثر درب جوشقانی فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان به شماره ملی 1251281419 –  ششدانگ 
قطعه زمین محصور با بنای احداثی بمساحت281/06متر مربع بشماره26774 فرعی از 

پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد بخش دو کاشان
51(رای شماره 140160302034011987 هیأت دوم0احسان دقیق فر فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 276 صادره از کاشان به شماره ملی 1262357500 –  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت112/89متر مربع بشماره26776 فرعی از پالک 15- اصلی واقع 

در ناجی آباد بخش دو کاشان
52(رای شماره 140160302034008660 هیأت دوم0عیسی جهان زاده فرزند نعمت 
اله بشماره شناسنامه 91 صادره از کاشان به شماره ملی 1263607209 –  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت191/21متر مربع بشماره26777 فرعی از پالک 15- اصلی واقع 

در ناجی آباد بخش دو کاشان
53(رای شماره 140160302034011148 هیأت اول0احمد رضا بهروز فرزند محمد 
رضا بشماره شناسنامه 954 صادره از کاشان به شماره ملی 1263487637 –  ششدانگ 
یکباب مغازه  بمساحت64/80 متر مربع بشماره26778 فرعی مجزی از 6672 فرعی از 

پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد بخش دو کاشان
54(رای شــماره 140060302034002146 هیأت اول0 میثم مطهرفرزند نوراله 
بشماره شناسنامه 1684 صادره از کاشان به شماره ملی 1263329381 –  سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت130 متر مربع بشماره26779 فرعی مجزی از 

6533 فرعی از پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد بخش دو کاشان
55(رای شماره 140060302034002147 هیأت اول0 فهیمه صادقی فرزند احمد 
بشماره شناسنامه 11083 صادره از کاشان به شماره ملی 1263423329 –  سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت130 متر مربع بشماره26779 فرعی مجزی از 

6533 فرعی از پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد بخش دو کاشان
56(رای شماره 140160302034011183 هیأت اول0 سعید مصلحی فرزند محمود 
بشماره شناسنامه 2469 صادره از کاشان به شماره ملی 1262096340 –  ششدانگ 
قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان بمســاحت182/35 متر مربع بشماره26780 

فرعی از پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد بخش دو کاشان
57(رای شــماره 140160302034011166 هیأت اول0 محسن شمسعلی فرزند 
حسین بشماره شناســنامه 3164 صادره از کاشان به شــماره ملی 1263344161 
–  ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت128/58 متر مربع بشماره26781 فرعی از 

پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد بخش دو کاشان
58(رای شــماره 140160302034011620 هیأت اول0 مرتضی زارع فرزند علی 
بشماره شناسنامه 49281 صادره از کاشان به شماره ملی 1260482839 –  ششدانگ 
قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان بمساحت361/5 متر مربع بشماره26783 فرعی 

از پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد بخش دو کاشان
59(رای شماره 140160302034010623 هیأت دوم0 امیر حسین پیران کاشانی 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 902 صادره از کاشان به شماره ملی 1261763335 –  
سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه نیمه ساز بمساحت160 متر مربع بشماره26784 

فرعی از پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد بخش دو کاشان
60(رای شماره 140160302034010624 هیأت دوم0 زهره کافیان فرزند احسان 
اله بشماره شناسنامه 503 صادره از کاشان به شماره ملی 1261923200 –  سه دانگ 
مشاع ازششدانگ یکبابخانه نیمه ساز بمساحت160 متر مربع بشماره26784 فرعی از 

پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد بخش دو کاشان
61(رای شماره 140160302034006802 هیأت اول0 علیرضا گلشنی فرزند سعید 
بشماره شناسنامه 1997 صادره از کاشان به شماره ملی 1263498061 –  سه دانگ 
مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت170/34 متر مربع بشماره26785 فرعی از پالک 

15- اصلی واقع در ناجی آباد بخش دو کاشان
62(رای شماره 140160302034006801 هیأت اول0 اسماء فرجی فرزند غالمرضا 
بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان به شماره ملی 1250151211 –  سه دانگ مشاع 
ازششدانگ یکبابخانه بمســاحت170/34 متر مربع بشماره26785 فرعی از پالک 

15- اصلی واقع در ناجی آباد بخش دو کاشان
63(رای شماره 140160302034011169 هیأت اول0 مهدی گلستان فرد فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان به شماره ملی 1250400287 –  ششدانگ 
قطعه زمین مشتمل بر اعیان بمســاحت168/46 متر مربع بشماره26786 فرعی از 

پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد بخش دو کاشان
64(رای شماره 140160302034011601 هیأت اول0 فاطمه بابا اکبری فرزند رضا 
بشماره شناسنامه 2143 صادره از کاشان به شماره ملی 1261897846 –  ششدانگ 
قطعه زمین مزروعی بمســاحت1696/72 متر مربع بشماره26787 فرعی از پالک 

15- اصلی واقع در ناجی آباد بخش دو کاشان
65(رای شماره 140160302034011617هیأت اول0 علی جعفر زاده فرزند حسین 
بشماره شناسنامه 1195 صادره از کاشان به شماره ملی 1262040329 –  ششدانگ 
قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان  بمســاحت159/52 متر مربع بشماره26788 

فرعی از پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد بخش دو کاشان
66(رای شماره 140160302034013645هیأت دوم0 زهرا نیک خواه فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان به شــماره ملی 1250193168 –  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت97/40 متر مربع بشماره26789 فرعی از پالک 15- اصلی واقع 

در ناجی آباد بخش دو کاشان
67(رای شماره 140160302034011149هیأت اول0 غالمحسین طحانی فرزند 
نظام بشماره شناسنامه 17 صادره از دلیجان به شماره ملی 0579908194 –  ششدانگ 
یکبابخانه با کاربری کشاورزی بمســاحت87/53 متر مربع بشماره26790 فرعی از 

پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد بخش دو کاشان
68(رای شماره 140160302034010180 هیأت اول0 سید مهدی مرتضوی نسب 
فرزند آقا احمد بشماره شناسنامه 6859 صادره از کاشان به شماره ملی 1260575047 
–  ششدانگ قطعه زمین مزروعی مشتمل بر ســاختمان و حصار و طویله با کاربری 
کشاورزی بمساحت5201/04 متر مربع بشماره7628 فرعی مجزی از 97 فرعی از 

پالک 23- اصلی واقع دردرب فین  بخش دو کاشان
69(رای شــماره 140160302034009945 هیــأت اول0 علــی اکبر بخشــی 
فرزندحسینعلی بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان به شماره ملی 1250116902 
–  ششدانگ یکدرب باغ بمساحت1262/49 متر مربع بشماره7629 فرعی مجزی از 

100 فرعی از پالک 23- اصلی واقع دردرب فین  بخش دو کاشان
70(رای شماره 140160302034011320 هیأت دوم0 سید داود جندقی پورکاشانی 
فرزند سید رضا بشماره شناســنامه 0 صادره از کاشان به شماره ملی 1250044278 

–  سه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب انبار مصالح فروشی بمساحت899/56 متر 
مربع بشماره7631 فرعی مجزی از 81 فرعی از پالک 23- اصلی واقع دردرب فین  

بخش دو کاشان
71(رای شــماره 140160302034011317 هیأت دوم0 ســید عباسعلی جندقی 
پورکاشانی فرزند ســید رضا بشماره شناســنامه 524 صادره از کاشــان به شماره 
ملی 1261992962 –  ســه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب انبار مصالح فروشی 
بمســاحت899/56 متر مربع بشــماره7631 فرعی مجــزی از 81 فرعی از پالک 

23- اصلی واقع دردرب فین  بخش دو کاشان
72(رای شــماره 140160302034009919 هیــأت اول0 مجید ملکوتی فرفرزند 
ابراهیم بشماره شناسنامه 52569 صادره از کاشان به شماره ملی 1260515680 –  سه 
دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت202/93 متر مربع بشماره7632 فرعی 

مجزی از 69 فرعی از پالک 23- اصلی واقع دردرب فین بخش دو کاشان
73(رای شــماره 140160302034009918 هیأت اول0 فاطمه زارع فرزند حسین 
بشماره شناسنامه 60 صادره از کاشان به شــماره ملی 1263556337 –  سه دانگ 
مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت202/93 متر مربع بشماره7632 فرعی مجزی 

از 69 فرعی از پالک 23- اصلی واقع دردرب فین  بخش دو کاشان
74(رای شــماره 140160302034009214 هیــأت اول0 فرزانــه بیکی فرزند 
جواد بشماره شناســنامه 51533 صادره از کاشان به شــماره ملی 1260505340 
–  ششــدانگ قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان بمســاحت167/45 متر مربع 
 بشماره13096 فرعی مجزی از 27 فرعی از پالک 33- اصلی واقع در فین کوچک

 بخش دو کاشان
75(رای شــماره 140160302034011323 هیأت دوم0 رضــوان پهلوان فینی 
فرزند اسداله بشماره شناسنامه 314 صادره از کاشان به شماره ملی 1263561489 
–  ششــدانگ یکدرب خانه و باغچه بمســاحت322/71 متر مربع بشماره13105 
 فرعــی مجــزی از 113 فرعــی از پــالک 33- اصلی واقــع در فیــن کوچک

 بخش دو کاشان
76(رای شــماره 140160302034011160 هیأت اول0 محســن شــاه عطاری 
فرزند مهدی بشماره شناسنامه 355 صادره از تهران به شماره ملی 0050566091 
–  ششــدانگ قطعه زمین محصور مشــتمل بــر اعیان بمســاحت241متر مربع 
 بشماره13114 فرعی مجزی از 16 فرعی از پالک 33- اصلی واقع در فین کوچک

 بخش دو کاشان
77(رای شماره 140160302034008309 هیأت دوم0 محمود اکبرزاده فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 726 صادره از کاشان به شماره ملی 1262320641 –  سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت142/40 متر مربع بشماره8414 فرعی مجزی 

از 2464 فرعی از پالک 34- اصلی واقع در فین بزرگ بخش دو کاشان
78(رای شــماره 140160302034008310 هیــأت دوم0 نرگــس اشــرفی 
فینی فرزندحسین آقا بشــماره شناســنامه 129 صادره از کاشــان به شماره ملی 
1262936977 –  سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت142/40 متر مربع 
 بشماره8414 فرعی مجزی از 2464 فرعی از پالک 34- اصلی واقع در فین بزرگ

 بخش دو کاشان
79(رای شــماره 140160302034012259 هیــأت دوم0 اکرم جــالل الدینی 
فینی فرزندعلــی آقا بشــماره شناســنامه 11 صادره از کاشــان به شــماره ملی 
1262854482 –  ششــدانگ یکــدرب باغچــه بمســاحت478/63 متر مربع 
 بشماره8415 فرعی مجزی از 1354 فرعی از پالک 34- اصلی واقع در فین بزرگ

 بخش دو کاشان
80(رای شــماره 140160302034008517 هیــأت دوم0 کبــری دارابی فینی 
فرزنداسمعیل بشماره شناسنامه 69 صادره از کاشان به شماره ملی 1262783232 
–  ششدانگ یکدرب باغچه و خانه  بمساحت108/39 متر مربع بشماره2187 فرعی 

مجزی از 705 فرعی از پالک 40- اصلی واقع درحسن آباد بخش دو کاشان
81(رای شماره 140160302034010211 هیأت اول0 صدیقه ستاری فرزند منوچهر 
بشماره شناسنامه 6621 صادره از کاشان به شماره ملی 1260572651 –  سه دانگ 
مشاع ازششدانگ قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان بمساحت307/03 متر مربع 
بشــماره7665 فرعی مجزی از 427 فرعی از پالک 45- اصلی واقع درلتحر بخش 

دو کاشان
82(رای شــماره 140160302034010210 هیــأت اول0 زهره ســتاری فرزند 
 منوچهر بشماره شناسنامه 38773 صادره از کاشان به شماره ملی 1260377741 –  
سه دانگ مشاع ازششدانگ قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان بمساحت307/03 
متر مربع بشماره7665 فرعی مجزی از 427 فرعی از پالک 45- اصلی واقع درلتحر 

بخش دو کاشان
83(رای شماره 140160302034011607 هیأت دوم0 مهدی ماشااله لتحری فرزند 
علی حسین بشماره شناسنامه 140صادره از کاشــان به شماره ملی 1263020739 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت193/53 متر مربع بشماره7666 فرعی مجزی از 

2024  فرعی از پالک 45- اصلی واقع درلتحر بخش دو کاشان
84(رای شماره 140160302034009960 هیأت اول0 جواد ماشااله لتحری فرزند 
علی حسین بشماره شناسنامه 113صادره از کاشــان به شماره ملی 1263034624 
–  ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت192 متر مربع بشماره7667 فرعی مجزی از 

3580  فرعی از پالک 45- اصلی واقع درلتحر بخش دو کاشان
85(رای شماره 140160302034009921 هیأت اول0 سعید اسدی فرزند ذبیح اله 
بشماره شناسنامه 51066 صادره از کاشان به شماره ملی 1260500675 –  سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت87 متر مربع بشماره15815 فرعی مجزی از 

13887 فرعی از پالک 49- اصلی واقع در صفی آباد  بخش دو کاشان
86(رای شماره 140160302034009920 هیأت اول0 وجیهه جعفرزاده زارع فرزند 
مهدی بشماره شناسنامه 2643 صادره از کاشان به شماره ملی 1262014158 –  سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت87 متر مربع بشماره15815 فرعی مجزی 

از 13887 فرعی از پالک 49- اصلی واقع در صفی آباد بخش دو کاشان
87(رای شماره 140160302034011678 هیأت دوم0 حمید شیخ زاده فرزند حسن 
بشماره شناسنامه 3593 صادره از کاشان به شماره ملی 1262064295 –  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت154/21 متر مربع بشماره15822 فرعی مجزی از 5298 فرعی از 

پالک 49- اصلی واقع در صفی آباد  بخش دو کاشان
88(رای شــماره 140160302034010571 هیأت دوم0 علیرضا فالحیان فرزند 
علی اکبر  بشماره شناسنامه 430 صادره از کاشان به شــماره ملی 1261824970 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت91/75 متر مربع بشماره15823 فرعی مجزی از 

7693 فرعی از پالک 49- اصلی واقع در صفی آباد  بخش دو کاشان
89(رای شماره 140160302034010165 هیأت اول0 حامد ابوالحسنی مفرد فرزند 
ماشااله بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان به شماره ملی 1250101077 –  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت109/28 متر مربع بشماره15824 فرعی مجزی از 370 فرعی از 

پالک 49- اصلی واقع در صفی آباد  بخش دو کاشان
90(رای شــماره 140160302034007901 هیــأت اول0 حمیــد رضا احمدیان 
فرزند هادی بشماره شناسنامه 130 صادره از کاشان به شماره ملی 1263541496 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت111/78 متر مربع بشماره15825 فرعی مجزی از 

370 فرعی از پالک 49- اصلی واقع در صفی آباد  بخش دو کاشان
91(رای شــماره 140160302034008878 هیــأت دوم0 حشــمت مهدی پور 
صاحب آبادی فرزند مهدی بشــماره شناسنامه 8 صادره از کاشــان به شماره ملی 
1263098223 –  سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت158/09 متر مربع 
 بشماره15827 فرعی مجزی از 1465 فرعی از پالک 49- اصلی واقع در صفی آباد

 بخش دو کاشان
92(رای شماره 140160302034008877 هیأت دوم0 مرتضی قادری فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 7 صادره از کاشان به شماره ملی 1263276083 –  سه دانگ مشاع 
ازششدانگ یکبابخانه بمساحت158/09 متر مربع بشماره15827 فرعی مجزی از 

1465 فرعی از پالک 49- اصلی واقع در صفی آباد  بخش دو کاشان
ادامه صفحه 5
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93(رای شماره 140160302034009962 هیأت اول0 مجتبی شومالی فرزنداحمد 
بشماره شناسنامه 2043 صادره از کاشان به شماره ملی 1262048796 –  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت128/75 متر مربع بشماره15828 فرعی مجزی از 15422 فرعی 

از پالک 49- اصلی واقع در صفی آباد بخش دو کاشان
94(رای شــماره 140160302034009961 هیأت اول0 محمد رضا درخش فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان به شماره ملی 1250476151 –  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت125/27 متر مربع بشماره15829 فرعی مجزی از 15422 فرعی 

از پالک 49- اصلی واقع در صفی آباد بخش دو کاشان
95(رای شــماره 140160302034011190 هیأت اول0 علی سیاحی کاشی فرزند 
رمضان بشماره شناســنامه 2198 صادره از کاشان به شــماره ملی 1263334512 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت64/70 متر مربع بشماره15833 فرعی مجزی از 

11454 فرعی از پالک 49- اصلی واقع در صفی آباد  بخش دو کاشان
96(رای شماره 140160302034010646 هیأت دوم0 فهیمه قزاانی فرزند محمود 
بشماره شناسنامه 15766 صادره از کاشان به شماره ملی 1263470149 –  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت99/51 متر مربع بشماره15835 فرعی مجزی از 3585 فرعی از 

پالک 49- اصلی واقع در صفی آباد  بخش دو کاشان
97(رای شماره 140160302034009256 هیأت اول0 خیراله پژوهان فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 6 صادره از کاشان به شــماره ملی 1262433983 –  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت280/99متر مربع بشماره506 فرعی از پالک 52- اصلی واقع در 

اراضی صفی آباد بخش دو کاشان
98(رای شماره 140160302034008144 هیأت دوم0 مجید مصدق فرزندحسن 
بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان به شــماره ملی 1250323177 –  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت89/15 متر مربع بشماره507 فرعی از پالک 52- اصلی واقع در 

اراضی صفی آباد بخش دو کاشان
99(رای شماره 140160302034010639 هیأت دوم0 فاطمه مال باقری اسد آبادی 
فرزندعباس بشماره شناسنامه 184 صادره از کاشان به شماره ملی 1262179599 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت126/60 متر مربع بشماره3231 فرعی مجزی از 

849 فرعی از پالک 53- اصلی واقع در یحیی آباد  بخش دو کاشان
100(رای شــماره 140160302034010179 هیأت اول0 مجتبی دهقانی راوندی 
فرزند مجید بشماره شناســنامه 0 صادره از کاشان به شــماره ملی 1250395445 
–  ششدانگ یکبابخانه بمســاحت119/10متر مربع بشماره6067 فرعی مجزی از 

2490 فرعی از پالک 1- اصلی واقع در راوند بخش چهار کاشان
101(رای شماره 140060302034013222 هیأت دوم0 مجید غالمحسینی راوندی 
فرزند رحمت اله بشماره شناسنامه 37 صادره از کاشان به شماره ملی 1263232531 
–  ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه و مغازه بمســاحت231/58متر مربع 
بشــماره6068 فرعی مجزی از 1752 فرعی از پالک 1- اصلی واقع در راوند بخش 

چهار کاشان
102(رای شماره 140060302034013223 هیأت دوم0 نرگس محمد زاده راوندی 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 2218 صادره از کاشان به شماره ملی 1261211359 
–  ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه و مغازه بمســاحت231/58متر مربع 
بشــماره6068 فرعی مجزی از 1752 فرعی از پالک 1- اصلی واقع در راوند بخش 

چهار کاشان
103(رای شــماره 140160302034007718 هیأت اول0 ابوالفضل مبین راوندی 
فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه 24 صادره از کاشان به شماره ملی 1263319653 
–  ششدانگ یکبابخانه بمســاحت157/50متر مربع بشماره6069 فرعی مجزی از 

1860 فرعی از پالک 1- اصلی واقع در راوند  بخش چهار کاشان
104(رای شماره 140160302034010691 هیأت دوم0 حمیری محمود زاده فرزند 
رحیم بشماره شناسنامه 0 صادره از مهاباد به شماره ملی 2860087362 –  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت339/94متر مربع بشماره6070 فرعی مجزی از 1439 فرعی از 

پالک 1- اصلی واقع در راوند  بخش چهار کاشان
105(رای شــماره 140160302034008104 هیأت دوم0 لیال احسن آرانی فرزند 
ابراهیم بشماره شناسنامه 10750 صادره از آران وبیدگل به شماره ملی 6199147472 
–  ششدانگ یکبابخانه بمســاحت246/07متر مربع بشماره6071 فرعی مجزی از 

1965 فرعی از پالک 1- اصلی واقع در راوند بخش چهار کاشان
106(رای شماره 140160302034010662 هیأت دوم0 حسین قطبی فرزند ماشااله 
بشماره شناسنامه 699 صادره از کاشان به شماره ملی 1262270278 –  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 563 متر مربع بشماره6072 فرعی مجزی از 4767 فرعی از پالک 

1- اصلی واقع در راوند بخش چهار کاشان
107(رای شماره 140160302034008203 هیأت دوم0 سید مهدی بنی هاشمی 
فرزند سید محمد بشماره شناسنامه 0صادره از کاشان به شماره ملی 1250349524 
–  سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 182/10 متر مربع بشماره6073 

فرعی مجزی از 2049 فرعی از پالک 1- اصلی واقع در راوند  بخش چهار کاشان
108(رای شماره 140160302034008204 هیأت دوم0 زهرا سادات بنی هاشمی 
فرزند سید مرتضی بشماره شناسنامه 0صادره از کاشان به شماره ملی 1250734967 
–  سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 182/10 متر مربع بشماره6073 

فرعی مجزی از 2049 فرعی از پالک 1- اصلی واقع در راوند بخش چهار کاشان
109(رای شــماره 140160302034011602 هیأت دوم0 محمد رضا بادی فرزند 
غالم بشماره شناسنامه 7545صادره از قم به شماره ملی 0381544796 –  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 180/71 متر مربع بشماره6074 فرعی مجزی از 1878 فرعی از 

پالک 1- اصلی واقع در راوند بخش چهار کاشان
110(رای شــماره 139960302034003588 هیأت اول0 فاطمه صادقی طاهری 
فرزند جعفر بشماره شناسنامه 60 صادره از کاشان به شماره ملی 1263107109–  سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت324متر مربع بشماره3676 فرعی مجزی 

از 2557و2559 فرعی از پالک 3- اصلی واقع در طاهر آباد بخش چهار کاشان
111(رای شماره 140160302034007023 هیأت اول0 زهرا اسمعیلی طاهری فرزند 
محمود بشماره شناسنامه 7 صادره از کاشان به شماره ملی 1263239277–  دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت324متر مربع بشماره3676 فرعی مجزی از 

2557و2559 فرعی از پالک 3- اصلی واقع در طاهر آباد بخش چهار کاشان
112(رای شماره 140160302034007013 هیأت اول0 محمود اسمعیلی طاهری 
فرزند اسد اله بشماره شناســنامه 58 صادره از کاشان به شماره ملی 1263078133 
– یک دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمســاحت324متر مربع بشماره3676 
 فرعی مجــزی از 2557و2559 فرعــی از پــالک 3- اصلی واقــع در طاهر آباد

 بخش چهار کاشان
113(رای شــماره 140160302034007035 هیأت اول0 مهدی مهتری طاهری 
فرزندخیر اله بشماره شناسنامه 9 صادره از کاشان به شماره ملی 1263256376 – 
ششدانگ یکدرب باغ محصور مشجر با کاربری کشاورزی بمساحت10065/47متر 
مربع بشــماره3677 فرعی مجزی از 1102و1103و1111و1096 فرعی از پالک 

3- اصلی واقع در طاهر آباد بخش چهار کاشان
114(رای شماره 140160302034006848 هیأت اول0 حبیب فرجی علی آبادی 
فرزندعلی بشماره شناسنامه 694 صادره از قم به شماره ملی 0384186297 – سه 
دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت180/39متر مربع بشماره3678 فرعی 

مجزی از 16 فرعی از پالک 3- اصلی واقع در طاهر آباد بخش چهار کاشان
115(رای شماره 140160302034006849 هیأت اول0 زینب شبانی کاشی فرزند 
محمود بشماره شناسنامه 1911 صادره از کاشان به شماره ملی 1262047471 – سه 
دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت180/39متر مربع بشماره3678 فرعی 

مجزی از 16 فرعی از پالک 3- اصلی واقع در طاهر آباد بخش چهار کاشان
آگهی اصالحی( رای شماره 140160302034011676 هیأت اول0 امید تنباکوکاری 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 2086 صادره از کاشان به شماره ملی 1263498957 
- ششدانگ قطعه زمین محصور مشتمل بر ساختمان قدیمی بمساحت1173/78 متر 
مربع بشماره22 فرعی مجزی از 3و5و7و9و10و12و13و16و18 فرعی  و مشاعات 

تابعه از پالک 5977- اصلی واقع در بخش یک کاشان

آگهی اصالحی( رای شماره 140160302034010201 هیأت دوم0 ابوالفضل هاشم 
زاده فرزند حسین بشماره شناسنامه 19 صادره از کاشان به شماره ملی 1263007554 
- ششدانگ یکباب مغازه بمساحت53/55 متر مربع بشماره1613 فرعی مجزی از 

289 فرعی از پالک 24- اصلی واقع دردیزچه بخش دو کاشان
آگهی اصالحی( رای شــماره 140160302034010202 هیأت دوم0 طاهره آرانی 
دیزچه فرزند قاسم بشماره شناسنامه 6 صادره از کاشان به شماره ملی 1262835399 
- ششدانگ یکباب مغازه بمساحت52/50 متر مربع بشماره1614 فرعی مجزی از 

289 فرعی از پالک 24- اصلی واقع دردیزچه بخش دو کاشان
آگهی اصالحی( رای شماره 140160302034011095 هیأت دوم0 حسن حقانی 
فرزند احمد بشماره شناسنامه 40212 صادره از کاشان به شماره ملی 1260392163 
- ششدانگ یکبابخانه بمساحت100/44 متر مربع بشماره15475 فرعی مجزی از 

8593 فرعی از پالک 49- اصلی واقع درصفی آباد بخش دو کاشان
بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات  سند 

مالکیت صادرخواهد شد
تاریخ انتشار نوبت اول :    1401/09/15
تاریخ انتشارنوبت دوم :   1401/09/30

م الف: 1420895 ابوالفضل علیزاده سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک کاشان
مفاد آراء

9/270 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابر آرا صادره هیات هاي موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتي اراضي و
 ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
 مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود. در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نماید. 
ردیف 1- به موجب راي شماره 10394 مورخ 1401/08/25 هیات سوم خانم زهرا 
عباسی ولدانی  به شناسنامه شماره 57072 کدملي 1280998164 صادره اصفهان 
فرزند اسداله در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 142/51 متر مربع پالک شماره 
1675 فرعی از 36  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ثبت در سامانه امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/30

م الف: 1421586  شهریاري رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

9/271 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هیات هاي موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان 
هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود 
. در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 
امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 

خود را به مرجع قضایي تقدیم نماید. 
ردیف 1- راي شماره 7468 مورخ 1401/07/02 هیات دوم آقای سید حسین موسوی 
جروکانی  به شناسنامه شماره 33 کدملي 1290223491 صادره اصفهان فرزند سید 
لطف ا...  در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 201/47 متر مربع پالک شماره 
44   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از 
سید مرتضی مصطفوی فرزند سید کریم ثبت در صفحه 243 الی 264 دفتر 238 تائید

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/30

م الف: 1421347  شهریاري رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

9/272 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابر آرا صادره هیات هاي موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
 مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود. در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نماید. 
ردیف 1- به موجب راي شماره 10933 مورخ 1401/09/03 هیات اول آقای فتح اله 
نصر آزادانی  به شناسنامه شــماره 25 کدملي 1289846677 صادره اصفهان فرزند 
اسداله در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 251/40 متر مربع پالک شماره 28 
فرعی از 8  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ثبت در 

سامانه امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/30

م الف: 1421359  شهریاري رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

9/273 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابر آرا صادره هیات هاي موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
 مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نماید. 
ردیف 1- به موجب راي شماره 10956 مورخ 1401/09/03 هیات چهارم آقای اکبر 
شریفی نژاد  به شناسنامه شماره 279 کدملي 1290406618 صادره فرزند مهدی در 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 151 متر مربع پالک شماره 3434 فرعی از 18  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان سند 58301 مورخ 

90/11/27 دفترخانه 112 اصفهان ثبت در سامانه امالک تائید
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/30

م الف: 1421447  شهریاري رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

9/274 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابر آرا صادره هیات هاي موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
 مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضي 

داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نماید. 
ردیف 1- به موجب راي شماره 12446 مورخ 1398/09/10 هیات چهارم آقای عطا 
شکوهی مقدم  به شناسنامه شــماره 31 کدملي 3719682196 صادره خاش فرزند 
حسین ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 124/32 متر مربع در قسمتی از  پالک 
شماره 67  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه 
از مالک رسمی کریم جاللی عاشق آبادی از سند قطعی شماره 15175 مورخ 4/5/15 

دفترخانه شماره 8 اصفهان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/30

م الف: 1421502  شهریاري رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

9/275 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابر آرا صادره هیات هاي موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
 مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نماید. 
ردیف 1- به موجب راي شماره 11231 مورخ 1401/09/09 هیات سوم آقای مظاهر 
جان نثاری الدانی  به شناسنامه شــماره 41 کدملي 1290450641 صادره اصفهان 
فرزند رمضان در ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 240/05 متر مربع پالک 
شــماره 295 فرعی از 13  اصلي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از مالکیت مالک رســمی ســکینه جان نثاری مورد ثبت صفحه 340 دفتر 

22 امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/30

م الف: 1421496  شهریاري رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

9/276 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابر آرا صادره هیات هاي موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتي اراضي و
 ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
 مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نماید. 
ردیف 1- به موجب راي شماره 11297 مورخ 1401/09/13 هیات سوم آقای رسول 
نصر اصفهانی  به شناسنامه شــماره 1490 کدملي 1283360500 صادره اصفهان 
فرزند صفرعلی ششدانگ زمین محصور )صورت گلخانه( به مساحت 424/28 متر 
مربع از پالک شــماره 447 فرعی از 24  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان از مالکیت حســین ابراهیمی آفارانی به موجب اظهارنامه ثبتی 

مورخ 11/1310  امالک 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/30

م الف: 1421694  شهریاري رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

9/277 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره  3265 14016030200700   هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای قدرت اله شریفی درآمدی 
فرزند قاسمعلی بشماره شناسنامه 4 صادره از لنجان دریک قطعه زمین مشجرباکاربری 
زراعی باغی باستثناء بهاء ثمنیه اعیانی به مساحت  70 / 9708 مترمربع پالک 524 
 اصلی واقع در نودرآمد که متقاضی خود مالک رســمی می باشد محرزگردیده است.

 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/30

م الف: 1421104 محمد علی ناظمی اشنی  رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان
مفاد آراء

9/278 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره  3264 14016030200700  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضــی آقای رمضان نصری فرزند 
صادق بشماره شناسنامه 91  صادره از اصفهان دریک قطعه زمین کشاورزی باکاربری 
زراعی  به مساحت  16 / 3725 مترمربع پالک 33 فرعی از 390 اصلی واقع در جیالب 
خریداری ازمالک رسمی آقای محمود برکتین فرزند محمدحسین محرزگردیده است 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/30

م الف: 1421113  محمد علی ناظمی اشنی  رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان
مفاد آراء

9/279 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- برابر رای شــماره 3047 مورخ 1401/09/09 هيات اول موضــوع 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 آقای منوچهر بهرامی سامانی 
به شناسنامه شماره 72 کدملی 4622839733  صادره سامان فرزند فرج اله  در چهار دانگ 
مشاع از ششدانگ يک قطعه زمين محصور به مساحت 74/93 متر مربع مفروزی از پالک 
شماره 10 فرعی از 2943  اصلی )جهت الحاق به پالک 2943/60(  واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب صورت جلسه تحويل زمين مورخ 1400/09/02 

از طرف ارتش )مالک رسمی( به متقاضی واگذار گرديده است.
- برابر رای شماره 3048 مورخ 1401/09/09 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت خانم مهرانگيز بهرامی سامانی به 
شناسنامه شماره 184 کدملی 4622896702  صادره سامان فرزند عروجعلی  در دو  دانگ 
مشاع از ششدانگ يک قطعه زمين محصور به مساحت 74/93 متر مربع مفروزی از پالک 
شماره 10 فرعی از 2943  اصلی )جهت الحاق به پالک 2943/60(  واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب صورت جلسه تحويل زمين مورخ 1400/09/02 

از طرف ارتش )مالک رسمی( به متقاضی واگذار گرديده است.
 لذا به منظــور اطالع عمومی مراتــب در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آ گهی می شــود در 
 صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشــته 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: 1401/09/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/15

م الف: 1429212  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

9/280 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابر آرا صادره هیات هاي موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
 مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نماید. 
ردیف 1- به موجب راي شماره 10951 مورخ 1401/09/03 هیات چهارم آقای احمد 
مستأجران گورتانی  به شناسنامه شماره 1334 کدملي 1283429551 صادره فرزند 
محمد تقی در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 165/94 متر مربع پالک شماره 
341 فرعی از 15  اصلي واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
ثبت در سامانه امالک و نامه شماره 16/1401/22361 مورخ 1401/05/22 اداره راه و 
شهرسازی اصفهان و نامه 139057/1401 مورخ 1401/8/1 جهاد کشاورزی اصفهان 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/30
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/15

م الف: 1429570  شهریاري رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

9/281 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره  140160302007003531   هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای روح ا... یزدانی گارماسه 
 فرزند حسن بشماره شناســنامه 34 صادره از فالورجان دریک باب خانه  به مساحت
 113/55 مترمربع پالک 410 اصلی واقع درگارماسه که متقاضی خود مالک رسمی 
است محرزگردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز 
آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این 
اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/30
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/15

م الف: 1428592 محمد علی ناظمی اشنی  رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان
مفاد آراء

9/282 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار 
بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی 
تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق 
ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به 
منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اســت در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شــد. صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
برابر رای شماره 140160302018001310 مورخ 1401/09/21 و کالسه پرونده 
1400114402018000188 بنام خانم ندا ابراهیمیــان دولت آبادی فرزند منصور  
شماره شناسنامه 4600 کدملی 1290889503 نسبت به شش دانگ یک باب انبار به 
مساحت 1910.0 مترمربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 320 اصلی واقع در منطقه 
صنعتی دولت آباد برخوار بخش 16 حوزه ثبت برخوار طبق مبایعه نامه عادی و گواهی 
حصروراثت و سند ابتیاعی به نام آقای منصور ابراهیمیان به شماره سند 90313 مورخ 

1352/03/06 دفترخانه 2 اصفهان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/30
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/10/15

م الف: 1429031 محمدرضا بیکیان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار  
فقدان سند مالکیت

9/283 شماره نامه: 140185602015002901- 1401/09/27 نظر به اينکه خانم خيرالنساء 
قهرمانی چرمهينی فرزند کريم  به استناد 2 برگ استشهاديه محلی که هويت و امضاء شهود 
رسما گواهی شده، مدعی است که سند مالکيت  ششدانگ يکباب خانه پالک 100 فرعی از 
1943- اصلی واقع در محله بابا شيخعلی شهر زاينده رود لنجان بخش 9 ثبت اصفهان که به 
نام وی، ثبت و سند مالکيت به شماره چاپی 361935  صادر و تسليم گرديده و معامله ديگری 
انجام نشده و به علت جابجايی مفقود شده است لذا چون نامبرده درخواست صدور سند مالکيت 
المثنی نموده، طبق ماده 120 اصالحی آئين نامه قانون ثبت، مراتب آگهی می شود که هر کس 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک موصوف يا وجود سند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ 
انتشار اين آگهی تا 10 روز پس از آن به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً با مدارک مثبت 
تسليم نمايد و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و يا در صورت اعتراض، اصل سند يا 
سند معامله ارائه نشود، اداره ثبت، المثنای سند مالکيت را طبق مقررات صادر و به متقاضی 
 تسليم خواهد کرد. م الف: 1428496 مصطفی شمسی مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک

 زرين شهر) لنجان (
وقت اجرای قرار تحریر ترکه

9/284 بدينوسيله اعالم می نمايد به موجب درخواست ليال محتشمی پور با وکالت بی مراک 
به طرفيت مرضيه و محمدرضا و پرويز و مهدی همگی محتشمی پور قرار تحرير ترکه مرحوم 
زهرا محتشمی پور طی شماره 0100359 در شورای حل اختالف صادر و وقت اجرای قرار 
ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 1401/11/3 تعيين گرديده است. لذا از ورثه يا نماينده قانونی 
آنها، بستانکاران و مديونين به متوفی و کسان ديگری که حقی بر ترکه متوفی دارند دعوت 
می شــود در موعد مذکور در محل اين شورا واقع در شهرســتان اصفهان به آدرس ارباب 
 حاضر شــوند. عدم حضور مدعوين، مانع اجرای قرار نخواهد بود. م الف: 1428862  

شعبه 20 شورای حل اختالف اصفهان 



چهار شنبه 30 آذر 1401 / 26 جمادی االول 1444 / 21 دسامبر 2022 / شماره 3704 

»مسی« و »مارادونا«، ۲ روی سکه رستگاری!
پس از ســومین قهرمانی آرژانتین در جام جهانی که با همت مسی و یارانش به دست آمد، پرسش 
اصلی در ذهن هواداران فوتبال این است که واقعا کدام یک از این دو ابرستاره دوران فوتبالی بهتری 

داشته اند؛ مسی یا مارادونا؟
بزرگ ترین بحث میان هواداران فوتبال، جدل هایی است که پاســخ درستی ندارد. عده ای به عنوان 
اســتدالل، قهرمانی جام جهانی را بهانه ای می دانند که دیگر برای همیشه مسی را بهترین در تاریخ 
بدانیم، اما برخی معتقدند که مارادونا فوتبالیست بهتری بود و در سطحی دست نیافتنی بازی می کرد.

از منظر جام های کسب شده، بازیکن سابق بارسلونا از قبل نه تنها با دیگو برابری کرده بود، بلکه او را 
به راحتی پشت سر گذاشت. دوران حضور مسی در اسپانیا و اکنون در فرانسه، جام های رنگارنگی را 
برایش به ارمغان آورده و هیچ جامی نیست که مسی حسرت تصاحب آن را داشته باشد. چهار قهرمانی 
لیگ قهرمانان اروپا، سه جام باشگاه های جهان و سه ســوپرکاپ اروپا در کنار هفت توپ طال، کمد 
افتخارات مسی را بیش از حد سنگین کرده است! افتخارات ارزشمندی که با قهرمانی در کوپا آمریکا 
تکمیل شد؛ عنوانی که مارادونا هیچ گاه کسب نکرد.تعداد جام هایی که مارادونا کسب کرده بسیار کمتر 
است. البته به این موضوع بستگی دارد که جو سری آ ایتالیا، به خصوص در عصر دیگو را بشناسید. 
کسب دو اسکودتو با ناپولی در ۱۲ سال با وجود رقبایی همچون یوونتوس، اینتر یا میالن ارزش بسیار 
زیادی دارد. مارادونــا جام های دیگری همچون یوفا، جام حذفی ایتالیا، جام حذفی اســپانیا و دو 
سوپرکاپ را نیز در کارنامه خود دارد، اما این عناوین کمتر از چیزی هستند که مسی کسب کرده است.

باید با خود صادق باشیم. آیا بازیکنی که بیشتر دوران حرفه ای خود را در بارسلونا، یک غول اروپایی 
سپری کرده، قابل مقایسه با بازیکنی است که در ناپل تاریخ سازی کرده و یک شهر را عاشق و شیفته 
خودش کرده است؟ نمی توان ضعیف تر بودن سری آ ایتالیا نسبت به اللیگا یا جام های کمتر را بهانه ای 
برای بهتر تلقی کردن مسی دانست.حقیقت این است که مارادونا سال ها قبل تر از ستاره آرژانتینی در 
مستطیل سبز درخشیده و این دو محصول، دو عصر متفاوت فوتبالی هستند که تفاوت های بی شماری 
دارند. با این حجم از تفاوت ها، قیاس افتخارات به نظر کار درستی نیست. در چنین شرایطی، بسیاری 

از هواداران سعی می کنند به جای نگاه به تعداد جام ها، ارقام دقیق تری را مورد بررسی قرار دهند.
بیشــترین لمس توپ، خلق موقعیت، دریبل های موفق، توانایی رهبــری و ویژگی های جنگندگی 
از معیارهایی هستند که برخی به آن اشــاره می کنند؛ اما آن قدر جزئی انتخاب شده اند که نمی تواند 
هیچ گاه پاسخ روشنی در اختیار طرفداران قرار دهد. همین جاست که آمار و ارقام جای خودش را به 
لذت می دهد، درواقع افراد مسن تر با جوان ترها بر سر لذت تماشای فوتبال دو ابرستاره بحث می کنند.

شکی نیست که کشور ایتالیا دیگو را در اوج خود دید و کاری که او در سری آ انجام داد، بی نظیر بود. زمانی 
که او در سری آ به زمین می رفت، به ویژه در برابر رقیبان قدرتمند شمالی، اگرچه همیشه اعداد، ارقام و 
احتماالت به ضررش بودند، اما باصالبت، قدرت و تکنیک ناب خودش نشان می داد که کفه ترازو به سود 
او سنگینی می کند. در عصری که مدافعان با هیچ مهاجمی شوخی نداشتند و فوتبال فیزیکی حرف 

اول را می زد، مارادونا همچنان در میان ارتش قدرتمند تدافعی حریفان می رقصید!
البته تماشای بازی کردن مسی به همان اندازه باشکوه بوده است، اما او عمدتا برابر تیم هایی قرار گرفته 
که نسبت به فوتبال عصر مارادونا بازی آرام تری انجام می دهند. از منظر ویژگی های فردی، دو ابرستاره 
آرژانتینی شخصیت های بسیار متفاوتی داشــتند. طرفداران فوتبال حافظه ضعیفی دارند و آخرین 
دستاوردها معموال بهترین دستاوردهاست؛ تا زمانی که موفقیت دیگری به دست بیاید. اگر کسی به 
اندازه کافی خوش شانس بوده باشد که بازی مارادونا و مسی را تماشا کرده باشد، تقریبا غیرممکن 

است بتواند یکی از آن ها را به عنوان بازیکن بهتر انتخاب کند.
چه کسی می داند، شاید طی چند ســال آینده مجبور باشــیم اعتراف کنیم که کیلیان امباپه از همه 
دستاوردهای بازیکنان پیشین عبور کرده و حتی به بازیکن بزرگ تری نسبت به همه بزرگان تاریخ مبدل 
شده است، اما تا آن زمان، اگر می خواهید تصمیم بگیرید که آیا مسی یا مارادونا بهترین فوتبالیست 
تاریخ بودند، احتماال بهتر است یک سکه روی هوا پرتاب کنید و شیر و خط بیندازید. شاید از این طریق 

به پاسخ درست برسید!

خبر  روز

ضعیف ترین تیم منتخب جام جهانی از نگاه اکیپ؛

کنعانی زادگان هم حضور دارد!
نشــریه اکیپ، ضعیف ترین تیم منتخب جام جهانی ۲۰۲۲ قطر را معرفی کــرد که نام یک ایرانی در 
آن دیده می شــود.رقابت های جام جهانی ۲۰۲۲ قطر پس از حدود یک ماه، روز یکشنبه هفته جاری 
به پایان رســید و تیم ملی آرژانتین با پیروزی در ضربات پنالتی پس از ۳۶ ســال انتظار فاتح جام 
۲۲ شد و فرانسه با شکســت نتوانســت از عنوان قهرمانی خود دفاع کند و به نایب قهرمانی بسنده 
کرد؛ همچنین تیم ملی کرواســی رتبه ســوم و مراکش رتبه چهارم را به دست آورد.روزنامه ورزشی 
فرانسوی اکیپ پس از اتمام این تورنمنت، ترکیب بدترین تیم جام جهانی ۲۰۲۲ قطر را معرفی کرده 
و یکی از بازیکنانی که در این لیست حضور دارد، گرت بیل، مهاجم ولز است، همچنین محمدحسین 
کنعانی زادگان مدافع تیم ملی کشورمان نیز یکی از بدترین های جام لقب گرفت.تیم منتخب اکیپ 
شامل این بازیکنان می شود: ین هنسی )ولز(، متی کش )لهستان(، محمدحسین کنعانی زادگان 
)ایران(، بوعالم خوخی )قطر(، یانیک کاراســکو )بلژیک(، آندریاس اسکوف اولسن )دانمارک(، 
کریســتین بیلیک )لهســتان(، پیوتر زیلینسکی )لهســتان(،کرپین دیاتا )ســنگال(،گرت بیل 

)ولز(،آنتونی کانترس )کاستاریکا(.
 

مورد عجیب پورعلی گنجی، اولین دربی در ۳۰ سالگی!
دربی پایتخت در شرایطی برگزارشد که نام یکی از مدافعان با تجربه تیم ملی در لیست دربی اولی ها 
قرار گرفته بود.مرتضی پورعلی گنجی پس از درخشش در نفت تهران که البته این روزها این باشگاه 
به تاریخ پیوســته، توانســت نظر مثبت کارلوس کی روش را جلب کند و مسافر جام ملت های آسیا 
شود. مرتضی در هیچ مقطعی تا آن زمان در دو تیم پر طرفدار پایتخت بازی نکرده بود اما مهره ثابت 
و قابل اعتماد کی روش در جام ملت های آسیا در سال ۲۰۱۵ شد.مرتضی با تجربه حضور ثابت در دو 
جام جهانی و دو جام ملت های آسیا هرگز در تیم های محبوب پایتخت به میدان نرفته بود و پس از 
درخشش در اولین حضورش در تیم ملی، لژیونر شد. وی ۷ سال در تیم های چینی و قطری به میدان 
رفت؛ اما هیچ وقت تمایلش برای پوشیدن پیراهن پرسپولیس را کتمان نکرده بود و سرانجام طی 
۳۰ سالگی و پس از خداحافظی سید جالل حسینی، اسطوره سرخ ها جانشین او در خط دفاعی شد.

در ابتدا تصور می شــد به دلیل اینکه این بازیکن به تازگی از یک مصدومیت ســخت بازگشته است 
نتواند عملکرد گذشته خودش را تکرار کند؛اما نمایش درخشان او در خط دفاعی باعث شد تا دوباره 
در تیم ملی هم تبدیل به مهره ثابت کی روش شود و در هر سه بازی ایران مقابل انگلیس، ولز و آمریکا 
به میدان رفت.ودر نهایت او با تجربه ۴۹ بازی ملی،باتجربه ترین دربی اولی بازی دیروز محســوب 

می شد!
 

الهامی: باختیم اما با شخصیت بازی کردیم
سرمربی هوادار معتقد است که تیمش با وجود شکست، فوتبال قابل احترامی مقابل هوادار انجام 
داد.تیم هوادار در هفته دوازدهم لیگ برتر با نتیجه دو بر یک مغلوب میزبان خود گل گهر شد. ساکت 
الهامی که با وجود شکست، از عملکرد شاگردان خود رضایت کافی داشت در نشست خبری بعد از 
بازی گفت: به هر دو تیم بابت انجام یک بازی خوب خسته نباشید می گویم. به تیم خوب آقای قلعه 
نویی و مجموعه گل گهر تبریک و به بچه های خودمان دست مریزاد می گویم.وی ادامه داد: روز اولی 
که هوادار را تحویل گرفتم، دنبال این بودم که تیمی قابل احترام و با شخصیت داشته باشیم. یک بازی 
خوب و قابل احترام انجام دادیم ولی این طبیعت فوتبال است که همیشه چیزی که به نفع شماست، 
پیش نمی آید. از بچه هایم خیلی راضی هستم و دســت تک تک آنها را می بوسم. به نظر یک بازی 
خیلی خوب انجام دادیم.سرمربی هوادار در پاسخ به سوالی در مورد اینکه اگر تغییراتی که در بازی 
انجام داد زودتر رقم می خورد، نتیجه بهتری کسب می شد، تاکید کرد: گل گهر هم خوب بازی کرد. 
باید همه جوانب را در نظر گرفت. من از همه بازیکنان، چه آنهایی که به تیم اضافه شدند و چه آنهایی 

کافه ورزش

افشاگری بازیکن 
پرسپولیس در خصوص 

»لوکادیا« و دلیل ترک ایران
ستاره هلندی پرسپولیس یک روز قبل از بازی 
حساس برابر استقالل تهران را ترک کرد. این در 
حالی است که او شنبه شب بدون اطالع مدیران 
باشگاه قصد خروج از ایران را داشت که به دلیل 
عدم دریافت مفاصاحساب مالیاتی برای خروج 
از ایران با مشکل مواجه و مجبور شد باشگاه را از 
اقدام خود مطلع کند. در نهایت اتفاقی که برای 
پرسپولیس خوشایند نبود، رخ داد و لوکادیا در 
آستانه این بازی حساس از ایران رفت.لوکادیا 
دلیل این تصمیم ناگهانی را بیماری همسرش 
عنوان کرده بود؛ اما مدیران پرسپولیس معتقدند 
همسر این بازیکن بیمار نیست و احتماال دالیل 
دیگری وجود داشــته که لوکادیا ایــران را ترک 
کرده است؛ دالیلی که البته مدیران پرسپولیس 
از آن بی خبر هستند. برخالف خبرهایی که منتشر 
شد، پاسپورت این بازیکن هم در اختیار باشگاه 
پرسپولیس نبوده است و لوکادیا بعد از ساعاتی 
حضور در فرودگاه امام خمینــی)ره( در نهایت 
موفق شــد ایران را ترک کند. یکی از مسئوالن 
پرسپولیس به همشهری می گوید: »در فوتبال 
اروپا باشگاه ها به مسائل خانوادگی بازیکنان و 
اینکه فوتبالیست ها در این زمینه با مشکل مواجه 
شوند، اهمیت زیادی داده می شود ولی ما بعید 
می دانیم مشکلی برای همسر لوکادیا به وجود 
آمده باشــد. هنوز هم نمی دانیم او چرا ایران را 
ترک کرده اســت.«هنوز رســانه ها و همچنین 
باشگاه پرســپولیس دالیل روشن و قطعی در 
مورد رفتــن لوکادیا منتشــر نکرده اند و جالب 
اینجاســت که او بدون خداحافظی با بازیکنان 
پرســپولیس این تیم را ترک کرده است. با این 
حال، یکی از بازیکنان پرسپولیس در گفت وگو 
با خبرنگار همشهری درخصوص جدایی لوکادیا 
می گوید: »او بدون مشــکل در کنــار ما تمرین 
می کرد ولی من کامال متوجه شــدم که لوکادیا 
در این چند هفته شرایط روحی خوبی نداشت. 
او مدتی پیش با من صحبــت کرد و با صراحت 
گفت که احســاس خوبی ندارد و دوست ندارد 
دیگر در ایران بماند. ما هم شنیده ایم که لوکادیا 
درخواست مرخصی کرده ولی با حرف هایی که 

قبال به من زد، بعید است به ایران برگردد.«

سوژه روز

وز عکس ر

ورود »مسی« و 
یارانش به آرژانتین 

با کاپ قهرمانی

دلیل تغییر برنامه بازی های لیگ برتر مشخص شد
با توجه به تداخل برنامه بازی های نمایندگان بسکتبال ایران در رقابت های غرب آسیا، ســازمان لیگ برنامه بازی لیگ را دستخوش تغییرات کرد.رقابت های 
بسکتبال باشگاه های غرب آسیا در حالی از امروز)چهارشنبه( ۳۰ آذر ۱۴۰۱ آغاز می شود که تیم های شهرداری گرگان و ذوب آهن اصفهان، به ترتیب در روزهای 
چهارشنبه و پنجشنبه در لبنان به مصاف رقیبان خود می روند. آغاز این مسابقات اما باعث شد تا سازمان لیگ بسکتبال ایران برنامه بازی های لیگ را برای این 
دو نماینده ایران تغییر دهد تا در حد امکان، شرایط برای حضور این دو تیم در مسابقات غرب آسیا فراهم باشد. از هفته جاری لیگ برتر ایران در سه روز)یک شنبه، 
دوشنبه و پنجشنبه( پیگیری می شود و دلیل این اتفاق همزمان بودن بازی های نمایندگان ایران در مســابقات غرب  آسیا با لیگ برتر است.با توجه به این که 
لیگ ایران روزهای دوشنبه و پنجشنبه پیگیری می شود و مسابقات غرب آسیا نیز روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، به همین دلیل سازمان لیگ ایران تغییراتی را 
در زمان بازی های داخلی شهرداری گرگان و ذوب آهن ایجاد ایجاد کرده است. طبق برنامه سازمان لیگ تیم های ایرانی هر هفته دو بازی )دوشنبه و پنجشنبه( 

در لیگ انجام می دهند، اما این دو نماینده ایران در هر هفته یک بازی داخلی برگزار خواهند کرد، چرا که در بازی دوم خود باید به مصاف رقیبان آسیایی بروند.
شــهرداری گرگان تک بازی داخلی خود را هر هفته روزهای یک شنبه و ذوب آهن روزهای دوشــنبه برگزار می کنند تا فاصله هر بازی داخلی آن ها با بازی های 
آسیایی سه روز باشد.اما دلیل این تغییرات چیست؟ بازی های غرب آسیا روزهای چهارشــنبه و پنجشنبه پیگیری می شود که در همین راستا، تیم شهرداری 

گرگان روزهای چهارشنبه و تیم ذوب آهن اصفهان روزهای پنجشنبه باید مقابل رقیبان آسیایی خود قرار بگیرند.

اســتیضاح وزیر ورزش در مجلس شورای اسالمی به 
بیش ۵۰ امضا رسیده است.استیضاح حمید سجادی، 
وزیر ورزش در مجلس شورای اســالمی به بیش ۵۰  
امضا رسیده این در حالی است که طبق گفته متولیان 
این اســتیضاح، این امضاها در حال افزایش اســت.

پیش از این وزیر ورزش از مجلس شورای اسالمی به 
علت اقناع نشــدن نمایندگان از پاسخ های وی، کارت 

زرد دریافت کرده بود.
محورهای استیضاح وزیر ورزش عبارت اند از:

۱- نابه سامانی ها در فدراســیون های ورزشی و عدم 
ثبات در فدراسیون ها

۲- عدم توجه به توسعه زیر ساخت ها و امکان ورزشی 
در شهرها و استان ها

۳- عدم توجه به قهرمانان ملی و حل مشکالت آن ها
۴- عدم توجه به جوانان و مشکالت آن ها و درست اجرا 

نکردن قانون جوانی جمعیت
در قانون اساسی در فصل ششم با عنوان »قوه مقننه« در 
مبحث دوم تحت عنوان »اختیارات و صالحیت مجلس 
شورای اسالمی« در اصل هشتاد و نهم مسئله استیضاح 
هیئت وزیران یا یک وزیر را به شرح زیر مورد پذیرش 
قرار داده اســت. »نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
می توانند در مواردی که الزم می دانند هیئت وزیران یا 
هر یک از وزرا را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل 
طرح در مجلس اســت که با امضای حداقل ۱۰ نفر از 
نمایندگان به مجلس تقدیم شود.هیئت وزیران یا وزیر 
مورد استیضاح باید ظرف مدت ۱۰ روز پس از طرح آن 

در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس 
رای اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیئت وزیران 
یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح 
خود توضیحات الزم را می دهند و در صورتی که مجلس 
مقتضی بداند اعالم رای عــدم اعتماد خواهد کرد.اگر 
مجلس رای اعتماد نداد هیئت وزیــران یا وزیر مورد 
استیضاح نمی توانند در هیئت وزیرانی که بالفاصله بعد 

از آن تشکیل می شود عضویت پیدا کند.«

استیضاح وزیر ورزش به بیش از ۵۰ امضا رسید

   در زمانی که مهدی تاج هنوز در مسیر ورود به سمت های   
رده باالی مدیریتی فوتبــال ایران بود، جواد خیابانی از 
دوستان وی محسوب می شد. مجری ای که با گزارش بازی های مهمی 
مثل اســترالیا و آمریکا  در آن زمان یکی از مشهورترین و محبوب ترین 
چهره های تلویزیونی به شمار می آمد. بیست و چندسال بعد اما رابطه  تاج  
با خیابانی و سایر مجریان صداوسیما چنان نیست که پیش تر بود و حضور 
در مهم ترین صندلی فوتبال بنشی متفاوت با گذشته به وی بخشیده که 
در بازگشت مجددش به فوتبال تقویت هم شــده است. تاج تنها مدیر 
فوتبال ایران است که تقریبا تمام مناصب مدیریتی را تجربه کرده است. از 
مدیریت در اتحادیه فوتبال تا ریاست بر هیئت مدیره پرسپولیس، ریاست 
در سازمان لیگ، نایب رییسی فدراســیون فوتبال و همچنین سه دوره 
ریاســت بر فدراســیون فوتبال ایران و حاال عضویت در کمیته اجرایی 
کنفدراسیون فوتبال آسیا که مجموع این سمت ها در تاریخ فوتبال ایران 
برای هیچ فرد دیگری ثبت نشده اســت.وی در حال حاضر در روزهای 
سپری کردن یک دوره کوتاه تر دو و نیم ساله در سمت ریاست فدراسیون 
فوتبال با چالش های پیش بینی نشــده و بزرگی رو بــه رو بوده و البته 
مسائلی را پشت سر گذاشته که خود بخشی از آن بوده است؛ مسائلی که 
بیشــتر پیرامون حضور مجدد کارلوس کی روش در سمت سرمربی تیم 
ملی ایران برمی گردد.این مدیر اصفهانی  که پیش از کناره گیری از سمتش 
به عنوان رییس فدراسیون بعد از ماجراهای مربوط به شکست های تیم 
ملی با مارک ویلموتس، با حضــور در برنامه فوتبال برتر، جنگی علنی با 
محمدحسین میثاقی را آغاز کرده بود، پس از آن مدت طوالنی در صحنه 
مطبوعات حاضر نبود؛ اما پیش از انتخابات فدراســیون یک جلسه در 
برنامه فوتبال برتر حضور پیدا کرد و با این پیش زمینه پس از آنکه مطمئن 
شد دست اندرکاران این برنامه چندان موافق بازگشت مجدد او به فوتبال 
نیستند با این تیم وارد جنگی علنی شد.به این ترتیب در پایان رقابت های 
جام جهانی او دوشنبه شب به  ویژه برنامه شبکه ورزش دعوت شد. اما به 
واقع  اگر او رابطه ای مخدوش شده با صدا و سیما نداشت، در استودیوی 
بزرگ تر شبکه سه، پاسخ سواالت محمدحسین میثاقی را می داد.از قرار 
معلوم تاج قصد داشــت حتما در رسانه ملی حضور داشــته باشد و به 
ســواالت پیرامون حضور ایران در جام جهانی پاســخ دهــد و انتخاب 
نهایــی اش برنامه ای بــود آرام تر. امــا حتی با وجود حضــور خیابانی  
جنجالی تر از همیشه پیش رفت. درحالی که او ابتدا به ساکن تنها برای 
اعالم اخبار مهم و پاسخ به چند سوال به جام جم رفته بود. او دو ساعت پر 
نیش و کنایه و عجیب  را با دو مجری )خیابانی و مجیدی( سپری کرد و 
احتماال این ســر و کله زدن طوالنی در طول ضبط برنامه های ورزشــی 
تلویزیون بی ســابقه بوده اســت.تاج از همان ابتدا به خصوص با رسول 
مجیدی، مجری جوان تر، زاویه ای جدی نشــان داد و بنای مخالفت با 
ســواالت وی را گذاشت.)پرســش هایی که بیشــتر پیرامون کارلوس 
کی روش و عملکرد ضعیف او در رقابت های جام جهانی مطرح می شد(. 
وی به وضوح  با وجود پاسخ دادن به بخشی از این سواالت می خواست 

بحث به سمت مسائل ریشه ای تر برود تا او بتواند بخشی از دستاوردهای 
مهم خود در دوره حضورش در فدراسیون را به مردم اعالم کند؛نکاتی که 
خالصــه آن راه اندازی VAR، حل و فصل پرونــده ویلموتس، موضوع 
بازگشت استقالل و پرسپولیس به رقابت های آســیایی و آغاز مجدد 
بررسی پرونده های آنها برای دریافت مجوز حرفه ای و همچنین در نهایت 
برنامه ای بود که او برای توزیع منابع مالی به فوتبال ایران در نظر داشت.

مباحثی که هر یک از آنها می توانســت سرفصل یک برنامه جداگانه در 
تلویزیون باشد؛ اما باتوجه به غیبت طوالنی مهدی تاج در رسانه ملی او 
مجبور بود که این بحث هارا به صورت فشرده مطرح کند.جالب اینکه تاج 
حتی در صحبت هایی که درباره طرح ابتــکاری اش برای گردش مالی 
فوتبال باشگاهی ایران داشت، موضع خود را به این سازمان نزدیک کرد و 
گفت قصد ندارد برای فوتبال پولی از صدا و سیما طلب کند، بلکه به دنبال 
این است از طریق بندهای قانونی کارخانجات را مجاب کند تا بودجه ای را 
در اختیار صدا و سیما قرار بدهند تا این پول به عنوان حق پخش بین کلیه 
تیم های فوتبال ایران که از پوشش تصویری برخوردار می شوند، توزیع 
شود.اما هرچه که تاج اصرار به طرح نکات متفاوت داشت، سواالت اصلی 
این برنامه پیرامون کی روش و آینده تیم ملی بود. نظراتی که شاید انتظار 

می رفت با توجه به نتایج ضعیف کسب شده ایران در جام جهانی با تایید 
تاج همراه شــود؛ اما او در تمام دقایق برنامه پشت سرمربی منتخبش 
ایستاد و بعد از صحه گذاشتن روی انتخاب او تاکید کرد که برخالف سایر 
مدیران همه مسئولیت ها را به گردن سرمربی اش نخواهد انداخت . وی 
گفت اینطور نیست که خود را با مقصر کردن کی روش تبرئه کند و به همین 

دلیل در غیاب این مربی پرتغالی از حقوقش دفاع خواهد کرد .
با وجود همه بحث ها و در شرایطی که تاج با آن جمالت خاص هر از گاهی 
متلکی هم نثاردو مجری این برنامه کرد، این گفت وگو در فضایی عجیب 
به پایان رســید؛ آنجایی که در ابتدا مجیدی از مردم بابت اینکه رییس 
فدراسیون با سواالت آنها پاسخ نداده عذرخواست، اما تاج بالفاصله قبل 
از تیتراژ انتهایی از فرصت خداحافظی استفاده کرد تا بگوید از مردم بابت 
اینکه فدراســیون نمی خواهد مثل صدا و سیما احساساتی عمل کرده و 

زود دست به تغییرات بزند عذرخواهی می کند!
در همین لحظه دوربین نمایی از باالی استودیو را روی آنتن برد و برنامه 
در شــرایطی به اتمام رسید که ظاهرا بحث ها با شــدت ادامه داشت تا 
مشخص بشود آن ارتباط دوستانه قدیمی تا چه حد عوض شده  و تغییر 

شکل داده است.

 یک مصاحبه که درواقع یک بگومگوی سه نفره بود؛

گزارشی از یک شب بی سابقه در تلویزیون!



سخنگوی سازمان آتش نشانی اصفهان تشریح کرد:

آنچه که باید برای ایمن سازی ساختمان بدانیم
سخنگو و رییس اداره ارتباطات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: هنگام 
احداث ساختمان جدید یا بازسازی بنیادی آن، باید از سازمان آتش نشانی مجوز دریافت شود، سپس 
در واحد معاونت پیشگیری این سازمان طرح ایمنی الزم برای نقشه ساختمان ارائه می شود.سرآتشیار 
فرهاد کاوه اهنگران در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به نحوه پیشگیری حادثه در ساخت وسازها اظهار 
کرد: هنگام احداث ساختمان جدید یا بازســازی بنیادی آن باید از سازمان آتش نشانی مجوز دریافت 
شود، همچنین مالکان خانه های دارای بیش از سه ســقف که بدون واحد تجاری است و صرفا کاربرد 
مسکونی دارد، باید از سازمان آتش نشانی استعالم بگیرند؛ به این ترتیب که قبل از هر اقدام با مدارک و 
نقشه های الزم به شهرداری منطقه مراجعه کنند و سپس توسط شهرداری به آتش نشانی معرفی شوند.

وی ادامه داد: سازمان آتش نشانی در واحد معاونت پیشگیری طرح ایمنی الزم برای نقشه ساختمان را 
ارائه می کند و چنانچه نقشه احتیاج به اصالح داشته باشد، تغییرات الزم اعمال می شود و به تایید مهندس 
ناظر می رسد.سخنگو و رییس اداره ارتباطات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان 
خاطرنشان کرد: کارشناسان اآتش نشانی در سه مرحله از ساخت وساز وارد عمل می شوند، مرحله نخست 
اجرای طرح ایمنی، گام بعدی پایان سفت کاری و مرحله سوم پایان کار است، لذا اگر در هر یک از مراحل 
خللی ایجاد شود، کارشناسان تا زمان برطرف شدن مشکل از صدور مجوز ادامه ساخت وساز جلوگیری 
خواهند کرد.کاوه آهنگران گفت: جان و مال مردم برای ما در اولویت است و اگر پیشگیری های الزم در 
خصوص حریق و حوادث انجام شود،هزینه های مالی و جانی کمتری به کشور و افراد تحمیل می شود.وی 
گفت: موارد ایمنی الزم در ساخت  وساز شامل گودبرداری اصولی جهت جلوگیری از ریزش منازل مجاور، 
سفت کاری راه پله ها، دسترسی های فرار، اسانسورها و جان پناه پشت بام می شود که الزم است تمام موارد 
به طور استاندارد استفاده شده باشد.سخنگو و رییس اداره ارتباطات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری اصفهان تصریح کرد: هنگام ساخت وساز باید دقت شود تا دیواره های آسانسور و البی از جنس 
چوب نباشد تا موجب انتقال حریق به سایر طبقات نشود، همچنین باید نسبت به ساخت نما توجه شود 
و نیز توجه ویژه به نصب کپسول های آتش نشانی، اعالم کننده ها و دستگاه های اطفای حریق شود.وی 
افزود: الزم است شهروندان نسبت به خریداری مصالح ساختمانی و موارد ایمنی دقت و از شرکت های 
مورد تایید آتش نشانی خرید کنند، در این صورت با رعایت تمام نکات ایمنی تاییدیه الزم به شهروندان 
داده می شود.کاوه آهنگران گفت: تاییدیه ساخت وساز سازمان آتش نشانی به نسبت رعایت موارد ایمنی 
از یک تا سه ستاره امتیازبندی شده است تا شهروندان هنگام خرید منزل با توجه به ستاره های ایمنی از 
امنیت ساختمان خود مطلع شوند، به این مفهوم که ساختمان دارای یک ستاره یعنی قابل قبول و منازلی 

که تمام موارد را به دقت رعایت کرده باشند، گواهی نامه سه ستاره دریافت می کنند.

مدیرکل کمیته امداد استان خبرداد:

اشتغال مددجویان روستا های استان اصفهان با اجرای 
طرح های بوم گردی

هفت طرح بوم گردی با هدف توانمندسازی مددجویان استان اصفهان با همکاری و تعامل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری، احداث و مرمت شده اســت.مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان 
اصفهان، گفت: بیش از ۴۳ هزار خانوار تحت حمایت، در روستا های استان ساکن هستند و تاکنون ۷ طرح 
بوم گردی با هدف توانمندسازی مددجویان احداث و مرمت شده است.کریم زارع با بیان اینکه اقامتگاه 
بومگردی فرصت های بسیار زیادی را برای کسب و کار های کوچک خانوادگی در روستا ها فراهم می آورد، 
افزود: کارشناســان میراث فرهنگی برای راه اندازی، صدور مجوز و اموزش مهارت شغلی در این زمینه با 
مددجویان کمیته امداد همراهی می کنند و کالس های اموزش بومگردی در روستا های گردشگرپذیر برگزار 
شده است.مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان، گفت: یکی از راه های کمک به اشتغال مددجویان و کسب 
درآمد پایدار، برای جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها، حفظ صنایع دستی و آیین های سنتی این 

مناطق، خروج از کشاورزی تک محصولی و بهبود وضعیت معیشتی، توجه به بخش گردشگری است.

خبر  روزبا مسئولان 

طرح شناورسازی ساعات 
کاری ادارات تا پایان سال 

در اصفهان تمدید شد
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری 
اصفهان از تمدید طرح شناورسازی ساعات 

کاری ادارات تا پایان سال ۱۴۰۱ خبر داد .
بــه نقــل از اداره کل روابط عمومــی و امور 
بین الملــل اســتانداری اصفهــان، مهران 
زینلیان در حاشــیه نشست شورای ترافیک 
استان، اظهار داشت: باتوجه به ارائه گزارش 
درخصــوص تاثیــرات طرح شناورســازی 
ســاعات کاری ادارات مقرر شد این طرح تا 
پایان سال به قوت خود باقی بماند.وی ادامه 
داد: همچنین در این نشســت پلیس راهور 
استان گزارشی از آخرین وضعیت تصادفات 
جاده ای و آمار رشد تصادفات جرحی و فوتی 

استان ارائه کرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری 
اصفهان با اشــاره بــه اینکه براســاس امار 
متوفیان کودک و نوجــوان تصادفات بیش 
از بزرگســاالن اســت، بیان کرد: باتوجه به 
اهمیت این موضوع تصمیمــات الزم اتخاذ 
شد و نقش محوری صداوسیما درخصوص 
فرهنگ سازی پیشگیری از تصادفات مورد 
تاکید قرار گرفت.وی افزود: همچنین مقرر 
شــد مواردی که در شــورای ترافیک مطرح 
می شــود با برنامــه زمان بنــدی خاص و 
مشخص در جلســات آینده پیگیری شود. 
کنترل ســرعت در بزرگراه ها و تســریع در 
ارسال پیامک جریمه برای افراد خاطی نیز 
در این جلسه تاکید شد.زینلیان خاطرنشان 
کرد: موارد مرتبط با توقفــگاه کامیون ها در 
محور ورودی شمال شهر نیز بررسی و مورد 
تصویب قرار گرفت. با اجرایی شدن این طرح 
از ورود انواع کامیون به داخل شهر جلوگیری 
به عمل می  آید و رانندگان در توقفگاه مربوطه 
در شمال شهر می توانند از پارکینگ استفاده 
کنند.وی گفت: درخصوص دسترســی های 
محلی غرب استان، محالت منطقه ۱۳ و ۱9 
و نحوه اتصال ان نظرات دســتگاه ها ارائه و 
مقرر شد بازدید مشترکی در این مورد انجام 

و تصمیمات الزم اتخاذ شود.
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      خبرنگاران اصفهانی از پروژه ها و ظرفیت های حوزه حمل و نقل اصفهان بازدید کردند؛

    اصفهان؛ شهر اولین ها و برترین ها

اهالی رسانه اصفهان به مناسبت هفته حمل ونقل و رانندگان در  
تور بازدید از پروژه ها و ظرفیت های حــوزه حمل ونقل و ترافیک 

شهرداری با مسئوالن شهری همراه شدند. 
بازدید از سالن مانیتورینگ اتوبوسرانی و سامانه اصرو، مرکز پایش و مانیتورینگ 
آلودگی هوای شهر اصفهان، پایانه شهید مهرابی به عنوان محل بازسازی اتوبوس ها 
و بخش های مختلف ایستگاه کاوه شرکت قطار شهری، بخش هایی از این برنامه 

یک روزه بود.
معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری، مدیرعامل شــرکت اتوبوسرانی و معاون 
فنی و اجرایی بهره برداری شرکت قطار شهری، خبرنگاران را در این تور یک روزه 

همراهی می کردند. 

    اولین ایستگاه: سالن مانیتورینگ اتوبوسرانی و سامانه اصرو
اولین ایستگاه دید و بازدید، سالن مانیتورینگ اتوبوسرانی و سامانه اصرو بود. 
در این بخش، حسین حق شناس، معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان، 
در جریان بازدید از مرکز مانیتورینگ اتوبوســرانی، توضیحاتــی ارائه کرد: مرکز 
مانیتورینگ، مدیریت و کنترل ناوگان اتوبوســرانی شرکت اتوبوسرانی اصفهان 
و حومه بر اساس ســامانه اصرو فعالیت می کند. این ســامانه دو کارکرد دارد، 
ای وی ال یعنی موقعیت یاب اتوبوس و ای اف سی یعنی پرداخت کرایه هوشمند.

وی با بیان اینکه بر اساس آخرین آمار ۴۰ هزار نفر این سامانه را دانلود کرده اند، 
ادامه داد: ایــن نرم افزار نقش مهمی در کاهش ترافیک، تســهیل دسترســی 

شهروندان به اتوبوس و اطالع از زمان بندی اتوبوس ها دارد.
معاون حمل ونقل و ترافیک شــهردار اصفهــان تصریح کرد: پــروژه مطالعاتی 
شناســایی خطوط الزم برای به کارگیری ون ها و میدل باس ها در سطح شهر در 

حال انجام است.
حق شناس خاطرنشان کرد: در دوره های قبل مدیریت شهری، به دالیل مختلف 
چون شیوع ویروس کرونا اتوبوس های الزم خریداری نشده است؛ حتی قرارداد 
خرید ۴۰۰ دستگاه اتوبوس در دوره چهارم مدیریت شهری امضا شده بود که در 
دوره قبل لغو شد؛ اما در دوره ششم مدیریت شهری از سال گذشته تاکنون، ۲۸۰ 
دستگاه اتوبوس جدید خریداری و ۲۴۰ دستگاه اتوبوس بازسازی و تعمیر شده 

اســت.وی اظهار کرد: اکنون مشــکل جذب راننده جدید داریم که برای رفع این 
مشکل از سال گذشته تدابیر الزم برای جذب نیرو اتخاذ شده است.

بهنام جلیلیــان ، مدیر مطالعــات و برنامه ریزی معاونــت حمل ونقل و ترافیک 
شهرداری اصفهان، نیز درباره این مرکز گفت: مرکز مانیتورینگ، مدیریت و کنترل 
ناوگان اتوبوسرانی از ســال ۸9 وارد فاز اجرایی طرح ای اف سی در اصفهان شد و 
طی کمتر از یک سال توانست به عنوان اولین کالن شــهر در بین کالن شهرها این 

طرح را اجرا کند.
وی ادامه داد: از سال 99 توانستیم این سیســتم و سامانه اصرو را اجرایی کنیم 
که طی ماه های آینده به بهره برداری صددرصدی می رسد. در این مرکز، مدیریت 
حدود ۱۰۰ خط که با ۷۰۰ دســتگاه اتوبــوس در اصفهان فعالیــت می کند، رصد 

می شود.
عباس روحانی،مدیرعامل شــرکت اتوبوســرانی اصفهان و حومه هم از رفع آنی 
مشکالت اتوبوسرانی در شهر با کمک مرکز مانیتورینگ خبر داد و گفت: سال ۸9 
موضوع مکانیزاســیون و پرداخت الکترونیکی اتوبوس ها در کالن شهر اصفهان 
آغاز شد. در این زمینه، به دنبال پیشــرفت فناوری یکپارچه سازی این پرداخت 
الکترونیکی را با نام سامانه AFC مدنظر قرار دادیم و دوباره با وقفه ای که در دوره 
مدیریت قبلی شهری در این زمینه رخ داد، در سال 99 با عقد قراردادی با صاایران، 

سیستم پرداخت الکترونیکی را اجرایی کردیم.
وی تصریــح کرد: در حــال حاضر، با ۱۰۰ خــط اتوبوس و ۷۰۰ دســتگاه در حال 
سرویس دهی به شهروندان هستیم. همچنین در راستای انجام خدمت رسانی 
بهتر مرکز مانیتورینگ، مدیریت و کنترل ناوگان شهرداری اصفهان فراتر از سامانه 

۱۳۷ شهرداری اصفهان راه اندازی شد.
روحانی افــزود: در ایــن مرکز، تمامــی تماس ها و شــکایات شــهروندان از 
خدمات رسانی شــرکت واحد اتوبوســرانی پاســخ داده و به نظرات و انتقادات 
مردمی بدون تاخیر رسیدگی می شود؛ چراکه زمان در عرصه خدمت رسانی شرکت 
اتوبوسرانی بسیار حائز اهمیت است. بنابراین رصد تردد اتوبوس ها در مرکز شهر 

و کنترل ترافیک نیز در این مرکز انجام می شود.
وی با اشاره به اینکه معتقدیم با استفاده از فناوری های روز و نرم افزارها خدمات 
بهتر و باکیفیت تری به شــهروندان در زمینه حمل ونقل ارائه خواهیم داد، گفت: 
بر این اساس درصدد تقویت و تجهیز سیســتم ها و امکانات مرکز مانیتورینگ، 

مدیریت و کنترل ناوگان شهرداری اصفهان هستیم.

    ایستگاه دوم: مرکز پایش و کنترل کیفیت هوای شهرداری اصفهان
در بخش بعدی، خبرنگاران و اصحاب رسانه از مرکز پایش و کنترل کیفیت هوای 

شهرداری اصفهان بازدید کردند.
حسین حق شناس، معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان، در مرکز پایش و 

کنترل کیفیت هوای اصفهان در جمع خبرنگاران، گفت: در آلودگی هوا، آالینده های 
مختلف سنجش می شــود که هریک تاثیر خاصی بر زندگی افراد دارد که شامل 
ترکیبات نیتروژن دار، ذرات معلق pm همان دود مشکی هوا، co و nox می شود.
در ادامه، شراره محمودی، کارشناس مرکز پایش و کنترل کیفیت هوای اصفهان، 
اظهار کرد: در حال حاضر، 9 ایستگاه پایش هوای شهرداری در شهر فعال است. 
این مراکز از ســال 9۷ در شــهر اصفهان راه اندازی شــد. از میان مراکز پایش و 
کنترل کیفیت هوای موجود در شهر اصفهان، پنج ایستگاه شهری وجود دارد که 
لحظه به لحظه به صورت آنالین داده های خود را که میزان تاثیر آلودگی هوا بر مردم 
است، ارسال می کنند. همچنین چهار ایســتگاه ترافیکی وجود دارد که تاثیرات 

خودروها را بر شهر مورد سنجش قرار می دهند.
وی ادامه داد: بحث آالیندگی هوا و سنجش آالینده ها در جوامع شهری دنیا بسیار 
حائز اهمیت است و به مرحله حساسی رسیده، روزبه روز این سنجش ها دقیق تر 
می شود؛ بر همین اساس، شهرداری اصفهان از باب همکاری و کمک به اداره کل 
محیط زیست استان در این عرصه نیز فعالیت می کند. در حال حاضر، داده های 
سنجشی به صورت ۲۴ساعته و یک ســاعته به مرکز پایش و کنترل کیفیت هوا 

ارجاع داده می شود.
این کارشناس محیط زیست با بیان اینکه دو ایستگاه جدید پایش و کنترل کیفیت 
هوا در دانشگاه صنعتی اصفهان و سپاهان شهر در حال راه اندازی است، گفت: از 
دیگر اقدامات جدید مرکز پایش و کنترل کیفیت هوا، ســنجش آلودگی صوتی 
است که اکنون در چهار ایســتگاه در حال اندازه گیری است. در این راستا در حال 

تدوین پهنه بندی صوتی برای شهر اصفهان هستیم.

     ایستگاه سوم: توقفگاه اتوبوس های شهید مهرابی
بخش سوم تور به بازدید اصحاب رســانه اصفهان از توقفگاه اتوبوس های شهید 

مهرابی اختصاص داشت.
عباس روحانــی، مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوســرانی اصفهــان و حومه، در 
این بخش گفت: در این مکان، قســمت ها و بخش های متعدد شــرکت واحد 
اتوبوسرانی با سابقه ۵۰ساله مستقر شده که شامل دفاتر تعمیرگاهی، کارگاه های 
مختلف تعمیر و مراحل بازسازی اتوبوس و پارکینگ اتوبوس های شهری است و 
هر صبحگاه، رانندگان برای دریافت دستگاه خودروی اتوبوس خود به منظور حضور 

در خطوط به این مکان مراجعه می کنند.
وی افزود: یکی از مهم ترین قســمت هایی که در این توقفگاه ایجاد شده است، 
مراحل بازسازی اتوبوس های فرســوده و تعمیراتی آن هاســت. بر اساس کار 
صورت گرفته درواقع ما یــک کارخانه تولید اتوبوس در ایــن مرکز داریم. چراکه 
اتوبوس های فرسوده و از رده خارج شده به صورت کامل و با استانداردهای کامل 

در این مرکز بازسازی می شود.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری اصفهان و حومه خاطرنشان کرد: 
از یک اســکلت کامل اتوبوس که می تواند در کوره هــای ذوب اهن تحت عنوان 
ماشین های اسقاطی ذوب شــود، یک اتوبوس جدید و نو می سازیم. با تالش 
و همت کارکنان و مســئوالن فنی خود در بخش بازسازی، اتوبوس های جدید و 
استاندارد را به ناوگان حمل ونقل درون شهری می افزاییم. از ورق سازی، مسائل 
مربوط به برق، سوخت رسانی، موتور اتوبوس، روکش های صندلی و بخش های 
مختلف تزئیناتی درون خودرو، رنگ و صافکاری، همگی توسط توان داخلی در 

شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری اصفهان انجام می شود.
وی درباره اقدامات زیست محیطی شرکت واحد اتوبوسرانی گفت: اتوبوس هایی 
که اکنون در شرکت اتوبوسرانی استفاده می شود، دارای یورو چهار و پنج بوده و 
ذرات معلق و سایر ذرات را توســط فیلترهای خود تصفیه می کنند. همچنین بر 
اساس تالش و برنامه ریزی صورت گرفته، از گازوییل پاک در شرکت اتوبوسرانی 
اصفهان استفاده می کنیم. پاالیشگاه برای شرکت اتوبوسرانی شهرداری اصفهان 
گازوییل مخصوص با کمترین میزان آلودگی را تولید می کند؛ بر این اساس، سهم 

ما از آالیندگی هوا بسیار ناچیز است.

    ایستگاه چهارم: ایستگاه قطارشهری کاوه 
ایســتگاه متروی کاوه هم آخرین بخش تورگردی حمل و نقلی بود. حســین 
حق شــناس، معاون حمل ونقل و ترافیک شــهردار اصفهان، در جریان بازدید از 
ایســتگاه متروی کاوه، گفت: توجه به حمل ونقل ترکیبــی ازجمله اولویت های 
مدیریت شهری است. بر این اساس، دسترسی پایانه مسافربری کاوه به ایستگاه 
مترو فراهم شده تا مســافران هنگام خروج از پایانه مسافربری کاوه از ایستگاه 
مترو برای رسیدن به مقصد خاصه مرکز شهر استفاده کنند. برای تحقق حمل ونقل 
ترکیبی، پارکینگ دوچرخه و خودرو نیز برای شــهروندان در جنب ایستگاه کاوه 
قطار شهری تعبیه شده که ظرفیت پارکینگ دوچرخه ۱۰۰ عدد و پارکینگ خودرو 

هزار جای پارک است.
در ادامه این بازدید، کارشناســان مختلف شرکت قطار شــهری اعم از معاونان 
فنی و اجرایی، معاون ایمنی و بهداشت، فنی و مهندسی و کارشناسان سیستم 

سیگنالینگ به توضیح و تشریح کامل قسمت های خود پرداختند.

جشنواره ویژه یلدا در فروشگاه های کوثر اصفهان تا دی ماه ادامه دارد
مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان گفت: جشنواره ویژه ای برای شب یلدا در تمام فروشگاه های کوثر، همراه با تخفیفات و جوایز 
ویژه از نوزدهم آذرماه سال  جاری آغاز شده است و تا دهم دی ماه ادامه خواهد داشت.امیرحسین ماه آورپور با اشاره به برگزاری جشنواره ویژه شب یلدا در فروشگاه های 
کوثر اصفهان اظهار کرد: در این ایام نظارت های ویژه ای بر فعالیت مجموعه ها و بازارهای شهرداری از جمله فروشگاه های کوثر و بازار گل و گیاه همدانیان انجام می شود.
وی خاطرنشان کرد: برای خدمت رسانی به شهروندان اپلیکیشن »همراه بازار کوثر« در دسترس شهروندان قرار گرفته است، از این رو آنها می توانند خرید خود را به 
صورت انالین از نزدیک ترین بازار کوثر انجام دهند.مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان ادامه داد: شهروندان با خرید در جشنواره 
ویژه شب یلدا، به ازای هر ۳۰۰ هزار تومان خرید یک شانس در قرعه کشی برای دریافت جوایز در نظر گرفته شده از جمله یک دستگاه خودروی کوئیک، ۱۵ ربع سکه بهار 
ازادی، ۱۵ دستگاه دوچرخه، ۱۵ تخته فرش ۱۲ متری، ۱۵ دستگاه ماشین لباسشویی، ۱۵ دستگاه تلویزیون و ۱۵ دستگاه اسپرسو از این فروشگاه ها خواهند داشت.
وی افزود: در جشنواره ویژه یلدا بیش از ۲۵ قلم کاالی دیگر تا ۴۰ درصد تخفیف در اختیار شهروندان قرار می گیرد.ماه آورپور اضافه کرد: قیمت کاالها توسط بازرسان 
مستقر در بازارها رصد می شود همچنین مردم در صورت داشتن شکایت، می توانند از طریق شــماره ۱۳۷ موارد را اطالع دهند تا در اسرع زمان به آن رسیدگی شود.

مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان با اشاره به تعداد فروشگاه های کوثر در این کالن شهر تصریح کرد: در هر منطقه از اصفهان 
یک فروشگاه کوثر فعال است که در مجموع تعداد آنها به ۱۵ مورد می رسد، اما در حال حاضر دو فروشگاه به دلیل بازسازی تعطیل است.

هم اندیشی 
مدیریت شهری 

و دانشگاه
مدیریــت  هم اندیشــی 
شهری و دانشگاه با موضوع 
عمران شهری؛ حمل ونقل و 
ترافیک به میزبانی دانشگاه 
صنعتی اصفهان برگزار شد.

عکس خبر

عکس: ایمنا

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل ونقل بار شهرداری 
اصفهان گفت: برای نخســتین بار در این ســازمان 
»بارکارت« که نوعی کارت رفاهی برای اشــتراک و 
عضویت اعضای ناوگان بار است، تهیه شده که صدور 
آن برای تمام اعضای این ســازمان تا پایان آذرماه 
امسال انجام می شود.سیدعلی عبدالهی، در گفت وگو 
با خبرنگار ایمنــا، اظهار کرد: به دلیــل اینکه وظیفه 
اصلی ما کنترل حمل ونقل و مدیریت بار است طرح 
»بارکارت« که نوعی کارت رفاهی محسوب می شود، 
برای نخستین بار در این سازمان به منظور اشتراک 
و عضویت اعضای ناوگان بار تهیه شــده است.وی 
افزود: در فاز نخست حدود ۱۵۰۰ بارکارت صادر شده 
؛ این کارت شبیه اصفهان کارت است و تالش کردیم 

بعضی خدمات شهرداری همچون بازدید و استفاده 
از مراکز فرهنگی و تفریحی در اختیار اعضای ناوگان 
بار قرار گیرد، همچنین ایــن کارت می تواند به عنوان 
کارت پرسنلی افراد نیز محسوب شود تا بتوانیم مجوز 

تردد سازمان بار را نیز به صورت هوشمند صادر کنیم.
مدیرعامل سازمان مدیریت حمل ونقل بار شهرداری 
اصفهان تصریح کرد: در حــال حاضر حدود ۳۰ هزار 
عضو در این ســازمان وجود دارند که ۱۵ هزار نفر از 
آن ها اعضای فعال هســتند، چراکه سایر اعضا در 9 
سال گذشته جذب شهرهای اطراف شدند،بنابراین 
تالش ما در این ســازمان بر این اســت که عملیات 
صدور کارت بــار برای تمام اعضا تا پایــان آذر انجام 
شود و خدمتی برای القای حس تعلق به شهرداری 

برای رانندگان و مالکان ناوگان بار باشــد.عبدالهی با 
بیان اینکه از وظایف اصلی ناوگان بار صدور بارنامه، 
بارگذاری اطالعات و مدارک، دریافت مجوز ترددها 
و تحویل بار به راننده اســت، ادامه داد: ۲۵ شرکت 
فعال زیر نظر مجموعه سازمان حمل ونقل بار و کاالی 
درون شهری شهرداری اصفهان فعالیت می کنند که 
مرجع شهروندان و اعضای این ناوگان است و مراجعه 
مستقیم به سازمان بار وجود ندارد، بنابراین سازمان 
مدیریت حمل ونقل بار شــهرداری اصفهان، نقش 

نظارتی برای این شرکت ها دارد.

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل ونقل بار شهرداری خبرداد:

»بارکارت« تا پایان آذرماه امسال در جیب رانندگان ناوگان بار
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مدیر تحقیق و توسعه ذوب آهن اصفهان در پنل راهکارهای توسعه صنعت 
سازه های فوالدی گفت: محصوالت ساختمانی ذوب آهن اصفهان به راحتی 

می تواند نیاز طرح نهضت ملی مسکن را پوشش دهد.
مرتضی شــیرین پرور اظهار کــرد: شــرکت ذوب آهن اصفهــان در طول 
حیات بیش از نیم قرنی خود، تولید و تنوع ســبد محصوالت را بر اســاس 

استاندارد های روز دنیا همواره رسالت اصلی قرار داده است.
وی افزود: محصــوالت ارزش افزا به عنــوان مثال میلگرد هــای آلیاژی، 
تبرید ســریع و میکرو آلیاژی مطابق با به روزترین اســتاندارد ها و شرایط 
فنی مورد درخواســت مشــتریان داخلــی و خارجی از جملــه محصوالت 
 این کارخانه به شــمار می روند که در صنعت ســاختمان از اهمیت ویژه ای 

برخوردارند.
مدیــر تحقیق و توســعه ذوب آهن اصفهــان تصریح کرد: ایــن کارخانه با 
برگزاری همایش در شــهر های گوناگون کشور، سبد محصوالت ساختمانی 
خود را به جامعه هدف و به ویژه ســازمان نظام مهندســی کشــور معرفی 
کرده اســت، اما هنوز هم جای کار بســیاری در این بخش وجــود دارد تا 
 محصوالت استاندارد این کارخانه بیشتر در ســازه های مختلف کشور به کار 

گرفته شوند.
این مقام مسئول از اعالم آمادگی ذوب آهن اصفهان برای تولید هرگونه فوالد 
مورد نیاز در صنعت ســاختمان ایران خبر داد و اظهار داشت: در این شرکت 
طراحی فرآیند تولید مقاطع ســاختمانی گرم نوردیده توســط کارشناسان 
متخصص و باتجربه با استفاده از نرم افزار های روز دنیا انجام می گیرد و هر 
مقطع با هر خواص مکانیکی مورد نیاز، امکان تولید آن در شــرکت سهامی 

ذوب آهن اصفهان وجود دارد.
شیرین پرور خاطر نشــان کرد: ذوب آهن اصفهان تنها تولید کننده تیرآهن 
بال پهن موســوم به IPB در کشور اســت و متناســب با نیاز های صنعت 
ساختمان ازجمله در گرید های فوالدیst 37،st 44 وst 52 قابل عرضه به 
بازار است و پیشنهاد داد طراحان و دست اندرکاران صنعت سازه های فوالدی 
به منظور کاهش قیمت تمام شده فوالد های با استحکام باالتر را جایگزین 

فوالد 37st  کنند. 
وی تاکید کرد: برای اســتفاده از فوالد ها با اســتحکام باالتر در ســازه های 
فوالدی نیاز است متخصصان این صنعت عالوه بر فرهنگ سازی، بازنگری 

در طراحی های یا الزامات مرتبط نیز داشته باشند.
مدیــر تحقیــق و توســعه ذوب آهــن اصفهــان گفــت: از جملــه دیگر 

فوالد های خــاص تولیــدی در ذوب آهن اصفهــان، فوالد ریل اســت که 
مطابق با اســتاندارد های روز دنیا و بر اســاس شــمش تولیــدی همین 
کارخانــه مطابق آخریــن فن آوری های بــه روز، نورد و عرضه شــده و هم 
اکنون در متــرو و ســایر محور های مواصالتی کشــور مورد اســتفاده قرار 
می گیــرد. در حال حاضــر بیــش از هفت صــد و پنجاه کیلومتــر خطوط 
 ریلی کشــور بــا اســتفاده از ایــن ریل ملــی تولیــدی نصــب و درحال

 بهره برداری است.
شیرین پرور بیان کرد: با توجه به اینکه استاندارد های ملی ایران در ارتباط با 
مشخصات فنی مقاطع فوالدی گرم نوردیده برگرفته از استاندارد های اروپایی 
بوده و نیاز های طرح لرزه ای کشــور را به صورت کامل پوشــش نمی دهد؛ 
مدیریت تحقیق و توســعه ذوب آهن آمادگی دارد تا بر اساس تنظیم یک 
قرارداد با مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرســازی و همچنین دانشکده فنی 
دانشــگاه تهران، رویکرد های نوین و ایمن را در صنعت ساختمان براساس 

نیاز های روز پیاده سازی کند.
وی اضافه کرد: ســاالنه حدود دو و نیم میلیون تن انواع ســبد محصوالت 
ســاختمانی در ذوب آهــن اصفهــان تولیــد می شــود که ایــن حجم از 
 تولید محصــوالت به راحتــی می تواند نیاز طــرح نهضت ملی مســکن را

پوشش دهد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای اســتان اصفهان از راه انــدازی مرکز آموزش بین 
کارگاهی چدن سازان اســتان در راستای توســعه آموزش های مهارتی و با هدف 
کسب تجربه در محیط واقعی به مهارت جویان و جویندگان شغل خبر داد.به گزارش 
روابط عمومی اداره كل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان، آرش اخوان طبسی 
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای اســتان اصفهان به همراه ایرج توکی، مســئول 
واحد آموزش در صنایع اداره کل از شرکت چدن سازان واقع در شهرک صنعتی جی 
بازدید کردند.آرش اخوان طبسی در مراسم افتتاح این مرکز در شهرک صنعتی جی 
اصفهان افزود: در قالب این سیستم آموزشی که در این مجموعه پیاده سازی شده 
آموزش در دل صنعت قرار گرفته و این آموزش ها در ادامه خواســته و نیاز صنایع 
تعریف می شود. وی بیان کرد: از چند سال گذشته تاکنون نگاه به مدل آموزشی در 
مجموعه آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان تغییر پیدا کرده و از دیرباز بخشی 
به نام آموزش در صنایع و ارتباط با صنایع در مجموعه فنی و حرفه ای وجود داشته و 
همواره همکاری های متقابل خوبی با صنایع و صنوف وجود داشته است.مدیرکل 
آموزش فنی و حرفه ای اصفهان ادامه داد: برای انجام کارهای تاثیرگذار و اثربخش 
هیچ راهی نداریم جز اینکه ارتباط خودمان را در حوزه آموزش با واحدهای صنعتی و 
صنفی قوی تر کنیم.وی اظهار داشت: این تغییر نگرش و نگاه در مجموعه آموزش 
فنی و حرفه ای استان اصفهان از چهار سال گذشته تاکنون به طور جدی انجام شده 
و مدل آموزش های دوگانه در حال جایگزین شدن آموزش های عادی است.اخوان 
اضافه کرد: برای اینکه این طرح ویژه و مدل آموزشی در کشور به طور کامل جایگزین 
شود نیاز به زمان است؛ اما سیستم آموزشی دوگانه و سیستم صالحیت حرفه ای 
از چهارسال گذشته تاکنون بطور جدی در دســتور کار اداره کل آموزش فنی و حرفه 
ای استان قرار گرفته و نتایج بسیار خوبی را هم به دنبال داشته است.وی بیان کرد: 
نقش صنعت و صنف در این سیستم آموزشی 70 درصد و نقش فنی و حرفه ای هم 
30 درصد است که به عنوان بزرگ ترین امتیاز این نگاه آموزشی محسوب می شود.

به گفته وی، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای بــرای افراد جویای کار )کار اولی ها( 
به شــیوه آموزش های دوگانه و برای ارتقای مهارت شاغلین نظام صالحیت حرفه 
ای مشاغل را در دستور کار قرار داده است.مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای اصفهان 
گفت: این طرح در ذوب آهن اصفهان هم از حدود پنج سال گذشته راه اندازی شده 
و در مجموعه فوالد مبارکه ادامه پیدا کرده و با کمک تعدادی از آموزشگاه های بخش 
خصوصی این کار توسعه داده شده است و صالحیت حرفه ای در سطح شرکت های 
نفتی در پروژه عسلویه بصورت اصولی و استاندارد اجرایی شد.وی با بیان اینکه بزرگ 
ترین مزیت و شاه کلید این تغییر نگاه آموزشی، مشارکت صنایع و صنوف است و 
سفارش محور شدن آموزش هاست، افزود: رشد صنعت در گذشته چندان زیاد نبود 
و تجهیزات فنی و حرفه ای تا چندین سال به روز بود و کارگاه های فنی و حرفه ای از 
صنعت هم جلوتر بودند، اما در چند سال گذشته با رشد تکنولوژی در دنیا و وارد شدن 
آن به صنعت، هیچ دولتی نمی تواند تجهیزات کارگاهی خود را به روز نگه دارد و ارتقا 
دهد.اخوان ادامه داد: مشاغل موجود در صالحیت حرفه ای شناسایی و براساس 
آن استانداردهای آموزشی تعریف می شــوند و ویژگی های دانشی و مهارتی مورد 
نیاز برای کار با دســتگاه های مختلف برای انجام بهترین کار مورد بررسی قرار می 
گیرد تا بهره وری نیروی کار افزایش پیدا کند.مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان 

اصفهان با بیان اینکه آموزش های مهارتی این اداره کل مبتنی بر نیاز روز و بازار کار 
است، افزود: مهارت آموزی یکی از عوامل ایجاد اشتغال پایدار در جامعه است.وی 
با بیان اینکه آموزش های مهارتی در محیط واقعی کار به دلیل ارتباط مستقیم با بازار 
کسب و کار از بهترین آموزش هاست، ادامه داد: ایجاد مراکز آموزش بین کارگاهی 
در واحدهای تولیدی و صنعتی با برگزاری دوره های مهارتی و علمی کوتاه مدت برای 
جذب افراد به بازار کار ضرورتی اجتناب ناپذیر است و در این مراکز عالوه بر یادگیری 
مهارت، پرورش خالقیت و کارآفرینی نیز مورد توجه قرار می گیرد.اخوان خاطرنشان 
کرد: مراکز آموزش بین کارگاهی با نظارت کارخانه و در قالب استانداردهای مهارت 
آموزشی سازمان فعالیت می کنند و از لحاظ تجهیزات آموزشی، مستقل از جریان 
خط تولید هستند.وی افزود: شرکت های داخلی در اوج تحریم ها بسیار توانمند و 
فعال هستند و از تکنولوژی روز دنیا توسط صنعتگران و مهندسان کشور ما طراحی، 
تولید و بومی سازی شده و مورد اســتفاده قرار گرفته و از وابستگی کشور به خارج 
کاسته اند که موجب افتخار است.اخوان گفت: توجه و اعتقاد خاصی در مورد مبحث 
آموزش در مجموعه آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان وجود دارد و در صورت 
بررسی نظام های موفق آموزشــی دنیا در می یابیم که دفتر ارتباط با صنعت در آن 
موسسه های آموزشی به خوبی مورد توجه قرار گرفته شده است.مدیرعامل گروه 
صنعتی چدن سازان نیز در این مراسم اظهار داشت: چالش تامین نیروی انسانی 
کارآزموده و ماهر به عنوان یک چالشی جدی است که در آینده شدت بیشتری پیدا 
خواهد کرد.داود صافی دستجردی، مدیرعامل گروه صنعتی چدن سازان با بیان اینکه 
در این مجموعه هم در حوزه ماشین کاری با این چالش مواجه هستیم، افزود: برای 
تامین نیروی ماهر و کارآزموده به سمت اداره کل فنی و حرفه ای استان دست نیاز 
دراز می کنیم و در زمینه اجرای طرح های مختلف و نمونه های آزمایشی فنی و حرفه 
ای و همکاری های دوجانبه نیز اعالم آمادگی می کنیم تا بتوانیم اقدام شایسته ای 
را برای صنعت استان و کشور انجام دهیم.گروه صنعتی چدن سازان )سهامی عام( 
در اصفهان، به عنوان بزرگ ترین تولید کننده غلتک های نورد فوالد کشــور مطرح 
 شده و به عنوان مجموعه صادر کننده نمونه غلتک به قاره های اروپا، آمریکا و آسیا 

مطرح است.

200 هکتار زمین برای واگذاری به متقاضیان به شــهرک صنعتی بزرگ شمال 
اصفهان الحاق شد.مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اصفهان گفت: این 
اقدام برای توسعه کارآفرینی و اشتغال و توسعه شهرک های صنعتی این استان 
اجرا می شود.رسول سواری افزود: با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و 
دیگر دستگاه های اجرایی استان اصفهان، زمین با کاربری صنعتی و کارگاهی به 
وسیله شرکت شهرک های صنعتی، آماده واگذاری به متقاضیان و صنعتگران 
استان است.وی گفت: با گذشت بیش از 15 ســال از آخرین مجوز واگذاری 
زمین در این شهرک، شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان مجوز واگذاری 
زمین را در این شــهرک محقق کرد.مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی 
اصفهان با بیان اینکه صنایع سبز و دانش بنیان، صادرات محور، اشتغال آفرین 

و کم آب بر، در اولویت واگذاری زمین در این شهرک قرار دارند، افزود: توسعه 
کارآفرینی، اشتغال و توسعه شهرک ها به عنوان یکی از وظایف اصلی شرکت 
شهرک های صنعتی از اهداف اصلی این واگذاری محسوب می شود.سواری 
گفت: کارآفرینان و صنعتگران می توانند با دریافت مجوز تاسیس از مراجع ذی 
http//.eservice. صالح برای انتخاب زمین به روش الکترونیکی در سایت

isipo.ir نسبت به انتخاب و دریافت زمین در تخصص مورد نیاز اقدام کنند.
شهرک صنعتی بزرگ شــمال اصفهان در محدوده شهرستان شاهین شهر و 
ابتدای جاده علویجه واقع شده است.80 شــهرک صنعتی مصوب در استان 
اصفهان وجود دارد که از این تعداد 75 شهرک صنعتی عملیاتی شده و در حال 

واگذاری است.

ذوب آهن اصفهان آماده تولید فوالد مورد نیاز صنعت ساختمان

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان خبرداد:

راه اندازی مرکز آموزش بین کارگاهی چدن سازان استان در راستای 
توسعه آموزش های مهارتی 

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اصفهان خبرداد:

 الحاق۲۰۰ هکتار زمین برای واگذاری به متقاضیان به شهرک صنعتی 

بزرگ شمال اصفهان

تماس با سامانه ۳۸۴۸ برای تخلفات کیفی آب

زمستان طالیی با جشنواره طالیی ابرسازه های تفریحی اصفهان  

اطالع رسانی توسط شهروندان استان اصفهان در خصوص تخلفات کیفی آب 
امکان پذیر شد.مدیر محیط زیست و کیفیت منابع آب شرکت آب منطقه ای 
اصفهان گفت: با همکاری دفترمحیط زیســت و کیفیت منابع آب شرکت و 
گروه های گشت و بازرسی، اطالع رســانی درباره هرگونه تخلف و آالیندگی 

منابع آب از طریق سامانه 3848 امکان پذیر شد.مسعود سیدی پور افزود: 
پایش کیفیت منابع آب از محوری ترین دغدغه های شــرکت آب منطقه ای 
اصفهان محسوب می شود و حساسیت مردم و مسئوالن به مسئله کیفیت 

آب ضروری است.

مدیرعامل شــرکت توســعه مجتمع های ســیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان 
شهرداری اصفهان گفت: همزمان با آغاز شب یلدا شهروندان اصفهانی و گردشگران 
می توانند در فصل زمستان تا پایان دی ، به مدت یک ماه از طرح های تخفیفی ویژه 
ابرسازه های اصفهان، تله کابین صفه، تله سی یژ ناژوان و شهر رویاها بهره مند شوند.  
به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی 
سپاهان شهرداری اصفهان، سعید ساکت پیرامون جشنواره زمستانی ویژه عموم 
مردم اظهارداشت: به موجب آنکه پهنه های عملکردی و ارائه خدمات شرکت توسعه 
سیاحتی سپاهان در نقاط ویژه گردشگری کالن شهر اصفهان همچون پارک جنگلی 
ناژوان، کوه صفه و شرق اصفهان واقع شده است به همین دلیل گردشگران زیادی 
عالقه مند به استفاده از ابرسازه های تفریحی اصفهان هستند.  وی افزود: به منظور 
بهره مندی بیش از پیش همشهریان و گردشــگران گرامی از ظرفیت های تفریحی 
ابرسازه های اصفهان، طرح تخفیف زمســتانی ابرسازه های تفریحی اصفهان ویژه 
عموم مردم طراحی و برنامه ریزی شد که به مناسبت بلندترین شب سال، شب یلدا 
آغاز می شود.  مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی 
سپاهان شهرداری اصفهان با بیان آنکه این طرح تا پایان ماه دی، به مدت یک ماه 
تداوم خواهد داشت، در تشریح جزییات این طرح تخفیفی اظهارداشت: شهروندان 
اصفهانی و گردشگران می توانند در سه شنبه ها و چهارشنبه های دی 1401 با مراجعه 
به تله کابین صفه و تله سی یژ ناژوان و شهر رویاها از تخفیف ویژه 50 درصدی بهره مند 
شــوند.  وی ادامه داد: همچنین عالقه مندان به اســتفاده از ظرفیت های تفریحی 
ابرسازه های تفریحی کالن شهر اصفهان می توانند در روزهای یکشنبه و دوشنبه های 
دی 1401 با مراجعه به تله کابین صفه و تله سی یژ ناژوان با خرید 2 بلیت از یک عدد 
بلیت رایگان بهره مند شوند.  ساکت، پیرامون ساعات فعالیت اماکن تحت مدیریت 
شرکت توسعه سیاحتی ســپاهان خاطرنشــان کرد: تله کابین صفه، از شنبه الی 
چهارشنبه از ساعت 15 الی 22 و در روزهای پنجشنبه و جمعه از ساعت 10 صبح الی 
22 میزبان گردشگران است. همچنین شــهروندان اصفهانی می توانند از سه شنبه 

الی جمعه از ساعت 10 صبح الی 21 با مراجعه به شهر رویاها از ظرفیت های تفریح 
و سرگرمی این مجموعه استفاده کنند. مجموعه تله سی یژ ناژوان نیز از یکشنبه الی 

جمعه از 10 صبح لغایت غروب آفتاب میزبان گردشگران عزیز است.  

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

به میزبانی استان اصفهان صورت گرفت؛

آغاز به کار همایش مدیران روابط عمومی شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور
حضور مدیرعامل فوالد مبارکه در اولین همایش تخصصی انرژی در صنعت فوالد اولین همایش تخصصی انرژی در صنعت فوالد در هتل همای تهران برگزار شد.
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