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رییس پلیس راهور اســتان اصفهان گفت: برای مسیرهای غیر کارشناسی 
دوچرخه بیش از ۶ ماه اســت که جلسات کارشناســی بدون اقدام برگزار 

می شود.
ســرهنگ محمدرضا محمدی با بیان اینکــه تداخل ســاعت کار ادارات و 

مدارس و همچنین اشکال هندسی در بعضی معابر مانند برخی از مسیرهای 
دوچرخه که بدون کارشناسی و بدون نظر پلیس راه اندازی شده مزید بر علت 
است، تصریح کرد: برای مسیرهای غیر کارشناسی دوچرخه بیش از ۶ ماه 

است که جلسات کارشناسی بدون اقدام گرفته می شود.

 نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعه اصفهــان گفــت: نزدیک 
بــه ۸۰۰ زندانــی اصفهانــی طــی چند روز نخســت مــاه مبــارک رمضان 
 آزاد شــده اند و اصفهــان در امــر آزاد کردن زندانیان در کشــور اول اســت.
آیت ا... ســید یوســف طباطبایی نژاد در خطبه های عبادی-سیاســی این 
هفته نمــاز جمعه اصفهان ضمن تقدیر از مردم همیشــه در صحنه اســتان، 
برای کمک به آزاد شــدن زندانیان جرائم غیر عمد، اظهار کرد: مردم اصفهان 
در همه گرفتاری ها پیشــگام بوده انــد، اما به هر حــال در اصفهان جمعی از 
مردم به مساعدت همیشــگی همه اقشــار و از جمله دولت نیازمند هستند 
و جای تحســین دارد که با وجود تورم ۴۰ درصدی امســال ،مردم اصفهان 
 ۵۰ درصد بیشــتر از ســال قبل به ســتاد دیه و کمیته امداد کمک کرده اند.

وی با اعالم ایــن خبر که نزدیک بــه ۸۰۰ زندانی طی چند روز نخســت ماه 
مبارک رمضــان آزاد شــده اند، افزود: اصفهــان در امر آزاد کــردن زندانیان 
در کشــور اول اســت، به طوری کــه به گواه مســئول ســتاد دیــه جرائم 
غیرعمد حســاب جاری بــرای ایــن منظور مــدام در حال فعالیت اســت 
 و تــا کنــون میلیاردها تومــان به این حســاب از ســوی خیــران اصفهانی

 واریز شــده اســت.امام جمعــه اصفهــان خطاب بــه خیــران اصفهانی، 
گفت: خــدا عمر و ســالمتی و خیر بــه زندگی شــما بدهد که ایــن چنین 
فهم دینــی و اســالمی دارید و بــا وجود گرانی هــا و ســختی های معمول 
در کشــور در صحنــه حاضریــد و چه از نظــر تعــداد زندانیان آزاد شــده و 
 چه از نظر مبالــغ پرداختی به ســتاد دیه در کشــور حــرف اول را می زنید.
طباطبایی نژاد به فرازی از وصیت نامه امام علی )ع( به ویژه در ایام سوگواری 

ضربت خوردن آن حضرت و تاکید ایشــان بر توجه به ایتام اشاره و تصریح 
کرد: حضرت علی در وصیت نامه خود می فرمایند »ا... ا... فی االیتام« ؛ نباید 
هیچ چیز توجه شما از ایتام را منحرف کند، یتیم نیازمند سرپرستی است و به 
خصوص اگر محالت مسجد محور باشند و مسجد نیز کار دینی انجام دهد و 
 زرنگ باشد باید ایتام نیازمند شناسایی و مورد حمایت و پیگیری قرار گیرند.

وی ادامه داد: برخی خیریه ها در این ایام اعالم می کنند که چند 1۰ هزار غذا 
میان نیازمندان توزیع شده، این خوب است، اما باید فکر شود که اگر این غذا 
به شکل دیگری توزیع می شد می توانست غذای 1۰ روز یک نیازمند را تامین 
کند، حضرت علی)ع( به نقل از پیامبر)ص( می فرمایند »که نکند شما حضور 
داشته باشید و زنده باشید اما حق یک بچه بی سرپست ضایع شود«. ضایع 
شدن به این مفهوم که از مسیر درست منحرف شود، از تنگی معیشت درس 

را رها کند و به مواد مخدر روی بیاورد.

هفدهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان همزمان با ماه مبارک رمضان و 
در روزهای پنجم تا دهم اردیبهشت ماه برگزار می شود.این نمایشگاه که پس 
از سه ســال وقفه برپا می شود، شــرایطی را فراهم می آورد تا 1۴۰ موسسه، 
تشــکل، نهاد و مجموعه فعال در حوزه قرآن و عترت به ارائه دســتاوردها و 

توانمندی های خود بپردازند.
فعــاالن حوزه های نشــر مکتوب در حــوزه انتشــارات قرآنــی و مذهبی، 
خبرگزاری ها، رســانه های جمعی و دیجیتال، اســتارت اپ هــا و خدمات 
نرم افــزاری جدید قرآنــی، محصوالت فرهنگــی، هنری قرآنی )نقاشــی، 
خوشنویسی، آثار حجمی، سفال، سرامیک و...(، خدمات آموزشی کودکان 
و نوجوانان و خانواده های قرآنی، سازمان ها و نهادهای دولتی و موسسات 

قرآنی و مراکز علمی و دانشــگاهی مرتبط و مجموعه های طراحی معماری، 
اجرای دکوراسیون و احیای اماکن مذهبی و فرهنگی و تامین خدمات وابسته 

در این نمایشگاه حضور فعال خواهند داشت.
موسسات و فعاالن حوزه قرآنی از چهار اســتان اصفهان، تهران، قم و کرمان 
در این نمایشگاه حضور می یابند و دستاوردهای خود را در 1۴ هزار مترمربع 

فضای نمایشگاهی به نمایش می گذارند.
هفدهمین نمایشــگاه قرآن و عترت اصفهان پس از سه ســال وقفه برگزار 
می شــود و از جمله ویژگی های آن می توان به افزایش پنج برابری در متراژ 
و تعداد مشــارکت کنندگان و همچنیــن رویکرد کامال فرهنگــی و مذهبی 

)غیرتجاری( اشاره کرد.

رییس پلیس راهور استان:

جلسات کارشناسی مسیرهای دوچرخه اصفهان بدون اقدام است

امام جمعه اصفهان:

اصفهان در  صدر آزادی زندانیان
اصفهان؛ میزبان نمایشگاه قرآن

 سرمایه گذاری ساالنه 
»ونیرو« کاهشی شد؛

فوالد مبارکه 
صدرنشین 

سودسازی »ونیرو«

7

1

3

در حاشیه نماز جمعه اصفهان مطرح شد:

 کمترین مراجعه شهروندان به میز خدمت
 منطقه 3 بود

مدیر بازرسی و نظارت اصناف اصفهان  خبر داد:
 فروش باتری و کمک فنر بدون شناسه 

جرم است

8

اصفهان در  صدر 
آزادی زندانیان 

نماینده اصفهان از ادغام اپراتورها برای گرانی اینترنت دفاع کرد؛

توسعه اینترنت با جیب مردم

درخشش دو نفر از کارکنان 
آبفای استان اصفهان در 
یازدهمین جشنواره ملی 

کتابخوانی رضوی

 شناسایی مهم ترین 
 دالیل ترافیک سنگین

 در شهر اصفهان 

 معاون جهاد کشاورزی استان
 مطرح کرد :

اصفهان با مازاد گوشت 
مرغ مواجه است

7

3

7

8

 برخورد با دالالن ارزی
 در اصفهان تشدید 

می شود

یمنا
س: ا

عک

3

7

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان:

 مسیر های دوچرخه سواری اصفهان 
غیر کارشناسی است

 نقطه سرخط! 
   چندین سال پیگیری برای حل مشکالت جوان تا جلوان، جاده معلق اصفهان

 بی فایده بوده است؛

    مراسم احیای شب بیست و یکم ماه رمضان در نقاط مختلف اصفهان برگزار شد.

عکس روز

اظهارنظر روز

عکس: باشاگه خبرناگران جواناحیای شب بیست و یکم ماه رمضان در اصفهان

عکس: باشاگه خبرناگران جوان

عکس: ایمنا

3



پوتین،میزبان»گوترش«میشود
به گزارش خبرگزاری تاس، دیمیتری پســکوف، ســخنگوی کرملین گفت: روز سه شنبه، ۲۶ آوریل، 
دبیرکل ســازمان ملل متحد برای مذاکراتی با ســرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه وارد مسکو 
می شود. وی همچنین با والدیمیر پوتین، رییس جمهوری روســیه دیدار خواهد داشت.در ۱۹ آوریل، 
گوترش با ارسال پیام های جداگانه ای به هیئت های دائم روسیه و اوکراین در این نهاد، خواستار مالقات 
با والدیمیر پوتین و ولودیمیر زلنسکی، رییس جمهوری اوکراین در پایتخت این کشورها شد.استفان 
دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل گفت: دبیرکل تاکید دارد که در این دوره خطر و پیامد بزرگ، درباره 
گام های فوری برای برقراری صلح در اوکراین و آینده چندجانبه گرایی بر پایه منشــور سازمان ملل و 
قوانین بین المللی گفت وگو کند. گوترش تاکید دارد که هم اوکراین و هم فدراسیون روسیه جزو اعضای 

موسس سازمان ملل هستند و همواره از حامیان قدرتمند این سازمان به شمار رفته اند.

جایگزینتحریمهایروسیه،جنگجهانیسوم
رییس جمهوری آمریکا گفت که یک جایگزین برای تحریم های سختگیرانه ای که واشنگتن علیه 
روسیه اتخاذ کرده اســت، جنگ جهانی ســوم خواهد بود. جو بایدن، رییس جمهوری آمریکا در 
مصاحبه ای با »براین تیلر کوهن« که ویدئوی آن در صفحه یوتیوب او منتشر شد، گفت: »شما دو 
گزینه دارید؛ اینکه جنگ جهانی سوم را شروع کنید و به جنگ فیزیکی با روسیه بروید، یا راه دوم، 
اینکه مطمئن شوید کشوری که برخالف قوانین بین المللی عمل می کند، در نهایت بهای انجام این کار 
را می پردازد.«رییس جمهوری آمریکا تاکید کرد که هیچ کدام از تحریم ها فوری نیست. بایدن گفت: 
»اما من گمان می کنم که این تحریم ها، گسترده ترین تحریم های تاریخ، تحریم های اقتصادی و 
تحریم های سیاسی هستند«.  رییس دموکرات کاخ سفید همچنین تاکید کرد: »روسیه بابت این 

کار در کوتاه مدت و بلند مدت و به ویژه در بلند مدت هزینه جدی پرداخت خواهد کرد.«

حملهسایبریبهسایتهایدولتیترکیه
برخی منابع از خارج شدن دسترسی به سایت های دولتی ترکیه مانند خبرگزاری آناتولی به دنبال حمله 
سایبری خبر دادند.خبرگزاری آناتولی ترکیه و چند سایت دولتی این کشور  جمعه شب از دسترس 
خارج شدند.برخی منابع گزارش دادند که به دنبال حمله سایبری از خاک عراق، برخی از سایت های 
دولتی ترکیه از دسترس خارج شده است.بررسی سایت های ترکیه به عنوان مثال خبرگزاری ترکیه، 
صحت این مدعا را نشان می دهد.کانال خبری صابرین نیوز در تلگرام نوشت که حمله سایبری شامل 
چند سرور سایت های نظامی و رســانه ای متعلق به دولت ترکیه از خاک عراق بوده است.این کانال 
دقایقی بعد ، بیانیه ای کوتاه از یک گروهی که خود را »تیم الطاهره« نامیده، منتشر کرد که در آن، حمله 

سایبری به ترکیه در واکنش به یک سری از اقدامات ترکیه در عراق صورت گرفته است.

هندبرایسفر»مودی«امنیتیشد
نخست وزیر هند برای نخستین بار از زمان وضع قانون جدید امنیتی در جامو و کشمیر به این منطقه 
می رود.به گزارش خبرگزاری فرانســه، دولت ملی گرای هندی نارندرا مودی، نخست وزیر هند به 
دنبال سرکوب شبه نظامی گری در جامو و کشــمیر این قانون را دو سال قبل وضع کرد.دهلی نو در 
سال ۲۰۱۹ خودمختاری محدود جامو و کشمیر را وقتی لغو کرد که مقام ها هزاران تن را در این منطقه 
دستگیر کرده و طوالنی ترین مسدود سازی اینترنت جهانی را وضع کردند که به این ترتیب، فعالیت 
اپوزیسیون محلی را متوقف کردند.تدابیر امنیتی شدید پیش از سفر مودی به جامو و کشمیر وضع 
شده است.دولت مودی می گوید که تصمیمش برای پایان دادن به خودمختاری محدود کشمیر 
با هدف تقویت صلح پایدار و سرمایه گذاری در این منطقه پر تنش است؛ جایی که ده ها هزار نفر در 

طول سال های گذشته در پی درگیری ها کشته شده اند.

چهره روز

نماینده مردم تهران: 

اجرایداوطلبانه
»شفافیتآراینمایندگان«
بهزودیآغازمیشود

نماینده مــردم تهران در مجلس شــورای 
اسالمی، تاکید کرد: سامانه پارلمان مجازی 
بــرای انتشــار عمومــی آرای نماینــدگان 
آماده شده و ان شــاءا... اجرای آزمایشی 
داوطلبانه شفافیت آرای نمایندگان به زودی 

آغاز خواهد شد. 
مالک شریعتی نیاســر در صفحه شخصی 
خود در توئیتر، نوشت:با پیگیری نامه ۱۶۲ 
نفره از رییس مجلس و مساعدت ایشان، 
تاکنــون حــدود ۳۰ نماینده آرای مســتند 
خودرا از IT مجلــس دریافت کرده اند واین 
آمار به تدریــج درحال افزایش اســت.به 
همــت دکتر بحرینــی، ســامانه »پارلمان 
مجازی« برای انتشــار عمومــی آرا آماده 

شده است.
گرچه از اول مجلــس برخی همکاران نظیر 
 روح ا... نجابت به طور پیوســته آرای خود 
را در سایت شخصی منتشــر کرده و اخیرا 
 علی خضریان نیز انجام داده اســت، قرار 
اکثر جمع ما این اســت که کاری هماهنگ 

انجام شود.
 بنابرایــن اجــرای آزمایشــی داوطلبانــه 
شــفافیت آرای نمایندگان بــه زودی آغاز 
می شــود. شــفافیت آرا یکی از مهم ترین 
وعده هایــی بود کــه مجلــس یازدهم از 
نخســتین روزهای آغــاز بــه کار خود قول 

تحقق آن را به مردم داد.
 نمایندگان مجلــس یازدهــم طرحی را با 
عنوان شفافیت آرای نمایندگان تهیه کرده و 
پس از تصویب کلیات آن قرار شد به صورت 
دو شــوری مورد بررســی قرار گیرد. اما یا 
وجود گذشت حدود یک سال و اندی از آغاز 
به کار مجلس یازدهم خبــری از این طرح 
نشــد. تعدادی از نمایندگان نیز از تعلل در 
رســیدگی به این طرح انتقاد کرده و در نامه 
ای به هیئت رییســه خواستار در دستورکار 

قرار گرفتن این طرح شدند. 

پالس های مثبت از دور جدید گفت وگوهای ایران و عربستان؛

 آشتی قریب الوقوع
با برگزاری دور جدید گفــت وگوها میان  پریساسعادت
مقامات ایرانــی و عربســتان در عراق، 
امیدها برای از سرگیری روابط میان دو کشــور افزایش یافته است. 
رسانه های خبری می گویند در پنجمین دور گفت وگو میان نمایندگان 
عالی جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی که در بغداد پایتخت 
عراق برگزار شد، چشم انداز روشن تری نســبت به از سرگیری روابط 
میان دو کشور ترسیم شده است.مسئولین عالی عراق و سلطنت عمان 
نقش موثری در شکل گیری جلسات مشترک میان نمایندگان تهران 
و ریاض داشته اند.در جریان پنج دور گفت وگوهای صریح انجام شده، 
در مورد چالش های اصلی در مسیر از سرگیری روابط دو کشور تبادل 

نظر شده است.
 مقامات ارشــد دبیرخانه شــورای عالی امنیت ملی ایــران و رییس 
ســرویس اطالعاتی عربســتان به عنوان نماینــدگان تام االختیار دو 
کشور در جلســات شــرکت کرده اند.اگرچه هنوز اخبار رسمی در مورد 
محتوای آخرین دور گفت وگوها و توافقات احتمالی منتشــر نشده؛ 
اما اطالعات رسیده به نورنیوز حاکی اســت که فضای مثبت نشست 
اخیر امیدواری ها برای گام نهادن دو کشور در مسیر از سر گیری روابط 
را افزایش داده است.با توجه به شــکل گیری فضای مفاهمه و گفت 
وگوهای ســازنده میان نمایندگان دو کشــور، پیش بینی می شود در 
آینده ای نزدیک زمینه برگزاری جلســه مشترک میان وزرای خارجه 
جمهوری اسالمی ایران و عربستان ســعودی فراهم شود. در همین 
زمینه اسپوتنیک هم ادعا کرده که گفت وگوها در فضای بسیار مثبتی 
در جریان بود.بر اســاس گزارش العالم، این منبع در پاسخ به سوالی 
درباره پرونده های مطرح شده در جلسه مذکور گفت: دو هیئت روی 
بیشتر پرونده های منطقه و همچنین پرونده روابط دوجانبه و امنیت 
منطقه خلیج )فارس( صحبت کردنــد.دور پنجم گفت وگوهای ایران 
و عربستان قرار بود اسفند ماه گذشته برگزار شــود که به دنبال اقدام 
عربستان سعودی در اعدام جمعی شــماری از شهروندان شیعه این 
کشور متوقف شــد.»فواد حســین« وزیر خارجه عراق در سفر اخیر 
خود به تهران در نشستی خبری در پاســخ به سوالی درباره دور پنجم 
گفت وگوهای ایران و عربستان تاکید کرد: این گفت وگوها ادامه داشته 
و برای مدتی متوقف شــد. امیدواریم دور بعدی این گفت وگوها بین 
ایران و عربستان برگزار شود. مشخص اســت که گفت وگو تا االن در 
چارچوب مشــارکت دســتگاه امنیتی دو طرف بوده است و از سمت 
ایران نمایندگانی از وزارت خارجه بوده انــد ولی چارچوب گفت وگوها 
بین دستگاه های امنیتی بوده است. برخی مسائل وجود دارد که باید 

مطرح شود..فواد حســین گفته بود: گمانه زنی هایی درباره زمان آن 
مطرح شده است ولی به صراحت نمی توانم درباره زمان نشست بعدی 
صحبت کنم، ولی طرفین این تمایل را دارند نشست های خود را ادامه 
دهند.برهم صالح، رییس جمهور عراق برای اولین بار در ماه می سال 
۲۰۲۱ اعالم کرد که عراق، میزبان گفت وگوهای ایران و عربســتان بود 
و تاکنون چهار دور از این مذاکرات بین ایران و عربســتان به میزبانی 
بغداد برگزار شده است.»قاســم االعرجی«، مشاور امنیت ملی عراق 
هم ابراز امیدواری کرده بود که دور پنجم مذاکرات ایران و عربستان در 

بغداد به بازگشایی سفارت های ایران و عربستان منجر  شود.
این روند در حالی انجام شده است که عربســتان با فاصله گرفتن از 
آمریکا به دلیل اختالف منافع و عقاید با دولــت بایدن تالش دارد تا 
روابط خود با کشــورهای منطقه از جمله ایران و ترکیه را بهبود ببخشد 
در همین راستا به نظر می رسد آشــتی میان ایران و عربستان قریب 

الوقوع باشد. 
در همین راستا امارات دیگر کشــور عربی متحد نزدیک به عربستان 
هم برای آشتی و بهبود روابط با ایران ابراز تمایل کرده است. همزمان 
با سفر وزیر امور خارجه عراق به ایران و شروع رایزنی مقامات ایرانی 

باعربستان ، مشــاور رییس امارات متحده عربی در امور دیپلماتیک 
تاکید کرد که کشــورش در تالش برای دســتیابی به بهترین روابط با 
ایران اســت. »انور قرقاش«، مشــاور رییس دولت امارات تصریح 
کرد کشــورش برای اطمینان یافتن از ثبات و رفــاه در منطقه باید به 
دنبال روابط خوب با ترکیه و ایران باشد.قرقاش گفت: »واقعیت   های 
سیاسی بین المللی نشــان می دهند که اقدامات جمعی بهترین راه 
برای دستیابی به نتایج مثبت و کاستن از اثرات منفی است. اقدامات 
جمعی به رغم آنکــه در منطقه ما بنا به دالیل متعــدد با موانع زیادی 
مواجه شــده   اند الزم و ضروری هســتند«.این مقام امارات متحده 
عربی در ادامه افزود: »با توجه به تغییرات کنونی در منطقه الزم است 
با کشورهایی که سیاست ها و دیدگاه   های متفاوتی نسبت به ما دارند 
مسائل مان را با تالش برای رســیدن به فهم مشترک و کنار گذاشتن 

اختالفات به صورت صلح   آمیز حل کنیم.«
از سر گیری روابط دو کشور با ایران امیدها برای پایان جنگ افروزی 
ها در یمن را هم افزایش خواهد داد. سلســله روابطی که همه در هم 
پیچیده اند و اگر گره این کالف باز شود بخش های بزرگی از خاورمیانه 

روی صلح و آرامش را شاید به صورت موقت خواهد دید.

اخبار

بین الملل

یکشنبه4اردیبهشت22/1401رمضان24/1443آوریل2022/شماره3512

امیرعبداللهیان خطاب به مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا تصریح کرد: آمریکا باید زیاده خواهی 
ها و تردید را کنار گذاشــته و در مســیر واقع بینی 
و راه حل گام بردارد.حســین امیرعبداللهیان در 
تماس تلفنی با »جوزپ بورل« مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا درباره آخرین وضعیت گفت 
وگوهای وین برای رفــع تحریم و همچنین برخی 
موضوعات مهم منطقه ای و بیــن المللی رایزنی 
کرد.وزیر امور خارجه با اشــاره به تداوم رایزنی ها 
برای رفع تحریم ها و با بیان اینکه »هیچ تردیدی 
در اراده دولت جمهوری اسالمی ایران برای رسیدن 
به توافق خوب، قوی و پایدار وجود ندارد«، تصریح 
کرد: کاخ ســفید باید زیاده خواهی ها و تردید را 
کنار گذاشته و در مســیر واقع بینی و راه حل گام 
بردارد. رییس دستگاه دیپلماسی با اشاره به تالش 

طوالنی همه طرف ها در وین عنوان کرد: اکنون سه 
کشور اروپایی و روسیه و چین آماده نهایی شدن 
توافق هســتند. دولت فعلی آمریکا باید جسارت 
 اصالح سیاست های اشتباه گذشته کاخ سفید را

 داشته باشد.امیرعبداللهیان با قدردانی از تالش 
های بی وقفه جوزپ بــورل و انریکه مورا، معاون 
بورل و هماهنــگ کننده گفت وگوها یادآور شــد: 

اکنون دیپلماسی به درستی و به خوبی عمل می 
کند.رییس دستگاه دیپلماسی در بخش دیگری 
از این گفت وگوی تلفنی با اشاره به تشدید اقدامات 
تروریستی و موج آوارگان در افغانستان، بر لزوم 
همکاری جدی درباره برقــراری ثبات و امنیت در 
این کشور، رسیدگی به مشکل آوارگان افغانستانی، 
ارســال کمک های بشردوســتانه و مبارزه با مواد 
مخدر تاکیــد کرد.وزیــر امور خارجه کشــورمان 
همچنین با اشاره به ابعاد گسترده و عمیق تحوالت 
اوکراین، بر ضرورت تمرکز بر راه حل سیاســی در 
حل بحران اوکراین تاکید کرد. امیرعبداللهیان در 
ادامه این گفت وگو از برقراری آتش بس موقت در 
یمن استقبال و ابراز امیدواری کرد که منطقه شاهد 
آتش بس دائمی، رفع محاصره کامل یمن و توافق 

یمنی - یمنی باشد.

پیامامیرعبداللهیانبه»بورل«دربارهزیادهخواهیهایآمریکا

طالبان: 

بههمهتعهداتدربارهحقابهایرانپایبندهستیم
معاون ســخنگوی طالبان اعالم کرد که برای رفع نگرانی ایران درباره حقابه هیرمند آماده هســتیم 
و به همه تعهدات در این رابطه پای بند هســتیم.انعام ا... ســمنگانی با اشــاره بــه حقابه ایران از 
رود هیرمند اظهارداشــت که افغانستان به 
همه تعهداتــش درباره حقابــه با جمهوری 
اســالمی ایران، پای بند است.ســمنگانی 
گفت که بر اثر خشکســالی افغانســتان با 
کمبود آب مواجه است و شاید حقابه ایران 
هم از این بابت متاثر شــده که این مسئله، 
قابل بحث اســت.معاون سخنگوی طالبان 
اظهارداشــت که طالبان آماده است نگرانی 
ایران در زمینه حقابه هیرمنــد را از راه گفت 
وگو رفع کند.پیــش از این نیــز »ذبیح ا... 
مجاهد« ســخنگوی طالبان ضمن ابراز خرسندی از روابط افغانســتان و ایران تاکید کرده بود که بر 
اساس توافقاتی که انجام شده، همچنان نســبت به حقابه ایران متعهد هستند.مجاهد گفته بود که 
طی سال های اخیر در افغانستان خشکسالی بوده است بنابراین در صورتی که طرف افغانستان به 
اندازه کافی آب وجود داشته باشد، حتما بر اساس توافق نامه هایی که وجود دارد، کشور ایران نیز از 
این آب مستفیذ خواهد شد.»مالعبداللطیف منصور« وزیر انرژی و آب طالبان حدود دو هفته پیش 
در دیدار با »سید حسن مرتضوی« معاون ســفارت جمهوری اسالمی ایران در کابل اطمینان داد که 

در مدیریت آب رودخانه هیرمند بر اساس قانون و توافقات موجود دو کشور همکاری خواهد کرد.

باالتریننشانمسلمانانروسیهبهسفیرایراناهداشد
در ضیافت افطاری که از سوی اداره دینی مسلمانان و شورای مفتیات روسیه با حضور سفرای کشورهای 
اسالمی در مسجد جامع مسکو برگزار شده بود، مفتی »شیخ راویل عین الدین« رییس شورای مفتیات 
روسیه، باالترین نشان مسلمانان این کشور به نام »الفخر« را به کاظم جاللی سفیر ایران در روسیه اهدا 
کرد.در این مراسم که »مسعود احمدوند« رایزن فرهنگی سفارت ایران نیز حضور داشت، مفتی شیخ راویل 
عین الدین با اشاره به تالش های سفیر کشورمان در توسعه روابط با جامعه مسلمانان روسیه با اهدای 
نشان و لوح سپاس از وی قدردانی کرد.وی ضمن اشاره به دیدار اخیرش با رییس جمهور ایران و حضور 
وی  در مسجد جامع مســکو ابراز امیدواری کرد: پیوندهای معنوی میان ایران و روسیه بیش از پیش 
گسترش یابد.»کاظم جاللی« سفیر کشورمان در فدراسیون روسیه نیز در این مراسم ضمن تبریک ۱۱۰۰ 
سالگی پذیرش اسالم در روسیه، تعمیق روابط با مسلمانان این کشور را یکی از سیاست های محوری ایران 

خواند و تاکید کرد: اشتراکات دینی و فرهنگی بسیاری میان جامعه اسالمی روسیه و ایران وجود دارد.

یونان،نفتکشادعاییحاملنفتایرانراآزادکرد
چند روز پیش بود که گارد ســاحلی یونان اعالم کرد که یک نفتکش روسی را توقیف کرده است؛ اما 
حاال می گوید به خاطر ابهام در تحریم ها، این نفتکش را آزاد می کند.به گزارش رویترز،  یونان گفته بود 
این اقدام در راستای اجرای تحریم های اتحادیه اروپا علیه مسکو انجام شده است، اما حاال می گوید 
نسبت به تحریم بودن مالکان این کشتی از سوی اتحادیه اروپا ابهام وجود داشته و می خواهد این 
نفتکش را آزاد کند.رویترز مدعی شــده که این نفتکش روســی حامل نفت ایران بوده و در جزیره 
سیری بارگیری کرده است .یک مقام دولتی یونان بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت: سازمان مبارزه 
با پولشویی این کشور دستور آزادسازی نفتکش روسی را به گارد ساحلی داده است.این نفتکش به 

نام پگاس ۱۱۵ هزار و ۵۰۰ تن وزن داشته و ۱۹ نفر خدمه داشته است.

وز عکس ر

بوریسجانسون،
مدلهندیشد

سفر نخســت وزیر انگلیس به 
هند با دســتاورد های دفاعی و 
امنیتی برای دو طرف همراه بود.
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تصادف مرگبار ،جان کارگر شهرداری اصفهان را گرفت

بی احتیاطی راننده دهه هشتادی، جان کارگر ۴۷ ساله شهرداری اصفهان را گرفت.ساعت ۷ و ۲۳ 
دقیقه صبح جمعه، ۲۶ فروردین ماه کارگر زحمت کش شرکت خدماتی سبز صفه تمیز، از شرکت های 
متولی نظافت شهر، بر اثر تصادف با یک دســتگاه خودروی پژو پارس سفید در خروجی خیابان 
هشت بهشت محدوده بزرگراه شهید صیاد شیرازی، جان خود را از دست داد.رییس اداره خدمات 
شهری منطقه ۴ شهرداری اصفهان با بیان اینکه این حادثه صبح جمعه و در خلوتی معابر شهر اتفاق 
افتاد، گفت: کارگر متوفی، لباس مخصوص پاکبانی به تن داشته و پس از پایان کار خود، از بزرگراه 
درحال خروج بوده که متاسفانه در رمپ خروجی خیایان هشت بهشت دچار سانحه می شود.مجتبی 
حق شناس،  با بیان اینکه سعید رضایی کارگر ۴۷ ساله در این حادثه جان خود را از دست داد، افزود: 
راننده متخلف خودرو متولد سال ۱۳۸۱ و بسیار جوان است و تاکنون هیچ مدرکی دال بر دارا بودن 

گواهینامه رانندگی به پلیس راهور ارائه نکرده است.
 

 اجرای طرح بهار قرآن در دانشگاه معارف قرآن 
و عترت)ع( اصفهان

رییس دانشــگاه معارف قرآن و عترت)ع( اصفهان از اجرای طرح بهار قرآن در ماه مبارک رمضان 
خبر داد.محسن حاج کاظمیان اظهار کرد: رمضان ماهی اســت که درهای آسمان به روی بندگان 
گشوده می شود و فرصتی است برای سفر انســان به درون خود و زدودن اخالق ها و رفتارهایی که 
فرصت بندگی را در طول سال از فرد سلب می کند و مانع این می شود که انسان به قرب الهی و جایگاه 
اصلی اش در نظام خلقت دست پیدا کند و برای مسلمانان بسیار فرخنده و با برکت است.وی ادامه 
داد: باتوجه به اهمیت قرآن در این ماه مبارک و خط مشی این دانشگاه در عرصه انس بیشتر با قرآن، 
طرح بزرگ بهار قرآن را با استفاده از ظرفیت شبکه های اجتماعی با حضور عالقه مندان به قرآن اجرا 
می کند.حاج کاظمیان افزود: باتوجه به حضور گســترده دانشجویان و عالقه مندان در این طرح و 
گستره فراوان و ضریب نفوذ شبکه های اجتماعی در این دوران، ارسال محتواهای قرآنی به سهولت 
امکان پذیر است، بنابراین ما با استفاده از این فضا به تبلیغ قرآن می پردازیم.وی ادامه داد: در این 
طرح دانشجویان فارغ التحصیل و دانشــجویان در حال تحصیل با ما همکاری می کنند تا مبلغان 
خوب قرآن باشند. امید است بتوانیم با این طرح قدم کوچکی در راستای اعتالی هرچه بیشتر قرآن 

کریم در ایام مبارک برداشته باشیم.
 

شیدایی در اصفهان
نمایشگاه شیدایی؛ آثار نقاشــی فریبا فرقدانی تا ۲۲ اردیبهشت در گالری امروز اصفهان برپاست.

فریبا فرقدانی درباره کار هنری در اصفهان می گوید: همیشه ترجیح داده ام در اصفهان کار کنم و در 
اصفهان باشم. این برای من هم مایه مباهات است و هم اینکه این شهر پر از نور، رنگ و فضاست و 

قدم زدن در آن، آدم را جذب کار هنری می کند.
وی ادامه می دهد: البته منظورم از فضا، جنبه گردشگری این شهر نیست، بلکه حال و هوای اصفهان 

برای کار هنری خوب و شگفت انگیز است.  
این نقاش با اشــاره به اینکه اصفهان هم از نظر تعداد هنرمند و هم منظــر فضا و محیط وضعیت 
مطلوبی دارد، اما هنرمندان برای ارائه کار بسترهای کافی ندارند، می گوید: ارائه کار در اصفهان همچون 
سایر شهرستان ها و در مقایسه با تهران ضعیف اســت، اما خب ما چند گالری خصوصی فعال در 
اصفهان داریم که عملکرد قابل قبولی دارند و به نوعی تمام این بار را به دوش می کشند.وی با توضیح 
اینکه نمایشگاه شیدایی شامل مجموعه ای از نقاشی های تازه و آلبومی از آثار گذشته اوست، ادامه 
می دهد: آثار فعلی با موضوع طبیعت بی جان طی سه سال گذشته به ثمر رسیده است و در کنار این 
نمایشگاه، کتاب شیدایی که آلبومی از نقاشی های من از سال ۱۳۷۳ تا امروز است و به همت گالری 

امروز تدوین شده، معرفی می شود.

تحقق شهر هوشمند با همکاری شرکت های دانش بنیان؛

 اصفهان؛ شهر شگفتانه هوشمند نشده! 

یکی از طرح هایی که برای چشم انداز شهری نصف  عیسی صادقی  
جهان مطرح است، مسئله هوشمند سازی است 
که می توان این شهر را از لحاظ استانداردهای بین المللی به شهرهای گران جهان 
نزدیک کند که این امر قرار است در سال جدید با همکاری شرکت های دانش بنیان 
تحقق یابد.اصفهان به لحاظ موقعیت جغرافیایی و اقدامات خالقانه ای که در آن 
صورت گرفته، چندسالی است نام نصف جهان و شهر شگفتانه را با خود یدک می 
کشد، اما امروزه به واسطه پیشرفت فناوری و تکنولوژی اساس هر شهر پیشرفته 
و خالقی در استفاده بهینه و مطلوب از این امکانات برای رفاه بیشتر شهروندان 
خود است. استان اصفهان هم در سال جدید با تحقق تولید دانش بنیان قرار است 

با همکاری دستگاه های مربوطه، گام مهمی در حوزه شهر هوشمند بردارد .

زمینه های شهر هوشمند اصفهان کدام هستند؟
علی ابطحی، مدیر شهرک علمی تحقیقاتی استان اصفهان اظهار داشت: مسئله 
شهر هوشمند در حال حاضر در گام اولیه خود قرار دارد و طی بررسی که از شرکت 
های دانش بنیان اصفهان انجام گرفت تصمیم بر این شد که این طرح به شرکت 
های داخلی واگذار شود.وی افزود: خوشبختانه توانایی های الزم در این طرح 
داریم و قرار است بودجه خوبی هم از سوی سازمان های مربوطه دریافت کنیم.

مدیر شهرک علمی تحقیقاتی استان اصفهان گفت: طرح شهر هوشمند قرار است 

در حوزه های عمران، زیباسازی شهری، ارتباطات و فناوری، شهرک های صنعتی 
و گردشگری اصفهان کلید بخورد.ابطحی ادامه داد : در حوزه عمران تمرکزمان 
بر روی ساختمان های جدید، مدرن و آسیب ناپذیر در برابر حوادث طبیعی و 
انسانی هستند.وی اضافه کرد:در زمینه زیباسازی شهری هم طرح هوشمند 
سازی را وارد فضای سرگرمی و نشاط مثل پارک های جنگلی، شهربازی ها و 

رستوران ها می کنیم .

ارتقای سطح سالمت با هوشمند سازی حوزه های پزشکی
محمد چاوشی، مدیر یکی از شرکت های دانش بنیان استان اصفهان اظهار داشت: 
در مسئله هوشمند سازی شــهری، توانایی های الزم رو برای تامین بخش های 
درمان و سالمت شهروندان در اختیار داریم. وی افزود: این شرکت دانش بنیان در 
این طرح قرار است مسئله ساخت بیمارستان های جدید به شکل کروی را در مدت 
زمان یک ماه با آسیب پذیری در قبال حوادث طبیعی و انسانی به اجرا در بیاورد 
و مسئله کمبود تجهیزات پزشکی را در تمامی بیمارستان های سطح شهر برطرف 
کند.مدیر شــرکت دانش بنیان اصفهانی تاکید کرد: در طرح ساخت بیمارستان 
های جدید در حال حاضر مناطق فاقد مراکز درمانی و بهداشتی در سطح شهر در 
حال بررسی است .چاوشی گفت: با استفاده از ظرفیت های شرکت های دانش 

بنیان در حوزه های خدمات شهری بازدهی آن را خیلی زود دریافت خواهید کرد.

مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های 
مردمی شهرداری اصفهان از اجرای پروژه تجمیع 
فروشــندگان موتورســیکلت و دوچرخــه در یک 
مجموعه تجــاری خبــر داد.علیرضــا برهانی پور 
گفت: یکــی از اقداماتی که به طور جدی توســط 
سازمان سرمایه گذاری و مشــارکت های مردمی 
شهرداری اصفهان در دستور کار قرار گرفته، ورود به 
پروژه هایی است که در قالب ساماندهی مشاغل از 
طریق سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی 
مشــاغل شــهرداری عملیاتی می شــود.یکی از 

شاخص ترین پروژه هایی که در سال های اخیر در 
دســتور کار قرار گرفته، پروژه بازار موتور سیکلت و 
دوچرخه است.به گفته وی، در خیابان سروش با 
تراکم فروشندگان دوچرخه و موتور سیکلت مواجه 
هستیم که مسائل و مشــکالت شهری مختلفی را 

ایجاد کرده است.
 در همین راستا ســازمان میادین میوه و تره بار با 
همکاری صنف موتورسیکلت و دوچرخه فروشان، 
مطالعاتی برای ســاماندهی این مکان انجام داد.

زمینی برای تجمیع و متمرکز کردن این واحد های 
صنفی در یک مجموعه تجاری پیش بینی شده و به 
فراخوان سرمایه گذاری گذاشته شد. این فراخوان 
با استقبال معامله گران مواجه شده و قرارداد مورد 

نظر در سال گذشته، منعقد شد.
برهانی پور اظهار کرد: ارزش این قــرارداد بالغ بر 
هزار میلیارد تومان بوده که ســهم شهرداری از آن 

۲۵ درصد و سهم سرمایه گذار ۷۵ درصد است. این 
پروژه ۸۰ هزار متر زیربنا دارد و محل آن در نزدیکی 
محل فعلــی قرارگیــری این واحد هــای صنفی 

فروش دوچرخه و موتور سیکلت است.
یکــی از ویژگی هــای منحصر به فرد ایــن پروژه، 
انجام آن با همکاری صنف مورد نظر است. فعاالن 
حوزه فروش موتورســیکلت و دوچرخــه در همه 
مراحل این پروژه حضور داشــته و از آن استقبال 
کردند.مدیرعامــل ســازمان ســرمایه گذاری و 
مشارکت های مردمی شــهرداری اصفهان معتقد 
 است نمی توان چنین پروژه هایی را با الزام افراد، به

 نتیجه رساند.
 در واقــع امتیازاتی که در این طــرح برای فعاالن 
صنفی در نظر گرفته شده و نیاز های آنان را برطرف 
می کند منجر به استقبال آنان از این پروژه خواهد 

شد.

 راه اندازی بازار موتور سیکلت و دوچرخه
 در یک  مجموعه تجاری

در شهرستان فالورجان؛

یادواره اولین شهید مدافع حرم ارتش برگزار می شود
فرمانده مرکز بهینه سازی شهید قوطاسلو گفت: در روزهای پایانی فروردین ماه یادواره اولین شهید 
مدافع حرم ارتش در اردوگاه شهید بهشتی شهر ابریشم شهرستان فالورجان برگزار می شود.مهدی 
اسحاقیان با اعالم این خبر، اظهار کرد: این یادواره روز ۳۰ فروردین ماه با حضور خانواده های شهدای 
ارتش و فرماندهان ارشد نظامی برگزار و در این مراسم  از خانواده شــهید تجلیل به عمل  می آید.

وی افزود: همچنین از تاریخ ۲۷ فروردین ماه و همزمان با هفته گرامیداشت ارتش، نمایشگاهی از 
دستاوردها و تجهیزات نظامی در محل اردوگاه شهید بهشتی برگزار و از محصوالت فرهنگی رونمایی 
خواهد شــد.وی گفت: امروز ادامه راه شهدا در حفظ دســتاوردهای انقالب اسالمی نقش موثری 
دارد و باید تالش کرد تا آرمان ها و اهداف شــهدای واالمقام و ایثارگران در جامعه گســترش یابد.

شهید محسن قوطاسلو در فروردین ماه ۹۵، پس از به هالکت رساندن تعداد بسیار زیادی از  گروه 
تروریستی داعش در نبرد تن به تن در حلب به شهادت رسید.

 
فرمانده قرارگاه محرومیت زدایی و جهادی نیروی زمینی ارتش:

هوانیروز در 28 استان کشور اورژانس هوایی را به عهده دارد
فرمانده قرارگاه محرومیت زدایی و جهادی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی گفت: هوانیروز 
در ۲۸ استان از جمله استان اصفهان اورژانس هوایی را به عهده دارد.سرهنگ خلبان ولی رحمانی 
در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه فوالدشهر اصفهان با اشاره به نام گذاری روز ۲۹ فروردین 
به نام روز ارتش، گفت: این نام گذاری نشــان هوش و درایت امام خمینی )ره( بود.وی به تحمیل 
جنگ هشت ساله علیه مردم ایران اشاره کرد و افزود: ارتش جمهوری اسالمی با آغاز جنگ تحمیلی 
وارد عرصه دفاع شد و طی هشت سال ۴۸ هزار شهید تقدیم راه اسالم و انقالب کرد.جانشین مرکز 
آموزش هوانیروز ارتش با اشــاره به رشادت های هوانیروز در ســال های دفاع مقدس اضافه کرد: 
هوانیروز ارتش جمهوری اسالمی ایران در ســال های دفاع مقدس با ۵۰۰ هزار ساعت، یک رکورد 
جهانی را ثبت کرد.وی خاطر نشان کرد: امروز ارتش در کنار سپاه و نیروی انتظامی در مرزهای کشور 
حضور دارد و بخشی از توان خود را در راستای مسئولیت اجتماعی و براساس دستورات فرمانده کل 
قوا در حوزه خدمت به مردم و ایجاد امنیت اجتماعی به کار گرفته اســت.رحمانی ادامه داد: ارتش 
در سیل و زلزله و حوادث طبیعی در کنار مردم بود و حتی در بسیاری از موارد قبل از ستاد بحران در 
کنار مردم به خدمت رسانی پرداخت. وی اضافه کرد: ارتش با راه اندازی قرارگاه محرومیت زدایی در 
مقابله با ویروس کرونا تمام توان خود را به کار گرفت و احداث بیمارستان های صحرایی، آبرسانی به 
مناطق محروم، احداث  مسکن محرومین و خدمات دیگر در کارنامه این قرارگاه ثبت شده است .

عملیات گسترده ساماندهی عالئم ترافیکی در منطقه ۹
مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان از عملیات گسترده ساماندهی تابلوهای ترافیکی و عالئم ایمنی در 
سطح منطقه خبر داد و گفت: در راستای سطح ایمنی معابر و رفاه حال شهروندان طرح آرام سازی و 

ایمن سازی خیابان آتشگاه با هزینه ای بالغ بر هفت میلیارد ریال در حال اجرا است.
سیدسلمان قاضی عسگر  با بیان اینکه در حال حاضر اجرای طرح ایمن سازی شمال خیابان آتشگاه 
در دست اقدام است، اظهار کرد: با برنامه ریزی های صورت گرفته طرح ایمن سازی خیابان آتشگاه 
تا سه ماه آینده به پایان می رسد. وی تصریح کرد: عالئم و المان های زائد ترافیکی در سطح منطقه 
حذف شده اســت و تاکنون بیش ۵۰۰ تابلوی ترافیکی در معابر منطقه به صورت یکپارچه، منظم و 
به دور از هر گونه پراکندگی نصب شده است. مدیر منطقه ۹ شــهرداری اصفهان افزود: در راستای 
خدمت رسانی و رفاه شهروندان اجرای عملیات ترافیکی خیابان بهشت همزمان با احداث ادامه این 
خیابان با هزینه ای معادل چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و با اســتفاده از تابلو و عالئم راهنمایی، 

گل میخ، سرعت گیر و خط کشی گذرگاه های عابر پیاده در دست اقدام است.

خبرخوان

اخبار

 موضوع توافق شهردار 
 اصفهان و سفیر لهستان

 چه بود؟

سوال  روز

 علی معرک نــژاد در برنامه رادیویی »صدای 
شــهر«، ضمن تبریــک فرارســیدن میالد 
حضرت امام حسن مجتبی )ع(، اظهار کرد: 
شهر اصفهان نه فقط معرف خود، بلکه معرف 

فرهنگ، هویت و تمدن کشور ایران است.
وی افزود: در بســیاری از نقاط دنیا، ایران را 
به نام اصفهان می شناســند و آثــار بزرگانی 
کــه در اصفهان می زیســته اند، در موزه های 
بزرگ جهانی در معرض دید عموم قرار گرفته 
است؛ حتی بســیاری از افرادی که برای ما 
کمتر شناخته شده هستند، برای مردم دنیا 

شاخص و شناخته شده اند.
مدیرکل ارتباطات و امور بین  الملل شهرداری 
اصفهــان تاکید کرد: اصفهان بــه عنوان یک 
جهان شهر نه فقط متعلق به مردم این شهر، 
بلکه به کل ایران تعلق دارد و یکی از وظایف ما 
این اســت که در مراودات بین المللی، ریشه 
هویتی این شهر را استمرار بخشیم و فرهنگ 

و تمدن خود را به دنیا معرفی کنیم.
وی ادامه داد: یک رویکرد دیگر در مراودات 
بین المللی، بهره مندی از ارتباطات بین المللی 
در راستای رفع مشکالت شهر اصفهان است.

معرک نژاد با اشــاره به امضای پیش نویس 
تفاهم نامه همکاری مشترک در زمینه احیای 
فضاهای شــهری و فرهنگی بین شهرداری 
اصفهان و سفارت لهســتان در ایران، گفت: 
در توافق نامه ای که بین شــهردار اصفهان و 
سفیر لهســتان امضا شد، بر دو موضوع مهم 
تاکید شده اســت؛ محور نخست این توافق 
در حوزه فرهنگی و اجتماعی شهرداری است 
و اتفاقات و رویدادهایی که سالیان پیش در 
شهر اصفهان رخ داده است  وی با بیان اینکه 
محور دوم این توافق نامــه در حوزه معاونت 
شهرســازی و معماری و در زمینه بازسازی 
بافت تاریخی اســت ، تصریح کــرد: بر این 
اساس قرار است در توافق با لهستان و استفاده 
از تجربیات لهســتانی ها در زمینه بازآفرینی 
بافت هــای تاریخی و چگونگــی حفاظت و 

مراقبت از این بافت ها استفاده  شود.

دیدار فرمانده گروه 
مهندسی رزمی 40 
با خانواده شهید 

آقادادی
ســرهنگ پاســدار کوروش بیگی، 
فرمانــده گــروه مهندســی رزمــی 
۴۰صاحب الزمان )عج( با مســئول 
دفتر نمایندگی ولی فقيه و مســئول 
حفاظت و جمعی از مســئولین گروه 
۴۰ با خانواده  شهید مدافع حرم سردار 
مهندس حسین آقادادی دیدار کردند.

وز عکس ر

شهردار از تدابیر شهرداری اصفهان برای 
کاهش ترافیک سنگین شهر  می گوید؛

وقِت گِل نی!
شــهردار اصفهان گفت: ســعی کردیم با شناســایی 
مســیرهای پرتراکم، تعدادی اتوبوس به خطوط مورد 
نظر اضافه کنیــم تا حمل ونقل دانش آموزان و ســایر 

شهروندان آسان تر شود.
علی قاسم زاده ضمن تبریک فرارسیدن میالد حضرت 
امام حســن مجتبی )ع(، اظهــار کرد: ایــن روز ها با 
پدیده ای به نام »ترافیک سنگین« به ویژه در دو نوبت 
صبح و بعد از ظهر متاثر از بازگشــایی مدارس روبه رو 
هستیم، زیرا هنوز وضعیت ســرویس دانش آموزی 
بسیاری از مدارس به دلیل تعطیلی دوساله بر اثر شیوع 
کرونا نامشخص اســت.امیدواریم مشــکل مربوط 
به ســرویس های دانش آموزی به همت مســئوالن 
آموزش وپــرورش، مدیــران مدارس و شــرکت های 

حمل ونقل دانش آموزی به زودی برطرف شود.
به گفتــه وی، در روز هــای اخیر گالیه هایی از ســوی 
شــهروندان مبنی بر تاخیر در زمان رسیدن اتوبوس ها 
به ایستگاه ها داشــتیم و اینکه مدت انتظار مسافران 
افزایش یافته اســت کــه دلیل تاخیــر معطل ماندن 
اتوبوس ها در پیک ترافیک سطح شهر است که باعث 

افزایش زمان انتظار مسافران شده است.
در تالش هستیم سرفاصله زمانی فعالیت اتوبوس ها را 
به حداقل ممکن کاهش دهیم، البته شهرداری با تمام 

بضاعت خود در خدمت شهر است.
قاسم زاده افزود: سعی کردیم با شناسایی مسیر های 
پرتراکم، تعدادی اتوبوس به خطــوط مورد نظر اضافه 
کنیم تا حمل ونقل دانش آموزان و ســایر شــهروندان 
آسان تر و نقاط مکث مبدأ و مقصد صفر شود تا در زمان 
تراکم تردد ها نیز ترافیک دائم در حال حرکت باشــد. 
تردد حجم زیاد خودرو ها در یک بازه زمانی در ســطح 
شهر باعث افزایش مشکالت ترافیکی شده است، لذا 

کمی صبوری نیاز است تا مشکل حل شود.
شــهردار اصفهان گفت: امروز بارش های بهاری شهر را 
باطراوت کرده است، اما می تواند باعث اختالل و کندی 
رفت وآمد ها شود، از این رو شــهروندان باید با درایت، 
تدبیر و صبوری کمک کنند تا از مشکل چند هفته آینده 

مدارس به خوبی عبور کنیم.

محمد حسن یاری- شهردار دولت آباد م الف:1303746

آگهی مناقصه عمومی
شهرداری دولت آباد برخوار در نظر دارد نسبت به عملیات اجرایی پیاده رو سازی معابر سطح شهر و منطقه صنعتی از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.
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نماینده اصفهان در مجلس گفت: آنچه از توضیحات 
رگوالتوری بر می آید این است که نه تنها این افزایش 
قانونی است، بلکه اگر انجام نشود در سال های آینده 

اینترنت کشور مشکالت اساسی پیدا خواهد کرد

یکشنبه 4 اردیبهشت 1401 / 22 رمضان 1443 / 24 آوریل 2022 / شماره 3512

برخورد با دالالن ارزی در اصفهان تشدید می شود
 دادستان عمومی و انقالب اصفهان از اجرای طرح تشدید برخورد با دالالن و مبادالت ارزی غیر مجاز 
در اصفهان خبر داد.علی اصفهانی با اشاره به ابالغ اصالحیه قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز در سال 

جاری گفت: بر اساس ماده ۱۲ اصالحیه 
مزبور و مــاده ۲ مکــرر قانــون، انجام 
معامــالت ارزی تحت هر عنــوان )اعم 
از مبادلــه، معاوضه، صلــح و…( بدون 
مجوز از بانک مرکزی یا انجام معامالت 
فردایی دالر و سایر ارزها توسط اشخاص 
و حتــی صرافی ها و همچنیــن عرضه، 
حمل و نگهداری ارز فاقد صورتحســاب 
خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود، مشمول 
عنوان قاچاق بوده و با مرتکبین برخورد 

خواهد شد.دادستان عمومی و انقالب اصفهان اضافه کرد: از هر گونه ورود و سرمایه گذاری و انجام 
معامالت ارزی با نیت کسب منفعت جدا خودداری شود و افراد ارز مورد نیاز را فقط از مراجع رسمی 

و مورد تایید بانک مرکزی و با اخذ گواهی معتبر از سامانه های رسمی تامین کنند.

فراهم شدن امکان ویرایش اطالعات متقاضیان طرح ملی مسکن
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی اســتان اصفهان گفت: بنابر اعالم وزارت راه و 
شهرسازی از یکم اردیبهشــت ۱۴۰۱ امکان ویرایش اطالعات متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن 
فراهم شده است.امیر زاغیان اظهار کرد: مطابق با اعالم وزارت راه و شهرسازی متقاضیان طرح های 
ملی مســکن که در زمان ثبت نام در طرح های اقدام ملی مسکن و نهضت ملی مسکن، شهر محل 
درخواست و یا مشخصات و اطالعات خود را در سامانه ثبت نام، اشتباه درج کرده اند، می توانند از 
یکم اردیبهشت ۱۴۰۱ به مدت یک ماه، با مراجعه به ســامانه طرح های حمایتی مسکن به آدرس 
http://saman.mrud.ir نسبت به اصالح شهر محل درخواست مسکن و یا مشخصات و اطالعات 
خود اقدام کنند.به گفته وی، مردم استان اصفهان که متقاضی طرح های ملی مسکن بوده و اقدام 
به ثبت نام کرده اند، پیش از تغییر شــهر محل درخواســت خود به »اطالعیه ثبت نام از متقاضیان 
نهضت ملی مسکن« به تاریخ ۲۰ دی ۱۴۰۰ مندرج در سامانه توجه کنند.معاون مسکن و ساختمان 
اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان تاکید کرد: در صورت عدم امکان تامین زمین در شهر محل 
درخواست، در نزدیک ترین شهر ممکن به شهر محل درخواست تامین زمین انجام می شود.زاغیان 
تاکید کرد: پایان سال ۱۴۰۰ مهلت ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن به پایان رسید. در طرح های 
اقدام ملی مسکن و نهضت ملی مسکن جمعا ۴۱۸ هزار نفر از اهالی استان اصفهان ثبت نام کردند.

فروش باتری و کمک فنر بدون شناسه جرم است
مدیر بازرسی و نظارت اصناف اصفهان گفت: فروشندگان لوازم یدکی به هیچ وجه اجازه عرضه کمک 
فنر و باتری بدون شناسه را ندارند.جواد محمدی فشارکی اظهار کرد: از تاریخ ۱۳ بهمن ۱۴٠٠ اطالع 
رسانی به واحد های صنفی از طریق سایت های اتاق اصناف و مدیریت بازرسی نظارت و پیامک از 
جانب اتحادیه به تمام متصدیان واحد های صنفی لوازم یدکی انجام شــده است.مدیر بازرسی و 
نظارت اصناف اصفهان تصریح کرد: از تاریخ ۱۵ فروردین ۱۴٠۱ نظارت ها توسط بازرسان اتاق اصناف 
بر فروشگاه های لوازم یدکی خودرو شروع شده و فروش باتری و کمک فنر خودرو بدون کد رهگیری 
ممنوع است، اما تولید کنندگان و فروشــندگان این طرح را ناقص اجرا می کنند.وی عنوان کرد: بر 
اساس ابالغیه ای که ۲٠ دی ماه به دست ما رســید، برنامه ریزی ها انجام شد و از ۱۳ بهمن اطالع 

رسانی به واحد های صنفی صورت گرفت.

نماینده اصفهان از ادغام اپراتورها برای گرانی اینترنت دفاع کرد؛

توسعه اینترنت با جیب مردم

پس از چندین بار اقدام ناموفق اپراتورهای  مهسا نعمتی
بزرگ اینترنت تلفن همراه برای گرانی بهای 
اینترنت که بیشتر در دولت قبلی و با مقاومت وزیر ارتباطات آذری جهرمی 
اتفاق افتاد، باالخره امسال دو شرکت توانســتند افزایش قیمت های 

چندین برابری خود را اعمال کنند. 
همزمان با حذف بســته های اقتصادی اینترنت از ســرویس های در 
دسترس اپراتورهایی چون ایرانسل و همراه اول، مودم های ارائه شده این 
دو خدمات دهنده نیز به شدت محدود شد. هر چند با توجه به تورم در ماه 
های گذشته، گران شدن اینترنت هم طبیعی به نظر می رسد؛ اما منتقدان 
این اقدام می گویند دولت رییسی و حامیان وی بارها در جریان وعده های 
انتخاباتی از گرانی خدمات اینترنت انتقاد کرده و وعده ارزانی داده اند. حاال 
تنها چند ماه پس از روی کار آمدن دولت، اینترنت نه به صورت تدریجی 
بلکه به یک باره چندین برابر شد و کاربران را با شوک مواجه ساخت. دولت 
اما از این اقدام دفاع کرده و وزیر ارتباط وعده داده گرانی به دلیل افزایش 
کیفیت اینترنت خواهد بود. عده ای از منتقدان هم مصوبات اخیر مجلس 
را در این اقدام موثر می دانند هر چند انتقادات زیادی نسبت به این اقدام 
از مجلس شنیده شد؛ اما گفته می شود تصویب برخی از بندهای بودجه 
۱۴۰۱ در این اتفاق موثر بوده است؛ مصوبه ا ی که قدرالسهم و حق االمتیاز 

دولت را با ۲ درصد افزایش از ۲۸ درصد به ۳۰ درصد می رساند و به افزایش 
پرداخت از جیب مشترکان اپراتورها و همچنین مشترکان اینترنت ثابت 
منجر می شود. مجید سلطانی، مدیر عامل شرکت مخابرات اخیرا گفته 
است در شرایط عادی، معموال با افزایش هزینه های سرمایه گذاری در 
بخش ارتباطات، دولت ها ســهم خود را از اپراتورها کم می کنند نه اینکه 
افزایش دهند؛ از این  رو به نظر می رســد در زمینه افزایش حق الســهم 
کار کارشناسی مناسبی انجام نشــده است. اما همچنان نمایندگانی که 
خودشان به نوعی مجوز گرانی را صادر کرده اند، پی در پی از تریبون های 
مجلس به دولت تذکر می دهند. برخی دیگر از نمایندگان اما این اقدام را 
معقول و طبیعی می دانند از جمله سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس 
که یکی از اصلی ترین ارکان های تصویب بودجه امسال هم بوده ، در این 
زمینه می گوید: آنچه از توضیحات رگوالتوری برمی آید این است که نه تنها 
این افزایش قانونی است، بلکه اگر انجام نشود در سال های آینده اینترنت 
کشور مشکالت اساســی پیدا خواهد کرد.نماینده اصفهان در خصوص 
افزایش تعرفه بسته های اینترنت همراه  گفت: این مسئله باید بر اساس 
محاسبات خود شرکت ها و هزینه ها سنجیده شود.مهدی طغیانی با بیان 
اینکه بنده از جهت هزینه های تمام شده خیلی مطلع نیستم، اظهار کرد: 
با توجه به اینکه در سال های اخیر تورم داشته ایم، اما چند سالی است 

که در بحث اینترنت افزایش قیمت نداشته ایم. بنابراین به اپراتورها گفته 
شده از محل فروش و بهره وری، این مسئله عدم افزایش قیمت را جبران 
کنند که البته سودآور هم بوده و توانسته اند فروش داشته و درآمدزایی 
خوبی هم داشته باشند.طغیانی افزود: اما از جهت اینکه در حال حاضر 
به چه نقطه ای رسیده ایم و آیا به نقطه سر به سر رسیده ایم یا خیر را بی 
اطالع هستم، بنابراین درباره این مسائل باید با اطالعات کافی اظهار نظر 
کرد.وی با اشاره به اطالعات موجود، گفت: بنده نیز کم و بیش در جریان 
این اطالعات قرار گرفته ام، اما به دلیل اینکه اطالعاتم کامل نبوده تاکنون 
اظهارنظر نکرده ام؛ اما با توجه به جمع بندی اطالعات و نظرات و بررسی 
های کارشناســان، باید درباره این موضوع تصمیم گرفته شود.نماینده 
اصفهان در مجلس گفت: آنچه از توضیحات رگوالتوری بر می آید این است 
که نه تنها این افزایش قانونی اســت، بلکه اگر انجام نشود در سال های 
آینده اینترنت کشور مشکالت اساسی پیدا خواهد کرد.به نظر می رسد 
نمایندگان در بودجه این اختیار را به دولت داده اند که برخی از طرح های 
عمرانی و زیر ساختی را از جیب مردم تامین هزینه کند. اینترنت یکی از 
این موضوعات اســت در حالی که دولت بر اساس قانون باید از مالیات 
و عوارض این اقدام را انجام دهد؛ اما ظاهرا دســت دولت برای توسعه 

اینترنت فعال در جیب مردم است.

با مسئولان

چهره روز

نماینده مجلس:

تشکیل سازمان اقامت، زمینه کسب مالیات از اتباع را  
فراهم می کند

نماینده مردم شهرستان های نجف آباد و تیران و کرون در مجلس شورای اسالمی گفت: تشکیل 
سازمان »ملی اقامت« زمینه اخذ مالیات از فعالیت مهاجران و امکان سرمایه گذاری را برای آنان 
فراهم می کند.ابوالفضل ابوترابی افزود: تشکیل ســازمان ملی اقامت برای ساماندهی مهاجران 
به کشورمان الزم است و منافعی را برای کشــور مثل »اعطای اقامت« به این اشخاص و »امکان 
ســرمایه گذاری« و همچنین »اخذ مالیات« از فعالیت آنان را فراهم می سازد.وی با بیان اینکه 
در ازای اقامت به مهاجران مزایایی هم به افراد اختصاص می یابــد، تصریح کرد: در حال حاضر 
به دلیل نبود این ســازمان و قوانین به روز امکان اخذ مالیات از کارکرد آن ها امکان پذیر نبوده و 
همین موضوع باعث شــده که اتباغ افغان، درآمد خود را در کشــورهای دیگر مثل ترکیه سرمایه 

گذاری کنند.
عضو کمسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اســالمی با اشاره به قوانینی که برای اقامت 
اتباع در ایران وجود دارد قدیمی است، اظهارداشــت: باید قوانین و دستورالعمل های جدید و به 
روزی تدوین و ابالغ شود.وی معتقد است با توجه به اینکه ایران سومین کشور جهان در پذیرش 
مهاجر بوده، ساماندهی و مدیریت این موضوع ضرورت داشته تا عالوه بر کارکردهای اقتصادی 
در ارائه خدمت و اقدام به موقع در شــرایط خاص نیز موثر باشــد.ابوترابی به وضعیت جنگ در 
افعانستان اشاره کرد و گفت: بیشترین مهاجران کشور ما، از این کشور است و با توجه به شرایط نا 
آرام به ساماندهی و مدیریت وضع موجود نیاز است.وی با بیان اینکه روند علمی تاسیس سازمان 
»ملی اقامت« در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی انجام شده، اذعان داشت: کمسیون 
داخلی مجلس شــورای اســالمی این موضوع را بررســی و کلیات را تصویب کرد و نشست های 

تخصصی پیرامون این مسئله با حضور نهادهای اداری و دولتی برگزار خواهد شد.

برای رفع چالش محدویت آب و انرژی پروژه های متعددی 
تعریف کرده ایم

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: چالش جدی امروز صنایع در کشور، محدودیت های 
آب و انرژی است که در راســتای تامین آن پروژه های متعددی را تعریف کردیم.  علی رسولیان 
اظهار داشت: صنعت استان اصفهان یکی از اســتان های سرآمد محسوب می شود و صنعت آن 
با چندین استان دیگر قابل مقایسه است.وی با تاکید بر اینکه اصفهان دارای صنایعی است که با 
صنایع کشور قابل رقابت است، ادامه داد: به گفته مقام معظم رهبری، کار آفرین ها عابد هستند و 

باید مسیر را برای کار آفرین ها هموار کرد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از اصالح و تســهیل فرآیندها در جهت رشــد اشتغال زایی و 
حذف بروکراســی ها در برنامه های وزارتخانه خبر داد و گفت: از امسال واگذاری های زمین به 
شهرک های صنعتی به شکل الکترونیکی انجام شده و امضای طالیی را در راستای شفاف سازی 
حذف خواهیم کرد.وی با بیان اینکه چالش جدی امروز صنایع در کشــور، محدودیت های آب و 
انرژی است که باید فعاالن اقتصادی به آن توجه الزم داشته باشند، گفت: سال گذشته به خاطر 
قطعی مکرر برق برخی از فعاالن اقتصادی متضرر شــدند که تامین آب صنایع کشــور را در قالب 
پروژه ای در دســتور کار داریم.رســولیان افرود: پساب های شهری که در ســطح کشور بیش از 
یک میلیارد مکعب موجود اســت، به عنوان منبع آب پایدار برنامه ریزی شده است.معاون وزیر 
صنعت، معدن و تجارت از خریداری ۱۲۰۰ لیتر بر ثانیه پســاب های شــهری در سطح شهرک ها 
خبر داد و گفت: استفاده از آب های سطحی نیز در دســتور کار است.وی با بیان اینکه تامین برق 
در کوتاه مدت را هدف قرار دادیم، گفت: کسری ۲۵۰۰ مگابایتی برق را در سطح شهرک ها داریم 

که باید تامین شود.

کاهش تولید گندم در اصفهان با استمرار وضعیت کم آبیکافه اقتصاد
کارشناس زراعت گندم جهاد کشاورزی اصفهان گفت: امسال با توجه به خشکسالی حاکم بر استان اصفهان، پیش بینی می شود که مزارع زیر کشت گندم آبی 
تا ۲۰درصد افت عملکرد تولید داشته باشد.مهران توکلی اظهار کرد: همزمان با بازگشایی زاینده رود در بهمن، نزدیک به هفت هزار از مزارع شرق استان نیز خارج 
از بازه زمانی به کشت گندم آبی اختصاص یافت که با توجه به نامعلوم بودن وضعیت جاری بودن رودخانه نمی توان در خصوص به ثمر رسیدن این کشت ها نظر 
قطعی داد.سطح زیر کشت گندم در استان اصفهان ۴۰ هزار هکتار است.آبیاری کشت گندم شرق اصفهان تا اواخر خرداد، هر ۱۰ روز یک بار باید انجام شود، اما 
به دلیل دائمی نبودن جریان زاینده رود این فرآیند با خلل رو به رو شده که البته با گرم شدن هوا نیز بازه زمانی این نیاز آبی، کوتاه تر هم خواهد شد.به گفته وی، 
۲۵ هزار هکتار کشت گندم دیم استان نیز دســتکم به یک نوبت بارندگی خوب به اندازه ۱۵ میلی متر نیاز دارد.چنانچه این میزان بارش اتفاق بیفتد با میانگین 
عملکرد ۸۰۰ تن در هکتار نزدیک به ۲۰ تن گندم دیم برداشت خواهد شد.توکلی، نرخ خرید تضمینی گندم از کشاورزان را ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلو گندم 
بیان کرد .پیش بینی می شود در صورت بحرانی نشدن اوضاع خشکسالی و کم آبی، امسال حدود ۱۷۰ هزار تن گندم از مزارع استان برداشت و تا ۱۴۰ تن از سوی 
کشاورزان تحویل داده شود.معاون خدمات بیمه ای مدیریت بانک کشاورزی استان اصفهان نیز در خصوص بیمه محصول گندم کشاورزان در استان اصفهان گفت: 
تا کنون خسارت های شدید و فراگیر در مزارع آبی و دیم گندم گزارش نشده است.مجید وارسته پور افزود: مهلت بیمه پذیری محصوالت زراعی به طور معمول تا 
پایان آذر هر سال است که با توجه به کشت در شرق اصفهان این مهلت تمدید شد و کشاورزان می توانستند به دفاتر خدمات بیمه در سطح استان مراجعه کنند.

معاون جهاد کشاورزی استان 
مطرح کرد :

اصفهان با مازاد گوشت 
مرغ مواجه است

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد 
کشــاورزی اصفهان گفت: این اســتان با 
تورم و مازاد گوشت مرغ مواجه شده است 
به گونه ای که بازار تــوان جذب آن را ندارد. 
حســین ایراندوســت اظهار کــرد: در این 
شرایط از  شرکت پشتیبانی امور دام استان 
درخواست کمک کردیم تا مرغ های مازاد 

را خریداری و ذخیره کند.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد 
کشــاورزی اصفهان اظهار داشت: اتحادیه 
مرغداران استان اصفهان در روزهای گذشته 
با اســتفاده از ســامانه رهتاب، مقداری از 
مرغ ها را به اســتان های دیگــر از جمله 
تهران، فــارس، مرکزی و همدان ارســال 
کرده است.وی  اضافه کرد:سقف و حداکثر 
قیمت مصــوب گوشــت مرغ در کشــور 
۳۱ هزار تومان اســت؛ اما در شــرایطی در 
 اســتان امکان کاهش این ســقف قیمت 

وجود دارد.
وی بیان کرد: بعد از عید نوروز که مقداری 
با کاهش مرغ مواجه شدیم، قیمت گوشت 
مرغ به قیمت مصوب قبلی برگردانده شد 
اما هفته گذشــته که به طور مجدد با مازاد 
مرغ مواجه شدیم برای حفظ بازار و تولید 
کننده و بــا هماهنگی آنهــا، قیمت مرغ به 

حالت گذشته برگشت.
معاون بهبود تولیدات دامی استان اصفهان 
گفت: امروز گوشت مرغ در استان با قیمت 
۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان از طریق سامانه رهتاب 
عرضه می شود و برای اینکه تولید کننده به 
عنوان حلقه اول و کشتارگاه آسیب نبینند و 
قیمت ها برای مصرف کننده هم قابل قبول 
باشد، این قیمت را در کارگروه تنظیم بازار 
استان عملیاتی کردیم.وی افزود: کاهش 
قیمت گوشــت مرغ در اســتان موثر بوده 
است و در نتیجه آن مرغ کافی به بازار عرضه 
شده و رضایت حداقلی هم برای مرغداران 

تامین شده است. 

از آغاز پرداخت تســهیالت به واحدهای صادراتی، 
یعنی خرداد ١٣٩٩ تا آخر بهمن ســال قبل، حدود 
۳۵.۸ درصد متقاضیــان موفق به دریافت بیش از 
۴۹۰۱ میلیارد تومان از این تسهیالت شدند و تهران، 
اصفهان و آذربایجان شرقی بیشترین تسهیالت را به 
خود اختصاص داده اند.طی ۱۱ ماهه سال قبل بیش 
از ۳۶۴۸ میلیارد تومان تسهیالت در قالب ۱۹۸ فقره 
به واحدهای صادراتی پرداخت شــده است. البته 
در این مدت ۴۸۰ مورد ثبــت نام برای دریافت این 

نوع تسهیالت انجام شده بود که یعنی حدود ۴۱.۲ 
درصد متقاضیــان در این مدت موفــق به دریافت 
تسهیالت شدند.  بر اساس جزییات اطالعات نیز، از 
بین استان ها، تهران بیشترین تسهیالت واحدهای 
صادراتی را به خود اختصاص داده اســت. در مورد 
استان هایی که کمترین تسهیالت را دریافت کردند 
نیز باید گفت که از بین اســتان ها، شــش استان 
شامل اردبیل، خراســان شمالی، ایالم، سیستان و 
بلوچســتان، کهگیلویه و بویراحمد و مازندران هیچ 
تســهیالتی دریافت نکردند.  البته اطالعات مربوط 
به تســهیالت به واحدهای صادراتی از آغاز اعطای 
آن یعنی خرداد ١٣٩٩ تا آخر بهمن ســال قبل هم 

منتشر شده که نشــان می دهد در این مدت بیش 
از ۴۹۰۱ میلیارد تومان در قالب ۲۷۲ فقره پرداخت 
شــده اســت.  بر اســاس گزارش معاونت طرح و 
برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( در 
راستای هدایت منابع برای تحقق اهداف صادراتی 
و همچنین تســهیل و تســریع در فرآیند پرداخت 
تسهیالت سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی 
–صادراتی، سامانه یکپارچه اعطای تسهیالت بسته 
موصوف از محل منابع صندوق توسعه ملی و تلفیق 
منابع بانک های عامل طرف قرارداد در سایت بهین 
www. یاب وزارت صنعت، معدن و تجارت به آدرس

behinyab.ir راه اندازی شده است.

کدام استان ها تسهیالت صادراتی بیشتری دریافت کردند؟

اصفهان و تهران در صدر

تصاویر جدیدترین 
نسخه شاهین 

اتوماتیک 
تصاویری به تازگی منتشر شده 
که نشــان می دهد، سایپا یک 
دستگاه شاهین اتوماتیک را با 
آپشن های جدید تولید کرده و 
توانسته برای این نسخه پالک 

ملی دریافت کند.

عکس روز
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آگهی

مفاد آراء
2/9 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

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

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 13939 - 1400/11/20 هيات سوم آقای مسعود بهرامی 
به شناسنامه شــماره 509 کدملي 6219510585  صادره فريدن فرزند رحيم در 
ششدانگ يکباب ساختمان به مســاحت 182/01 متر مربع از پالک شماره 1037 
فرعی از 36  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 
مالکيت مالک رسمی آقايان حاج شيخ محمد حسين نجفی و حاج شيخ محمد حسن 
آقا نجفی زاده طبق سند انتقالی 32957 مورخ 1337/11/14 دفترخانه 20 اصفهان 
رديف 2- راي شــماره 13686 - 1400/11/12 هيات سوم آقای مسعود بهرامی 
به شناسنامه شــماره 509 کدملي 6219510585  صادره فريدن فرزند رحيم در 
ششدانگ يکباب ســاختمان به مســاحت 81/75 متر مربع از پالک شماره 255 
فرعی از 27  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 
مالکيت مالک رسمی  نصرت قدرجانی طبق ســند  طبق سند انتقالی 3697 مورخ 

1337/04/03 دفترخانه شماره 53 اصفهان 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/01/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/04

م الف: 1296917  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

2/10 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 15327 - 1400/12/18 هيات دوم آقای غالمحسين نظری 
دره بيدی به شناسنامه شــماره 2245 کدملي 1817906062  صادره آبادان فرزند 
محمد در  سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 117/28 متر 
مربع قسمتی از پالک شماره 67 اصلی  واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از مالکيت  حسن ابراهيمی از سند شماره 84511 مورخ 1350/9/24 

دفترخانه شماره 2 اصفهان
رديف 2- راي شــماره 15328 - 1400/12/18 هيات دوم  خانــم رقيه صانعی  
 به شناسنامه شــماره 881 کدملي 1159412308  صادره فريدن فرزند  ناصر در  
سه دانگ مشاع از ششــدانگ يک باب ساختمان به مســاحت 117/28 متر مربع 
قســمتی از پالک شــماره 67 اصلی  واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از مالکيت  حسن ابراهيمی از سند شماره 84511 مورخ 1350/9/24 

دفترخانه شماره 2 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/01/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/04

م الف: 1297002  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
 مفاد آراء

2/11 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 14701 - 1400/12/07 هيات دوم آقای حميد صادقيان 
بــه شناســنامه شــماره 654 کدملــي 1290665842  صادره اصفهــان فرزند 
حسن در ششــدانگ يکباب ســاختمان به مســاحت 140/20 متر مربع قسمتی 
از پالک شــماره 858 فرعــی از 18  اصلي واقــع در اصفهان بخــش 14 حوزه 
 ثبت ملک غــرب اصفهــان از مالکيت  حاجی محمــد صادق صادقيــان رنانی 

طبق اظهار نامه
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/01/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/04

م الف: 1296338  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

2/12 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 15005 - 1400/12/11 هيات اول آقــای فرهاد هليلی 
به شناسنامه شــماره 966 کدملي 1129263177  صادره فرزند مراد  در قسمتی 
از ششدانگ يکباب ســاختمان به مســاحت 71/30 متر مربع پالک شماره 396 
 فرعی از 16  اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان 
مع الواسطه از بنياد مسکن انقالب اسالمی اصفهان ثبت در صفحه 547 دفتر 109 
تائيد و بايستی با ششدانگ پالک 16/1952 و قســمتی از جوی صحرايی پالک 

16/5233 تجميع گردد .
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/01/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/04

م الف: 1297037  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

2/13 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هيــات هاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و 

امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تســليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از 

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 14164 - 1400/11/28 هيات اول خانم فرزانه محققيان 
گورتانی به شناسنامه شماره 1187 کدملي 1283426382  صادره اصفهان فرزند 
محمود  در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 128/24 متر مربع قسمتی از 
پالک شماره 46 فرعی از 8  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان  از مورد ثبت دفتر امالک الکترونيک 139720302025002080
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/01/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/04

م الف: 1297099  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

2/14 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 8331 - 1400/07/07 هيات اول  آقای حسين اکبری رنانی 
به شناسنامه شماره 12313 کدملي 1283233991  صادره اصفهان فرزند محمود  
در ششدانگ يک باب ساختمان به مســاحت 134/21 متر مربع قسمتی از پالک 
شماره 3684 فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان  از مورد ثبت صفحه 74 دفتر 557 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/01/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/04

م الف: 1297121  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

2/15 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديــف 1- راي شــماره 13824 - 1400/11/14 هيــات دوم آقــای احمدرضا 
رويگری به شناســنامه شــماره 1302 کدملي 1288220847  صادره اصفهان 
فرزند نعمت اله  در ششــدانگ يک درب بــاغ به مســاحت 1333/40 متر مربع 
قسمتی از پالک شــماره 153 فرعی از 7  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
 ثبت ملک غرب اصفهان  از ســند شــماره 30135 مورخ 1400/1/24 دفترخانه

 شماره 297 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/01/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/04

م الف: 1297096  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

2/16 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 14637 - 1400/12/05 هيات دوم خانم صديقه کرم علی 
دارانی به شناسنامه شماره 19061 کدملي 1282659952  صادره اصفهان فرزند 
علی حسين  در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 271/58 متر مربع قسمتی 
از پالک شــماره 46 فرعی از 6  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان  از مورد ثبت دفتر امالک الکترونيک 139920302025019035
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/01/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/04

م الف: 1297247  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

2/17 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 15673 - 1400/12/24 هيــات اول آقای بهراد  احمدی 
فالورجانی به شناسنامه شــماره 12788 کدملي 1293021504  صادره اصفهان 
فرزند  اسداله  در ششــدانگ يک باب ساختمان به مســاحت 252/37 متر مربع 
قسمتی از پالک شماره 701  فرعی از 25  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان  از سند شــماره 36233 مورخ 1399/10/18 دفترخانه 

شماره 371 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/01/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/04

م الف: 1297298  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

2/18 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هيــات هاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان 

اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تســليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از 

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 15626 - 1400/12/23 هيات اول خانم فاطمه جعفری 
ولدانی به شناسنامه شماره 57 کدملي 1290843325  صادره اصفهان فرزند  علی  
در ششدانگ يک باب مغازه به مســاحت 20/65 متر مربع قسمتی از پالک شماره 
18  فرعی از 36  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از  

مالکيت منيژه ستاری و علی جعفری ولدانی طبق سامانه امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/01/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/04

م الف: 1297233  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

2/19 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 14665 - 1400/12/05 هيات  دوم خانم فرشته کاظمی 
زهرانی به شناسنامه شــماره 106 کدملي 1284680126  صادره اصفهان فرزند  
کريم  در ششدانگ يک باب ساختمان به مســاحت 142/47 متر مربع قسمتی از 
پالک شماره 641  فرعی از 14  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان  از  مورد ثبت صفحه 406 دفتر 473 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/01/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/04

م الف: 1297235  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

2/20 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هيــات هاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومــي در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شــود . در صورتي که اشخاص نســبت به صدور سند مالکيت 
متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک تســليم و پس از اخذ رســيد 
 ظرف مدت يکماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضايي

 تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 15509 - 1400/12/23 هيات  اول  خانم بتول کدخدائی 
اليادرانی  به شناسنامه شماره 16607 کدملي 1282635360  صادره اصفهان فرزند  
غالمحسين  در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 195/20 متر مربع قسمتی 
از پالک شماره 809  فرعی از 40  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان  نســبت به دو پنجم مورد تقاضا از مالکيت محمد جعفر شعربافيون 
طبق اظهار نامه و نســبت به ســه پنجم مورد تقاضا از مالکيت بنياد مستضعفان و 
 جانبازان انقالب اسالمی که بموجب دادنامه شماره 275 مورخ 1358/4/26 مالکيت

 امير آقا  امير کيوان مصادره شده است.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/01/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/04

م الف: 1297628  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

2/21 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 15007 - 1400/12/11 هيات  سوم آقای سيد ناصر حسينی 
به شناسنامه شماره 200 کدملي 1290202087  صادره اصفهان فرزند  سيد رضا  در 
ششدانگ يکباب انبار به مساحت 143/07 متر مربع از پالک شماره 3135  فرعی 
از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از  مالکيت 

مالک رسمی بيگم آغا حسينی طبق اظهار نامه ثبتی 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/01/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/04

م الف: 1297741  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

2/22 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هيــات هاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومــي در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شــود . در صورتي که اشخاص نســبت به صدور سند مالکيت 
متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک تســليم و پس از اخذ رســيد 
 ظرف مدت يکماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضايي

 تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 15266 - 1400/12/17 هيات  ســوم خانــم زهرا کيان 
ارثی به شناســنامه شــماره 1028 کدملي 1285041585  صادره اصفهان فرزند  
رسول  در ششــدانگ يکباب ســاختمان به مســاحت 194/91 متر مربع پالک 
شــماره 739  فرعی از 40  اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه 14 ثبت ملک غرب 
 اصفهان  مع الواســطه از حســينعلی امين الرعايا ســند 56276 مورخ 54/6/10 

دفترخانه 15 اصفهان 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/01/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/04

م الف: 1297775  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

2/23 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هيــات هاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و 

امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تســليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از 

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 9574 - 1400/08/13 هيات  سوم آقای محمدرضا راعی 
دهقی به شناسنامه شماره 804 کدملي 6229703165  صادره ميمه فرزند  حسين  
در ششدانگ يک باب ساختمان به مســاحت 86/19 متر مربع از پالک 28 اصلی  
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  مع الواسطه از مالک رسمی حسن 
رضايی طبق ســند انتقالی 36344 مورخ 1347/08/20 دفتــر 86 اصفهان مورد 

صفحات 268 الی 271 دفتر 54 امالک 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/01/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/04

م الف: 1297861  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

2/24 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هيــات هاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومــي در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شــود . در صورتي که اشخاص نســبت به صدور سند مالکيت 
متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک تســليم و پس از اخذ رســيد 
 ظرف مدت يکماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضايي 

تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 0056 - 1401/01/11 هيات  دوم آقای احمد نصر اصفهانی 
به شناسنامه شــماره 8 کدملي 1290149429  صادره اصفهان فرزند  عباس  در 
ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 279/34 متر مربع قسمتی از پالک شماره 
632  فرعی از 5  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  
از  مالکيت علی آقا کوچکی فروشانی از سند شماره 129097 مورخ 1379/12/10 

دفترخانه شماره 72 اصفهان 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/01/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/04

م الف: 1297910  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

2/25 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هيــات هاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومــي در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شــود . در صورتي که اشخاص نســبت به صدور سند مالکيت 
متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک تســليم و پس از اخذ رســيد 
 ظرف مدت يکماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضايي

 تقديم نمايد. 
اصالحی

رديف 1- راي شــماره 15355 - 1400/12/18 هيات  چهارم مساحت ششدانگ  
197/42 متر مربع با حدودات: شمااًل: در دو قســمت اول بطول 2 متر ديواريست 
به گذر دوم بطول 10/78 متر ديوار بديوار پالک 135 اصلی شــرقًا: در سه قسمت 
که قسمت دوم شــمالی اســت بطولهای 6/80 متر و 2/50 متر و 7/20 متر اول 
و سوم ديواريســت دوم درب و ديواريســت به گذر جنوبًا: در دو قسمت بطولهای 
9/16 متر و 6/40 متر ديواريســت به پالک 43 اصلی غربًا: در سه قسمت بصورت 
شکســته  بطولهای 4/08 متر و 4/92 متر و 5 متــر اول و دوم ديوار بديوار پالک 
135 اصلی سوم ديواريســت به کوچه بن بست صحيح اســت که در رای شماره 
5195- 1395/02/31 هيات چهارم خانم حبيبه عليرضائی به شناســنامه شماره 
1218 کدملی 1819263185 صادره آبادان فرزند قدمعلی نســبت به ششدانگ 
يک بــاب خانه به مســاحت 195 متر مربع از پالک شــماره 43 اصلــی واقع در 
اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهــان که مع الواســطه از مالک 
 رسمی عزت نصر اصفهانی از ســند شــماره 3932 - 48/5/2 دفتر 91  اصفهان

 آمده است. 
رديف 2- راي شماره 15143 - 1400/12/15 هيات  سوم ششدانگ به 60/ 102 
متر مربع صحيح است که در رای شــماره 11214 مورخ 1400/9/18  هيات سوم 
آقای مصطفی شيروانی نصری به شناسنامه شــماره 15 کدملی 1289990298 
صادره اصفهان فرزند علی محمد  در ششدانگ يکباب ساختمان ) باستثنای بهای 
ثمنيه و يک - شانزدهم اعيانی آن( به مســاحت 83/25 متر مربع از پالک شماره 
313  فرعی از 13  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  
از  مالکيت متقاضی مورد ثبت صفحات 480 ، 483 دفتر 508 و صفحه 331 دفتر 22 

و صفحه 544 دفتر 294 امالک آمده است.
رديف 3- راي شماره 15344 - 1400/12/18 هيات  چهارم آقای سيد احسان مير 
معصومی کرمی به شناسنامه شماره 1270224549  کدملي 1270224549  صادره 
اصفهان فرزند  مهدی  در ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 130/04 متر مربع 
از پالک شماره 101  فرعی از 5  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان  از  مالکيت  متقاضی طبق سند انتقالی 20340 مورخ 1394/10/9 

دفتر 337 اصفهان
رديف 4- راي شــماره 14528 - 1400/12/03 هيات  سوم آقای احسان کاظمی 
زهرانی به شناسنامه شماره 18032  کدملي 1292097450  صادره فرزند  حسين  
در  نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ يکباب مغازه تجاری و کارگاه متصل به آن 
به مساحت 524/70 متر مربع از پالک شماره 34  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از  مالکيت  مالک رسمی عباس رضايی طبق سند 

انتقالی 6915 مورخ 1331/09/05 دفترخانه 17 اصفهان
رديف 5- راي شــماره 14527 - 1400/12/03 هيات  ســوم آقای حميد همتی 
به شناســنامه شــماره 0010697111  کدملي 0010697111  صــادره تهران 
فرزند  کاظم  در نســبت به دو دانگ مشــاع از ششــدانگ يکباب مغازه تجاری 
و کارگاه متصــل بــه آن به مســاحت 524/70 متــر مربع از پالک شــماره 34 
اصلی  واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهــان  از  مالکيت  
 مالک رســمی عباس رضايی طبق ســند انتقالی 6915 مــورخ 1331/09/05 

دفترخانه 17 اصفهان 
رديــف 6- راي شــماره 14526 - 1400/12/03 هيات  ســوم آقــای عليرضا 
فراهانی به شناســنامه شــماره 7029  کدملي 1292223111  صــادره اصفهان 
فرزنــد  محمدرضا  در نســبت به دو دانگ مشــاع از ششــدانگ يکبــاب مغازه 
تجــاری و کارگاه متصل به آن به مســاحت 524/70 متر مربع از پالک شــماره 
34 اصلی  واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان  از  مالکيت  
 مالک رســمی عباس رضايی طبق ســند انتقالی 6915 مــورخ 1331/09/05 

دفترخانه 17 اصفهان 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/01/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/04

م الف: 1298026  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
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5آگهی
صفحه

مفاد آراء
2/26 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 

و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رای شــماره 4039 مورخ 1400/12/11 هيات اول موضــوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهــان تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی، 
خانم مريم توکلی نژاد به شناسنامه شماره 1333 کدملی 1290946086 صادره 
اصفهان فرزند سيف اله در ششــدانگ يکباب ساختمان به مساحت 224/55 متر 
مربع مفروزی از پالک شماره 52 فرعی از 4852 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 
 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان  در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز ثبتی 

گرديده 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 سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/01/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/04

م الف: 1297007  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

2/27 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شــماره 3622 مورخ 1400/11/16 هيات اول موضــوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهــان تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی،  
خانم مرضيه مير لوحی به شناسنامه شماره 1194 کدملی 1289488940 صادره 
اصفهان فرزند سيد حسين  در ششدانگ يکباب خانه به مساحت 53/67 متر مربع 
مفروزی از پالک شــماره 1 فرعی از 2949 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
 ثبت ملک جنوب اصفهان  در ازای مالکيت رســمی مشــاعی اوليه مفروز ثبتی

 گرديده 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 سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/01/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/04

م الف: 1297034  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

2/28 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شــماره 3917 مــورخ 1400/12/7 هيات اول موضــوع قانون تعيين 
تکليــف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در 
واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک جنــوب اصفهــان تصرفات مالکانــه بالمعارض 
متقاضــی، آقــای محمــد صادقــی بــه شناســنامه شــماره 962 کدملــی 
1289344205 صــادره اصفهان فرزند علی در ششــدانگ يکباب ســاختمان 
به مســاحت 186/22 متــر مربع مفــروزی از پــالک شــماره 449 فرعی از 
4348  اصلی واقــع در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملک جنــوب اصفهان  به 
 موجب بيع نامه عادی و بالواســطه از طــرف آقای عبدالرحيم رئيســی اردلی 

) مالک رسمی( خريداری گرديده  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 سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/01/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/04

م الف: 1297113  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

2/29 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابــر رای شــماره 3678 مــورخ 1400/11/20 هيــات اول موضــوع قانون 
تعييــن تکليف وضعيــت ثبتــی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
مســتقر در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملــک جنوب اصفهــان تصرفــات مالکانه 
بالمعــارض متقاضــی، خانم زهــرا زارع  بــه شناســنامه شــماره 10 کدملی 
1289277737 صــادره اصفهــان فرزنــد ناصر  در ششــدانگ يکبــاب خانه 
به مســاحت 420/69 متر مربع مفــروزی از پــالک شــماره 4852 باقيمانده  
 واقــع در اصفهــان بخش 5 حــوزه ثبــت ملک جنــوب اصفهان بــه موجب 
بيع نامه عادی از طرف آقای علی دهقان احــد از ورثه مرحوم محمد علی دهقان 

تخت فوالدی مالک رسمی خريداری گرديده است.
لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند می توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديــم نمايند. بديهی اســت در صورت 
 انقضای مدت مذکــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت صادر 

خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/01/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/04

م الف: 1297558  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

2/30 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 14006030202300117 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی  اداره 
ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
سيد مصطفی علوی طبائی کوپائی فرزند سيد عبداله بشماره شناسنامه 6 صادره 
از کوهپايه در ششدانگ يک باب مغازه به مســاحت 20/02 متر مربع مفروزی از 
 پالک 2 فرعی از 804 اصلی واقع در بخــش 2 ثبت اداره مرکزی اصفهان  محرز 

گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم  و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضايی تقديم نمايند.
بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکيت صادرخواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/01/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/04

م الف: 1297976  حســين زمانی علويجه رئيس اداره ثبت اسناد و امالک 
مرکزی

مفاد آراء
2/31 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره 140060302023001206 هيــات اول موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد ســند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی  اداره ثبت اســناد و امالک مرکزی اصفهان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای رضا يوســفيان فرزند حيدر علی بشــماره شناسنامه 3555 صادره 
از اصفهان در ششدانگ يک باب مغازه به مســاحت 32/13 متر مربع مفروزی از 
پالک 3193  اصلــی واقع در بخش 3 ثبتی اداره مرکزی اصفهان به ميزان ســه 
 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ طبق سند الکترونيک 139920302023012432  

محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم  و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضايی تقديم نمايند.
بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکيت صادرخواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/01/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/04

م الف: 1297213  حســين زمانی علويجه رئيس اداره ثبت اسناد و امالک 
مرکزی

مفاد آراء
2/32 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

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

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 0524 - 1401/01/20 هيات  سوم آقای حميد اسکندری 
رنانی به شناســنامه شــماره 419 کدملي 1290322023  صادره اصفهان فرزند 
مرتضی نســبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ يکباب ســاختمان به مساحت 
147/13 متر مربع از پالک شماره 369 فرعی از 19  اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالکيت مالک رسمی ابراهيم باقرصاد مورد 

ثبت صفحات 151 و 154 دفتر 349
رديف 2- راي شماره 0523 - 1401/01/20 هيات  سوم آقای مجيد اسکندری 
رنانی به شناســنامه شــماره 235 کدملي 1290304181  صادره اصفهان فرزند 
مرتضی نســبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ يکباب ســاختمان به مساحت 
147/13 متر مربع از پالک شماره 369 فرعی از 19  اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالکيت مالک رسمی ابراهيم باقرصاد مورد 

ثبت صفحات 151 و 154 دفتر 349
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/02/04
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/19

م الف: 1306490  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

2/33 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
 رديف 1- راي شــماره 0248 - 1401/01/17 هيات دوم  خانم مهين مشهدی 
حبيب اله به شناسنامه شماره 852 کدملي 1285612523  صادره اصفهان فرزند 
قديرعلی در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 164/82 متر مربع قسمتی 
از پالک شماره 20382 فرعی از 28  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان از مورد ثبت دفتر امالک الکترونيکی 25005719 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/02/04
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/19

م الف: 1306664  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

2/34 آگهی موضوع ماده3قانون وماده 13آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابــر رای شــماره  140160302007000102 مــورخ  15 / 01 / 1401  
هيات اول موضــوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتی اراضی وســاختمانهای 
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتی حــوزه ثبــت ملــک فالورجان 
تصرفات مالکانــه بالمعــارض متقاضی خانم طاهــره جعفــری ولدانی فرزند 
رجبعلی بشــماره شناســنامه 18 وکدملی 1290481857 صــادره از اصفهان 
 درششــدانگ يــک قطعــه زميــن محصورباکاربــری زراعــی به مســاحت

  98 / 677 مترمربــع پــالک 386 اصلــی واقــع در قهدريجــان خريــداری 
 مع الواسطه ازمالک رسمی آقای ابراهيم قديری قهدريجانی  محرزگرديده است

 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشــود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره 
تسليم وپس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند . بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/02/04
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/19

م الف: 1304983 محمد علی ناظمی اشــنی  رئيس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان

مفاد آراء
2/35 آگهی موضوع ماده3قانون وماده 13آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره  5737 14006030200700 مورخ  17 / 12 / 1400  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 

متقاضی خانم زهرا حاجی هاشــم خانی فرزند صفرعلی بشماره شناسنامه 254 
وکدملی 1112070680 صادره از فالورجان درششدانگ يک باب خانه به مساحت 
92 / 167 مترمربع پالک 359 فرعی از 581  اصلی واقع در مينادشــت خريداری 
رسمی ازمالک رسمی  محرزگرديده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی 
به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تســليم وپس از اخذ رسيد ظرف مدت 
يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند 
. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکيت صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/02/04
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/19

م الف: 1304871 محمد علی ناظمی اشــنی  رئيس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان

مفاد آراء
2/36 آگهی موضوع ماده3قانون وماده 13آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره  5815 14006030200700 مورخ  26 / 12 / 1400  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی تعيين وساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای محمد زکی پوربرام فرزند محمد رضا بشــماره شناســنامه 4435 
وکدملی 1111940381 صادره از فالورجان درششدانگ يک باب خانه نيمه ساز 
به مساحت 56 / 185 مترمربع پالک 19 اصلی کليشاد ) محله جعفرآباد فالورجان( 
 خريداری مع الواسطه ازمالک رسمی آقای مصطفی سعيدی  محرزگرديده است 
لذا به منظور اطــالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشــود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره 
تسليم وپس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند . بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد .
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/02/04
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/19

م الف: 1304896 محمد علی ناظمی اشــنی  رئيس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان

مفاد آراء
2/37 آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابررای شماره 0104 14016030200700و140160302007000105 مورخ  
16 / 01 / 1401  هيات اول موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای شريف لموچی فرزند حفيظ اله بشماره 
شناسنامه 9644 وکدملی 1840083840 صادره از ايذه ومصطفی ليموچی فرزند 
حفيظ اله به شناسنامه 686 وکدملی 1841614221 صادره از ايذه بالسويه هرکدام 
سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب خانه به مساحت 92 / 195 مترمربع پالک 
411 اصلی واقع در شــرودان فالورجان خريداری مع الواســطه ازمالک رسمی 
آقای حسين دولت آبادی  محرزگرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به 
مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس از اخذ رسيد ظرف مدت يک 
ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند . 
بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکيت صادر خواهد شد
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/02/04
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/19

م الف: 1305242 محمد علی ناظمی اشــنی  رئيس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان

مفاد  آراء
2/38 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 5755 14006030200700 مورخ  21 / 12 / 1400  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای مجيداحسانی قمشلوئی فرزند علی حسين بشماره شناسنامه 2325 
 وکدملی 1289672490 صادره از اصفهان درششدانگ يک باب خانه به مساحت

 66 / 180 مترمربع پــالک 2 فرعــی از 667 اصلی واقع در يزدآبــاد خريداری 
مع الواسطه ازمالک رسمی آقای حسن آقاجانی  محرزگرديده است لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دونوبــت به فاصله 15 روز آگهی ميشــود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس از 
اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضايی تقديم نمايند . بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/02/04
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/19

م الف: 1306565 محمد علی ناظمی اشــنی  رئيس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان

مفاد آراء
2/39 آگهی موضوع ماده3قانون وماده 13آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره  5757 14006030200700 مورخ 21 / 12 / 1400  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای محمدعلی طالبی فرزند اسماعيل بشماره شناسنامه 537 وکدملی 
1284684423 صادره از اصفهان درششدانگ يک درب باغ باکاربری زراعی به 
مســاحت 2700 مترمربع پالک 19 اصلی واقع در کليشاد خريداری مع الواسطه 
ازمالک رســمی آقای محمد فيروزبخت  محرزگرديده است لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشــود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاريخ 
انتشــار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس از اخذ 
رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضايی تقديم نمايند . بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/02/04
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/19

م الف: 1305829 محمد علی ناظمی اشــنی  رئيس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان

مفاد آراء
2/40 آگهی موضوع ماده 3قانون وماده13آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره  0123 14006030200700 مورخ 17 / 01 / 1401  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای رسول نوروزی باغکومه فرزند يوسف بشماره شناسنامه 36 وکدملی 
 11118598884 صادره از فالورجان درششــدانگ يک باب خانه به مســاحت

11 / 162 مترمربع پالک 41 اصلی واقع در سهلوان خريداری مع الواسطه ازمالک 
رســمی آقای محمد نوروزی فرزند جعفر  محرزگرديده است لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشــود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاريخ 
انتشــار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس از اخذ 
رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضايی تقديم نمايند . بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/02/04
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/19

م الف: 1306506  محمد علی ناظمی اشــنی  رئيس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان

مفاد آراء
2/41 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره  5330 14006030200700 و 140060302007005329مورخ  
14 / 11 / 1400  هيات اول موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان 
 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حســين محمدی قهدريجانی فرزند 
حبيب اله بشماره شناســنامه241 وکدملی 1111146845 صادره از فالورجان 
وخانــم طيبه هاديــان قهدريجانــی فرزند ابراهيــم به شناســه 626 وکدملی 
1111195651 صادره از فالورجان بالسويه هرکدام سه دانگ مشاع از ششدانگ 
يک باب خانه به مساحت 37 / 349 مترمربع پالک 386 اصلی واقع در قهدريجان 
خريداری ) به ترتيب قهری و مع الواســطه (ازمالک رسمی آقای اسداله محمدی 
محرزگرديده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دونوبت به فاصله 15 
روز آگهی ميشود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکيت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خود رابه اين اداره تسليم وپس از اخذ رســيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند . بديهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور وعــدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت صادر 

خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/02/04
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/19

م الف: 1305462  محمد علی ناظمی اشــنی  رئيس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان

مفاد آراء
2/42 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره  5698 14006030200700 مورخ 14 / 12 / 1400  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای مهدی نکوئی شهرکی فرزند اســمعيل بشماره شناسنامه 22424 
 وکدملــی 1282693611 صادره از اصفهان درششــدانگ يک باب ســاختمان 
نيمه ساز به مســاحت 77 / 190 مترمربع پالک 29 فرعی از 667 اصلی واقع در 
 بلوار شفق اصفهان خريداری رسمی ازمالک رسمی آقای ---  محرزگرديده است

 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشــود در 
صورتی که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند می توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه 
اين اداره تسليم وپس از اخذ رســيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديــم نمايند . بديهی اســت در صورت 
 انقضای مدت مذکور وعــدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت صادر 

خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/02/04
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/19

م الف: 1306759  محمد علی ناظمی اشــنی  رئيس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان

فقدان سند مالکیت
2/43 شماره نامه: 140085602025015731- 1400/12/15 نظر به اينکه آقای 
مرتضی قنبريان فرزند رضا  با تســليم   دو برگ استشهاد شهود شماره 456575 
مورخ 1400/09/28 دفترخانه 327 اصفهان، مدعی مفقود شــدن سند مالکيت 
ششدانگ پالک شماره 23048 فرعی از 68 اصلی واقع در بخش 14 ثبت اصفهان 
که ذيل ثبت 234386 که در صفحه 65 دفتر 1051 تحت شماره چاپی 610124 
سری د سال 91 صادر و تســليم گرديده نامبرده اظهار داشته سند مالکيت مرقوم 
در اثر جابجايی مفقود گرديده وتقاضای صدور ســند مالکيت المثنی نموده است. 
لذا مراتب  به استناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در 
يک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
يا وجود سند مالکيت نزد خود می باشــد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده 
روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره 
تسليم و رسيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده 
سند مسترد گردد بديهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکيت 
المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 1306561  ابوالفضل شــهرياری 

نائينی مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک غرب اصفهان
فقدان سند مالکیت

2/44 شــماره نامه: 140185602024000814 - 1401/01/28  نظر به اينکه 
سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شــماره 410 فرعی از 4790 اصلی واقع 
در بخش پنج اصفهان ذيل ثبت 235323 در صفحه 263 دفتر امالک جلد 1270  
به نام  مظفر مشــرف تحت شماره چاپی مسلســل 082104 ثبت و سند مالکيت 
دفترچه ای  صادر و تسليم گرديده اســت سپس بالواسطه طی سند انتقال شماره 
19754 - 88/12/08 دفتر اسناد رسمی شماره 136 اصفهان به فروزان شهرياری 
طالخونچه انتقال قطعی يافته و نامبرده با ارائه درخواســت کتبی به شماره وارده  
1401/000832  - 1401/01/15 به انضمام دو برگ استشهاديه محلی که امضاء 
شهود آن ذيل شماره  9730 - 1401/01/15 به گواهی دفترخانه 296 اصفهان 
رسيده است  مدعی است که سند مالکيت آن به علت جابجايی مفقود گرديده است 
و درخواست صدور المثنای ســند مالکيت ملک فوق را نموده است  لذا مراتب  به 
 استناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم يا وجود سند 
مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ 
نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بديهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات 
خواهد شد. م الف: 1306537 مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت 

ملک جنوب اصفهان
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دورتموند جایگزین »هالند« را پیدا کرد
باشگاه بوروسیا دورتموند با مهاجم جوان رد بول سالزبورگ به توافق نهایی رسید و با او قرارداد پنج 

ساله امضا خواهد کرد.
به نظر می رسد که جدایی ارلینگ هالند از بوروسیا دورتموند قطعی شده است. هالند با آن که دو سال 
دیگر با دورتموند قرارداد دارد؛ اما ظاهرا منچسترســیتی با پرداخت رقم فسخ قرارداد این بازیکن 

نروژی او را در تابستان جذب خواهد کرد.
دورتموند که تخصص زیادی در جذب استعدادهای جوان و باکیفیت دارد خیلی زود جایگزین هالند 
را پیدا کرد. طبق اعالم شبکه اسکای اسپورت آلمان، دورتموند با کریم ادیمی مهاجم جوان رد بول 
سالزبورگ اتریش به توافق نهایی دســت پیدا کرده است و این بازیکن جایگزین هالند در زنبورها 
خواهد شد.اسکای اسپورت اعالم کرد که دورتموند با ادیمی قرارداد پنج ساله امضا خواهد کرد؛ به 
طوری که دورتموند برای این انتقال ۳۰ میلیون یورو پرداخت می کند و حقوق شش میلیون یورویی 

هم برای این بازیکن در نظر گرفته شده است.
 

»پوگبا« به احتمال زیاد ادامه فصل را از دست داد
ستاره منچستریونایتد به احتمال زیاد ادامه فصل را از دست خواهد داد.پل پوگبا، بازیکن فرانسوی 
منچســتریونایتد در بازی اخیر لیگ برتر مقابل لیورپول از ناحیه ساق پا آســیب دید و پس از ۱۰ 
دقیقه مجبور به تعویض شد. این فصل احتماال برای پل پوگبا، بازیکن ملی فوتبال فرانسه و باشگاه 
منچستریونایتد، زودتر از موعد به پایان رسید.رالف رانگنیک، سرمربی منچستریونایتد با اشاره به 
مصدومیت پل پوگبا گفت: بعد از یک اسکن که تیم پزشکی گرفت، بعید به نظر می رسد که پل تا پایان 
فصل دوباره بازی کند. به گفته پزشــکان، حداقل چهار هفته طول می کشد تا او پس از مصدومیت 
ساق پا دوباره آماده شود. فکر نمی کنم که او بتواند دوباره در این فصل بازی کند.قرارداد این بازیکن 

۲۹ ساله در پایان فصل به پایان می رسد و شایعه انتقال او به پاری سن ژرمن وجود دارد.
 

توضیح »موراتا« درباره عدم انتقال به بارسلونا
مهاجم اسپانیایی یوونتوس درباره دلیل عدم انتقالش به بارسلونا در فصل نقل و انتقاالت زمستانی 
توضیح داد.آلوارو موراتا، گزینه اصلی ژاوی برای تقویت خط حمله آبی -اناری ها در زمستان بود ؛اما 
در نهایت این انتقال صورت نگرفت و موراتا در یوونتوس ماندنی شد.این مهاجم باتجربه اسپانیایی 
درباره دلیل عدم انتقالش به آبی -اناری ها گفت: من مثل همیشــه پیشنهادهایی داشتم که یکی 
از آنها بارسلونا بود. با ســرمربی تیم صحبت کردم ولی او من را متقاعد به ماندن کرد. من مهاجمی 
هستم که برای گل زدن به فضا نیاز دارم. این گونه نیست که توانایی جسمی باال و با مدافعان درگیری 
داشته باشم. برای گل زدن به فضا نیاز دارم. ســرمربی تیم به من گفت که مهاجم دیگری را جذب 
خواهند کرد و من نقش مهاجم کاذب را خواهم داشت. این سخنان باعث شد تا در یوونتوس باقی 

بمانم.
 

شکایت بارسلونا از مسئول افتضاح نیوکمپ
باشگاه بارسلونا قصد دارد علیه فردی که حدود  ۲۰۰۰ بلیت دیدار برابر فرانکفورت را خریداری کرده و 
آن ها را به طرفداران آینتراخت فرانکفورت فروخته ، اقدام قانونی صورت دهد. در چارچوب رقابت 
های لیگ اروپا  بارسا میزبان تیم آینتراخت آلمان بود و برای پذیرایی از ۵ هزار نفر از هواداران مهمان  
در نیوکمپ مهیا شده بود؛ اما خرید و فروش بلیت در بازار سیاه داستان را طور دیگری رقم زد. سران 
بارسا به  شدت از این اتفاق خشــمگین بودند و بالفاصله نیز قانونی تصویب شد که از این پس در 
بازی های اروپایی، هیچ بلیتی توسط اعضا قابل فروش نباشد و اقدامات برای پیگیری فروش بلیت 

در بازار سیاه آغاز شد و حاال صحبت از شکایت هوادار خائن به میان آمده است.

  سرپرستان فدراسیون ها؛ معضلی جدی برای ورزش ایران

یکپدیدهخلقالساعه

انتصاب سرپرســتان فدراســیون ها باعث  آرش عبدی
مشــکالت زیادی برای ورزش کشور شده 

است و این درحالیست که این انتصاب ها هیچ ضرورتی ندارند.
بخش زیادی از بار ورزش قهرمانی روی دوش فدراسیون هاست و هر زمان 
که فدراســیون ها در مدیریت خود دارای ثبات بودند ورزش قهرمانی هم 
توانسته در میادین بزرگ جهانی و به خصوص المپیک عملکرد قابل قبولی 
داشته باشــد. در ورزش ایران عدم ثبات مدیریت از یک روز پس از پایان 
دوره ۴ ساله ریاست فدراســیون ها کلید می خورد؛ یعنی زمانی که رییس 
فدراســیون جای خود را به سرپرســت می دهد. این سرپرست که عمدتا 
منصوب به وزارت ورزش است وظیفه دارد شرایط را برای برگزاری انتخابات 
فدراسیون  مهیا کند؛ اما تناقضی که در این میان وجود دارد این است که وی  
به وظیفه ذاتی خود عمل نمی کند و به دنبال اهداف دیگری است.شاید تنها 
در ایران باشد که برای فدراسیون ها سرپرستانی گمارده می شود که عمدتا 
فدراسیون های تحت مدیریت خود را دچار چالش کنند. در سایر کشورها، 
رؤسای فدراســیون ها تا زمان برگزاری انتخابات در سمت های خود باقی 
می مانند؛ حتی در فدراســیون های جهانی هم رویه به همین شکل است؛ 
اما در ایران پدیده خلق الساعه انتخاب سرپرست برای فدراسیون ها باعث 

شده معضالت زیادی گریبانگیر ورزش کشور شود.توجیهی که از سال های 
گذشــته وزارت ورزش و پیش از آن ســازمان تربیت بدنی برای انتصاب 
سرپرستان فدراسیون ها عنوان می کند این است که رؤسای فدراسیون ها 
که دوره ریاست شان به پایان رسیده و بار دیگر کاندیدای ریاست فدراسیون 
شده اند از جایگاه خود برای پیروزی در انتخابات سوءاستفاده می کنند و 
به همین خاطر باید فردی بی طرف عهده دار مدیریت فدراســیون تا زمان 
انتخابات باشــد؛ اما واقعیت این است که رییس فدراسیونی که ۴ سال با 
اعضای مجمع در ارتباط بوده دیگر به چند ماهی که از پایان دوره ریاستش 
تا زمان انتخابات فدراسیون است نیازی ندارد و اگر بخواهد البی انجام دهد 
در ماه های پایانی دوره ریاستش انجام می دهد.اما متاسفانه در حال حاضر 
شرایط به گونه ای شده که سرپرستان فدراسیون ها در همان مدت محدود 
که این ســمت را در اختیار دارند اقداماتی انجام می دهند که آثار سوء این 
اقدامات تا سال ها گریبانگیر فدراسیون ها بوده است. بارها مشاهده شده که 
در دوره سرپرستی فدراسیون ها تغییرات اتوبوسی رخ داده و تعداد زیادی از 
مسئوالن فدراسیون ها و حتی کادر فنی تیم های ملی از کار برکنار می شوند. 
تصور اینکه پس از پایان دوره سرپرستی و آغاز به کار رییس جدید فدراسیون 
چه اتفاقاتی رخ می دهد، چندان سخت نیست. ضمن اینکه این سرپرستان 

فدراسیون ها در هزینه کردن بودجه ای که باید برای یک سال هزینه شود هم 
بذل و بخشش می کنند و به این فکر نمی کنند که این بودجه را برای رییس 
منتخب فدراسیون باقی بگذارد.هر چند طبق اساسنامه جدید فدراسیون ها، 
قرار است انتخابات آنها در روز پایانی ریاست این فدراسیون ها برگزار شود؛ اما 
در همین چند انتخاباتی که با اساسنامه جدید برگزار شد باز هم سرپرستانی 
منصوب شدند که عمر سرپرستی آنها از یکی دو هفته تا چند ماه بوده است.

از همه این مسائل مهم تر، جهت گیری این سرپرستان فدراسیون له یا علیه 
برخی از کاندیداهاست. در انتخابات تعدادی از فدراسیون ها این موضوع 
به صورت واضح دیده شده که سرپرستان فدراسیون ها چه اقداماتی برای 
اینکه افراد خاصی پیروز شوند انجام داده اند. همین موضوع شائبه مهندسی 
انتخابات را بیشتر کرده است.انتتصاب سرپرستان فدراسیون ها معضلی 
است که از گذشته وجود داشته و ربطی به مســئوالن فعلی ورزش کشور 
ندارد؛ اما انتظار می رود یک بار برای همیشــه راه حلی برای این معضل در 
نظر گرفته شود؛ چرا که انتخاب سرپرستان فدراسیون ها هزینه زیادی برای 
ورزش کشور داشته است. البته وزارت ورزش با دستور حمید سجادی به 
دنبال برگزاری انتخابات پیش از پایان دوره ریییس فدراسیون است به نظر 

می رسد این کار با انتخابات فدراسیون تیر و کمان آغاز شود.

خبر روز

دیدار دوستانه کره جنوبی با برزیل قبل از جام جهانی قطر
کره جنوبی و برزیل قبل از جام جهانی در ســئول برابر هم به میدان می روند. تیم ملی فوتبال کره 
جنوبی خرداد ماه در دیداری دوستانه برابر تیم ملی فوتبال برزیل قرار می گیرد. این دیدار در سئول 

برگزار خواهد شد.
همچنین به مناسبت دو دهه از برگزاری جام جهانی ۲۰۰۲ کره و ژاپن، مسئوالن فدراسیون فوتبال 
کره اعالم کردند در صدد برگزاری یک تورنمنت با دعوت از تیم های بزرگ هستند تا بتوانند چند ماه 

تا شروع جام جهانی، دیدارهای دوستانه داشته باشند.
 

انتقاد سنگربان الغرافه از داور دیدار با فوالد
ســنگربان الغرافه به انتقاد از داور دیدار برابر فوالد پرداخت و مدعی شد که او نتوانست این بازی را 

به خوبی اداره کند. دیدار الغرافه و فوالد خوزستان با یک گل به سود نماینده ایران به پایان رسید.
یوسف حسن، سنگربان الغرافه، به انتقاد از عملکرد داوری در این دیدار پرداخت. وی درباره جنجال 
در دقایق پایانی این دیــدار که منجر به اخراج دو بازیکن الغرافه شــد، گفت: تصمیم هایی که داور 
گرفت باعث به  وجود آمدن جنجال در بازی شد. بر این باورم که داور نتوانست به خوبی بازی را اداره 
کند و همین باعث شد تا تشنج در بازی به وجود بیاید. داور بازی بسیاری از خطاهای بازیکنان فوالد 
را نگرفت. تیم حریف عمدا وقت تلف می کرد؛ اما داور وقت تلف شده زیادی نگرفت. وی ادامه داد: 
داور بازی به تنهایی خودش سه دقیقه با بازیکنان فوالد صحبت کرد. به نظرم برگزاری لیگ قهرمانان 

آسیا با این اهمیت و اعتبار بدون کمک داور ویدئویی جایز نیست.
 

AFC نامه بی پاسخ فدراسیون فوتبال به
کنفدراسیون فوتبال آسیا نامه فدراســیون فوتبال برای رفع تعلیق کمیته صدور مجوز حرفه ای این 
فدراسیون را بی پاسخ گذاشته است.در حالی که در ســال جام جهانی هستیم، فدراسیون فوتبال 
کشورمان دچار چالش های مدیریتی زیادی است و با سرپرست اداره می شود و سال گذشته نیز 
به دلیل برخی مســائل و صادر نشدن مجوز حرفه ای پرسپولیس و اســتقالل، کمیته صدور مجوز 
حرفه ای فدراســیون فوتبال کشورمان از سوی کنفدراسیون فوتبال آســیا تعلیق شد.این در حالی 
است که AFC سال گذشته در واکنش و اعتراض فدراسیون فوتبال به این تعلیق پاسخی به مکاتبه 

فدراسیون فوتبال ما نداده است.
غالمرضا بهروان، یکی از اعضای کمیته صدور مجوز حرفه ای با اعالم این خبر گفت: قبل از عید من 
پیگیر تعلیق این کمیته بودم که به من گفته شد AFC هنوز پاسخی به مکاتبه فدراسیون فوتبال ما 
در این خصوص نداده است. دبیر کل فدراسیون باید پیگیر رفع تعلیق کمیته صدور مجوز حرفه ای از 

سوی AFC باشد که ایشان هم در حال حاضر مشغله های فراوانی دارند.
 

دیگر نمی توانم سکوت کنم؛ باید درِ پرسپولیس را ِگل گرفت!
بازیکن سابق پرســپولیس از مطرح شــدن نام محمد ربیعی برای هدایت پرسپولیس به شدت 

انتقاد کرد.
بهزاد داداش زاده، پیشکسوت پرسپولیس درخصوص این شایعات گفت: این شخص اصال کیست؟ 
پرسپولیس اینقدر بدبخت شده است که این شخص می خواهد سرمربی شود؟ باید در پرسپولیس 
را گل گرفت که امثال این آدم می خواهند ســرمربی پرسپولیس شوند. تیم هایی که ایشان گرفته 
است همه پولدار بوده اند. تاکنون دیده اید که این سرمربی مقامی کسب کرده باشد؟ از همه و از دالل 
ها خواهش می کنم که چنین افرادی را مطرح نکنند. پرسپولیس تیم بزرگی است. ربیعی انسان 
بزرگ و قابل احترامی است، زرنگ بوده که با ارتباطاتش تیم دار شود، اما من دیگر نمی توانم سکوت 

کنم. معلوم است که این حرف ها بازارگرمی است که نرخش باال برود. 

مستطیل سبز

 یک پیشکسوت فوتبال اراک 
مطرح کرد:

 از دیکتاتوری »خطیبی«
 تا رمز قهرمانی  آلومینیوم 

در جام حذفی!
یــک پیشکســوت فوتبــال اراک می گوید 
آلومینیوم توانایی پیروزی مقابل نســاجی 
مازندران و کسب عنوان قهرمانی رقابت های 
جام حذفــی را دارد.صفر علیــدادی، درباره 
پیروزی یک بر صفر آلومینیــوم اراک مقابل 
خلیج فارس ماهشــهر و صعود ایــن تیم به 
فینال رقابت هــای جام حذفی اظهــار کرد: 
سرعت بازیکنان تیم و عملکرد خوب بال های 
آلومینیوم، یکی از نکات قابل توجه شاگردان 
مهدی رحمتی بــود. میل به بــردن و انگیزه 
تیم هم در موفقیت آلومینیوم بســیار تاثیر 
داشت. این مسئله را بزرگ ترین مربی های 
دنیا می گویند کــه انگیزه باالتر از اســتعداد 
است. تیمی که انگیزه دارد، توانایی بیشتری 
دارد و می تواند عملکرد بهتری داشــته باشد. 
آلومینیوم انگیزه خوبی دارد. شــاید برخی ها 
بگویند این تیم شــانس داشته؛ اما تیمی که 
تالش بیشتری بکند، شانس بیشتری خواهد 
داشــت و می تواند حریف خود را به اشــتباه 
بیندازد.وی در ادامه درباره کسب نتایج ضعیف 
آلومینیوم توســط رســول خطیبی و حضور 
مهدی رحمتی در این تیم اراکی گفت: در حال 
حاضر آرامش تیم از نقــاط مثبت آلومینیوم 
است و مهدی رحمتی توانسته انگیزه خوبی 
به تیم منتقل کند. برخــی اوقات مربی روند 
خوبی نداشــته و حرف هایش کاربرد ندارد. 
مربی وقتــی این احســاس را می کند، فکر 
فرار به ســرش می زند. مهدی رحمتی هم از 
کسانی است که در مواقعی موفق نبوده است 
و می خواهد تمــام تالش خــود را بکند تا به 
موفقیت برسد. من چند جلسه به تمرین تیم 
رفتم و انگیزه خوبــی در بازیکنان آلومینیوم 
دیده ام و شــادابی خوبی وجود دارد. شــاید 
بحث دیکتاتوری و فشار خطیبی بازیکنان را 
اذیت می کرد و االن مقداری راحت تر شده اند. 
شما خودتان می دانید اگر تمرکز از دست برود، 

توانایی فرد کاهش پیدا می کند.

فوتبال جهان

وز عکس ر

 سلفی جدید
 همسر »مسی«

به تازگی همسر لیونل مسی تصویری 
سلفی را از خودش در کنار فوق ستاره 
آرژانتینی به انتشــار گذاشته است 
و در ایــن تصویر می بینیــم که آن ها 
درون ماشین نشسته اند و مشخصا 
این تصویر مربوط بــه خیابان های 
پاریس فرانســه است چرا که مسی 
در حال حاضــر در اردوی »پی اس 

جی« است.

پیروزی مهم سپاهان با سه قربانی!
سه ستاره سپاهان بازی بعدی تیم شان را از دست دادند.تیم سپاهان موفق شد دومین برد خود را مقابل پاختاکور در این دوره از رقابت های لیگ قهرمان آسیا 
کسب کرده و دوباره مدعی صعود از گروه سوم شود.شــاگردان نویدکیا در این دیدار با نتیجه دو بر یک از سد حریف خود گذشتند تا 7 امتیازی شوند. در این 
دیدار جذاب و پر افت و خیز، سپاهان در دقایق واپسین به گل دوم و پیروزی بخش خود دست یافت. این بازی با اینکه پایان خوشی داشت؛ اما دو محروم 

روی دست محرم برای بازی حساس روز سه شنبه گذاشت.
شهریار مغانلو و فرشاد احمدزاده که از مهره های تعیین کننده سپاهان در این فصل به شــمار می روند و عملکرد خوبی هم در لیگ قهرمانان آسیا داشتند در 
بازی با پاختاکور کارت زرد دریافت کرده و دو کارته شدند. محمد کریمی، هافبک جوان سپاهانی ها هم کارت گرفت تا سومین دو اخطاری تیمش برای بازی 
بعد لقب بگیرد.به این ترتیب سپاهان در بازی حساس با الدحیل باید بدون فرشــاد احمدزاده، شهریار مغانلو و محمدی کریمی به میدان رفته و برای صعود 

بجنگد. این دیدار از ساعت ۲۱:۴۵ در چارچوب شب پایانی دور گروهی لیگ قهرمانان شروع خواهد شد.

زمان  تا  ی فدراسیون ها  در سایر کشورها، رؤسا
برگزاری انتخابات در سمت های خود باقی می مانند؛ 
حتی در فدراسیون های جهانی هم رویه به همین 
شکل است؛ اما در ایران پدیده خلق الساعه انتخاب 
سرپرست برای فدراسیون ها باعث شده معضالت 

زیادی گریبانگیر ورزش کشور شود

ســنگربان ســپاهان ابراز امیدواری کرد که بتواند 
دوباره پیراهن تیم ملی را به تن کند و در این مسیر 

همه  تالش خود را خواهد کرد.
رشید مظاهری، سنگربان ســپاهان بعد از برتری 
تیمــش برابــر پاختاکور گفــت: ما قبــل از بازی 
اخیــر و بازی قبلــی، خیلی یکدل شــده بودیم و 
وقتــی تیم یک دل می شــود، یکســری اتفاقات 
خوب رخ می دهد مثل مســابقه  اخیر و این خیلی 

خوشحال کننده است.
مظاهری در واکنش به درخشش خود برابر حریف 
ازبکســتانی گفت: من فکر می کنم سیوهایم فقط 

برای یک دل بودن بچه ها بــوده و واقعا آدم لذت 
می برد که در ایــن تیم گلری می کنــد. من خیلی 
خوشــحالم که در این تیــم هســتم و دارم برای 

سپاهان می جنگم.
سنگربان سپاهان با اشاره  انگیزه اش برای حضور 
در تیم ملی گفت: نمی دانم چند درصد شانس دارم 
که به جام جهانی بروم، امــا برای چند درصد همه  

تالشم را می کنم.
رشــید مظاهری در جمله  کنایه آمیز بــه تمجید از 
محرم نویدکیــا پرداخت و گفت: مــن یک جمله  
درباره  آقای نویدکیا می گویم؛ اینکه یک سرمربی 

عالوه بر عشق و عالقه، علم و دانش می خواهد و از 
همه مهم تر شخصیت می خواهد. آن که باید متوجه 

شود، متوجه می شود!

کنایه سنگین »مظاهری« پس از برد سپاهان!



یکشنبه 4 اردیبهشت 1401 / 22 رمضان 1443 / 24 آوریل 2022 / شماره 3512
در حاشیه نماز جمعه اصفهان مطرح شد:

کمترین مراجعه شهروندان به میز خدمت منطقه 3 بود
مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان گفت: با توجه به بررسی مشکالت مردمی در طول ایام هفته، در میز 
خدمت مدیریت شهری اصفهان که در حاشیه برگزاری نماز جمعه دایر شد، تعداد مراجعه کنندگان منطقه 
سه شهرداری بسیار کم بود.حسین کارگر اظهار کرد: میز خدمت منطقه سه شهرداری اصفهان ماه مبارک 
رمضان در مساجد محدوده این منطقه در مسجد نو بازار اصفهان و مسجد رضوی خیابان شریف واقفی 
با حضور مدیریت شهری و اعضای شورای اسالمی شهر در راستای رسیدگی به مشکالت مردم دایر شده 
است.وی با بیان اینکه در جلسات کمیته نظارتی شورای اسالمی شهر نیز رسیدگی به مشکالت شهروندان 
انجام شده ، افزود: روز جمعه، در حاشیه برگزاری نماز جمعه میز خدمت با حضور مدیران شهری، شهردار و 
اعضای شورای اسالمی شهر برگزار شد.مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان تصریح کرد: با توجه به بررسی 
مشکالت مردمی در طول ایام هفته، در میز خدمت اخیر مدیریت شهری اصفهان، تعداد مراجعه کنندگان 
منطقه سه شهرداری بسیار کم و کمتر از ۱۰ نفر بود و اکثر مراجعان با موضوعاتی همچون نصب تابلو گذر، 
نشست آسفالت، آزادسازی گلوگاه، تامین فضای سبز شهری ســاماندهی پیاده رو و عدم رسیدگی به 
دیواره در حال ریزش که مربوط به ملک شخصی بود، مراجعه داشتند. البته مباحث دیگری نیز از سوی 

شهروندان مطرح شد که رسیدگی به آنها در حیطه وظایف سایر سازمان ها همچون قوه قضاییه بود.
 

شناسایی مهم ترین دالیل ترافیک سنگین در شهر اصفهان 
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان اصفهان، مهم ترین دالیل وجود ترافیک 
سنگین در برخی از ساعات روز و شب در شــهر اصفهان را تشریح کرد.سرهنگ محمدرضا محمدی 
درخصوص ترافیک سنگین در برخی از ساعات روز و شب در شهر اصفهان، گفت: پلیس برای تسهیل 
در رفت وآمد مردم شبانه روز تالش می کند، اما روان سازی ترافیک به ابزار، تجهیزات و مدیریت نیاز 
دارد و الزم است برای توسعه و رونق بیشــتر حمل و نقل عمومی کالن شهر اصفهان فکری اساسی و 
عاجل شود.ترافیک سنگین خیابان های شهر اصفهان در برخی از ساعات روز مانند صبح و ظهر به علت 
تقاضای باالی سفر ها و عدم اعمال صحیح طرح های ترافیکی نظیر طرح زوج و فرد است.وی یکی از 
دالیل ترافیک سنگین در سطح شهر اصفهان را تردد خودرو های تک سرنشین دانست و گفت: تداخل 
ساعات کار ادارات و مدارس نیز از دیگر دالیل ترافیک سنگین در اصفهان است.رییس پلیس راهور 
استان اصفهان اشکال هندسی در برخی معابر مانند برخی از مسیر های دوچرخه که بدون نظر پلیس 
احداث شده است را مزید بر علت دانست و گفت: برای مسیر های غیرکارشناسی دوچرخه بیش از 

شش ماه است که جلسات کارشناسی بدون اقدام گرفته می شود.
 

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان مطرح کرد:

 از برقراری مراودات بین المللی تا تهیه نقطه پهنه بندی 
خطر شهر اصفهان

مدیرعامل سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان، مهم ترین برنامه های این 
سازمان در سال جاری را تشــریح کرد.ابراهیم مطلبی با اشــاره به مهم ترین برنامه های سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان در ســال ۱۴۰۱، اظهار کرد: ازجمله این برنامه ها 
می توان به افتتاح دو ایســتگاه در چهارباغ و میدان حج، تملک چهار قطعــه زمین جهت احداث 
ایســتگاه در مناطق چهار، ۹ و۱۳ و نــاژوان، پیگیری جذب ۴۷۳ نفر نیروی آتش نشــان و خرید 
تجهیزات غواصی و کوهنوردی و به روزرسانی این تجهیزات اشاره کرد.وی با اشاره به دیگر برنامه های 
سازمان آتش نشانی در سال جاری، افزود: کاربری سازی هشت دستگاه تویوتا جهت خودروهای 
پیشرو، پیگیری شروع ساخت زمین آموزشی، خریداری شاسی و تجهیزات و راه اندازی تیم هزمت 
)مقابله با مواد شیمیایی خطرناک( و در حوزه بی سیم و فرماندهی نیز تعمیر کلی شبکه بی سیم از 

آنالوگ به دیجیتال و پیگیری رفاهیات کارکنان در دستور کار قرار دارد.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان:

مسیر های دوچرخه سواری اصفهان غیر کارشناسی است
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان از مشکل هندسی و ایمنی مسیر های دوچرخه سواری در 
اصفهان خبر داد.سرهنگ محمد رضا محمدی گفت: بیش از شش ماه است که برای مسیر های احداثی 
غیر کارشناسی دوچرخه سواری در کالن شهر اصفهان، جلسات کارشناسی بی اثر گرفته می شود.به گفته 
وی، با اینکه همیشه از حمل و نقل پاک و حمل و نقل عمومی حمایت کرده و می کنیم، اما از همان شروع 
احداث مسیر های دوچرخه سواری بدون هماهنگی با پلیس، اعالم کردیم مسیر ها مشکل هندسی و 

ایمنی دارند و غیر کارشناسی است. محمدی گفت: رسانه ها به خاطر دارند و سوابق هم موجود است.

افزایش 50 درصدی مشارکت مردم اصفهان برای آزادی زندانیان
رییس ستاد دیه استان اصفهان گفت: پویش هر نفر ۱۰ هزار تومان و کمک های خرد مردم باعث شده 
است که میزان مشارکت برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد در استان اصفهان در ماه رمضان بیش از 
۵۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یابد.اسدا... گرجی زاده افزود: مردم استان اصفهان از ابتدای 
ماه مبارک رمضان امسال تا کنون ۲۱۰ میلیارد ریال برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد کمک کرده اند.

این کمک ها توسط اقشار مختلف مردم و ۲ برابر میزان مشارکت خیران خاص استان بوده که حاکی 
از دلسوزی و اراده جامعه برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد است.به گفته وی، با این میزان کمک 

زمینه آزادی ۱۴۴ زندانی فراهم شد و آن ها به آغوش خانواده های خود بازگشتند.

»جوان« به مثابه نقطه مرگ و پایانی شــهر اصفهــان و مرکز اتصال 
محله جلوان به شهر است که با مزارع خشک و بیابانی احاطه شده و 
انتهای آن به نقطه کوری می رسد که به رغم نیمه مسدود شدن مسیر 
برای جلوگیــری از تردد خودروهای ســنگین در این جــاده ناایمن، 
 همچنان شــاهد دور زدن تریلری ها بــرای این راه میان بر شــهری

 هستیم.
خیابان جلوان، ادامه خیابان جوان به بزرگراه شــهید اردستانی است 
که ۴۰۰ متر آن در محدوده شهری شهرداری اصفهان واقع شده است؛ 
۸۰۰ متر از خیابان جلوان خارج از محدوده شهرداری است که به علت 
تردد خودروهای ســنگین در میدان جوان و عاشــق اصفهانی شاهد 
ترافیک های سنگین و به خطر افتادن امنیت جانی شهروندان در این 
محدوده هستیم که در صورت ســاماندهی جاده و خروج کامیون ها 
از این محور، ســاکنان ۱۲ محله منطقه ۱۴ و شــهروندان تعدادی از 
محله های مناطق هفت و ۱۰ شهرداری اصفهان نیز از تردد خودروهای 

سنگین نجات پیدا می کنند.
»جلوان« محله ای در حوالی منطقه ۱۴ شــهرداری اصفهان است که 
با ساختمان ســازی های صورت گرفته به یک پازل ناپیوسته از شهر 
تبدیل شده و ســاکنان آن محدوده را با مشکالت عدیده ای در عبور و 
مرور مواجه کرده است و هیچ ارگان یا دستگاهی عهده دار ایمن سازی 
جاده اتصال جلوان به شــهر اصفهان نیســت و این آغاز مشکالت ۲۰ 

ساله شهروندان شد.
ســال ۹۷ بــود کــه ســوت خطــر جــاده جلــوان به صــدا درآمد 
و مســئوالن شــهری و متولیــان اداره کل راه و شهرســازی، 
فرمانداری و اســتانداری وقت را بــه این خطر آگاه کــرد، اما به رغم 
پیگیری هــای پنج ســاله از وضعیــت لنگان لنگان ســاکنان منطقه 
جلــوان و گالیــه آنها از بی سروســامانی جــاده، هنوز این مشــکل 
 وجــود دارد و نه تنهــا حل و فصــل نشــده ، بلکه به نقطه ســر خط

 رسیده است.
اگر چه جلوان به ظاهر جاده ای آسفالت شده است، اما ناهمواری های 
آن رانندگی را طاقت فرسا و نداشتن روشــنایی منطقه را محلی امن 
برای اراذل و اوباش و مواد فروشان کرده است؛ جاده بالتکلیفی که به 
شهرداری منطقه ۱۴ وصله و پینه شده و از سوی ساکنان آن منطقه به 

جاده مرگ شهرت یافته است به طوری که با توجه به نبود عالئم هشدار 
دهنده راهنمایی، رانندگان با ورود به این مســیر، سرگشته و حیران 

به ناچار به مسیر اولیه خود بازمی گردند.
هیچ یک از نهادهــا زیر بار این بخش از شــهر نمی رونــد و برای آنها 
مشــخص نیســت که جاده مذکور تحت مدیریت کدام نهاد اســت؛ 
اختالفات در خصوص دستگاه مسئول رسیدگی به وضعیت نابسامان 
جاده جوان تا جایی اســت کــه پلیس راه نیــز در خصوص محدوده 
درون شهری یا برون شهری بودن این مسیر مردد است، به طوری که 
در خصوص ارائه آماری از میزان تصادفات و مرگ و میر در این جاده، 

پاسخ روشنی از سوی این مرجع دریافت نکردیم.

قداره کشی در جاده جوان و گالیه شهروندان از ناامنی
»مهدی« از ســاکنان محله جلــوان از ناامنی و تــرس و دلهره وقوع 
تصادفات با خودروهای ســنگین گالیه دارد و می گوید: »شــرایط بد 
جاده و ترس از تصادف های گاه و بی گاه امان مردم این منطقه را بریده 
اســت و در هفته با چندین مورد از مصدومان و مرگ ومیر شهروندان 

مواجه هستیم.«
وی ادامه می دهد: »پشت شهرک جلوان خوابگاه معتادان شده است 
و امنیتی برای خودمان و فرزندان مان نداریــم، تاریکی اینجا، محل 
امنی برای فعالیت معتادان ایجاد کرده و همواره شــاهد قداره کشی 

اراذل و اوباش در این منطقه هستیم.«
عباسی از دیگر ساکنان منطقه که قربانی اراذل و اوباش شده است نیز 
می گوید: منطقه جلوان در حالی بنا شده که مسئوالن زیرساخت های 

اولیه را برای ساکنان فراهم نکرده اند.
وی با درخواست از مســئوالن برای تامین امنیت منطقه، می افزاید: 
»مردم این منطقه در طول روز هم با ترس و دلهره از منازل خود بیرون 
می آیند. سال ها پیش به امید خانه دار شــدن اقدام به خرید مسکن 
در این منطقه کردم، اما ناامنی محیط باعث شده است که بسیاری از 
ساکنان، این منطقه را ترک کنند و آنهایی که عده ای هم از سر ناچاری 

مانده اند.«
یکی دیگر از ســاکنان منطقه با دلخوری از ناهمــواری جاده جلوان 
می گوید: »برای حل مشکل با ارگان های مختلفی تماس گرفتیم ، اما 

متاسفانه جز پاسخ سرباال به جایی نرسیدیم. برای تامین امنیت جاده 
اگر شاهد گشت های موقتی از سوی نیروی انتظامی هم باشیم، قطعا 
ساکنان با آسودگی خاطر زندگی خواهند کرد و از رسانه ها می خواهیم 

که درد مردم را منعکس کنند.

وقتی ناهماهنگی بین دستگاهی، استانداری را مرجع اول و آخر 
تصمیم گیری می کند

عباس حاج رسولی ها، عضو شورای اسالمی شــهر اصفهان می گوید: 
تمام زیرساخت های الزم برای منطقه مســکونی جلوان فراهم شده 
و تنها و بزرگ ترین مشــکل آنها جاده جوان در منتهی الیه منطقه ۱۴ 

شهرداری است که در محدوده شهرداری نیست.
وی می افزاید: امکاناتی همچون شــبکه آب و فاضالب، فضای سبز و 
روشنایی و تمام نیازهای شهری برای منطقه مسکونی جلوان تامین 
شــده ، اما بزرگ ترین چالش آنها تعیین تکلیف نشدن جاده جوان 

است.
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه رفع مشکل جاده جوان 
از مسیر استانداری امکان پذیر اســت، تصریح می کند: طرح الحاق 
جاده جوان به شهر اصفهان و ساماندهی آن باید در کمیسیون ماده ۵ 

استانداری تصویب شود.
وی با بیــان اینکــه اداره کل راه و شهرســازی اســتان اصفهان باید 
مجوز الحاق جاده جوان بــه محدوده منطقه ۱۴ شــهرداری را صادر 
کند، ادامه می دهد: حل این مســئله به دســت شــورای اســالمی 
شــهر نیســت و بایــد کمیســیون زیربنایــی اســتانداری، الحاق 
جاده جوان بــه محدوده منطقــه ۱۴ شــهرداری را تصویــب کند تا 
دســتگاه های ذی ربط از جملــه اداره کل راه و شهرســازی، اداره کل 
 راهداری و شــهرداری مطابق با قانون عمل کنند و مشــکل ساکنان 

برطرف شود.

تعیین تکلیف جاده جوان، کار ساده ای نیست

محمدمهدی کریمــی، مدیر منطقه ۱۴ شــهرداری اصفهــان در این 
باره اظهار می کند: طی چند ماه اخیر جلســات متعــددی در ارتباط با 
مشکالت مربوط به جاده جوان با معاون عمرانی استانداری اصفهان 

برگزار شد و مسئله در کمیسیون ماده ۵ مطرح شد.
وی با بیان اینکه باید برای مســیر میدان جوان تــا میدان ولی عصر و 
از ســه راهی جلوان تا مجتمع جلوان مصوبه الحاق به شــهر اصفهان 
دریافت شود تا بتوان زیرسازی های الزم را انجام داد، تاکید می کند: 
موضوع بالتکلیفی جاده جوان و مشکالت پیش رو یک مسئله ۲۰ ساله 
است که مصوبه الحاق آن باید در کمیسیون ماده ۵ که شامل ۱۲ نهاد 

است، به تصویب برسد.
مدیر منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان ادامه می دهد: تعیین تکلیف جاده 
جوان کار ساده ای نیست و الزم است در یک هماهنگی بین دستگاهی، 

آزادسازی و زیرسازی های ایمنی آن صورت بگیرد.

استانداری اصفهان: شهرداری مسئول ساماندهی جاده جوان شد

نبود هماهنگی بین دســتگاهی طی دو دهه گذشته برای حل مشکل 
ساکنان محله جلوان، توپ مشکالت را در زمین استانداری انداخت؛ 
گویا مصوبه کمیسیون ماده ۵ استان چاره کار است که مهران زینلیان، 
معاون عمرانی اســتانداری اصفهان در این بــاره می گوید: با توجه به 
اینکه جاده مذکور چندین ســال محل اختالف بوده است، در جلسه 
مشــترک با مدیران مربوطه، از محل بازدید شد و بر اساس بازدید به 
عمل آمده در جلســات کارگروه تلفیق و تبصره یک ماده یک مطرح 
شد با حضور استاندار در جلسه، مورد تایید قرار گرفت و تصویب شد و 
در دستور کار شــورای برنامه ریزی جهت طی مراحل قانونی و ابالغ به 

شهرداری جهت اجراست.
وی خاطرنشــان می کند: کلیات طرح جاده جوان مصوب شده و در 

اختیار شهرداری قرار گرفته است.

اخبار

  چندین سال پیگیری برای حل مشکالت جوان تا جلوان، جاده معلق اصفهان بی فایده بوده است؛

نقطه سرخط!
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فقدان سند مالکیت
2/45 شــماره نامــه: 140185602024000468 - 1401/01/20  نظر به اینکه 
سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شــماره 4498/220  واقع در بخش پنج 
ثبت اصفهــان ذیل ثبــت 179782 در صفحه 488  دفتر امــالک جلد 962 بنام 
شهناز رفیعی طاقانکی تحت شــماره چاپی 450107 ثبت و سند مالکیت دفترچه 
ای صادر و تسلیم گردیده است، سپس مع الواســطه به موجب سند انتقال شماره 
109062 مورخ 1380/12/23 دفترخانه شــماره 36 اصفهان به جهانگیر طاهری 
 بنی انتقال یافته ســپس نامبرده )جهانگیر طاهری بنی( با ارائه درخواست کتبی به
1400 بــه انضمــام دو بــرگ  /12  شــماره وارده  43283 مــورخ  26/
استشــهادیه محلی که امضاء شــهود آن ذیــل شــماره  12407 و رمز تصدیق 
144109  مــورخ 1400/12/25 بــه گواهــی دفترخانه 239 اصفهان ســریده 
اســت  مدعی اســت که ســند مالکیت آن بــه علت نامعلــوم مفقــود گردیده 
 اســت و درخواســت صــدور المثنــی ســند مالکیــت فــوق را نموده اســت  
لذا مراتب  به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
 یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده 
سند مسترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 1306893 مهدي شبان سرپرست 

واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان
قرار تحریر ترکه

2/46 بدینوسیله اعالم می نماید به موجب درخواســت حمید دادخواه  به طرفیت 
عباس ، جمشید، پروانه ، پروین همگی دادخواه تهرانی قرار تحریر ترکه مرحوم قاسم 
دادخواه به شماره 0000071 در شورای حل اختالف اصفهان صادر و وقت اجرای 
قرار ساعت 17 روز چهارشنبه 1401/03/04 تعیین گردیده است لذا از ورثه یا نماینده 
قانونی آنها ، بستانکاران و مدیونین به متوفی و کســان دیگری که حقی بر ترکه 

متوفی دارند دعوت می شود در موعد مذکور در محل این شورا واقع در شهرستان 
 اصفهان خ ارباب حاضر شــوند  عدم حضور مدعوین مانع اجرای قرار نخواهد بود.  

م الف: 1300809 شعبه 20 حقوقی  شورای حل اختالف اصفهان
تبصره 1 ماده 105 اصالحی

2/47 شماره نامه: 140185602024000759 - 1401/01/27 نظر به اینکه تمامت 
شش حبه شش هفتم حبه مشاع باســتثناء بهاء ربعیه اعیانی آن از هفتاد و دو حبه 
ششدانگ قطعه زمین که مشتمل بر ساختمان مســکونی و مغازه می باشد پالک 
4430/1 واقع در بخش 5 ثبت ذیل صفحه 435 دفتر 767 امالک به شــماره ثبت 
133389 و شماره چاپی سند المثنی 132458 سری الف / 32 سال 88 به نام آقای 
ابراهیم وحید دستجردی فرزند رضا باستثناء بهاء ربعیه اعیانی آن سابقه ثبت و صدور 
سند ما لکیت دارد ) که طبق پرونده ثبتی بهای ربعیه اعیانی متعلق به خانم معصومه 
 وحیدی دستجردی همســر مرحوم براتعلی وحیدی دســتجردی و خانم خورشید 
 گل کار دســتجردی همســر مرحوم رضا وحیدی دســتجردی می باشند( اعالم 
می دارد در اجرای تبصره یک ماده 105 اصالحی آئین نامه قانون ثبت، مالک فوق 
 تقاضای حذف قید اســتثناء ربعیه مزبور را نموده که کارشناس رسمی دادگستری

 میــزان بهاء ربعیــه اعیانــی مقادیر فــوق الذکر را بــه مبلــغ 115/625/000 
ریــال بــرآورد و اعــالم نمــوده و متقاضیــان آن را به حســاب ســپرده طبق 
فیــش شــماره 402013 مــورخ 1401/01/18 بــه مبلــغ 115/625/000 
ریال واریــز نمــوده و چــون ذی نفع فاقد نشــانی اســت بــا توجه بــه مفاد 
 تبصره یــک آئیــن نامه فــوق الذکــر مراتب فقــط یــک مرتبــه در روزنامه

 کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا ذینفع جهت دریافت بهاء تعیین شده به منطقه 
 ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان مراجعه و در صورتیکه تضییع حقی شده باشد

 می تواند از تاریخ انتشار این آگهی به مدت یک ماه به مراجع صالحه قضائی مراجعه 
و گواهی طرح دعوی را به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم مراجعه 
ذینفع به مراجع قضائی در مدت تعیین شــده و عدم ارائه گواهی طرح دعوی، سند 
 مالکیت متقاضی بدون قید اســتثناء بهاء ثمنیه اعیانی صادر و تسلیم خواهد شد. 
م الف: 1306422 مهدی شــبان مدیر واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان 

تبصره 1 ماده 105 اصالحی 
2/48 شــماره نامــه: 140185602024000479 - 1401/01/20 نظر به اینکه 
تمامت دو دانگ  مشــاع از ششــدانگ پالک 3002/2 واقع در بخش 5 ثبت ذیل 
صفحه 570 دفتر 480 امالک به شــماره ثبت 82896 و شماره چاپی دفترچه ای 
267026 به نام آقای رضا اسداللهی نژاد اناری فرزند حســین باستثناء بهاء ثمنیه 
اعیانی آن سابقه ثبت و صدور سند مالکیت دارد )که طبق پرونده ثبتی بهای ثمنیه 
اعیانی متعلق به آقای عباس اســداللهی نژاد می باشــد( اعالم می دارد در اجرای 
تبصره یک ماده 105 اصالحی آ ئین نامه قانــون ثبت، مالک فوق تقاضای حذف 
قید استثناء مزبور را نموده که کارشناس رسمی دادگستری میزان بهاء ثمنیه اعیانی 
مقادیر فوق الذکر را به  مبلغ 120/000 ریال برآورد و اعالم نموده و متقاضی آن را 
به حساب سپرده ثبت طبق فیش شماره 0110328771697577 و شماره پیگیری 
292655 مورخ 1401/01/18 به مبلغ 120/000 ریال واریز نموده و چون ذی نفع 
فاقد نشانی است با توجه به مفاد تبصره یک آئین نامه فوق الذکر مراتب فقط یک 
مرتبه در روزنامه کثیر االنتشار آگهی می شود تا ذینفع جهت دریافت بهاء تعیین شده 
به منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان مراجعه ودر صورتیکه تضییع حقی شده 
باشد می تواند از تاریخ انتشار این آگهی به مدت یک ماه به مراجع صالحه قضائی 
مراجعه و گواهی طرح دعوی را به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم 
مراجعه ذینفع به مراجع قضائی در مدت تعیین شده و عدم ارائه گواهی طرح دعوی، 
 سند مالکیت متقاضی بدون قید استثناء بهاء ثمنیه اعیانی صادر و تسلیم خواهد شد. 
م الف: 1306511 مهدی شــبان مدیر واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

2/49 چون تحدید حدود ششدانگ 5 باب بنای تحتانی و فوقانی پالک ثبتی 513 
فرعی از 3  اصلی واقع در  بخش 3 ثبت خوانســار به نام  فاطمه میر شفیعی و غیره 
در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک 
بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
پالک مرقوم در روز یک شنبه مورخ 1401/02/25 ساعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیــه مجاورین اخطار می گردد 

که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 

روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1401/02/04 
م الف: 1303582 حبیب اکبری رئیس ثبت اسناد و امالک خوانسار

تحدید حدود اختصاصی
2/50 چون تحدید حدود ششــدانگ  محوطه پالک ثبتی 514 فرعی از 3  اصلی 
واقع در  بخش 3 ثبت خوانسار به نام  فاطمه میر شفیعی و غیره در جریان ثبت است 
و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت 
 اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز 
یک شنبه مورخ 1401/02/25 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 

تاریخ انتشار: 1401/02/04 
م الف: 1303569 حبیب اکبری رئیس ثبت اسناد و امالک خوانسار

تحدید حدود اختصاصی
2/51 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه به مساحت 149/50 متر مربع 
به شماره پالک ثبتی 3325 فرعی از 1659 فرعی از 49 اصلی واقع در بخش یک 
حوزه ثبتی قمصر که در اجرای رای قانون تعیین تکلیف و برابر رای شــماره 686 
هیات در سهم خانم لیال فتاح قمصری فرزند مسلم استقرار یافته و در جریان ثبت 
می باشــد و طبق تبصره ماده 13 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف و 
طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 1401/02/26 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد . لذا بموجب این آگهی به کلیه 
مجاورین اخطار میگردد که در روز و ســاعت مقرر در ایــن آگهی در محل حضور 
یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
 صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد . تاریخ انتشار: 1401/02/04 
م الف1306880 نرجس نوش آبادی  سرپرســت واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

قمصر 

یمنا
س: ا

عک
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بیش از 10 میلیارد مترمکعب گاز در بخش صنعت و اشتغال استان در سال 
گذشته مصرف شده است.

سرپرست شــرکت گاز اســتان اصفهان با اشــاره به بهره مندی بیش از 17 
هزار واحد صنعتی از مزایای گاز طبیعی در شهرســتان های استان گفت: 70 
درصد سبد انرژی و ســوخت اســتان از طریق گاز طبیعی تامین می شود و 
سال گذشته 35 درصد گاز استان در صنایع نیروگاهی و 35 درصد در دیگر 
واحد های صنعتی و تولیدی به مصرف رســیده است.ابوالقاسم عسکری، 

استان اصفهان را به عنوان قطب صنعتی کشور از 62 شهرک صنعتی بهرمند 
از گاز طبیعی برخوردار دانســت و افزود: شتاب بخشی به روند گازرسانی به 
صنایع، افزون بر جهش و رفع موانع تولید، توســعه اقتصادی و اشــتغال، 
سبب جایگزینی این سوخت پاک با دیگر ســوخت های فسیلی و کاهش 
آلودگی هوا و محیط زیســت می شــود.وی گفت: هم اکنــون ۹۹.5 درصد 
جمعیت استان اصفهان، شامل 112 شهر و 1067 روستا از نعمت گاز طبیعی 

برخوردار هستند.

مصرف بیش از ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز در صنایع استان اصفهان

سرپرســت مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان به همراه تنی چنــد از مدیران، 
سرپرستان و کارشناسان شرکت جمعه 2 اردیبهشت ماه در کارگاه های پیرامونی 
کارخانه حضــور یافتند و ضمن بازدیــد میدانی از محیط و مناطــق کارگاهی با 
تالشــگران این بخش ها دیدار و گفت وگــو کردند.این بازدید بــا هدف تجهیز 
کارگاه های پیرامونی کارخانه، از جمله ایجاد و راه اندازی مرکز تعمیرگاهی ولوهای 
صنعت فوالد و خطوط تولید شرکت های صنعتی در کالس و فشارهای مختلف 
که یکی از نیازهای روزانه و مهم این کارخانه بزرگ صنعتی و ســایر شرکت ها و 
صنایع کشور محسوب می شود، انجام شد.رخصتی در این دیدار ضمن قدردانی از 
زحمات تالشگران شرکت که با همت بلند و با تکیه بر توان و تجربه کارگران و دانش 
فنی متخصصان داخلی به دستاوردها و رکوردهای متعدد دست یافتند، گفت: 
باید با تمام توان از همه ظرفیت های این کارخانه عظیم استفاده کنیم تا بتوانیم 
نیازهای خود را از داخل تامین و وابســتگی کمتری به خارج از شــرکت داشته 
باشیم.وی، هدف از این دیدار را بازدید میدانی از کارگاه های معطل مانده شرکت 
دانست و افزود: زمان آن رسیده است که با استفاده از تجربیات موفق متخصصان 
شرکت در تعمیرات ولو ها، کارگاه های رها شده یا کارگاه هایی که به صورت کامل به 
کارگرفته نشده اند، به طور موثر، فعال شوند تا یک مرکز تعمیرگاهی ملی ولو ایجاد 
کنیم. این مرکز عالوه بر رفع نیاز شرکت بزرگ ذوب آهن اصفهان به سایر صنایع و 
شرکت های کشور نیز خدمات ارائه خواهد داد.سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن 
اصفهان بر جانمایی این کارگاه و آغاز عملیات آن به قید فوریت با به کارگیری تمام 

ظرفیت های موجود در شرکت تاکید کرد و گفت: با توجه به ضرورت و نیاز شرکت 
و سایر صنایع کشور،  تحریم های ناعادالنه و لزوم صرفه جویی و استفاده از دانش 
متخصصان داخلی، وجود چنین مرکزی در صنایع کشور بیش از پیش احساس 
می شود که ان شاءا... با راه اندازی این مرکز نیازهای خود را رفع خواهیم کرد و 
همچون همیشه دانش فنی خود را نیز برای توسعه علم و صنعت کشور در اختیار 
صنایع دیگر قرار خواهیم داد.الزم به ذکر است؛ رخصتی در این دیدار از کارگاه های 
6، 21، 25، 27، 28، 2۹، خانه سازی، محوطه بتن سازی و پولیگون پایگاه صنعتی 

و ساختمان نبوت بازدید کرد.

ســرمایه گذاری نیرو در گــزارش فعالیــت اســفندماه 1400 مجموع بهای 
تمام شــده ســرمایه گذاری های انجام شــده را طی این دوره مبلغی بالغ بر 
11،743 میلیارد ریال گزارش کرده که بیشترین میزان بهای تمام شده آن به 
بخش »خارج از بورس« با ۹،700 میلیــارد ریال تعلق دارد.طبق این گزارش، 
مجموع بهای تمام شــده »ســرمایه گذاری نیرو« تغییر چشمگیری نسبت 
به بهمن ماه به همراه نداشــت که البته این میزان ســرمایه گذاری طی یک 
ســال اخیر 7 درصد کاهش را به همراه داشته اســت.همچنین »ونیرو« با 
سرمایه ثبت شده 10،500 میلیارد ریال طی یک سال اخیر از محل سود سهام 
محقق شده 122،577 میلیارد ریال درآمد داشت که نسبت به سال گذشته 
43 درصد افزایش را تجربه کرده است.این ســرمایه گذاری چندین شرکت 
را با بهای تمام شــده 2،042 میلیارد ریال در پرتفوی بورســی خود داشت که 
با کاهش 20 درصــدی به ارزش بازار 1،638 میلیارد ریال رســید. از ســوی 
دیگر، ارزش بازار این شرکت در مقایســه با سال گذشته با 5۹ درصد کاهش 
روبه رو شده است.بر اساس گزارش منتشرشده در سامانه کدال، 5 شرکتی 

که بیشترین بهای تمام شده »ونیرو« برای آن ها پرداخت کرده شامل فوالد 
مبارکه اصفهان، شرکت پاالیش نفت تهران، بانک ملت، قند اصفهان و تولیدی 
چدن سازان می شود.دراین بین »فوالد مبارکه اصفهان« نیز توانسته بین سایر 
شــرکت ها در 6 ماه اخیر روند خوبی را برای شرکت ســرمایه گذاری نیرو در 

اسفند 1400 به ثبت برساند.

جشنواره ملی کتابخوانی رضوی همه ساله با همکاری بنیاد خیریه امام رضا 
)ع( در دو بخش فردی وخانوادگی و در رده های ســنی کودکان، نوجوانان، 
جوانان و بزرگساالن به منظور آشنایی با سیره و روش زندگانی امام علی بن 
موسی الرضا )علیه السالم( برگزار می شــود.در مرحله استانی یازدهمین 
جشنواره ملی کتابخوانی رضوی از شــرکت آب وفاضالب به دلیل مشارکت 
وحضور پرشــور در این جشــنواره تجلیل به عمل آمد .در مراسم پایانی این 
جشنواره که روز سه شــنبه 30 فروردین ماه جاری با حضور حجت االسالم 
والمســلمین گرجی، مدیر بعثه مقام معظم رهبری در اصفهان، سرپرست 
اداره کل کتابخانه های عمومی استان وجمعی از مدیران و مسئوالن دستگاه 
های اجرایی برگزار شــد، از هادی صادقی و محمدرضــا اکبریان دو نفر از 
کارکنان آبفای اســتان اصفهان به دلیل کســب عناوین برگزیده کتابخوانی 
در بخش چهار گزینه ای بزرگساالن تجلیل شد.جشــنواره ملی کتابخوانی 
رضوی همه ساله با همکاری بنیاد خیریه امام رضا )ع( در دو بخش فردی 
وخانوادگی و در رده های ســنی کودکام، نوجوانان، جوانان و بزرگساالن به 
منظور آشنایی با ســیره و روش زندگانی امام علی بن موسی الرضا )علیه 

السالم( برگزار می شود.
شایان ذکر است در این مراسم امیر هالکویی، سرپرست اداره کل کتابخانه 
های عمومی استان اصفهان با اهدای لوحی از ناصر اکبری، سرپرست آبفای 
اســتان اصفهان به دلیل تالش های ارزنده در برگزاری جشنواره کتابخوانی 
رضوی که کتاب خوانان و کتاب دوســتان را به میدان رقابت بصریت افزایی 
فراخوانده و برکات فرهنگی بی شــماری را به بار آورده است، تقدیر و تشکر 

کرد.
پیشرفت ۹0 درصدی اجرای شبکه فاضالب خیابان مدرس شاهین شهر

مدیر آبفای شــاهین شــهر گفت: عملیات لوله گذاری خط انتقال فاضالب 
خیابان مدرس ۹0 درصد پیشــرفت فیزیکی داشته است.شاهرخ شریفی 
با بیان این که عمر شبکه جمع آوری فاضالب در شاهین شهر به بیش از 50 

سال می رسد، افزود: این طرح با هدف توسعه و ارتقای خدمات جمع آوری، 
انتقال و تصفیه فاضالب از آبان ماه ســال گذشته عملیاتی شد و در آن 1200 
متر لوله پلی اتیلن با قطر 600 میلی متر در عمق متوسط 6 متری زمین اجرا 
شد.وی، هزینه خرید و اجرای طرح لوله گذاری خط انتقال فاضالب خیابان 
مدرس شاهین شهر را 50 میلیارد ریال از محل اعتبارات داخلی آبفای منطقه 
شاهین شهر اعالم کرد و افزود: پیش بینی می شــود این طرح تا دو هفته 

آینده به بهره برداری برسد.
مدیر آبفای شاهین شهر در خصوص اجرای عملیات لوله گذاری خط انتقال 
فاضالب بلوار طالقانی این شــهر نیز گفت: این طرح از دی ماه سال گذشته 
با اعتباری بالغ بر350 میلیارد ریال )شامل خرید و اجرا( از محل اعتبارات 
عمرانی و داخلی به روش نوین به وسیله دســتگاه TBM آغاز شده است.

وی افزود: دســتگاه TBM هوشمندانه با رعایت شــیب و با کمک دوربین 
های نقشه برداری، شــروع به حفاری تونل می کند و در فواصل بین هر دو 
حوضچه، عملیات لوله گذاری در تونل و احداث حوضچه انجام می شودکه 
یکی از روش های نوین در دنیا به شــمار می رود.شریفی افزود: کل مسیر 
خط انتقال فاضالب بلوار طالقانی شاهین شهر به طول 6426 متر با قطرهای 
1200 تا 1600 میلی متر است که در ســال های گذشته در حدود 1400 متر آن 

اجرا شده است.
وی گفت: اجرای 1200 متر دیگر از این خط انتقال با قطر 1400 میلی متر و از 
جنس پلی اتیلن در عمق متوسط 7 متری زمین در حال اجراست که تاکنون 
15 درصد پیشرفت فیزیکی داشــته است.شریفی، علت انتخاب مسیر این 
طرح پروژه از ســه راه خیابان مدرس تا ســه راه خیابان نبوت را فرسودگی 
شدید و حادثه خیز بودن مسیر مذکور عنوان کرد و گفت: طول کل شبکه جمع 
آوری فاضالب شاهین شهر در حدود 400 کیلومتر و طول خط انتقال فاضالب 
در حدود 15 کیلومتر اســت که به دلیل قدمت باال بخش های زیادی از آن 

باید اصالح و باز سازی شود.

سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان خبر داد:

ایجاد مرکز ملی تعمیرات َولوهای صنعتی در ذوب آهن 

سرمایه گذاری ساالنه »ونیرو« کاهشی شد؛

فوالد مبارکه صدرنشین سودسازی »ونیرو«

درخشش دو نفر از کارکنان آبفای استان اصفهان در یازدهمین 
جشنواره ملی کتابخوانی رضوی

امامان جمعه در کشور الجزایر، نسبت به پخش یک ســریال رمضانی اعتراض کرده و در خطبه هایشان به مردم گفته اند که 
دیدن این سریال به شئونات مردم الجزایر خدشه وارد کرده و روزه آن ها را باطل می کند.سریالی به نام »عشق پادشاهان« 
که ساخته مشترک کشورهای الجزایر و تونس است، همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان، از یکی از شبکه های محلی الجرایر 
به روی آنتن رفته است. پخش این سریال از همان قسمت اول با انتقادهایی در فضای مجازی همراه شد. منتقدان پخش 

این سریال را موجب ترویج بی حیایی در الجزایر می دانستند.
در پی این اعتراض ها و پس از پخش 10 قسمت از این سریال، سازمان نظارت بر محتوای برنامه های صوت و تصویر فراگیر 
در الجزایر، دستور توقف پخش را صادر کرد و شبکه پخش کننده نیز ضمن عذرخواهی از بینندگانش، اعالم کرد که به مدت یک 
هفته پخش این سریال متوقف می شود.نخستین تصاویری که در این سریال اعتراض الجزایری ها را برانگیخته، مربوط به 
منشی است که سعی می کند به هر طریقی توجه مدیرش را به خود جلب کند.کاربران الجزایری در فضای مجازی، محتوای 
این مجموعه که تقلیدی از سریال ترکی »عشق تجمالتی« است را با فرهنگ الجرایر نامتناسب می دانند و معتقدند سریالی 
که منطبق با سنت  و فرهنگ مردم الجزایر ساخته نشده، نباید از شبکه های محلی پخش شود.الجزایر و تونس در سال های 
اخیر چند سریال مشترک ســاخته اند که برخی از آن ها موفق نیز بوده اند.دامنه اعتراض به سریال الجزایری به مساجد این 
کشور هم کشیده شــد؛ تا جایی که امامان جمعه در این کشور، تصریح کردند که پخش ســریال هایی با محتوای نامناسب، 
احساسات جامعه را جریحه دار کرده و با اعتقاد بر اینکه تماشــای چنین برنامه هایی روزه را باطل می کند، خواستار تحریم 
این سریال شدند.یکی از کاربران گفته است: ممکن است بیننده الجزایری چنین محتوایی را از یک سریال خارجی بپذیرد 
ولی در ســریال های داخلی آن  را رد می کند.یک کارگردان الجزایری هم گفته که حق مخاطب است زندگی واقعی خود را در 
سریال ها ببیند و با توجه به اینکه در شب های ماه رمضان تمام اعضای خانواده دور هم جمع شده و تلویزیون تماشا می کنند 
و از آنجایی که خانواده های الجزایری محافظه کارند، باید در پخش سریال ها توجه و حساسیت بیشتری صورت گیرد.این 
کارگردان الجزایری گفته است: در سینما می توانیم آزادی عمل بیشتری داشته باشیم زیرا مخاطب به خانه ما می آید تا فیلم 
تماشا کند؛ اما در تلویزیون این ما هستیم که مهمان خانه مخاطبان می شویم. به ویژه وقتی سریالی از شبکه های محلی و آن 

هم در ماه رمضان پخش می شود، باید در مورد آن دقت بیشتری داشته باشیم.

در اطالعیه تلوبیــون در مورد حذف یکی از دیالوگ هــای »درخت گردو«ی 
محمدحسین مهدویان چنین آمده است: »»حذف یک دیالوِگ خاص از این 
فیلم، به اشتباه صورت گرفته و اکنون نسخه کامل »درخت گردو« در تلوبیون 

پالس بارگذاری شده است.«
اکران آنالین فیلم سینمایی »درخت گردو« ساخته محمدحسین مهدویان 
به تهیه کنندگی مصطفی احمدی از نخســتین روزهای سال 1401 به صورت 
رایگان در تلوبیون پالس آغاز شــد؛ اما حذف یک دیالــوِگ این فیلم باعث 

واکنش هایی شد. 
روابط عمومی تلوبیون )مرجع پخش زنده و آرشیو شبکه های صداوسیما( 
در این مورد چنین گفت: »حذف یک دیالوِگ خاص از این فیلم، به اشتباه 
صورت گرفته و نسخه کامل »درخت گردو« در تلوبیون پالس بارگذاری شده 
است. متاسفانه بر اثر یک اشتباه، دیالوگ خاصی از این فیلم سینمایی در 
نسخه منتشر شده حذف شده که ضمن عذرخواهی اکنون نسخه قانونی و 
دارای مجوزهای رسمی این فیلم سینمایی در تلوبیون پالس بارگذاری شده 
و قابل دسترسی برای عموم مخاطبان است.« محمدحسین مهدویان نیز 
با تایید این خبر در صفحه اینستاگرامش چنین نوشت: »با سپاس از آقای 
خورشــیدی، مدیرعامل محترم تلوبیون که تماس گرفتند، در مورد مشکل 
نسخه  فیلم »درخت گردو« توضیحاتی دادند و در زمان کوتاهی نسخه  کامل و 
مورد تایید بنده را در این پلتفرم جایگزین کردند. نسخه  اصالح شده هم اکنون 

در تلوبیون در دسترس شماست.«

این اولین باری نیســت که پوتین در طول یک جلسه میز را گرفته اســت. روز پنجشنبه، او در 
حین مالقات با نیکوالی توکارف، رییس ترانس نفت، یک شرکت خط لوله نفتی تحت کنترل 
روسیه، گوشه میز را گرفت.سالمت والدیمیر پوتین پس از انتشار ویدئویی که نشان می داد او در 
طول دیدار با وزیر دفاع روسیه، سرگئی شویگو، محکم میز را گرفته، دوباره زیر سوال رفت.این 
تصاویر تئوری های تازه ای را در مورد وضعیت ســالمتی والدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه 
برانگیخته اســت، که بنا بر گزارش ها از زمان آغاز تهاجم روســیه به اوکراین در 24 فوریه بدتر 
شده است.در فیلم منتشر شده توسط کرملین، رییس جمهور 6۹ ساله روسیه به محض اینکه 
برای جلسه می نشیند، گوشه میز را با دست راست خود می گیرد و آن را در کل 12 دقیقه فیلم 
نگه می دارد.همچنین به طور متناوب با دست چپش لبه میز را در حالی که شویگو، وزیر دفاع 
روسیه برای او بیانیه ای درباره ماریوپل می خواند می گیرد.این فیلم نشان می دهد که انگشت 
شست دست راست پوتین در حالی که به صحبت های وزیر دفاع خود گوش می دهد، مدام در 
حال حرکت است و گفته می شود که این بی قراری می تواند نشان دهنده این باشد که او تالش 
می کرده یک لرزش معمولی از بیماری پارکینسون را پنهان کند.سر ریچارد دیرالو، رییس سابق 
MI6 - و پروفسور گویتیان پرینس  که قبال مشاور ناتو بود ، ادعا کرده اند که پوتین نشانه هایی 
از اختالل پیشــرونده سیستم عصبی را نشان داده اســت.در این کلیپ، پوتین در حالی که به 
سخنان وزیر دفاع خود گوش می دهد ، که بنا بر گزارش ها اخیرا در سن 66 سالگی دچار حمله 
قلبی شد، پاهایش را باال و پایین می کند، بی قرار و پرتنش به نظر می رسد و چندین بار گلویش 
را صاف می کند .رییس جمهور روسیه نیز کمی خمیده می نشــیند و ستون فقراتش را صاف 
به پشتی صندلی فشار می دهد، برخالف شویگو که به نظر می رسد صاف تر و بدون نیاز به هیچ 
تکیه گاهی نشسته است.آندرس آسلوند، نویســنده و مشاور سابق روسیه و اوکراین، گفت که 
هر دو مرد به نظر از سالمت خوبی برخوردار نیستند.شویگو، ظاهرا نظرات خود را برای پوتین از 
روی برگه می خواند، بد نشسته اســت عملکرد ضعیفی دارد که نشان می دهد شایعات حمله 
قلبی او محتمل است.این اولین باری نیست که پوتین در طول یک جلسه میز را گرفته است. 
روز پنجشنبه، او در حین مالقات با نیکوالی توکارف، رییس ترانس نفت، یک شرکت خط لوله 
 ،Proekt نفتی تحت کنترل روسیه، گوشه میز را گرفت.به گزارش شبکه خبری تحقیقاتی روسی
پوتین بین سال های 2016 تا 2020 ، 35 بار توسط یک متخصص سرطان تیروئید و 5۹ بار توسط 
یک متخصص گوش، حلق و بینی ویزیت شده است.ظاهر پف کرده رهبر کرملین باعث شد تا 
فیونا هیل، کارشناس آمریکایی در امور روسیه، در ماه فوریه به پولیتیکو بگوید که پوتین ممکن 
است دوزهای باالیی از اســتروئیدها را برای کمردردی که از زمان سقوط از اسب در سال 2012 
متحمل شده است مصرف کند.اوایل این ماه، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، جراحی 
پوتین به دلیل سرطان تیروئید را رد کرد و گفت که وضعیت سالمتی رییس جمهور عالی است 

و او با هیچ بیماری جدی تر از سرماخوردگی مواجه نشده است.

عذرخواهی برای حذف دیالوگی از فیلم »مهدویان« تماشای این سریال، روزه را باطل می کند! داغ شدن دوباره شایعات: »پوتین« بیمار است؟ 
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