
روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی        

دوشنبه 31 مرداد  1401 
24 محرم   1444

22  آگوست  2022
 شماره 3606    

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

     آزادراهی در مسیر تباهی پارک ملی کاله قاضی؛

   این راهش نیست

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

راه حل مشکل آب اصفهان 
در دست وزیر نیرو است

شهرداری نگاه درآمدی به 
پارکینگ های شهر ندارد

تخم مرغ ارزان تر از قیمت 
مصوب از مرغداران 
خریداری می شود

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان:

آبله میمونی مانند 
کرونا همه گیر نمی شود

در پنجاه و سومین جلسه 
شورای اسالمی شهر 
اصفهان مطرح شد؛

تاریخ انقضا برای 
مدیران کم کار

رییس پلیس راهور استان:
تردد موتورسیکلت در میدان نقش جهان 

ممنوع است

کیفیت منحصر به فرد شاتوت برزک باعث شده بیشتر 
باغداران این بخش به پرورش این میوه روی بیاورند؛

بخِت بلنِد بزرک!
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کاهش پرونده های تامین اجتماعی 
اصفهان در دیوان عدالت اداری

۹8 درصد از منابع آبی اصفهان در 
دشت های ممنوعه بحرانی است

 ما دعوا نداریم!
          حاشیه نوشتی از نشست سه ساعته استاندار اصفهان با اهالی رسانه ؛

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايی به شرح زير را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكاران واجد 
شرايط واگذار نمايد.

آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

شركت آب و فاضالب استان اصفهان

شهرداری بهارستان در نظر دارد جهت انجام پروژه های زیر از طریق برگزاری مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار نماید.

آگهی مناقصه عمومی )نوبت دوم(

محمد شبانی – شهردار بهارستان 

نوبت دوم

مبلغ تضمين)ريال (مبلغ برآورد )ريال(محل تامين اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

401-2-203
عملیات بهره برداری آب و 

فاضالب و خدمات مشترکین 
منطقه بوئین و میاندشت

32.115.877.9171.605.793.000جاری

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق2۹2 : تاساعت : 13:00 روز شنبه به تاریخ 1401/06/12
تاريخ گشايش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1401/06/13

دريافت اسناد : سايت اينترنتی
WWW.abfaesfahan.ir  شركت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گويا:  36680030-8- 031

)  داخلی 334  (

1- متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و از اخذ اوراق مناقصه می توانند از تاریخ چاپ آگهی تا مورخ 1401/06/07 نسبت به خرید اسناد مناقصه از سامانه خدمات 
الکترونیک دولت )ستاد( اقدام نمایند.

2- پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادهای خود را تا پایان وقت اداری پنجشنبه مورخ 1401/06/17 که باید در سامانه خدمات الکترونیک دولت )ستاد( بارگذاری نمایند.

3- پیشنهادهای رسیده ساعت 14 بعد از ظهر روز شنبه مورخ 1401/06/19 در کمیسیون عالی معامالت که در محل شهرداری بهارستان تشکیل می گردد بازگشایی می گردد.
4- شهرداری بهارستان در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است.

5- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

شهرداری فالورجان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 6/581 مورخ 1401/05/02 شورای محترم اسالمی شهر فالورجان مدیریت اجرای بازار روز )جمعه( واقع در فالورجان – بلوار سپاه- کوچه 

شهید کریم زاده با مساحت تقریبی 3450 متر مربع و بازار روز )چهارشنبه( واقع در جنب پارک ساحلی گارماسه با مساحت تقریبی 2000 متر مربع را طبق شرایط ذیل بر اساس قیمت کارشناسی به 

متقاضی واجد شرایط به صورت اجاره برای مدت یکسال شمسی واگذار نماید.

الف( قیمت پایه اجاره بازار روز )جمعه( فالورجان بر اساس قیمت کارشناسی ماهیانه مبلغ 32/000/000 ریال می باشد که باالترین مبلغ پیشنهادی برنده مزایده خواهد بود.

ب( قیمت پایه اجاره بازار روز )چهارشنبه( گارماسه بر اساس قیمت کارشناسی ماهیانه مبلغ 9/000/000 ریال می باشد که باالترین مبلغ پیشنهادی برنده مزایده خواهد بود.

ج( متقاضیان می بایست آخرین قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1401/06/08 در سامانه ستاد بارگذاری نمایند.

د( کلیه هزینه ها از جمله بیمه، مالیات، عوارض شهرداری،  چاپ آگهی و ... به عهده برنده مزایده می باشد.

ه( شهرداری )کمیسیون( در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی www.falavarjan.ir مراجعه فرمائید.

آگهی مزایده

محمد علی عزیزی- شهردار فالورجان  م الف:1363858

شهرداری دولت آباد برخوار در نظر دارد نسبت به عملیات اجرایی اصالح کندرو شمالی بلوار دانشگاه )حد فاصل بلوار رسالت تا میدان انقالب( از طریق 

برگزاری تجدید مناقصه عمومی اقدام نماید.
مهلت بارگذاری اسناد در سامانه ستاد: روز چهارشنبه مورخ 1401/06/16 

گشایش سامانه ستاد: روز چهارشنبه مورخ 1401/06/16
محل دریافت اسناد: سامانه تدارک الکترونیک دولت )ستاد(
 www.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

»آگهی تجدید مناقصه عمومی«

محمد حسن یاری – شهردار دولت آباد م الف:1359478

نوبت دوم

نوبت اول

سپرده شرکت در مناقصه )ریال(ردیف اعتباریبرآورد اولیه )ریال(نام پروژه 

15/000/000/0001020202750/000/000تهیه بانک اطالعات امالک حریم شهر بهارستان 

م الف:1364353
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 استاندار:  اصفهان چوب برخوردار نمایی اش را می خورد

یمنا
س: ا

عک

خبر در زاینده رود
 جاریست ...



 آگهی دعوت سهامداران شرکت کاغذ سبز سپاهان سهامی خاص ثبت شده به شماره 
59921 و شناسه ملی 14007375750 جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده.

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که در ساعت ۰8:۰۰ مورخ  ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ در آدرس مرکزی اصلی 
شرکت به نشانی استان اصفهان ، شهرستان شاهين شهر و ميمه ، بخش مركزی ، شهرک صنعتی مورچه خورت ، خيابان ابوريحان ششم ، پالك ۲۴9 ، کارخانه 

کاغذ سبز سپاهان ، كدپستی 8333۱۱3۴۴8 تشکیل می گردد حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:
• افزایش سرمایه از محل مطالبات حاصل شده اشخاص از طریق صدور سهام جدید و سلب حق تقدم سهامداران فعلی 

هیات مدیره شرکت
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مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی اصفهان:

 تخم مرغ ارزان تر از قیمت مصوب از مرغداران
 خریداری می شود

مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: به رغم افزایش قیمت تخم مرغ اما این 
محصول هم اکنون درب مرغداری بسیار کمتر از قیمت مصوب از مرغداران خریداری می شود.علی 
دهقانی در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه استان اصفهان ۲۰۷ واحد مرغ تخم گذار با ظرفیت 
بالغ بر ۱۵ میلیون قطعه مرغ دارد، اظهار داشت: این استان با تولید حدود ۱۲۰ هزار تن تخم مرغ در 
سال رتبه اول کشور را دارد.وی با اشاره به اینکه اصفهان سال گذشته در ردیف دوم تولید تخم مرغ قرار 
داشت، افزود: سال جاری با افزایش بهره وری، توسعه تعدادی از واحدها و ایجاد ظرفیت های جدید 
استان اصفهان در رتبه اول تولید تخم مرغ کشور قرار گرفت.مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی 
استان اصفهان خاطرنشان کرد: متاســفانه به رغم افزایش قیمت تخم مرغ اما این محصول هم 
اکنون درب مرغداری بســیار کمتر از قیمت مصوب از مرغداران خریداری می شود.دهقانی ادامه 
داد: اکنون هر کیلوگرم تخم مرغ به نرخ 3۰ هزار تومان درب مرغداری خریداری می شود که حدود 
پنج تا شش هزار تومان کمتر از قیمت مصوب است؛ اما متاسفانه بیش از قیمت مصوب به دست 
مصرف کننده می رسد که الزمه کنترل این شرایط نظارت در سیستم توزیع در سطح شهر است.وی 
ابراز داشت: مرغداری های مرغ تخم گذار باتوجه به مشکالتی که وجود دارد با ضرر و زیان تخم مرغ 

تولید می کنند ولی در این جنگ اقتصادی تالش دارند حوزه تولید تعطیل نشود.
 

 نشت یابی و تکمیل تعمیرات لوله انتقال نفت خمینی شهر
 تا چند روز آینده

مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه اصفهان از تکمیل تعمیرات لوله انتقال نفت در منطقه 
خمینی شهر در چند روز آینده خبر داد.شهروندان از نشــت نفت کوره یا مازوت در محدوده شهرستان 
خمینی شهر ابتدای جاده درچه شکایت هایی داشتند که پس از آن کارشناسان به آن محل اعزام شدند و 
کار عمرانی شروع شده است.سیاوش اورنگی در خصوص ترمیم خط لوله گفت: لوله در همان لحظات 
اول متوقف و حفاری انجام شده است. اقدامات پیشگیرانه با اعزام نیرو های عملیاتی، فنی و ایمنی 
و بستن مسیر انجام شد.وی افزود: خاک های آلوده با همکاری سازمان محیط زیست به لندفارم که 
در شرکت انتقال نفت مارون شماره هفت است، منتقل می شود.اورنگی اضافه کرد: اقدامات پیگیری 
برای تعمیرات اساسی این لوله زیر بلوار در دست پیگیری است.مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات 
نفت منطقه اصفهان در پایان گفت: باتوجه به همکاری خوب مدیریت بحران استان، فرمانداری خمینی 

شهر و پلیس راهور و نیروی انتظامی سعی می کنیم در کوتاه ترین زمان ممکن تعمیرات انجام شود.

کارشناس زراعت و باغبانی جهاد کشاورزی نطنز خبر داد:
برداشت 2 هزار و 900 هزار تن گندم در نطنز

کارشناس زراعت و باغبانی اداره جهاد کشاورزی شهرستان نطنز گفت: بالغ بر ۲ هزار و 9۰۰ تن گندم 
از مزارع شهرستان نطنز برداشت شد.اســفندیار حاجی زاده در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: بالغ بر 
دو هزار و 9۰۰ تن گندم از 8۷۰ هکتار از مزارع شهرســتان نطنز برداشته شد.وی افزود: پیش بینی 
برداشت برای ۴ هزار تن گندم بود که به دلیل خشکسالی و وزش تندبادهای مختلف در زمان های 
متفاوت سال این میزان هزار تن کاهش پیدا کرد.کارشناس زراعت و باغبانی اداره جهاد کشاورزی 
شهرستان نطنز گفت: در سال زراعی جاری که از مهرماه شروع می شود پیش بینی می کنیم با توجه 
به افزایش قیمت خرید گندم توسط دولت، کشت گندم در شهرستان نطنز افزایش یابد و با رشد 3 
برابری کشت روبه رو شــویم.حاجی زاده تصریح کرد: با توجه به تنش های آبی و خشکسالی های 

اخیر، ِکشت گندم امسال از طریق آبیاری قطره ای انجام شد.

کیفیت منحصر به فرد شاتوت برزک باعث شده بیشتر باغداران این بخش به پرورش این میوه روی بیاورند؛

بخِت بلنِد بزرک!

مهارت تکثیر و برداشــت میوه تابســتانه  حرمت سادات متولی
شــاتوت، میراث ملی اهالی برزک کاشان 
است که طعمش را همه هموطنان می چشــند.برزک شهری است در ۵۰ 
کیلومتری کاشان و در دامنه شــمالی کوه های کرکس که بهار و تابستانی 
معتدل و زمستانی سرد دارد.قطب اصلی پرورش گل محمدی در منطقه 
است و ۷۰ درصد از گل محمدی شهرستان کاشان از گلستان های این بخش 
برداشت می شود. اما برزک به رهاورد های دیگری هم مشهور است. قالی و 
گلیم، عرقیجات، گردو و بادام و البته شــاتوت، میوه ای تابستانه که شیوه 
تکثیر و برداشت آن به عنوان باکیفیت ترین شاتوت کشور شماره ثبت ملی 

گرفته است.

گرم ترین روز های سال، زمان برداشت شاتوت
کیفیت منحصر به فرد شــاتوت برزک ســبب شده بیشــتر باغداران این 
بخش به پرورش این میوه روی بیاورند، به طوری که در همه کوچه باغ های 
برزک، درختان شاتوت به چشم می خورد. این را رضا مظلومی مدیر جهاد 
کشاورزی کاشان به خبرنگار ما گفت و اضافه کرد: ابتدای تیرتا پایان مرداد، 
فصل برداشت شاتوت در برزک کاشان است.وی ادامه داد: درخت شاتوت 
در پنج ســال اول بار، کم بار می دهد، اما بعد از آن به باردهی دست کم ۱۰ 
تا ۲۰ کیلوگرم می رسد و درختان کهنســال حتی تا ۲۰۰ کیلوگرم محصول 

دارند.مدیر جهاد کشاورزی کاشان با اشاره به اینکه شاتوت در ۴ تا ۶ مرحله 
برداشت می شود، افزود: هر اصله درخت شــاتوت پس از رسیدن به سن 

باروری اقتصادی، 8۰ تا ۱۵۰ کیلوگرم محصول دارد.

برداشت 600 تن شاتوت از باغ های برزک
مظلومی، وســعت باغ های شاتوت کاشــان را 8۰ هکتار اعالم و بیان کرد: 
بیش از ۶۵ هکتار این باغ ها در برزک قرار دارد.وی، دلیل کیفیت برتر شاتوت 
برزک را وضع آب و هوایی منطقه و مهارت باغداران در رسیدگی به درختان 
و محصوالت شان دانست.مدیرجهاد کشاورزی شهرستان کاشان متوسط 
برداشت شاتوت در هر هکتار در شرایط معمول را ۱۰ تن اعالم و اضافه کرد: به 
علل مختلف امسال برداشت محصول به ۶۰۰ تن کاهش یافت.خشکسالی، 
سرمازدگی بهاره و ریزش گل ها عواملی است که مظلومی از آن ها به عنوان 
عوامل کاهش برداشت شاتوت برزک نسبت به شرایط معمول نام برد.به 
گفته وی، شاتوت کاشان و به ویژه برزک بازارپسند است و ۲۰ درصد آن، تازه 
خوری و بقیه آن برای فرآوری به اصفهان و استان های تهران، مازندران و 

قم ارسال می شود.

تک درختانی که باغ های پهناور شدند
زهره زارع صدری ،کارشــناس باغبانی مدیریت جهاد کشــاورزی کاشان 

شاتوت را از محصوالت شاخص و تاثیرگذار در اقتصاد منطقه برزک دانست و 
در مورد کشت و تکثیر آن گفت: شاتوت به روش های مختلف تکثیر می شود 
که معمول ترین روش آن از طریق پیوند روی پایه توت ســفید است.وی 
یادآور شد: شاتوت در باغ های قدیمی منطقه به صورت تک درخت و در میان 
انواع درختان دیگر کاشته می شده، اما امروز شاهد احداث باغ های شاتوت 
در سطوح هکتاری هستیم.زارع صدری افزود: باغداران با مشاهده افزایش 
درآمدزایی محصول شاتوت، به تکثیر نهال و کاشت آن در پهنه های وسیع 
روی آورده اند.به گفته وی، شاتوت برزک از نظر کیفیت و کمیت برداشت در 

واحد سطح، رتبه اول را در منطقه و حتی کشور دارد.

شاتوت، میوه ای که شیوه برداشتش ثبت شده است
تاکنون ۴۰ اثر از کاشان در فهرست میراث ناملموس فرهنگی کشور به ثبت 
رسیده که یکی از آن ها مهارت تکثیر و برداشــت شاتوت برزک به عنوان با 
کیفیت ترین شاتوت کشور است که خرداد پارســال با شماره ۲3۵9 ثبت 
ملی شده است.عباس تراب زاده ،مسئول تدوین پرونده های ثبتی اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی استان اصفهان در این زمینه 
گفت: یکی از نکات مهم در برتری کیفیت شــاتوت برزک مهارت و دانشی 
است که در پیوند درخت شاتوت به کار گرفته می شود و آن را به توت سفید 
پیوند می زنند.وی افزود: شــاتوت در باغ های برزک به سه روش لوله ای، 
اسکنه ای و نشاندن قلمه پیوند زده می شود.به گفته این کارشناس میراث 
فرهنگی، شاتوت برزک به دلیل خاک مرغوب و آب گوارای این بخش طعم 
متفاوتی نسبت به شاتوت مناطق دیگر دارد و نتایج سنجش کیفیت اسانس 
محصول شاتوت باغ های سراسر کشور نشــان می دهد، اسانس شاتوت 

برزک، دارای بهترین کیفیت است.

شیوه برداشت متمایز شاتوت
تراب زاده یکی از نکات مهم در برداشت شاتوت را شیوه متمایز برداشت آن از 
سایر میوه ها دانست و گفت: برای برداشت شاتوت نمی توان درخت را تکان 
داد، چون میوه به طور کلی از بین می رود.وی ادامه داد: از آنجا که شاتوت 
باید بدون هیچ ابزاری و به صورت دانه دانه و بدون برخورد دســت با میوه 
برداشت شود، برداشت آن سختی زیادی دارد.این کارشناس مردم شناسی 
اظهار کرد: شاتوت را برای برداشت با روش خاصی از ته میوه می چرخانند و 

می چینند تا به آن آسیبی نرسد.

شاتوت، نیازمند فرآوری صنعتی
مهدی باقری از باغداران برزک اســت که 3 هکتار باغ شــاتوت دارد.وی 

می گوید: به طور متوسط هفت تن محصول از هر هکتار برداشت می کند.
به گفته این باغدار، فرآوری شاتوت موضوع مهمی است که در شهرستان 
کاشان نادیده گرفته شده و باغداران ناچارند محصول شان را برای تازه خوری 
به بازار برسانند و یا به دالالن بفروشند.باقری ادامه داد: البته به تازگی یک 
واحد صنعتی برای فرآوری شاتوت و تبدیل آن به کنستانتره احداث شده 
است.راه اندازی واحد های صنعتی فرآوری شاتوت، به درآمد پایدار اهالی 

منطقه به ویژه باغداران کمک می کند.

رییس گــروه حفاظت آب زیرزمینی شــرکت آب 
منطقه ای اصفهان گفت: تنهــا ۲ درصد از منابع آبی 
استان در 8 دشت آزاد قرار دارد و 98 درصد از منابع 
آبی اصفهان در دشت های ممنوعه است.به گزارش 
خبرگزاری مهــر، مینا بگی رییس گــروه حفاظت 
آب زیرزمینی شــرکت آب منطقه ای اصفهان اظهار 
داشــت: از مجموع ۲۱ هــزار و ۷8۱ حلقه چاه آب 
غیرمجاز در اســتان اصفهان، ۱۰ هزار و ۲۴۷ حلقه 
چاه غیرفعال و متروکه است و ۱۱ هزار و ۵۵۲ حلقه 

چاه کمتر از یک لیتر بر ثانیه آبدهی دارند.وی با بیان 
اینکه ۷۵ درصد از چاه های غیرمجاز اســتان کمتر 
از ۲۰ متر عمق دارند، افزود: برداشــت ســالیانه از 
چاه های غیرمجاز استان به طور متوسط نزدیک به 
۴3۰ میلیون مترمکعب بوده اما با توجه به شرایط 
خشکسالی این برداشت ها به مراتب کمتر شده زیرا 
در واقع آبی در آبخوان برای بهره برداری باقی نمانده 
است.بگی با اشــاره به وجود ۴۱ هزار و ۲۶۷ حلقه 
چاه مجاز در این استان، گفت: مجوز تخلیه ساالنه 
این تعداد چاه 3 هــزار و ۲۰۰ میلیــون مترمکعب 
است، اما با توجه به شرایط خشکسالی هم اکنون 
۱8۰۰ میلیون مترمکعب در سال توسط این چاه ها 
در استان برداشت می شــود.رییس گروه حفاظت 
آب زیرزمینی شرکت آب منطقه ای اصفهان با بیان 
اینکه از این تعداد چاه مجــاز، ۴ هزار و ۴۵۲ حلقه 
چاه حریمی در حوضه زاینده رود اســت، بیان کرد: 

مجوز برداشت این تعداد چاه حریمی ۱۶۰ میلیون 
مترمکعب در سال صادر شده؛ اما این ها نصف این 
میزان یعنی حدود 8۰ میلیون مترمکعب در ســال 
برداشت می کنند، زیرا در این سال ها رودخانه جاری 
نبوده که چاه های حریمی آبدهی داشته باشند.وی 
با اشــاره به وجود ۴ هزار و 3۵9 حلقه چاه حریمی 
غیرمجاز در حوضه زاینده رود بیان کرد: از این تعداد 
چاه غیرمجاز در حریم رودخانه ۱۴۰۰ حلقه غیرفعال 
و متروکه است.بگی با بیان اینکه چاه های حریمی 
به شدت به جریان رودخانه وابسته اند، گفت: این 
چاه ها اگر عمق کمی داشــته باشــند صددرصد به 
رودخانه وابستگی دارند و وقتی جریان آب رودخانه 
برقرار است، تغذیه می شوند؛ اما در سال های اخیر 
که رودخانه ای وجود نداشته و جریان دائمی نبوده 
عمق بســیاری از چاه های حریمی افزایش یافته 

است.

رییس گروه حفاظت آب زیرزمینی شرکت آب منطقه ای اصفهان:

9۸ درصد از منابع آبی اصفهان در دشت های ممنوعه بحرانی است

خبر روز

فرماندار اردستان:
جلوی مهاجرت جوانان اردستانی گرفته شود

فرماندار اردستان گفت: با توجه به نرخ منفی رشد جمعیت مسئوالن بخش های مختلف شهرستان باید 
هر کاری کنند تا از مهاجرت جوانان اردستان جلوگیری شود.سید محمدهادی احمدی طباء در مراسم 
تکریم و معارفه رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان در فرمانداری اردستان، اظهار کرد: موضوع ورزش 
و جوانان یکی از دغدغه های اصلی مدیریت شهرستان اردستان است.وی افزود: با برآوردی که در چندماه 
گذشته از ادارات شهرستان صورت گرفته حدود ۵۰ درصد از مدیران اردستان خسته هستند، ولی در بخش 
ورزش و جوانان با اقداماتی که صورت گرفته اتفاقات خوبی افتاده و امسال بودجه های خوبی برای این 
بخش در نظر گرفته شده است.فرماندار اردستان با بیان اینکه ورزش و نشاط اجتماعی برای مدیریت 
شهرستان بسیار اهمیت دارد، گفت: مدیران شهرستان باید تالش کنند دچار روزمرگی نشوند، زیرا اگر دچار 
این ویژگی شوند اتفاقات بدی برای آن دستگاه و سیستم خواهد افتاد.احمدی طباء خاطرنشان کرد: 
با مجموع اقداماتی که در سال های گذشته در حوزه ورزش و جوانان شهرستان انجام شده، خوشبختانه 
سرانه ورزشی اردستان قابل قبول اســت، ولی برای تحرک و فعالیت بیشتر برخی روسای هیئت های 
ورزشی که فعالیت های چشم گیری نداشتند باید تغییر کنند و بیشتر این مسئولیت به جوانان توانمند 

سپرده شود.

فرماندار کاشان:

 نوسازی سیستم آبرسانی 
مهم ترین مطالبه بخش آب کاشان است

فرماندار کاشان گفت: مهم ترین مطالبه آب شرب شهرستان کاشان، نوسازی سیستم آبرسانی و اصالح 
شبکه فرسوده آب است.محمد شریف زارعی در گفت وگو با ایسنا درباره وضعیت آب شرب و کشاورزی 
شهرستان کاشان، اظهار کرد: بیش از 8۰ درصد منابع آب کاشان در بخش کشاورزی مصرف می شود که 
البته این موضوع برای کل کشور صدق می کند. برای مدیریت بهینه منابع آب هرگونه حفر چاه را ممنوع 
کرده ایم و بســیاری از چاه های غیرمجاز گذشــته را پلمب کردیم. البته ممکن است به شکل مخفیانه 
چاه هایی حفر شود که برای جلوگیری از حفر این چاه ها از مردم انتظار داریم که این گونه تخلفات را گزارش 
دهند و در جلسات مردمی مرتب از شهروندان این مهم را طلب می کنیم.وی افزود: تقریبا به تمام روستاها 
عملیات آبرسانی را تکمیل کرده ایم و آب مورد نیاز شهرستان کاشان از چاه ها و زاینده رود تامین می شود. 
تنها در بخش برزک یک تنش آبی داریم که علت آن این است که در باال دست مخزن آب دارد و گاهی دچار 
تنش آبی می شود.فرماندار کاشان، گفت: در بخش کشاورزی به شکل جدی دچار کمبود آب نشده ایم 
و گاهی در این بخش جیره بندی نیز داریم. چاه های کشاورزی دارای کنتورهای هوشمند شده اند که در 

نتیجه برداشت آب از چاه ها مدیریت می شود.

فرماندار فریدن:
انتقال آب از سد سرداب به فریدن تسریع شود

فرماندار فریدن گفت: مهم ترین مطالبه بخش آب شهرستان، تسریع در اجرای طرح انتقال آب از سد 
سرداب به منظور تامین آب شرب پایدار برای فریدن است.عزیزا...عباسی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
طبق بررسی های انجام شده و به منظور تامین آب شرب پایدار برای فریدن، مقرر شد از طریق سد سرداب 
آب به شهرستان منتقل شود که اکنون کارهای مطالعاتی این طرح انجام شده و برای اجرای آن به ۱۰۰ 
میلیارد تومان اعتبار نیاز است. اگر این مهم محقق شود تامین آب شرب پایدار برای شهرستان های فریدن، 
فریدون شهر و بویین میاندشت مقدور خواهد شد.وی افزود: شبکه های آب شهرستان فریدن فرسوده 
و میزان هدر رفت آب تقریبا زیاد است و اکنون در روستاهای »خلج« و »چهل خانه« مشکل کمبود آب 

داریم، در شهر دامنه نیز با مشکل کمبود آب مواجه هستیم.

کافه اقتصاد 2

نماینده اصفهان درباره تحقیق و تفحص از فوالد مبارکه مطرح کرد :اخبار

دادستانی به عنوان مدعی العموم با متخلفان برخورد کند
امیرحســین بانکی پور، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اســالمی در گفت وگو با خبرنگار فارس در اصفهان در ارتباط با تحقیق و تفحص از فوالد مبارکه 
اصفهان اظهار کرد: مرحله بعدی این تحقیق و تفحص این است که نتایج آن به قوه قضاییه ارسال و در آنجا پیگیری شود؛ انتظار ما و مردم این است دادستانی هم 
به عنوان مدعی العموم باید وارد شود و در آنجایی که تخلف رخ داده برخورد کند.وی با بیان اینکه این تحقیق و تفحص برای دولت و مدیریت قبل است و گزارش 
آن دیر ارائه شد، افزود: برخی ممکن است بگویند این مقدار از تخلف در گردش های مالی بزرگ عادی است، اما در یک مجتمع صنعتی بزرگ فقط بخشی از آن 
قابل توجیه اســت و وقتی با دقت مطالعه کنیم، می بینیم که برخی از این تخلفات هیچگونه توجیهی ندارد.بانکی پور در پایان خاطرنشان کرد: ما نباید نسبت به 
فساد کوتاه بیاییم؛ بعضی از کارها مربوط به پیشگیری از فساد است و بعضی دیگر مربوط به بعد از فساد؛ تحقیق و تفحص برای بعد از رخ دادن فساد است و یکی 
از کارهای خوبی که با استفاده از همین تحقیق و تفحص ها می توان انجام داد این اســت که با خود عوامل آن برخورد شود و ریشه یابی شود که چرا این اتفاقات 

می افتد و چه سازوکارهایی باید تعریف کرد تا این فسادها کمتر رخ دهد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس:
راه حل مشکل آب اصفهان 

در دست وزیر نیرو است
نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: امروز 
باید دید که حل مشکل آب اصفهان راه حل دارد 
یا ندارد؟ بله دارد؛ انجام می شود یا نمی شود؟ 
بله وابسته به نظر یک نفر است و آن هم وزیر 
نیرو است.حســین میرزایی اظهــار کرد: در 
خصوص موضوع زاینده رود و آب، امروز تمام 
نمایندگان اســتان اصفهان دغدغه مشترک 
دارند و اگر بگوییم در یک مســئله نمایندگان 
اصفهــان یک جــور فکــر می کنند، مســئله 
زاینده رود است. زمانی  که مجموعه نمایندگان 
اصفهان با آقای رییسی جلسه داشتند حتی 
افرادی کــه در مورد موضوعــات دیگر دغدغه 
داشــتند نیز در مورد آب اصفهــان یک جمله 
را گفتند.میرزایی در پاســخ به این ســوال که 
چرا دو ماه از ســفر رییس جمهور به اصفهان 
می گذرد و هنوز مصوبات این سفر به اصفهان 
به خصوص در حوزه آب ابالغ نشــده است؟ 
گفت: آقای محرابیان حــدود 9 ماه پیش در 
اصفهان بودند و باید آن مصوبات را اجرا کنند، 
مصوبات سفر رییس جمهور تازه است. اما وزیر 
نیرو سال گذشته به اصفهان آمد و یک سری 
قول هایی داد که بنابر اطالعات دســتگاه های 
اجرایی استان، آن طور که بایدوشاید عملیاتی 
نکرده اســت.وی در گفت و گو با ایسنا ادامه 
داد: ما برای بن-بروجن هم پیشنهاد داریم. 
منهای بن که در حوضه آبریز زاینده رود است، 
از شهرکرد تا بروجن در حوضه آبریز کارون قرار 
دارد، بنابراین به دو جهت استدالل ما این است 
که بایــد آب را از کارون بگیرند. ما نمی گوییم 
لوله هــای طرح بــن بروجــن را دربیاورند و 
تصفیه خانه شان را از بین ببرند، بلکه می گوییم 
از پشــت کارون چهار یک لوله کشی کرده و به 
لردگان، دوراهان و آلونی آب بدهند و آب را به 
بروجن برسانند و از بروجن بر روی همین خط 
لوله، پمپاژ معکوس کنند تا آب به بن برســد. 
در این شــرایط هزینه ها بجا خرج می شود و 
از ســوی دیگر از کارون غنی، آب برمی داریم، 
چراکه این شهرها در حوضه کارون هستند نه 

در حوضه ورشکسته زاینده رود.



     آزادراهی در مسیر تباهی پارک ملی کاله قاضی؛

   این راهش نیست
  آزادراه کنار گذر شرق اصفهان با شش باند رفت و برگشت قلب 
پارک ملی کاله قاضی را می شــکافد تا کریدور شمال به جنوب 
کشور را متصل کند. شنیده ها حاکی از آن است که به رغم مخالفت رسمی سازمان 
حفاظت محیط زیست کشور با عبور این آزادراه از پارک ملی کاله قاضی اما این پروژه 
با تایید اداره کل محیط زیست اصفهان در دستور کار اجرا قرار گرفته و سه شنبه هفته 
گذشته در جلسه شورای هماهنگی ترافیک استان، مصوب شده است.آبان ماه سال 
گذشته بود که مدیرکل دفتر مدیریت زیســتگاه ها و امور مناطق سازمان حفاظت 
محیط زیست کشور طی نامه ای به ایرج حشمتی مدیرکل محیط زیست اصفهان 
صراحتا اعالم کرد که» اصالح مسیر آزادراه کنار گذر شرق اصفهان در داخل محدوده 
پارک ملی کاله قاضی مورد تایید این دفتر است و ضرورت دارد ضمن جلوگیری از هر 
گونه دخل و تصرف در محدوده پارک ملی کاله قاضی )در مسیر مدنظر( اقدام الزم 
جهت اصالح و خارج کردن مسیر پروژه از پارک ملی کاله قاضی انجام شود.« این 
پروژه ملی که از دوره مدیریت احمدرضا الهیجان زاده مدیرکل اسبق محیط زیست 
اصفهان به محیط زیست اعالم شــده همواره مورد مخالفت مدیران محیط زیست 
بود. پروژه ای که دوره مدیریت حمید ظهرابی و سید رحمان دانیالی در محیط زیست 
اصفهان نیز موفق به اخذ مجوز نشد؛ اما اکنون با برچسب حفظ محیط زیست و چراغ 
سبز محیط زیست استان از دل کاله قاضی می گذرد تا حیات وحش ِبَرمند و قهقرای 
زیست بوم منطقه در کنار توسعه معادن سنگ و تخلیه نخاله های ساختمانی شتاب 
بیشتری بگیرد.مهران زینلیان، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان در 
حاشیه جلسه اخیر شورای هماهنگی ترافیک استان در گفت وگو با مهر با بیان اینکه 
به لحاظ گزینه فنی در مورد آزادراه کنار شرق چاره ای برای عبور از منطقه کاله قاضی 
نیست، اعالم کرد: با توجه به هماهنگی های انجام شده و اینکه آزادراه شرق شریان 
حیاتی شمال به جنوب کشور محسوب می شود و نیز با توجه به اینکه بخش های 
زیادی از این آزاد راه بزرگ اجرا شــده و فقط این قسمت از آزادراه قفل شده، تاکید 
شد با رعایت همه مالحظات زیست محیطی، مانند خارج از کشور با فنس گذاری و 
احداث تونل های زیرگذر برای عبور حیوانات و دوربین های مدار بسته برای کنترل 
حفاظت، اجرا شود.به گفته زینلیان، پروژه آزادراه کنارگذر شرق )اصفهان- شیراز( 
در سطح استان مورد تایید اداره کل محیط زیست قرار گرفته و مراحل اداری را طی 

می کند و در تهران نیز جلسات مقدماتی آن انجام شده است.

مجوزی برای عبور آزادراه از پارک ملی کاله قاضی صادر نشده است
در همین ارتباط، رضا اقتدار مدیرکل دفتر مدیریت زیستگاه ها و امور مناطق سازمان 
حفاظت محیط زیست کشور به خبرنگار مهر می گوید: مجوز این پروژه ملی با سازمان 
حفاظت محیط زیست کشور اســت و در این باره تفویض اختیار به اداره کل استان 
اصفهان نشده است. اگر این پروژه در استان مصوبه گرفته باشد در نهایت سازمان 
حفاظت محیط زیست باید به آن مجوز دهد.وی می افزاید: مجوز استانی نمی تواند 

پروژه ای را داخل پارک ملی اجرا کند؛ حتی ســازمان حفاظت محیط زیســت هم 
نمی تواند این پروژه را مجوز دهد زیرا طبق قانون ســازمان محیط زیســت اگر هم 
بخواهد با اجرای پــروژه ای در داخل پارک های ملی موافقت کند باید در شــورای 
عالی حفاظت محیط زیست بررسی شود و این شورا مرجع صدور مجوز برای چنین 
پروژه هایی است.مدیرکل دفتر مدیریت زیستگاه ها و امور مناطق سازمان حفاظت 
محیط زیست خاطرنشان می کند: چنانچه پروژه احداث جاده در مناطق حفاظت 
شده باشد، طی سال های اخیر سازمان به احداث جاده داخل مناطق حفاظت شده 
نیز مجوز نداده است و عمدتا اصالح مسیر و حریم راه ها بوده و این دفتر به احداث 
جاده جدیدی در مناطق حفاظت شــده و پناهگاه های حیات وحش نیز در کشور 

مجوز نداده است.

جاده ها ، اصلی ترین عامل گسیختگی زیستگاهی و تلفات حیات وحش
اقتدار با بیان اینکه سیاست ســازمان محیط زیست گسیختگی زیستگاه نیست، 
تصریح می کند: اصلی ترین عامل گسیختگی زیستگاهی و تلفات حیات وحش 
و جزیره ای کردن مناطق حفاظت شده همین جاده هاست.وی می افزاید: سازمان 
محیط زیست درمورد جاده های درجه سه و روستایی نیز حساسیت دارد چه برسد 
به اینکه آزادراهی را در مناطق تحت مدیریت مجــوز دهیم!مدیرکل دفتر مدیریت 
زیستگاه ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست کشور می گوید: جاده هایی 
که طراحی می شود اگر تداخل با مناطق حفاظت شده داشته باشد مشمول ارزیابی 
زیست محیطی است؛ اگر جاده با پارک های ملی، مناطق حفاظت شده، اثر طبیعی و 
پناهگاه حیات وحش تداخل داشته باشد گزارش ارزیابی زیست محیطی در کمیته 
ارزیابی تایید نمی شود.به گزارش مهر،  پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کاله قاضی 
با وسعت بیش از ۴۷ هزار هکتار در ۳۶ کیلومتری جنوب شرقی شهر اصفهان و در 
مجاورت شهر جدید بهارستان واقع شده که غرب این منطقه به گردنه گریژنه، گردنه 
الشتر و اتوبان اصفهان- شهرضا محدود می شود.قطعه سوم پروژه ملی آزادراه کنار 
گذر شرق اصفهان بر اساس طراحی مشاور آن باید از بخشی از پارک ملی کاله قاضی 
بگذرد. پروژه کنارگذر شــرق از کیلومتر ۳۰ آزادراه اصفهان - نطنز - کاشان آغاز و به 
طول ۹۳ کیلومتر به سمت شرق ادامه می یابد. این آزادراه جاده اصفهان- اردستان 
را قطع و با عبور به سمت بزرگراه اصفهان- نایین در غرب و سپس منطقه باغ رضوان 
به سمت جنوب می رود و با عبور از کنار شهر جدید بهارستان و گردنه الشتر به آزادراه 
اصفهان - شیراز متصل می شود.این پروژه که از سال ۱۳۵۵ طراحی و در سال ۱۳۸۱ 
عملیات اجرایی آن آغاز شد، از ســال ۱۳۸۵ به دلیل مشکالت اعتباری به مدت ۱۰ 
ســال نیز متوقف بود. ۵۵ کیلومتر از قطعه های یک و دو این آزادراه از تقاطع جاده 
اصفهان- کاشان تا پل فرودگاه افتتاح شده و قطعه ســوم این کنارگذر از جوار باغ 
رضوان اصفهان تا گردنه الشــتر در غرب پارک ملی کاله قاضی به طول ۳۰ کیلومتر 
است.معاون عمرانی استاندار اصفهان البته پیش از این در نشستی خبری در پاسخ 

به مهر گفته بود که اجرای این پروژه در کاهش آلودگی هوای اصفهان و کم شدن عبور 
کامیون ها مؤثر است اما باید مالحظات زیست محیطی رعایت و منطقه برای عبور 
حیوانات ایمن شــود. قرار داد این پروژه ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در پی نوسانات 

ارزی طی دو سه سال اخیر به حدود دو هزار میلیارد تومان رسیده است.

هرگونه دست اندازی به پارک های ملی ممنوع!
براساس قوانین ســازمان حفاظت محیط زیســت و مقررات اتحادیه بین المللی 
حفاظت از طبیعت IUCN فعالیت هایی که ماهیت و یا موجودیت پارک ملی را به 
خطر اندازد یا تهدید کند، ممنوع است و پیگرد قانونی دارد. این قانون همچنین به 
صراحت عبور لوله های نفت، گاز، ریل های راه آهن و آزادراه و … در پارک های ملی را 
ممنوع کرده است.در همین پیوند ایمان ابراهیمی فعال محیط زیست و مدیر عامل 
انجمن حفاظت پرندگان آوای بوم به خبرنگار مهر می گوید: وزارت راه و شهرسازی 
قصد دارد آزادراه شرق اصفهان را از داخل پارک ملی کاله قاضی رد کند در حالی که 
هر گونه دســت اندازی و دخل و تصرف در پارک ملی کال ممنوع است مگر اینکه با 
مجوز و مصوبه هیئت دولت باشد که متاسفانه در تالش هستند برای کاله قاضی از 
چنین مصوبه ای استفاده کنند.وی می افزاید: در حاشیه شهر اصفهان با این حجم 
آالیندگی و این وضعیت محیط زیست آخرین بقایای منابع طبیعی را نباید از دست 
دهیم. در تمام دنیا پارک های ملی باالتریــن درجه حفاظتی را دارد که هیچ دخل و 
تصرفی نباید در آن بشود اما در نزدیک ترین پارک ملی به شهر اصفهان آزادراه احداث 
می شود که به بیانی ساده، بیشتر به یک کمدی شبیه است.این فعال محیط زیست 
خاطرنشــان می کند: وزارت راه می گوید این آزادراه را از یک گوشه پارک رد می کند 
و از دل منطقه نیست درحالی که محلی که در نظر گرفته شده دقیقا مسیر کریدور 
)گذرگاه( جابه جایی آهوها و قوچ و میش های کاله قاضی است.ابراهیمی می گوید: 
ایجاد این آزادراه دسترســی و گذر حیات وحش به منطقه و خــارج از آن را تقریبا 
ناممکن می کند و بعد از احداث این آزادراه در واقع هیچ یک از حیات وحش پستاندار 

منطقه نمی توانند از آن محدوده خارج یا به پارک ملی وارد شوند که این یک فاجعه 
است.به گفته وی، یکی از کارکردهای پارک های ملی در هر کشوری این است که تنوع 
گونه ای منطقه را در خود حفظ می کند. جمعیت پویا از هر گونه ای در پارک های ملی 
وجود دارد و زمانیکه جمعیت حیات وحش بیش از ظرفیت منطقه شود شماری از 
حیوانات از پارک ملی به ســمت دیگر مناطق طبیعی مهاجرت می کنند و در نتیجه 
پویایی مناطق را رقم می زند.ابراهیمی می افزاید: ایجاد آزادراه کامال مانع این کارکرد 
پارک ملی می شــود و طبیعتا این طرح یک فاجعه اســت و هیچ توجیهی ندارد.

ابراهیمی خاطرنشان می کند: در سراســر کشور ایران حتی یک نمونه موفق وجود 
ندارد که جاده ای را توانسته باشند با این تمهیدات تردد حیات وحش را در آن کاهش 
دهند و اگر قرار است برای اولین بار چنین پروژه ای را آزمایش کنیم نمی تواند در پارک 
ملی باشد.وی می گوید: معتقدم این صحبت که چاره ای جز عبور آزادراه از کاله قاضی 
نیست حرفی کامال غیر منطقی و غیر واقعی است. برای هر پروژه عمرانی می توانند 
این جمله را به کار برند و محیط زیست ما را تخریب کند. اداره راه و شهرسازی می تواند 
بگوید ما در اطراف اصفهان هیچ راه دیگری برای توسعه شهر اصفهان نداریم جز پارک 
ملی کاله قاضی که بهارستان را در آن گسترش دهیم؛ اما این توجیه نیست زیرا در 

قانون به صراحت گفته شده در پارک ملی نباید دخل و تصرف شود.
به گزارش مهر، با وجود اینکه عبور آزادراه اصفهان- شــیراز مســیرهای جایگزین 
مانند محور قلعه شور به جاده بهارستان یا محمدآباد دارد مشاوران طرح در وزارت راه 
و شهرسازی عبور این آزادراه را از پارک ملی کم هزینه ترین مسیر می دانند در حالی 
که خسران نابودی سرمایه های ملی و طبیعی کشورمان بیش از محاسبات دالری و 
یورویی مدیران توسعه است.جاده ها در کشور ما از عمده دالیل تلفات باالی حیات 
وحش به شمار می روند، جاده هایی که وزارت راه و شهرسازی تعهدی برای رعایت 
حریم زیستگاه های حیات وحش ندارد و برای جلوگیری از ورود حیوانات به جاده ها 
تنها به خاکریزسازی اکتفا می کند و گونه های ارزشــمند حیات وحش هر روز در 

جاده هایی قربانی می شوند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: آبله 
میمونی مانند کرونا همه گیر نمی شود. با توجه به اینکه 
تاکنون تنها یک مورد ابتال در ایران شناســایی شــده، 
می توان گفت که این بیماری تاکنون در کشــور ما حاد 
نشده است.پژمان عقدک در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، 
با اشاره به وضعیت ابتالی بیماری آبله میمون در کشور، 
اظهار کرد: با توجه به اینکه تاکنــون تنها یک مورد ابتال 
در ایران شناســایی شــده، می توان گفت که وضعیت 
این بیماری تاکنون در کشــور ما حاد نشده است.آبله 
میمون نیز مانند سایر بیماری های واگیردار، یک بیماری 
ویروسی است که راه انتقال آن از طریق ترشحات دهان 
و بینی و بثورات پوســتی مانند آبله مرغان، سرخک و 
سرخچه است. بنابراین تماس مستقیم با این ترشحات 
و بثورات پوســتی و لباس فرد آلــوده می تواند عامل 

انتقال باشد.وی با بیان اینکه تشــخیص این بیماری 
به صورت کلینیکی و به صورت آزمایش است، تصریح 
کرد: تست پی ســی آر که برای کرونا استفاده می شود، 
برای آبله میمونی نیز می تواند مورد استفاده قرار بگیرد. 
برای آبله میمون نیازی به واکسیناســیون نیســت اما 
برای کشــورهایی مانند اوکراین که کشوری جنگ زده 
است امکان تزریق واکســن آبله وجود دارد.سخنگوی 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با تاکید بر اینکه امکان 
همه گیری این ویروس مانند کرونا به هیچ عنوان وجود 
ندارد، افزود: نه قدرت ســرایت پذیری و نه مرگ و میر 
در حد کرونا برای آبله میمون وجود ندارد و بعید اســت 
که چنین اتفاقی رخ دهد.وی اضافه کرد: در موارد ابتال 
به آبله میمون، غدد لنفاوی برجســته تر و برای پزشک 
قابل تشخیص اســت. هرگونه بثورات پوستی که افراد 

پیدا کنند، باید مورد بررسی قرار بگیرد که در کنار مجموعه 
عوامل می تواند احتمال ابتال فــرد به آبله میمون وجود 
داشته باشد و تیم بهداشــتی این افراد را از لحاظ انواع 
و اقســام بیماری ها ازجمله آبله میمونی بررسی و رصد 
می کنند و در صورتی که مشــکوک شوند به عنوان مورد 
مشکوک نمونه گیری را ارسال می کنند. عقدک با اشاره 
به وضعیت بیماری وبا در کشور، تاکید کرد: وبا از یکی دو 
ماه قبل در کردستان عراق شیوع پیدا کرد که به دلیل رفت 
و آمد ایرانیان در این منطقه اندکی در شهرهای کردستان 
ایران و کرمانشــاه انتشــار پیدا کرد که خوشبختانه به 

شهرهای مرکزی کشور مانند اصفهان نرسید. 

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

آبله میمونی مانند کرونا همه گیر نمی شود

رییس پلیس راهور استان اصفهان گفت: تردد موتورسیکلت ها در پیاده راه میدان نقش جهان ممنوع اســت، ضروری است شهروندان نسبت به این امر توجه داشته 
باشند.سرهنگ محمدرضا محمدی در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تبلور فرهنگ اصیل اصفهان در میدان تاریخی نقش جهان نمودار است، اظهار داشت: تردد 
موتورسیکلت ها در این میدان تاریخی که محل تردد گردشگران داخلی و خارجی است به هیچ عنوان زیبنده پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسالمی نیست.وی از اجرای 
طرح ممنوعیت ورود و تردد موتورسیکلت در این میدان و برخورد قاطعانه با متخلفان خبر داد و افزود: تردد موتورسیکلت ها در این میدان به تهدیدی برای عابران پیاده تبدیل 
شده و گالیه و شکایت شهروندان در این خصوص را در پی داشته است.رییس پلیس راهور استان اصفهان خاطر نشان کرد: با این حال رسیدگی و ساماندهی به وضعیت 
موجود نیازمند همت جمعی از جانب مسئوالن شهری، شهروندان و کسبه ای که در این میدان فعالیت دارند، است و بایستی همه در اجرای این طرح به پلیس کمک کنند.
سرهنگ محمدی بر لزوم در نظر گرفتن پارکینگ های اطراف میدان و محدوده بازار برای پارک موتورسیکلت ها بویژه موتورسیکلت کسبه این میدان با شرایط ویژه تاکید کرد.

رییس پلیس راهور استان:
تردد موتورسیکلت در میدان نقش جهان ممنوع است

کاهش پرونده های تامین 
اجتماعی اصفهان در دیوان 

عدالت اداری

خبر روز

مدیــرکل تامین اجتماعی اســتان اصفهان 
گفت: کاهش پرونده های مطروحه در دیوان 
عدالت اداری در دستور کار تامین اجتماعی 
اصفهان اســت.مرتضی حاجــی کاظمی در 
نشســت با معاون دیوان عدالــت اداری در 
امــور کار و تامیــن اجتماعی با بیــان اینکه 
به حداقل رســاندن پرونده های موجود در 
دیوان عدالت اداری از سیاست های سازمان 
تامین اجتماعی است، گفت: تحقق این امر 
نیازمند همراهی و تعامل ســازنده برای رفع 
مشکالت و احقاق حقوق مردم است.وی با 
بیان اینکه همه اقشــار، جامعه هدف تامین 
اجتماعی هســتند، تصریح کــرد: از این رو 
خدمات به همه این افــراد امکان مطالبات 
و طرح دعاوی حقوقــی را افزایش می دهد.

مدیرکل تامین اجتماعی اســتان اصفهان با 
اشاره به اینکه حساسیت اجرای رای قطعی 
دیوان در ســازمان تامین اجتماعی نهادینه 
شده اســت، ابراز داشــت: ضرورت اجرای 
رای در کوتاه ترین زمان در دســتور کار همه 
همکاران قرار گرفته اســت.وی با بیان اینکه 
طبق سیاست های ابالغی رهبر معظم انقالب 
تامین اجتماعی باید تحقق عدالت را تضمین 
کند، ادامه داد: با تالش مجموعه ســازمان 
تامین اجتماعی، تعــداد پرونده های مطرح 
مرتبط با تامین اجتماعــی در دیوان عدالت 
روند کاهشــی دارد و با اقدامــات مختلف 
به ویژه درباره موضوعات پرتکرار، سعی ما این 
است که مطالبات مردم در واحد های اجرایی 
به درستی رســیدگی شود و پاســخ گویی و 
اقناع مردم را با جدیــت پیگیری می کنیم.

حاجی کاظمــی در خصــوص چالش های 
موجود در زمینه محاسبات سابقه بیمه افراد 
ابراز داشت: بیشترین پرونده های مربوط به 
ســازمان تامین اجتماعی در دیوان عدالت 
اداری دربــاره موضوعاتی از قبیل مشــاغل 
سخت و زیان آور، ادعای ســابقه اشتغال و 
اعتراض به آرای مراجع تشخیص مطالبات 

است.

مهر

رییس سازمان نظام پزشکی استان مطرح کرد:

هواخواهی سازمان نظام پزشکی از بیماران شاکی
۲۰ تا ۳۰ درصد پرونده های تشکیل شده در نظام پزشکی استان اصفهان به نفع بیماران بوده است.

رییس سازمان نظام پزشــکی اســتان اصفهان با اشــاره به افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی شکایت از 
پرونده های پزشکی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ گفت: جراحی های زیبایی، ترمیمی، ارتوپدی 
و زایمان درصدر شکایت های قصور پزشکی در استان اصفهان هستند.کامران منتظری افزود: باید 
بپذیریم که در پرونده های قصور پزشکی، شیوع کرونا بی تاثیر نبوده و شرایط رسیدگی به بیماران در 
این مواقع سخت است.وی با بیان اینکه رای صادره برای ۲۰ تا ۳۰ درصد پرونده های تشکیل شده 
در نظام پزشکی استان اصفهان به نفع بیماران بوده است، افزود: این سازمان مأمن بیماران است و 
اگر کسی در حوزه درمان با قصور، خطا یا آسیبی روبه رو شد می تواند پیگیر حق و حقوق خود باشد.

رییس سازمان نظام پزشکی استان اضافه کرد: شکایت های پزشکی بیماران یا مستقیم در سازمان 
نظام پزشکی یا ازطریق دادگستری تشکیل پرونده می شود.

 

دستگیری قاچاقچیان عتیقه در فالورجان
فرمانده انتظامی شهرستان فالورجان از دستگیری سه قاچاقچی عتیقه در عملیات ماموران فرماندهی 
انتظامی شهرســتان فالورجان خبر داد.ســرهنگ مرتضی هادیان گفت: ماموران فرماندهی انتظامی 
شهرستان فالورجان در پی دریافت گزارش های مردمی مبنی بر فعالیت ۳ نفر در زمینه حفاری غیرمجاز 
و قاچاق اشیای عتیقه موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.وی افزود: ماموران پس از انجام تحقیقات 
تخصصی و بررسی های علمی، مخفیگاه قاچاقچیان عتیقه را شناسایی و طی هماهنگی با مرجع قضایی 
وارد محل شده و مشاهده کردند که ۳ نفر با استفاده از بیل و کلنگ و هیلتی درحال حفاری چاه هستند.

فرمانده انتظامی شهرستان فالورجان خاطر نشان کرد: در این عملیات ماموران تعداد یک عدد کوزه سالم 
و دوعدد کوزه شکسته که به گفته کارشناســان میراث فرهنگی دارای قدمت تاریخی و مربوط به دوران 
باستان هستند را از قاچاقچیان کشف کردند.سرهنگ هادیان با بیان اینکه اشیای تاریخی به اداره میراث 
فرهنگی شهرستان انتقال یافتند، تصریح کرد: در این رابطه هر ۳ قاچاقچی عتیقه دستگیر و برای انجام 

اقدامات قانونی تحویل مرجع قضایی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان :
سارق سابقه دار منزل در حوالی باغ غدیر دستگیر شد

 فرمانده انتظامی شهرســتان اصفهان از دســتگیری یک سارق ســابقه دار منزل قبل از ارتکاب 
سرقت در عملیات هوشمندانه ماموران واحد گشــت انتظامی این فرماندهی خبر داد.به گزارش 
ایمنا، سرهنگ حسین بساطی در خصوص درگیری ماموران پلیس به منظور دستگیری یکی از 
سارقان سابقه دار، اظهار کرد: ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان ساعت ۲۳:۴۰ شب 
حین گشت زنی هدفمند و هوشمندانه خود در حوالی باغ غدیر به یک دستگاه خودروی سواری 
مشکوک شده و پس از استعالم های صورت گرفته متوجه سرقتی بودن آن می شوند.وی افزود: 
ماموران پس از اطالع از سرقتی بودن خودرو به آن دستور توقف می دهند؛ اما راننده بدون توجه به 
دستور ماموران اقدام به فرار می کند که ماموران بالفاصله به تعقیب خودروی مذکور پرداخته و در 
یک اقدام ضربتی آن را متوقف و راننده را دستگیر می کنند.فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان 
از کشف آالت و ادوات ســرقت از منازل، چاقو، ساعت مچی و گوشــی تلفن همراه مسروقه در 
بازرسی از خودرو خبر داد و گفت: بررســی های اولیه حاکی است که فرد دستگیر شده اهل یکی 
از استان های غربی کشور و از ســارقان ســابقه دار منزل بوده و قصد ارتکاب سرقت با همدستی 
دوســتان خود در این منطقه را داشته است.ســرهنگ بساطی خاطرنشــان کرد: تحقیقات در 
خصوص شناسایی همدستان متهم و جرائم ارتکابی توسط آنان در دست انجام است و متعاقبا 

اعالم خواهد شد.
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هرج و مرج؛ ارمغان 
موتور سواران بی نظم

موتورســیکلت بــه دلیل قیمت 
ارزان تر نســبت به خودرو،تردد 
ســریع و راحت و امــکان پارک 
در مــکان هــای مختلف نقش 
مهمی در حمل و نقل و جابجایی 
انسان و بار در کالنشهر پرترافیک 
تهران دارد. بیش از چهار میلیون 
موتور سواردر تهران وجود دارد که 
این تعداد هفت درصد سفرهای 

شهری را تشکیل می دهند.

وز عکس ر
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آگهی

آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1401 
ثبت نایین

5/194 به موجب ماده 11 و 12 قانون ثبت اســناد و امــاک و ماده 59 
اصاحی آیین نامه مربوط به اماکی که   در ســه ماه اول ســال 1401 
تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده و مربوط به بخش های 2و3و4 ثبت نائین  

می باشد بدین شرح اعام می گردد : 
) ردیف الف (

بخش دو حوزه ثبتی نایین
 3 فرعــی از 1440 اصلی – خانــم صدیقه افضلی نائینی فرزند حســین 
) نسبت به دوازده سهم و پنج، یازدهم از یک ســهم مشاع از ششدانگ ( 
و زمزم فردوســی زاده نائینی فرزند علی محمد و اکرم و صدیقه و خلیل و 
 محمد جواد و علیرضا و علی اکبر همگی افضلی نائینی فرزندان حســین 
)کمافرض اله( انتقالی از حســین علی نبوی نائینــی 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 اســامی 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 جــال حســن زاده محمدی فرزند حســین – 
 ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مســاحت 1162 مترمربع واقع 

در کشتزار حنفش 
4531 اصلی – مرتضــی ، مجتبی ، و مصطفی همگــی بنده 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 حسینعلی – 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 قاســم – 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 – ششدانگ یک 

درب خانه به مساحت 220/28 مترمربع واقع در بافران 
1413 فرعی – آقای علی اسماعیلی فرزند حبیب و  خانم مهین تاج دنیوی 
فرزند غام 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 غامرضا – 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 – ششدانگ 

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 – ششدانگ 
یک قطعه زمین نیمه محصور به مساحت 354/38 مترمربع واقع در بافران 
1419 فرعی – خانم زینب گرجی زاده بافرانی فرزند کمال – ششــدانگ 

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 حســین – 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 باباد
1426 فرعی – اقای یداله رحیمی زاده فرزند رحیم - ششدانگ یک قطعه 

زمین محصور به مساحت 477/18 مترمربع واقع در روستای باباد
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 – مسجدروستای 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 بانیان 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 غامحسین 
– 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 غامحســین 
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 بانیان فرزنــد قنبر 
 – ششــدانگ یــک درب خانه بــه مســاحت 330/58 مترمربــع واقع 

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

بان 
389 فرعــی از 4131 اصلی – آقــای علی اصغر بانیــان فرزند قنبر – 
ششدانگ یک درب مغازه به مساحت 64/07 مترمربع واقع در روستای بان

390 فرعی از 4131 اصلی – اقای حســین بانیــان فرزند علی اصغر – 
ششدانگ یک درب خانه به مســاحت 125/15 مترمربع واقع در روستای 

بان 
683 فرعی از 4159 اصلی – خانم فاطمه 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 معصوم 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 محمــود صفاری انارکی فرزند عباس – ششــدانگ 
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 – ششــدانگ 

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

اماکی 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 عــرب بافرانی 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 اماک چنانچه کسی به اماک 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 ذیصاح 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 اماک 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 اماک شهرستان  
نایین

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

 5/195 بموجب ماده 11 قانون ثبت اســناد و امــاک و ماده 59 اصاحی 
آئین نامه مربوط به اماک که در سه ماهه  اول  سال 1401 تقاضای ثبت آنها 
پذیرفته شده و همچنین شماره 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(

- اماک و مستغات واقع در بخش دو ثبت اصفهان
7388- احمد رضا زادهوش بشماره 60429 فرزند غامرضا نسبت به 45 حبه 
مشاع و امیر حســین و حمید رضا هر دو نفر زادهوش فرزندان احمد رضا هر 
یک نسبت به سیزده حبه و نیم مشاع قسمتی از کوچه پاک 7388 واقع در 
بخش دو ثبت اصفهان به مساحت 6/16 متر مربع که ضمیمه پاک 5953/2 

گردیده است .
-اماک و مستغات واقع در بخش سه ثبت اصفهان

1053 – آقای علیرضا براتی بروجنی فرزند حیدر ششــدانگ یکباب خانه  
پاک شماره 1053 واقع در بخش ســه ثبت اصفهان انتقالی مع الواسطه از 
محمد باقربنی نجاریان  و علی نجاریان  و ماه سلطان بنی نجاریان و ابوالحسن 

بنی نجاریان که آگهی نوبتی بنام مستدعیان ثبت منتشر نگردیده است .
اماک و مستغات واقع در بخش چهار ثبت اصفهان

2458/2-آقای حسین صیام پور اشکاوندی شش دانگ یک باب خانه پاک 
ثبتی شماره 2458/2 واقع در بخش چهار ثبت اصفهان مفروز از پاک 2458 
طبق رای شــماره 140060302023000835 مورخ1400/09/10 هیات 
قانون تعیین تکلیف ساختمانهای فاقد سند رسمی ،که آگهی های نوبتی اولیه 

آن بدست نیامده است .
5618-آقای حمید رضا همامی فرزند محمد بشناســنامه 430 شش دانگ 
قطعه زمین پاک ثبتی شماره 5618 که سابقا"جوی متروکه بوده است به 
مساحت 15 متر مربع  جهت الحاق به پاک 4918/160 واقع در بخش چهار 

ثبت اصفهان 
بموجب ماده 16 قانون ثبت و ماده 86 آئین نامه چنانچه کســی  نسبت به 
اماک مندرج در این آگهی اعتراضی دارد از تاریخ اولین روز انتشار به شرح 
ردیف  )الف (نود روز و نسبت به ردیف ) ب( سی روز اعتراض خود را کتباً 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 مشعر به جریان دعوی ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید و 
اعتراضات و گواهی های دعوی مطروحه بعد از وقت مرقوم با اثر و مطابق 
ماده 16 و تبصره ذیل ماده 17 قانون ثبت عمل خواهد شد ضمناً 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   حسین زمانی سرپرست منطقه ثبت اسناد واماک  
مرکزی اصفهان

      
آگهی نوبتی سه ماهه  اول سال 1401

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار 
5/196 به موجب ماده 12 قانون ثبت اســناد و اماک و ماده 59 اصاحی و 
آئین نامه مربوط به اماکی که در ســه ماهه اول سال 1401 تقاضای ثبت 
آنها پذیرفته شده و همچنین شــماره های از قلم افتاده و نیز آنچه به موجب 
 آراء هیئت نظــارت و اختیاراتی که به موجب بند الــف از بند 387 مجموعه 
 بخشنامه های ثبتی به روســای واحدهای ثبتی تفویض شــده است باید

 آگهی های آن تجدید شود و به ترتیب در ردیف های الف و ب به شرح ذیل 
آگهی می گردد مربوط به ثبت اسناد و اماک 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 حسین به شناسنامه 2710 ششدانگ 
یک قطعه ملک ساده درخواست ثبت گردیده و مع الواسطه طی سند 26023 
مورخ 1399/11/21 دفترخانه 230 خورزوق ششدانگ پاک فوق به خانم 

لیا قمبری ده کهنه فرزند علی جان به شناسنامه 651 انتقال گردیده است.
لذا به موجب ماده 16 قانون ثبت اســناد و اماک چنانچه کســی نسبت به 
اماک 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 اماک برخوار تسلیم نماید و نسبت به آگهی مندرج در بند ب که 
در اجرای دستور هیئت نظارت ثبت تجدید آگهی می گردد ظرف مدت 30 
روز از تاریخ انتشار نوبت اول اعتراض خود را ارائه نماید و طبق ماده 86 آئین 
نامه اصاحی قانون ثبت از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت اسناد و اماک 
برخوار ظرف مدت یک ماه مهلت دارند گواهی طرح دعوی خود را از مراجع 
ذیصاح قضائی اخذ و به این اداره ارسال 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 تسلیم نماید اداره ثبت بدون توجه 
به اعتراض و عملیات ثبتی را با رعایــت مقررات ادامه می دهد ضمناً حقوق 
ارتفاقی طبق ماده 56 آئین نامه قانون ثبت اماک فوق در هنگام تحدید حدود 

اماک مشخص خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/01
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/31

م الف: 1352971 محمدرضا بیکیان سرپرست اداره ثبت اسناد و اماک 
برخوار 

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

5/197 به موجب ماده 11 قانون ثبت اسناد واماک و ماده 59 اصاحی آئین 
نامه قانون مذکور اماکی که در سه ماهه اول سال 1401 تقاضای ثبت آنها 
پذیرفته شده وآنچه طبق آراء هیات نظارت واختیارات تفویضی باید آگهی 
آنها تجدید شود در بخش های 5 و6 حوزه ثبتی به  شرح ذیل آگهی می شود.

بخش 5 حوزه ثبتی :
1 فرعی از 534  اصلی –خانم ســوده انصاری منوچهرآبادی فرزند مرتضی 

شش دانگ یکباب خانه به مساحت 123.01  متر مربع واقع در خور
1 فرعی از 900 اصلی – خانم جوزا غامرضایی فرزند غامرضا شش دانگ 
یکباب باغ به مساحت 308.02  متر مربع  واقع در کشتخوان آب کاغوی خور

979 اصلی – خانم منصوره بیگم آل داود فرزند سیدمرتضی شش دانگ یک 

قطعه زمین مزروعی  به مساحت 797.44  متر مربع  واقع در کشتخوان خور
75 فرعــی از 3248  اصلــی – آقــای محمدرضــا علیخانــی فرزنــد 
 فریدون ششــدانگ یکبــاب خانه به مســاحت 176.60 متــر مربع واقع 

در مزرعه نهرود
1096 فرعی از 652  فرعی از 3305  اصلی –آقای طهماســب شیخ  فرزند 
محمد شش دانگ یکباب باغ به مساحت   814.90 متر مربع  واقع در روستای 

اردیب
 167 فرعــی  از 3394 اصلی –آقــای مصطفی رشــیدی   فرزند مجتبی 
شش دانگ  یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 1740.70 متر مربع  واقع 

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

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

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

باب باغ  به مساحت 638.08 متر مربع واقع در گرمه
1625 فرعی از 357  فرعی از  3577 اصلــی- آقای غامرضا عارف  فرزند 
محمد  ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 593.34  متر 

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

مربع  واقع در خور
649 فرعی از 3952 اصلی –آقای مسعود علیخانی فرزند علی آقا  شش دانگ 

یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 621.30  متر مربع  واقع در خور
47فرعی از 3953 اصلی –آقای وحید کاشــف جندقــی فرزند غامرضا 
 هفتاد دو سهم مشاع از پانصد وچهار سهم ششــدانگ مزرعه چاه موتوری

 همت آباد که توســط یک حلقه چاه موتوری شــرب میشــود به مساحت 
ششدانگ  307000 متر مربع واقع در مزرعه همت آباد دارای سه حلقه چاه به 

فاصله 45 مترمزرعه خارج این محدوده می باشد 
بخش 6حوزه ثبتی:

374  اصلی- خانم صغری رحمانی   فرزند عبدالکریم264 سهم مشاع از 360 
سهم ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 187.57 متر مربع واقع در فرخی

یک فرعی از 427  اصلی- خانم فاطمه  آخوند   فرزند حســینعلی ششدانگ 
یکباب ساختمان  به مساحت 24.90 متر مربع واقع در فرخی

12 فرعی از 3312 اصلی- آقای کاظم ایزدی  فرزند علی شش دانگ یکباب 
خانه به مساحت 332.61  متر مربع  واقع درروستای نصرآباد

1910 فرعی از 3385 اصلی- موقوفه محمدخلف علی اکبر به شناسه ملی 
14000687019 ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 233.21 

متر مربع واقع در مزرعه مارزا 
3761 فرعی از 3385 اصلی- آقای سید صادق طباطبایی فرزند سیدحسن 

شش دانگ یکباب دامداری به مساحت 666.15 متر مربع واقع در جندق
3429 اصلی واقع در روستای مصر فروعات به شرح ذیل می باشد:

 222 فرعــی از27  فرعی– آقــای غامحســین واحــدی   فرزند جعفر 
شش دانگ  یک  قطعه زمین مزروعی   به مساحت 1112.16  متر مربع 

 224 فرعــی از 27  فرعــی– آقای غامحســین واحــدی   فرزند جعفر 
شش دانگ  یک  قطعه زمین مزروعی   به مساحت 810.73   متر مربع 

 233 فرعــی از 49  فرعــی– آقای غامحســین واحــدی   فرزند جعفر
 شش دانگ  یک  قطعه زمین مزروعی   به مساحت 622.67   متر مربع 

 241 فرعــی از 68  فرعــی– آقای غامحســین واحــدی   فرزند جعفر 
شش دانگ  یک  قطعه زمین مزروعی   به مساحت 2346.27  متر مربع 

294 فرعی از 76  فرعی– آقای حسین براتی   فرزند علی اکبر شش دانگ  
یک  قطعه زمین مزروعی   به مســاحت  1821.57  متر مربع با شرط اینکه 
عایدات 8 ساعت از مزرعه فوق در راه حضرت سید الشهداء )ع(تعزیه داری 
نمایند اگر چه در خانه مسکونی میسر نبود در مسجد یا اطاق درس انجام شود 

تا همیشه وصی به وصی خود بسپارد.
 295 فرعــی از 40   فرعــی– آقای غامحســین واحــدی   فرزند جعفر 

شش دانگ  یک  قطعه زمین مزروعی   به مساحت    881.36 متر مربع 
 296 فرعــی از 38  فرعــی– آقای غامحســین واحــدی   فرزند جعفر 

شش دانگ  یک  قطعه زمین مزروعی   به مساحت 1412.08   متر مربع 
 297 فرعــی از 59  فرعــی– آقای غامحســین واحــدی   فرزند جعفر 

شش دانگ  یک  قطعه زمین مزروعی   به مساحت 314.80   متر مربع 
 298 فرعــی از 87  فرعــی– آقای غامحســین واحــدی   فرزند جعفر 

شش دانگ  یک  قطعه زمین مزروعی   به مساحت 947.95    متر مربع 
 299 فرعــی از 99  فرعــی– آقای غامحســین واحــدی   فرزند جعفر 

شش دانگ  یک  قطعه زمین مزروعی   به مساحت 1322.45     متر مربع 
 300 فرعــی از 108  فرعی– آقای غامحســین واحــدی   فرزند جعفر

 شش دانگ  یک  قطعه زمین مزروعی   به مساحت 2645.23    متر مربع 
 301 فرعــی از 123 فرعــی– آقای غامحســین واحــدی   فرزند جعفر 

شش دانگ  یک باب باغ  به مساحت  498.52  متر مربع 
302 فرعی– آقای   رجبعلی براتی فرزند اکبر شش دانگ  یک  قطعه زمین 

مزروعی   به مساحت  745.51  متر مربع 
303 فرعی– آقای حسین براتی فرزند علی اکبر شش دانگ  یک  قطعه زمین 
مزروعی   به مساحت  1524.90  متر مربع با شرط اینکه عایدات 8 ساعت از 
مزرعه فوق در راه حضرت سید الشهداء )ع(تعزیه داری نمایند اگر چه در خانه 
مسکونی میسر نبود در مسجد یا اطاق درس انجام شود تا همیشه وصی به 

وصی خود بسپارد.
به موجب ماده 16قانون ثبت اسناد و اماک چنانچه کسی نسبت به اماک 
مندرج در این آگهی اعتراضی داشــته باشــد از تاریخ انتشــار اولین نوبت 
1401/05/01ظرف مدت90 روز اعتراض خود را به این اداره تسلیم وطبق 
تبصره 2 ماده واحده  قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی  ثبت معترض 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم 
دادخواســت به مرجع ذیصاح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به 
این اداره تســلیم نماید در صورتی که قبل از انتشارآگهی دعوایی اقامه شده 
باشد طرف دعوی باید گواهی دادگاه مشعر برجریان دعوی ظرف مدت مرقوم 
تسلیم این اداره نمایداعتراضات یا گواهی طرح دعوی که بعد از انقضاء مدت 
مرقوم واصل شود  مطابق قسمت اخیر ماده 16و تبصره ماده 17 قانون ثبت 
رفتار خواهد شــد. ضمنا طبق ماده 56 آئین نامه  قانون ثبت حقوق ارتفاقی 
در موقع تحدید حدود در صورت مجلس قیــد و واخواهی صاحبان اماک 
و مجاورین نســبت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20  قانون  تعیین 
تکلیف پرونده های معترضی ثبت پذیرفته خواهد شد این آگهی در دو نوبت 
 به فاصله 30 روز از تاریخ انتشــارنوبت اول در روزنامــه چاپ اصفهان  درج 

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

م الف: 1352981  محمد علی بیطرف  رئیس اداره ثبت خوروبیابانک
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5آگهی
صفحه

آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1401 
ثبت گلپایگان

 5/198 به موجب ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالك و ماده 59 اصالحي و 
آئين نامه مربوط به امالكي كه در سه ماهه اول سال 1401 تقاضاي ثبت 
آنها پذيرفته شده و همچنين شــماره هاي از قلم افتاده و نيزآنچه كه به 
موجب آراء هيئت نظارت و اختيارات تفويضي بايدآگهي هاي آن تجديد 
 شود و مربوط به بخشهاي 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 علی ، عليرضا ، علی اكبــر و علی اصغر همگی مکی 
فرزندان محمدتقی )  هريک نسبت به يک پنجم از سيصد و پنجاه وسه 
چهارصدم( خانمهــا كوكب و كبری مکی فرزنــدان محمدتقی) هريک 
نسبت به يک دهم از سيصدوپنجاه وســه چهارصدم( تمامی چهار پنجم 

دانگ 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 بــا پالك 76 فرعی از 470 اصلی مجاور 
شکل يکباب عمارت داده است  به مساحت 76/52 مترمربع و قبال شارع 

بوده وشهرداری قبال از طرح خود انصراف اعالم نموده 
 1853- آقای رضا آخوندی ، خانمها نســرين ، فاطمه و الهام شــهرت 
همگی آخوندی فرزندان مرتضی نســبت به 813/33 ســهم مشــاع از 
5418/23 سهم ششدانگ كما فرض اله واالشاعه به استثناء 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 نســبت به پنج سهم مشاع 

از 15 سهم ششدانگ يک قطعه زمين  به مساحت  2070/68 مترمربع
2073-  آقای داود فراتی فرزند محمد مهدی نســبت به دو و يک سوم 

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

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

مشاع از 52 سهم ششدانگ
خانم زهرا فراتی  فرزند محمد مهدی نســبت 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 استثنای بهای ثمنيه اعيانی كه متعلق به 

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

مريم شهرياری ميباشد
خانم شادی فراتی فرزند  قدرت اله نســبت 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 ششــدانگ به اســتثنای بهای ثمنيه اعيانی كه 

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

زهره انصاری ميباشد
خانم ليلی فراتی فرزند مصطفی نســبت به  سی و پنج هفتاد و دوم سهم 
مشاع از 52 سهم ششدانگ به استثنای بهای ثمنيه اعيانی كه متعلق به 

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

52 سهم ششدانگ
آقای خسروثمری فرزند مصطفی نسبت 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 استثنای بهای ثمنيه اعيانی كه متعلق به 

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

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

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

متعلق به فاطمه سيدی ميباشد
آقای حبيب فراتی  فرزند حسن نسبت به بيســت و هشت چهل و پنجم 

سهم مشاع از 52 سهم ششدانگ
آقای عباس فراتی  فرزند حسن نســبت 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 حســن نســبت 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  نســبت 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 حســين  فراتی فرزند نعمت اله  نسبت به دو و دو شصت وسوم 
سهم مشاع از 52 سهم ششدانگ

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

مهدی خالصی فرزند ابوالقاسم  نســبت 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 ســهم مشاع از 52 سهم 
ششدانگ

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

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

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

كبری فراتی فرزند غالمحسين نســبت به چهار سهم 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 نســبت به چهار نهم ســهم مشاع از 52 
سهم ششدانگ

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

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

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

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

مريم انصاری فرزند محمد  نسبت 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  نســبت به چهار پنجم ســهم مشــاع از 52 سهم 

ششدانگ
اقای محمد رضا انصاری فرزند غالمرضا نسبت به يک و سه پنجم سهم 
مشاع از 52 سهم ششدانگ به استثنای بهای ثمنيه اعيانی كه متعلق به 
فاطمه ســيدی ميباشد 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( به نمايندگی اداره اوقاف و 
امورخيريه شهرستان گلپايگان ششدانگ يکباب بقعه به مساحت 62/02 

مترمربع 
3072- اقای علی اكبرجوادی فرزندمحمدحســن نســبت به دو دانگ 
 مشاع از ششــدانگ عمارت مســکونی وباغچه به مســاحت 922/77 

مترمربع 
4275-اعظم ، ملک ، ابوالفضل و مهدی شهرت همگی خرمی فرزندان 
احمد هريک نسبت به پنج سهم مشاع  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 ششــدانگ 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 ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی نســبت هريک بالسويه به 

مساحت 2299/22 مترمربع
188- آقايان محمدحســن و محمد نريمان فرزندان علی ششــدانگ 
يک قطعه زمين مزروعی نســبت 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 نسبت به 1317/94 سهم 
مشاع از 4383/50 سهم ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مساحت 

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

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

سفلی((
77-آقــای محمدجــواد وكيلــی فرزنــد علــی يــک دانــگ ونيم 
 مشــاع از ششــدانگ قطعــه زميــن مزروعی بــه مســاحت 6045 

مترمربع 
535-آقای مهدی اســدی فرزند جعفر ششــدانگ يکباب ساختمان  به 

مساحت 327/66 مترمربع
895-فرهاد رضائی فرزند قربان تمامت دو دانگ مشــاع از ششــدانگ 

يکباب عمارت به مساحت 1271/60 مترمربع 
1771- آقای محســن و عليرضا خوشنويســان فرزندان محمد ابراهيم 
هريک نسبت به دو ســهم مشاع از 7 سهم ششــدانگ يک قطعه زمين 
مزروعی  و آقای غالمعلی منفردی فرزند عبدالحســين نســبت به سه 
سهم مشاع از 7 سهم ششــدانگ 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 بخشی 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 محمدرضا  اكثيری فرزند زين العابدين ششــدانگ يکباب 
عمارت به مساحت 1259/91 مترمربع 

632- خانم پری شفيعی فرزند شــير محمد ششدانگ يکباب عمارت به 
مساحت 375/32 مترمربع 

633- اقايان علی محمد غفاری ،محمد صــادق غفاری ، ناصر غفاری، 
محســن غفاری ، نرگس غفاری فرزندان محمد باقــر كما فرض اله و 
االشــاعه به اســتثناء 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 محسن 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-موقوفــه ميرزاعبدالکريم بــه نمايندگی اداره اوقــاف و امورخيريه 
شهرســتان گلپايگان ششــدانگ قطعــه زمين مزروعی به مســاحت 

11265/88مترمربع 
70- موقوفه ميرزاعبدالکريم بــه نمايندگی اداره اوقــاف و امورخيريه 
شهرســتان گلپايگان ششــدانگ قطعــه زمين مزروعی به مســاحت 

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

11- موقوفه ميرزاعبدالکريم بــه نمايندگی اداره اوقــاف و امورخيريه 
شهرســتان گلپايگان ششــدانگ قطعــه زمين مزروعی به مســاحت 

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

بالمناصفه ششدانگ يک قطعه زمين به مساحت 2966/26 مترمربع 
89- موقوفه ميرزاعبدالکريم بــه نمايندگی اداره اوقــاف و امورخيريه 
شهرســتان گلپايگان ششــدانگ قطعــه زمين 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 محسن 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
لذا بموجب ماده 16 قانون ثبت اســناد و امالك چنانچه كسي نسبت به 
امالك مندرج در اين آگهي اعتراض داشــته باشــد 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 مي 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 
ثبت سمیرم

5/199  به موجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالك و ماده 59 آئين نامه 
قانون ثبت اسناد امالكی كه در ســه ماهه اول سال 1401 تقاضای ثبت 
آنها پذيرفته شده و همچنين شماره هايی كه از قلم افتاده مربوط به بخش 

يک و بخش 16 ثبتی سميرم به شرح ذيل آگهی می گردد .
رديف الف : شماره پالك ومشــخصات مالک و نوع ملک ومحل وقوع 
امالكی كه درسه ماهه اول ســال 1401 اظهارنامه تنظيم جهت انتشار 

آگهی می گردد: 
اول : ابنيه و امالك شهر سميرم پالك يک اصلی و فروعات ذيل : 

9906- آقــای محمــود رشــيدی فرزند منصــور و مهران رشــيدی 
فرزندمحمود  ششــدانگ يک قطعه باغ به مســاحت 2514.3 مترمربع 
مجزی گرديده از پالك 2424 فرعی واقع در ســميرم مشهور به كهله 

قصبه بالسويه واالشاعه
9907 - آقای حميد شهيدی فرزند ابوالقاســم ششدانگ يک باب خانه 
به مســاحت 315.9مترمربع مجزا گرديده از پالك 2900 فرعی واقع در 

سميرم خيابان قدس كوچه سلمان فارسی
 9908- آقای محمد علی طائی فرزند ابراهيم ششدانگ يکباب خانه به 
مســاحت 347.65 مترمربع مجزا گرديده از پالك 630 واقع در سميرم 

كوچه دهان –كوچه چکاوك
9909-آقای علی اصغر كاوه فرزند عبدالحسين و خانم الهام آقائی فرزند 
جهانگير ششدانگ يکباب خانه به مساحت 182 مترمربع واقع در سميرم 

بالسويه واالشاعه

دوم : ابنيه وامالك مزرعه دهان پالك 59 اصلی و فروعات ذيل :
59-آقای روح اله حيدری فرزند نعمت اله ششــدانگ يک قطعه باغ به 

مساحت 4113 مترمربع واقع در مزرعه دهان 
سوم : ابنيه وامالك مزرعه مهرابواســحاق پالك 60 اصلی و فروعات 

ذيل : 
516 - آقای سيد روح اله داودی فرزند سيد محمد تقی ششدانگ يکباب 
خانه تحتانی و فوقانی به مساحت 405.60 مترمربع مجزا گرديده از 47 

فرعی واقع در سميرم بلوار شهيد سيد عباس قائم مقامی 
517 - آقای علی طائی سميرمی فرزند اسفنديار و سيد معزالدين داودی 
فرزند سيد علی ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مساحت 1400 
مترمربع مجزا گرديده از 75 فرعی واقع در سميرم مزرعه مهرابو اسحاق 

بالسويه واالشاعه
518 - آقای علی طائی سميرمی و محمد حسن طائی سميرمی فرزندان 
اســفنديار ششــدانگ يک قطعه باغ به مســاحت 6500 مترمربع مجزا 
گرديده از 99 فرعی واقع در ســميرم مزرعه مهر ابواســحاق بالســويه 

واالشاعه
چهارم : ابنيه وامالك مزرعه رزجان پالك 104 اصلی و فروعات ذيل:

724- خانم فاطمه كاوه فرزند يحيی ششدانگ يک قطعه زمين محصور 
به مساحت 45 مترمربع مجز اگرديده از 25 فرعی واقع در سميرم خيابان 

شيخ مفيد
726- آقای حميد رشــيدی فرزند فضل اله و خانم راضيه صابری فرزند 
عزيزاله ششــدانگ يک باب خانه به مســاحت 245.31 مترمربع مجزا 

گرديده از 25فرعی واقع در سميرم خيابان شيخ مفيد بالسويه واالشاعه
  پنجم : ابنيه و امالك شهر حناء پالك 119 اصلی و فروعات ذيل:

880 - آقای رضا عباسی شورباخورلو فرزند اكبرششدانگ يکباب خانه به 
مساحت 273 مترمربع واقع در شهر حنا خيابان امام خمينی.

ششم : ابنيه وامالك شهر ونک پالك 145 اصلی و فروعات ذيل
976-آقای غالمعلی نوری فرزند منوچهر و حســن اميری فرزند شــاه 
ويس ششدانگ يکباب خانه به مساحت 128 مترمربع   بالسويه واالشاعه

977-خانم منيژه مجيــدی فرزند ابوالفتح ششــدانگ يک قطعه زمين 
مسکونی به مســاحت0 333.5 مترمربع واقع در شهر ونک خيابان امام 

كوچه شهيد جهانبخش جهانی
978-آقای ايوب ذوالفقاری فرزند ارجعلی ششــدانگ يک باب خانه به 
مســاحت 188 مترمربع مجزا گرديده از 319 فرعی واقع در شهر ونک 

خيابان انقالب كوچه شهيد نگهدار نصيری
979-آقای بهنام رضائی فرزند فردوس ششدانگ يکباب خانه به مساحت 

139 مترمربع واقع در شهر ونگ محله قلعه رئيس
980-آقای مهدی قربانی فرزند اكبر ششدانگ يکباب خانه به مساحت 

270.9 مترمربع واقع در شهر ونک 
981-آقای حميد نصيــری فرزند علی كرم ششــدانگ يکباب خانه به 

مساحت 287 مترمربع واقع در شهر ونک
982-آقای جابر عقدكی فرزنــد هدايت اله ششــدانگ يکباب خانه به 

مساحت 228 مترمربع واقع در شهر ونک
983-آقای علی رحــم جعفری فرزند اله داد ششــدانگ يکباب خانه به 

مساحت 260.10 مترمربع واقع در شهر ونک 
984-آقای اصغر نوری فرزند غالمحســين ششــدانگ يکباب خانه به 

مساحت 136.5 مترمربع واقع در شهر ونک محله حکيم
985-خانم فريده امير حاجی ونکی فرزند نصرت ششدانگ يکباب خانه 
به مساحت 86.3 مترمربع مجزا گرديده از 377 فرعی واقع در شهر ونک

986-آقای مصطفی ســليمانی فرزند محمد قلی ششــدانگ يک قطعه 
زمين به مساحت 513.3 مترمربع واقع در شهر ونک مشهور به دره ها

هفتم : ابنيه و امالك روچه ونک مشــهور به قلعه قدم پالك 178 اصلی 
و فروعات ذيل

13 – وقف به توليــت اداره اوقاف و امور خيريه شهرســتان ســميرم 
ششدانگ يکباب امام زاده زيدابن علی مشهور به زينعلی با كليه متعلقات 
و منضمات و باغات و اشــجار و حق الشــرب از كليه چشــمه سارات به 
مســاحت تقريبی 150000 مترمربع واقع در مزرعه روچه مشــهور به 

قلعه قدم.
هشــتم : ابنيه وامالك مزرعه ارجنک وردشــت ) فتح آباد ( پالك 288 

اصلی و فروعات ذيل
635-آقای اسداله نادری دره شوری فرزند عبداله ششدانگ يکباب خانه 

به مساحت 180 مترمربع 
نهم : ابنيه وامالك مزرعه دشتبال پادنا پالك 396 اصلی و فروعات ذيل

396 اصلی آقای جالل بختياری فرزنــد هدايت موازی دو حبه وپنجاه و 
هفت هزارم حبه مشاع از هفتادو دو حبه ششدانگ مزرعه دشتبال پادنا .

دهم : ابنيه وامالك مزرعه آبگردو  پالك 440 اصلی  و فروعات ذيل كه 
قباًل پالك 315/4اصلی بوده 

24-آقای نورالــه حيدری فرزند كهندل ششــدانگ يــک قطعه زمين 
مزروعی به مساحت 110603 مترمربع 

25-آقای مجتبی حيدری فرزند كهندل ششــدانگ يــک قطعه زمين 
مزروعی به مساحت 16809 مترمربع

26-آقای علی حيدری فرزند كهندل وياشــار حيــدری فرزند كهندل 
ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مساحت 92432 مترمربع بالسويه 

واالشاعه
 به موجب ماده 16 قانون ثبت اسناد وامالك و ماده 86 آئين نامه چنانچه 
كسی نســبت به امالك مندرج در ذيل آگاهی واخواهی داشته باشد بايد 
از تاريخ اولين انتشار نســبت به امالكی كه  به شرح رديف الف تقاضای 
ثبت آنها پذيرفته شــده ظرف مدت 90 روز و نسبت به امالك رديف ب  
ظرف مدت 30 روز دادخواست واخواهی خود را به اين اداره تسليم نمايند 
و طبق تبصره دو ماده واحده قانــون تعيين تکليف پرونده های معترضی 
ثبت معترض ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض بايستی با تقديم 
اعتراض به مرجع ذيصالح گواهی تقديم دادخواست را اخذ و به اين اداره 
تسليم نمايد و در صورتی كه قبل از انتشار اين آگهی دعوايی اقامه شده 
باشد طرف دعوی بايد گواهی دادگاه مشــعر به طرح دعوی ظرف مدت 
مرقوم تســليم نمايد . اعتراضات يا گواهی كه بعد از انقضاء مدت مرقوم 
واصل گردد بال اثر و وفق قســمت اخير ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون 
ثبت اسناد وامالك رفتار خواهد شد .ضمنًا طبق ماده 65 قانون ثبت اسناد 
وامالك حقوق ارتفاقی در موقع تحديدحدود ودر صورت مجلس مربوطه 
قيد و واخواهی صاحبان امالك ومجاورين نســبت بــه حدود و حقوق 
ارتفاقی مطابق ماده20 قانون  ثبت اســناد وامالك و ماده واحده تعيين 

تکليف پرونده های معترضی ثبت پذيرفته خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/05/01 
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/31

م الف: 1353991 محمد زمانی رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان 
سميرم



6دوشنبه 31  مرداد  1401 /  24 محرم 1444  /  22  آگوست  2022 / شماره 3606 
صفحه

zayanderoud8108@gmail.com
www. zayanderoudonline.ir

آگهی

آگهی نوبتی سه ما هه اول سال 1401 
ثبت اسناد کاشان

5/200 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- حســینعلی گنــدم کار فرزند رضا–  ششــدانگ یکبــاب چهار 
 دیواری محصور مشــتمل بر باغچه و ســاختمان بمســاحت 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

مفاد آراء
5/201 آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانــون تعیین تکلیف 

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

 تقدیم نماید. 
ردیف 1- راي شــماره 5954 - 1401/05/25 هیات چهــارم آقای علی ملکی 
به شناسنامه شــماره 1 کدملي 6219809750 صادره بوئین و میاندشت  فرزند 
قیصر علی در ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 85/41 متر مربع از پالک 
شــماره 2761 فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از مالکیت مالک رسمی اصغر شریفیان مورد ثبت صفحه 98 دفتر 

64 امالک 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/31
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/15

م الف: 1367486  شــهریاري رئیــس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب 
اصفهان 

مفاد آراء
5/202 آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانــون تعیین تکلیف 

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

 تقدیم نماید. 
ردیف 1- راي شماره 5150 - 1401/05/09 هیات اول آقای فیروز اصالنی به 
شناسنامه شــماره 210 کدملي 1910372171 صادره هفتگل  فرزند حاصل در 
ششدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 183/18 متر مربع قسمتی از پالک 

شــماره 2598 فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از مالکیت حسن رجبی از سند شماره 82900 مورخ 2535/23/9 

دفترخانه شماره 7 اصفهان از مورد ثبت سامانه امالک 
ردیف 2- راي شــماره 5441 - 1401/05/18 هیات اول آقای رســول خواجه 
ارزانی به شناســنامه شــماره 51177 کدملي 1281608841 صادره اصفهان  
فرزند عبدالوهاب در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب ســاختمان به 
مساحت 233/78 متر مربع قســمتی از پالک شــماره 1102 و 1103 فرعی از 
36  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت 
متقاضی و حسین عباســی ولدانی از سند شــماره 115143 مورخ 1367/6/7 
 دفترخانه شماره 7 اصفهان و ســند شــماره 18 مورخ 1320/09/23 دفترخانه

 شماره 47 اصفهان 
ردیف 3- راي شــماره 5440 - 1401/05/18 هیات اول خانم زینت ارسیان به 
شناســنامه شــماره 1612 کدملي 1285584880 صادره اصفهان  فرزند میرزا 
حسین در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت 233/78 
متر مربع قســمتی از پالک شــماره 1102 و 1103 فرعی از 36  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت متقاضی و حســین 
عباسی ولدانی از ســند شــماره 115143 مورخ 1367/6/7 دفترخانه شماره 7 

اصفهان و سند شماره 18 مورخ 1320/09/23 دفترخانه شماره 47 اصفهان 
ردیف 4- راي شــماره 5475 - 1401/05/20 هیات اول آقــای حامد امینی به 
شناسنامه شماره 1271531291 کدملي 1271531291 صادره اصفهان  فرزند 
حسینعلی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 106/55 
متر مربع قسمتی از پالک شماره 29 فرعی از 24  اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحات 330 و 414 دفترهای 582 

و 571 امالک 
 ردیف 5- راي شــماره 5476 - 1401/05/20 هیات اول  آقــای میالد امینی 
آفارانی به شناســنامه شــماره 1271620987 کدملي 1271620987 صادره 
اصفهان  فرزند رضا در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 106/55 متر مربع قسمتی از پالک شماره 29 فرعی از 24  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحات 330 و 

414 دفترهای 582 و 571 امالک 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/31
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/15

م الف: 1367420  شــهریاري رئیــس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب 
اصفهان 

مفاد آراء
5/203 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 

و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شماره 1346 مورخ 1401/5/3 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی، مالکیت آقای 
فیروز تقی زاده به شناســنامه شــماره 4 کدملی 5079783605 صادره ملکان 
فرزند حســین در ششدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 139/49 متر مربع 
مفروزی از پالک شماره 8 فرعی از 2867 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
 ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفروز ثبتی 

گردیده است.
 لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشــار اولین  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/31
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/15

م الف: 1367397  مهدي شبان رئیس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

5/204 آگهی موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر آراء صــادره هیات موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در ثبت نیاسر، تصرفات مالکانه متقاضی 
محرز گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و ملک مورد تقاضا به شرح ذیل 
جهت اطالع عمــوم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهــی می گردد و در صورتی 
که افراد نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، از تاریخ 
انتشــار اولین نوبت آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و 
امالک نیاسر ارائه و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تسلیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
همچنین صدور ســند مالکیت مانع مراجعه معترضین به محاکم قانونی نخواهد 

بود.
1. رای شــماره 140160302248000131 مورخ 31 / 04 / 1401 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیاسر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم معصومه خبازی نیاسر فرزند احمد نســبت به شش دانگ یکباب 
خانه بمساحت 108.57 متر مربع در قســمتی از پالک 2630 فرعی از 35 اصلی 

واقع در بخش جزء بخش 6 حوزه ثبتی نیاسر، خریداری از مالک رسمی

2. رای شــماره 140160302248000135 مورخ 02 / 05 / 1401 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیاسر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای محمد حسین عمرانی رهقی فرزند محمد حسن نسبت به سه دانگ 
مشاع شش دانگ یکباب کارگاه گالبگیری بمساحت 3000 متر مربع در قسمتی 
از پالک 145 اصلی واقع در مزرعه عشق آباد رهق جزء بخش 5 حوزه ثبتی نیاسر، 

خریداری از مالک رسمی 
3. رای شــماره 140160302248000136 مورخ 02 / 05 / 1401 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیاسر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای جواد گلی زاده فرزند علی اکبر نســبت به ســه دانگ مشاع شش 
دانگ یکباب کارگاه گالب گیری بمساحت 3000 متر مربع در قسمتی از پالک 
145 اصلی واقع در مزرعه عشــق آباد رهــق جزء بخش 5 حوزه ثبتی نیاســر ، 

خریداری از مالک رسمی 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/31
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/15

م الف: 1366791 مریم عنایتی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نیاسر 
تحدید حدود اختصاصی

5/205 شماره نامه : 140185602024005611-1401/05/26 نظر به اینکه به 
موجب رای شماره 140160302024000268 مورخ 1401/01/28 هیات قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 293/12 متر مربع تحت شــماره فرعی 730 از 4786  
اصلی  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان در مالکیت آقای محمد کاشی درچه فرزند 
محمد باقر مستقر گردید و پرونده ثبتی فاقد ســابقه تحدید حدود می باشد لذا به 
استناد تبصره ذیل ماده 13 قانون فوق الذکر و  طبق تقاضای مالک تحدید حدود 
ملک مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 1401/06/28 ساعت 9 صبح در محل شروع 
 و به عمل خواهد آمــد و به موجب این آگهی به کلیــه مالکین و مجاورین اعالم 
می گردد تا در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابنــد و اعتراضات مالکین و 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود 
و فقط تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و معترض طبق ماده 86  آئین نامه قانون ثبت 
باید از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره، ظرف یکماه دادخواست خود را به مرجع 
ذیصالح قضائی تسلیم و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این واحد ثبتی ارائه 
نماید، درغیر این صورت متقاضی ثبت یــا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه  
مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم 
نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه 
میدهد. تاریخ انتشار: 1401/05/31 م الف: 1366571 شبان رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان



دوشنبه 31  مرداد  1401 /  24 محرم 1444  /  22  آگوست  2022 / شماره 3606 
مدیر منطقه سه شهرداری تشریح کرد:

از افتتاح ایستگاه آتش نشانی چهارباغ تا ساماندهی بازار 
بزرگ اصفهان

مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان، پروژه های شاخص و مهم آماده بهره برداری و کلنگ زنی در این منطقه 
را تشریح کرد.محمدباقر کالهدوزان در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، در خصوص پروژه های شاخص و مهم 
آماده بهره برداری و کلنگ زنی این منطقه در هفته جاری، اظهار کرد: پروژه ساماندهی بازار بزرگ اصفهان 
شامل آســفالت برداری، حفر کانال ناکش دو طرف، نوسازی تاسیســات شهری و سنگ فرش اصلی 
به طول ۹۴۰ متر و با هدف ارزش گذاری به ابنیه تاریخی و ایمنی در تردد رهگذران که از بهمن ماه ســال 
۱۳۹۸ آغاز شده بود، با هزینه ۱۲ میلیارد تومانی در خردادماه امسال به عنوان یک پروژه شاخص به اتمام 
رسید و آماده بهره برداری است.وی ادامه داد: ایستگاه آتش نشانی چهارباغ پایین در زمینی به مساحت 
۱۲۷۰ مترمربع شامل ۱۱۵۰ مترمربع زیربنا و ۴۰۰ مترمربع آشیانه احداث شده است که این پروژه با ارائه 
زمین توسط شهرداری منطقه یک و احداث توسط شهرداری منطقه سه با هزینه هشت میلیارد تومان 
از شهریورماه سال ۱۳۹۹ آغاز شده بود، روز چهارشنبه هفته جاری،دوم شهریورماه ۱۴۰۱ با هدف تامین 
ایمنی غرب بازار اصفهان و ابنیه تاریخی و فرسوده و به عنوان یک پروژه شاخص به بهره برداری می رسد.

مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان با اشاره به آغاز عملیات اجرایی خانه کودک و نوجوان در محله دردشت، 
خاطرنشان کرد: پروژه احداث خانه کودک و نوجوان محله دردشت در ۱۳۵۰ مترمربع زمین و ۱۶۰۰ مترمربع 
زیربنا احداث می شود که امیدواریم تا اسفندماه امسال به بهره برداری برسد.وی خاطرنشان کرد: خانه 
کودک و نوجوان محله دردشت طبق نیاز کودکان این محله و تایید سازمان جهانی یونیسف، یک پروژه 
شاخص در منطقه سه شهرداری اصفهان به شمار می رود.کالهدوزان با اشاره به ساماندهی پیاده روهای 
محور تاریخی شمالی_جنوبی شهر اصفهان قدیم، تصریح کرد: پیاده روسازی خیابان های عالمه مجلسی، 
هاتف، نشاط، چهارباغ خواجو، عبدالرزاق و مشتاق اول با بودجه ۲۹ میلیارد تومانی از اردیبهشت ماه سال 

گذشته آغاز شده است که مورد بهره برداری قرار می گیرد.
 

منطقه ۹ شهرداری اصفهان میزبان »قصه های خوشبخت 
برای کودکان شهر«

مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان از برگزاری ویژه برنامه »قصه های خوشبخت برای کودکان شهر« 
با مشارکت خانه کودک سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ویژه مادر و کودک خبر داد.

سیدسلمان قاضی عسگر  با اشاره به قدمت و پیشینه قصه گویی، اظهار کرد: خداوند در تمام کتاب های 
آسمانی به ویژه قرآن کریم با بیان قصه های مختلف به دنبال بیداری انسان ها و آگاه ساختن به هدف 
خلقت آنها است.وی با بیان اینکه قصه گویی در سازندگی شخصیت کودکان نقش مهمی دارد، تصریح 
کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر رسانه های غیر از کتاب، با سرعت نور جلو می روند، باید همچون 
دیگر رسانه ها از دل کتاب چیزی برای گفتن داشته باشیم.مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان خاطرنشان 
کرد: ویژه برنامه »قصه های خوشبخت برای کودکان شهر« با مشارکت خانه کودک سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری ویژه مادر و کودک، در این منطقه برگزار می شود.وی اضافه کرد: این ویژه 
برنامه روز یکم شهریورماه سال جاری در نوبت صبح از ساعت ۱۰ در مجتمع امام خمینی )ره( و در نوبت 
بعدازظهر از ساعت ۱۷ در فرهنگسرای موعود برای کودکان چهار سال به باال اجرا می شود.قاضی عسگر 
با بیان اینکه ارتباط چهره به چهره، افزایش دایره لغات فارسی کودکان، تصویرسازی ذهنی و همزاد 
پنداری با شخصیت های مثبت قصه، چهار ویژگی مهم قصه گویی است، گفت: قصه گویی می تواند 
یکی از بهترین راه ها برای افزایش دایره لغات کودکان باشد و با تصویرسازی ذهنی از قصه، خالقیت 
کودکان را تقویت کند.وی با بیان اینکه همزاد پنداری با شخصیت های مثبت قصه در سنین کودکی یکی 
از ویژگی های قصه گویی است، افزود: »حمزه خوشبخت« قصه گوی جوان بندرعباسی که از جزیره 
هرمز تا تربت جام و از روستای ای سین بندرعباس تا تهران را ایران گردی کرده است، تالش می کند با 

قصه گویی داشته های فرهنگی و بومی هر منطقه را به کودکان آن دیار یادآوری کند.

در پنجاه و سومین جلسه شورای اسالمی شهر اصفهان مطرح شد؛

تاریخ انقضا برای مدیران کم کار

روز گذشته پنجاه و سومین جلسه شورای اسالمی شهر اصفهان برگزار 
شــد و اعضا به بیان نکاتی پرداختند. رییس شورای شهر در این جلسه 
با اشاره به ســالروز ورود آزادگان به میهن اسالمی، گفت: شورای ششم 
آمادگی دارد تا هر اقدامی را در راســتای تکریم آزادگان به ویژه ایثارگران 
حوزه مدیریت شهری، انجام دهد.محمد نورصالحی با اشاره به تجلیل از 
آزادگان فعال در بخش های مختلف شهرداری، ادامه داد: تبدیل وضعیت 
ایثارگران در شهرداری در حال انجام است تا قدردان تمام همکاران ایثارگر 

و جانباز باشیم.

تصویب الیحه خرید ۵3 دستگاه میدل باس در اصفهان
در جلسه علنی روز گذشته شورای اسالمی شهر اصفهان الیحه دوفوریتی 
تامین منابع مالی خرید ۵۳ دســتگاه میدل باس به تصویب رســید. 
محسن رنجبر، معاون مالی اقتصادی شهردار اصفهان  اظهار کرد: با توجه 
به برنامه ریزی مدیریت شهری برای روان سازی ترافیک تعداد ناوگان 
اتوبوسرانی در شهر باید به هزار دستگاه افزایش یابد، برای تحقق این مهم 
بازسازی، نوسازی و خرید اتوبوس در دســتور کار شهرداری قرار گرفته 
است.وی با اشاره به خرید ۵۳ دستگاه میدل باس، افزود: برای استفاده از 
این دستگاه در خیابان های شهر دو ماه کار مطالعاتی، میدانی و فنی انجام 

شده است که پس از بررسی، تمام مطالعات مورد تایید قرار گرفت.معاون 
مالی اقتصادی شهردار اصفهان با بیان اینکه الیحه دوفوریتی خرید ۵۳ 
دستگاه میدل باس با توجه به تعداد محدود آن به شورای اسالمی شهر 
تقدیم شد، خاطرنشــان کرد: قیمت خرید هر دستگاه میدل باس را در 
رایزنی با شرکت تولیدکننده به حداقل رساندیم .رییس شورای اسالمی 
شهر در خصوص الیحه خرید ۵۳ دستگاه میدل باس، اظهار کرد: با توجه 
به ضرورت رعایت توزیع مناسب ناوگان حمل ونقل عمومی، میدل باس ها 
باید در مناطق حاشیه ای فعال شود، زیرا مسافر در خطوط حاشیه ای کمتر 
است. ابوالفضل قربانی، نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان نیز 
گفت: در الیحه عنوان »میدل باس« ذکر شده است که پیشنهاد می شود 
به جای میدل باس واژه اتوبوس کوچک استفاده شود.مجید نادراالصلی، 
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان در این باره  بیان کرد: با توجه به اینکه در 
خیابان های کم عرض و پرجمعیت امکان استفاده از اتوبوس بسیار دشوار 

است، می توانیم از میدل باس ها در این محورها استفاده کنیم.

لزوم آغاز فعالیت ستاد مهر از هم اکنون
در ادامه جلسه نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: به نظر 
می رسد در هفته نخست مهر امسال به دالیل مختلف شاهد مشکالت 

ترافیکی در شهر باشیم،بنابراین  الزم است برای ساماندهی امور در این 
بازه زمانی، ستاد مربوط به هفته اول مهر از اکنون شکل گیرد.ابوالفضل 
قربانی  اظهار کرد: با توجه به تقارن زمانی اربعین حســینی، هفته دفاع 
مقدس و بازگشایی مدارس پیشنهاد می شود از اکنون ستاد مهر تشکیل 
و ابالغ ها صادر شود تا دستگاه ها نسبت به وظایفی که باید انجام دهند 
توجیه شوند.وی افزود: به نظر می رسد هفته نخست مهر امسال به دالیل 
مختلف شاهد مشکالت ترافیکی در شهر باشیم که البته با آغاز فعالیت ها 

از اکنون می توانیم بر این مشکالت غلبه کنیم.

مدیرانی که عملکرد مطلوبی ندارند، بیش از یک سال فعالیت نکنند
رســول میرباقری،یکی دیگر از  اعضای شورای اسالمی شــهر  در این 
جلسه اظهار داشت: شــهردار نســبت به تغییر مدیرانی که در یک سال 
گذشــته عملکرد مطلوبی نداشــتند، اقدام کند.میرباقــری اظهار کرد: 
اطالع رسانی های انجام شده، امیدآفرینی خوبی است برای افرادی که 
در حوزه عمران و مسائل شــهری دغدغه دارند.وی ادامه داد: الزم است 
شهردار بررســی هایی انجام دهد تا مدیرانی که جهادی عمل نمی کنند، 
بیش از یک سال فعالیت نکنند.عضو شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: 
اگر افرادی وجود دارند که مردم و سیستم از عملکرد آن ها راضی نیستند، 

نسبت به تغییر آن ها اقدام شود.

ضربه دوباره ای به پیکر زاینده رود نزنیم

 ســخنگوی شــورای اســالمی شــهر  به موضوع آب پرداخت و گفت:
 تمام مردم ایران باید از آب شرب و سالم بهره مند شوند و این حق مسلمی 
 است که از آن دفاع می کنیم، اما مشــکالت آبی ایجاد شده نباید زمینه 
 را برای دســت اندازی و تعرض به منابع آبی فراهــم کند.علی صالحی

  اظهار کرد: مراقب باشیم برخی حرکت های رسانه ای و سوءمدیریت ها 
 در بعضی استان ها باعث نشــود که با دســت خودمان ضربه دوباره ای
  به پیکر زاینــده رود بزنیم.وی افزود: از تمام متولیــان امر در حوزه ملی
  و اســتانی مطالبــه می کنیم که با دقت نظر بیشــتری بــر موضوعات
  قانونــی و مطالبات مــردم در حوزه آب نظــارت کنند. وی با اشــاره به
  بازدید شهردار و معاونان از شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، گفت:
  طــرح حمایــت از اقدامــات و خدمــات دانش بنیان در شــهرداری
  در حال پیگیری است، بنابراین امیدواریم همکاران با توجه به بندهایی
  که در طرح وجود داشــته و مصوب شــده اســت، گزارش سه ماهه ای

  را از پیشــبرد اهداف تعیین شــده در طرح دانش بنیان و بازدید انجام 
شده ارائه دهند.

رییس اداره هماهنگــی امور مناطق و ســازمان های 
معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان گفت: 
سال گذشــته بعضی از پارکینگ های شــهر اصفهان 
از جملــه ۲۵ آبان، بــاغ پرندگان، شــیخ بهایی، جلفا، 
اردیبهشــت، چمران و پشــت مطبخ »زیان ده« بوده 
است. شــهرداری نگاه درآمدی به پارکینگ های شهر 
ندارد.مجید عموچی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا اظهار 
کرد: شــهرداری اصفهان ۴۳ پارکینگ با ظرفیت ۹۵۰۰ 
دستگاه خودرو دارد که از این تعداد، ۱۷ پارکینگ روباز 
و بقیه مسقف و طبقاتی اســت.وی با اشاره به مصوبه 

اخیر شــورای اســالمی شــهر اصفهان برای افزایش 
نرخ پارکینگ های شــهرداری، گفت: نــرخ قبلی برای 
خودروهای شخصی در پارکینگ های مسقف، در ساعت 
اول ورود ۱,۲۰۰ تومان و از ساعت دوم به بعد هر ساعت 
۸۰۰ تومــان بود.رییس اداره هماهنگــی امور مناطق و 
ســازمان های معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری 
اصفهان خاطرنشان کرد: با تصویب افزایش دو برابری 
نرخ پارکینگ ها، این نرخ برای ساعت اول ورود ۲۴۰۰ و 
ساعت دوم به بعد هر ساعت ۱,۶۰۰ تومان تعیین شد که 
این افزایش نرخ هنوز ابالغ نشده است، اما حتی پس 
از اعمال افزایش قیمت نیــز ارزان ترین نرخ پارکینگ 
شهری را در کل کشور داریم.وی با بیان اینکه افزایش 
نرخ پارکینگ های شــهری در اســتفاده از پارکینگ ها 
تاثیری ندارد، اضافه کرد: با وجود افزایش صددرصدی، 

نرخ پارکینگ ها هنوز نرخ باالیی نیست، اما شاید برای 
خودروهایی که طوالنی مدت در پارکینگ های شهر پارک 
می کنند، تاثیر داشته باشد.عموچی، رها شدن بعضی 
خودروها برای مدت طوالنی در پارکینگ ها را از مشکالت 
این حوزه دانســت و افزود: خودروهای توقیفی نیز در 
گذشته در پارکینگ های شــهر بود و ظرفیت بخشی از 
پارکینگ ها را اشغال می کرد که سعی کردیم این معضل 
را برطرف کنیم.وی با بیان اینکه برخی شــهروندان در 
مکان هایی که پارکینگ وجود دارد، خــودروی خود را 
در حاشیه معابر پارک می کنند، گفت: در این خصوص 
سیاست های تشویقی و تنبیهی باید کنار هم باشد، به 
این معنا که عالوه بر ایجاد پارکینگ، حمل ونقل عمومی 
را نیز توسعه دهیم، زیرا مرکز شهر ظرفیتی دارد که اگر از 
این ظرفیت بیشتر استفاده کنیم، دچار مشکل می شود.

رییس اداره هماهنگی امور مناطق و سازمان های معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری:

شهرداری نگاه درآمدی به پارکینگ های شهر ندارد

هم آوایی هنرمندان جوان و باتجربه در نقش قلم
گالری نقش قلم میزبان نمایشــگاهی از آثاری هنرمندان باتجربه در رشــته های نقاشــی، نگارگری، 
خوشنویسی و حجم است که در کنار آثاری از هنرمندان جوان و نوپای اصفهان در معرض نمایش گذاشته  
شده اند.رویا صلواتی، مدیر گالری نقش قلم و کیوریتور این نمایشگاه به ایسنا گفت: در این نمایشگاه 
که به صورت گروهی برگزار شــده ۴۳ اثر تجسمی از ۱۹ هنرمند ارائه شــده و شامل ٨ اثر خوشنویسی و 
نقاشی خط، ٧ اثر نگارگری، حدود ٢٠ اثر آبرنگ، رنگ روغن و پاســتل، ۳ راپید و ۵ اثر حجم است.وی 
با بیان اینکه در این نمایشــگاه، آثار هنرمندان باتجربه اصفهان در کنار آثار هنرمندان جوانی در معرض 
نمایش گذاشته شده که در آغاز فعالیت هنری خود هستند، ادامه داد: قاسم معمارزاده غفاری، سیدعلی 
همایونی یکتا، فاطمه آذر، احمد آزادی، مطهره اکبری، مینا پورصفا، کیمیا تیموری، الیاس جابری، شادی 
چلوچی، شیما حسینیان، سارا حیدری، شیوا خجسته خسرو، لیال فاطمی، شیما فقیهی، حوری کریم نژاد، 
مائده مالکی، حسنیه محمدی نسب، عاطفه مسگری نیاسر و نوشین وصال در این نمایشگاه به ارائه اثر 
پرداخته اند.صلواتی افزود: نمایشگاه گروهی آثار تجسمی تا یکشنبه ۶ شهریورماه در گالری نقش قلم 
برپاست و عالقه مندان برای بازدید از این نمایشگاه می توانند همه روزه از ساعت ۱۷ تا ۲۰ به گالری نقش 

قلم اصفهان، واقع در خیابان چهارباغ عباسی، سرای قزلباش، طبقه زیرین، واحد ۱۲۲ مراجعه کنند.
 

نمایش ۷ پرده عاشورایی از استاد »سقا« در »سرخ نگار«
مدیر هنرهای تجســمی حوزه هنری اصفهان گفت: هفت پرده قلمکاری اســتاد »ســیدعلی بن 
سیدحسین سقائی اصفهانی« متخلص به )سقا( همزمان با افتتاح نمایشگاه نگارگری عاشورایی 
»سرخ نگار« به نمایش عموم درآمد.آزاده کوف گر اظهار کرد: ۲۱ اثر نگارگری با مضمون عاشورایی 
در نمایشگاه نگارگری عاشورایی با عنوان »سرخ نگار« ساعت ۱۸ در عمارت تاریخی سعدی افتتاح 
و تا بیست و چهارم شهریورماه ادامه دارد.وی، هدف از برگزاری نمایشگاه را آشنایی عموم مردم با 
فرهنگ عاشورایی دانست و ادامه داد: این نمایشگاه هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۰ به جز روزهای تعطیل 
در معرض دید عموم اســت.مدیر هنرهای تجسمی حوزه هنری اصفهان با اشــاره به پرده خوانی 
»مرشد نصوحی« در مراســم افتتاحیه، گفت: همواره اســتقبال مردم از نمایشگاه های مذهبی و 
نمایش پرده های قلمکاری و هنری عاشورایی »استاد سقا« خوب بوده است. وی ادامه داد: سال 
گذشته تنها به نمایش پرده عاشــورایی ختم شد؛ اما امسال نمایشــگاه نگارگری نیز به آن اضافه 
شد.کوف گر با تاکید بر اینکه نقاله خوانی تنها به شب اول ختم می شود، ادامه داد: کارگاه چاپ قلمکار 

و کتیبه سازی روز جمعه در تاریخ –چهارم شهریورماه- برگزار می شود.
 

مرکز »اصفهان شناسی و خانه ملل« برگزار می کند:

نشست »لهجه اصفهانی«
به همت مرکز »اصفهان شناســی و خانه ملل« ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان نشست »لهجه اصفهانی« در موزه عصارخانه شاهی برگزار می شود.به گزارش خبرنگار ایمنا، 
مرکز »اصفهان شناسی و خانه ملل« سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان تا به 
امروز کارگاه ها، همایش ها و دوره های مختلف علمی و پژوهشــی در حوزه اصفهان شناسی برگزار 
کرده است.این مرکز در حوزه نشــر فعالیت های شاخصی داشته است که می توان به تجدید چاپ 
کتاب »سقاخانه ها«، »زاینده رود« اثر حسین ابری، »شاه دژ« از استاد مهریار و چاپ کتاب »نظنز 
اصفهان« اشاره کرد.بر همین اساس این مرکز در نظر دارد روز چهارشنبه،دوم شهریورماه  ساعت ۱۸ 
نشستی تحت عنوان »لهجه اصفهانی« را در مکان عصارخانه شاهی برگزار کند. در این نشست که 
با سخنرانی منصور قاسمی، استاد تاریخ و اصفهان شناس خواهد بود، به موضوع لهجه اصفهانی از 
دیدگاه زبان شناسی تاریخی پرداخته خواهد شد.حضور در این نشست برای عموم رایگان است و 
افراد عالقه مند جهت کسب اطالعات بیشتر و شرکت در برنامه های علمی و کالس های آموزشی و 

کارگاه های این مرکز می توانند با شماره ۶_۳۲۲۴۵۱۸۴ تماس بگیرند.

با مسئولان

خبر روزاخبار

با حضور اساتید و متخصصان دانشگاه 
انجام شد؛

آسیب شناسی خزان تابستانه 
درختان شهر اصفهان

کارگروه تخصصی آسیب شناسی »علل کلروز 
و خزان زودرس درختان و ارائــه راهکارهای 
مدیریت آن« به منظور بهره گیــری از دانش 
و تجربیــات صاحب نظــران تخصص هــای 
مختلف علمی، با حضور اعضای هیئت علمی 
دانشــگاه ها و مراکز تحقیقاتی معتبر استان، 
مدیران و کارشناســان حوزه فضای ســبز و 
خدمات شهری شهرداری اصفهان برگزار شد. 
در این نشست به ســوابق اقدامات سازمان 
پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان که بر 
اساس نتایج پروژه های پژوهشی پیشین این 
سازمان یا دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور 
انجام شده است، پرداخته شد.در این جلسه 
به این موضوع اشاره شــد که خزان زودرس 
حادث شــده برای درختان چنار، یک معلول 
ناشی از اثر چندین عامل مختلف بوده است 
و فراتر از موارد مدیریتی فضای ســبز از جمله 
بستر کاشت، تغذیه گیاه، آبیاری است زیرا این 
عارضه مختص شهر اصفهان نبوده است و رفع 
آن تنها با تغییر مؤلفه های تحت اختیار سازمان 
پارک ها، میســر نیســت.از دیگر موضوعات 
مطرح شده در این نشســت تخصصی، ارائه 
گزارش مربوط به تغییر اقلیم شــهر اصفهان 
توســط یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه 
اصفهان بود که بیانگــر افزایش یک درجه ای 
متوسط دمای حداکثر در ۴۰ سال اخیر  است، 
همچنیــن در همین مــدت، تعــداد روزها با 
دمای باالی ۳۹ درجه ســانتی گراد افزایش 
نیم درصدی داشته که موجب کاهش رطوبت 
نسبی شده اســت؛ با توجه به ادامه روند این 
تغییرات، پیش بینی می شود زوال تدریجی 
نه تنها برای درختان چنار، بلکه در مورد سایر 
گونه های گیاهی موجود در فضای سبز نیز رخ 
دهد.همچنین در این کارگروه افزایش میزان 
آلودگی های شهر اصفهان نیز از جمله عوامل 
موثر بر  زوال درختان سطح شهر به ویژه چنار 
اعالم شد  و نقش آلودگی های مدرن  هم بر 

این عارضه غیرقابل انکار قلمداد شد.

مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان از اجرای عملیات سه هزار تن آسفالت در معابر این منطقه از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و گفت: ۶۰ درصد مطالبات مردمی 
منطقه دو مربوط به آسفالت معابر بوده است.محمد صیرفی نژاد با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری در راستای رضایت مندی عمومی شهروندان، آسفالت معابر 
در دستور کار منطقه دو شهرداری قرار گرفته است، اظهار کرد: با توجه به وجود محله های متعدد قدیمی در این محدوده، ۶۰ درصد از مطالبات مردمی در این منطقه 
مربوط به آسفالت خیابان ها و معابر اصلی و برخی خیابان های فرعی سطح منطقه بوده است که با توجه به اولویت های شهرداری در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان 
در محله ها، این موضوع به صورت زیربنایی در دستور کار قرار گرفته است.وی افزود: پوشش آسفالت یکی از مهم ترین و کاربردی ترین موارد برای تسهیل عبور و مرور 
است، به همین منظور از ابتدای سال جاری تاکنون حدود سه هزار تن آسفالت برای ارتقای کیفی و بهسازی معابر در این منطقه استفاده شده است.مدیر منطقه دو 
شهرداری اصفهان تصریح کرد: به منظور رفع موانع حرکتی وسایل نقلیه عمومی، یکدست کردن معابر و روان سازی عبور و مرور شهری، لکه گیری و مرمت آسفالت در 
خیابان های محله های و معابر به صورت نهضت آسفالت در حال استمرار است.وی هزینه صرف شده تاکنون برای آسفالت معابر منطقه دو شهرداری را ۴۵ میلیارد 

ریال اعالم کرد و گفت: از تمام ظرفیت ها و امکانات موجود شهرداری برای بهسازی و زیباسازی استفاده خواهد شد .

اجرای 3 هزار تن آسفالت در معابر منطقه 2 شهرداری اصفهان

آیین غبارروبی 
مقبره عالمه 

مجلسی
مراســم بزرگداشــت و آیین 
غبارروبــی مقبــره عالمــه 
مجلســی با حضور جمعی از 

دانش آموزان برگزار شد.

وز عکس ر

یمنا
س: ا

عک

عکس: ایمنا



   

سیدرضا مرتضوی روز گذشته در نشستی با خبرنگاران، با اشــاره به اینکه رویکرد دولت سیزدهم توجه به آحاد مردم در نقاط مختلف کشور است، گفت: سعی 
کرده ایم با برنامه ریزی، در سفرهای شهرستانی و با اولویت مناطق محروم به همه بخش های استان توجه داشته باشیم، در این زمینه تاکنون ۱۲ سفر و نزدیک 
به ۳۷۷ مصوبه داشته ایم و تالش کرده ایم در نقاط مختلف استان با حضور دستگاه های اداری، مسائل و مشکالت مناطق بررسی و اقدامات الزم انجام شود.

در ادامه گزیده صحبت های مرتضوی در این نشست را بخوانید:
باید توجه داشت که در استان اصفهان در ابتدای دولت ســیزدهم تعداد قابل توجهی بنگاه اقتصادی راکد داشتیم که با تشکیل منظم ستاد رفع موانع تولید 

توانستیم ۲۱۹ واحد را به چرخه تولید برگردانیم و ۱۳۹۰ مصوبه برای اجرا در حوزه بانکی و غیر بانکی نیز داشته ایم.
در مجموع طی یک سال اخیر مشکالت ۹۵۰ واحد صنعتی و کشاورزی با اشتغال ۶ هزار نفر و تسهیالت ۷ هزار میلیارد تومان برطرف شده است.

برای بهبود شرایط کســب و کار در اصناف نیز یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیالت پرداخت شده، بهره برداری از پروژه های جدید اقتصادی نیز در این بازه 
زمانی در دستور کار بوده است.

 هر هفته بین ۳ تا ۸ جلسه در تهران در زمینه پیگیری برخی از پروژه های اســتان اصفهان برگزار کرده ایم، ارتباط مستمری بین استان و حوزه های وزارتی 
بوده و از این رو پیشرفت اقدامات به خوبی صورت گرفته است.

تعیین تکلیف زمین های علی آباد کلنگان مشــکل بغرنجی برای مردم بود.خوشــبختانه مردم این منطقه بعد از ۴۷ ســال تعیین تکلیف شدند و افزایش 
رضایت را در پی داشت. این امر نیز منجر به تعیین تکلیف شهروندان این شهر شد.

تعیین تکلیف خدمات در مجموعه شهید کشوری هم انجام شد. این منطقه نیز دارای ۱۶ هزار واحد مسکونی است که شهرداری از این پس باید خدمات به 
این منطقه ارائه دهد.

در حوزه مدارس نیز توسعه در جهت مهارت افزایی در دستور کار است، در این زمینه جلسات مختلفی را تشــکیل داده ایم، در همه جلسات حضور یافته ام، 
خیران حمایت های خوبی داشتند و در یک فقره راه اندازی ۳۲ واحد در دســتور کار قرار گرفت که ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه می خواهد. در سفر استانی رییس 

جمهور نیز ۹۰۰ میلیارد تومان برای این امر مصوب شد تا مدارس نیمه تمام خیرساز تکمیل شود.
طی یک سال اخیر دو هزار کالس درس بازسازی و بهســازی شــد و از این رو خدمات خوبی به ویژه در مناطق محروم انجام و تصویب شد. در این زمینه 

پروژه های راه سازی جدید در دستور کار قرار گرفته است.
 بیش از ۲۳۰ هزار واحد مسکن باید طی چهار سال آینده در دستور کار قرار گیرد، در این شرایط باید هر سال ۵۰ هزار واحد مسکونی بسازیم، باید توجه داشت 

که ۱۴۰ هزار نفر نیز از استان در نهضت ملی مسکن ثبت نام قطعی شده اند.
 طرح احیای دائمی زاینده رود نیز در مرحله نهایی و اجرایی شدن است، سیاست ما در حوزه آب این است که کمتر حرف بزنیم و بیشتر کار کنیم.

 سامانه دوم آبرسانی با پیگیری های مختلف در هفتم خرداد سال ۱۴۰۱ وارد مدار شد و با ظرفیت یک هزار و ۶۰۰ متر بر ثانیه کار خود را آغاز کرد.
بهره برداری بیشتر از پساب، تغییر الگوی کشت، بهره برداری از کوهرنگ سه و … از برنامه های در دستور کار برای اجرای طرح جامع زاینده روده است، برای 

همه این بخش ها برنامه ریزی شده است.
 ساماندهی محور زاینده رود از جمله چاه های غیرمجاز و برداشــت آب در غرب استان نیز در دســتور کار طرح جامع احیای زاینده رود است، اگر رسانه ها 

همکاری کنند با مجموع این پروژه ها می توان احیای دائم جریان زاینده رود را داشته باشیم.
 اصفهان تاریخی است و فرونشست آن را تهدید می کند، باید هویت خود را با احیای دائمی زاینده رود حفظ کنیم، فضای گفتمان عمومی در جامعه نیز باید 

در این زمینه به کمک ما بیاید.
 طرح بن -بروجن مخالف مصوبات شورای عالی آب است، این پروژه در حوضه آبریز در استان اصفهان متوقف شد و در استان چهار محال مجدد پیگیری 
شد، مشــکالت اخیر آب چهارمحال و بختیاری ناشی از عدم ساخت یک تصفیه خانه مناسب اســت و از این رو مجبور هستند از داشته های استان خودشان 

برداشت کنند و ربطی به حوضه آبریز زاینده رود نداشته باشد.
 امروز مدیریت در استان و حمایت حاکمیت به شدت به دنبال حل مشکالت آبی زاینده رود است، اما بخشی از این امر نیز دست ماست که جنجال نکنیم 

و اجازه دهیم شرایط به آرامی پیش رود.
 ما وزارت نیرو را مکلف کرده ایم که همه پروژه های آبی استان را اجرایی کند، این امر باید در زمان خود اجرایی شود.

در زمینه اشتغال در استان نیز برای این امر در ستاد تسهیل ورفع موانع تولید اشــتغال را پایدار کردیم، تابستان گذشته نرخ بیکاری استان ۱۲.۶ درصد بود 
ودر آخر پاییز به ۱۱.۴ درصد و در زمستان به ۹.۵ و در سه ماهه امسال به وضعیت قبل برگشتیم. انتظار داریم با فعال شدن پروژه های مسکن مجدد نرخ بیکاری 

در استان کاهش یابد.
 دو محور اقتصاد گردشگری و اقتصاد دانش بنیان دو اولویت استان اصفهان است. در حوزه اقتصاد گردشگری کارگروهی را تشکیل داده ایم، دوماه فعالیت 
دارد و برنامه ریزی های خوبی تاکنون در این زمینه انجام شده و کارهای مشترکی با هنرمندان دیگر کشــورها نیز آغاز شده است که از آن جمله برگزاری هفته 

فرهنگی اصفهان در کشور رومانی است که این برنامه ها ادامه دارد.
 در خصوص مرمت گنبدهای تاریخی اصفهان باید بگویم این امر مورد اعتراض ما نیز هست، بر اساس گزارش اداره کل میراث فرهنگی در دولت جدید حتی 
یک کاشی هم به مرمت ها اضافه نشده است، داشتن طرح مناسب برای مرمت درمانی اســت که ما باید دنبال کنیم و در این زمینه از مدیرکل میراث فرهنگی 

خواستار بررسی ویژه شرایط گنبدها هستیم که هنوز گزارشی ارائه نشده است.
مصوبات سفر ریاست جمهوری به اصفهان به استان ابالغ شــد و دو مرتبه اعتبارات پرداخت شده است، ۳۴۵ مصوبه در استان داشتیم که از این تعداد ۱۷ 
هزار و ۲۳۳ میلیارد تومان آن ابالغ شده و مابقی پروژه هایی است که با سیاست خود اســتان از جمله پروژه های ورزش و جوانان که ۲۱۷ میلیارد تومان بوده، 

درشرف تعیین تکلیف است.
 در خصوص تخلفات مالی در فوالد مبارکه نیز بنا بر شنیده ها هنوز این گزارش رسما منتشر نشده است، اما جای خوشحالی است که مجلس چنین رویکردی 
را داشته و اجازه ورود دیگران به این طرح را نداده اند، اما در خصوص اینکه نوع اطالع رسانی درست است یا خیر؟ در برخی موارد مواجهه با موضوعات غرض 
ورزانه است و از سر دلسوزی نیســت. هنوز این موضوع را بررســی نکرده ام، اصل این موضوع را می پســندم، مجموعه فوالد مبارکه مجموعه عظیم و سرآمد 
شرکت های فوالدی جهان است و نباید نگاه خود را نسبت به این ظرفیت ها تغییر دهیم، باید در بررســی این گزارش دقت بیشتری صورت گیرد. اگر دستگاه 
قضایی به جمع بندی رسید که تخلفی صورت گرفته درخواست برخورد جدی با متخلفان را داریم چرا که باید در این زمینه به گونه ای رفتار شود که سرمایه های 

اجتماعی را از دست ندهیم.
در خصوص آخرین وضعیت قطار سریع الســیر اصفهان - تهران نیز ، این قطار متوقف شــده بود و پیگیری هایی انجام شد. در اوایل آذر ماه بود که شورای 
اقتصادی این امر را مصوب کرد، پیگیری های ما از قرارگاه خاتم مدام انجام شــده است، ۷ تونل بهره برداری شــده، ده ها پل کوچک به اتمام رسیده و نسبتا 
پیشرفت مناسبی طی ماه های اخیر داشتیم و در ۶ مقطع پروژه با حدود دوهزار نفر نیرو فعال اســت.  مقاومت هایی در شورای مقاومت نسبت به این پروژه 
بوده، با چنگ و دندان این پروژه را نگه داشتیم و در سفر استانی رییس جمهور نیز این موضوع مجوز رسمی را دریافت کرد و پیگیری هایی را برای تامین ال سی 

در دستور کار قرار داده ایم و سعی داریم پروژه را تا مرحله ریل گذاری پیش ببریم.
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ســه ســاعت هم برای این همه ســوال کفایت  پریا پارسادوست
نمی کرد. بعد از مدت ها فرصتی فراهم شــد تا 
رودرروی استاندار دولت رییسی در اصفهان بنشینیم و حرف هایش را بشنویم 
و سواالت مان را بپرسیم. راستش پاسخ ها در برخی موارد خیلی »کلی« بود. 
در برخی حوزه ها اما پاسخ های دقیق تر و جامع تری شنیدیم و قانع شدیم. 
آنجا هم که قانع نشدیم، روابط عمومی اجازه نمی داد بیشتر سوال کنیم! مثل 
همیشه »ضیق وقت« بهانه بود. نشست شلوغی بود و می شد گزیده تر کار کرد 
و خبرنگاران کمتری را هــم دعوت کرد تا فضا و فرصت برای طرح ســواالت 
بیشتر و جواب های بهتر هم فراهم باشد . هرچند اصوال مشخص نیست برخی 
خبرنگاران اصال چرا در این نشست ها شرکت می کنند وقتی حوصله شنیدن 
پرسش و پاســخ ها را ندارند و اگر هم خبرنگاری بخواهد مطالبه گر و پیگیر 

باشد و بگوید قانع نشده است، با اعتراض همکاران خود مواجه می شود! 
به روال مرسوم تمام نشســت های خبری، ابتدا استاندار گزارشی از عملکرد 
خود و همکارانش در مجموعه اســتانداری اصفهان ارائه کــرد. قرار بود کوتاه 
باشد اما کمی به درازا کشید و درنهایت قرار شد بقیه آمار و ارقام جدولی که به 
همراه داشت را بگذارد برای زمان پرسش و پاسخ و به همین مقدار بسنده کند. 
نوبت به سواالت خبرنگاران که رسید، می شد حدس زد دغدغه ها بیشتر در 
چه حوزه ای است؛ »آب«، »آب« و »آب« . همان آب که به قول استاندار برای 
بعضی ها »نان دارد«! انتقاد اصلی از ســکوت و  ســکون دوره های مختلف 
استانداری در اصفهان در حوزه آب و زاینده رود بود. درواقع نقد اصلی به این 
بود که چرا اســتاندار اصفهان مثل استاندار سایر اســتان هایی که خود را در 
 حوزه زاینده رود ذی نفع می بینند، قاطعانه برخورد نمی کند و حق اصفهان را 
 نمی گیرد؟ ســوال این بود که چرا آنها که صدای شــان بلندتر و حق شان از 
زاینده رود کمتر است، موفق ترند و طرح ها و پروژه هایشان را پیش می برند؛ 

اما مسئوالن استانی ما مدام از حق همسایگی حرف می زنند؟
پاسخ های اســتاندار اما مثل همیشــه بود و همانی که همیشه هست: » ما 
بدون دعوا و جار و جنجال رسانه ای پیگیر مصوبات هستیم.« و سوال بعدی 
خبرنگاران این بود که خب اگر این پیگیری ها خروجی مثبتی داشته، چرا هنوز 
زاینده رود خشک است؟ چرا بن-بروجن اجرایی شده یا در آستانه اجراشدن 
است؟ از طرح تونل کوهرنگ چه خبر؟ وعده های وزیر و رییس جمهور برای 
احیای زاینده رود چه شد؟ درواقع تمام حرف ما این بود که ما خروجی قابل 
 لمس از تمام پیگیری هــا و مصوبات و قول و قرارها مــی خواهیم اما آنچه 
می بینیم، تکرار مکررات و قول های جدید است و البته که کارهایی هم انجام 
شده که نمی توان منکر آن شد. حداقل مثل دولت قبل نیست که همه چیز را از 
پشت شیشه های دودی اتومبیل های الکچری ببینند، حتی لبخند مردم را! 

لبخندی که از گریه غم انگیزتر است!
سیدرضا مرتضوی چندباری بر قاعده »ُحسن همجواری« و »برادری« تاکید 
کرد. درعین حال تاکید کرد که با پروژه بن-بروجن مخالف هســتیم و دوبار 
تکرار کرد کــه »هرگونه بارگذاری جدید بر روی زاینده رود را دســت درازی به 
حقوق مردم اصفهان می دانیم و این سیاست اصلی و حرف برگشت ناپذیر ما 
در این مورد است.« با این حال بازهم یادآور شد که بهتر است با منطق و برادری 
پیش برویم و گفت که » ما دعوا نمی کنیم.« آقای استاندار چندباری هم اشاره 
کرد که به جای سروصداکردن در فضای مجازی و انجام مصاحبه های داغ و 
حاشیه درست کن، ترجیح می دهد به دور از حاشیه دنبال حل مسئله برود. 

یک جایی از صحبت ها هم توپ به زمین رســانه ها افتاد. آنجا که گفت اقناع 
ذهن مسئوالن کشور با اوست و اقناع مردم با رســانه ها و باید این کار را می 
کردند ولی شاید آقای استاندار نمی داند رســانه ها تا چه اندازه دست شان 

بسته است؛ حتی به وقت مطالبه گری! 
مرتضوی گالیه هایی هم از صدا و سیما داشت؛ گالیه شدید. اعتراض کرد که 
چرا صدا و سیما بدون اینکه در جریان پیگیری و ابالغ مصوبات سفر ریاست 
جمهوری به استان باشــد، گزارشــی پخش کرده که می گوید مصوبات ابالغ 
نشده و دستاوردهای سفر را زیرسوال برده است. استاندار توضیح داد که به جز 
مصوبات در حوزه سالمت و ورزش و جوانان، بقیه همگی ابالغ شده و این دو 

حوزه هم درحال پیگیری برای افزایش اعتبارات است. 
همان طور که انتظار می رفت درباره ماجرای تحقیق و تفحص از فوالدمبارکه 
هم سوال شد و استاندار هم منتظر این سوال بود. البته مرتضوی تالش کرد 
جوابی منطقی و محتاطانه بدهد. چندبار تاکیــد و تکرار کرد که به صرف یک 
گزارش قرائت شــده در مجلس، ظرفیت های این فوالدساز کشورمان را زیر 
سوال نبریم و در زمین دشمن بازی نکنیم! درواقع حرف استاندار این بود که 
 حتی اگر تخلفی هم صورت گرفته ، نباید نگاه مان را نســبت به ظرفیت های 
فوق العاده فوالدمبارکه برای ایران عوض کند و گفت که نه در دفاع از متخلفان 
که در دفاع از »مفهوم حقیقت« صحبت می کند. مرتضوی به سراغ رسانه های 
بیگانه و معاندان نظام هم رفت و گفت یکی از سیاست هایشان این است که 
تالش می کنند تا ظرفیت ها و توانمندی های کشورمان در حوزه های مختلف 
اعم از سیاســی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی و ... را تخریب کنند و زیر سوال 
ببرند و باید مواظب باشیم خوراک و سوژه برای این »الشخورهای بیرونی« و 

خارج از کشور فراهم نکنیم. 
 یکــی دیگــر از موضوعات مهمــی که اســتاندار به آن اشــاره کــرد ، بحث 
»برخوردارنمایی« اصفهان بود که گفت اصفهان چوب همین برخوردارنمایی 
را می خورد و باید واقعیت ها بازتاب داده شــود . خبرنگاران نسبت به ردیف 

اعتبارات کم اصفهان در بودجه و مالیات زیاد استان اعتراض داشتند؛ اعتراضی 
که قدیمی است و هربار در هر نشست خبری از هر استانداری که روبه رویمان 
نشسته، درباره اش سوال می کنیم و دســت آخر ، این سوال تکرار می شود 
ولی اصل قصه تغییری نمی کند و اصفهان همچنان »مظلوم« باقی می ماند! 
سیدرضا مرتضوی در پاسخ به ســوال خبرنگار »زاینده رود« دراین خصوص 
که چرا استانداران اصفهان در دولت های مختلف، معموال سیاست تساهل و 
تسامح مدام براساس همان قاعده »حسن همجواری« و »برادری« و »حق 
همسایگی« و ازاین دســت کلیدواژه ها )که در فرهنگ لغت همگی شان هم 
وجود دارد( را سرلوحه کار خود قرار می دهند و مثل استانداران سایر استان ها 
تالش نمی کنند تا گاهی خارج از مرزهای محافظه کاری و ســکوت و سکون، 
کاری برای حل مشکالت استان کنند، پاسخ خاصی نداد! و ترجیح داد درباره 
بخش دوم ســوال صحبت کند؛ اینکه »اگر قرار باشد در این مدتی که سکان 
اســتانداری اصفهان را برعهده گرفته، از یک اقدام خود نام ببرد که تفاوت او 
با استانداران قبلی را نشان بدهد و دســتمریزاد مردم اصفهان را هم به دنبال 
داشته است، آن یک اقدام چیســت؟« دوباره به همان گزارش عملکرد اول 
جلسه برگشت و مثال هایی زد: »حل مشکل زمین های علی آباد کلنگان )که 
شهرداری هم افتخار آن را برای خود می داند(، طرح تفصیلی کاشان، تعیین 
تکلیف خدمات پروژه شهید کشــوری« و ... بعد هم گفت کافی است شرایط 

»وقت گذاری« این استاندار با اســتاندارهای قبلی را بررسی کنیم تا متوجه 
تفاوت ها بشــویم. همان دولتی که به تعبیر مرتضوی؛ مســائل و مشکالت 
مردم را از پشت شیشه ارزیابی می کردند و مســکن نساختن برای مردم را 

افتخار می دانستند. 
می گویند »محمدعلی کلی« در مبارزات خود یک شــعار معروف داشــت : 
 »حرکت الکپشتی، نیش زنبوری.« استاندار استاِن ما مدام گفت که ترجیح 
می دهد به جای فضاسازی رسانه ای، پیگیری آرام، اصولی و اساسی انجام 
دهد. امیدواریــم این بار این سیاســت جواب دهد و اصفهــان بیش از این 

قربانی نشود. 
و خالصه که سه ساعت هم برای این همه سوال کفایت نمی کرد؛ اما در همین 
اندازه هم بد نبود. می شــود به آینده این جلسات امیدوارتر بود البته اگر قرار 
بعدی ما با استاندار به سال بعد و روزخبرنگار بعدی موکول نشود! راستی این 
چه شــکل هدیه دادن به خبرنگار بود؟ روابط عمومی محترم استانداری این 
ایده که به خبرنگار یک کاغذ بدهند که اسمش را بنویسد و موقع خروج برود 
روابط عمومی، آنجا برای سومین بار اسم خودش و رسانه اش را بنویسد و تازه 
کدملی اش را هم ثبت کند)!( و تحویل بدهد تا یک کارت هدیه تحویل بگیرد و 
بیاید، واقعا از ماحصل همفکری با کدام اتاق فکر حاصل شده بود؟ به هرحال 

شیوه جالب و درخور شأن جماعت رسانه نبود.

          حاشیه نوشتی از نشست سه ساعته استاندار اصفهان با اهالی رسانه 

مادعوانداریم!
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