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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان
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مدیرعامل انجمن خیران مسکن سازکشور:
اصفهان در امورخیر و خیران در کشور پیشرو است

سخنگوی صنعت برق استان:
۷0 درصد مشترکان اصفهانی، خوش مصرف هستند

3

نانواییهایاستاناصفهانتاشهریورامسالبهکارتخوانهوشمندمجهزمیشوند؛

خوب، بد، مبهم!

لزوم ایجاد تغییر اساسی 
در اتوبوسرانی اصفهان

پیشرفت ۹8 درصدی 
طرح ایستگاه آتش نشانی 

چهارباغ

 تولید روزانه بیش از
  320 تن تخم مرغ 
در استان اصفهان

7
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7
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استاندار مطرح کرد:
نیاز استان اصفهان به 

رویدادهای نمایشگاهی 
مستمر و بین المللی

3

   مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز اصفهان می گوید 
آتش سوزی درختان در اصفهان عمدی است؛ 

معاون استاندار تاکید کرد:

لزوم توجه به 
 صنایع دستی اصفهان
 با رویکرد حل مسئله

یک ماجرای عجیب!
7

شهردار مطرح کرد:
 غیر حضوری شدن 

 ۹0 درصد خدمات شهرداری
 تا پایان سال

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اعالم کرد :

حذف قلیان ها از حاشیه زاینده  رود
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روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی        

پنجشنبه 30 تیر  1401 
 21ذی الحجه 1443 

 21 جوالی  2022 
 شماره 3581   

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

 معاون امور هماهنگی عمرانی استانداری اصفهان تاکید کرد
 که  تعطیلی پروژه قطار سریع السیر اصفهان-تهران باعث خسارت ملی می شود؛

سه گانه اثبات اهمیت یک طرح

رییس کمیسیون ویژه آب و مناطق 
کم برخوردار شورای اسالمی شهر اصفهان: 
خبرهای خوشی برای رفع 
مشکالت آب در راه است

عضو شورای شهر مطرح کرد:

 بهره برداری 
 سریع تر خط 2 مترو؛ 
دغدغه مدیریت شهری

رییس پلیس راه استان اصفهان:

جابه جایی بار و مسافر 
بدون بیمه نامه شخص 

ثالث ممنوع است

 رییس اتحادیه آش، حلیم، 
کباب و بریانی شهر اصفهان:

 پرس 4 نفره کله پاچه
 در اصفهان 280 هزار 

تومان است

فرمانده نیروی زمینی 
 ارتش جمهوری 

در اصفهان خبرداد؛

خودکفایی 
کامل در تمامی 
رسته های نظامی

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری اصفهان: 
حضور جوانان در چهارباغ، تهدید نیست 

بلکه فرصت است

الگوبرداری کرج از شهرداری 
اصفهان؛ زباله ها یک روز در 
میان جمع آوری می شود؛
اصفهاِن پیشرو
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 رای دیوان عدالت اداری در خصوص 
پروژه بن-بروجن الزم االجراست

 مانع بزرگ برای انتقال 
»شیر« به سپاهان 

  فاجعه دلسوزی ناآگاهانه! 
   پرسه زنی سگ های ولگرد در خوش نشین های اصفهان؛   

شرکت عمران شهر جدید مجلسی وابسته به وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد تعداد محدودی واحدهای تجاری ساخته 
شده واقع در شهر جدید مجلسی را از طریق برگزاری فراخوان عمومی )مزایده( و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت )Setadiran.ir( به فروش رساند.

1- تاریخ دریافت اسناد: از تاریخ 1401/05/01 لغایت 1401/05/10

2- تاریخ بازدید از موارد مزایده: از ساعت 10 الی 12 مورخ 1401/05/01 لغایت 1401/05/22

3- تاریخ تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 14 مورخ 1401/05/22

4- تاریخ بازگشایی اسناد: ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 1401/05/23

به منظور دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر به امور امالک و واگذاری شرکت عمران شهر جدید مجلسی مراجعه یا 
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن: 52472228-031 تماس حاصل فرمایید.

نشانی: اصفهان- کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجن- شهر جدید مجلسی- بلوار ارم- شرکت عمران مجلسی 

دورنگار: 031-52472214 

کدپستی: 86316-45775

www.majlesi.ntdc.ir :سایت اینترنتی شرکت عمران شهر جدید مجلسی

آگهی فراخوان عمومی فروش امالک و مستغالت »نوبت اول«

شرکت عمران شهر جدید مجلسی  م الف: 1353832

فرمانده نیـروی زمینـی ارتـش در اصفهـان گفت: همـه 23 رسـته نیروی 
زمینی بـه خودکفایـی کامـل رسـیده اند و ارتـش پیچیده تریـن پهپادها را 

تولیـد کرده اسـت.
به گزارش خبرگـزاری صدا و سـیما، مرکز اصفهـان؛ امیر سـرتیپ کیومرث 
حیـدری در جریـان بازدید سـرزده از پـادگان گـروه 22 توپخانـه ارتش در 
شـهرضا گفت: همـه 23 رسـته نیـروی زمینی کـه چرخـه دفاعی کشـور را 

تشـکیل می دهنـد بـه خودکفایـی کامل رسـیده اند.
وی افزود: در حال حاضـر آمادگی داریـم تجهیزات و تسـلیحات نظامی را 
بـه دولت هایی که در مسـیر انقالب اسـالمی حرکت می کنند، صـادر کنیم.

فرمانـده نیـروی زمینی ارتش بـا بیان ایـن که ارتـش ایـران پیچیده ترین 
پهپادهـا را تولید کـرده، گفـت: پهپادهـا در عملیات های دوردسـت و برون 

مرزی، شناسـایی، انهدامـی و رزمی بـه کار گرفته می شـوند.
وی به جانمایـی مجتمع های مسـکونی برای کارکنـان ارتش اشـاره کرد و 
افـزود: 23 هزار خانه سـازمانی در دسـت سـاخت و بیش از 4 هـزار واحد 

تحویل کارکنان شـده اسـت.

فرمانـده نیـروی زمینی ارتـش جمهـوری اسـالمی تصریح کـرد: در بحث 
خانه های ملکی و شـخصی هـم 2۵ هـزار واحد پیـش بینی شـده تا همه 
کارکنان قبل از بازنشسـتگی خانه دار شـوند و در سـال های آینـده هم این 

طـرح ادامـه می یابد.

فرمانده نیروی زمینی ارتش در اصفهان مطرح کرد:
خودکفایی کامل در تمامی رسته های نظامی

سازمان پزشکی قانونی اعالم کرد:
رتبه دوم اصفهان در پرونده های محجوریت

سازمان پزشکی قانونی اعالم کرد: سال گذشــته 1۷ هزار و ۹4۰ پرونده با 
موضوع بررســی صالحیت اداره امور مالی )محجوریت( به مراکز پزشکی 

قانونی کشور ارجاع شد.
به گزارش ایمنا و به نقل از سازمان پزشکی قانونی، یکی از خدمات سازمان 
پزشکی قانونی کشور بررسی صالحیت اداره امور مالی )محجوریت( است 
که ســاالنه بخشــی از ارجاعات این ســازمان را در مراکز معاینات بالینی 

دربرمی گیرد.
موضوع محجوریت، یک بحث حقوقی و فقهی اســت و آنچه به پزشــک 
قانونی مربوط می شود تطبیق موارد محجوریت و ادعای مطرح شده در این 
زمینه با مفاهیم علمی، پزشکی و روان پزشکی است. در این گزارش ضمن 

ارائه آمار، نکاتی درخصوص محجوریت مطرح می شود.
در سال گذشته )14۰۰(، 1۷ هزار و ۹4۰ پرونده با موضوع بررسی صالحیت 
اداره امور مالی )محجوریت( به مراکز پزشکی قانونی کشور ارجاع شد که از 
این تعداد ارجاعات، 11 هزار و ۷41 مورد آن را مردان و شش هزار و 1۹۹ نفر 

آنان را زنان تشکیل می دادند.
براساس این گزارش تعداد پرونده های بررسی شده با موضوع محجوریت 
نســبت به ســال قبل از آن 1.۶ درصد کمتر شده است. بیشــترین تعداد 
پرونده ها مربوط به استان های خراسان رضوی )دو هزار و 222(، اصفهان 
)دو هزار و ۹3( و تهران )یک هزار و ۸۵۷( بوده اســت. همچنین در سال 
گذشــته پنج هزار و 2۶1 پرونده نیز با موضوع گواهی رشد در مراکز پزشکی 
قانونی بررسی شــد که این آمار هم نسبت به ســال قبل از آن رشد 4۶.1 

درصدی داشته است.

در پرونده های کالن مالی، موضوع محجوریت اهمیت دوچندان دارد
مهدی هرمزپــور، مدیرگروه روان پزشــکی قانونی ســازمان درخصوص 
پرونده های بررسی صالحیت اداره امور مالی )محجوریت( و نقش پزشکی 
قانونی در این پرونده ها، با اشاره به تعریف محجوریت گفت: براساس ماده 
12۰۷ قانون مدنی، محجور کسی است که تصرف در اموال و امور مالی برای 
او ممنوع اســت و بنا به دالیلی نمی تواند در اداره امور مالی خودش نقش 
داشته باشد و تصمیم گیری کند. قانون، سه گروه از افراد را در مصادیق حجر 
قرار داده است: گروه اول افرادی که جنون دارند، گروه دوم افراد غیر رشید و 
سومین گروه نیز افرادی هستند که در اصطالح به آنان »صغیر« می گویند.

وی افزود: موضوع محجوریت یک بحث حقوقی و فقهی اســت؛ اما آنچه 
به پزشک قانونی مربوط می شود آن اســت که موارد محجوریت و ادعای 
مطرح شده در این زمینه را با مفاهیم علمی، پزشکی و روان پزشکی تطبیق 
دهد. در ادبیات روان پزشــکی آنچه قرین این ماده قانونی مطرح می شود 
بحث ناتوانی در اداره امور مالی است؛ یعنی کسی که نمی تواند تصمیم گیری 

مالی یا قضاوت مالی کند و دانش و توان مالی هم ندارد.
مدیر گروه روان پزشکی سازمان تصریح کرد: بعضی از بیماری ها می تواند 
این حالت را در افراد ایجاد کند مانند فراموشی؛ افرادی که در سنین باال دچار 
فراموشی می شوند یا به بیماری آلزایمر مبتال هستند یا افرادی با سن کمتر 
که تحت تأثیر عارضه ای مانند ســکته یا حوادثی همچون تصادف توانایی 

عقلی شان را از دست می دهند و مغز دچار آسیب می شود، طبعًا در چنین 
فردی قدرت تجزیه وتحلیل از بین رفته و قضاوتش مختل شــده است و 

نمی تواند مسائل مالی خود را اداره کند.
وی با تاکید بر اینکه محجوریت هیچ ارتباطی به سن ندارد، افزود: هرچند 
براساس مشاهدات میدانی بیشتر افراد ارجاعی برای گواهی محجوریت 
سالمندان هســتند، اما در گروه های ســنی دیگر نیز ارجاعاتی به سازمان 
صورت می گیرد. آنچه در بررســی موارد محجوریت )صالحیت اداره امور 
مالی( مهم است ناتوانی عقلی و قدرت شناختی فرد است. به عنوان مثال 
در بچه هایی که ناتوانی ذهنی دارند و قوای شناختی در آنان به درستی شکل 

نگرفته است.
هرمزپور ادامه داد: دســته دیگر در موضوع محجوریت، مجانین هستند. 
این افراد فراموشی ندارند اما دچار حالتی شده اند که در روان پزشکان به آن 
»روان پریشی« یا »سایکوز« می گویند. این افراد قدرت قضاوتشان به طور 
کامل مختل شــده و نمی توانند خوب و بد را از هم تشــخیص دهند و این 

حالت بر همه جنبه های زندگی شان ازجمله مسائل مالی تأثیر می گذارد.
وی، گروه دیگر این افراد را بیماران دوقطبی عنــوان کرد و گفت: این افراد 
همان طور که از اسمشان پیداست یک فاز افسردگی دارند و یک فاز شیدایی. 
در فاز شیدایی ممکن اســت فرد خیلی ولخرج شــود و اموالش را بدون 
حساب وکتاب از دست بدهد و در فاز افسردگی هم ممکن است شرایطی 
بر او غلبه کند که نتواند اموالش را حفظ کند چراکه برای افراد در فاز شــدید 

افسردگی هیچ چیز ازجمله اموال اهمیتی ندارد.
مدیرگروه روان پزشکی سازمان با بیان اینکه در برخی پرونده ها که منفعت 
کالن مالی مطرح باشد موضوع محجوریت اهمیت دوچندان پیدا می کند، 
اظهار داشــت: در برخی پرونده ها اهمیت محجوریت مضاعف می شــود 
ازجمله زمانی که بحث منفعت مالی کالن مطرح باشد مثاًل در پرونده هایی 
شاهد هستیم که یک معامله یا انتقال پول توسط یکی از والدین انجام شده 
و بین فرزندان دودســتگی ایجاد کرده اســت. گروهی که در این معامله 
ذی نفع هســتند به دنبال عدم محجوریت و گروهی که متضرر شده اند به 
دنبال تأیید محجوریت برای باطل کردن آن معامله و یا قرارداد امضاشــده 
هستند. وی با اشــاره به اهمیت قابل توجه نظر کارشناسی پزشکی قانونی 
در این پرونده ها، افزود: یکی از موارد مهم و حیاتی در موضوع محجوریت، 
تعیین زمان شروع حجر در فرد اســت که باید براساس مدارک و شواهد و 

مستندات توسط کارشناسان پزشکی قانونی مشخص شود.
وی گفت: کارشناسان سازمان بر اســاس معاینات بالینی، بررسی سوابق 
فرد و نیز اقدامات و معاینات تخصصی و فنی تاریخ شروع حجر در افراد را 
تعیین می کنند؛ اما به منظور بررســی دقیق تر این پرونده ها در حال تدوین 
دستورالعملی با موضوع محجوریت هســتند که به بررسی هرچه بهتر این 
پرونده ها کمک می کند. مدیرگروه روان پزشــکی سازمان پزشکی قانونی 
اظهار کرد: با توجه به اهمیت این موضوع و حجم پرونده های ارجاعی در این 
بخش، تدوین دستورالعمل محجوریت در کارگروه دستورالعمل ها در حوزه 
معاونت پزشکی و آزمایشگاهی سازمان در اولویت قرارگرفته و روند تدوین 

آن به سرعت پیش می رود.
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استقبال باشکوه نصف جهان از بزرگ ترین عید شیعیان؛

به اذن عالی اعلی، به احترام علی)ع(
7

عید سعید غدری خم ، عید والیت را تبریک می گوییم

آگهی مناقصه های عمومی یک مرحله ای شماره 4010/1009 و 4010/1010

 شرکت برق منطقه ای )شماره های 2001001188000020 و 2001001188000019 در سامانه ستاد(
اصفهان

شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه ای اصفهان

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهانم الف:1351776

نوبت اول

موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمین شرکت 

در مناقصه)ریال(
شرط ورود

4010/1009

افزایش ارتفاع جوشکاری 
پیچ و مهره دکل های برق دار 
خطوط انتقال و فوق توزیع 

شرکت برق منطقه ای اصفهان

3/020/000/000

دارا بودن گواهینامه صالحیت 
پیمانکاری معتبر با حداقل 

رتبه 5 در رشته نیرو از سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی

4010/1010

خرید کسری تجهیزات و انجام 
عملیات اجرایی جابجایی مسیر 
خط چهار مداره 230/63 کیلو 
ولت چهلستون –شهرک رازی

2/280/000/000

دارا بودن گواهینامه صالحیت 
پیمانکاری معتبر با حداقل 

رتبه 5 در رشته نیرو از سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی

 نوع تضمین شــرکت در مناقصه: ضمانتنامه معتبر یا فیش واریز وجه نقد به شماره شــبا IR330100004101101430230298 نزد بانک مرکزی با مبلغ 
فوق الذکر در وجه شرکت برق منطقه ای اصفهان 

نحوه دریافت و تحویل اسناد مناقصه: کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد تا مبادله قرارداد، با مراجعه به »سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت)ســتاد(« به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود. )تماس با کارفرما، در صورت لزوم در ســاعات اداری روزهای کاری با شماره 

)031-36277687

مهلت دریافت اسناد: از ساعت 10:00 صبح روز یکشنبه مورخ 1401/04/26 تا ساعت 16:00 روز پنجشنبه مورخ 1401/05/06 
جلسه توجیهی مناقصه 4010/1010 : حضور نمایندگان مجاز شرکتها )همراه با معرفی نامه( در جلسه توجیهی که در روز یکشنبه مورخ 1401/05/09  ساعت 

09:00 صبح در محل پست 63 کیلو ولت مهیار الزامی بوده و عدم حضور بمنزله انصراف از شرکت در مناقصه خواهد بود.

جلسه توجیهی مناقصه 4010/1009 : حضور نمایندگان مجاز شرکتها )همراه با معرفی نامه( در جلسه توجیهی که در روز دوشنبه مورخ 1401/05/10 ساعت 
10:00 صبح در محل سالن جلسات معاونت بهره برداری واقع در بلوار شفق الزامی بوده و عدم حضور بمنزله انصراف از شرکت در مناقصه خواهد بود.

مهلت و محل تحویل اســناد مناقصه: نسخه الکترونیکی کلیه مدارک و مســتندات اسناد مناقصه بایستی حداکثر تا ســاعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 
1401/05/24 در »سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(« بارگذاری و نسخه فیزیکی )شامل ضمانتنامه( نیز در موعد مذکور به آدرس: اصفهان،خیابان 

چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه ای اصفهان تحویل گردد.

زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه: ساعت 10:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/05/25 – سالن کمیسیون معامالت ساختمان معاونت مالی و پشتیبانی 
شرکت برق منطقه ای اصفهان

شرایط مناقصه:
- به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء، مشروط و مخدوش بوده و یا پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

ضمنا می توانید این آگهی را در سایت های اینترنتی مشاهده کنید
www.setadiran.ir               www.erec.co.ir                www.tavanir.org.ir              http://iets.mporg.ir

جناب آاقی مجید حبیبیان 
اقئم مقام محترم شرکت آبفای اصفهان

انتصاب شایســته جنابعالی با حفظ ســمت به  عنوان سرپرســت دفتر روابــط عمومی و 

آموزش همگانی شرکت آبفای استان اصفهان را تبریک گفته و برای شما موفقیت روزافزون 

و توفیق خدمتگزاری مستمر را از درگاه خداوند مسئلت داریم.

 روزانهم زاینده رود

فراخوان اجرای بخشی از مجموعه نگهداری حیوانات بال صاحب

مناقصه عمومی یک مرحله ای)نوبت دوم(

سعید ابریشمی راد –شهردار شاهین شهر م الف:1351903 

چاپ اول

شهرداری شاهین شهر در نظر دارد فراخوان اجرای بخشی از مجموعه نگهداری حیوانات 
بالصاحب به شــماره 2001094734000023 را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت بر گزار نماید.کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا 
بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد.متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم 
عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت 

برخط( برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.
مواعد زمانی:

- تاریخ انتشار فراخوان: 1401/04/23
- مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/05/13

- مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/05/24
- زمان بازگشایی پاکت ها: 1401/05/25

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار )شرکت در مناقصه(:
ضمانتنامه بانکی/ فیش نقدی به مبلغ 500/000/000 ریال

اطالعات تماس و آدرس دستگاه: 
شاهین شهر میدان فاطمیه شهرداری مرکزی – 03145225200

عکس روز

عید غدیر در جبهه

نوبت دوم
دوم
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3



 نشنال اینترست: بن سلمان می خواهد دنیای عرب را به کدام سو ببرد؟

پای ایران درمیان است

رابرت ربیل در نشنال اینترست نوشت: رییس جمهور جو بایدن در 
دیدار با رهبران عربستان سعودی، کویت، بحرین، قطر، عمان، امارات 
متحده عربی، مصر، عراق و اردن در ســالن رقص هتل ســاحلی جده 
تاکید کرد که ایاالت متحده خاورمیانه را به چین یا روسیه واگذار نخواهد 
کرد. بایدن اعالم کرد: ما کنار نمی رویم و خأل قدرتی ایجاد نخواهیم کرد 
که چین، روســیه یا ایران آن را پر کنند. به گفته کاخ سفید و رسانه های 
آمریکایی، این بیانیه پس از تشدید رقابت قدرت های بزرگ بر سر منطقه 
و در بحبوحه بحران اوکراین، به منظور تسکین نگرانی های اعراب در مورد 

تعهد آمریکا به منطقه و حقوق بشر بود.
به گزارش »انتخاب«، در ادامه این مطلب آمده است: رییس جمهور یک 
»چارچوب جدید برای خاورمیانه« پنج قسمتی را ترسیم کرد که شامل 
حمایت از توســعه اقتصادی، امنیت نظامی و آزادی های دموکراتیک 
است. نیویورک تایمز در وب سایت خود نوشت: »بسیاری در جهان عرب 
در مورد تعهدات بلندمدت ایاالت متحده تردید دارند. تغییر به ســمت 
تمرکز بر رویارویی با روسیه و چین برای کشــور هایی که مدت ها برای 

امنیت روی ایاالت متحده حساب کرده اند، نگران کننده بوده است«.
طبق گزارش نیویورک تایمز، مقامات آمریکایی طیف وسیعی از توافق ها 
را با عربستان سعودی اعالم کردند، از جمله گسترش عرضه نفت، ساخت 
شــبکه های مخابراتی ۵G، باز کردن حریم هوایی عربســتان به روی 
پرواز های تجاری اسراییل و تمدید آتش بس در یمن. بدون شک، این 
توافق نامه ها بر تمایل متقابل هر دو دولت برای تقویت روابط خود تاکید 
می کند. همچنین می توان با خیال راحت استدالل کرد که سایر رهبران 
شرکت کننده در نشست جده نیز امیدوارند روابط خود را با ایاالت متحده 
تقویت کنند. اما این به معنای وارد شدن به اتحاد با ایاالت متحده علیه 

روسیه و چین یا بیرون راندن آن ها از خاورمیانه نیست.
مطمئنا، دولت بایدن و اکثر رسانه های غربی تصویری نادرست از منطقه 
و فرضیات نادرستی در مورد خواســت و نگرانی کشور های عربی دارند، 
از جمله مواردی که درباره رویارویی با چین و روسیه یا احتمال پر کردن 
خأل ایجاد شده توسط ایاالت متحده مطرح می شود. گرایش اعراب به 
سیاســت خارجی ایاالت متحده در بهترین زمان هم با حمله آمریکا به 
عراق مخالف بود و به تازگی حتی ماهیت و عملی بودن سیاست خارجی 

آمریکا هم با تردید روبه رو شده است.
به محض اینکه عربســتان و امارات از عدم اطمینان ناشی از سیاست 
واشنگتن احساس آشفتگی کردند، مســکو مهم ترین دیپلمات خود، 
سرگئی الوروف، وزیر امور خارجه را در اوایل مارس ۲۰۲۱ به خلیج فارس 
فرستاد. الوروف از عربستان سعودی، امارات و قطر بازدید و بر آمادگی 
کشورش برای پر کردن خأل خروج تدریجی واشنگتن از خاورمیانه، تاکید 
کرد. الوروف بر مزایای پایه گذاری روابط کشور های عربی خلیج فارس 
و روسیه بر اســاس منافع متقابل سیاسی-اقتصادی، به ویژه در حوزه 
امنیتی-نظامی-فنی تاکید کرد. بر اساس گزارش ها، الوروف به رهبران 
خلیج فارس بر آمادگی مسکو برای ارائه سامانه پیشرفته موشکی ضد 
هوایی اس-۴۰۰ و کمک به آن ها در ســاخت نیروگاه های هســته ای، 

مانند ترکیه، تاکید کرد. الوروف همچنین اظهار کرد که روابط مســکو با 
ایران و ترکیه، به ترتیب رقیب عربستان و امارات، نه اتحاد استراتژیک 
ژئوپلیتیکی و نه استراتژی برای رقابت با کشور های عربی است. وی بر 
عالقه متقابل کشور های عربی و روسیه در بازگرداندن سوریه به اتحادیه 

عرب تاکید کرد.
به همین ترتیب، پکن با ســرمایه گذاری بر چتر امنیتی واشــنگتن در 
خلیج فارس، ایاالت متحده را از نظر اقتصادی به چالش کشیده است. 
امروزه چین بزرگ ترین شریک تجاری کشور های خلیج فارس است. 
قرارداد های متعــددی را با کشــور های عربی خلیج فــارس به ارزش 
میلیارد ها دالر امضا کرده است. زبان چینی به یک موضوع ضروری در 
برنامه درسی امارات متحده عربی و پادشاهی تبدیل شده و بر اهمیت 

روابط کشور های عرب خلیج فارس و چین تاکید می کند.
به ندرت یک رهبر عرب توانسته از حمایت همگان برخوردار شود، مصر 
پرجمیعت ترین کشور عربی که لحن سیاســت عرب را تعیین می کند؛ 
پادشاهی هاشمی اردن که از مزیت نمایندگی دینی-سیاسی خاندان 
پیامبر)ص( برخوردار بــوده و عراق، مقر خاندان عباســی که به عنوان 
پایتخت قدرت خاندان عرب عمل می کرد. رهبران عرب با تجمع در اطراف 
ولیعهد عربستان به این درک رسیده اند که احیای وحدت و نفوذ دنیای 

عرب بدون ثبات و رفاه منطقه محقق نمی شود. آن ها کامال با دیدگاه بن 
سلمان موافق هستند که بحران اوکراین به جهان عرب فرصتی را نه تنها 
برای احیای اهمیت استراتژیک خاورمیانه، بلکه برای بهره مندی از قرار 
گرفتن در میانه خط گسل جهانی، یعنی مرز بین جهان غرب و روسیه و 
چین، داده است. واشنگتن در مورد چگونگی کمک به اوکراین در شکل 

گیری نظم جدید جهانی دچار مشکل شده است.
به همان اندازه که رهبران عرب نگران رفتار تهاجمی منطقه ای و تقویت 
نظامی ایران، از جمله برنامه هســته ای آن هســتند، نگران یک جنگ 
منطقه ای فاجعه بار بالقوه هم هســتند. آن ها دوست دارند بخشی از 
یک ائتالف منطقه ای بازدارنده در برابر ایران باشند، اما نه بخشی از یک 
محور ضدایرانی که تهران را هدف قرار می دهد. آن ها دوست دارند روابط 
خود را بدون فرو بردن منطقه در یک جنگ فاجعه بار متعادل کرده و جاه 
طلبی های سیاسی و اقتصادی آن ها را از بین ببرند. انور قرقاش، مشاور 
سیاسی رهبر امارات در پاسخ به ســوالی درباره اتحاد ضدایرانی برای 
مقابله با فعالیت های منطقه ای تهران، به ســرعت پاسخ داد: »ناتوی 
خاورمیانه یک مفهوم »تئوریک« بود و برای ابوظبی رویارویی یک گزینه 
نیست. ما آماده همکاری هســتیم، اما هیچ کشور دیگری در منطقه را 

هدف قرار نمی دهیم و من به طور خاص به ایران اشاره می کنم«.

اخبار
شنبه 1 مرداد 1401 / 23 ذی الحجه 1443 / 23 جوالی 2022 / شماره 3582

ابراز تاسف معاون اول »رییسی« در دیدار با وزیر خارجه سوریه
محمد مخبر در دیدار »فیصل المقداد« وزیر خارجه سوریه، گفت: رویکرد جمهوری اسالمی ایران در این 
سال ها احترام به تمامیت ارضی سوریه بوده و همواره بر این باوریم که مبارزه با تروریسم نباید خدشه ای به 
تمامیت ارضی سوریه وارد کند. وی، ارتقای سطح همکاری های اقتصادی و روابط تجاری تهران و دمشق 
را از راهبردهای جدی جمهوری اسالمی ایران برشمرد و بر ضرورت رفع موانع پیش روی فعالیت بخش 
خصوصی و فعاالن اقتصادی دو کشور و ایجاد بسترهای الزم برای گسترش مناسبات اقتصادی فیمابین 
تاکید کرد.معاون اول رییس جمهور تصریح کرد: دولت جمهوری اسالمی مصمم است روابط و مناسبات 
خود را با سوریه در همه ابعاد گسترش دهد و اگر بســترهای الزم از سوی دمشق نیز فراهم باشد شاهد 
تحول جدی در توسعه همه جانبه مناسبات فیمابین خواهیم بود.مخبر ادامه داد: متاسفانه به رغم روابط 
صمیمانه دو کشور و سطح مناسب روابط سیاسی فیمابین، مناسبات اقتصادی تهران و دمشق متناسب 
با روابط سیاسی ارتقا پیدا نکرده، بر همین اساس توسعه همکاری های بانکی و تسهیل در مبادالت مالی 
امری مهم و ضروری برای تحقق سرمایه گذاری های مشترک و همکاری های اقتصادی دو کشور است.

سخنگوی وزارت خارجه: 

بی تصمیمی آمریکا مهم ترین مانع رسیدن به توافق است
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان تصریح کرد که سیاست همســایگی ایران مشروط به برجام یا اجازه 
آمریکا نیست.ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان روز جمعه در توئیتی نوشت:»دوگانه 
کاذب میان برجام )که ایران، بر خالف آمریکا، هنوز عضو آن است( و روابط خوب بین ایران و همسایگانش 
از جمله روسیه، این واقعیت را پنهان نمی کند که بی تصمیمی آمریکای عهدشکن مهم ترین مانع رسیدن 

به توافق است.  سیاست همسایگی ما مشروط به برجام یا اجازه آمریکا نیست.«
 

گانتس: 

جهان، ایران هسته ای را متوقف کند
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در نشستی امنیتی مدعی شد که جهان باید »ایران هسته ای« را متوقف 
کند.به گزارش ایسنا، به نقل از اورشلیم پست، بنی گانتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در رابطه با تقابل 
با ایران گفت: آیا باید بتوانیم در صورت لزوم عملیات های نظامی برای جلوگیری از دســتیابی به سالح 
هسته ای انجام دهیم؟ بله. آیا ما توانایی مان در این رابطه را تقویت می کنیم؟ بله. آیا ما باید به این راه به 
عنوان آخرین راه متوسل شویم؟ بله و امیدوارم که حمایت آمریکا در این زمینه را نیز داشته باشیم.وی در 
ادامه گفت که منطقه و جهان باید برای توقف ایران هسته ای اقدام کنند.گانتس مدعی شد: ما به عنوان 

دولت اسراییل وظیفه ای تاریخی داریم که این اتفاق ]هسته ای شدن ایران[ هرگز رخ ندهد.
 

فرمانده آمریکایی: 

فروش پهپاد به روسیه توسط ایران نگران کننده است
فرمانده عملیات نیروی هوایی آمریکا در اظهاراتی مدعی شد که مذاکرات هسته ای بر سر احیای برجام به 
بن بست رسیده است.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، الکسوس گرینکویچ، فرمانده عملیات 
نیروی هوایی آمریکا طی سخنانی در پایگاه هوایی العدید قطر درباره تحوالت نظامی در خاورمیانه مدعی شد: 
ایران احتماال حمالت به آمریکا و متحدانش در منطقه را از سر بگیرد.گرینکویچ که به عنوان فرمانده عملیات در 
منطقه تحت پوشش سوریه، عراق و افغانستان منصوب شده است، گفت: ما تحت حمله مداوم نیستیم، اما از 
برنامه های حمله مداوم آگاه بوده و همه در منطقه نگران هستند.وی درباره ادعای مشاور امنیت ملی آمریکا 
در رابطه با ارسال پهپاد به روسیه از سوی ایران گفت که »این وضعیت نگران کننده است«. گرینکویچ هشدار 
داد که ایران ممکن است حمالت خود را علیه آمریکا و متحدانش در منطقه از سر بگیرد.وی با بیان اینکه ایران 
به سرعت در حال توسعه برنامه هسته ای خود است، مدعی شد که مذاکرات برجام به بن بست رسیده است.

کاخ سفید:

 »بایدن« به کرونا مبتال شد
کاخ سفید در بیانیه ای اعالم کرد »جو بایدن« رییس جمهور آمریکا به ویروس کرونا مبتال شده و عالئم 
وی خفیف است. به گزارش الجزیره، کاخ سفید افزود: »رییس جمهور بایدن پس از ابتال به کرونا وارد 
قرنطینه شده و به انجام وظایف خود از راه دور ادامه خواهد داد.«پزشک بایدن درباره بیماری او گفت: 
»رییس جمهور از روز چهارشــنبه عالئم جزئی را تجربه کرد و در حال حاضر از خستگی و سرفه رنج 
می برد.«پزشک رییس جمهور آمریکا افزود: »از رییس جمهور انتظار دارم که به خوبی به درمان پاسخ 

دهد، زیرا واکسن کرونا و دوز های تقویت کننده را دریافت کرده است.«
 

کرملین: 

حال »پوتین« خوب است
»دیمیتری پسکوف« سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه گمانه زنی رسانه های غربی درباره وضعیت 
جســمانی و ســالمتی والدیمیر پوتین را اخبار جعلی خواند.به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی 
کرملین پنجشــنبه )۲۱ ژوئیه( گفت که والدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه در سالمت کامل است 
و شایعات مبنی بر ناخوشی وی را رد کرد. »دیمیتری پســکوف« به خبرنگاران گفت که طی ماه های 
اخیر گمانه زنی هایی در غرب درباره سالمت رییس جمهور وجود داشته است، اما گزارش ها درباره بیمار 
بودن او چیزی جز ساختگی نیست. پوتین روز چهارشنبه در یک حضور علنی سرفه کرد و خبرگزاری 
»اینترفاکس« به نقل از وی گزارش داد که او روز قبل از آن در جریان سفرش به ایران کمی سرما خورده 
است.این خبرگزاری روسی به نقل از پوتین ۶۹ ساله گزارش داد: تهران بسیار گرم بود، باالی ۳۸ درجه 

سانتیگراد و تهویه هوا در آنجا بسیار قوی بود. بنابراین عذرخواهی می کنم )به دلیل سرفه هایم(.
 

پارلمان ایتالیا منحل شد
رییس جمهور ایتالیا پارلمان این کشور را منحل کرد. »سرجیو ماتارال« رییس جمهور ایتالیا، به دنبال 
استعفای نخست وزیر این کشور، دستور منحل شدن پارلمان را صادر کرد. خبرگزاری فرانسه در گزارشی 
به نقل از رسانه دولتی ایتالیا نوشت: »سرجیو ماتارال، پارلمان را منحل و راه را برای انتخابات زودهنگام 
باز کرد.«دفتر ریاست جمهوری ایتالیا اعالم کرد: »ماریو دراگی« نخست وزیر این کشور، استعفای خود 
و دولت تحت رهبری خود را ارائه کرده و رییس جمهور آن را مورد مالحظه قرار داده است.دراگی هفته 
گذشته پس از این که یکی از اعضای ائتالف حاکم، از دادن رای اعتماد به دولت خودداری کرد، گفت که 
از سمت خود استعفا می دهد، زیرا قصد داشته فقط در صورتی در سمت خود باقی بماند که »حمایت 
گسترده را حفظ کند و در حال حاضر دیگر چنین نیســت«.با این حال هفته گذشته، رییس جمهور 
ایتالیا اولین استعفای دراگی را رد کرد و از او خواست به امید اجتناب از انتخابات زودهنگام، مذاکرات 

بیشتری را با قانون گذاران برگزار کند.
 

عربستان آب پاکی را روی دست »بایدن« ریخت
محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی خطاب به رهبران ایاالت متحده گفت که عربستان سعودی، بزرگ 
ترین صادرکننده نفت خام جهان، ظرفیت اضافی برای افزایش تولید بیش از ۱۳ میلیون بشکه در روز 
که تعهد کرده بود را تا سال ۲۰۲۷ نخواهد داشت.محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی در ادامه گفت: ما 
همچنین بر اهمیت تداوم تزریق و تشویق سرمایه گذاری در انرژی های فسیلی و فناوری های پاک آن 
در دو دهه آینده برای پاسخگویی به تقاضای روزافزون جهانی تاکید می کنیم، با اهمیت اطمینان دادن 
به سرمایه گذاران مبنی بر اینکه سیاست های اتخاذ شده تهدیدی برای سرمایه گذاری های آنها نیست.

ولیعهد محمد بن سلمان در سخنرانی خود گفت: برای جلوگیری از بی میلی آنها به سرمایه گذاری و 
اطمینان از اینکه کمبود عرضه انرژی بر اقتصاد بین المللی تاثیر نخواهد گذاشت.

خبر روز

نورنیوز نوشت: بازی 
رسانه ای مفسد فراری

رسانه نزدیک به شــورای عالی امنیت ملی، 
خبرهای اخیر درخصــوص ربایش و مفقود 
شــدن محمــود خــاوری را جعلــی و بازی 
رسانه ای خواند.به گزارش نورنیوز، چند روزی 
اســت برخی حســاب های فعال در فضای 
مجازی با ادعای مفقود شــدن محمودرضا 
خاوری، مفســد فراری مقیم کانــادا مدعی 
ربایش و انتقــال او به ایران شــده اند. این 
درحالی است که خانواده خاوری و رسانه های 
کانادایی هیچ واکنشــی به انتشار این خبر 
نداشته اند. سبک و ســیاق خبرهای منتشر 
شــده در این خصوص، این گمانــه را تقویت 
می کند که احتماال این بازی رسانه ای از سوی 
شــخص خاوری و با هدف رد گم کردن کلید 
خورده اســت. خاوری، مدیرعامل اســبق و 
فراری بانک ملی اســت که بیش از یک دهه 
قبل در پی اختالس سه هزار میلیارد تومانی از 
کشور فرار کرد و به کانادا رفت. دولت کانادا با 
وجود تالش های گسترده جمهوری اسالمی 
ایران برای اســترداد قانونی خاوری از طریق 
پلیس اینترپل، متاســفانه تاکنون هیچ گونه 
همکاری در این رابطه نداشته است.در همین 
مورد یک منبع آگاه قضایی گفــت: با وجود 
پیگیری های متعدد جمهوری اسالمی ایران 
از کانادا برای بازگرداندن محمودرضا خاوری به 
کشور اما متاسفانه دولتمردان این کشور هیچ 
گونه همکاری انجام نمی دهند. وی در پاسخ 
به اینکه اخباری در مــورد بازگرداندن خاوری 
به کشور منتشر شده، آیا صحت دارد یا خیر، 
گفت: خبر بازگرداندن خاوری به کشور ، صحت 
ندارد.به گزارش میزان، از زمان فرار محمودرضا 
خاوری به کانادا با وجود پیگیری های متعدد 
از مراجع مختلف، کانادا نسبت به بازگرداندن 
این مفسد اقتصادی اقدامی صورت نداده و 
رفتار دولت کانادا در این مورد به گونه ای بوده 
است که حتی برخی مفسدین اقتصادی دیگر 
نیز به این کشــور گریخته اند. در حال حاضر 
با توجه به عدم همکاری کانــادا با جمهوری 
اسالمی ایران این کشور به بهشت مفسدین 

اقتصادی تبدیل شده است.

بین الملل سخنگوی وزارت خارجه آمریکا:

 ایران تصمیم سیاسی الزم برای بازگشت به برجام را نگرفته است
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در کنفرانسی خبری اظهار کرد که آزادی زندانیان آمریکایی در ایران یکی از اولویت های دولت بایدن باقی خواهد ماند.ند پرایس، سخنگوی 
وزارت خارجه آمریکا روز جمعه در کنفرانسی خبری در پاسخ به سوالی در رابطه با »تصویب الیحه تبادل زندانیان با ایران در پارلمان بلژیک« گفت: من شما را به دولت 
بلژیک ارجاع می دهم. بلژیکی ها باید خودشان درباره تحوالت سیستم شان صحبت کنند؛ اما بگذارید چند نکته جامع تر عارض شوم. اولی این است که ایران سابقه 
طوالنی در زندانی کردن های ناعادالنه اتباع خارجی دارد تا از آن ها به عنوان اهرم سیاسی استفاده کند. این شامل حبس غیرقانونی و خودسرانه اشخاص می شود. این 
اقدامات شنیع است.وی ادامه داد: ایران به حبس کردن آمریکایی ها ادامه می دهد. به طور نادرست و ناعادالنه اتباع کشورهای ثالث را زندانی می کند. این مسئله یکی 
از اولویت های این دولت است و تا زمان آزادی آمریکایی ها اولویت این دولت باقی خواهد ماند. ما به همکاری با شرکای مان برای رسیدگی به رفتار شنیع ایران در حبس 
نادرست اتباع خارجی ادامه خواهیم داد.ند پرایس در ادامه در پاسخ به سوالی درخصوص اظهارات »رییس سازمان اطالعات انگلیس« در رابطه با ایران گفت: اینکه 
آمریکا و انگلیس روابط به شدت نزدیک اطالعاتی دارند، یک راز نیست. من در جایگاهی نیستم که درخصوص محتوای این رابطه گفت وگو کنم؛ اما گمان نمی کنم به اجازه 

امنیتی نیاز داشته باشم تا این حقیقت را بگویم که ایران تاکنون تصمیمات سیاسی الزم برای بازگشت دوجانبه به پایبندی های برجامی را نگرفته است.

سفیر روسیه در تهران در پی ادعای مقامات آمریکایی 
مبنی بر احتمــال فروش پهپادهای جنگی توســط 
ایران به روســیه، گفت که با توجه به منقضی شدن 
تاریخ تحریم تســلیحاتی علیه ایران، تهران و مسکو 
محدودیتی در زمینه همکاری نظامی-فنی ندارند.به 
گزارش خبرگزاری روسی ریانووستی، لوان جاگاریان، 
سفیر روســیه در ایران در گفت وگو با این خبرگزاری 
گفت که هیچ مشکل و محدودیتی در زمینه همکاری 
نظامی-فنی ایران و روسیه وجود ندارد. جاگاریان در 
این باره بیان کرد: مایلم یادآوری کنم که در پایان سال 
۲۰۲۰، محدودیت های تحریمی]تسلیحاتی[ که توسط 
شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران اعمال شده بود، 
لغو شد و ما از این به بعد در زمینه همکاری نظامی-

فنی با در رعایت منع گسترش تسلیحات اتمی و کنترل 

آن، هیچ محدودیتــی در زمینه صــادرات نخواهیم 
داشت.به گزارش ایسنا، اظهارات جاگاریان در بحبوحه 
ادعای مقامات آمریکایی مبنی بر این مطرح می شود 
که روسیه قصد دارد از ایران پهپادهای جنگی بخرد.

جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا چند روز 
پیش در یک کنفرانس خبری مدعی شده بود، ایران 
در حال آماده سازی برای تحویل صدها پهپاد دارای 
قابلیت حمل سالح به روسیه برای استفاده در جنگ 
اوکراین است. مشاور امنیت ملی آمریکا مدعی شده 
بود، اطالعاتی در دست داریم که نشان می دهد ایران 
در حال آماده شدن برای آموزش نیروهای روس در 
این زمینه اســت.پس از این ادعای سالیوان، چند 
مقام دولتی دیگر آمریکا از جمله رییس سازمان سیا 
نیز بر اظهارات او صحه گذاشــتند.این در حالی است 

که ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران 
در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره اظهارات مشاور 
امنیت ملی آمریکا درباره فروش فناوری های نوین 
ایرانی به روسیه، تصریح کرد: سابقه همکاری های 
میان جمهوری اسالمی ایران و فدراسیون روسیه در 
حوزه برخی فناوری های نوین به پیش از آغاز جنگ 
در اوکراین بر می گــردد و در مقطع اخیر هیچ تحول 

خاصی در این ارتباط رخ نداده است.

واکنش سفیر روسیه به ادعای پهپادی »سالیوان«

وز عکس ر

سفر رییس 
جمهوری به 
استان اراک

 ســید ابراهیــم رییســی
 وارد استان اراک شد.
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انتصاب در اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اصفهان
معاون وزیر راه و شهرسازی »فرزاد دادخواه« را که پیش از این معاون راهداری اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای اصفهان بود به عنوان مدیرکل جدید این ســازمان منصوب کرد.طی حکمی 
از سوی داریوش امانی، معاون وزیر راه و شهرسازی و رییس سازمان حمل و نقل جاده ای استان 
اصفهان، فرزاد دادخواه به عنوان مدیرکل جدیــد اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای  اصفهان 
منصوب شــد.فرزاد دادخواه پیش از این معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
اصفهان بود و همچنین پیش از ادغام معاونت راهداری اداره کل راه و شهرسازی با سازمان حمل و 
نقل و پایانه ها ،تصدی معاونت اداره کل راه و شهرسازی اصفهان را برعهده داشت.استان اصفهان با 
وسعت ۱۰۷ هزار کیلومتر مربع انواع شبکه های بزرگراهی، آزادراهی، اتوبانی و روستایی کشور را در 
خود جای داده است. ۶ پایانه حمل بار، ۲۶ پایانه حمل مسافر، هشت مرکز مکانیزه معاینه فنی و 

۵۰ مجتمع بین راهی در سطح استان اصفهان وجود دارد.
 

تولید روزانه بیش از 320 تن تخم مرغ در استان اصفهان
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت:قیمت تخم مرغ در چند روز گذشته 
مقداری با افزایش مواجه شد؛ اما بر اساس گزارش دستگاه متولی طی چند روز اخیر قیمت ها روند 
کاهشی به خود گرفته است.حسین ایراندوست در حاشــیه هفتاد و یکمین جلسه کارگروه تنظیم 
بازار اســتان اصفهان در جمع خبرنگاران افزود: شرکت پشتیبانی امور دام استان مکلف شد که همه 
سردخانه ها را از گوشــت مرغ پر کند و در عین حال اختیار عمل را به اتحادیه و کشتارگاه ها دادیم تا 
گوشت مرغ و مرغ زنده را در اختیار استان های متقاضی قرار دهند.وی ادامه داد: بر اساس گزارشی که 
از سازمان جهاد کشاورزی استان در زمینه تخم مرغ دریافت شد روزانه بیش از ۳۲۰ تن تخم مرغ در 
استان تولید می شود که مقدار قابل توجهی است.به گفته وی، سهم قابل توجهی از مرغ های تخمگذار 
جوان در حال ارسال به سالن های تولید هستند که در آینده ای نزدیک با افزایش قابل توجهی از تخم 
مرغ نیز مواجه خواهیم شد.معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان اظهار داشت: 
قیمت تخم مرغ در چند روز گذشته مقداری با افزایش مواجه شد، اما بر اساس گزارش دستگاه متولی 
و اتحادیه مزبور طی دو روز اخیر قیمت ها روند کاهشی به خود گرفته و نیاز است که مسئوالن حوزه های 
نظارتی در زمینه قیمت تخم مرغ در واحد های صنفی هم نظارت بیش از پیش داشته باشند که در این 
زمینه تاکید الزم صورت گرفت.وی اضافه کرد: مباحث مختلفی در جلسه مطرح شد که بیشتر آن ها در 
مورد نظارت های بیش از پیش در حوزه بازار به ویژه مواد غذایی متمرکز بود.ایراندوست خاطرنشان کرد: 
دستگاه های نظارتی استان گزارش های بسیار خوب و امیدوار کننده ای را ارائه کردند، اما با این حال در 

کارگروه تنظیم بازار استان تاکید شد که نظارت ها بیشتر، مستمرتر و دقیق تر انجام شود.
 

پیشرفت فیزیکی 20 درصدی پروژه کنار گذر خوانسار
معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: در حال حاضر عملیات اجرایی 
۸ کیلومتر از پروژه کنار گذر خوانسار در دست اجرا قرار دارد که دارای پیشرفت فیزیکی ۲۰ درصدی است.

بهزاد شاهسوندی اظهار کرد: با توجه به واقع شدن شهر خوانسار در منطقه کوهستانی و فاقد کمربندی 
بودن آن، پروژه کنار گذر خوانسار در دستور کار قرار گرفت.وی با بیان اینکه این پروژه یکی از پروژه های مهم 
و شاخص استان است، اذعان داشت: این محور تحت عنوان یک پروژه ملی است و در اصل کریدوری 
است که از اراک شروع و به بوشهر ختم می شود.معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان 
اصفهان با اشاره به اینکه ۱۶۲ کیلومتر از این محور در حوزه استان اصفهان است، گفت: از این میزان، ۱۱۰ 
کیلومترطرح دامنه خوانسار گلپایگان خمین بوده و ۵۲ کیلومتر دیگر در حوزه داران بن شهرکرد است؛ که 
مطالعات این محور نیز انجام شده است.وی ادامه داد: با توجه به مشکالت و نارضایتی های مردم از عبور 
کامیون ها و ماشین های سنگین از داخل شهر، اجرای کنارگذر خوانسار به طول ۱۹ کیلومتر که جزئی از 

طرح احداث باند دوم دامنه خوانسار گلپایگان خمین است، در نظر گرفته شد.

نانواییهایاستاناصفهانتاشهریورامسالبهکارتخوانهوشمندمجهزمیشوند؛

خوب، بد، مبهم!

معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان گفت: با اجرای طرح هوشمندسازی یارانه نان، به یقین شاهد 
افزایش کیفیت نان خواهیم بود.امید شریفی با اعالم اینکه تا شهریور 
امسال همه نانوایی ها به کارتخوان هوشمند مجهز شده و آزادپز می شوند، 
اظهار کرد: همزمان با آن یارانه ای که در گذشته به آرد تعلق می گرفت برای 
مردم واریز می شود و شهروندان می توانند به دلخواه و با توجه به کیفیت 
نان خریداری کنند.وی بــا بیان اینکه میزان دورریز نان در این اســتان 
نسبت به میانگین کشــوری کمتر و بین هفت تا ۱۰ درصد است، اما این 
میزان در کشور به ۲۰ تا ۳۰ درصد می رســد، گفت: متولیان اجرای طرح 
»هوشمندسازی یارانه نان« معتقدند با اجرایی شدن کارتخوان هوشمند 
در نانوایی ها و در پی آن خرید نان متناسب با مصرف خانوار، میزان دورریز 

نان از رقم های پیشین به مراتب کمتر خواهد شد.
وی افزود: در گذشــته یارانه دولتی به آرد تخصیــص می یافت و نانوا با 
خرید آن اقدام به پخت نان ارزان می کرد تا به دست مصرف کننده برسد، 
اما در این میان عده معدودی سوء استفاده کرده و آرد را با قیمت ارزان 
و دولتی می خریدند و به قیمت آزاد می فروختند و به نوعی زمینه رانت 
و قاچاق شــکل گرفته بود.وی با بیان اینکه در طرح کارتخوان هوشمند، 

میزان پخت نان در نانوایی ها به طور کامل مشخص است و مطابق با آن 
آرد مصرفی تعیین می شود، ادامه داد: در این طرح نانوا آرد آزاد می خرد و 
نان را با همان قیمت قبل به دست مصرف کننده می رساند و دولت میزان 
تفاوت قیمت آرد آزاد و دولتی را به حساب نانوا می پردازد به این صورت 
که ۱۵ درصد میزان فروش آن که از طریق دســتگاه کارتخوان مشخص 
است، برای نانوا واریز می شود.شریفی خاطرنشان کرد: البته در این زمینه 
نانوایان اعتقاد دارند که هزینه نانوا بیشتر از ۱۵ درصد است و باید دولت 
تجدید نظر کند که در جلسه ای با بازرسی اصناف مقرر شد ارزیابی جدیدی 

از قیمت صورت بگیرد.

طرح هوشمندســازی یارانه نان بــه افزایش کیفیــت و رقابت 
منجر می شود

شریفی از ایجاد فضای رقابتی بین نانوایان با اجرایی شدن طرح کارتخوان 
هوشمند و آزادپزی نان خبر داد و گفت: با اجرای این طرح قطع به یقین 
شاهد افزایش کیفیت نان خواهیم بود.وی با تاکید بر اینکه یارانه از آرد 
حذف نمی شود بلکه شاهد یک نوع جابه جایی و تخصیص یارانه از نانوا 
به مردم هستیم، افزود: با اجرای طرح هوشمندسازی یارانه نان، میزان 

مصرف نان در هر روز و میزان مصرف آرد و پخت نان در نانوایی ها مشخص 
است، بر اساس آن هر ماه یارانه نان به شــکل کاالبرگ در اختیار مردم 
قرار می گیرد و مردم می توانند با آن خرید کنند که نان به اندازه مایحتاج 
خانوار تولید و توزیع می شود.معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی 
سازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان ادامه داد: در مرحله اول اجرا، 
میزان مصرف نان مردم تغییری نکرده اســت و تنها شاهد ساماندهی 
بین نانوایان و مدیریت آرد در بین نانوایی ها هستیم و سیستم توزیع آرد 
و نان نظام مند شده است.وی با بیان اینکه نرخ نان با توجه به نوع نان و 
کیفیت آن متفاوت خواهد بود، گفت: در این طرح امکان خرید نان ارزان تر 
با تسهیالت بهتری برای مردم فراهم شده است.به گفته وی، با اجرایی 
شــدن نزدیک به یک ماه طرح، به طور تقریبی نانوایان استان همراهی 
کردند و مشکلی پیش نیامده اســت و بخش معدودی اعتراض هایی 
را مطرح کرده اند.نایب رییس انجمن علوم و فنون غالت اصفهان نیز با 
اشاره به اینکه ما با نفس طرح هوشمندسازی یارانه نان موافق هستیم به 
شرطی که مانند گذشته از نرخ گذاری تحمیلی برای نان پرهیز شود، اظهار 
داشت: طرح هوشمندســازی یارانه نان در دولت نهم و دهم با موفقیت 
اجرا شد که الزم است دولت با در نظر گرفتن تجربه های آن برای اجرای 
طرح خصوصی سازی نان اقدام کند.محمدرضا خواجه به برخی انتقادات 
و مباحث درباره این طرح اشاره و اضافه کرد: مادامی که نرخ نان بر اساس 
قیمت تمام شده ابالغ نشود طرحی در این حوزه موفق نخواهد بود، زیرا 
فقط ضریب آرد )۲۰ درصد نرخ نــان( در تعیین قیمت جدید نان در نظر 
گرفته شــده و به عقب افتادگی نرخ نان و افزایــش هزینه های جاری 

توجهی نشده است.

لزوم نگاه کارشناسی به تنظیم نرخ نان

خواجه با تاکید بر لزوم نگاه کارشناســی به تنظیم نرخ نان در این طرح 
به منظور جلوگیری از زیان ده شــدن نانوایی ها گفت: به طور تقریبی ۵۰ 
میلیون نفر در کشور یارانه بگیر هستند که حدود ۲۰۰ هزار تومان در ماه باید 
برای خرید نان به هر نفر تخصیص یابد.وی افزود: اگر در نظر بگیریم هر 
ایرانی در ماه مصرف کننده ۶۰ قرص نان باشد یعنی در هر روز دو نان سهم 
داشته باشد به عنوان مثال برای خرید نان تافتون که حداقل سه هزار و 
۵۰۰ تومان قیمت تمام شده دارد باید حداقل ۲۱۰ هزار تومان یارانه دریافت 
کند و این در حالی است که نانوا می گوید دولت نرخ هر قرص نان تافتون 
را سه هزار تومان استخراج کرده است.مسئول کمیته نان سالم سالمتکده 
طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خاطرنشان کرد: اجرای طرح 
هوشمند سازی یارانه نان یعنی ایجاد فضای رقابت بین تولید کنندگان 
نان تا بتوانند آرد مورد نیاز خود را از هرکارخانه ای که خواستند تهیه و نان 
با کیفیت پخت کنند و از همه مهم تر مصرف بیش از حد آرد کنترل شده و 
ضایعات به حداقل برسد.خواجه گفت: دستگاه های کارتخوان هوشمند 
موجود معایبی دارند و به ازای هر دستگاه نانوایان به بانک عامل سفته 
پرداخت کرده اند که اگر دچار اشکالی یا شکسته شود، نانوا باید خسارت 

آن را پرداخت کند که همین مسئله جای نگرانی دارد.

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان با بیان اینکه ۷۰ 
درصد مشترکان اصفهانی، خوش مصرف بوده و کمتر 
از ۳۰۰ کیلووات ساعت در ماه برق مصرف می کنند، 
گفت: در روز گذشته به ۳۰۰ واحد اداری اخطار قطع 
برق داده شد که پس از این اخطار الگوی مصرف برق 

را رعایت کرده و فقط برق ۴۱ واحد اداری قطع شد.
ســیدمحمدرضا نوحی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، 
اظهار کرد: در روز بیست وهشتم تیرماه برای سومین 
بار رکورد مصرف برق در کشــور تغییر کرد البته این 
اتفاق در اصفهان نیفتاد زیرا مدیریت بار با صنایع در 

حال انجام است؛ در همین تاریخ در ساعت ۱۵:۲۳، 
۶۸ هزار و ۹۳۷ مگاوات برق در کشور مصرف شد.

وی افزود: همچنین در روز بیســت ونهم تیرماه اوج 
مصرف روز در ســاعت ۱۰:۵۹ بوده است که ۴,۸۳۷ 
مگاوات برق در استان اصفهان تولید، ۵,۰۳۰ مگاوات 
مصرف و ۱۹۳ مگاوات از شــبکه سراسری به شبکه 

توزیع برق استان اصفهان وارد شد.
سخنگوی صنعت برق اســتان اصفهان افزود: اوج 
مصرف نیز ســاعت ۲۱:۳۸ بوده اســت که ۴,۵۹۶ 
مگاوات برق تولید، ۴,۷۱۶ مــگاوات مصرف و ۱۲۰ 
مگاوات از شبکه سراسری به شبکه توزیع برق استان 

اصفهان وارد شد.
نوحی گفت: سازمان هواشناسی برای روزهای آینده 
پیش بینی افزایش دما داشــته است، اما همچنان 

مدیریت مصرف بــا صنایع بزرگ در کشــور انجام 
می شود، الزم است مردم نیز در ساعات اوج از وسایل 
پرمصرف استفاده نکنند تا خاموشی برای مشترکان 
خانگی اعمال نشود.وی خاطرنشان کرد: ۷۰ درصد 
مشترکان اصفهانی، خوش مصرف بوده و کمتر از ۳۰۰ 
کیلووات ساعت در ماه برق مصرف می کنند برای این 
افراد به ازای هر کیلووات ساعتی که کمتر از این مقدار 
در ماه مصرف می کنند، مبلغ ۵۰۰ تومان در حســاب 

بستانکاری در نظر گرفته می شود.
سخنگوی صنعت برق استان اصفهان تصریح کرد: 
همچنین برای مشترکانی که الگوی مصرف را رعایت 
نکرده و بیشتر از ۳۰۰ کیلووات ساعت در ماه مصرف 
می کنند، قیمت برق به صــورت پلکانی، ۱.۵، ۲.۵ و 

۳.۵ برابر می شود.

سخنگوی صنعت برق استان:

۷0 درصد مشترکان اصفهانی، خوش مصرف هستند

خبر روز

 کدام دسته از مالکان واحد های مسکونی از پرداخت 
معالیت معاف می شوند؟

مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرســازی گفت: مالکانی که قرارداد های اجاره بلند مدت ۲ 
ساله منعقد کنند و نرخ های اجاره ۲۵ درصد را رعایت کنند مشمول معافیت مالیاتی و دریافت تسهیالت 
جعاله می شوند.پروانه اصالنی اظهار کرد: برای موجرانی که قانون ۲۵ درصدی اجاره را برای مستاجران 
خود رعایت کنند و همچنین  سیاست های بسته حمایتی را در نظر بگیرند مشوق هایی را در نظر گرفته ایم 
که این خود می تواند در رعایت قانون ۲۵ درصدی اجاره ها بسیار موثر باشد.به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد 
مسکن وزارت راه و شهرسازی، ایجاد مشوق هایی برای موجرانی که حداکثر سقف پرداختی توسط دولت 
یا مصوبه شورای عالی سران ســه قوه را رعایت  و یا قرارداد های بلند مدت اجاره  از جمله قرارداد های 
۲ ساله را منعقد می کنند  بسته تشویقی پرداخت تســهیالت  از جمله  تسهیالت جعاله و تشویق های 
مالیاتی یا معافیت های مالیاتی در نظر گرفته ایم.پیش از این بســیاری از مستاجران از عدم رعایت 
قانون ۲۵ درصدی نرخ اجاره که مصوب شورای عالی سران سه قوه بوده خبر داده بودند که با تصویب این 
بسته حمایتی در دولت، شاهد بهبود وضعیت بازار اجاره و تثبیت نرخ های اجاره در این بازار خواهیم بود.

 

خروج ۹ میلیارد دالر ارز از کشور تکذیب شد
بانک مرکزی خبر منتشرشــده درباره خروج ۹ میلیارد دالر ارز از کشور در ســال گذشته با استناد به 
آمار خالص حســاب ســرمایه را تکذیب کرد.بانک مرکزی در خصوص خروج حــدود ۹.۲ میلیارد 
دالر ارز از کشور در ســال ۱۴۰۰ اعالم کرد چنین برداشتی از رقم منفی خالص حساب سرمایه و مالی 
نادرست و غلط است.البته چنین برداشت نادرســتی از تحوالت رقم خالص حساب سرمایه و مالی 
مسبوق به ســابقه بوده که خود ناشــی از عدم آشنایی با مفاهیم و اســتاندارد های پردازش جدول 
ترازپرداخت هاست.ارقام جدول تراز پرداخت ها مبتنی بر اساس مفاهیم حسابداری و در چارچوب 
ثبت های بدهکار و بستانکار پردازش می شود. به عنوان مثال هرگونه صادرات کاال و خدمات در سرفصل 
حساب جاری با ثبت بستانکار و در مقابل واردات کاال ها و خدمات با ثبت بدهکار در این سرفصل طبقه 
بندی می شوند. این در حالی است که در سرفصل حساب مالی و سرمایه، هر گونه افزایش دارایی و 
کاهش بدهی با ثبت بدهکار و در مقابل هرگونه کاهش دارایی و یا افزایش بدهی با ثبت بستانکار طبقه 
بندی می شود. بر این اساس و با توجه به مازاد قابل توجه حساب جاری )حدود ۱۱ میلیارد دالر(، منفی 
بودن خالص حساب مالی و سرمایه قابل انتظار است.بخشی از رقم منفی ۹.۲ میلیارد دالر به شکل 
افزایش میزان سپرده و نقود اقتصاد نزد بانک های داخلی و خارجی یا افزایش دارایی های ذخیره تحت 
مدیریت و کنترل بانک مرکزی است.همچنین بخشی از این رقم منفی به صورت مطالبات از اشخاص 

غیر مقیم و به صورت اعتبار تجاری ناشی از فروش اعتباری صادرات کاالست.
 

توصیه مهم به مردم؛ طالی آب شده نخرید
رییس اتحادیه طال و جواهر تهران اظهار داشت: در حال حاضر عمده تقاضا در بازار مربوط به خرید 
و فروش طالی آب شده یا همان خام است.ابراهیم محمد ولی بیان کرد: خرید طالی آب شده نیز 
نسبت به یک سال گذشته با کاهش روبه رو شــده، هرچند ما حضور در این بازار را به مردم توصیه 
نمی کنیم، زیرا این بازار برای مردم عادی که تخصصی در این رابطه ندارند، همراه با ریسک است.

رییس اتحادیه طال و جواهر تهران گفت: در رابطه با خرید طالی آب شده فاکتور رسمی فروش صادر 
نمی شود و اگر در عیار و یا وزن طال مشکلی وجود داشته باشد، خریدار اگر در این کار خبره نباشد، 
با ضرر و زیان روبه رو می شود و دستش به نوعی هیج جا بند نیست، زیرا فاکتور خرید را در اختیار 
ندارد. محمدولی افزود: بنابراین بهتر است مردم برای سرمایه گذاری نیز مصنوعات طال خریداری 
کنند، که بدون هیچ ریسکی است و به بازار طالی آب شده اگر اطالعی ندارند، ورود نکنند، زیرا تنها 
واحدهای صنفی طال و جواهر که در این زمینه سر رشــته دارند اقدام به خرید و فروش طالی آب 

شده، دسته دوم و مستعمل می کنند.

اخبار

معاون استاندار تاکید کرد:کافه اقتصاد

لزوم توجه به صنایع دستی اصفهان با رویکرد حل مسئله
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: باید با رویکرد حل مسئله به صنایع دستی اصفهان توجه کرده و برای آینده این صنعت فکری کنیم.امیررضا نقش 
اظهار کرد: ۱۴ شهر صنایع دستی کشورمان به ثبت جهانی رسیده است و اصفهان را در دنیا با صنایع دستی آن می شناسند؛ بنابراین باید با رویکرد حل مسئله به صنایع دستی 
اصفهان توجه کرده و برای آینده این صنعت فکری کنیم.وی با اشاره به تعداد باالی رسته های صنایع دستی موجود در کشورمان که بیشتر آن ها در اصفهان تولید می شود، 
افزود: صنایع خالق و صنایع فرهنگی جای خود را در دنیای امروز باز کرده و اتحادیه اروپا بین سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ بودجه ای معادل ۴۶ میلیارد یورو به توسعه صنایع خالق 
و فرهنگی هزینه کرده است. صنایع خالق به خلق و تولید کاال و خدماتی گفته می شود که منشأ آن ها خالقیت و سرمایه فکری است و صنایع دستی جزو آن دسته بندی 
می شود؛ این در حالی است که سهم GDP کشورمان از فروش صنایع دستی حدود ۲ تا ۳ درصد است که هم اکنون در کشور هایی مانند هند، چین و ترکیه به ۸ تا ۱۶ درصد 
رسیده است.نقش با اشاره به تشکیل کارگروه اقتصاد گردشگری و صنایع دستی ذیل شورای برنامه ریزی استان بیان کرد: به نظر می رسد باید یک کمیته تخصصی را به 

صنایع دستی اختصاص دهیم تا اداره کل میراث فرهنگی سیاست هایی که در آن تدوین می شود را با همراهی سایر دستگاه ها عملیاتی کند.

جشنواره برداشت 
زردآلو در شهرستان مرند

افتتاحیه جشــنواره برداشت زردآلو با 
حضور مسئولین اســتانی شهرستان 
مرند و مردم این شــهر برگزار شد و از 
برنامه های جنبی این جشنواره می شود 
به نمایشگاه عرضه زردآلو، فرآورده های 
جانبی محصوالت تابســتانه و صنایع 
دســتی به همراه اجــرای برنامه های 
فرهنگی و آموزشی و مسابقات نقاشی 

و عکاسی اشاره کرد.

وز عکس ر

استاندار مطرح کرد:

نیاز استان اصفهان به 
رویدادهای نمایشگاهی 

مستمر و بین المللی
اســتاندار اصفهان گفت: برگزاری رویدادهای 
اقتصادی مســتمر و بین المللی بــه ویژه در 
بخش نمایشــگاهی نیــاز ضروری اســتان 
اصفهان است.ســید رضا مرتضوی در جلسه 
شــورای بخش خصوصی با دولــت در محل 
اتاق بازرگانی اصفهان اظهــار کرد: رخداد های 
اقتصادی مســتمر و بین المللــی باید بتواند 
در تقویم جهانی جــای بگیــرد و همگان در 
کشور های گوناگون در سال های متمادی خود 
را با آن وفق دهند و در آن حضور فعال داشــته 
باشند.وی اضافه کرد: درصورتی که این رخداد ها 
با ایام خاصی در کشور هم زمان بود نباید زمان 
آن رویداد تغییر یابد بلکه شــکل و شمایل آن 
باید تا حدودی رنگ و بوی همان ایام خاص 
را بگیرد.اســتاندار اصفهان با تاکید بر تشکیل 
جلسات شورای عالی ِبَرند اظهار داشت: این 
جلسات باید به تشویق بیشتر بخش خصوصی 
در زمینه های مختلف منجر شود و همگان به 
پیشــرفت و اجرای تصمیمات آن تعلق خاطر 
داشته باشند.مرتضوی اظهار داشت: طی ۴۰ 
ساله گذشته جلوه ای از برخورداری در اذهان 
ایجاد کردیم تا جایی که مشــکالت این خطه 
در تصمیمات ملی لحاظ نمی شود.اســتاندار 
اصفهان تصریح کرد: بعضی از مناطق استان 
وضعیت اســفباری دارد، اما درد و مشکل آن 
به خوبی دیده و شنیده نمی شود و دلیل آن نگاه 
برخورداری اصفهان بوده که طی دهه ها در افکار 
عمومی ایجادشده است.مرتضوی افزود: اگر 
فعاالن بخش خصوصی اســتان از چهره های 
ملی و برای مثال کمیســیون های مختلف به 
اصفهان دعوت می کنند، در سلسله برنامه های 
خود فراز ها و فرود های این خطه را به میهمانان 
نشان دهند تا آنان با واقعیت موجود آشنا شوند 
تا دچار اجحاف نشویم.رییس اتاق بازرگانی، 
صنایع معادن و کشاورزی اصفهان نیز در این 
نشست با اشاره به ۲ رویداد فرهنگی اقتصادی، 
از اختتامیه جشــنواره عکس صنایع دســتی 

اصفهان در محل این اتاق خبر داد.

عکس: ایسنا
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آگهی

آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1401 
ثبت نایین

5/1 به موجب ماده 11 و 12 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59 اصالحی 
آیین نامه مربوط به امالکی که   در ســه ماه اول سال 1401 تقاضای ثبت 
آنها پذیرفته شده و مربوط به بخش های 2و3و4 ثبت نائین  می باشد بدین 

شرح اعالم می گردد : 
) ردیف الف (

بخش دو حوزه ثبتی نایین
3 فرعی از 1440 اصلی – خانم صدیقه افضلی نائینی فرزند حسین ) نسبت 
به دوازده ســهم و پنج، یازدهم از یک سهم مشــاع از ششدانگ ( و زمزم 
فردوسی زاده نائینی فرزند علی محمد و اکرم و صدیقه و خلیل و محمد جواد 
و علیرضا و علی اکبر همگی افضلی نائینی فرزندان حسین )کمافرض اله( 
انتقالی از حسین علی نبوی نائینی فرزند محمدرضا – ششدانگ یک درب 

باغ واقع در کشتزار جزیسر
1598 اصلی – علیرضا زارع امروده فرزند صمد – ســه دانگ مشــاع از 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ششدانگ 868/64 مترمربع 

واقع در نائین کشتزار ورزجان
2441 اصلی – خانم خدیجه فقیهی محمدی فرزند ابوتراب – یکدانگ و 

نیم مشاع از ششدانگ یکباب باغ واقع در محمدیه 
2524 اصلی – دولت جمهوری اســالمی ایران بنمایندگی وزارت میراث 
فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی – ششــدانگ عرصه و اعیان قلعه 

تاریخی محمدیه به مساحت 1399/69 مترمربع واقع در محمدیه
3918 اصلــی – آقای جــالل حســن زاده محمدی فرزند حســین – 
 ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مســاحت 1162 مترمربع واقع 

در کشتزار حنفش 
4531 اصلی – مرتضــی ، مجتبی ، و مصطفی همگی بنــده علی نایینی 
فرزندان حسین نسبت  هریک ، یک دانگ مشاع از شش دانگ – سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ششدانگ 1519/3 

مترمربع واقع در کشتزار حنفش موسوم به بغله
4626 اصلی – موقوفه حسینیه پای درخت محمدیه بنمایندگی اداره اوقاف 
و امور خیریه شهرستان نائین – ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به 

مساحت 1154 مترمربع واقع در کشتزار حنفش بموضع اشجاره
2 فرعی از 6140 اصلی – خانم همدم پوربافرانی فرزند حسن – ششدانگ 

یک قطعه زمین به مساحت 10 مترمربع واقع در بافران 
6275 اصلی – محمد پوربافرانی فرزند حسین – ششدانگ یک قطعه زمین 

نیمه محصور به مساحت 138/98 مترمربع واقع در بافران
20816 اصلی و فرعی های آن به شرح آتی:

689 فرعی – مهرعلی پوربافرانی فرزند حســینعلی – ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 168/46 مترمربع واقع در بافران 

1017 فرعی – شــهرام رحمتی بافرانی فرزند نعمت اله – ششدانگ یک 
درب خانه به مساحت 166 مترمربع واقع در بافران 

1392 فرعی – فاطمه عرب بافرانی فرزند عباسعلی – ششدانگ یک قطعه 
زمین نیمه محصور به مساحت 354 مترمربع واقع در روستای سرشک 

1398 فرعی – صادق دهقان عفیفی فرزند قاسم – ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 91/91 مترمربع واقع در روستای عفیف آباد

1408 فرعی – آقای محسن محمدی مزرعه شاهی فرزند محمد علی – 
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 355/80 مترمربع واقع در روستای 

مزرعه امام 
1410 فرعی – آقای قدمعلی زمان پور فرزند قدرت اله – ششــدانگ یک 

درب خانه به مساحت 220/28 مترمربع واقع در بافران 
1413 فرعی – آقای علی اسماعیلی فرزند حبیب و  خانم مهین تاج دنیوی 
فرزند غالم سرور- ششدانگ یک درب خانه به مساحت 292/93 مترمربع 

واقع در بنوید سفلی ) هریک نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ (
1414 فرعی – افشین عجمی فرزند غالمرضا – ششدانگ یکباب خانه به 

مساحت 143/08 مترمربع واقع در بافران 
1415 فرعی – خانم صدیقه کارگر بافرانی فرزند جواد – ششــدانگ یک 

قطعه زمین نیمه محصور به مساحت 516/5 مترمربع واقع در بافران 
1416 فرعی – اقای مهران رحمتی بافرانی فرزند نعمت اله – ششــدانگ 

یک قطعه زمین به مساحت 297 مترمربع واقع در بافران 
1417 فرعی – خانم مهری پوربافرانی فرزند محمد – ششدانگ یک باب 

خانه به مساحت 212 مترمربع واقع در بافران
1418 فرعی – آقای مهران رحمتی بافرانی فرزند نعمت اله – ششــدانگ 
یک قطعه زمین نیمه محصور به مساحت 354/38 مترمربع واقع در بافران 
1419 فرعی – خانم زینب گرجی زاده بافرانی فرزند کمال – ششدانگ یک 

قطعه زمین نیمه محصور به مساحت 228 مترمربع واقع در بافران 
1422 فرعی – فاطمه عرب بافرانی فرزند حسن – ششدانگ یکباب خانه 

به مساحت 161/42 مترمربع واقع در بافران 
1423 فرعی – اقای عبدالغفار غفارزاده فرزند حسین – ششدانگ یک قطعه 

زمین محصور به مساحت 200/14 مترمربع واقع در بافران 
1425 فرعی – اقای عباس رحیمی زاده فرزند رحیم – ششدانگ یک درب 

خانه به مساحت 509/9 مترمربع واقع در روستای بالباد
1426 فرعی – اقای یداله رحیمی زاده فرزند رحیم - ششدانگ یک قطعه 

زمین محصور به مساحت 477/18 مترمربع واقع در روستای بالباد
1429 فرعی – عصمت پوربافرانی فرزند مســیب – ششدانگ یک قطعه 

زمین نیمه محصور به مساحت 200 مترمربع واقع در بافران
1431 فرعی – حســن عرب بافرانی فرزند محمد – ششدانگ یک قطعه 

زمین محصور به مساحت 552/39 مترمربع واقع در بافران 
1432 فرعی – حســن عرب بافرانی فرزند محمد و فاطمه عرب بافرانی 
فرزند حجی حسین – ششدانگ یکباب خانه به مساحت 384/4 مترمربع  

واقع در بافران)نسبت هریک سه دانگ مشاع از ششدانگ- بالمناصفه(
بخش 3 حوزه ثبت نایین

19 فرعی از 3988 اصلی – موقوفه امامزاده سلطان نصیر به نمایندگی اداره 
اوقاف و امور خیریه شهرستان نائین – ششدانگ یک قطعه زمین مشجر به 

مساحت 449/80 مترمربع واقع در سلطان نصیر
64 فرعی از 3988 اصلی – مسجدروســتای ســلطان نصیر به نمایندگی 
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نائین – ششدانگ یک باب مسجد به 

مساحت 58 مترمربع واقع در سلطان نصیر 
88 فرعی از 4023 اصلی – مســجد حضــرت فاطمه الزهرا روســتای 
حســن اباد ســنگیج به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان 
 نائین – ششدانگ یک باب مسجد حضرت فاطمه الزهرا واقع در روستای 

حسن آباد سنگیج
111 فرعی از 4025 اصلی – اقای حسن بالنیان فرزند رمضان – ششدانگ 
یک قطعه زمین محصور به مســاحت 192/50 مترمربع واقع در روستای 

هرمز آباد

236 فرعی از 4080 اصلی – خانم زهرا نظری محمدی فرزند حســین – 
ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مســاحت 58/30 مترمربع واقع در 

روستای واشه
42 فرعی از 4094 اصلی – آقای عباسعلی امامی آرندی فرزند غالمحسین 
– سه دانگ مشاع از ششدانگ یک درب باغ و اطاق متصل بهم به مساحت 

ششدانگ 478/50 مترمربع واقع در روستای آرند
42 فرعی از 4094 اصلی -  عباســعلی امامی آرندی فرزند غالمحســین 
انتقالی از جواهر امامی آرندی )نســبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ( 
و زینب امامــی آرندی فرزنــد علی اکبر )نســبت به یکدانگ مشــاع از 
ششــدانگ( و کوچک بیگم امامی آرندی فرزند حســین )نســبت به نیم 
 دانگ مشاع از ششدانگ(- سه دانگ مشاع از ششدانگ یکدرب باغ واقع 

در روستای آرند
23 فرعی از 4125 اصلی – حســینیه روســتای مزرعه نــو حاج قنبری 
به نمایندگــی اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان نائین – ششــدانگ 
 حســینیه و ســالن متصل بهم بــه مســاحت 135/30 مترمربــع واقع

 در مزرعه نو حاج قنبری
34 فرعــی از 4125 اصلــی – مســجدالزهرا روســتای مزرعــه نــو 
حاج قنبری بــه نمایندگی اداره اوقــاف و امور خیریه شهرســتان نائین 
 – ششــدانگ یکباب مســجد به مســاحت 200/20 مترمربــع واقع در

 مزرعه نو حاج قنبری
345 فرعی از 4129 اصلی – مهدی دهقان نصیری فرزند رضا – ششدانگ 

یک باب خانه به مساحت 323/17 مترمربع واقع در روستای اسد آباد
201  فرعــی از 4131 اصلــی – آقــای شــکراله بالنیان فرزنــد قنبر 
 – ششــدانگ یــک درب خانه بــه مســاحت 330/58 مترمربــع واقع 

در روستای بالن 
386 فرعــی از 4131 اصلی – اقای علــی اصغر بالنیــان فرزند قنبر – 
ششدانگ یک درب خانه به مســاحت 451/60 مترمربع واقع در روستای 

بالن 
389 فرعــی از 4131 اصلی – آقای علــی اصغر بالنیــان فرزند قنبر – 
ششدانگ یک درب مغازه به مساحت 64/07 مترمربع واقع در روستای بالن
390 فرعی از 4131 اصلی – اقای حســین بالنیــان فرزند علی اصغر – 
ششدانگ یک درب خانه به مســاحت 125/15 مترمربع واقع در روستای 

بالن 
683 فرعی از 4159 اصلی – خانم فاطمــه اکبری فیض ابادی فرزند رضا 
– ششدانگ یک درب خانه به مساحت 110/84 مترمربع واقع در روستای 

فیض آباد حاج کاظم 
4545 اصلی و فرعی های آن بشرح آتی

43 فرعی – اقای رسول طالبی فرزند غضنفر – ششدانگ یک درب خانه به 
مساحت 137 مترمربع واقع  در روستای سپرو

176 فرعــی – اقای حســن قاســمی معصــوم ابــادی فرزنــد باقر – 
 ششــدانگ یک درب خانــه بــه مســاحت 88/60 مترمربــع واقع در 

روستای معصوم اباد
479 فرعی – خانم اقدس ابدی نائینی فرزند محمود – ششدانگ قسمتی 
از عرصه و اعیان مرغداری به مساحت 638/57 مترمربع واقع در روستای 

مزرعه نو
480 فرعی – خانم اقدس ابدی نائینی فرزند محمود- ششدانگ قسمتی 
از عرصه و اعیان مرغداری به مساحت 219/47 مترمربع واقع در روستای 

مزرعه نو
512 فرعــی – اقــای حســن قاســمی معصــوم ابــادی فرزنــد باقر 
 – ششــدانگ یــک درب خانه بــه مســاحت 488/50 مترمربــع واقع 

در روستای معصوم اباد
513 فرعی – امید اروری فرزند علی – ششدانگ یک درب خانه به مساحت 

441/24 مترمربع واقع در روستای چم
بخش چهار حوزه ثبت نایین

699 اصلی – اقای محمود صفاری انارکی فرزند عباس – ششدانگ یکدرب 
خانه به مساحت 68/30 متر مربع واقع در انارک

103 فرعی از 1563 اصلی – خانم حاجیه اشرف فرزند حمزه – ششدانگ 
یک درب خانه به مساحت 355/50 مترمربع واقع در روستای چوپانان 

995 فرعی از 1563 اصلی مجزی شده از 12 فرعی از اصلی مرقوم – اقای 
جواد سعادت فرزند عباسعلی – ششدانگ یکدرب خانه به مساحت 284/20 

مترمربع واقع در چوپانان
998 فرعی از 1563 اصلی – حجت ثابتی فرزند علی اصغر – ششدانگ یک 

درب خانه به مساحت 229/80 مترمربع واقع در چوپانان
ردیف ب (

امالکی که آگهی نوبتی آنها در وقت مقرر انتشار ولی بواسطه اشتباه موثری 
در انتشار آنها رخ داده و به موجب ارای هیات نظارت یا دستور اداری مستند 
به اختیارات تفویضی هیات نظارت موضوع بندهــای 385 و 386 و 387 

مجموعه بخشنامه های ثبتی منجر به تجدید آگهی شده اند : 
بخش دو حوزه ثبتی نائین :

11887 اصلی – اقای محمد علی فروتن نائینی فرزند مرحوم علی اکبر و 
اقای علی فروتن نائینی فرزند مرحوم علی اکبر – تمامی چهاردانگ مشاع 
از ششدانگ قطعه زمین واقع در ورزجان )بالمناصفه( که اشتباها نام علی 

فروتن نائینی  در آگهی قبلی از قلم افتاده است.
 7207 اصلــی – آقای علــی رضا عرب بافرانــی فرزند حســین انتقالی 
مع الواسطه از تقی فداکار فرزند حاج رمضان – ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی واقع در کشتخوان بافران که در آگهی نوبتی قبلی اشتباها 5207 

قید گردیده بود. 
به موجب ماده 16 قانون ثبت امالک چنانچه کسی به امالک مندرج در این 
آگهی واخواهی داشته باشد باید از تاریخ انتشار اولین نوبت 1401/05/01  
ظرف مدت 90 روز اعتراض خود را به این اداره تسلیم و طبق تبصره 2 ماده 
واحد قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت ، معترض ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست 
به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این اداره 
تسلیم نماید . در صورتی که قبل از انتشــار آگهی دعوایی اقامه شده باشد 
طرف دعوی باید گواهی دادگاه مشعر بر جریان دعوی ظرف مدت مرقوم 
تسلیم نماید اعتراضات یا گواهی طرح دعوی که بعد از انقضاء مدت مرقوم 
واصل شود، مطابق قسمت اخیر ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار 
خواهد شد ضمنا طبق ماده 56 آیین نامه قانون ثبت حقوقی ارتفاقی در موقع 
تعیین حدود در صورت مجلس قید و واخواهی صاحبان امالک و مجاورین 
 نســبت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانــون تعیین تکلیف

 پرونده های معترضی ثبت پذیرفته خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/01
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/05/31

م الف: 1350400 اباذر مهیمن رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  
نایین

    اگهی نوبتی سه ماهه اول سال1 140
اداره  ثبت اسناد وامالک  مرکزی اصفهان

5/2 بموجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59 اصالحی آئین 
نامه مربوط به امالک که در ســه ماهه  اول  ســال 1401 تقاضای ثبت 
آنها پذیرفته شده و همچنین شــماره هائی که از قلم افتاده آگهی  نوبتی 
آنها منتشر نشده و یا طبق آراء هیات نظارت ثبت اصفهان آگهي آنها باید 

تجدید شود به شرح ذیل آگهي مي گردد :
ردیف الف(

- امالک و مستغالت واقع در بخش دو ثبت اصفهان
7388-احمد رضا زادهوش بشماره 60429 فرزند غالمرضا نسبت به 45 
حبه مشاع و امیر حســین و حمید رضا هر دو نفر زادهوش فرزندان احمد 
رضا هر یک نســبت به سیزده حبه و نیم مشاع قســمتی از کوچه پالک 
7388 واقع در بخــش دو ثبت اصفهان به مســاحت 6/16 متر مربع که 

ضمیمه پالک 5953/2 گردیده است .
-امالک و مستغالت واقع در بخش سه ثبت اصفهان

1053 – آقای علیرضا براتی بروجنی فرزند حیدر ششدانگ یکباب خانه  
پالک شماره 1053 واقع در بخش سه ثبت اصفهان انتقالی مع الواسطه 
از محمد باقربنی نجاریان  و علی نجاریان  و ماه ســلطان بنی نجاریان 
و ابوالحســن بنی نجاریان که آگهی نوبتی بنام مســتدعیان ثبت منتشر 

نگردیده است .
امالک و مستغالت واقع در بخش چهار ثبت اصفهان

2458/2-آقای حســین صیام پور اشــکاوندی شــش دانگ یک باب 
خانه پالک ثبتی شــماره 2458/2 واقع در بخش چهــار ثبت اصفهان 
مفروز از پــالک 2458 طبق رای شــماره 140060302023000835 
مورخ1400/09/10 هیات قانون تعیین تکلیف ســاختمانهای فاقد سند 

رسمی ،که آگهی های نوبتی اولیه آن بدست نیامده است .
5618-آقای حمید رضا همامی فرزند محمد بشناسنامه 430 شش دانگ 
قطعه زمین پالک ثبتی شماره 5618 که سابقا"جوی متروکه بوده است 
به مساحت 15 متر مربع  جهت الحاق به پالک 4918/160 واقع در بخش 

چهار ثبت اصفهان 
ردیف )ب(

امالک و مستغالت واقع در بخش سه ثبت اصفهان
6051 –پیمان جبلی و پارســا جبلی فرزندان حسن نسبت به چهارصد و 
بیست و سه سهم و هفت نهم سهم مشــاع از 1360 سهم ششدانگ به 
استثناء ثمنیه اعیانی بالسویه و شهناز سلطانی عبداله فرزند حبیب نسبت 
به ثمنیه اعیانی  چهارصد و بیســت و سه سهم و هفت نهم سهم مشاع و 
عباس جبلی فرزند یحیی نسبت به چهارصد و بیست و سه سهم و هفت 
نهم سهم مشاعاز 1360 سهم ششدانگ و پروین جبلی و پریچهر جبلی 
و اقدس جبلی فرزندان یحیی هر یک نســبت به دو ســهم و هشت نهم 
سهم مشاع و مهدی جبلی و ناصر جبلی و محمد جبلی فرزندان یحیی هر 
یک نسبت به پنج سهم و هفت نهم ســهم مشاع و کیارش جبلی و مریم 
جبلی فرزندان  حسین نسبت به دویست و شصت و نه سهم و هفت نهم 
سهم مشاع به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی به قانون ارث و مهین کوهستانی 
نسبت به ثمنیه اعیانی دویست وشصت ونه  سهم و هفت نهم سهم مشاع 
و افشــین جبلی و فرزین جبلی و رویا جبلی و شیرین جبلی فرزندان علی 
نسبت به دویست و شانزده سهم و دو سهم مشاع به استثناء ثمنیه اعیانی 
از 1360 سهم ششدانگ و ملوک جبلی نسبت به ثمنیه اعیانی دویست و 
شانزده سهم و دو سوم سهم مشاع از 1360 سهم ششدانگ یک درب باغ 

پالک شماره 6051 واقع در بخش سه اصفهان
7491-موقوفه میرزا محمد حمصی با تولیت آقای اکبر کیانفر ششدانگ 
یک باب سقاخانه پالک شماره 7491 واقع در بخش  سه  ثبت اصفهان که 

در آگهی های نوبتی اولیه نوع ملک اشتباها انتشار یافته است. 
7492-موقوفه میرزا محمد حمصی با تولیت آقای اکبر کیانفر ششدانگ 
یک باب مغازه  پالک شماره 7492 واقع در بخش  سه  ثبت اصفهان که 

در آگهی های نوبتی اولیه نوع ملک اشتباها انتشار یافته است. 
7493-موقوفه میرزا محمد حمصی با تولیت آقای اکبر کیانفر ششدانگ 
یک باب مغازه  پالک شماره7493 واقع در بخش  سه  ثبت اصفهان که در 

آگهی های نوبتی اولیه نوع ملک اشتباها انتشار یافته است. 
7494-موقوفه میرزا محمد حمصی با تولیت آقای اکبر کیانفر ششدانگ 
یک باب مغازه  پالک شماره7494 واقع در بخش سه ثبت اصفهان که در 

آگهی های نوبتی اولیه نوع ملک اشتباها انتشار یافته است. 
7495-موقوفه میرزا محمد حمصی با تولیت آقای اکبر کیانفر ششدانگ 
یک باب مغازه  پالک شماره7495 واقع در بخش سه ثبت اصفهان که در 

آگهی های نوبتی اولیه نوع ملک اشتباها انتشار یافته است. 
7496-موقوفه میرزا محمد حمصی با تولیت آقای اکبر کیانفر ششدانگ 
یک باب مغازه  پالک شماره7496 واقع در بخش سه ثبت اصفهان که در 

آگهی های نوبتی اولیه نوع ملک اشتباها انتشار یافته است. 
7497-موقوفه میرزا محمد حمصی با تولیت آقای اکبر کیان فر شــش 
دانگ یک باب مغازه پالک شماره 7497 واقع در بخش سه ثبت اصفهان 

که در آگهی های نوبتی اولیه نوع ملک اشتباها" انتشار یافته است .
امالک و مستغالت واقع در بخش چهار ثبت اصفهان

)1322- آقای علی ریاضیات فرزند رضا نســبت به نیم حبه مشاع از 72 
حبه ششدانگ یکباب خانه پالک شماره 1322 واقع در بخش چهار ثبت 
اصفهان که در آگهی نوبتی اولیه نام و نام خوانوادگی و نام پدر مستدعی 

ثبت از قلم افتاده است.(
1573-  خانم گوهر شاد حامد مشهدی فرزند حاجی ابراهیم بشناسنامه 
1147 سه دانگ مشاع از شش دانگ اندرونی پالک 1573 واقع در بخش 
4 ثبت اصفهان کــه در آگهی های قبلی نام خانوادگــی و نام پدر از قلم 

افتاده است .
3649- خانم ها مریــم و زهرا متین فر و فاطمه متینــی فر و محبوبه  و 
مهدیه متین فر  فرزندان حسین تمامت سه دانگ مشاع بالسویه هریک 
نسبت به هفت حبه ویک –پنجم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ 
پالک 3469   واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در آگهی های نوبتی قبلی 

نام مستدعی ثبت اشتباه قید گردیده است 
4143– موقوفــه جــده ماجده شــاه عبــاس صفوی )مدرســه جده 
بزرگ( ششــدانگ یک باب مغازه پالک شــماره 4143 واقع در بخش 
 چهار ثبت اصفهــان که در آگهی هــای نوبتی اولیه شــماره پالک آن

 از قلم افتاده است .
4144 – موقوفــه جــده ماجده شــاه عبــاس صفوی )مدرســه جده 
بزرگ( ششــدانگ یک باب مغازه پالک شــماره 4144 واقع در بخش 
 چهار ثبت اصفهــان که در آگهی هــای نوبتی اولیه شــماره پالک آن

 از قلم افتاده است .
4145 – موقوفــه جــده ماجده شــاه عبــاس صفوی )مدرســه جده 
بزرگ( ششــدانگ یک باب مغازه پالک شــماره 4145 واقع در بخش 

 چهار ثبت اصفهــان که در آگهی هــای نوبتی اولیه شــماره پالک آن
 از قلم افتاده است .

4146 – موقوفــه جــده ماجده شــاه عبــاس صفوی )مدرســه جده 
بزرگ( ششــدانگ یک باب مغازه پالک شــماره 4146 واقع در بخش 
 چهار ثبت اصفهــان که در آگهی هــای نوبتی اولیه شــماره پالک آن

 از قلم افتاده است .
4147 – موقوفــه جــده ماجده شــاه عبــاس صفوی )مدرســه جده 
بزرگ( ششــدانگ یک باب مغازه پالک شــماره 4147 واقع در بخش 
 چهار ثبت اصفهــان که در آگهی هــای نوبتی اولیه شــماره پالک آن

 از قلم افتاده است .
4148 – موقوفــه جــده ماجده شــاه عبــاس صفوی )مدرســه جده 
بزرگ( ششــدانگ یک باب مغازه پالک شــماره 4148 واقع در بخش 
 چهار ثبت اصفهــان که در آگهی هــای نوبتی اولیه شــماره پالک آن 

از قلم افتاده است .
4149 – موقوفــه جــده ماجده شــاه عبــاس صفوی )مدرســه جده 
بزرگ( ششــدانگ یک باب مغازه پالک شــماره 4149 واقع در بخش 
 چهار ثبت اصفهــان که در آگهی هــای نوبتی اولیه شــماره پالک آن

 از قلم افتاده است .
4150 – موقوفــه جــده ماجده شــاه عبــاس صفوی )مدرســه جده 
بزرگ( ششــدانگ یک باب مغازه پالک شــماره 4150 واقع در بخش 
 چهار ثبت اصفهــان که در آگهی هــای نوبتی اولیه شــماره پالک آن

 از قلم افتاده است .
4151 – موقوفــه جــده ماجده شــاه عبــاس صفوی )مدرســه جده 
بزرگ( ششــدانگ یک باب مغازه پالک شــماره 4151 واقع در بخش 
 چهار ثبت اصفهــان که در آگهی هــای نوبتی اولیه شــماره پالک آن 

از قلم افتاده است .
4153 – موقوفــه جــده ماجده شــاه عبــاس صفوی )مدرســه جده 
بزرگ( ششــدانگ یک باب مغازه پالک شــماره 4153 واقع در بخش 
 چهار ثبت اصفهــان که در آگهی هــای نوبتی اولیه شــماره پالک آن 

از قلم افتاده است .
4154 – موقوفــه جــده ماجده شــاه عبــاس صفوی )مدرســه جده 
بزرگ( ششــدانگ یک باب مغازه پالک شــماره 4154 واقع در بخش 
 چهار ثبت اصفهــان که در آگهی هــای نوبتی اولیه شــماره پالک آن

 از قلم افتاده است .
4155 – موقوفــه جــده ماجده شــاه عبــاس صفوی )مدرســه جده 
بزرگ( ششــدانگ یک باب مغازه پالک شــماره 4155 واقع در بخش 
 چهار ثبت اصفهــان که در آگهی هــای نوبتی اولیه شــماره پالک آن

 از قلم افتاده است .
4156 – موقوفــه جــده ماجده شــاه عبــاس صفوی )مدرســه جده 
بزرگ( ششــدانگ یک باب مغازه پالک شــماره 4156 واقع در بخش 
 چهار ثبت اصفهــان که در آگهی هــای نوبتی اولیه شــماره پالک آن

 از قلم افتاده است .
بموجب ماده 16 قانون ثبت و ماده 86 آئین نامه چنانچه کسی  نسبت به 
امالک مندرج در این آگهی اعتراضی دارد از تاریخ اولین روز انتشــار به 
شرح ردیف  )الف (نود روز و نسبت به ردیف ) ب( سی روز اعتراض خود را 
کتبًا به این واحد ثبتی ارسال و ظرف یک ماه دادخواست واخواهی تقدیم 
دادگاه صالحه نماید و در صورتی که قبل از انتشار این  آگهی دعوی اقامه 
شده باشد معترض باید گواهی دادگاه را مشــعر به جریان دعوی ظرف 
مدت مرقوم تسلیم نماید و اعتراضات و گواهی های دعوی مطروحه بعد 
از وقت مرقوم بال اثر و مطابق ماده 16 و تبصره ذیل ماده 17 قانون ثبت 
عمل خواهد شد ضمنًا طبق ماده 56 آئین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی 
در موقع تحدید حدود تعیین می گردد و در صورت مجلس قید میگردد . 
این آگهی نسبت به ردیف )) الف(( در دو نوبت به فاصله سی  روز و نسبت 
به ردیف ))ب(( در یک نوبت در روزنامه زاینده رود درج و منتشر میگردد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/01
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/05/31

م الف:  1350475   حســین زمانی سرپرســت منطقه ثبت اسناد 
وامالک  مرکزی اصفهان

      
آگهی نوبتی سه ماهه  اول سال 1401

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار 
5/3 به موجب ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59 اصالحی و 
آئین نامه مربوط به امالکی که در سه ماهه اول سال 1401 تقاضای ثبت 
آنها پذیرفته شده و همچنین شماره های از قلم افتاده و نیز آنچه به موجب 
آراء هیئت نظارت و اختیاراتی که به موجب بند الف از بند 387 مجموعه 
بخشنامه های ثبتی به روســای واحدهای ثبتی تفویض شده است باید 
آگهی های آن تجدید شــود و به ترتیب در ردیف های الف و ب به شرح 
ذیل آگهی می گردد مربوط به ثبت اسناد و امالک برخوار بخش 16 ثبت 

اصفهان می باشد:
بند الف:

1- صحرای پیری خورزوق به شماره 120 اصلی و 467 فرعی
که بنام خانم آغاعابدیان خرزوقی فرزند حســین به شناســنامه 2710 
ششدانگ یک قطعه ملک ساده درخواســت ثبت گردیده و مع الواسطه 
طی سند 26023 مورخ 1399/11/21 دفترخانه 230 خورزوق ششدانگ 
پالک فوق به خانم لیال قمبری ده کهنه فرزند علی جان به شناســنامه 

651 انتقال گردیده است.
لذا به موجب ماده 16 قانون ثبت اســناد و امالک چنانچه کسی نسبت 
به امالک مندرج در این آگهی اعتراض داشته باشد از تاریخ اولین نوبت 
انتشار ظرف مدت 90 روز برای آگهی های بند الف درخواست اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک برخوار تسلیم نماید و نسبت به آگهی 
مندرج در بند ب که در اجرای دســتور هیئت نظارت ثبت تجدید آگهی 
می گردد ظرف مدت 30 روز از تاریخ انتشــار نوبت اول اعتراض خود را 
ارائه نماید و طبق ماده 86 آئین نامه اصالحی قانون ثبت از تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت اســناد و امالک برخوار ظرف مدت یک ماه مهلت 
دارند گواهی طرح دعوی خــود را از مراجع ذیصالح قضائی اخذ و به این 
اداره ارســال نمایید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی 
وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست 
را دریافت و به اداره ثبت تســلیم نماید اداره ثبت بدون توجه به اعتراض 
و عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامــه می دهد ضمنًا حقوق ارتفاقی 
طبق ماده 56 آئین نامه قانون ثبت امــالک فوق در هنگام تحدید حدود 

امالک مشخص خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/5/01

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/31
م الف: 1352971 محمدرضا بیکیان سرپرســت اداره ثبت اسناد و 

امالک برخوار 
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5آگهی
صفحه

آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1401 
ثبت گلپایگان

 5/4 به موجب ماده 12 قانون ثبت اســناد و امالك و ماده 59 اصالحي و 
آئين نامه مربوط به امالكي كه در سه ماهه اول سال 1401 تقاضاي ثبت 
آنها پذيرفته شــده و همچنين شــماره هاي از قلم افتاده و نيزآنچه كه به 
موجب آراء هيئت نظارت و اختيــارات تفويضي بايدآگهي هاي آن تجديد 
 شود و مربوط به بخشــهاي حوزه ثبتي گلپايگان به ترتيب در رديف هاي 

))الف(( و))ب(( به شرح ذيل اگهي مي شود:
))  بند الف ((

)) بخش يک ثبت گلپايگان ((
81-خانم افسانه عميدی فرزند حســين تمامی يک دانگ ونيم مشاع از 

ششدانگ يک قطعه زمين  به مساحت 5902/73 مترمربع
422- اقايان صفر علــی ، عليرضا ، علی اكبر و علــی اصغر همگی مکی 
فرزندان محمدتقی هريک نســبت به يک پنجم از ســيصد و پنجاه وسه 
چهارصدم خانمها كوكب و كبری مکی فرزندان محمدتقی هريک نسبت 
به يک دهم از سيصدوپنجاه وسه چهارصدم تمامی چهار دانگ و نيم مشاع 

از ششدانگ  يک قطعه زمين  به مساحت 4250 مترمربع
470-  علی حاجعلی فرزند حبيب ششدانگ يک قطعه  زمين با شماره 91 
فرعی از 470 اصلی بخش يک با پالك 76 فرعی از 470 اصلی مجاور شکل 
يکباب عمارت داده است  به مســاحت 76/52 مترمربع و قبال شارع بوده 

وشهرداری قبال از طرح خود انصراف اعالم نموده 
 1853- آقای رضا آخوندی ، خانمها نسرين ، فاطمه و الهام شهرت همگی 
آخوندی فرزندان مرتضی نسبت به 813/33 سهم مشاع از 5418/23 سهم 
ششــدانگ كما فرض اله واالشاعه به اســتثناء بهاء عرصه و اعيان ثمنيه 
اعيانی آن كه متعلق به اعظم نشوی فرزندمحمد علی يک قطعه زمين به 

مساحت 4825 مترمربع 
1882-اقای محمدرضا قنبری فرزند حسن نسبت به پنج سهم مشاع از 15 

سهم ششدانگ يک قطعه زمين  به مساحت  2070/68 مترمربع
2073-  آقای داود فراتی فرزند محمد مهدی نسبت به دو و يک سوم سهم 

مشاع از 52 سهم ششدانگ
آقای مجتبی فراتی فرزند محمد مهدی نسبت به دو و يک سوم سهم مشاع 

از 52 سهم ششدانگ
آقای عليرضا  فراتی فرزند محمد مهدی  نسبت به دو و يک سوم سهم مشاع 

از 52 سهم ششدانگ
خانم زهرا فراتی  فرزند محمد مهدی نسبت به يک و يک ششم سهم مشاع 

از 52 سهم ششدانگ
آقای احمد فراتی  فرزند قدرت اله نسبت به سی و پنج هشتاد و يکم سهم 
مشاع از 52 سهم ششدانگ به اســتثنای بهای ثمنيه اعيانی كه متعلق به 

مريم شهرياری ميباشد
آقای حميدرضا فراتی فرزند قدرت اله نســبت به سی و پنج هشتاد و يکم 
سهم مشاع از 52 سهم ششدانگ به استثنای بهای ثمنيه اعيانی كه متعلق 

به مريم شهرياری ميباشد
آقای وحيد فراتی فرزند قدرت اله نسبت به  سی و پنج هشتاد و يکم سهم 
مشاع از 52 سهم ششدانگ به اســتثنای بهای ثمنيه اعيانی كه متعلق به 

مريم شهرياری ميباشد
آقای مجيد فراتی فرزند قدرت اله نسبت به سی و پنج هشتاد و يکم سهم 
مشاع از 52 سهم ششدانگ به اســتثنای بهای ثمنيه اعيانی كه متعلق به 

مريم شهرياری ميباشد
خانم شادی فراتی فرزند  قدرت اله نسبت به سی و پنج صد و شصت و دوم 
سهم مشاع از 52 سهم ششدانگ به استثنای بهای ثمنيه اعيانی كه متعلق 

به مريم شهرياری ميباشد
آقای محمد مهدی فراتی فرزند مصطفی نسبت به سی و پنج سی و ششم 
سهم مشاع از 52 سهم ششدانگ به استثنای بهای ثمنيه اعيانی كه متعلق 

به زهره انصاری ميباشد
خانم فرزانه فراتی فرزند مصطفی نسبت به ســی و پنج هفتاد و دوم سهم 
مشاع از 52 سهم ششدانگ به اســتثنای بهای ثمنيه اعيانی كه متعلق به 

زهره انصاری ميباشد
خانم ليلی فراتی فرزند مصطفی نسبت به  ســی و پنج هفتاد و دوم سهم 
مشاع از 52 سهم ششدانگ به اســتثنای بهای ثمنيه اعيانی كه متعلق به 

زهره انصاری ميباشد
آقای ناصر ثمری فرزند مصطفی نســبت به هفت هجدهم سهم مشاع از 

52 سهم ششدانگ
آقای خسروثمری فرزند مصطفی نســبت به هفت هجدهم سهم مشاع از 

52 سهم ششدانگ
خانم مريم ثمری فرزند مصطفی نسبت به هفت سی و ششم سهم مشاع 

از 52 سهم ششدانگ
آقای ولی اله فراتی  فرزند عباسعلی نسبت به سه و يک نهم سهم مشاع از 

52 سهم ششدانگ
آقای مهدی فراتی فرزند مسيب  نسبت به يک و يازده چهل و پنجم سهم 
مشاع از 52 سهم ششدانگ به اســتثنای بهای ثمنيه اعيانی كه متعلق به 

فاطمه سيدی ميباشد
خانم مهتاب فراتی فرزند مسيب  نســبت به بيست و هشت چهل و پنجم 
سهم مشاع از 52 سهم ششدانگ به استثنای بهای ثمنيه اعيانی كه متعلق 

به فاطمه سيدی ميباشد
خانم فائزه فراتی فرزند مسيب   نسبت به بيست و هشت چهل و پنجم سهم 
مشاع از 52 سهم ششدانگ به اســتثنای بهای ثمنيه اعيانی كه متعلق به 

فاطمه سيدی ميباشد
خانم مريم فراتی فرزند مسيب  نسبت به بيست و هشت چهل و پنجم سهم 
مشاع از 52 سهم ششدانگ به اســتثنای بهای ثمنيه اعيانی كه متعلق به 

فاطمه سيدی ميباشد
آقای حبيب فراتی  فرزند حسن نسبت به بيست و هشت چهل و پنجم سهم 

مشاع از 52 سهم ششدانگ
آقای عباس فراتی  فرزند حسن نسبت به بيست و هشت چهل و پنجم سهم 

مشاع از 52 سهم ششدانگ
خانم اشرف فراتی فرزند حسن نسبت به چهارده چهل و پنجم سهم مشاع 

از 52 سهم ششدانگ
خانم خديجه فراتی فرزند حسن نسبت به چهارده چهل و پنجم سهم مشاع 

از 52 سهم ششدانگ
خانم طاهره فراتی فرزند حسن نسبت به چهارده چهل و پنجم سهم مشاع 

از 52 سهم ششدانگ
خانم ليلی فراتی فرزند حسن نسبت به چهارده چهل و پنجم سهم مشاع از 

52 سهم ششدانگ
خانم زهرا فراتی فرزند حسن نسبت به چهارده چهل و پنجم سهم مشاع از 

52 سهم ششدانگ
خانم مريم فراتی فرزند حسن نسبت به چهارده چهل و پنجم سهم مشاع 

از 52 سهم ششدانگ
اقای علی محمد  فراتی فرزند نعمت اله  نسبت به دو و دو شصت وسوم سهم 

مشاع از 52 سهم ششدانگ
اقای علی رضا  فراتی فرزند نعمت اله  نسبت به دو و دو شصت وسوم سهم 

مشاع از 52 سهم ششدانگ
اقای امير حسين  فراتی فرزند نعمت اله  نسبت به دو و دو شصت وسوم سهم 

مشاع از 52 سهم ششدانگ
خانم صديقه  فراتی فرزند نعمت اله  نسبت به يک ويک شصت وسوم سهم 

مشاع از 52 سهم ششدانگ
مهدی خالصی فرزند ابوالقاسم  نسبت به هفت نهم سهم مشاع از 52 سهم 

ششدانگ
ناصر خالصی فرزند ابوالقاسم  نسبت به هفت نهم سهم مشاع از 52 سهم 

ششدانگ
زهرا فراتی فرزند غالمحســين نسبت به چهار سهم مشــاع از 52 سهم 

ششدانگ
مريم محسنی فرزند حسين نســبت به يک و يک سوم سهم مشاع از 52 

سهم ششدانگ
فاطمه محسنی  فرزند حسين نسبت به يک و يک سوم سهم مشاع از 52 

سهم ششدانگ
طاهره  محسنی  فرزند حسين نسبت به يک و يک سوم سهم مشاع از 52 

سهم ششدانگ
كبری فراتی فرزند غالمحســين نسبت به چهار ســهم مشاع از 52 سهم 

ششدانگ
زهره انصاری فرزند علی اكبر نسبت به چهار نهم سهم مشاع از 52 سهم 

ششدانگ
فاطمه انصاری فرزند علی اكبر نسبت به چهار نهم سهم مشاع از 52 سهم 

ششدانگ
زهرا انصاری فرزند علی اكبر نســبت به چهار نهم سهم مشاع از 52 سهم 

ششدانگ
جواد انصاری فرزند علی اكبر نسبت به هشت نهم سهم مشاع از 52 سهم 

ششدانگ
مهدی  انصاری فرزند علی اكبر نســبت به هشــت نهم سهم مشاع از 52 

سهم ششدانگ
حميدرضا  انصاری فرزند علی اكبر نسبت به هشت نهم سهم مشاع از 52 

سهم ششدانگ
مريم انصاری فرزند محمد  نســبت به چهار پنجم سهم مشاع از 52 سهم 

ششدانگ
الهه  فرزند محمد  نسبت به چهار پنجم سهم مشاع از 52 سهم ششدانگ
طاهره فرزند محمد  نسبت به چهار پنجم سهم مشاع از 52 سهم ششدانگ
اقای محمد رضا انصاری فرزند غالمرضا نســبت به يک و سه پنجم سهم 
مشاع از 52 سهم ششدانگ به اســتثنای بهای ثمنيه اعيانی كه متعلق به 
فاطمه سيدی ميباشــد ششــدانگ يک قطعه زمين محصور به مساحت 

7220/18 مترمربع
2077-آقايان محمدعلی ،رضا ، اسماعيل ، فضل اله ،حسن و نعمت اله و 
خانم  شوكت همگی ترابی  فرزندان محمدحسين نسبت به ششدانگ قطعه 

زمين مزروعی به مساحت 1169/74 مترمربع
3022- بقعه امام زاده محمد ع )پيش جنگ( بــه نمايندگی اداره اوقاف و 
امورخيريه شهرستان گلپايگان ششدانگ يکباب بقعه به مساحت 62/02 

مترمربع 
3072- اقای علی اكبرجوادی فرزندمحمدحسن نسبت به دو دانگ مشاع از 

ششدانگ عمارت مسکونی وباغچه به مساحت 922/77 مترمربع 
4275-اعظم ، ملک ، ابوالفضل و مهدی شــهرت همگی خرمی فرزندان 
احمد هريک نسبت به پنج سهم مشــاع  از 36 سهم و فاطمه اميدی فرزند 

محمد تقی نسبت به بيست سهم مشاع از 36 سهم  ششدانگ زمين 
4990- آقای ابراهيم جوانبختی فرزند عبدالغفار ششدانگ يک قطعه زمين 

به مساحت 784/80 مترمربع 
)) بخش دو ثبت گلپايگان ((

))شماره فرعي زير از شماره 2  اصلي واقع درقريه رباط ابلوالن عليا((
15 – خانم صغری عظمتی  فرزند مصطفی ششــدانگ يک قطعه زمين 

مزروعی  به مساحت 5613/80 مترمربع
151- اقای محمد نريمان فرزند علی ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی 

به مساحت 2024/40 مترمربع
184- آقايان عباس و حســين نريمان فرزندان علی نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی نســبت هريک بالسويه به 

مساحت 2299/22 مترمربع
188- آقايان محمدحســن و محمد نريمان فرزندان علی ششدانگ يک 
قطعه زمين مزروعی نسبت هريک بالسويه به مساحت  2451/08 مترمربع

232-خانم مريم عموهاشمی فرزند علی هشت سهم مشاع از پانزده سهم 
ششدانگ يک قطعه زمين به مساحت 2441/67 مترمربع

307- آقای حســن وليجانی فرزند حبيب اله نســبت به 1317/94 سهم 
مشاع از 4383/50 سهم ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مساحت 

4385/50 مترمربع
747-اقای مهدی ميثمی فرزند جواد ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی  

به مساحت 1800مترمربع
 ))شماره های فرعی زير از شماره 3 اصلی واقع در قريه رباط ابلوالن سفلی((

77-آقای محمدجواد وكيلی فرزند علی يک دانگ ونيم مشاع از ششدانگ 
قطعه زمين مزروعی به مساحت 6045 مترمربع 

535-آقای مهدی اســدی فرزند جعفر ششــدانگ يکباب ساختمان  به 
مساحت 327/66 مترمربع

895-فرهاد رضائی فرزند قربان تمامت دو دانگ مشاع از ششدانگ يکباب 
عمارت به مساحت 1271/60 مترمربع 

1771- آقای محسن و عليرضا خوشنويسان فرزندان محمد ابراهيم هريک 
نسبت به دو سهم مشاع از 7 سهم ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی  و 
آقای غالمعلی منفردی فرزند عبدالحســين نسبت به سه سهم مشاع از 7 

سهم ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مساحت 1593/12 مترمربع 
 ))شماره های  فرعی زير از شماره 4 اصلی واقع در قريه رباط اسفنجه((

19- اقای سيف اله سهرابی فرزند محمد علی ششدانگ يک قطعه زمين  
به مساحت 1450مترمربع

98- آقای محمد اله بخشــی فرزند حسن نسبت به يک سهم مشاع از سه 
سهم ثبت نشده از هفت سهم ششدانگ ، حسن نوری فرزند حيدر نسبت به 
يک سهم و نيم مشاع از سه سهم ثبت نشده از هفت سهم ششدانگ ، فاطمه 
نوری فرزندحيدر نسبت به نيم سهم مشاع از سه سهم ثبت نشده از هفت 

سهم ششدانگ  قطعه زمين به مساحت 4120/35 مترمربع
))شماره های  فرعی زير از شماره 6 اصلی واقع در قريه ركابدار((

105- آقای عبداله قشــالقی فرزند محمد علی نسبت به ششدانگ يک 
قطعه زمين به مساحت 933/57 مترمربع  

  ))شماره های  فرعی زير از شماره 7 اصلی واقع در قريه حسن حافظ ((
570-شركت آب و فاضالب شهرستان گلپايگان نسبت به ششدانگ چاه 

آب و زمين متصل به مساحت 862/14 مترمربع   
 ))شماره های  فرعی زير از شماره 8 اصلی واقع در قريه رباط نعلبند((

630- آقای محمدرضــا  اكثيری فرزند زين العابدين ششــدانگ يکباب 
عمارت به مساحت 1259/91 مترمربع 

632- خانم پری شفيعی فرزند شير محمد ششــدانگ يکباب عمارت به 
مساحت 375/32 مترمربع 

633- اقايان علــی محمد غفاری ،محمد صادق غفــاری ، ناصر غفاری ، 
محسن غفاری ، نرگس غفاری فرزندان محمد باقر كما فرض اله و االشاعه 
به استثناء ثمنيه اعيانی كه متعلق به فاطمه غفاری می باشد ششدانگ يک 

قطعه زمين مزروعی به مساحت 3163 مترمربع 
))شماره های  فرعی زير از شماره 9 اصلی واقع در قريه پير عليا((

977- آقای محســن ابراهيمی فرزند حسين سه دانگ مشاع از ششدانگ 
يکباب طويله و بهار بند و زمين مزروعی به مساحت 7275/98 مترمربع 

)) بخش سه ثبت گلپايگان ((
))شماره فرعي زير از شماره 48 اصلي واقع درقريه فقستان(

1-موقوفه ميرزاعبدالکريم به نمايندگی اداره اوقاف و امورخيريه شهرستان 
گلپايگان ششدانگ قطعه زمين مزروعی به مساحت 11265/88مترمربع 

70- موقوفــه ميرزاعبدالکريم بــه نمايندگی اداره اوقــاف و امورخيريه 
شهرســتان گلپايگان ششــدانگ قطعه زميــن مزروعی به مســاحت 

3574/05مترمربع 
))شماره فرعي زير از شماره 49 اصلي واقع درقريه مالزجان((

11- موقوفــه ميرزاعبدالکريم بــه نمايندگی اداره اوقــاف و امورخيريه 
شهرســتان گلپايگان ششــدانگ قطعه زميــن مزروعی به مســاحت 

13193/04مترمربع
44- اقايان علی اصغر خامســی و علی اكبر خامســی فرزندان محمدباقر 

بالمناصفه ششدانگ يک قطعه زمين به مساحت 2966/26 مترمربع 
89- موقوفــه ميرزاعبدالکريم بــه نمايندگی اداره اوقــاف و امورخيريه 
شهرســتان گلپايگان ششــدانگ قطعه زميــن مزروعی به مســاحت 

24798/20مترمربع
)) بخش چهار ثبت گلپايگان ((

))شماره های  فرعی زير از شماره 12 اصلی واقع در قريه كلوچان((
75- آقای محمد شــهنازی فرزند رســول ششــدانگ يک قطعه زمين 

كشاورزی به مساحت 1493 مترمربع 
78- آقای محمد شــهنازی فرزند رســول ششــدانگ يک قطعه زمين 

كشاورزی 38 به مساحت /7613 مترمربع 
645- آقای محمد شــهنازی فرزند رسول ششــدانگ يک قطعه زمين 

كشاورزی به مساحت 2637/22 مترمربع 
))شماره فرعي زير از شماره 28 اصلي واقع درقريه سرآور((

228- آقای محســن فصاحت فرزند علی اكبر  يک قطعه باغ به مساحت 
3076/45 مترمربع 

))شماره فرعي زير از شماره 30 اصلي واقع درقريه گلشهر )كنجد جان( ((
4392- آقای مهدی كالنتری فرزند حسين ششدانگ يکباب عمارت به 

مساحت 812/41 مترمربع
))  بند ب((

 ))شماره فرعي زير از شماره 7 اصلي واقع درقريه حسن حافظ ((
57- آقايان عليرضا ،غالمرضا،محمدرضا ،احمــد و خانمها ،مريم،زهرا و 
فاطمه شهرت همگی گل محمدی فرزندان علی اكبر بااستثناء ثمنيه اعيانی 
كه متعلق به ربابه گل محمدی  كما فرض اله و االشاعه  نسبت به ششدانگ 
يک قطعه زمين كه در اگهی نوبتی سه ماهه اول سال 36 مورد تقاضا قبال 
جزئی از شماره 74 بوده و اشتباها با شماره 57 در خواست ثبت پذيرفته شده 
اســت و برای آن موقع تحديد حدود با پالك 405 فرعی از 7 اصلی حسن 

حافظ منظور گرديده و تحديد گرديده است . 
لذا بموجب ماده 16 قانون ثبت اســناد و امالك چنانچه كســي نسبت به 
امالك مندرج در اين آگهي اعتراض داشته باشد از تاريخ اولين نوبت انتشار 
ظرف مدت نود روز براي آگهي بند الف درخواست اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسنادو امالك گلپايگان تسليم نمايد و نسبت به آگهي مندرج در بند ب 
كه در اجراي دستور هيئت نظارت ثبت تجديد آگهي مي گردد ظرف مدت 
30 روز از تاريخ انتشار نوبت اول اعتراض خود را ارائه نمايند و طبق ماده 86 
آئين نامه اصالحي قانون ثبت از تاريخ  تسليم اعتراض به اداره ثبت اسناد 
و امالك گلپايگان ظرف مدت يکماه مهلت دارند گواهي طرح دعوي خود 
را از مراجع ذيصالح قضائي اخذ و به اين اداره ارائه نمايند در غير اينصورت 
متقاضي ثبت و يا نماينده قانوني وي مــي تواند به دادگاه مربوطه مراجعه 
وگواهي عدم تقديم دادخواست را دريافت و به اداره ثبت تسليم نمايند اداره 
ثبت بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتي را با رعايت مقرات ادامه مي دهد 
ضمنا" حقو ق ارتفاقي طبق ماده 56 آئين نامه قانون ثبت امالك فوق در 

هنگام تحديد حدود امالك مشخص  خواهد شد .
 تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/05/01
 تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/31

 م الف: 1345870  محمد سلمانی- رئيس اداره  ثبت اسناد گلپايگان 

آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1401 
 اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان خوروبیابانک

5/5 به موجب ماده 11 قانون ثبت اسناد وامالك و ماده 59 اصالحی آئين 
نامه قانون مذكور امالكی كه در ســه ماهه اول سال 1401 تقاضای ثبت 
آنها پذيرفته شده وآنچه طبق آراء هيات نظارت واختيارات تفويضی بايد 
آگهی آنها تجديد شود در بخش های 5 و6 حوزه ثبتی به  شرح ذيل آگهی 

می شود.
بخش 5 حوزه ثبتی :

1 فرعی از 534  اصلی –خانم سوده انصاری منوچهرآبادی فرزند مرتضی 
شش دانگ يکباب خانه به مساحت 123.01  متر مربع واقع در خور

1 فرعی از 900 اصلی – خانم جوزا غالمرضايی فرزند غالمرضا شــش 
دانگ يکباب باغ به مســاحت 308.02  متر مربع  واقع در كشتخوان آب 

كالغوی خور
979 اصلــی – خانم منصوره بيگم آل داود فرزند ســيدمرتضی شــش 
دانگ يک قطعه زمين مزروعی  به مســاحت 797.44  متر مربع  واقع در 

كشتخوان خور
75 فرعــی از 3248  اصلی – آقای محمدرضــا عليخانی فرزند فريدون 

ششدانگ يکباب خانه به مساحت 176.60 متر مربع واقع در مزرعه نهرود
1096 فرعی از 652  فرعی از 3305  اصلی –آقای طهماسب شيخ  فرزند 
محمد شــش دانگ يکباب باغ به مســاحت   814.90 متر مربع  واقع در 

روستای ارديب
 167 فرعی  از 3394 اصلــی –آقای مصطفی رشــيدی   فرزند مجتبی 
شش دانگ  يک قطعه زمين مزروعی به مســاحت 1740.70 متر مربع  

واقع در  طاهر آباد
349 فرعی از  3577 اصلی- خانم نساء عارف  فرزند محمد  ششدانگ يک 

باب باغ به مساحت 778.70 متر مربع واقع در كشتخوان گرمه
344 فرعی از  3577 اصلی- خانم زهرا مرشدی  فرزند علی اكبر  ششدانگ 

يک باب باغ  به مساحت 758.17 متر مربع واقع در  گرمه
746 فرعی از  3577 اصلی- خانم فاطمه عارف فرزند محمد  ششدانگ 

يک باب باغ  به مساحت 638.08 متر مربع واقع در گرمه
1625 فرعی از 357  فرعی از  3577 اصلی- آقای غالمرضا عارف  فرزند 
محمد  ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی مشجر به مساحت 593.34  

متر مربع واقع در گرمه
647 فرعی از 3952 اصلی –آقای علی اصغر غالمرضايی فرزند ابراهيم 
سه دانگ مشاع از شش دانگ  يک باب خانه به مساحت ششدانگ 177.10  

متر مربع  واقع در خور
649 فرعی از 3952 اصلی –آقای مسعود عليخانی فرزند علی آقا  شش 
دانگ يک قطعه زمين مزروعی به مساحت 621.30  متر مربع  واقع در خور

47فرعی از 3953 اصلی –آقای وحيد كاشف جندقی فرزند غالمرضا هفتاد 
دو سهم مشاع از پانصد وچهار سهم ششدانگ مزرعه چاه موتوری همت 
آباد كه توسط يک حلقه چاه موتوری شرب ميشود به مساحت ششدانگ  
307000 متر مربع واقع در مزرعه همت آباد دارای سه حلقه چاه به فاصله 

45 مترمزرعه خارج اين محدوده می باشد 
بخش 6حوزه ثبتی:

374  اصلی- خانم صغری رحمانی   فرزند عبدالکريم264 ســهم مشاع 
از 360 سهم ششدانگ يکباب خانه  به مســاحت 187.57 متر مربع واقع 

در فرخی
يک فرعی از 427  اصلی- خانم فاطمه  آخوند   فرزند حسينعلی ششدانگ 

يکباب ساختمان  به مساحت 24.90 متر مربع واقع در فرخی
12 فرعی از 3312 اصلی- آقای كاظم ايزدی  فرزند علی شــش دانگ 

يکباب خانه به مساحت 332.61  متر مربع  واقع درروستای نصرآباد
1910 فرعی از 3385 اصلی- موقوفه محمدخلف علی اكبر به شناسه ملی 
14000687019 ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مساحت 233.21 

متر مربع واقع در مزرعه مارزا 
3761 فرعی از 3385 اصلی- آقای سيد صادق طباطبايی فرزند سيدحسن 
شش دانگ يکباب دامداری به مساحت 666.15 متر مربع واقع در جندق

3429 اصلی واقع در روستای مصر فروعات به شرح ذيل می باشد:
 222 فرعی از27  فرعــی– آقای غالمحســين واحــدی   فرزند جعفر 

شش دانگ  يک  قطعه زمين مزروعی   به مساحت 1112.16  متر مربع 
 224 فرعــی از 27  فرعی– آقای غالمحســين واحــدی   فرزند جعفر 

شش دانگ  يک  قطعه زمين مزروعی   به مساحت 810.73   متر مربع 
 233 فرعــی از 49  فرعی– آقای غالمحســين واحــدی   فرزند جعفر

 شش دانگ  يک  قطعه زمين مزروعی   به مساحت 622.67   متر مربع 
 241 فرعــی از 68  فرعی– آقای غالمحســين واحــدی   فرزند جعفر 

شش دانگ  يک  قطعه زمين مزروعی   به مساحت 2346.27  متر مربع 
294 فرعی از 76  فرعی– آقای حسين براتی   فرزند علی اكبر شش دانگ  
يک  قطعه زمين مزروعی   به مساحت  1821.57  متر مربع با شرط اينکه 
عايدات 8 ساعت از مزرعه فوق در راه حضرت سيد الشهداء )ع(تعزيه داری 
نمايند اگر چه در خانه مسکونی ميسر نبود در مسجد يا اطاق درس انجام 

شود تا هميشه وصی به وصی خود بسپارد.
 295 فرعــی از 40   فرعی– آقای غالمحســين واحــدی   فرزند جعفر 

شش دانگ  يک  قطعه زمين مزروعی   به مساحت    881.36 متر مربع 
 296 فرعــی از 38  فرعی– آقای غالمحســين واحــدی   فرزند جعفر 

شش دانگ  يک  قطعه زمين مزروعی   به مساحت 1412.08   متر مربع 
 297 فرعــی از 59  فرعی– آقای غالمحســين واحــدی   فرزند جعفر 

شش دانگ  يک  قطعه زمين مزروعی   به مساحت 314.80   متر مربع 
 298 فرعــی از 87  فرعی– آقای غالمحســين واحــدی   فرزند جعفر 

شش دانگ  يک  قطعه زمين مزروعی   به مساحت 947.95    متر مربع 
 299 فرعــی از 99  فرعی– آقای غالمحســين واحــدی   فرزند جعفر 
شش دانگ  يک  قطعه زمين مزروعی   به مساحت 1322.45     متر مربع 
 300 فرعی از 108  فرعی– آقای غالمحســين واحــدی   فرزند جعفر
 شش دانگ  يک  قطعه زمين مزروعی   به مساحت 2645.23    متر مربع 

 301 فرعــی از 123 فرعی– آقای غالمحســين واحــدی   فرزند جعفر 
شش دانگ  يک باب باغ  به مساحت  498.52  متر مربع 

302 فرعی– آقای   رجبعلی براتی فرزند اكبر شش دانگ  يک  قطعه زمين 
مزروعی   به مساحت  745.51  متر مربع 

303 فرعی– آقای حسين براتی فرزند علی اكبر شش دانگ  يک  قطعه 
زمين مزروعی   به مساحت  1524.90  متر مربع با شرط اينکه عايدات 8 
ساعت از مزرعه فوق در راه حضرت سيد الشــهداء )ع(تعزيه داری نمايند 
اگر چه در خانه مسکونی ميسر نبود در مسجد يا اطاق درس انجام شود تا 

هميشه وصی به وصی خود بسپارد.
به موجب ماده 16قانون ثبت اســناد و امالك چنانچه كســی نسبت به 
امالك مندرج در اين آگهی اعتراضی داشته باشــد از تاريخ انتشار اولين 
نوبت 1401/05/01ظرف مــدت90 روز اعتراض خود را بــه اين اداره 
تســليم وطبق تبصره 2 ماده واحده  قانون تعيين تکليــف پرونده های 
معترضی  ثبت معترض ظرف مدت يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض به 
اين اداره بايستی با تقديم دادخواســت به مرجع ذيصالح قضايی گواهی 
تقديم دادخواست را اخذ و به اين اداره تســليم نمايد در صورتی كه قبل 
از انتشارآگهی دعوايی اقامه شده باشــد طرف دعوی بايد گواهی دادگاه 
مشعر برجريان دعوی ظرف مدت مرقوم تسليم اين اداره نمايداعتراضات 
يا گواهی طرح دعوی كه بعد از انقضاء مدت مرقوم واصل شــود  مطابق 
قسمت اخير ماده 16و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد. ضمنا 
طبق ماده 56 آئيــن نامه  قانون ثبــت حقوق ارتفاقــی در موقع تحديد 
حدود در صورت مجلس قيــد و واخواهی صاحبان امــالك و مجاورين 
نســبت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20  قانــون  تعيين تکليف 
پرونده های معترضی ثبت پذيرفته خواهد شــد اين آگهی در دو نوبت به 
 فاصله 30 روز از تاريخ انتشــارنوبت اول در روزنامــه چاپ اصفهان  درج 

و منتشر می شود.
تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/05/01
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1401/05/31

م الف: 1352981  محمد علی بيطرف  رئيس اداره ثبت خوروبيابانک
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آگهی

آگهی نوبتی سه ما هه اول سال 1401 
ثبت اسناد کاشان

5/6 بموجب ماده 11  قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59 – اصالحی آئین 
نامه مربوطه امالکی که سه ماهه اول سال 1401 تقاضای ثبت آنها پذیرفته 
شده و همچنین شماره های از قلم افتاده و نیز آنچه طبق آرا  هئیت نظارت 
ثبت آگهی آنها باید تجدید شود0 مربوط به بخشهای یک الی شش کاشان 

بشرح زیر آگهی مینماید 
الف (  شماره پالک و مشخصات مالک و نوع ملک و  محل وقوع امالک که 
اظهارنامه آنها در سه ماهه مربوطه تنظیم و جهت انتشار آگهی در این ردیف 

منظور گردیده اند .
امالک و ابنیه بخش یک کاشان

10 فرعی از 5487 -اصلی . محمد نبی پروین فرزند حســن نسبت به چهار 
دانگ مشاع و محمد رضا عابدینی ابیانه فرزند فرهاد نسبت به دو دانگ مشاع 
ازششدانگ یکقطعه باغچه بمســاحت 8/87 متر مربع بانضمام یک چهارم 

مشاعات تابعه آن به میزان مالکیت فوق
15 فرعی از 5487 -اصلی . محمد نبی پروین فرزند حســن نسبت به چهار 
دانگ مشاع و محمد رضا عابدینی ابیانه فرزند فرهاد نسبت به دو دانگ مشاع 
ازششدانگ یکباب اطاق بمساحت  74/51 متر مربع بانضمام سه سهم مشاع 

از 16 سهم مشاعات تابعه آن به میزان مالکیت فوق
8589- اصلی . شهرداری کاشان – ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 4/20 

متر مربع واقع در بازارچه سردار )قبال قسمتی از شارع بازاربوده( 
8590 -اصلی . شهرداری کاشان – ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 6/20 

متر مربع واقع در بازارچه سردار )قبال قسمتی از شارع بازاربوده( 
امالک و ابنیه بخش دو کاشان

12369 فرعی از2– اصلی واقع در صالح آباد - علیرضا ملکی سه ده فرزند 
عبدالعلی–  ششدا نگ یکبابخانه بمساحت 106/36 متر مربع مجزی از 874 

فرعی
شماره های فرعی مجزی از 498 فرعی از پالک 11 اصلی واقع در زیدی

10683- جعفر قلی جمالی گندمانی فرزند حسینقلی-  ششدا نگ یکبابخانه 
بمساحت 108/5 متر مربع

10685- عباس منصوری راوندی فرزند جلیل آقا-  ششدا نگ قطعه زمین 
محصور مشتمل بر اعیان بمساحت 159/91 متر مربع مجزی از 216 فرعی

10686- عباس منصوری راوندی فرزند جلیل آقا-  ششدا نگ قطعه زمین 
محصور مشتمل بر اعیان بمساحت 131/70 متر مربع مجزی از 216 فرعی

10687- عباس منصوری راوندی فرزند جلیل آقا-  ششدا نگ قطعه زمین 
محصور مشتمل بر اعیان بمساحت 193/69 متر مربع مجزی از 216 فرعی

10688- عباس منصوری راوندی فرزند جلیل آقا-  ششدا نگ قطعه زمین 
محصور مشتمل بر اعیان بمساحت 148/78 متر مربع مجزی از 216 فرعی

10689- عباس منصوری راوندی فرزند جلیل آقا-  ششدا نگ قطعه زمین 
محصور مشتمل بر اعیان بمساحت 145/71 متر مربع مجزی از 216 فرعی

10695- سرور وثقی فرزند علی-  ششدا نگ یکبابخانه بمساحت 111/17 
متر مربع 

10696- فرخ حاجی حسینی سفیده فرزندخســرو-  ششدا نگ یکبابخانه 
بمساحت 156/5 متر مربع 

10697- لیال افشاری نیا فرزند حسن-  ششــدا نگ قطعه زمین محصور 
بمساحت 217/65 متر مربع 

10700– سعید توحیدی مقدم فرزند عباســعلی –  ششدا نگ قطعه زمین 
محصور بمساحت 197/86 متر مربع 

شماره های فرعی از پالک 33- اصلی واقع در فین کوچک
12948- عندلیب حاجی اکبری فینی فرزند احمد- ششــدانگ یکدرب باغ 

محصورمشجربمساحت5 /2873متر مربع 
12952- سمیه پور حکیمی فرزند حسین و سید امیر حسین انتظاری فرزند 

سید عباس)بالمناصفه(
- ششدانگ یکباب ساختمان نیمه سازبمساحت 162متر مربع 

12955- عرفان شایان فرد فرزند روح اله - ششدانگ قطعه زمین محصور 
بمساحت 1113متر مربع 

12959- نرجس غالمی فینی فرزند عباس- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
146/98متر مربع 

12960- ناصر دانشــیارفرزند مصطفی- ششــدانگ قطعه زمین محصور  
بمساحت 202/22متر مربع مجزی از 56 فرعی

12961- محسن نژاد محمدی فرزند حسن- ششدانگ قطعه زمین محصور  
بمساحت 213/73متر مربع مجزی از 56 فرعی

12962- مرتضی صادقی فرزند علی محمد- ششدانگ قطعه زمین محصور  
بمساحت 222/83متر مربع مجزی از 56 فرعی

12963- سمیه کریمی شهرابی فرزند مسیب- ششدانگ قطعه زمین محصور  
بمساحت 329/79متر مربع مجزی از 56 فرعی

12964- غالمرضا ا ستادی راد فرزند داود- ششدانگ قطعه زمین محصور  
بمساحت 184/56متر مربع مجزی از 56 فرعی

12965- محمد شــفافی فرزنــد ابوالفضل و مریم توکلی کاشــانی فرزند 
احمد)بالمناصفه(- ششدانگ قطعه زمین محصور  بمساحت 201/62 متر 

مربع مجزی از 56 فرعی
12988- سید علی واجدی فرزند سید مهدی- ششدانگ قطعه زمین محصور  

بمساحت 300/38متر مربع 
12989- محسن چیت سازیان فرزند نعمت - ششدانگ قطعه زمین محصور  

بمساحت 197/5متر مربع 
12992- حسین سلمان فرزند علی- ششــدانگ یکباب باغچه مشتمل بر 

ساختمان بمساحت 502/94 متر مربع 
12994- سیف اله قربانی فینی فرزندحبیب- ششدانگ قطعه زمین مزروعی 

بمساحت 1516 متر مربع 
12995- سیف اله قربانی فینی فرزندحبیب- ششدانگ قطعه زمین مزروعی 

بمساحت 1326 متر مربع 
12996- سیف اله قربانی فینی فرزندحبیب- ششدانگ قطعه زمین مزروعی 

بمساحت 1296/2 متر مربع 

12997- هانیه سادات کرسوی فرزند محمود- ششدانگ قطعه زمین محصور 
بمساحت 475متر مربع 

12998- مریم باغبانی فرزند عباس نسبت به 1053/42 سهم مشاع و علی 
اصغر باغبانی فرزند عباس نسبت به2111/24 سهم مشاع ولیال باغبانی فرزند 
عباس نسبت به 1053/12 سهم مشاع کال از 4217/78 سهم از ششدانگ 

یکباب باغ محصور بمساحت 4217/78متر مربع 
شماره های فرعی از سنگ 34– اصلی واقع در فین بزرگ 

670- مهدی اشرفی فینی فرزند محمد نسبت به 1/85 سهم مشاع باستثنای 
بهای ثمن اعیانی 0/29 ســهم وفرامرز اشرفی فینی فرزند مهدی نسبت به 
4 سهم مشــاع و محمد وطنی فرزند رحمت اله نســبت به 2 سهم مشاع  و 
الهیاراشرفی فینی فرزند رضا نسبت به 0/15 سهم مشاع باستثنای بهای ثمن 
اعیانی و زهرا رمضانی فینی فرزند عباس نسبت به چهار نهم سهم مشاع بهای 
ثمنیه عرصه و اعیان از  14 سهم ششدانگ قطعه زمین مزروعی بمساحت  

781 مترمربع
8310- سید مهدی ابوالفتحی فرزند سید عباس- ششدانگ یکباب باغچه 

محصور مشتمل بر ساختمان  بمساحت  993/06 مترمربع
8331- رضا دشــتبانی فینــی فرزند ماشــااله- ششــدانگ قطعه زمین 

محصوربمساحت 695/33 مترمربع  
8338- شــیما صالــح آبــادی فرزنــد اکبر- ششــدانگ قطعــه زمین 

محصوربمساحت 454 مترمربع  
8339- زهرا بابائی فینی و ام السلمه بابائی فینی فرزندان رضا)بالمناصفه(- 

ششدانگ باغ محصور مشجر بمساحت 1666/85 مترمربع  
8343- محمد حسین همایونی فرزند عباس - ششدانگ یکبابخانه بمساحت 

576/80 مترمربع  
8347- لیلی وزوانی فرزند حسین- ششــدانگ یکباب ساختمان نیمه ساز 

بمساحت 99/22 مترمربع  
8351- محمــد رضــا اخــوان فرزند جــواد- ششــدانگ قطعــه زمین 

محصوربمساحت 313/65 مترمربع  مجزی از 815 فرعی
8353- محمد رضا گلچهرگان فرزند محسن- ششدانگ یکبابخانه و باغچه 

بمساحت 850/50 مترمربع 
8354- محمد کرمانی حســکوئی فرزند محمود و زهرا شــهر بابکی مفرد 
فرزند اسمعیل)بالمناصفه(- ششــدانگ باغ مشتمل بر ساختمان  بمساحت 

604/45 مترمربع  
شماره های فرعی از سنگ 37– اصلی واقع در یزد آباد

291- محســن اخوان فرزند علی و لیال ســادات جنتی فرزند سید حسین 
)بالمناصفه(- ششــدانگ یکدرب خانه و باغ محصور بمساحت 4988/75 

مترمربع
292- سید محمد داود جنتی فرزند ســید حسین و سید حسین جنتی فرزند 
سید احمد )بالمناصفه(- ششــدانگ یکباب کارگاه گالب گیری بمساحت 

2126/97 مترمربع
293- ملیحه خیرخواه حســن آبادی فرزند عباس- ششدانگ قطعه زمین 

محصور با کاربری کشاورزی بمساحت 6038/23 مترمربع 
شماره های فرعی از سنگ 45– اصلی واقع در لتحر

7603- حشمت اله کاظمی لتحر فرزند علی اصغر– ششدانگ یکباب چهار 
دیواری محصور  بمساحت 2854/5 مترمربع مجزی از 4452 فرعی

7606- جواد طحانی درئی فرزند علی–  ششدانگ کارگاه بمساحت 646/70 
مترمربع 

7608- جعفر قصابی فرزند ماشااله–  ششدانگ یکبابخانه و باغچه  بمساحت 
300/10 مترمربع 

7609- ابوالفضل رمضــان زاده فرزند حبیب اله–  ششــدانگ یکباب باغ 
محصور بمساحت 6960/70 مترمربع 

7613- حسینعلی گندم کار فرزند رضا–  ششــدانگ یکباب چهار دیواری 
محصور مشتمل بر باغچه و ساختمان بمساحت 1549/98 مترمربع 

7618- حسین شاطریان فرزند عباس–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 60 
مترمربع مجزی از 952 فرعی

شماره های فرعی از پالک 49 – اصلی واقع درصفی آباد
567- قبرستان شیخان–  ششدانگ قبرستان متروکه معروف به قبرستان 

شیخان  بمساحت 4236/20 مترمربع 
15719- حامد بهرام فرزند روح اله –  ششــدانگ قطعــه زمین محصور  

بمساحت 366/32 مترمربع 
15731- علیرضا نامور فرزند عزیز اله –  ششــدانگ یکبابخانه مسکونی 

بمساحت 183/3 مترمربع 
15732- زهره نصراله زاده جمال فرزند غالمرضا–  ششــدانگ یکبابخانه 

بمساحت 87/87 مترمربع مجزی از 1431 فرعی
15737- قدســی خانم نامدار لتحری فرزند عباس–  ششــدانگ یکباب 
دامداری مشتمل بر ساختمان  بمساحت 1293/39 مترمربع مجزی از 109 

فرعی
15741- ماشااله کاظمی فرزند غالمحسین وزهرا غالمرضا زاده فرزندعباس 
)بالمناصفه(- ششدانگ قســمتی از نهر عمومی بمساحت 12/90 مترمربع  

امالک و ابنیه بخش چهار کاشان
6008 فرعی از 1- اصلی واقع در راوند - شــرکت فرش ارکیده کاشــان - 

ششدانگ یکباب کارخانه بمساحت 11180 مترمربع
شماره های فرعی از پالک 3 – اصلی واقع درطاهر آباد

3662- محبوب کدخدائی طاهری فرزند محمد- ششدانگ خانه و باغچه 
بمساحت947 مترمربع

3663- رضا مهــدوی شــاد فرزند اســمعیل- ششــدانگ قطعه زمین 
بمساحت656/50 مترمربع

3666- علی نادری طاهری فرزند ابوطالب و فائزه اسماعیلی طاهری فرزند 
رضا )بالمناصفه(- ششدانگ یکبابخانه بمساحت176/35مترمربع

3667- رضا حاجی بابائی طاهری فرزند حســین و معصومه حاجی بابائی 
طاهری فرزند رضا )بالمناصفه(- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت181/48 

مترمربع
3668- مریم خادم جعفر آبادی فرزند حسین- ششدانگ یکباب باغ محصور 

بمساحت1801/50 مترمربع

1861 فرعی از 68- اصلی واقع در روستای سن ســن – مریم فرهی زاده 
فرزند غالمرضا-ششدانگ قطعه زمین با کاربری زراعی بمساحت 357/15 

متر مربع
امالک و ابنیه بخش شش کاشان

شماره های فرعی از پالک1  – اصلی واقع در روستای برزک
6918- معصومه مجیدی فرزند ماشــااله- ششدانگ قطعه زمین مزروعی 
بمساحت 1423متر مربع  که مقدار 153/10 متر مربع بعنوان حریم رودخانه 

میباشد
6920- عباس تراب زاده فرزند غالمرضا- ششدانگ یکدرب باغ بمساحت 

1982/40متر مربع  مجزی از 114 فرعی
3581 فرعی از 167- اصلی واقع در دشــت میلوقرروستای مرق– محمد 
 جواد و علــی و محمد رضا همگــی خالوئی مرقی فرزندان غالمحســین 
)بالسویه (- ششدانگ یکباب چهار دیواری محصور مشتمل بر حصار گوسفند 

و دام بمساحت1408/79  مترمربع
ج( امالکی که آگهی نوبتی آنهادر وقت مقرر منتشر واالکن بواسطه اشتباه 
موثری که درانتشــار آنها رخ داده و بموجب آرا هیات نظارت یا دستور اداری 
مستند به اختیارات تفویضی هیات نظارت موضوع بندهای 385 و 386 و387 
مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه سال 1365 منجر به تجدید آگهی 

شده اند . 
آگهی اصالحی بخش 2 ثبتی کاشان

10586 فرعی از 11 –اصلی واقع در زیدی- عباس منصوری راوندی فرزند 
جلیل آقا– ششدانگ قطعه زمین محصور مشتمل بر اطاق بمساحت 156/70 
متر مربع مجزی از 216 فرعی)که در آگهیهای قبلی اشتباها مجزی از 498 

فرعی منتشر شده(
آگهی اصالحی بخش شش ثبتی کاشان

181 فرعی از 167 – اصلی واقع در روســتای مرق- علــی مزقانی فرزند 
احمدنسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 221/5 متر 
مربع )که در آگهی های قبلی اشتباها نام خانوادگی مالک فرقانی منتشر شده(
بموجب ماده 16 قانون ثبت امالک . چنانچه کسی نسبت به امالک مندرج 
در این آگهی واخواهی داشــته باشد باید از تاریخ انتشــار اولین نوبت آگهی 
1401/5/1  نســبت به آنهایی که تقاضایی ثبت شده بشــرح -  الف و ب 
–   ظرف مدت 90 روز  و  نســبت  به آنهایی که طبق آراء هیات نظارت ثبت 
تجدید آکهی شده بشرح – ج –  ظرف مدت 30 روز  دادخواست  واخواهی 
خود را باین اداره تسلیم و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده 
های معترضی ثبت . معترض ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض باین اداره 
بایستی با تقدیم داد خواست بمرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست 
خود را اخذ و باین اداره تسلیم نماید و درصورتی که قبل از انتشار این آگهی 
دعوائی اقامه شده طرف دعوی باید گواهی دادگاه را مشعر بر جریان دعوی 

ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید 0
اعتراضات یا گواهی طرح دعوی که بعد از انقضا مدت مرقوم واصل شــود 
بالاثر بوده و مطابق قسمت اخیر ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار 

خواهد شد 0
ضمنا طبق ماده 56 آیین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تعیین حدود 
در صورتمجلس قید و واخواهی صاحبان امالک و مجاورین نسبت به حدود و 
حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین 

تکلیف پرونده های معترضی ثبت پذیرفته خواهد شد .
این آگهی در 2 نوبت بفاصله 30 روز در روزنامه زاینده رود درج و منتشرمیشود 0

تاریخ انتشار نوبت اول :   1401/05/01              
 تاریخ  انتشارنوبت دوم :   1401/05/31     

م الف: 1351486   مهدی اســماعیلی طاهری  رئیس اداره ثبت اسناد 
کاشان

آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1401 
ثبت سمیرم

5/7  به موجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59 آئین نامه قانون 
ثبت اسناد امالکی که در سه ماهه اول سال 1401 تقاضای ثبت آنها پذیرفته 
شده و همچنین شماره هایی که از قلم افتاده مربوط به بخش یک و بخش 16 

ثبتی سمیرم به شرح ذیل آگهی می گردد .
ردیف الف : شماره پالک ومشخصات مالک و نوع ملک ومحل وقوع امالکی 
که درسه ماهه اول سال 1401 اظهارنامه تنظیم جهت انتشار آگهی می گردد: 

اول : ابنیه و امالک شهر سمیرم پالک یک اصلی و فروعات ذیل : 
9906- آقای محمود رشیدی فرزند منصور و مهران رشیدی فرزندمحمود  
ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 2514.3 مترمربع مجزی گردیده از پالک 

2424 فرعی واقع در سمیرم مشهور به کهله قصبه بالسویه واالشاعه
9907 - آقای حمید شهیدی فرزند ابوالقاسم ششــدانگ یک باب خانه به 
مساحت 315.9مترمربع مجزا گردیده از پالک 2900 فرعی واقع در سمیرم 

خیابان قدس کوچه سلمان فارسی
 9908- آقای محمــد علی طائی فرزند ابراهیم ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 347.65 مترمربع مجزا گردیده از پالک 630 واقع در سمیرم کوچه 

دهان –کوچه چکاوک
9909-آقای علی اصغر کاوه فرزند عبدالحســین و خانم الهام آقائی فرزند 
جهانگیر ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 182 مترمربع واقع در سمیرم 

بالسویه واالشاعه
دوم : ابنیه وامالک مزرعه دهان پالک 59 اصلی و فروعات ذیل :

59-آقای روح اله حیدری فرزند نعمت اله ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 
4113 مترمربع واقع در مزرعه دهان 

سوم : ابنیه وامالک مزرعه مهرابواسحاق پالک 60 اصلی و فروعات ذیل : 
516 - آقای سید روح اله داودی فرزند سید محمد تقی ششدانگ یکباب خانه 
تحتانی و فوقانی به مساحت 405.60 مترمربع مجزا گردیده از 47 فرعی واقع 

در سمیرم بلوار شهید سید عباس قائم مقامی 
517 - آقای علی طائی سمیرمی فرزند اسفندیار و سید معزالدین داودی فرزند 
سید علی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 1400 مترمربع مجزا 

گردیده از 75 فرعی واقع در سمیرم مزرعه مهرابو اسحاق بالسویه واالشاعه
518 - آقای علی طائی سمیرمی و محمد حســن طائی سمیرمی فرزندان 

اسفندیار ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 6500 مترمربع مجزا گردیده از 
99 فرعی واقع در سمیرم مزرعه مهر ابواسحاق بالسویه واالشاعه

چهارم : ابنیه وامالک مزرعه رزجان پالک 104 اصلی و فروعات ذیل:
724- خانم فاطمه کاوه فرزند یحیی ششدانگ یک قطعه زمین محصور به 
مساحت 45 مترمربع مجز اگردیده از 25 فرعی واقع در سمیرم خیابان شیخ 

مفید
726- آقای حمید رشیدی فرزند فضل اله و خانم راضیه صابری فرزند عزیزاله 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 245.31 مترمربع مجزا گردیده از 25فرعی 

واقع در سمیرم خیابان شیخ مفید بالسویه واالشاعه
  پنجم : ابنیه و امالک شهر حناء پالک 119 اصلی و فروعات ذیل:

880 - آقای رضا عباسی شــورباخورلو فرزند اکبرششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 273 مترمربع واقع در شهر حنا خیابان امام خمینی.

ششم : ابنیه وامالک شهر ونک پالک 145 اصلی و فروعات ذیل
976-آقای غالمعلی نوری فرزند منوچهر و حســن امیری فرزند شاه ویس 

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 128 مترمربع   بالسویه واالشاعه
977-خانم منیژه مجیدی فرزند ابوالفتح ششدانگ یک قطعه زمین مسکونی 
به مساحت0 333.5 مترمربع واقع در شــهر ونک خیابان امام کوچه شهید 

جهانبخش جهانی
978-آقای ایوب ذوالفقاری فرزند ارجعلی ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
188 مترمربع مجزا گردیده از 319 فرعی واقع در شهر ونک خیابان انقالب 

کوچه شهید نگهدار نصیری
979-آقای بهنام رضائی فرزند فردوس ششدانگ یکباب خانه به مساحت 139 

مترمربع واقع در شهر ونگ محله قلعه رئیس
980-آقای مهدی قربانی فرزند اکبر ششدانگ یکباب خانه به مساحت 270.9 

مترمربع واقع در شهر ونک 
981-آقای حمید نصیری فرزند علی کرم ششدانگ یکباب خانه به مساحت 

287 مترمربع واقع در شهر ونک
982-آقای جابر عقدکی فرزند هدایت اله ششدانگ یکباب خانه به مساحت 

228 مترمربع واقع در شهر ونک
983-آقای علی رحم جعفری فرزند اله داد ششدانگ یکباب خانه به مساحت 

260.10 مترمربع واقع در شهر ونک 
984-آقای اصغر نوری فرزند غالمحسین ششدانگ یکباب خانه به مساحت 

136.5 مترمربع واقع در شهر ونک محله حکیم
985-خانم فریده امیر حاجی ونکی فرزند نصرت ششدانگ یکباب خانه به 

مساحت 86.3 مترمربع مجزا گردیده از 377 فرعی واقع در شهر ونک
986-آقای مصطفی سلیمانی فرزند محمد قلی ششدانگ یک قطعه زمین به 

مساحت 513.3 مترمربع واقع در شهر ونک مشهور به دره ها
هفتم : ابنیه و امالک روچه ونک مشــهور به قلعه قدم پالک 178 اصلی و 

فروعات ذیل
13 – وقف به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سمیرم ششدانگ 
یکباب امام زاده زیدابن علی مشــهور به زینعلی با کلیه متعلقات و منضمات 
و باغات و اشــجار و حق الشرب از کلیه چشمه ســارات به مساحت تقریبی 

150000 مترمربع واقع در مزرعه روچه مشهور به قلعه قدم.
هشتم : ابنیه وامالک مزرعه ارجنک وردشت ) فتح آباد ( پالک 288 اصلی 

و فروعات ذیل
635-آقای اسداله نادری دره شوری فرزند عبداله ششدانگ یکباب خانه به 

مساحت 180 مترمربع 
نهم : ابنیه وامالک مزرعه دشتبال پادنا پالک 396 اصلی و فروعات ذیل

396 اصلی آقای جالل بختیاری فرزند هدایت موازی دو حبه وپنجاه و هفت 
هزارم حبه مشاع از هفتادو دو حبه ششدانگ مزرعه دشتبال پادنا .

دهم : ابنیه وامالک مزرعه آبگردو  پالک 440 اصلی  و فروعات ذیل که قباًل 
پالک 315/4اصلی بوده 

24-آقای نوراله حیدری فرزند کهندل ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به 
مساحت 110603 مترمربع 

25-آقای مجتبی حیدری فرزند کهندل ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
به مساحت 16809 مترمربع

26-آقای علی حیدری فرزند کهندل ویاشار حیدری فرزند کهندل ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 92432 مترمربع بالسویه واالشاعه

ردیف ب : امالکی که به موجب دســتور و رای هیات نظارت تجدید آگهی 
می گردد

اول : ابنیه وامالک مزرعه مهر ابو اسحاق  پالک60 اصلی و فروعات ذیل : 
502-آقای سید محمد رفیع قائم مقامی فرزند سید موسی ششدانگ یک باب 
خانه دو طبقه  به مساحت 750 مترمربع مجزی از 5 فرعی واقع در بلوار شهید 
قائم مقامی که در آگهی قبلی مســاحت 720 مترمربع آگهی گردیده اکنون 

تجدید آگهی می گردد. 
 به موجب ماده 16 قانون ثبت اسناد وامالک و ماده 86 آئین نامه چنانچه کسی 
نسبت به امالک مندرج در ذیل آگاهی واخواهی داشته باشد باید از تاریخ اولین 
انتشار نسبت به امالکی که  به شرح ردیف الف تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده 
ظرف مدت 90 روز و نسبت به امالک ردیف ب  ظرف مدت 30 روز دادخواست 
واخواهی خود را به این اداره تسلیم نمایند و طبق تبصره دو ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض بایســتی با تقدیم اعتراض به مرجع ذیصالح گواهی تقدیم 
دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید و در صورتی که قبل از انتشار این 
آگهی دعوایی اقامه شده باشد طرف دعوی باید گواهی دادگاه مشعر به طرح 
دعوی ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید . اعتراضات یا گواهی که بعد از انقضاء 
مدت مرقوم واصل گردد بال اثر و وفق قسمت اخیر ماده 16 و تبصره ماده 17 
قانون ثبت اسناد وامالک رفتار خواهد شد .ضمناً طبق ماده 65 قانون ثبت اسناد 
وامالک حقوق ارتفاقی در موقع تحدیدحدود ودر صورت مجلس مربوطه قید 
و واخواهی صاحبان امالک ومجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق 
ماده20 قانون  ثبت اســناد وامالک و ماده واحده تعیین تکلیف پرونده های 

معترضی ثبت پذیرفته خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/01 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/31

م الف: 1353991 محمد زمانی رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان 

تحديد حدود اختصاصي
5/8 شــماره نامــه : 140185602025004996-1401/04/25 چون تحدید 
حدود ششدانگ یکباب ســاختمان پالک شــماره 475 فرعی از 10/10   واقع 
در ده چی  بخش 14 ثبت اصفهان کــه طبق پرونده ثبتي به نام زهرا شــریفی 
ولدانی فرزند محمد علی  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضي ثبت 
به  عمل نیامده اینک بنا به دستور قســمت اخیراز ماده 15 قانون ثبت و بر طبق 
تقاضاي نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 1401/05/25 
ساعت 9 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهي به کلیه 
مالکین و مجاورین اخطار مي گردد که در روز و ســاعت مقــرر در محل حضور 
یابند. اعتراض مجاورین و صاحبان امــالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 

تنظیم صورت مجلس تحدیدي تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد  و طبق تبصره 2 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هــای معترضی ثبت معترض ظرف یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایســتي با تقدیم دادخواست به مراجع 
 ذیصالح قضایي گواهي تقدیم دادخواســت را اخذ و به این اداره تســلیم نماید.

تاریخ انتشار: 1401/05/01 م الف: 1352229 
 ابوالفضل شهریاری نائینی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک غرب اصفهان

تحديد حدود اختصاصی
5/9 چون تحدید حدود ششــدانگ یک قطعه زمین پــالک ثبتی 242 فرعی از 
16  اصلی واقع در  بخش 6 ثبت خوانسار به نام  علیرضا هوشیاری فرزند باقر  در 
جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا 

به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
پالک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 1401/05/24 ساعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب ایــن آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد 
که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین 
یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی 

تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.
تاریخ انتشار: 1401/05/01 

م الف: 1335452 حبیب اکبري رئیس ثبت اسناد و امالک خوانسار
تحديد حدود اختصاصی

 5/10 چون تحدید حدود ششــدانگ یک قطعه زمین پــالک ثبتی 253 فرعی

 از 16  اصلی واقع در  بخش 6 ثبت خوانســار به نام  علیرضا هوشیاری فرزند باقر  
 در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. 
اینک بنا به دســتور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحدیــد حدود پالک مرقــوم در روز دوشــنبه مورخ 1401/05/24 ســاعت 9 
صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمــد، لذا به موجب ایــن آگهی به کلیه 
مجاورین اخطار می گــردد که در روز و ســاعت مقرر در ایــن آگهی در محل 
حضور یابنــد و اعتراضــات مالکین یا مجاوریــن مطابق مــاده 20 قانون ثبت 
 از تاریــخ تنظیم صــورت مجلــس تحدیدی تــا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. 

تاریخ انتشار: 1401/05/01
م الف: 1335472 حبیب اکبري رئیس ثبت اسناد و امالک خوانسار



شنبه 1 مرداد 1401 / 23 ذی الحجه 1443 / 23 جوالی 2022 / شماره 3582
مدیرعاملانجمنخیرانمسکنسازکشور:

اصفهان در امورخیر و خیران در کشور پیشرو است
مدیرعاملانجمنخیرانمسکنسازکشــورگفــت:تاکنوننزدیکبه۲۱هزارواحدمســکونی
خیرسازدرکشورســاختهودراختیارمتقاضیانقراردادهشدهاست.فرهادخاکیپوردرحاشیه
بازدیدازطرحساختمسکنکریماناردستاندرگفتوگوباخبرنگارانگفت:اینطرحامسال
درشهرستاناردستانآغازشــدهوطبقبرنامهوباکمکنیکوکارانومنابعتعریفشدهدرحال
پیشرفتاســت.ویبابیاناینکهتالشمیشودطرحهایمســکنباکمترینهزینهوبهترین
ساختبهپایانبرسد،اضافهکرد:باجذبکمکنیکوکاراندرقالبهایمختلفازجملهمصالح
وخدماتفنیاینطرحدرشهرســتانتکمیلوتحویلمتقاضیانمیشــود.مدیرعاملانجمن
خیرانمسکنسازبابیاناینکهتاکنوننزدیکبه۲۱هزارواحدمسکونیخیرسازدرکشورساخته
ودراختیارمتقاضیانقراردادهشدهاست،خاطرنشانکرد:اینانجمندرکنارسازمانبهزیستی،
کمیتهامدادامامخمینی)ره(،بنیادمستضعفانوبنیادمسکنانقالباسالمیبرایخانوادههای

دارای۲معلولبهباالدرروستاهاتاکنون۱۴هزارو۳۰۰واحدتامینوتحویلدادهاست.
ویادامهداد:اعتبارموردنیازاینواحدهاتوسطسازمانبهزیستی،کمیتهامدادامامخمینی)ره(،
بنیادمستضعفان،بنیادمسکنانقالباســالمیوستاداجراییفرمانحضرتامام)ره(تامین
وپرداختشدهاست.مدیرعاملانجمنخیرینمسکنسازگفت:استاناصفهاندرامورخیرو
خیراندرکشورپیشروبودهوعالوهبرحوزهمسکندرحوزههایسالمتومدرسهسازیگامهای

مهمیبرداشتهاست.

پیشرفت ۹8 درصدی طرح ایستگاه آتش نشانی چهارباغ
مدیرعاملسازمانآتشنشانیوخدماتایمنیشــهرداریاصفهانگفت:یکیازدغدغههای
مدیریتشهریاصفهان،تامینایمنیمحدودهتاریخیمیداننقشجهانوبازاربزرگاصفهان
است.ابراهیممطلبیاظهارکرد:دغدغهتامینایمنیدرمحدودهمیداننقشجهان،راهاندازی
ایستگاهآتشنشانیدرآنمنطقهرابهیکضرورتتبدیلکردهبود.ویافزود:ایستگاهشماره
۲۷سازمانآتشنشانیوخدماتایمنیشهرداریاصفهانبانامایستگاهچهارباغکهحدفاصل
چهارراهتختیومیدانامامحســین)ع(قرارداردبا۹۸درصدپیشرفتآمادهافتتاحاست.به
گفتهمدیرعاملسازمانآتشنشانیوخدماتایمنیشــهرداریاصفهان،تجهیزاتوماشین
آالتموردنیازبرایاینایستگاهمهیاشدهوبهزودیدرخدمتشهروشهروندانقرارمیگیرد.
مطلبیگفت:اینایستگاهبهصورتمشترکبامشــارکتمناطقیکوسهشهرداریاصفهان
راهاندازیمیشودواقدامموثریدرراســتایتامینایمنیمحدودهمیداننقشجهانوبازار

بزرگاصفهاناست.


ماندگاری هوای گرم تا فردا در اصفهان
مدیرکلمدیریتبحراناســتانداریاصفهانگفت:تودههوایگرمتایکشنبهدراستاناصفهان
ماندگاراستومیانگیندماراتاسهدرجهسانتیگرادافزایشمیدهد.منصورشیشهفروشبا
اشارهبهورودتودههوایگرمبهکشوروبهتبعآنبهاستاناصفهاناظهارکرد:باوروداینپدیده
جویمیانگیندمایهوایبیندوتاسهدرجهســانتیگرادافزایشخواهدداشت.ویبابیان
اینکهاینافزایشدمارابیشتردرمناطقمرکزی،شرقیوشمالیاستانخواهیمداشت،ادامه
داد:اینروندافزایشیدماتافرداادامهخواهدداشت.مدیرکلمدیریتبحراناستانداریاصفهان
اضافهکرد:اینپدیدهمنجربهایجادگرمازدگیدرافرادخواهدشدکهضروریاستدراینزمینه
شهروندانبهحفظسالمتیخودتوجهداشتهباشــند.ویهمچنینبهشهروندانتوصیهکردکه
نسبتبهصرفهجوییدرمصارفبرقوآبوحفاظتمحصوالتکشاورزی،گلخانهایوواحدهای

داموطیوردربرابرتغییراتدماییتوجهداشتهباشند.

ازفروردینماهامسالتصاویرزیادیکهحکایتازآتشگرفتندرختان
کاجدرگوشهوکنارشهراصفهاندارد،درفضایمجازیدستبهدست

میچرخد،امابهراستیدلیلاینآتشگرفتندرختانچیست؟
بهگزارشایمنا،آتشســوزییکیازقدیمیترینبالیاییاســتکه
میتوانددرمدتزمانیکوتاهخسارتهایجبرانناپذیریبهسبزینگی
شهرهاواردکند،امادرماههایگذشــتهمواردمختلفیازآتشسوزی
درختانکاجدرنقاطمختلفشــهراصفهاناتفاقافتــادکهباتوجهبه
شرایطاقلیمیوزیستمحیطی،تهدیدیبرایاکولوژیاینکالنشهر
بهشمارمیرود.گویابهرغممشــکالتیهمچونآلودگیهواومسائل
زیستمحیطیکهدرشهراصفهانوجوددارد،هنوزبرخیافرادبافضای

سبزودرختاناینشهرنامهربانیمیکنند.

ورود مقام قضایی به موضوع آتش سوزی عمدی درختان شهر
مجیدعرفانمنش،مدیرعاملسازمانپارکهاوفضایسبزشهرداری
اصفهانبــابیاناینکهتماممواردآتشســوزیدرختانکاجدرشــهر
اصفهانعمدیبودهاست،گفت:آتشسوزیهابرایدرختانمستعد
آتشسوزیاتفاقمیافتد،بنابراینباتوجهبهوجودبرگهایسوزنی
شکلدرختانکاج،شاهدافتادنآتشبهجانایندرختانهستیم.

ویتصریحکرد:درحالبررسیآتشسوزیهایعمدیدرختاندرشهر
اصفهانهستیموپیگیریهایالزمرابراساسقانونانجاممیدهیم،
البتهدراینراســتاازمقامقضایینیزدرخواستکردیمبهاینموضوع

بهصورتویژهرسیدگیکندکهروندبررســیهاادامهدارد.مدیرعامل
سازمانپارکهاوفضایســبزشــهرداریاصفهانادامهداد:بیشتر
مواردآتشسوزیدرنقاطیازشــهراتفاقافتادهاستکهشهروندان
ترددچندانیندارندونمونهبارزآنآتشسوزیدرختانحاشیهاتوبان
شهیداقاربپرســتبود.ویبابیاناینکهدرماههایگذشتهچندمورد
آتشســوزیعمدیدرختــاندراصفهاناتفاقافتــادهواینحرکت
ناشایستادامهدارشــدهاســت،افزود:مورددیگریازآتشسوزی
درختانکاجدرمجاورتاتوبــانامامخمینی)ره(اتفــاقافتاد؛چند
ماهپیشنیزافرادناشناسیباپرتابمادهآتشزاازباالیپلغدیردر
اصفهان،ششاصلهدرختکاجمشهدیرابهآتشکشیدندکهدراین
اقدامناشایست،حدود۵۰درصددرختانکاجنیزدچارآسیبشد.

جریمه های خسارت به فضای سبز بازدارنده است
عرفانمنشباتاکیدبراینکهدرختانکاجمشــهدیدرختانبســیار
ارزشمندیهستند،اظهارکرد:قانونحفظوگسترشفضایسبزیکی
ازقدیمیترینقوانینشهرداریهاستکهبراساسآن،افرادیکهبه
فضایسبزشهرخسارتمیزنند،تحتپیگردقضاییقرارمیگیرند.
ویباتاکیدبراینکهجریمههایخســارتبهفضایســبزبازدارندهو
براساسارقامبهروزاســت،گفت:درصورتیکهخسارتزنندگانقابل
شناساییباشند،تحتپیگردقرارمیگیرندوعالوهبرحبس،براساس

حکممراجعقضایی،جریمهمربوطهرانیزبایدپرداختکنند.

اخبار

  مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز اصفهان می گوید آتش سوزی درختان در اصفهان عمدی است؛ 

یک ماجرای عجیب!
شهردارمطرحکرد:

غیر حضوری شدن ۹0 درصد خدمات 
شهرداری تا پایان سال

شــهرداراصفهانبابیاناینکهدرحالحاضــربیشاز۱۴۰
خدمترویمیزشهرداریاست،گفت:پیشبینیمیشود
بیشاز۹۰درصدخدماتشــهرداریتاپایانسالجاریبه

صورتغیرحضوریبهمردمارائهشود.
علیقاسمزادهدردیدارباشــهردارواعضایشورایاسالمی
شهریزد،اظهارکرد:بیشکمجموعهمدیریتشهرییزددر
زمینههایمتعددبهموفقیتهاییدستیافتهوشهراصفهان
نیزمتقابالتجاربیکسبکردهاستکهبهاشتراکگذاشتن
اینمواردباعثرشدروزافزوندوکالنشهرمیشود.ویبا
اشارهبهاحســاستعلقبینمردمدوشــهراصفهانویزد،
ادامهداد:ویژگیهایمشترکیازجملهسادگی،صمیمیت
ووالیتمــداریبینمردمایندوکالنشــهروجــوددارد.
شــهرداراصفهاناظهارامیدواریکردکهاینصمیمیتهاو
تعاملهاباعثپیشرفتروزافزوناصفهانویزدودرنهایت
افزایشمیزانرضایتمندیمردمنسبتبهنظامجمهوری
اسالمیشود.قاســمزادهافزود:موفقیتشــهراصفهاندر
زمینهســرمایهگذاریبخشخصوصیبهسالهایگذشته
بازمیگردد،بــهعنوانمثــالدرزمینهســاختآکواریوم
تجربهخوبیباســرمایهگذارترکیهایویادربخشساخت
شهربازیشهررویاهاتجربهخوبیدرقالبBOTباشرکت
چینیداشــتهایم.ویبابیــاناینکهســرمایهگذاریبرای
بخشخصوصیبایدتوجیهاقتصادیداشــتهباشد،گفت:
سرمایهگذاربرایامنیتسرمایهخودبایدبهاطمینانخاطر
برســدکهدراینراســتااصالحنگاهبهبخــشخصوصیو
سرمایهگذار،نخستینرمزجذبسرمایهگذاردرپروژههای

شهریاست.
شــهرداراصفهاناظهارکرد:میزانتحققبودجهشــهرداری
اصفهاندرسهماههنخستامســالحدود۲۰درصدبوده
اســتکهپیشبینیمیشــوددراینزمینهجهشخوبی
طیدوماهآیندهداشتهباشــیم.ویدرخصوصپروژههای
شاخصشهرداریاصفهاندرسالجاری،گفت:اینپروژهها
رابهسهقسمتفرهنگی،عمرانیوتحولاداریتقسیمبندی
کردهایم،ازابتدایفعالیتخوددرمجموعهشهرداریمعتقد
بودیمسفرهرویههایغلطدرشهرداریبایدجمعآوریشود،
زیراشــهرداریهامیتوانندباعثافزایشاعتمادیامنشــأ

بیاعتمادیمردمبهنظامباشند.

لزوم ایجاد تغییر اساسی در اتوبوسرانی اصفهان
شهرداراصفهانگفت:تعدادخطوط،زمانرسیدناتوبوسبهایستگاهوکیفیتاتوبوسهایکالن
شهراصفهانبایدبهصورتاساسیتغییرکند.علیقاسمزادهدرصفحهشخصیخوددراینستاگرام
نوشت:»برنامهریزیهاواقداماتزیادیانجامشدهاستتاکیفیتحملونقلعمومیدرشهرارتقا
پیداکند،امابهرغمتمامتالشهاتارسیدنبهنقطهمطلوبفاصلهزیادیداریم.تعدادخطوط،زمان
رسیدناتوبوسبهایستگاهوکیفیتاتوبوسهابایدبهصورتاساسیتغییرکند.بهزودیبخشیاز
نتایجزحماتهمکارانحوزهحملونقلرادرشهرخواهیددید،اماجادارددراینروزهاییکهبهاواسط
تابستاننزدیکمیشویموگرمابهاوجرسیدهاست،خداقوتبگوییمبهقشرزحمتکشیکهبدون
هیچتوقعوادعاییبهشهروندانخدمترسانیمیکنند.رانندگانتاکسیواتوبوسشهری،همچون
شاهرگهایحیاتیشهرهستندکهاگرکوچکتریناختاللدرفعالیتآنهارخدهد،زیستشهری
دچارمشکلونابسامانیمیشود.جامعهایکهجزوفعالترینوکوشاتریناقشارجامعهشهری

هستندوفعالیتآنهادراینشرایطگرمایهواطاقتفرساست«.


افزایش ظرفیت برون سپاری چابک در فاوای اصفهان
معاوننرمافزارسازمانفاواشهرداریاصفهانبااشــارهبهافزایشظرفیتتوسعهسامانههای
نرمافزاریبارویکردبرونسپاریچابک،گفت:یکیازروشهایچابکبرونسپاریمحصوالت
نرمافزاریکهبراساستجربیاتسازمانیحاصلشده،توسعههستهاصلیزیرساختنرمافزار

توسطتیمتوسعهدهندهسازماناست.
محمدصابریاظهارکــرد:باتوجهبهحجمبــاالینیازهایحوزهفناوریبــهخصوصدرحوزه
نرمافزار،بایدراهکاریدرخصوصپاسخهرچهسریعتربهایننیازهاداشتهباشیم؛دراینراستا
برونســپاریپروژههاینرمافزارییکیازروشهایافزایشسرعتتامیننیازهاخواهدبود،
البتهبرونسپاریبایدبهگونهایانجامشودکهسازمانواردچالشوابستگیبهبخشخصوصی
وافزایشهزینههانشودوطولعمرمحصوالتنرمافزارینیزتحتتاثیراینموضوعقرارنگیرد.
ویبابیاناینکهیکروشچابکبرونســپاریمحصوالتنرمافزاریکهبراســاستجربیات
سازمانیحاصلشدهاســت،توسعههستهاصلیزیرســاختنرمافزارتوسطتیمتوسعهدهنده
سازماناست،افزود:هســتهاصلینرمافزاربهماتوانمندیبرونسپاریماژولهاینرمافزاری
وکسبوکاریبااســتفادهازظرفیتبخشخصوصیونیروهایآزادایجادخواهدکردکهبااین
رویکردســرعتتوســعهمحصوالتنرمافزاریبســیارباالخواهدرفتوعالوهبرآنتیماصلی
توسعهدهندهزیرســاختنرمافزاروتیمتحویلگیرندهماژولهاینرمافزاررویهستهاصلیو

منبعسامانههاتسلطکافیخواهدداشت.


رییسشورایشهراصفهانتاکیدکرد:

لزوم تبادل »تجربه های موفق« دو کالن شهر اصفهان و یزد
رییسشورایاسالمیشــهراصفهانگفت:اتفاقاتمثبتشــهرهایاصفهانویزدتحتعنوان
»تجربههایموفق«دراختیارمدیریتشهریایندوکالنشهرقرارمیگیرد.محمدنورصالحیدر
نشستیمشترکباشهردارواعضایشورایاسالمیشهریزد،اظهارکرد:طیسالهایاخیرمدیریت
شهرییزدبهویژگیهایشهرسازی،بافتتاریخیوبخشقدیمیاینکالنشهرتوجهخاصیکرده
است.ویاظهارامیدواریکرد:طیاینمراوداتوارتباطاتدوسویهبیناصفهانویزد،زمینهمبادالت
وانتقالتجربیاتمدیریتشهریبایدفراهمشود.رییسشورایاسالمیشهراصفهانتصریحکرد:
اینتعامالتبایدمنتجبهاتفاقاتخوبوارائهخدماتباکیفیتدرشهرهاوبهتبعافزایشمیزان

رضایتمندیمردمازمجموعهمدیریتشهریونظامجمهوریاسالمیشود.
ویتاکیدکرد:شایســتهاســتاتفاقاتوتاثیراتمثبتدرشــهرهایاصفهانویزدتحتعنوان

»تجربههایموفق«دراختیارمدیرانمختلفمدیریتشهریایندوکالنشهرقرارگیرد.

چهره روزبا مسئولان

معاونآموزشفنیوحرفهایاستان
خبرداد:

تعهد استان اصفهان برای 
آموزش 1۶0 تبعه خارجی

معاونآمــوزشوبرنامهریــزیفنیوحرفهای
استاناصفهانگفت:طیسالجاریبرایحدود
۱۶۰تبعهخارجی،دورهآموزشیپیشبینیشده
اســتتا۱۶۰تبعهخارجیکهموردتعهداستان
اصفهانهستند،تحتآموزشقرارگیرند.عباس
مهدیاندرنشستخبریفنیوحرفهایاستان
اصفهانبهمناسبتهفتهملیمهارت،اظهارکرد:
درزمینهآموزشاتباعتفاهمنامهوتوافقنامهای
باکمیساریهایعالیپناهندگانوجودداردکه
بهصورتملیدرکشوراجرامیشود.طبقاین
تفاهمنامهآموزشهایمهارتیدراستانهاییکه
تبعهخارجیزیادیدارند،دنبالوفراخورشرایط
دورههایآموزشیبرایاتباعبرگزارمیشود.وی
افزود:بنابرشرایطمعموالساالنه۱۵۰تا۲۰۰نفر
ازاتباعخارجیاســتاناصفهان،تحتآموزش
قرارمیگیرند؛طیســالجارینیزبرایحدود
۱۶۰نفردورهآموزشــیپیشبینیشدهاست.
معموالتوافقنامهایکهباکمیساریهابهامضا
میرسد،برایابالغبهاستانهایکشوربهتیرماه
کشیدهمیشود،مصوبشدهاست۱۶۰نفرتبعه
خارجیکهموردتعهداستاناصفهاناست،تحت
آموزشقرارگیرند.معــاونآموزش،پژوهش
وبرنامهریزیادارهکلفنیوحرفهایاســتان
اصفهانبابیاناینکهاینآموزشهاکامالرایگان
استومحصوالتیکهدرپایگاههایتولیدیاتباع
تولیدمیشودبهخودفرددادهمیشود،تصریح
کرد:دورههایآموزشــیبرایهردوجنســیت
برگزارمیشودواستقبالبیشتراتباعدردورههای
پوشاکوصنایعدســتیبودهوبرایمرداننیز
جوشــکاری،تعمیرخودرووصنعتساختمان

مورداستقبالقرارگرفتهاست.

اجرای نمایش های خیابانی با موضوع طرح جدید جمع آوری پسماند در اصفهان
معاوناجتماعیومشارکتهایمردمیسازمانفرهنگیاجتماعیورزشیشهرداریاصفهانازاجراینمایشهایخیابانیباهدفتذکرپیرامونطرحجدیدجمع
آوریپسمانددراصفهانخبرداد.سعیدامامیگفت:رویدادیباعنوانهای»فیتیلهجمعهتعطیله«و»زوجهاوفردهایسابق«درخصوصطرحجدیدجمعآوری
پسماندبرنامهریزیشدهاست.معاوناجتماعیومشارکتهایمردمیسازمانفرهنگی،اجتماعیوورزشیشهرداریاصفهانافزود:براساساینطرح،تاریخ
جمعآوریپسمانددرکالنشهراصفهاناززوجوفردماهبهزوجوفردهفتهتغییرپیداکردهوبرهمیناساسکمپینیتوسطادارهتوسعهفرهنگشهروندیبرای
معاونتخدماتشهریآمادهشدتادرراستایتثبیتاجرایطرحوارائهاطالعاتالزمبهشهرونداناقدامشود.امامیادامهداد:مانورهاازدستهنمایشهایمحیطی
میدانیهستندکهگونهایازپرفورمنسآرتمحسوبمیشوندوبراساسفراخوانادارهفرهنگشهروندیودفترتخصصیهنرهاینمایشی،چندینگروهنمایشی
برایشرکتدراینطرحآمادگیخودرااعالمکردند.اینمقاممسئولبااشارهبهبازبینیاجراهایاینگروههاینمایشیطیدومرحلهگفت:پسازبازبینی،۴مانور
ازدستهنمایشهایمحیطیانتخابشدکهازروزسهشنبه۲۸تیرماهبهمدت۵روزازساعت۱۱تا۱۲ظهرو۱۸تا۱۹درچهارراههایاصلیشهردرحالاجراست.

معاوناجتماعیومشارکتهایمردمیسازمانفرهنگی،اجتماعیوورزشیشهرداریاصفهانخاطرنشانکرد:هدفازبرگزاریاینطرحتذکرمجددوتثبیت
اخبارواطالعاتپیرامونطرحجدیدجمعآوریپسماندازسویشهرداریاصفهاناست.

مدیرکلپیشــگیریورفعتخلفاتشهریشهرداری
اصفهانگفت:طرحجمعآوریقلیانفروشانحاشیه
زایندهرودباهمکاریتمامدستگاههادرحالاجراست.
روحا...ابوطالبــیاظهارکــرد:باتوجهبــهنارضایتی
شــهروندانمبنیبرآلودهشدنمحیطناشیازایجاد
پاتوقدرحاشــیهزایندهرود،طــیهماهنگیصورت

گرفتهبــامعاوندادســتانوباتوجهبــهنظریهاداره
بهداشــتدرخصوصآلودهبودنمحیطوهمچنین
باتوجهبهشرایطخاصویروسکروناکهقلیانیکی
ازعواملانتقالویروساست،جمعآوریقلیانهادر
دســتورکارقرارگرفت.ویافزود:حسبدستورمقام
قضاییمبنیبرجمعآوریقلیانها،طرحباهمکاری
دستگاهقضایی،ادارهبهداشــتشهرستاناصفهان،
عواملانتظامیوشهرداریاصفهانآغازشدهاستوبا
توجهبهتذکراتقبلیبهاینافراد،شهردارینسبتبه
جمعآوریآناقداممیکند.مدیرکلپیشگیریورفع

تخلفاتشهریشــهرداریاصفهانخاطرنشانکرد:
طبققانونشــهرداریها،هرگونهسدمعابرعمومیو
استفادهازمعابروپارکهادرجهتاستفادهشخصی
وکسبدرآمدتخلفمحسوبمیشودوطبققانون،
شهرداریوظیفهداردنسبتبهآزادکردنمحلمتصرف
شــدهاقدامکند.ویبابیاناینکهعرضهقلیان،عالوه
برآلودهکردنمحیطبــرایمردم،چهرهتفرجگاههای
شهررادرمنظرگردشگرانبسیارزشتوناپسندنشان
میدهد،بهافرادخاطیمتذکرشدازهرگونهسدمعبرو

دستفروشینیزخودداریکنند.

مدیرکلپیشگیریورفعتخلفاتشهریشهرداریاعالمکرد:

حذف قلیان ها از حاشیه زاینده  رود
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کشف فرار مالیاتی 2۸میلیاردی در اصفهان
فرمانده انتظامی استان اصفهان از کشــف فرار مالیاتی ۲۸ میلیاردی و دستگیری یک نفر در این 

خصوص در عملیات ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان خبر داد.
سردار محمدرضا میرحیدری گفت: در پی خبر واصله مبنی بر فرار مالیاتی فردی به هویت معلوم، 
اکیپی از کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان اصفهان بررسی موضوع را 

دستور کار خود قرار دادند.
وی اظهار کرد: مامــوران با همراهی عوامــل اداره کل امور مالیاتی در راســتای مــاده ۱۸۱ قانون 
مالیات های مســتقیم، از محل بازدید و با انجام اقدامات میدانی، بررســی سیستم و جمع آوری 
اسناد مالی متهم و انتقال به امور مالیاتی استان اصفهان پرداختند.فرمانده انتظامی استان اصفهان 
گفت: در بررسی های صورت گرفته یک فقره فرار مالیاتی ۲۸ میلیاردی کشف شد، در این خصوص 
یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی تحویل داده شد، همچنین پرونده ارزش 
افزوده وی نیز در دست حسابرسی مالیاتی است.ســردار میرحیدری بر جدیت و قاطعیت پلیس 
امنیت اقتصادی این فرماندهی برای شناسایی و برخورد قانونی با مجرمان و افراد سودجو تاکید 
کرد و گفت: ماموران با دقت فعالیت های اقتصادی افراد را رصد کــرده و در صورت ارتکاب تخلف 

آن ها را به دست قانون می سپارند.
 

مدیرکل بهزیستی استان خبر داد:

درآمد روزانه یک میلیونی کودکان کار در اصفهان
مدیرکل بهزیستی استان اصفهان با اشاره به الینحل ماندن معضل کودک کار و خیابانی، گفت: مقابله 
با کودک کار و خیابانی مقابله با معلول است، درحالی که باید به علت بپردازیم.ولی ا...نصر اظهار کرد: 
با ظرفیتی که از طرف دادستانی ایجاد شده و تشکیل ۵ کارگروه تخصصی، اقدامات خوبی درحال 
اجراست، اما مهم ترین مشکل ما تکرار چرخه ورود کودکان کار اتباع خارجی به کار و خیابان است 
که این معضل همچنان الینحل مانده است.وی گفت: مقابله با کودک کار و خیابانی مقابله با معلول 
است، درحالی که باید به علت بپردازیم، از جمله فقر، مشکالت اقتصادی و مهاجرت که باعث ورود 
برخی خانواده ها به حاشیه شهر شده و این خانواده به دلیل فقر اقتصادی و فرهنگی کودکان شان 
را به خیابان می فرستند.به گزارش ایســنا، مدیرکل بهزیستی استان اصفهان با اشاره به مستمری 
ماهیانه نهادهایی مثل بهزیستی و کمیته امداد برای حمایت از خانواده های آسیب پذیر، گفت: ما 
به طور میانگین می توانیم ماهیانه ۴۲۰ هزار تومان مستمری بپردازیم، درحالی که درآمد این کودکان 
خیلی بیشتر از مستمری ماهیانه ماست و گاهی حتی روزانه درآمد یک میلیون به باال دارند. همین 

موضوع مشکالت ما را برای شناسایی و پوشش کودکان کار بیشتر می کند.
 

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان:

هدایت تحصیلی، ثبت نام دهمی ها را ناتمام گذاشت
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: سامانه هدایت تحصیلی از سوی 
وزارتخانه مشکل دارد و موضوعی کشوری است.ســید احمد بنی لوحی اظهار کرد: پیش ثبت نام 
دانش آموزان نهم به دهم با کارنامه انجام می شود؛ اما برای تکمیل ثبت نام هر دانش آموز به هدایت 
تحصیلی نیاز دارد.وی گفت: وظایفی همچون بارگذاری نمرات خرداد در ســامانه و استعدادیابی 
دانش آموزان که وظیفه آموزش و پرورش استان بود، تماما انجام شد.بنی لوحی معتقد است: بر 
مبنای اصول سال های پیش از ۱۵ تیرماه ثبت نام متوسطه دوم انجام می شد؛ اما به خاطر مشکالت 

سامانه هنوز دانش آموزان موفق به دریافت هدایت تحصیلی نشده اند.
معاون آموزش متوسطه آموزش پرورش استان اصفهان افزود: وزارت آموزش و پرورش پیگیری 
های الزم برای تعمیر سامانه ها را انجام داده و در تالش برای مرتبط کردن دو سامانه سیدا و هدایت 

تحصیلی هستند.

  سماجت دردسرساز یک ویروس سه ساله؛ 

کرونا در پیک هفتم

ایمنا: پس از گذر از پیک ششــم کرونا در کشــور و فروکش کردن تعداد 
مبتالیان و صفرشدن آمار مرگ ومیر برای چند روز، برخی گمان کردند که 
کرونا تمام شده و به زودی جشن پایان آن را خواهیم گرفت. حاال در نیمه 
نخست تیرماه ۱۴۰۱ مبتالیان در ایران افزایش یافته و رنگ بندی شهرها 
از آبی درحال تغییر است.گسترش اولیه و شیوع سویه امیکرون، سرعت 
باالیی داشت؛ به طوری که در کمتر از ســه ماه کل جهان را درگیر خود کرد. 
البته این شیوع ناگهانی با سرعت زیاد، فروکش کردن با سرعت باال را هم به 
همراه داشت.هم اکنون همه کشورهای جهان موج ششم کرونا را پشت سر 
گذاشته اند و تابه حال روند کاهشی بیماری را تجربه می کردند. پس از این 
فروکش کردن ناگهانی، استفاده از ماسک و رعایت پروتکل های بهداشتی 
کاهش یافت و برخی پایان کرونا را تصور می کردند.با کاهش آمار مبتالیان 
و فوتی های ناشی از ویروس کرونا، برخی صاحب نظران نظریه پایان کرونا 
را مطرح کردند که دیگر امکان موج جدید وجود نخواهد دارد و کرونا در حال 
پایان است؛ اما آمارها نشــان می دهد که در بیشتر کشورها ازجمله ایران 
پس از روند کاهشی بعد از پیک ششم، حاال شاهد افزایش تعداد مبتالها 
هســتیم. پس درحال حاضر با این وجود نظریه پایان کرونا رد شده و در 

آینده ای نزدیک اتفاق نخواهد افتاد.

پایان کرونا یا اوج گیری بیماری؟
دبیرکل سازمان بهداشــت جهانی در گفت وگوی اخیر خود اظهار کرد: موارد 

ابتال به کرونا در ۱۱۰ کشور جهان در حال اوج گیری است و موارد ابتالی جهانی 
۲۰ درصد افزایش داشته و تعداد فوتی ها نیز روندی صعودی دارند. در هفته 
اخیر در کشور فرانسه آمار مبتالیان افزایش ۵۴ درصدی داشته و مقامات 
این کشور آغاز موج هفتم کرونا در این کشــور را اعالم کرده اند.همان طورکه 
قابل پیش بینی بود، بعد از دوره سکون چندماهه، سناریوی رخ داده در اروپا 
و آمریکا در کشور ایران هم درحال وقوع است. ساب واریانت هایBA ۴. و۵ 
BA. و همچنین دلتا از اواسط مرداد ۱۴۰۱ پیک هفتم در ایران را ایجاد خواهند 
کرد و سویه غالب کشور خواهند شد. اگرچه تعداد مبتالیان کمتر از پیک پنجم 
با زیرسویه های BA ۱.BA.۲ خواهد بود، اما موارد بستری و فوتی نسبت به 
ابتال بیشتر می شود. پزشکان معتقدند توانایی این دو زیرسویه در آلوده کردن 
و شدت درگیری بیشتر از سویه های قبل خواهد بود.مسئوالن مراکز درمانی، 
متخصصان عفونی بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان ها و پزشکان 
در مطب ها، از افزایش میزان مراجعه بیماران با نشانه های کرونا که اغلب به 
شکل سرماخوردگی است، خبر می دهند و حاال همین افزایش، در آمارهای 
روزانه وزارت بهداشت از شیوع کرونا در کشور هم مشخص است.شمار بیماران 
طی دو هفته گذشته افزایش قابل توجهی داشته، به طوری که تعداد مبتالیان 
روزانه از اول تیرماه که ۲۶۵ نفر بود، روز بیست ودوم تیرماه، به پنج هزار نفر 
رسید. آمار فوتی ها هم باکمی نوسان، باال رفت اما به گفته متخصصان عفونی، 
هنوز نگرانی از بابت تعداد فوتی ها وجود ندارد. تعداد بستری ها هم در ابتدای 
تیرماه، ۶۷ نفر بود که به ۵۴۱ نفر رسیده در این شــرایط نگرانی ها از شیوع 

دوباره کرونا و ورود به پیک هفتم کرونا افزایش یافته است.

پدیدار شدن نشانه های ورود به موج هفتم کرونا
محمدرضا هاشمیان، فوق تخصص مراقبت های ویژه و عضو ستاد کرونای 
کشور در آخرین نظرات خود اظهارکرد: نشانه های ورود به موج هفتم کرونا 
پدیدار شده اســت. وی که در بیمارستان مســیح دانشوری فعال است، 
توضیحات بیشــتری درباره افزایش آمار مراجعه کننده ها با عالئم کرونا 
به بیمارستان ها، مطب ها و درمانگاه ها داد.به گفته وی، براساس آخرین 
اعالم وزارت بهداشت، »سالمندان و افراد با بیماری های زمینه ای و نقص 
ایمنی، درخطر بیشــتری قرار دارند و آن طور که تصویربرداری از بیماران 
نشان می دهد در مراحل حاد، ریه بیماران هم درگیر می شود.«براساس 
اعالم عضو ستاد کرونا کشور، عالئم ابتال شبیه سرماخوردگی است؛ البته 
اگر عفونت ها از باال به پایین باشد، حکایت از درگیری ریه دارد: هم اکنون 
ســویه غالب همان ۴BA. و ۵BA. است. با اینکه تغییرات محسوس در 
تعداد مبتالیان دیده می شود اما هنوز روی آمار بستری شده های آی سی یو 
این تغییرات را نمی بینیم؛ بنابراین این امید وجود دارد که بیماری با شدت 
پایین، افراد را به مدت حدود سه هفته درگیر کند و تعداد فوتی ها افزایش 
پیدا نکند.وی ادامه داد: بعید به نظر می رسد که دوباره درگیر پاندمی کرونا 
شویم؛ اما به هرحال این ها نشانه های ورود به موج هفتم کروناست، اگر 
موارد ابتال باالتر رود، ممکن است درگیر پیک شویم. امیکرون مانند دلتا 
نیست، نباید مردم را ترساند اما باید احتیاط کرد درمان کرونا پرهزینه است، 
حاال هم نسبت به قبل، میزان هزینه درمان کرونا، بیشتر شده؛ بنابراین هر 
ابتال و بستری، بســیار هزینه بر خواهد بود و باید از ابتالی افراد جلوگیری 
شود.هاشمیان با تاکید بر استفاده از ماسک در فضاهای بسته اضافه کرد: 
نمی توان به مردم گفت مانند گذشته پروتکل ها را رعایت کنند، به هرحال 
شیوع کرونا هم مانند گذشته نیســت و دیگر نمی توان مردم را محدود یا 
مجبور به قرنطینه کرد. سازمان جهانی بهداشت هم این اجازه را به کشورها 

نمی دهد. باید با واکسیناسیون، ایمنی را باال برد.

احتمال دو رقمی شدن فوتی های روزانه کرونا به زودی
سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت چندی پیش با اشاره به روند 
افزایشی موارد ابتال به کرونا در کشور ، اظهار کرد: آنچه مسلم است، موارد 
ابتال از نوع امیکرون بوده و زیرسویه ۵BAدر ایران شناسایی شده است. 
آمار فوتی ها هم با کمی نوسان، باال رفت اما به گفته متخصصان عفونی، هنوز 
نگرانی از بابت تعداد فوتی ها وجود ندارد.وی با بیان اینکه زمزمه های موج 
جدید بیماری در کشور به گوش می رسد، افزود: امیدواریم که موج جدیدی 
در پیش نباشد. اگر در موج قبلی یک میلیون ابتال  داشته ایم، در موج جدید 
۲۰۰ هزار نفر خواهد بود یعنی شدت موج جدید احتمالی، کمتر از موج قبلی 
است.معاون درمان وزارت بهداشت تصریح کرد: به طور معمول یک تا دو 
ماه طول می کشد که آثار موج جدید نمایان شود و افزایش موارد بستری و 
به دنبال آن، فوتی ها، دو تا سه هفته بعد از بستری ها رخ می دهد. سه رقمی 
شدن مرگ های روزانه را پیش بینی نمی کنیم، اما احتمال دو رقمی شدن 

فوتی های روزانه وجود دارد.

با مسئولان جامعه

مشاور رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور:

فاز های توسعه ای سنگین، باعث وضع فعلی زاینده رود شده است
مشاور رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور گفت: آنچه موجب وضعیت فعلی زاینده رود شده ایجاد فاز های توسعه بود و ما نگران افزایش این فاز ها هستیم 
.اسماعیل کهرم در نشست خبری با اصحاب رسانه شهرستان کاشان اظهار کرد: در کنار آثار دو هزار ساله بیستون کارخانه سیمان در سال های گذشته ایجاد کردیم، 
در تاالب انزلی دو هزار و ۴۰۰ فروند قایق انداختیم تا کرایه دهیم و پول بگیریم و این قایق ها نیز روی برگ نیلوفر های آبی می رفتند و آنان را نابود کردیم.وی افزود: 
این اقدامات تیشه به ریشه آثار طبیعی و تاریخی این مملکت است، ایجاد صنایع آب بر در منطقه خشک کاشان یکی از آفات و تهدیدات برای این منطقه محسوب 
می شود و با حضور در منطقه آثار سوء خود را به دنبال دارد.مشاور رییس سازمان حفاظت از محیط زیست کشور گفت: اگر آب دو متر از ال به الی خاک عبور کند، پاک 
می شود، ما باید تابع طبیعت باشیم و در غیر این صورت به جز ضرر چیزی عاید ما نمی شود.به گفته کهرم، منطقه کاشان در نقطه گرم و نیمه خشک قرار دارد، تعداد 
شهر ها و روستا هایی که با تانکر آب رسانی می شوند باالی ۳۶۰ شهر و روستاست و این واقعیت آب کشور است، از این رو باید برای مصرف آب مدیریت الزم را انجام 
داد.وی  معتقد است: صنایع آب بر در منطقه آران و بیدگل مدعی عدم استفاده از منابع آب زیرزمینی هستند، اما به نظر من نادرست است، میزان استفاده آب برای 

تولیدات محصوالت صنایع آب بر مشخص است و اینکه هیچ آب زیرزمینی استفاده نمی شود، ادعایی نادرست است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان اصفهان 
گفت: ۷۸ ســایت اینترنت در روســتاهای باالی ۲۰ 
خانوار استان اصفهان در راستای دسترسی به اینترنت 
با کیفیت، احداث، بهینه ســازی و ارتقــا پیدا خواهد 
کرد.جعفر مطلب زاده ادامه داد: به منظور دسترســی 
روستاییان استان اصفهان به اینترنت با کیفیت، ۳۵ 

سایت جدید احداث و ۴۳ سایت موجود بهینه سازی 
و یا ارتقا خواهد یافت.به گفته وی، این طرح در قالب 
اجرای طرح USO )توسعه خدمات عمومی اجباری 
روستایی( اجرا می شود همچنین احداث، ارتقا و بهینه 
سازی ۵۵ ســایت به اپراتور همراه اول و احداث، ارتقا 
و بهینه سازی ۲۳ سایت به اپراتور ایرانسل ابالغ شده 
است.مطلب زاده افزود: اپراتور های تلفن همراه در ۱۷ 
شهرستان استان باید این اقدامات را در صورت تامین 
تجهیزات تا پایان آذر امسال اجرا کنند.این طرح ها در 
روستا های شهرستان های اردستان، اصفهان، برخوار، 

بویین میاندشــت، چادگان، خوانسار، خوروبیابانک، 
دهاقان، سمیرم، شاهین شهر و میمه، شهرضا، فریدن، 
فریدون شــهر، کاشــان، گلپایگان، نایین و نظنز اجرا 
می شود.وی گفت: بودجه این طرح ها در مناطقی که 
برای اپراتور ها توجیه اقتصادی ندارد، توســط وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات پرداخت می شود.ضریب 
نفوذ اینترنت سیار و ثابت در روستا های باالی ۲۰ خانوار 
این استان ۸۳ درصد اســت.به گفته مطلب زاده، این 
شــاخص برای اپراتور همراه اول ۶۳.۵ درصد و برای 

اپراتور ایرانسل ۳۳ درصد و رایتل ۳.۵ درصد است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان خبرداد:

احداث 7۸ سایت اینترنت روستایی در استان اصفهان

 سرقت مسلحانه از یک طالفروشی در اصفهان، 
طالفروش در کما

سه سارق مسلح از یک طالفروشی در اصفهان با ضرب گلوله، صاحب مغازه را مجروح و طال های 
وی را به سرقت بردند.اقتصاد۲۴ نوشت: یک سرقت مسلحانه از یک طالفروشی در خوراسگان 
اصفهان منجر به زخمی شدن صاحب این مغازه شد. ســه سارق این طالفروشی پس از سرقت 
طال ها از محل متواری شــدند. این طالفروش در حال حاضر به دلیل شــدت جراحات وارده در 
کماست.طبق شنیده های اقتصاد ۲۴، یکی از سارقان با یک خودروی تیبا که دارای پالک تقلبی 
است و دو همدســت وی با خودرویی دیگر پا به فرار گذاشــتند. در تعقیب و گریز سارق سوار بر 
خودروی تیبا با پلیس، این خودرو در کوچه پس کوچه های خوراســگان اصفهان متواری شد که 

تالش های پلیس و شلیک گلوله به تیبا منجر به پنجر شدن خودروی سارق شد.
تعقیب و گریز ادامه داشت و ماموران چندین بار به راننده دستور ایست دادند، اما تیباسوار به فرار 
خود ادامه داد. در این میان ماموران دست به اسلحه شده و چندین تیر به تیبا شلیک کردند. اما 
تیر ها نیز باعث توقف خودرو نشد؛ این در حالی بود که راننده خودروی مسروقه هنگام فرار ناگهان 
با یک خودروی دیگر که در حال عبور از خیابان بود تصادف کرد. تصادف به قدری شــدید بود که 
خودرو نیز صدمه دید و متوقف شــد. ســارق که داخل خودرو بود بالفاصله پیاده شد و پا به فرار 
گذاشت؛ اما ماموران موفق شدند وی را بازداشــت کنند. یکی از ماموران انتظامی حاضر در محل 
گفت: ۲ همدست دیگر این سارق نیز که با یک خودروی دیگر متواری شده اند در محور »اصفهان-

الیگودرز« شناسایی و دستگیر شدند.  سارق تیباسوار به چند فقره سرقت طال اعتراف کرده است. 
دو سارق دیگر نیز به دلیل پرونده های سنگین برای بازجویی های بعدی به تهران منتقل شده اند. 

 

واژگونی پراید در محور شهرضا – اصفهان
سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از مصدومیت پنج نفر در حادثه واژگون شدن پراید در محور 
شــهرضا – اصفهان خبر داد.عباس عابدی گفت: حادثه واژگونی پراید در محور شهرضا به اصفهان 
ســاعت ۹ و ۲۰ دقیقه به مرکز اورژانس اســتان اصفهان گزارش شــد. در این حادثه یک دستگاه 
خودروی پراید واژگون و با نیوجرسی برخورد کردکه این حادثه قبل از میدان میوه تره بار شهرضا از 
سمت اصفهان اتفاق افتاد.این حادثه پنج مصدوم شامل دو مرد ۶۵ و ۴۲ ساله، یک خانم ۲۶ ساله 
و دو کودک چهار و ۱۴ ساله داشت.سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان افزود: دو واحد امدادی 

۱۱۵ برای این حادثه اعزام شد و مصدومان به بیمارستان امیرالمومنین شهرضا منتقل شدند.
 

توقیف پنج موتور  سنگین در اصفهان
جانشین فرمانده انتظامی اســتان اصفهان از کشف ۵ موتورسیکلت ســنگین قاچاق به ارزش 
۲۵ میلیارد ریال در عملیات ماموران این فرماندهی خبر داد.سردار محمدرضا هاشمی فر گفت: 
در راســتای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کاال و ارز، طرح برخورد با موتورســیکلت های سنگین 
متخلف به صورت ویژه در دســتور کار ماموران فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران این فرماندهی در اجرای این طرح با انجام یک ســری اقدامات پلیســی و 
هوشمندانه موفق به شناسایی و توقیف ۵ دســتگاه موتورسیکلت سنگین خارجی قاچاق شدند 
که فاقد هرگونه مدارک قانونی و گمرکی بودند.جانشــین فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت:  
ارزش موتورسیکلت های توقیف شده از سوی کارشناســان ۲۵ میلیارد ریال تعیین شده، در این 
خصوص ۲ نفر دســتگیر و پس از تشــکیل پرونده به مرجع قضایی تحویل داده شــدند. سردار 
هاشــمی فر گفت: از شــهروندان می خواهیم ضمن نظارت بر فرزندان خود و آگاه سازی آن ها 
پیرامون تبعات خرید و خطرات استفاده از چنین وسایلی، در صورت مشاهده و ایجاد مزاحمت 
اینگونه موتورسیکلت ها در خیابان های شهر مراتب را به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطالع دهند.

خبر روزحوادث

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای 
اصفهان:

آموزش های مهارتی در 
اصفهان برمبنای نیازسنجی و 
در محیط کار دنبال می شود

مدیــرکل آموزش فنــی و حرفه ای اســتان 
اصفهان گفت:آموزش های مبتنی بر نیاز بازار 
کار همراه با تنوع مشاغل در محیط کار واقعی 

از کارآمدی باالیی برخوردار است.
آرش اخوان طبســی اظهار کرد: پیاده سازی 
نظام آمــوزش دوگانــه، دعــوت از اصناف 
و ســفارش محــور کــردن آموزش هــا در 
شهرســتان ها در حال پیگیری و اجراست و 
مراکز بین کارگاهی به دلیل تاثیر در نگهداشت 
و بهــره وری نیــروی انســانی در برخــی از 

واحد های صنعتی استان دایر شده است.
وی،با بیان اینکه آموزش های مبتنی بر نیاز بازار 
کار همراه با تنوع مشاغل در محیط کار واقعی 
از کارآمدی باالیی برخوردار است، گفت: اگر 
فقط دولــت آموزش دهنده و صــرف تمرکز 
بر آموزش قبل از اشــتغال باشد از کارآمدی 
پایینی برخــوردار است.کارشناســان فنی و 
حرفه ای برای نیازســنجی در شهرســتان ها 
به بررســی زمینه ها و ظرفیت های مختلف و 
توانمندی های سرمایه های انسانی آن منطقه 
به منظور گســترش و ارتقای شایستگی های 
حرفه ای و ارزیابی می پردازند.به گفته اخوان 
طبسی، از ابتدای امســال تاکنون اقدامات 
بسیاری از سوی این مرکز برای تربیت شاغالن 
ماهر و مجرب موردنیاز مشاغل صنعتی استان 
اصفهان با برگــزاری آموزش های حین کار و 
به روزرسانی مهارت ها و دانش موردنیاز نیروی 
کار شاغل و یا آماده به کار صورت گرفته است.

مدیرکل فنی و حرفه ای اســتان اصفهان بر 
تقویت عوامل مهم تولید و اشتغال آفرینی در 
استان ازجمله ارتقای شایستگی های حرفه ای 
و بهبود محیط کار در صنایع تاکید کرد و گفت: 
اکنون آموزش های جدیدی ازجمله درزمینه 
فناوری های سبز، تعمیر و نگهداری موتور های 
برقی، انرژی های تجدید پذیر، بیوتکنولوژی، 
نانو و هوشمند سازی در مراکز فنی و حرفه ای 

استان ارائه می شود.

آگهی مزایده فروش زمین )نوبت ششم(

فرید شریعت زاده – شهردار شاپورآباد 

شهرداری شــاپورآباد در نظر دارد به استناد صورت جلسه شــماره ۴ به شماره ۶/۴۹ مورخ 

۱۴۰۰/۰۶/۱۴ صورت جلســه شماره ۹ به شــماره ۶/۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ شورای محترم 
اسالمی شهر در نظر دارد تعداد ۲ پالک زمین با کاربری تجاری واقع در ضلع شمالی مدرسه 
سمیه )جنب کانال آب( شهر شاپورآباد را از طریق مزایده عمومی به شرح زیر به فروش برساند 
بنابراین از کیله متقاضیان دعوت می شود جهت بازدید از محل و اطالعات بیشتر به شهراری 
مراجعه و نسبت به ارائه قیمت بر مبنای هر متر مربع برای زمینهای تجاری با مراجعه به سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت در مزایده شهرداری شرکت نمایند.
نکته ۱ : قیمــت پالکهای مزبور بدون ارائه خدمات توســط شــهرداری و پالکهای تجاری با 

احتساب پروانه ساختمانی می باشد.
نکته 2 : نحوه فروش زمینهای تجاری به صورت نقد و اقساط می باشد به طوری که مبلغ %۶۰ 
قیمت پیشنهادی به صورت نقد و مابقی طی ۴ ماه توسط متقاضی پرداخت می گردد. )مبلغ 

سپرده واریزی جزء واریزی نقدی محاسبه می گردد(
قیمت پالکهای مزبور بدون ارائه خدمات توسط شهرداری می باشد. )تحویل قولنامه پس از 

تسویه حساب و پرداخت آخرین قسط صورت می گیرد(
۱- برنده مزایده می بایست مبلغ زمین را به حســاب شماره ۰۱۱۰۶۹۱۰۹۲۰۰۴ نزد بانک ملی 

واریز و فیش آن را به شهرداری تحویل نمایند.

۲- متقاضیان می بایســت مبلغ ۵% قیمت کل زمین را )قیمت پایه( به صورت وجه نقد به 
حساب شماره ۰۱۰۷۶۷۷۵۵۸۰۰۸ نزد بانک ملی شعبه دولت آباد به عنوان سپرده شرکت در 

مزایده واریز و یا معادل آن ضمانت نامه بانکی ارائه نمایند.
۳- متقاضیان باید قیمتهای پیشنهادی خود را بر اساس شــرایط مزایده تا پایان وقت روز 
ســه شــنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱  به ســامانه تدارکات الکترونیک دولت مراجعه و در مزایده 

شرکت نمایند.
۴- شرکت کنندگان باید منع مداخله کارمندان دولت را رعایت بنمایند و کمیسیون در رد یا قبول 

یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
۵- پیشنهادات رسیده در رأس ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲  با حضور کلیه 
اعضای کمیسیون عالی معامالت شهرداری شاپور آباد که در محل شهرداری تشکیل می گردد 
مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ضمنًا شرکت متقاضیان در جلسه کمیسیون بالمانع می باشد.

۶- ســپرده نفر اول، دوم و ســوم در صورت حاضر نشــدن به عقد قرارداد به ترتیب به نفع 
شهرداری ضبط خواهد شد.

۷- هزینه آگهی روزنام در مرحله اول و دوم، هزینه های مربوط به شرکت در مزایده شامل ثبت 
نام در سامانه ستاد و خرید توکن و ... بر عهده برنده مزایده می باشد.

چاپ اول
شهرداری شاپورآباد 

م الف: 1351037

چاپ دوم



شنبه 1 مرداد 1401 / 23 ذی الحجه 1443 / 23 جوالی 2022 / شماره 3582

صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   
مدیرمسئول: بهمن زین الدین

رتبه:3    ضریب کیفی روزنامه: 53/4
نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

تلفن: 8-36284167-031     فکس: 36284166

   

چاپخانه: نشر فرهنگ           آدرس: اهواز. شهرک صنعتی شماره 4. چاپخانه نشر فرهنگ

عباس مزیکی، مدیر کل اداره کل امور مالیاتی اســتان اصفهان در راســتای 
اجرای طرح بررســی و بازدید پروژه های عمران شهری شهرهای استان که  
از محل مالیات بر ارزش افزوده، اجرا شده اســت، از پروژه های عمرانی در 
دست اقدام شهرداری نجف آباد بازدید کرد.به گزارش اداره ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری نجف آباد عباس مزیکی، مدیرکل اداره کل امور مالیاتی 
اســتان اصفهان پس از بازدید از روند اجرایی پروژه های عمرانی شهرداری 
نجف آباد با ابراز قدردانی از شهرداری نجف آباد که این پروژه ها را با توجه به 
منابع مالی که عمدتا از محل ارزش افزوده تامین می شــوند، شروع کردند 
گفت: بیش از ۹5 درصد از مراحل اجرایی آن طی شــده و امیدواریم در ماه 
های آتی به بهره برداری برسند.مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان افزود: 
ما مالیات را صرفا به صورت درآمد برای دولت نمی بینیم و از کارکردهای مهم 
مالیات بحث توزیع ثروت، عدالت و رفاه اجتماعی است.وی ادامه داد: امروز 
بحث ارزش افزوده و سهمی که از این محل به شهرداری ها تعلق می گیرد به 
دست مردم پرداخت می شود و کامال در رفاه شهر و رفاه اجتماعی موثر است.

مزیکی گفت: کشتارگاه نجف آباد با توجه به نیاز امروز مردم به فرآورده های 
گوشتی که باید از مسیر سالم و بهداشتی به دست شان برسد می تواند کمک 
بزرگی به بخش اقتصاد، بهداشت و رفاه جامعه باشد از آن طرف در آمد این 
کشتارگاه می تواند به درآمدهای پایدار شهرداری تبدیل شود پس خود به خود 
یک بار عدالت و رفاه اینجا ایجاد شده اســت که پول را از مردم گرفتند و رفاه 
اجتماعی ایجاد کردند، فاصله طبقاتی کم و منتج به رفاه شهری می شود و به 
عالوه بهداشت مردم بهتر رعایت می شود از آن طرف شهرداری هم می تواند 
با درآمد پایداری که ایجاد کرده مجددا سرمایه گذاری دیگری انجام دهد و 

این رفاه به صورت تکثری اضافه شــود.وی در ادامه گفت: امیدوارم در آینده 
ای نزدیک مردم ثمره و نتیجه پرداخت هایی که به صورت مستقیم انجام می 
دهند را در توسعه شهری و رفاه و سالمت بهداشتی خود ببینند.مزیکی افزود: 
بعضی از این گونه فعالیت ها اشــتغال موثر ایجاد مــی کند و مردم مطمئن 
هستند آنچه به دست شان می رسد کامال بهداشتی است. باید از شهرداری 
نجف آباد تشکر کنیم یکی از بزرگ ترین کشتارگاه های کشور و بی نظیرترین 
ها در استان را در حال اجرا دارد، جای تقدیر و تشکر دارد از دوستان شهرداری 
که زحمت کشیدند و همت کردند، آرزوی توفیق روز افزون برای شان داریم.

عباس مزیکی در پاسخ به این سوال که میهمان شهر نجف آباد بودید و روند 
پروژه های عمرانی را بررســی کردید، نظرتان در رابطه با وضعیت پروژه ها و 
روند در شهرداری نجف آباد چگونه اســت، گفت :هزینه کرد عوارض همواره 
یکی از سواالت مردم است بنابراین پروژه هایی از این دست می تواند زحمت 
شهرداری و همکاران شهرداری را به تصویر بکشــد و مردم با فراغ بال بهتر و 
فکر راحت تر عوارض شــان را بپردازند. مردم وقتی می بینند در توسعه شهر 
های شان موثرند، عوارض شان را راحت تر پرداخت می کنند.وی ادامه داد: 
مردم وقتی می بینند در توسعه شهرهای شان موثر هستند و مسئوالن پروژه 
هایی از این دست را برای مردم تعریف می کنند مطمئنا پولی را که به عنوان 
و شکل عوارض پرداخت می کنند صرف شــهر و آبادانی و رفاه خودشان می 
شود، حتما همراهی و مشارکت بیشتری خواهند داشت.وی در ادامه گفت 
مطمئنا شوق و عالقه به پرداختن عوارض بهتر می شود و در اسرع وقت پول 
به دست شهرداری می رسد آن وقت شهرداری هم می تواند طرح های خود 

را با سرعت بیشتری به بهره برداری برساند.

در چهارشــنبه ای دیگر به نام امام رضا )ع( خیرین برگ دیگری بر تقویم کار 
خیر در زندان های اســتان به یادگار ثبت کردند.همزمان با برگزاری چهارشنبه 
ای دیگر به نام حضرت ثامن الحجج امام رضا )ع( خیرین اصفهانی در زندان 
مرکزی اصفهان گرد هم آمدند تا گره ای از مشــکالت زندانیان و خانواده های 
آنان باز کنند.در این چهارشنبه که مراســم ویژه ای مصادف با میالد هفتمین 
امام معصوم و در بند حضرت امام موسی کاظم )ع( برگزار شد، حجت االسالم 
جعفری رییس کل دادگستری استان،موسویان دادستان و جمعی از معاونین 
رییس کل و دادستان مرکز استان نیز حضور داشتند خیرین جوان شهرستان 
اصفهان با استماع سخنان برخی زندانیان و پرونده های آنان زمینه آزادی 21 

زندانی را رقم زدند.غالمحسین وطنی، مدیرعامل خیریه امام موسی کاظم )ع( 
زندان های استان در این مراســم گفت: به مدد آقا علی بن موسی الرضا)ع( 
با حضور بیش از یکصد خیر زمینه آزادی 21 زندانی با مبلغی بالغ بر ده میلیارد 
ریال رقم خورد.وی ادامه داد: در همین راســتا 350 میلیون تومان نیز جهت 
خرید وسایل منزل، رهن و اجاره هشت خانواده زندانی نیز توسط خیرین کمک 
ومساعدت شد.وطنی در ادامه با قدردانی از حضور خیرین ومسئوالن قضایی 
استان تصریح کرد: با کمک یکی از خیرین گمنام خیریه امام موسی کاظم)ع( 
نیز تعداد 8ســرویس پالســکو به ارزش ســه میلیون و پانصد هزار تومان به 

8خانواده زندانی اختصاص یافت.

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فوالد مبارکه اصفهان )سهامی 
عام( برای ســال مالی منتهــی بــه 1400/12/2۹ با حضــور 70.68 درصد 
سهامداران، روز چهارشنبه 1401/04/2۹ در ســالن اجتماعات نگین نقش 

جهان سپاهان شهر برگزار شد.
در ابتدا، دستور جلســه مجمع به شرح ذیل توســط رییس مجمع قرائت 
شــد: اســتماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شــرکت در خصوص 
عملکرد ســال مالی، بررســی و تصویب صورت های مالی و عملکرد سال 
مالی، انتخاب بازرس قانونی و حسابرس شــرکت برای سال مالی 1401، 
اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم ســود، تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت 
درج آگهی های شــرکت در ســال مالی منتهــی بــه 1401/12/2۹، تعیین 
پاداش اعضــای هیئت مدیــره، تعیین حق حضــور اعضــای غیر موظف 
هیئت مدیره و ســایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی باشــد. 
به دلیل آماده نبودن گزارش حســابرس و بازرس قانونی شرکت )سازمان 
حسابرســی(، براســاس ماده 104 قانون تجارت اعالم تنفس دوهفته ای 
 مصوب شد تا در تاریخ 1401/05/11 برای تصویب موارد دستور جلسه مجمع 

تصمیم گیری شود.

نخستین نشست ارزیابی ریسک ها و فرصت ها در نظام پیشنهادها در آبفای 
استان اصفهان برگزار شــد.این نشست با توجه به اســتقرار و اخذ گواهینامه 
سیســتم مدیریت كیفیت ISO ۹001:2015 در آبفای اســتان اصفهان و لزوم 
ارزیابی ریسک ها و فرصت های تغییرات پیشــنهادی قبل از تصویب و اجرا، 
با حضور پیشنهاد دهنده، مجریان مربوطه و مشاور سیستم مدیریت كیفیت 

برگزار شد.در این نشست ضمن آموزش مفهوم مدیریت ریسك توسط مشاور، 
تغییر پیشنهادها در زمینه برون سپاری حوادث و ریسك ها و فرصت های آن 
 ۹001:2015 ISO مورد بررسی قرار گرفت.همچنین با توجه به الزام استاندارد
، مقرر شد برای كلیه تغییرات پیشنهادهای مصوب با امتیاز باالی500، قبل از 

اجرا، ارزیابی ریسك ها و فرصت ها در كارگروه مربوطه بررسی شود.

همزمان با چهارشنبه ای دیگر ؛

خیرین اصفهانی یک میلیارد تومان به آزادی زندانیان کمک کردند

برای سال مالی منتهی به 1400/12/29؛

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فوالد مبارکه برگزار شد

برگزاری نخستین نشست ارزیابی ریسک ها و فرصت ها در نظام پیشنهادها

بازدید مدیر کل اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان از پروژه های 

عمرانی شهرداری نجف آباد

منبع : ایمنا منبع : بازار
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