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مدیرکل آموزش و پرورش استان:

 اخذ پول برای ثبت نام دانش آموزان 
غیر قانونی است

 تجهیز مزارع اصفهان به سامانه های
 جدید آبیاری 
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 به گفته فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان، طی دو ماهه ابتدای امسال ۳۶ تن چوب 
بلوط و یک هزار و ۱۳۵ کیلو زغال در استان کشف و ضبط شده است؛

ضربه به زاگرس

رییس انجمن والیبال باشگاه سپاهان:

می خواهیم چراغ والیبال 
اصفهان روشن بماند

تا 10 روز آینده؛

22 ورودی بازار بزرگ 
اصفهان مسدود می شود

رییس کمیساریای عالی امور پناهندگان 
ملل متحد در اصفهان خبر داد :

یک هشتم از مجموع 
پناهندگان کشور در استان 
اصفهان ساکن هستند 
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مدیر کل سازمان صمت استان:

اصفهان رتبه چهارم 
کشور را در جذب سرمایه 
گذاری های صنعتی دارد
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مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان:
ساخت و ساز بدون استعالم از بنیاد 

مسکن باالترین نوع تخلف است 

ضربه  کاری به رستوران ها 
  گرانی مواد غذایی، رستوران ها را در آستانه تعطیلی قرار داده است؛

   سایه سنگین ارتفاع های غیرمجاز
 بر سر میراث فرهنگی اصفهان؛

 ساخت و ساز روی
 تن تاریخ!
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حســین ملــت، رییــس اســبق اتحادیــه 
رستوران داران می گوید: در شــرایط اقتصادی که 
مردم قرار گرفته اند به ندرت رفتن به رســتوران را 
انتخاب می کنند؛ چراکه قیمت غذاهای رستورانی 
افزایــش قابل توجهی داشــته اســت.افزایش 
قیمت ها نسبت به قبل از عید ۸۰ تا ۱۰۰ درصد بوده و 
البته رستوران ها و کیفیت غذاها نیز متفاوت است.

آقای »حرف اضافه«!
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سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود
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 رسانه های صهیونیستی از آماده سازی پیش نویس قطعنامه محکومیت حمله رژیم صهیونیستی به سوریه توسط روسیه خبر دادند؛

کشیده شدن دامنه تنش مسکو - تل آویو به زمین سوریه
رســانه های صهیونیســتی از آماده ســازی پیش نویــس قطعنامه 
محکومیت حمله رژیم صهیونیستی به سوریه توسط روسیه خبر دادند.

به رغم سکوت کرملین درباره این خبر، این مسئله گمانه زنی هایی را در 
مورد افزایش بیش از پیش تنش بین تل آویو و مسکو و کشیده شدن 
اختالف آنها به زمین سوریه به وجود آورده است.شبکه خبری کان رژیم 
صهیونیستی گزارش داد که روسیه برای محکومیت حمله اسراییل به 
فرودگاه بین المللی دمشق پیش نویس یک قطعنامه در شورای امنیت 
سازمان ملل را در دســت تهیه دارد.پیش نویس قطعنامه بر این نکته 
تاکید دارد که این حمله قوانین بین المللی را نقض و  حاکمیت سوریه 
و دیگر کشورها را تهدید کرده است. طبق متن پیش نویس، این حمله 
همچنین در جریان بســته بودن باند فرودگاه دمشق مانع ارائه کمک 
بشردوستانه روسیه به سوریه شده اســت. هفته گذشته الکساندر بن 
زوی ،سفیر رژیم صهیونیســتی در مسکو جهت توضیح رسمی در مورد 

این حمالت هوایی به وزارت خارجه روسیه فراخوانده شد.
درحالی که روســیه و اســراییل همکاری های موازی امنیتی در زمین 
سوریه داشته اند، شروع جنگ اوکراین به شــدت این رابطه متقابل را 
تحت تاثیر خود قرار داد. در ابتدای تهاجم روسیه به همسایه غربی، رژیم 
صهیونیستی با نگرانی از خدشه دار شدن روابط از همراهی با غرب برای 
فشار بر مســکو و کمک به اوکراین خودداری می کرد. این رژیم حتی 
در مقطعی قصد داشــت به عنوان میانجی برای انجام مذاکرات آتش 
بس بین کی یف و مسکو نقش آفرینی کند اما به یک باره با رای مثبت 
اسراییل به تعلیق روسیه در شورای حقوق بشر سازمان ملل، این ایفای 
نقش از تنش زدایی به تنش آفرینی تغییر حالت پیدا کرد.یائیر الپید، 
وزیر خارجه رژیم صهیونیستی هم روز ۱۸ فروردین گفت که روسیه علیه 
غیرنظامیان مرتکب جنایت جنگی شده اســت. اظهارات وزیر خارجه 
رژیم صهیونیستی باعث شد تا وزارت خارجه روسیه از الپید برای متهم 
کردن مسکو به جنایات جنگی در اوکراین به شدت انتقاد کند و اظهارات 
وی را مایه تاسف بخواند. مسکو اعالم کرد که تل آویو از مسئله اوکراین 
برای سرپوش گذاشتن درگیری اش با فلسطینی ها استفاده می کند. 
عالوه بر انتشار بیانیه انتقادی، دســتگاه دیپلماسی روسیه همچنین 
سفیر رژیم صهیونیستی در مســکو را نیز احضار کرد.از آن پس مواضع 
دولت اســراییل در قبال جنگ اوکراین متحول شــد و متعاقبا آنها با 
دست بازتری در این خصوص تصمیم گیری کردند. وزارت جنگ رژیم 
صهیونیستی مدتی بعد کمک هایی را در قالب تجهیزات غیر نظامی مانند 
کاله ایمنی و جلیقه به اوکراینی ها ارائه کرد. از ســوی دیگر فعال شدن 
رژیم صهیونیستی برای تامین بخشی از گاز اتحادیه اروپا، ناظر به اینکه 

روسیه عمده انرژی اروپایی ها را تامین می کند ضربه دیگری به روابط 
دو طرف وارد کرد. »اورسوال فون درالین« رییس کمیسیون اروپا هفته 
گذشته پیش از حمله هوایی اسراییل به ســوریه، توافق گازی با رژیم 
صهیونیستی را یک گام تاریخی در راســتای عدم وابستگی به روسیه 
دانست.در نهایت به محل اختالف جدید بین تل آویو و مسکو می رسیم؛ 
حمله اخیر اسراییل به فرودگاه بین المللی دمشق. روسیه پس از این 
حمله هوایی »شــیوه شرورانه« حمالت اســراییل به زیرساخت های 
غیرنظامی را محکوم کرد و آن را تحریک آمیز و نقض هنجارهای اساسی 
حقوق بین الملل خواند.در پی انتشار اخباری مبنی بر خروج نیروهای 
روسیه از پایگاه های این کشور در سوریه به منظور کمک گرفتن از آنها در 
جنگ اوکراین، رژیم صهیونیستی اقدامات بی ثبات ساز خود در خاک 
سوریه را با انجام حمالت هوایی و موشکی بیشتر، افزایش داد. اسراییل 
با ادعای اینکه جلوی نفوذ ایران در ســوریه را بگیــرد دامنه حمالت را 
گسترده تر کرد درحالی که این رژیم پیش از دعوت رسمی دولت سوریه 
از تهران برای مقابله با تروریسم در این کشور، همواره از سال های دور به 
خاک سوریه تجاوز کرده و بلندی های جوالن را به اشغال در آورده است.

با وجود اینکه خروج نیروهای روســیه از ســوریه بهانه ای را به دست 
نیروی هوایی رژیم صهیونیســتی برای افزایش حمالت به خاک این 
کشور داده است، اما اقدام مسکو در تدوین پیش نویس یک قطعنامه 
در محکومیت حمله تل آویو نشــان داد که عالوه بر ارتش دمشق یک 
دست بازدارنده برتر و مانع بزرگ در برابر تحقق اهداف بی ثبات کننده 
اسراییل در ســوریه وجود دارد.روسیه و اســراییل چندین سال برای 
انجام هر گونه عملیات به صورت متقابــل یکدیگر را در جریان موضوع 
قرار می دادند؛ اما به نظر می رسد در حمله اخیر به فرودگاه دمشق هیچ 
گونه هماهنگی صورت نگرفته که مسکو به سمت محکومیت این حمله 
حرکت می کند. این امکان نیز وجود دارد که ناظر به شــرایط حاکم بر 
روابط طرفین، روسیه قصد دارد در راستای جبران اقدامات تل آویو در 
همراهی اش با غرب، محدودیت هایی را برای اسراییل در سوریه ایجاد 
کند.از همین رو، مسئله پیش نویس قطعنامه علیه رژیم صهیونیستی 
را می توان اینگونه درک کرد که با وجود امید اسراییل به افزایش حمالت، 
روســیه به عنوان یک بازدارنده قوی می تواند از اقدامات این رژیم از 

طریق مجاری حقوقی و قانونی جلوگیری کند.

اخبار
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دعوت رییس جمهور به اجالس سران کشورهای حاشیه خزر 
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان در تماس تلفنی با »رشید مردوف«، وزیر امور خارجه 
ترکمنســتان در مورد اجرایی کردن توافقات 
دوجانبه و برخی موضوعات منطقه ای به ویژه 
اجالس آتی سران کشورهای حاشیه دریای 
خزر در عشــق آباد، گفت وگو و تبادل نظر کرد.

حسین امیرعبداللهیان در این گفت وگو ضمن 
اشاره به دیدار اخیر رؤسای جمهور دو کشور در 
تهران، این بازدید را نقطه عطفی در مناسبات 
دو کشور خواند که تاثیر بســزایی در توسعه 
روابط دوســتانه میان دو همسایه دارد.وی 
همچنین آمادگی جمهوری اســالمی ایران 
جهت پیگیری و اجرای توافقات دوجانبه را  اعالم کرد.وزیر امور خارجه کشــورمان همچنین حمایت 
جمهوری اسالمی ایران از میزبانی عشق آباد جهت برگزاری اجالس سران کشورهای حاشیه دریای خزر 
را اعالم  کرد.رشید مردوف، وزیر امور خارجه ترکمنستان نیز ضمن تشکر از تالش ها و اقدامات جمهوری 
اسالمی ایران در میزبانی از رییس جمهور ترکمنستان در سفر اخیرش به تهران، این بازدید را سرآغاز 

فصل نوینی از روابط دو کشور دانست.

استیضاح »فاطمی امین« به جریان افتاد
عضو هیئت رییسه مجلس شــورای اســالمی گفت: طبق آیین نامه داخلی با موافقت هیئت رییسه، 
استیضاح فاطمی امین در مجلس به جریان افتاده و به کمیسیون تخصصی ارجاع شده است.علیرضا 
سلیمی با اشاره به جلسه اخیر هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی به خبرگزاری رسمی دولت، ایرنا 
گفت: در جلسه هیئت رییسه مجلس با به جریان افتادن استیضاح فاطمی امین وزیر صنعت، معدن، 
تجارت موافقت شد.نماینده محالت در مجلس گفت: طبق آیین نامه داخلی مجلس با موافقت هیئت 
رییسه استیضاح وزرا به کمیسیون مربوطه ارسال می شود و وزیر و نمایندگان ۱۰ روز فرصت دارند در مورد 
موضوعات استیضاح بحث و گفت و گو کنند در صورتی که تعداد امضاهای استیضاح کاهش پیدا کند، 
استیضاح از دستور کار مجلس خارج خواهد شد.وی ادامه داد: در غیر این صورت بعد از ۱۰ روز استیضاح 
در صحن علنی مجلس اعالم وصول خواهد شد و وزیر به مدت یک هفته فرصت دارد تا در صحن علنی 
مجلس برای بررسی استیضاح حضور یابد.این در حالی است که سید نظام الدین موسوی، سخنگوی 
هیئت رییسه مجلس به برنا، دیگر خبرگزاری دولتی گفت: طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت 
اعالم وصول و برای بررسی به کمیسیون تخصصی آن ارسال شد.موسوی در تشریح جزییات جلسه  
هیئت رییسه مجلس گفت: در این جلسه تقویم دستورکارهای 3 ماهه مجلس بررسی و براین اساس 
مسائل اساسی که در این مدت در دستورکار مجلس خواهد بود، مشخص شد.وی افزود: در این جلسه 
همچنین مکاتبات و دیدگاه های برخی نمایندگان درباره نحوه قرعه کشی نطق ها، تذکرات و اخطارهای 

روزانه در صحن علنی مجلس نیز بررسی و تصمیم  گیری شد.

شایعه امضای پیمان تجاری میان ایران و دونتسک رد شد
یک منبع مطلع در وزارت امور خارجه، خبرسازی ناشیانه رادیو فردا درباره امضای پیمان تجاری میان 
ایران و دونتسک را تکذیب کرد.این منبع مطلع در وزارت امور خارجه خبرسازی جعلی رادیو فردا در مورد 
اینکه ایران و دونتسک پیمان تجاری امضا کردند را تکذیب و  آن را خبرسازی زرد توصیف کرد.رادیو فردا 
در خبری مدعی شده بود که ایران و دونتسک با هدف تقویت روابط دوجانبه تجاری و اقتصادی توافق 
نامه ای امضا کرده اند که به موجب آن تهران در نظر دارد مصالح ساختمانی و محصوالت باغبانی شامل 

میوه و صیفی جات را برای دونتسک تامین کند.

چاپ اول

کلمبیا ،اولین رییس جمهور چپ گرای تاریخ خود را برگزید
گوستاوو پترو، نامزد چپ گرای انتخابات کلمبیا، موفق شــد رودولفو هرناندز، شهردار سابق شهر 
»بوکارامانگا« و رقیبش در انتخابات ریاســت جمهوری را شکست داده و رییس جمهور بعدی این 
کشور شود.داده های اداره ثبت ملی نشان می دهد براساس شمارش ۹۹ درصد از آرا، پترو، سناتور 
فعلی و شهردار ســابق پایتخت، که زمانی یکی از اعضای جنبش شورشی بود، ۵۰.۴۷ درصد آرا را 
به دست آورد، در حالی که هرناندز ۴۷.۲۷ درصد آرا را به دست آورد.وی با اختالف ۷۰۰ هزار رای از 

رقیبش پیشی گرفته و در انتخابات پیروز شد.

تظاهرات گسترده در تونس برای عزل رییس جمهور
 هزاران تونســی در میدان جمهوری در پایتخت تونس با گردهم آمدن و اعتراض، خوستار عزل رییس 
جمهور این کشور از قدرت شدند.به نقل از عربی۲۱، در این تظاهرات شخصیت های برجسته سیاسی و 
حقوقی تونس به همراه تعدادی از نمایندگان پارلمان که به دســتور قیس سعید، رییس جمهور تونس 
منحل شد، شرکت داشتند.معترضان در این تظاهرات شعارهایی از جمله: »مرگ بر کودتا«، »ای ملت بر 
دیکتاتوری قیس سعید به پاخیز« و »نه نه به عادی سازی روابط« سر دادند.راهپیمایی از میدان جمهوری 
به سمت خیابان »حبیب بورقبه« پایتخت با حضور گسترده معترضان در میان تدابیر شدید امنیتی برگزار 
شد.جوهر بن مبارک، هماهنگ کننده ابتکار »شهروندان علیه کودتا« و یکی از رهبران جبهه نجات ملی 
در اظهاراتی به »عربی ۲۱« گفت: سقوط کودتا مساوی با سقوط قیس سعید است. وی در ادامه با بیان 
اینکه جبهه با قیس سعید مذاکره نمی کند، گفت: او از ما نیست و جبهه نجات ملی او را در حاشیه قرار 
داده است.بن مبارک با اشاره به اینکه جبهه نجات به روابط خود با کشورهای دوست و دموکراتیک ادامه 
خواهد داد، سرویس های اطالعاتی مصر، عربستان و امارات را به دخالت در امور داخلی تونس متهم کرد.

نخست وزیر فرانسه: 

نتایج انتخابات تهدیدی برای کشور است
الیزابت بورن، نخســت وزیر فرانســه در واکنش به نتایج انتخابات پارلمانی روز یکشنبه که در آن 
هیچ حزبی نتوانست اکثریت را کسب کند، آن را تهدیدی برای کشورش دانست.وی گفت: با توجه 
به چالش هایی که باید با آن روبه رو شویم، این وضعیت برای کشور خطرناک است.نخست وزیر 
فرانسه افزود: ما برای ایجاد اکثریتی پویا و عملگرا، کار خواهیم کرد.بورن همچنین متعهد شد که 
حزب امانوئل مکرون به دنبال ائتالف فوری خواهد بود.ائتالف امانوئل مکرون، رییس جمهور فعلی 
فرانسه موسوم به »با هم« به رغم پیشتازی در کسب آرای شهروندان، در دور دوم انتخابات پارلمانی 
اکثریت مطلق مجلس ملی فرانسه را از دست داد و حزب راست افراطی مارین لوپن و ائتالف احزاب 
چپ به رهبری ژان لوک مالنشون، کرسی های بیشتری را نسبت به قبل به دست آوردند.ژان لوک 
مالنشون، رهبر اپوزیسیون چپ گرا در فرانسه، شامگاه یکشنبه در اظهار نظری گفت که از دست دادن 
اکثریت مطلق در مجلس ملی »بیش از هر چیز یک شکست انتخاباتی« برای رییس جمهور است. 

فرار داعشی ها از زندان مرکزی رقه سوریه
منابع خبری گزارش دادند که زندان مرکزی »رقه« در ســوریه بامداد یکشنبه مورد حمله قرار گرفت 
و تعدادی از زندانیان موفق به فرار شدند. در بین زندانیان فراری چند تن از عناصر داعش نیز حضور 
دارند.نیروهای سوریه دموکراتیک )قسد( که مسئول حفاظت از این زندان هستند به دنبال این حمله 
تمامی محیط اطراف زندان را محاصره و نیروهای خود را به همراه تجهیزات نظامی در سراسر شهر، 
جهت دستگیری زندانی های فراری مستقر کرد.خبرگزاری اسپوتنیک هم به نقل از روزنامه »الوطن« 
و منابع ناشناس گزارش داد بیش از 3۰ نظامی داعش از زندان سوریه فرار کردند.پلیس در جست 

وجوی فراریان و در حال بازرسی خانه های اطراف است.

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه اگر آمریکا 
بپذیرد براســاس تعهداتش ذیل برجام باید کلیه 
حلقه های تحریمی را کنار بگــذارد و تالش بیهوده 
نکند که اجزای فشار حداکثری را حفظ کند براساس 
ابتکار ایران می توانیم توافــق را نهایی کنیم، درباره 
پیشنهادات ایران به آمریکا قبل از صدور قطعنامه 
گفت: قبل از اجالس حکام و صدور قطعنامه ایران 
مجددا تالش کرد مسیر توافق را هموار کند و ابتکار 
ایران از طریق بورل به گوش طرف مقابل رسانده شد 
و ما حتی برای اولین بار از طریق دو وزیر خارجه دیگر 
این ابتکار و پیشنهاد ایران را منتقل کردیم و یک بازه 
زمانی طراحی و نقشــه راهی داده شد ولی آمریکا 
مجددا تصمیم گرفت تطویل ایجاد کرده و توافق را 
عقب بیندازد.سعید خطیب زاده درباره مذاکرات وین 
اظهار کرد: ما همچنان در مسیر دیپلماسی حرکت 
می کنیم و این قطار همچنان از ریل خود خارج نشده 

و به رغم تمام بدعهدی های آمریــکا در این نقطه 
هستیم چون آمریکا از برجام یک طرفه و غیرقانونی 
خارج و فشار حداکثری را اعمال کرد که به شکست 
مفتضحانه منجر شد. سخنگوی وزارت امور خارجه 
افزود: امیدواریم طرف آمریکایی هر چه زودتر به 
مسیری که نتیجه آن امضای توافق است برگردد، 

برای رسیدن به توافق خوب و قوی آماده هستیم.به 
گزارش فارس، سخنگوی وزارت امور خارجه درباره 
مهم ترین اقدامات دستگاه دیپلماسی در یک سال 
گذشــته نیز اظهار داشــت: وزارت خارجه در حوزه 
رفع تحریم ها تالش کرد؛ایــن وزارت خانه مجری 

نهادهای باالدستی بوده است. 

جزییات پیشنهادات تهران به واشنگتن قبل از صدور قطعنامه در آژانس؛

 ایران برای نهایی کردن توافق برجام شرط گذاشت
چهره روز

وز عکس ر

انتخابات در 
کلمبیا

انتقال تعرفــه ها و صندوق 
هــای انتخابات ریاســت 
جمهــوری کلمبیا به مناطق 

دوردست

معاون رییس جمهور:

 بحث FATF و خروج از 
NPT در دولت مطرح نیست

معاون پارلمانــی رییس جمهور در پاســخ به 
اینکه ایران قصد خروج از NPT را دارد یا خیر، 
اظهار کرد: در حال حاضــر خروج از NPT جزو 
بحث های مطرح در دولت نیست.سید محمد 
حسینی، در پاســخ به اینکه دولت این عزم را 
دارد که عضویــت در FATF را بپذیرد، گفت: در 
جلســات دولت بحثی دربــاره FATF مطرح 
نشــده اســت، این بحث ها معموال در شورای 
عالی امنیت ملی مطرح می شود، در آنجا کمیته 
خاصی تدوین شــده که مسائل هســته ای را 
پیگیری می کند، قاعدتا این مباحث نیز در کمیته 
مذکور مطرح می شود. در مجموع در دولت به آن 
صورت تاکنون، صحبتی در مورد FATF نشده 
اســت.وی در واکنش به اینکه در شرایط فعلی 
الزم اســت که دولت FATF را بپذیرد، افزود: 
اساس سیاست خارجی دولت بر اساس همان 
کلیــد واژه های »عزت، حکمــت و مصلحت« 
است، که رهبری فرمودند. لذا سیاست خارجی 
باید از موضع عزت باشــد، نه اینکه فکر کنند ما 
در موضع ضعف هســتیم و می خواهیم به این 
صورت مشکل خودمان را حل کنیم. نکته دیگر 
این است که همیشــه باید بر اساس مصلحت 
کشور تصمیم گرفته شود. در میان این سه واژه 
مطرح شده، خود این حکمت می تواند پلی بین 
عزت و مصلحت باشد، یعنی هر جا الزم است بر 
اساس تدبیر، درایت و حکمتی که وجود دارد، 
تصمیم گرفته شــود.وی تصریح کرد: در حال 
حاضر بحث روز دولت FATF نیست. دولت با 
جدیت برنامه هایش را دنبال می کند و در عین 
حال بحث مذاکرات برجام را هم تعقیب می کند، 
از جهت کارشناسی هم به نتایجی رسیده اند؛ اما 
تصمیمات نهایی را که باید آمریکایی ها بگیرند، 

متاسفانه خوب عمل نکردند. 

بین الملل

فرید شریعت زاده- شهردار شاپورآبادم الف:1339478

  آگهی مناقصه تکمیل ساختمان اداری )طبقه اول( شهرداری شاپورآباد )نوبت سوم(
شهرداری شاپورآباد به استناد مصوبه شماره ۴۱۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ شورای محترم اسالمی شهر شــاپورآباد قصد دارد از طریق آگهی مناقصه عمومی به شرح زیر نسبت به 
تکمیل ساختمان اداری شهرداری در طبقه اول تا سقف مبلغ ۲۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ )بیســت و پنج میلیارد( ریال اقدام نماید. بنابراین از شرکت های صالحیت دار تقاضا می شود 
جهت بازدید از محل و کسب اطالعات بیشتر تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ به شهرداری شاپورآباد یا سامانه تدارکات الکترونیک دولت مراجعه و سپس نسبت به ارائه قیمت بر مبنای 

آیتمهای اعالم شده با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در مناقصه شهرداری شرکت نمایند.  

شهرداری شاپورآباد



ی ارزان عرضه می کنند کیفیت  مراکزی هم که غذا
را کاهش داده اند چراکه باوجود گرانی های اخیر، 
استفاده از مواد اولیه مرغوب، خواه ناخواه نرخ نهایی 

غذا را باال می برد

سه شنبه 31 خرداد 1401 / 21 ذی القعده 1443 / 21 ژوئن 2022 / شماره 3557
مدیرسدزایندهرود:

70 درصد سد زاینده رود خالی است
مدیرســدونیروگاهزایندهرودبابیاناینکهدرشــرایطفعلــیزایندهروددیگــرهیچگونهتوان
بارگذاریجدیدراندارد،گفت:تنها۳۰درصدسدزایندهرودآبداردومتاسفانهافزایشبیسابقه

دمایهــوا،قطعبارشهــاازبهاروبه
تبعافزایشمصارفوعدمتحققآورد
ســدزایندهرودباعثانحرافازبرنامه
ابالغیوزارتنیروشــدهاست.ســید
مجتبیموسوینائینی،دربارهآخرین
وضعیتســدزایندهرود،اظهارکرد:تا
روزیکشــنبه۲۹خردادماهذخیرهآب
سدزایندهرود۳۶۶میلیونمترمکعب
بودهاست.ویبابیاناینکهحدود۳۰
درصدسدزایندهرودآبدارد،گفت:با

توجهبهافزایشدمایهواوباالرفتنمصارفشربوکشاورزیدرباالدستسدچمآسماناین
مقدارخروجیسدزایندهرودکمسابقهاست.مدیرسدونیروگاهزایندهرودبابیاناینکهورودی
ســدزایندهرود۳۵وخروجیســدحدود۲۸مترمکعببرثانیهبوده،گفت:ازابتدایسالآبی
جاریتاکنونورودیسدزایندهرود۸۲۵میلیونمترمکعببود،درحالیکهدرسالآبیگذشته
۶۶۲میلیونمترمکعبودربلندمدت۱۱۳۷میلیونمترمکعببود.ویادامهداد:خروجیســد
زایندهروددرســالآبیجاری۶۸۵میلیونمترمکعببود،درحالیکهدرمدتمشابهسالآبی

گذشته۳۹۱میلیونمترمکعبودرمتوسطبلندمدت۸۹۴میلیونمترمکعببود.

احداث قطار سریع السیر اصفهان_ روی ریل سرعت
مجریطرحهایزیربناییوزارتراهوشهرسازیاصفهانازتکمیل۸۵درصدیزیرساخت،قطار

سریعالسیراصفهان_قم_تهرانخبرداد.
علیرضاصلواتیگفت:همههمشــهریاناطالعدارندبعداز۱۷ســالطرحقطارســریعالسیر
اصفهان_قم_تهرانبافرازونشیبزیادیمواجهبودهاست.تادوسالپیشاینطرحدرحالت
تعطیلبوداماباپیگیریها،درمسیر۴۱۰کیلومتریتهران_قموقم_اصفهان۶کارگاهفعالداریم
کهنزدیکبه۱۷۰۰نفردراینکارگاههامشغولبهکارهستندوازراه۲۵۰کیلومتریقم_اصفهان
حدود۱۵۰کیلومترزیرسازیانجامشدهاســت.ویافزود:امیدواریمتا۳ماهآینده۱۰۰کیلومتر
دیگرراهمزیرســازیکنیم.صلواتیمعتقداستکهازحدود۳۵۰مشــکلیکهدراینطرحبود
درحالحاضرکمتراز۶۰مشــکلباقیماندهو۸۵درصدکلمسیرآمادهشدهاست.باپیگیری
وپشــتیبانیرییسجمهورهرچهسریعترمیتوانیمقطارسریعالســیراصفهان_قم_تهرانرا

فعالکنیم.

الزام درج شناسه کاال و کد رهگیری بر روی لوازم خانگی
تاپانزدهمتیربنکداران،فروشــندگان،تولیدکنندگانوواردکنندگانفرصتدارندشناسهکاالرا
بررویکاالیلوازمخانگیدرجکنند.معاوننظارتوبازرســیادارهکلصمتاســتاناصفهان
گفت:بادرجشناسهکاالوکدرهگیریمتصدیانمیتوانندمســیرتولیدتاتوزیعوعرضهکاالرا

بررسیکنند.
اکبرعادلمرامگفت:برایاصالتسنجیوشناســاییکاال،بااستفادهکدشناسهکاالدرسامانه
جامعتجارت،استفادهازنرمافزارتلفنهمراهسامانهجامعتجارتوسیستمپیامکیتلفنهمراه

میتواناقدامکرد.ویافزود:مواردمبهمدراجرایطرحبهزودیبرطرفمیشود.

  گرانی مواد غذایی، رستوران ها را در آستانه تعطیلی قرار داده است؛

ضربه  کاری به رستوران ها 

درحالیکهافزایشقیمتموادغذاییموجبکاهشتقاضاهایمردم
نســبتبهغذاهایرستورانیشده،فعاالنبســیاریهمدراینبخش
بهدلیلبهصرفهنبودنرســتورانداری،اقدامبهتعطیلیوتغییرشغل

داشتهاند.
زیانویروسکرونابرهمهبخشهــایاقتصادیبهویژهحوزهمرتبطبا
تاالرهاورستورانهاازجملهآسیبهاییبودکهبهتعطیلیوورشکستگی
برخیازاینمراکزانجامید.اکنونپسازگذشتدوسالازاینشرایط
دشــوارکهکروناروبهفروکشکردنرفت،بهنظرمیرسیداینبخش
روزهایپررونقخودراپــسخواهدگرفت؛اماحــذفارزترجیحیو
افزایشقیمتموادغذایی،موجبگرانیشــدیدغذایهایرستورانی

شد.
بهعبارتیرستورانهاپسازدوســالفعالیتنیمهکاره،هنوزبهشرایط
عادیخودبازنگشتهبودندکهباشــوکگرانیهاروبهروشدندوهمین
موضوعبهکاهشاســتقبالمردمانجامید؛بهطوریکهبانگاهبهمنوی
غذایییکرستوران،بهراحتیمیتوانمتوجهتفاوتقیمتهادرهمین
چندماهاخیرشدکهاینشرایطباعثافتشدیدفعالیترستورانهاشده
است؛بهطوریکهرســتورانهایپررونق،اکنوندرکسادیشدیدیبه
سرمیبرند،مگرچندموردخاصکهآنهاهمبادشواریزیادوسعیبر

حفظکیفیتغذاتوانستهاندتامیزانمشتریانخودراحفظکنند.نگاهی
بهقیمتهایجدیدمنوهایغذاییرستورانهاحاکیازافزایش۳۰تا۵۰
درصدیقیمتتماماقالمیکرستوراناست؛موضوعیکهنهفقطموجب
نارضایتیمصرفکنندهشدهبلکهبیشتربهرنجرستوراندارانیانجامیده

کهباوجودهزینههایسنگین،باکسادیروبهروهستند.
حسینملت،رییساسبقاتحادیهرستورانداراناظهارکرد:درشرایط
اقتصادیکهمردمقــرارگرفتهاندبهندرترفتنبهرســتورانراانتخاب
میکنند؛چراکهقیمتغذاهایرســتورانیافزایشقابلتوجهیداشته
است.ویاضافهکرد:افزایشقیمتهانســبتبهقبلازعید۸۰تا۱۰۰
درصدبودهوالبتهرستورانهاوکیفیتغذاهانیزمتفاوتاست.بهگفته
رییساسبقاتحادیهرســتورانداران،اغلبرستورانهاغذاهاییمانند
کباب،جوجهکبابوماهیرادرمنویخودگنجاندهاندواگراستقبالیهم
شودفعالازهمینموارداست،مگرجوانانیکهبهدنبالغذاهاییخاص
ویافرنگیباشند.ملتادامهداد:باوجودافزایشیکهدرموادغذاییبوده
استبازهمرستوراندارسعیبرحفظتعادلدرقیمتهاوحفظکیفیت
غذاداشتهاست،زیرااصلاستقبالازیکرستوران،مرغوبیتغذاست؛
امامراکزیهمکهغذایارزانعرضهمیکنندکیفیتراکاهشدادهاند
چراکهباوجودگرانیهایاخیر،استفادهازمواداولیهمرغوب،خواهناخواه

نرخنهاییغذاراباالمیبرد.
اسماعیلنادری،معاونبازرگانیســازمانصمتاصفهاننیزدررابطه
باچگونگیقیمتگذاریغذاهایرســتورانیورســیدگیبهشکایات
مشتریانبهدلیلتخلفاتیمانندگرانیگفت:رستورانهادرگروهکاالیی
سهمحسوبمیشوند؛برایناســاسقیمتگذاریغذایرستورانیبر
عهدهواحدهایصنفیاســتولیایننکتهراهمبایددرنظرگرفتکه
شرایطیکرستورانوغذایعرضهشدهتوســطهررستورانیمتفاوت
ازدیگریاســت.ازاینروقیمتهاهممتفاوتاست.ویتصریحکرد:
باافزایشقیمتموادغذایی،رســتورانهااقدامبهگرانکردنغذاهای
خودکردندکهباکمبودمشتریشدیدروبهروشدندواکنونتاحدودی
نرخهاراتعدیلکردهاند.معاونبازرگانیسازمانصمتاصفهانیادآور
شد:هرچندبخشیازاینگرانیهاگریزناپذیراستچراکهضمنگرانی
موادغذایی،دیگرهزینههاماننددستمزدکارکنانهمگرانشدهاستو
رستوراندارناچاربهافزایشقیمتمیشود.نادریدرپاسخبهبررسی
شکایاتمرتبطباگرانیغذاهااظهارمیکند:باانجامشکایت،آنالیزیاز
واحدصنفیدرخواستمیشودکهمشخصشودچهمیزانبراییکغذا
هزینهکردهاست.قطعاتالشماکنترلشرایطاستواگرتخلفیصورت

بگیردوشکایتیشودرسیدگیهایالزمانجامخواهدشد.

با مسئولان

چهره روز

تجهیز مزارع اصفهان به سامانه های جدید آبیاری 
رییسسازمانجهادکشاورزیاصفهانگفت:ظرفیتتجهیزســاالنه۱۰هزارهکتارازمزارعاین
استانبهســامانههایجدیدآبیاریباهدفبهرهوریدرمصرفآبوجوددارد.مهردادمرادمند
افزود:اصلیترینچالشبرایتوسعهســامانههایجدیدآبیاری،کمبوداعتباراتوتسهیالت
استکهمیطلبداینبخشمهمدرسطحملیموردحمایتقرارگیرد.ویاضافهکرد:بهکارگیری
سامانههادرزمینهایکشــاورزیاســتانتاکنونبهمیزان۱۲۴هزارهکتارمحققشدهاست
ودراینزمینهرتبهاولاجرادرســطحکشــورراداریم.رییسســازمانجهادکشاورزیاصفهان
خاطرنشــانکرد:ازآنجاکهمنابعآبیدراســتانباافتقابلتوجهیروبهروستبنابرایناجرای
هرگونهطرحیکــهبتواندبهرهوریآبراافزایشدهدوازســویدیگرســببکاهشتولیدنیز
نشودازاهمیتباالییبرخورداراست.مرادمند،بهرهگیریازکانالهایآبیاریعمومیراازدیگر
امکاناتبهرهوریدرمصرفآبعنوانکردوگفت:اکنونچهارهزارو۸۵۱کیلومترکانالآبیاری
عمومیدراســتانوجودداردودرصورتتامینمنابعمالیقادرخواهیمبودساالنه۲۴کیلومتر

دیگربهآناضافهکنیم.

مدیرشرکتملیپخشفرآوردههاینفتیمنطقهاصفهان:

طرح »کهاب« به دلیل تحریم  با مشکل روبه رو است
مدیرشــرکتملیپخشفرآوردههاینفتیمنطقهاصفهانگفت:تامینوپشــتیبانیقطعات
طرحکهاببرایکاهشبخاربنزیندرانبارهاینفتیوجایگاههایسوختبهدلیلتحریمهابا
مشکلروبهرواســت.عبدا...گیتیمنشاظهارکرد:پیشترچندشرکتخارجیدرطرحکهاب
)کاهش،هدایت،انتقالوبازیافتبخاربنزین(باشرکتملیپخشفرآوردههاینفتیهمکاری
داشتندوتجهیزاتوسیستمهاییدرانبارهاینفتیمانصبکردند.ویافزود:اکنونباتوجهبه
تحریمهادرتامینقطعاتپشتیبانیبهمشکلبرخوردیمودرتالشهستیمکهازظرفیتدانش
بنیانهابرایپشتیبانیتجهیزاتنصبشــدهویاحتیبازتولیدتکنولوژیوبومیسازیآنها
استفادهکنیم.مدیرشرکتملیپخشفرآوردههاینفتیمنطقهاصفهانافزود:براساسآیین
نامهفنیقانونهوایپاکدرزمینهکنترلوکاهشآلودگیها،درطرحکهابشرکتملیپخش

فرآوردههاینفتیکهبخشدولتیاست.
ویادامهداد:بایدبرخیتجهیزاتبرایکاهشوبازیافتبخاراتبنزینرادرانبارهاینفتنصب
کند؛امابخشیدیگردرجایگاههایعرضهسوختاســتکهالبتهجایگاهداراننسبتبههزینه

اینطرحاعتراضدارند.

عضوهیئتمدیرهاتحادیهمشاورانامالککشوری:

بازار اجاره مسکن با مصوبات دستوری کنترل نمی شود
عضوهیئتمدیرهاتحادیهمشاورانامالککشوریگفت:بازاراجارهمسکنبامصوباتدستوری
وبدونآنکهاینمصوباتبهمرحلهعملیاتیبرسند،ساماندهینمیشود.حسنلطفیاظهارکرد:
بازاراجارهمسکنبامصوبهودستوربرایکنترلقیمتهابهســاماننمیرسدوتازمانیکهاین
مصوبههابهمرحلهعملیاتینرسد،امکانکنترلقیمتهاوجودندارد.نرخنهادههایساختمانی
باالرفتهوبرقاگرکمترتخصیصیابد،هرپاکتمصالحســاختمانی۱۰تــا۱۵هزارتومانگران
میشود.قیمتهرپاکتســیماناز۵۰هزارتومانبه۶۵هزارتومانرسیدهومیلگرداز۱۸هزار
تومانبه۲۰هزارتومانرسیدهاســتبنابراینهمینافزایشقیمتنهادههاخودبهانهدیگری
برایرشدنرخمسکنودرنهایتنرخاجارهبهابهشــمارمیرود.دولتامسالتصمیمگرفتهکه
نرخاجارهبهابرایبازارمسکندرتهران۲۵درصدباشد.امابهگفتهمشاورانامالک،بهدلیلآنکه
اینمصوبههیچضمانتاجرایینداردبسیاریازمستاجرانهمازاینمیزانافزایشنرخاجاره

ومصوبهمایوسشدهاند.

مدیرکلامورمالیاتیاستان:کافه اقتصاد

5 درصد مالیات کشور را اصفهان پرداخت می کند
مدیرکلامورمالیاتیاستاناصفهانبابیاناینکهطیدوماههسالجاری،پرداختمالیاتبرارزشافزودهصددرصدافزایشیافت،گفت:تاامروزاز۱۵۱هزارمؤدیمالیاتی
وصاحبانمشاغلاستاناصفهان،۷۸درصدازشرایطتبصره۱۰۰استفادهکردهاند.عباسمزیکیاضافهکرد:براساسدستورالعملابالغیسازمانامورمالیاتیبرایمالیات
عملکردسال۱۴۰۰،تمامصاحبانمشاغل،بهشرطیکهمجموعدرآمدفروشکاالیاارائهخدماتآنهادرسال۱۴۰۰،حداکثرتامبلغ۴۸میلیاردریالبودهباشد،میتوانند
ازامکاناتتبصرهماده۱۰۰قانونبرایتعیینمالیاتمقطوعاستفادهکنند؛بنابرایناکنونتعدادبیشتریازفعاالناقتصادیمیتوانندازمزایایتبصره۱۰۰استفادهکنند.
مدیرکلامورمالیاتیاستاناصفهانگفت:صاحبانمشاغلزمانیکهفرمتبصره۱۰۰راپرکنند،اداراتمالیاتیبهصورتقطعیاینفرمرامیپذیرندوبهفرآیندرسیدگی
ورودنمیکنندکهاینموضوع،منجربهسرعتبخشیبهرونددادرسینیزشدهوبهنفعفعاالناقتصادیاست.مزیکیاضافهکرد:درتبصره۱۰۰امسالپیشبینیشدهکه
افرادمیتوانندبدهیهایخودرابهصورتاقساطیبپردازندودرخواستبخشودگیجریمهاقساطرادرهمانفرمتبصره۱۰۰بهنظاممالیاتیارائهکنند.سازمانمالیاتی
نیزجریمهاینافرادرامیبخشد.اینجذابیتهامنجرشدبسیاریبهدنبالافزایشسقففروشیاخدمتباشندکهامسالنسبتبهسال۱۰۰،۹۹برابرشد.مدیرکلامور
مالیاتیاستاناصفهانگفت:مجددابرخیازصنوفازجملهصوتیوتصویری،پارچهوتلفنهمراهبهضریبسودفعالیتمعترضشدندکهدرنهایتسازمانبازهماین

میزانراتاحدود۳۰درصدضریبواقعیتعدیلکرد.

مدیرکلسازمانصمتاستان:

اصفهان رتبه چهارم کشور را 
در جذب سرمایه گذاری های 

صنعتی دارد
مدیرکلصنعت،معدنوتجارتاستاناصفهان
گفت:ایناســتانبا۹هزارو۱۰۱واحدصنعتی
فعالو۵۷۵هزارمیلیــاردو۳۰۳میلیونریال
حجمسرمایهگذاری،رتبهچهارمکشوررادراین
زمینهدارد.امیرحسینکمیلیاظهارداشت:واحد
هایصنعتیاســتاناصفهانتاکنونبرای۲۸۱
هزارو۱۵۱نفراشتغالزاییکردهاند.ویبااشاره
بهسهماستاناصفهانازکلوضعیتموجوددر
کشوردرمقایسهبادیگراستانهاادامهداد:سهم
اصفهاندرصنعتکشور۱۲درصد،سرمایهگذاری
۲درصدواشتغالصنعتی۱۱درصداست.مدیر
کلصنعت،معــدنوتجارتاســتاناصفهان
افزود:تاکنونهفتهزارو۹۶۰پروانهبهرهبرداری
صنعتیبا۵۷۴هزارمیلیاردو۳۳۰میلیونریال
سرمایهگذاریصادرشدهاستو۲۶۸هزارو۸۶۶
نفردراینواحدهامشــغولبهکارهستند.وی
اضافهکرد:تاکنون۷۶شهرکوناحیهصنعتیدر
استاناحداثشدهو۱۲هزارو۴۱هکتارمساحت
آناستهمچنین۱۰شــهرکوناحیهصنعتی
خصوصیدراستانقراردارد.کمیلیخاطرنشان
کرد:اســتاناصفهانازنظرتعدادمعادنفعال
رتبهاول،تعدادکلمعادندارایمجوزپروانهبهره
برداریرتبهدوم،میزانذخیرهقطعیرتبهسوم
ومیزاناستخراجاسمیرتبهپنجمدرکشوررادر
اختیاردارد.ویبیانکرد:هشتهزارو۸۵۱نفردر
حوزهبهرهبرداریازمعادنوکانسارهایمعدنی
اصفهانمشغولبهکارهستند.مدیرکلصنعت،
معدنوتجارتاستاناصفهانگفت:تاکنون۲۴۴
فقرهپروانهاکتشــاف،۳۵فقرهگواهیکشفو
۸۵۵فقرهپروانهبهرهبــرداریدربخشمعدن

استاناصفهانصادرشدهاست.

مدیرکلبنیادمسکنانقالباسالمیاستاناصفهان
گفت:بایســتیبرایساختوســازقانونیازبنیاد
مسکناستعالمانجامشوددرغیراینصورتتخلف
محسوبمیشود.غالمحسینخانیاظهارکرد:بر
اساسسرشــماریعمومنفوسومسکندرسال
۱۳۹۵تعدادجمعیتاستان۵۱۲۰۸۵۰نفراستکه
درمســاحت۱۰۷۰۹۹کیلومترمربعساکنبودهاند.
ویگفت:ازاینتعداد۶۱۳۵۴۱نفرجمعیتساکن
درنقاطروســتایی۱۲درصدازجمعیکلاستانرا

شاملشدهونسبتبهسال۱۳۹۰یکدرصدکاهش
یافتهاست؛دراســتاناصفهان۲۸شهرستان،۵۲
بخشو۱۲۵دهستانوجوددارد.بهگفتهوی،مهم
ترینفعالیتهایعمرانروستاییشاملتهیهطرح
ساماندهیســکونتگاههایروســتایی،تهیهطرح
امکانسنجیاستقراربهینهسکونتگاههایروستایی
درمعرضخطرســوانح،تهیهواجرایطرحهادی
روستایی،تهیهواجرایطرحبهسازیبافتباارزش
روستایی،تهیهطرحوبهســازیروستاهایهدف
گردشگری،تهیهطرحهایتفکیکدراراضیتوسعه
روستاییسامانهراهبر،پاســخاستعالمساختو
ساز،تغییرکاربری،الحاقبهمحدودهوتحققدولت

الکترونیکدرمناطقروستایی،صدوراسنادمالکی
اماکنروستاییوشهرهایکمتراز۲۵۰۰۰۰نفر،تهیه
وطرحهادیدرمناطقسانحهدیدهونظارتصدور
پروندهســاختمانیومدیریتنظامفنیمهندسی
است.ویافزود:اختصاصقیررایگانبرایبهسازی
معابروروستاهایاســتانازدیگراقداماتدرسال
۱۴۰۰بهمبلغ۹۴۰/۱۶۹۷میلیاردریالبودهاست.به
گفتهخانی،تعداد۹۴۳۳فقرهخدماتفنیصدور
پروانهساختمانروستاییدرسطحاستانطیسال
۱۴۰۰وازسال۱۳۸۵کهقانونفوقالذکربنیادمسکن
راموظفبهپاسخگوییکرده،تعداد۶۳۵۷۸فقره

انجامشدهاست.

مدیرکلبنیادمسکنانقالباسالمیاستان:

ساخت و ساز بدون استعالم از بنیاد مسکن باالترین نوع تخلف است 

 مهاجران 
میوه چین

کارگــرانفصلــیدرطــول
ســالبــهمناطــقمختلف
ایــرانمهاجــرتمیکنندتا
میوههایهرمنطقهراباتوجه
بهفصلهایمختلفسالو
اقلیممتفاوتایرانبچینند.

عکس روز

عکس: مهر
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آگهی

مفاد آراء
3/206 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 صــادره هيات هاي موضــوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد ســند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهي 
مي شود . در صورتي که اشــخاص نسبت به صدور ســند 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 13192 - 1398/09/13 هيات دوم خانم زهره افشــاری اصل 
 به شناســنامه شــماره 214 کدملي 1283594765 صادره اصفهــان فرزند نصراله  در 
سه دانگ مشاع از  ششــدانگ يک باب ســاختمان با قيد به اينکه منافع و حق سکونت 
مالکيت متقاضی مادام الحيات با محمد حسين بالغت می باشد به مساحت 218/24 متر 
مربع قسمتی از پالک شماره  3315 فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان از  سند شــماره 40321 مورخ 1374/5/9 دفترخانه شماره 91 

اصفهان و سند 1417 مورخ 1378/8/11 دفترخانه 106 اصفهان 
رديف 2- راي شماره 13193 - 1398/09/12 هيات دوم آقای محمد حسين بالغت  به 
شناسنامه شماره 677 کدملي 2371775266 صادره کازرون فرزند محمد علی  در سه 
دانگ مشاع از  ششدانگ يک باب ساختمان به مســاحت 218/24 متر مربع قسمتی از 
پالک شماره  3315 فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از  سند شــماره 40321 مورخ 1374/5/9 دفترخانه شماره 91 اصفهان و سند 

1417 مورخ 1378/8/11 دفترخانه 106 اصفهان 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/31

م الف: 1329691  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

3/207  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 536 مــورخ 1401/2/27 هيات اول موضــوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی، مالکيت 
خانم ليال ترابی به شناسنامه شماره 594 کدملی 1289497370 صادره اصفهان 
 فرزند مرتضی در 6/546 حبه مشــاع از 72 حبه ششــدانگ يکباب ساختمان با 
بهره بــرداری تجاری  بــه مســاحت 120/91 متــر مربع مفــروزی از پالک 
شــماره 305 فرعی از 5000 اصلی )که در راســتای استانداردســازی به پالک 
5000/23556 تبديــل گرديده اســت( واقــع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبت 
 ملک جنــوب اصفهــان در ازای مالکيت رســمی مشــاعی اوليه مفــروز ثبتی

 گرديده است. 
- برابر رای شماره 535 مورخ 1401/2/27 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيت خانم 
زهره ترابی به شناسنامه شــماره 8684 کدملی 1282832433 صادره اصفهان 
 فرزند مرتضی در 6/546 حبه مشــاع از 72 حبه ششــدانگ يکباب ساختمان با

 بهره برداری تجاری  به مساحت 120/91 متر مربع مفروزی از پالک شماره 305 
فرعی از 5000 اصلی )که در راستای استانداردســازی به پالک 5000/23556 
تبديل گرديده است( واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در 

ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است. 
- برابر رای شماره 537 مورخ 1401/2/27 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيت خانم 
شهين ترابی به شناسنامه شــماره 1170 کدملی 1289381291 صادره اصفهان 
 فرزند مرتضی در 6/546 حبه مشــاع از 72 حبه ششــدانگ يکباب ساختمان با 
بهره برداری تجاری  به مساحت 120/91 متر مربع مفروزی از پالک شماره 305 
فرعی از 5000 اصلی )که در راستای استانداردســازی به پالک 5000/23556 
تبديل گرديده است( واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در 

ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است. 
- برابر رای شماره 534 مورخ 1401/2/27 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيت آقای 
مجيد ترابی به شناسنامه شــماره 2955 کدملی 1292923164 صادره اصفهان 
 فرزند مرتضی در 13/09 حبه مشــاع از 72 حبه ششــدانگ يکباب ساختمان با 
بهره برداری تجاری  به مساحت 120/91 متر مربع مفروزی از پالک شماره 305 
فرعی از 5000 اصلی )که در راستای استانداردســازی به پالک 5000/23556 
تبديل گرديده است( واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در 

ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است. 
- برابر رای شــماره 542 مــورخ 1401/2/27 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، 
مالکيت آقای محمد علی ترابی به شناســنامه شــماره 1270811495 کدملی 
1270811495 صادره اصفهان فرزند مرتضی در 13/09 حبه مشــاع از 72 حبه 
ششدانگ يکباب ساختمان با بهره برداری تجاری  به مساحت 120/91 متر مربع 
مفروزی از پالک شماره 305 فرعی از 5000 اصلی )که در راستای استانداردسازی 
به پالک 5000/23556 تبديل گرديده اســت( واقــع در اصفهان بخش 5 حوزه 
 ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رســمی مشــاعی اوليــه مفروز ثبتی 

گرديده است. 
- برابر رای شماره 538 مورخ 1401/2/27 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيت خانم 
زهرا  ترابی به شناسنامه شــماره 3559 کدملی 1282783858 صادره اصفهان 
 فرزند مرتضی در 6/546 حبه مشــاع از 72 حبه ششــدانگ يکباب ساختمان با

 بهره برداری تجاری  به مساحت 120/91 متر مربع مفروزی از پالک شماره 305 
فرعی از 5000 اصلی )که در راستای استانداردســازی به پالک 5000/23556 
تبديل گرديده است( واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در 

ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است. 
- برابر رای شماره 533 مورخ 1401/2/27 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيت آقای 
مجتبی ترابی به شناسنامه شماره 3294 کدملی 1289641110 صادره اصفهان 
 فرزند مرتضی در 13/09 حبه مشــاع از 72 حبه ششــدانگ يکباب ساختمان با 
بهره برداری تجاری  به مساحت 120/91 متر مربع مفروزی از پالک شماره 305 
فرعی از 5000 اصلی )که در راستای استانداردســازی به پالک 5000/23556 
تبديل گرديده است( واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در 

ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است. 
- برابر رای شماره 539 مورخ 1401/2/27 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيت خانم 
فرشته ترابی به شناسنامه شــماره 3050 کدملی 1289567689 صادره اصفهان 

 فرزند مرتضی در 6/546 حبه مشــاع از 72 حبه ششــدانگ يکباب ساختمان با 
بهره برداری تجاری  به مساحت 120/91 متر مربع مفروزی از پالک شماره 305 
فرعی از 5000 اصلی )که در راستای استانداردســازی به پالک 5000/23556 
تبديل گرديده است( 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 انتشــار اوليــن  آگهی به مدت دو ماه اعتــراض خود را به اين 
اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجــع 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: 1401/03/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/31

م الف: 1329743  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

3/208  آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- برابر رای شماره 279 مورخ 1401/1/28 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيت خانم 
اشرف رمضانی پور دستجردی  به شناسنامه شــماره 48 کدملی 1288604688 
صادره اصفهان فرزند جواد  در ششــدانگ يک قطعه زمين کشاورزی با کاربری 
کشاورزی بدون درج اعيانی  به مســاحت 1770/15 متر مربع مفروزی از پالک 
شماره 4658 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به 
موجب بيع نامه عادی و مع الواســطه از طرف  آقای علی مؤذن  )مالک رســمی( 

خريداری شده 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: 1401/03/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/31

م الف: 1328762  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

3/209  آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- برابر رای شماره 264 مورخ 1401/1/28 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيت آقای 
حسين مومنی  به شناسنامه شماره 4 کدملی 6619896944 صادره فرزند مصطفی  
در ششدانگ يکباب خانه  به مســاحت 49/38 متر مربع مفروزی از پالک شماره 
4786 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب 
بيع نامه عادی و مع الواسطه از طرف  آقای رضا مالبيک )مالک رسمی( خريداری 
شده است ) متقاضی نيز بموجب يک فقره استشــهاديه محلی که به تاييد شهود 
محلی رسيده است اعالم داشته بيع نامه وی مفقود گشته است همچنين به موجب 
يک فقره استشهاديه ديگر که آن نيز به تاييد شهود محلی رسيده است اعالم نموده 
بيع نامه خريداری وی از آقای رضا هاشمی مفقود گرديده و به ساير بيع نامه ها و 

همچنين مالک رسمی )آقای رضا مالبيک ( دسترسی ندارد( 
 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 انتشــار اوليــن  آگهی به مدت دو ماه اعتــراض خود را به اين 
اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجــع 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: 1401/03/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/31

م الف: 1328750  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

3/210  آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- رابر رای شماره 552 مورخ 1401/2/31 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيت آقای 
سيد رضا حسينی تشــنيزی به شناسنامه شــماره 1862 کدملی 4621818643 
صادره  شهرکرد فرزند سيد مرتضی  در سه دانگ مشاع از  ششدانگ يکباب خانه 
)متن شرط: منافع و حق ســکونت مادام الحيات مصالح خانم سنمبر ميرزايی  با 
خود مصالح است و خيار فسخ مادام الحيات با خود مصالح است و چنانچه مصالح 
بخواهد مورد صلح را فسخ نمايد بايد در دفتر اسناد رسمی و به موجب سند رسمی 
صورت گيرد و پس از  فوت مصالح خيار فسخ ســاقط و منافع تابع عين و تعلق به 
متصالح دارد(   به مســاحت 211  متر مربع مفروزی از پالک شماره 596 فرعی از 
4473  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبــت ملک جنوب اصفهان در ازای 
مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است )حقوق ارتفاقی: عبور جوی 

سياه از مورد ثبت گواهی شده است(.
- رابر رای شماره 551 مورخ 1401/2/31 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت آقای سيد 
سعيد حسينی تشنيزی به شناسنامه شماره 1622 کدملی 6339357016 صادره  
فرزند سيد مرتضی  در سه دانگ مشاع از  ششدانگ يکباب خانه )متن شرط: منافع 
و حق سکونت مادام الحيات مصالح خانم ســنمبر ميرزايی  با خود مصالح است و 
خيار فسخ مادام الحيات با خود مصالح است و چنانچه مصالح بخواهد مورد صلح 
را فســخ نمايد بايد در دفتر اسناد رسمی و به موجب ســند رسمی صورت گيرد و 
پس از  فوت مصالح خيار فسخ ســاقط و منافع تابع عين و تعلق به متصالح دارد(   
به مساحت 211  متر مربع مفروزی از پالک شــماره 596 فرعی از 4473  اصلی 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رسمی 
مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده اســت)حقوق ارتفاقی: عبور جوی سياه از مورد 

ثبت گواهی شده 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: 1401/03/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/31

م الف: 1328928  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

مفاد آراء
3/211  آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 

و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
- برابر رای شماره 291 مورخ 1401/1/28 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت  خانم طاهره 
عباسيان دنبه  به شناسنامه شماره 1297 کدملی 1288889135 صادره اصفهان 
فرزند محمود  در ششدانگ يکباب خانه  به مساحت 221/22 متر مربع مفروزی از 
پالک شماره 131 فرعی از 4483  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان به موجب بيع نامه عادی و مع الواسطه از طرف  آقای سيف اله دهخدا 

)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 انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/31

م الف: 1328914  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

3/212  آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

-برابر رای شماره 553 مورخ 1401/2/31 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت  آقای علی 
نظری مفرد  به شناسنامه شماره 829 کدملی 4689233977 صادره فرزند نادعلی  
در ششدانگ يکباب خانه  به مســاحت 116/17 متر مربع مفروزی از پالک شماره 
131 فرعی از 4483  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان 
به موجب بيع نامه عادی و مع الواسطه از طرف  آقای سيف اله دهخدا )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 انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/31

م الف: 1328967  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

3/213  آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

-برابر رای شماره 260 مورخ 1401/1/28 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيت  آقای 
محمد سعيد کاظمی نجف آبادی  به شناسنامه شماره 3159 کدملی 1091382263 
صادره نجف آباد فرزند محمد باقر بر 261/60 سهم مشــاع از 666 سهم مشاع از 
606378 سهم ششــدانگ مزروعی )که مساحت ششــدانگ پالک 4534 اصلی 
برابر با 606378  متر مربع می باشد(   به مساحت 606378 متر مربع پالک شماره 
4534 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب 
بيع نامه عادی از طرف )آقای ابوالقاســم و خانم مريــم ابراهيميان( ورثه مهری 
ابراهيميان فرزند علی مقدار 66 متر و از طرف خانم ايران ابراهيميان دســتجردی 
فرزند علی نيز مقدار 100 متــر به  آقای حميد جالاليی واگذار گرديده ســپس از 
طرف آقای حميد جالاليی  و خانم فردوس ابراهيميان فرزند علی مقدار 266 متر 
مربع به آقای عبدالمجيد خان محمدی و از طرف نامبــرده اخيرالذکر به متقاضی 
)محمد سعيد کاظمی نجف آبادی( گرديده است و متقاضی نيز به موجب يک فقره 
 استشهاديه محلی که به تاييد شهود محلی رسيده است اعالم داشته به مالک رسمی

 )علی ابراهيميان دستجردی( و ورثه وی دسترسی ندارد.  
 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 انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/31

م الف: 1329179  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

3/214  آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- برابر رای شماره 292 مورخ 1401/1/28 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيت  آقای 
تقی عنايت دســتجردی  به شناســنامه شــماره 18381 کدملی 1282653024 
صادره اصفهان فرزند مهدی  بر سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب اطاقک و باغ 
متصله  به مساحت 220/99 متر مربع مفروزی از پالک شماره 4534    اصلی واقع 
در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنــوب اصفهان به موجب مبايعه نامه عادی 
مورخ 1377/11/13 مقدار 90 متر مربع از طرف آقای مهدی عنايت دســتجردی 
)مالک رســمی( به يکی از متقاضيان )تقی عنايت دســتجردی( واگذار گرديده و 
مقدار 134 متر مربع نيز از طرف محمد علی عنايت دســتجردی فرزند مهدی به 
متقاضيان ) تقی عنايت دســتجردی و پروين توکلی دســتجردی( واگذار گرديده 
اســت و تعدادی از ورثه ی مرحوم مهدی عنايت دســتجردی )مالک رسمی( به 
موجب مشــروحه مورخ 1400/12/8 در جلسه هيات حاضر و واگذاری مورث خود 
 به آقای تقی عنايــت و همچنين واگذاری آقای محمد علــی عنايت به متقاضيان 
) تقی عنايت دستجردی و پروين توکلی دستجردی( را تاييد و هرگونه اعتراضی را 

از خود سلب نموده اند. 
- برابر رای شماره 293 مورخ 1401/1/28 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيت  خانم 
پروين توکلی دستجردی  به شناسنامه شماره 913 کدملی 1289343713 صادره 
اصفهان فرزند ابوالحســن  بر سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب اطاقک و باغ 
متصله  به مساحت 220/99 متر مربع مفروزی از پالک شماره 4534    اصلی واقع 
در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنــوب اصفهان به موجب مبايعه نامه عادی 
مورخ 1377/11/13 مقدار 90 متر مربع از طرف آقای مهدی عنايت دســتجردی 
)مالک رســمی( به يکی از متقاضيان )تقی عنايت دســتجردی( واگذار گرديده و 
مقدار 134 متر مربع نيز از طرف محمد علی عنايت دســتجردی فرزند مهدی به 
متقاضيان ) تقی عنايت دســتجردی و پروين توکلی دســتجردی( واگذار گرديده 
اســت و تعدادی از ورثه ی مرحوم مهدی عنايت دســتجردی )مالک رسمی( به 

موجب مشــروحه مورخ 1400/12/8 در جلسه هيات حاضر و واگذاری مورث خود 
 به آقای تقی عنايــت و همچنين واگذاری آقای محمد علــی عنايت به متقاضيان 
) تقی عنايت دستجردی و پروين توکلی دستجردی( را تاييد و هرگونه اعتراضی را 

از خود سلب نموده اند. 
 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 انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/31

م الف: 1329858  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

3/215 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شماره 287 مورخ 1401/1/28 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت  خانم شهناز ترشابی به شناسنامه 
شماره 12907 کدملی 0934530459 صادره مشهد فرزند معين الدين در ششدانگ يکباب 
خانه به مساحت 67/35 متر مربع مفروزی از پالک شماره 3083  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 تســليم 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: 1401/03/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/31

م الف: 1328618  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

3/216 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شماره 455 مورخ 1401/2/21 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت آقای محمد حيدری به شناسنامه 
شــماره 23388 کدملی 1282703250 صادره اصفهان فرزند حســينعلی  در ششدانگ 
يکباب خانه به مســاحت 194/48 متر مربع مفروزی از پالک شماره 4786  اصلی واقع 
در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبت ملک جنــوب اصفهان  بموجب بيع نامــه عادی مورخ 
1386/3/30 از طرف مرحوم حســينعلی حيدری دنبه ) مالک رسمی و پدر متقاضی( به 
متقاضی واگذار شده است و ورثه ی مرحوم حسينعلی حيدری دنبه به موجب مشروحه مورخ 
1401/1/30 در جلسه هيات حاضر و فروش مورث خود را تاييد و حق هر گونه اعتراضی 

را از خود سلب و ساقط نموده اند. 
 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 تســليم 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: 1401/03/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/31

م الف: 1329963  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

3/217 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شماره 554  مورخ 1401/2/31 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت  آقای محمد ابراهيم گلستانی به 
شناسنامه شماره 7 کدملی 5659502644  صادره فرزند اسداله  در ششدانگ يکباب مغازه 
و تحتانی آن به مساحت 32/14 متر مربع مفروزی از پالک شماره 4 فرعی از 310  اصلی 
و 309 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان  به موجب ســند 
شماره 17997 مورخ 1398/6/26 دفترخانه 233 اصفهان مورد ثبت در صفحه 323 دفتر 
902 ا مالک مقدار 8 حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ پالک 310/4 بخش 5 ثبت اصفهان 
از طرف آقای حميد منشئی به آقای محمد ابراهيم گلســتانی منتقل شده و سابقه ثبت و 
مالکيت دارد و در خصوص پالک ثبتی 309 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به موجب 
صفحه 343 دفتر 45 امالک تمامت ششدانگ پالک مذکور سند مالکيت صادر و تسليم 
شده است سپس به موجب سند انتقال شماره 54397 مورخ 1327/5/31 دفتر 71 اصفهان 
تمامت ششــدانگ به آقای هرانه يعقوبيان مقدم فرزند برقوز انتقال قطعی گرديده است 
سپس نامبرده به موجب دادنامه انحصار وراثت شماره 135 مورخ 1366/2/16 شعبه هفتم 
دادگاه عمومی حقوقی اصفهان و فرم مالياتی 7726 مورخ 1367/8/24 دارائی اصفهان 
فوت نموده و ورثه حين الفوت وی به موجب سند انتقال 12223 مورخ 1373/12/3 دفتر 
92 اصفهان تمامت ششدانگ را به غير ا نتقال قطعی داده اند و با توجه به نقشه های موجود 
در پرونده ثبتی مربوطه و گزارشات آن، قســمتی از ابتدای حد غرب به پالک 310 اصلی 
ضميمه شده که بايســتی تفکيک و به آن الحاق گردد و پالک 309 اصلی بعداً تفکيک 
اعيانی شده و قسمت مذکور به مساحت تقريبی 10 متر مربع می باشد که از پالک مذکور 
 خارج شده اســت و برابر توافقنامه عادی مورخ 1361/3/24 مابين آقايان هرانه يعقوبيان 
) مالک خانه پالک شماره 309( و سيد علی عبدالهی ) مالک خانه پالک شماره 310 ( مبنی 
بر اينکه ديوار اشــتراکی قديمی بين دو پالک بطول تقريبی 10 متر تخريب  و در تصرف 
آقای هرانه يعقوبيان قرار گيرد و ديوار اشتراکی بطول 4/5 متر و عرض 40 سانتيمتر از ضلع 
غربی گاراژ  )راه ورودی( از خيابان مربوط به پالک شــماره 309 از آقای هرانه يعقوبيان 
تخريب و در تصرف آقای سيد علی عبدالهی مالک خانه پالک 310 قرار گيرد و متقاضی 
به موجب مشروحه مورخ 1400/7/24 که به شماره 1400/017574 ثبت گرديده اعالم 
 نموده اســت مقداری از ديوار اشــتراکی بين دو پالک 309 و 310 که تخريب گرديده، 
مع الواسطه به تصرف نامبرده در آمده است و با توجه به گزارش کارشناسان پرونده، مورد 
تقاضا بصورت ششدانگ يکباب مغازه و تحتانی آن به مساحت 32/14 متر مربع قسمتی 
از پالک هــای 310/4 و 309  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان می باشــد که ميزان 
 26/85 متر مربع آن در پالک 310/4 و مقدار 5/29 متر مربــع آن در پالک 309 اصلی

 قرار دارد.
 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 تســليم 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: 1401/03/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/31

م الف: 1330044  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
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رییس کمیساریای عالی امور پناهندگان ملل متحد در اصفهان:

یک هشتم از مجموع پناهندگان کشور در استان اصفهان 
ساکن هستند

رییس دفتر واحد عملیاتی کمیساریای عالی امور پناهندگان ملل متحد در اصفهان گفت: از تعداد ۸۰۰ 
هزار پناهنده ساکن در ایران، ۱۰۶ هزار نفر یعنی یک هشتم جمع پناهندگان کشور در استان اصفهان 
ساکن هستند.صفی ناز جدلی اظهار کرد: سنت مهمان نوازی سابقه طوالنی و تاریخی در ایران دارد، 
کشور ایران سابقه طوالنی در ایجاد امنیت برای پناهندگان داشته به طوری که ۸۰ سال پیش حدود 
۱۲۰ هزار کشور پناهنده لهستانی وارد کشور ایران شدند که استان اصفهان میزبان هزار کودک لهستانی 
بود.وی با تاکید بر اینکه حق هر انسانی اســت که از طریق پناهجویی درخواست امنیت برای خود و 
خانواده اش کند، اظهار کرد: جمهوری اسالمی ایران سخاوتمندانه میزبان ۸۰۰ هزار پناهنده است که این 
خدمات شایسته از سوی این کشور، همیشه مورد توجه جامعه بین المللی بوده و البته نیازمند حمایت 
هر چه بیشتر جامعه بین الملل است.جدلی ادامه داد: از تعداد ۸۰۰ هزار پناهنده ساکن در ایران، ۱۰۶ 
هزار نفر یعنی یک هشتم جمع پناهندگان کشور در استان اصفهان ساکن هستند. همچنین میزبان 

پناهندگان جدید افغانی هستیم که سال گذشته به ایران مهاجرت کرده اند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان:

اخذ پول برای ثبت نام دانش آموزان غیر قانونی است
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان در خصوص نظارت بر ثبت نام دانش آموزان گفت: ما 
شیوه نامه های مربوطه را ارسال کردیم و در جلسات مختلفی که داشتیم این شیوه نامه ها گفته شد، 
مشارکت در امر مدرسه توسط اولیا پسندیده است اما اینکه برای ثبت نام شرطی به نام پول گرفتن 
وجود داشته باشد را نمی پذیریم و قانونی نیســت.محمدرضا ابراهیمی در رابطه با وضعیت کمبود 
معلم در استان اظهار کرد: آموزش و پرورش به صورت کلی در حوزه آموزش، کمبود نیرو دارد، این 
کمبود در برخی از استان ها مانند استان اصفهان شدید تر است و ما نیز در رایزنی هستیم تا به روش 
های مختلف این کمبود معلم تامین شــود.مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان عنوان کرد: 
تامین این کمبود به صورت بلند مدت ممکن است طول بکشد اما در کوتاه مدت، حق التدریس دادن 
به نیروهای آموزشی از طریق خرید خدمات و مشابه این موارد بوده که تاکنون تامین شده است، 
برای بلند مدت ظرفیت دانشگاه فرهنگیان را باید افزایش دهند تا نیروی با کیفیت برای آموزش و 
پرورش تامین شود.ابراهیمی در رابطه با وضعیت سرانه آموزشی در استان عنوان کرد: استان اصفهان 
و مخصوصا شهرهای اصفهان و شهرهای بزرگ، رشــد جمعیتی ناشی از مهاجرت را دارند و تعداد 
جمعیت شان مرتبا رو به افزایش است، از طرفی فضای آموزشــی اینگونه شهرها و خصوصا شهر 

اصفهان قدمتش زیاد است و بعضی از این فضاها در حال خارج شدن از گردونه استفاده هستند.

معاون کمیته امداد اصفهان خبر داد:

نظارت کمیته امداد بر 31 هزار و 700 طرح خودکفایی
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد اصفهان گفت: کمیته امداد استان اصفهان با نظارت بر 3۱ 
هزار و 7۰۰ طرح خودکفایی ایجاد شده از سال 9۶ تاکنون، به پایدارسازی و توسعه مشاغل مددجویی 
کمک می کند. احمد رضایی بیان داشت: در حال حاضر 3۱ هزار و 7۰۰ طرح، تحت نظارت کارشناسان 
این نهاد قرار دارد.وی با اشاره به نظارت بر 9هزار و 95۶ طرح ایجاد شده در سال گذشته، به توسعه 
مشاغل مددجویی و اتصال زنجیره های مشاغل خرد به مشاغل بزرگ تاکید داشت و افزود: طرح 
های خودکفایی در این مدت، زمینه فعالیت 3هــزار و 95۰ نفر از مددجویان دیگر را نیز فراهم کرده 
است.احمد رضایی با تاکید بر نظارت 3 تا 5 ساله طرح های خودکفایی، ادامه داد: کمیته امداد به 
منظور پایدارسازی و توسعه مشاغل تا توانمندسازی مددجویان، با بهره گیری از کارشناسان خبره بر 
طرح های خودکفایی، نظارت و با اعطای تسهیالت بنا به ضرورت، اقدامات موثری انجام می دهد. 

 به گفته فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان، طی دو ماهه ابتدای امسال ۳۶ تن چوب بلوط و یک هزار و 
۱۳۵ کیلو زغال در استان کشف و ضبط شده است؛

ضربه به زاگرس

جنگل های زاگرش از جمله قدیمی ترین و مهم ترین پوشــش های 
گیاهی استان اصفهان است. محیط زیستی بی نظیر که سال هاست 
در ســایه تهدید تجارت و قاچــاق درختان قرار گرفته اســت.  ۴۰ هزار 
هکتار از جنگل های زاگرس در فریدون شهر و ۲5 هزار هکتار در سمیرم 
وجود دارد که گونه های شاخص در این جنگل ها درختان کهنسال بلوط، 
محلب )آلبالوی تلخ(، گالبی وحشی و ارژن است.در همین زمینه رضا 
شفیعی، سرپرست اداره جنگل کاری منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
اصفهان، اصفهان را یکی از ۱۱ استان کشور در حیطه جنگل های طبیعی 
زاگرس معرفی و اظهار می کند: وســعت این جنگل ها به نسبت دیگر 
استان های کرمانشاه، فارس و کردستان بسیار اندک است اما درختان 
کهن و با ارزش جنگل های زاگرســی اســتان به عنوان ذخیره گاه های 
جنگلی به لحاظ وجــود گونه های ژنتیکی و درحــال انقراض، اهمیت 
 بسیاری دارد و در قانون نیز بر حفظ و حمایت از گونه های ذخیره گاهی

 تاکید شده است.شــفیعی با بیان اینکه جنگل های زاگرس بیشتر در 
مناطق غربی و جنوبی استان قرار دارد و بیش از هر زمان دیگری نیازمند 
مراقبت است، تصریح می کند: آتش سوزی در این جنگل ها با استقرار 

در مناطق صعب العبور و دوردست توسط انسان به ندرت اتفاق می افتد 
اما در فصول افزایش دما و کاهش چشمگیر بارش ها و رطوبت خاک، 
خطر آتش سوزی بیشتر مراتع استان را تهدید می کند.به گفته شفیعی، 
عملیات طرح زراعت چوب در شهرهای غربی اصفهان با بارندگی بیشتر 
و برف گیر از نوع درختان صنوبر و زبان گنجشک اجرایی می شود که اگر 
افرادی زمین زراعی داشته و متقاضی زراعت چوب باشند نیز می توانند 
تغییر کشت دهند و همچنین با واگذاری اراضی دولتی طی خریداری 
آب های نامتعارف و پســاب از اداره آب منطقه ای اســتان می توانند با 
اجرای این طرح در توســعه جنگل ها برای نسل های آینده یاری رسان 

باشند.
سرهنگ علیرضا طاهری، فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی 
استان اصفهان نیز با اشــاره به وضعیت و آمار قاچاق چوب در استان، 
می گوید: طی دو ماهه ابتدای امســال 3۶ تن چوب بلوط و یک هزار و 
۱35 کیلو زغال در استان کشف و ضبط شده است.وی با بیان اینکه طی 
سال گذشته در ۱۰۴ گشــت و پایش نیروهای یگان ۲۰۰ تن چوب و ۱۸ 
تن زغال بلوط و تاغ در استان اصفهان کشف و ضبط شد، می افزاید: با 

تشدید برخوردها با قاچاقچیان طی دو سال گذشته آمار قاچاق چوب در 
استان کاهش یافته است. در ابالغیه جدید دولت، مجازات سخت تری 
نسبت به قبل برای متخلفان و ســوداگران طبیعت تدوین شده است.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی اســتان اصفهان با تاکید 
بر اینکه جنگل ها و مراتع ریه های تنفســی کشور به شــمار می روند و 
آتش ســوزی و نابودی آن ها دودی است که به چشــم خود انسان ها 
خواهد رفت، تاکید می کند: مطابق ماده ۴7 قانون حمایت و حفاظت 
از جنگل ها و مراتع، افرادی که عامدانه دست به آتش سوزی جنگل ها و 
مراتع بزنند از دو تا ۱۰ سال حبس در انتظارشان خواهد بود و براساس 
ماده ۴5 قانون، برای آتش زدن مزارع خشــک از دو ماه تا یک ســال 

حبس پیش بینی شده است.
سرهنگ طاهری درباره اینکه افزایش دمای هوا، خشکی زمین و نبود 
بارش باران در پیش افتادن حریق موثر اســت، می گوید: بیشــترین 
موضوع حریق مراتع و جنگل ها به بی احتیاطی افراد بازمی گردد که پس 
از افروختن آتش، اقدام به خاموشــی آن نمی کنند که می تواند تبعات 

جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد.

مطابق ماده ۴۷ قانون حمایت و حفاظت از جنگل ها و 
مراتع، افرادی که عامدانه دست به آتش سوزی جنگل ها 
و مراتع بزنند از دو تا ۱۰ سال حبس در انتظارشان خواهد 
بود و براساس ماده ۴۵ قانون، برای آتش زدن مزارع 
خشک از دو ماه تا یک سال حبس پیش بینی شده است

با مسئولان جامعه
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ریل ملی در چالش نوسانات تولیدی
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با مسئولان
س: ؟؟؟

عک

مفاد آراء
3/218 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

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

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 14125 - 1400/11/27 هيات دوم آقای مهرداد شفائی به 
شناسنامه شماره 351 کدملي 1286962900 صادره اصفهان فرزند علی در ششدانگ 
يک باب ساختمان به مساحت 197/62 متر مربع قسمتی از پالک شماره 481 فرعی 
از 5  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان از مورد ثبت 

صفحه 81 دفتر 781 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/31

م الف: 1320259  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

3/219 آگهي ابالغ مفاد آراء صادره از هيات قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان

در اجرای ماده يک قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذيل که از طرف اين هيات مبنی بر تاييد انتقال 
 عادی و يا ســهم مفروزی متقاضی صادر گرديده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود تا شخص يا اشخاصی که به  آرا مذکور اعتراض دارند از تاريخ اولين انتشار 
ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم نموده و در مهلت يک ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقديم دادخواست به دادگاه صالحه و ارايه گواهی 
مبنی بر طرح دعوی اقدام نمايند و اقدامات ثبت موکول به ارايه حکم قطعی دادگاه 
خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت 

صادر خواهد شد  و صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
 1- راي شــماره 140160302027002366 مــورخ 1401/03/03 عليرضــا 
چيت ساز زاده فرزند مهدی  بشماره شناسنامه 6620 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1282851081 در ســه دانگ يک قطعه زمين با کاربری کشاورزی احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمين  پالک 11548 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

1565 متر مربع خريداری طی سند رسمی
 2- راي شــماره 140160302027002367 مــورخ 1401/03/03 محمدرضــا 
چيت ساز زاده فرزند مهدی  بشماره شناسنامه 54887 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1280974796 در ســه دانگ يک قطعه زمين با کاربری کشاورزی احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمين  پالک 11548 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

1565 متر مربع خريداری طی سند رسمی
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/31

م الف: 1330029  مهدی صادقی وصفی رييس منطقه ثبت اســناد و امالک 
شرق اصفهان

مفاد آراء
3/220 آگهی هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سندرسمی شهرستان گلپايگان
آگهي موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمانهاي فاقد سندرسمی شهرستان گلپايگان به منظور اطالع عموم 

مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.

بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکيت صادر خواهد شد.

1- رای شــماره 521- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم شهربانو سلسله 
فرزند عرب علي بشماره شناسنامه 7 صادره ازخمين در ششدانگ ساختمان به مساحت 
876.96 مترمربع مجزی شــده از پالک 11 اصلي واقع دربخش3 خريداري از ورثه 

مالک رسمي آقاي محمد ولی سرلک محرز گرديده است.
2- راي شماره 540- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي حميد ياوري فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 4435 صادره از گلپايگان در ششدانگ ساختمان به مساحت 
388.98 مترمربع مجزی شــده از پالک 8 فرعــی از 2576  اصلي واقع در بخش1 

خريداري از مالک رسمي خانم اکرم منتظری محرز گرديده است.
3- رای شماره 540- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علي حسني فرزند 
ناصر بشماره شناســنامه 44 صادره از گلپايگان در ششدانگ ساختمان به مساحت 
141.46 مترمربع مجزی شده از پالک 7 فرعي از2492  اصلي واقع در بخش1  محرز 

گرديده است.
4- رای شماره 542 و 543- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد رضا 
 صبري فرزند مصطفي بشــماره شناســنامه 1210013347 صادره از گلپايگان در 
سه دانگ مشاع و خانم فاطمه مسيبي فرزند ولي اله بشــماره شناسنامه 5 صادره از 
گلپايگان در سه دانگ مشاع از ششدانگ به مســاحت 190 مترمربع مجزی شده از 

پالک 46 فرعي از 3961 اصلي واقع دربخش1 محرز گرديده است.
5- رای شــماره 545- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم اکرم ميرمهدي 
فرزند سيد عبداله بشماره شناسنامه 4619 صادره از گلپايگان در ششدانگ ساختمان 
به مساحت 275.03 مترمربع مجزی شده از  پالک 1193 فرعي از 5 اصلي  واقع در 

بخش4 خريداري از مالک رسمي آقاي عليرضا ميرمهدی محرز گرديده است.
6- رای شماره 546- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي صدراله ابراهيمي 
فرزند محمدتقي بشماره شناسنامه 13 صادره از گلپايگان در ششدانگ ساختمان به 
مساحت 152.89 مترمربع مجزی شده از  پالک342 فرعي از 1 اصلي  واقع در بخش2 

خريداري از مالک رسمي آقاي محمد صالحی محرز گرديده است.
7- رای شماره 547- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي شمس اله خواموشي 
فرزند علي اکبر بشماره شناسنامه 474 صادره از ازنا در ششدانگ ساختمان به مساحت 
215.70 مترمربع مجزی شده از پالک2740 اصلي واقع در بخش1  محرز گرديده 

است.
8- رای شماره544- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محسن سهراب پور 
فرزند اکبر بشماره شناسنامه 43 صادره از گلپايگان در ششدانگ ساختمان به مساحت 
183.86 مترمربع مجزی شده از پالک 219 فرعي از 4 اصلي واقع در بخش2 محرز 

گرديده است.
9- راي شماره 534 و 535 - تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقايان مهرداد اله 
ياري بيک فرزند محمد جواد بشماره شناســنامه 1210024731 صادره از گلپايگان 
درسه دانگ مشاع و ميثم ربيعي فرزند محمد حسين بشماره شناسنامه 1210041073 
صادره از گلپايگان در سه دانگ مشاع از ششدانگ ســاختمان به مساحت 234.71 

مترمربع مجزی شده از پالک2552 اصلي واقع در بخش1 محرز گرديده است
10- رای شماره 524- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي غالمحسين گنجي 
فرزند حاجي بشماره شناسنامه 3 صادره از گلپايگان در ششدانگ زمين مزروعی به 
مساحت 1581 مترمربع مجزی شــده از پالک 58 فرعي از 8 اصلي واقع در بخش2 
خريداري مع الواسطه از مالک رسمي خانم صفورا سعادتی و آقای رضا گنجی محرز 

گرديده است.
11- رای شــماره523- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي غالمحســين 

گنجي فرزند حاجي بشماره شناسنامه 3 صادره ازگلپايگان درششدانگ زمين مزروعی 
به مساحت 1389.63 مترمربع مجزی شــده از پالک 125 فرعي از 8 اصلي واقع در 
بخش2 خريداري مع الواسطه از مالک رسمي آقاي رضا گنجی و خانم رقيه سلطان 

گنجی محرز گرديده است.
12- رای شماره231- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم بنت الهدي نادري 
فرزند قنبرعلي بشماره شناســنامه 5952 صادره از اراک در ششدانگ ساختمان به 
مســاحت 186.09 مترمربع مجزی شــده از  پالک4 فرعي از 2266 اصلي واقع در 

بخش1 محرز گرديده است.
  تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/03/16
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1401/03/31

م الف: 1329634 محمد سلمانی رئيس ثبت اسناد و امالک گلپايگان
مفاد آراء

3/221 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 صــادره هيات هــاي موضوع قانــون تعيين تکليــف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ســاختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر 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 فاصلــه 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 1900 - 1401/02/29 هيات دوم آقای امير نصر اصفهانی به شناسنامه 
شــماره 26047 کدملي 1282727974 صادره اصفهان فرزند رمضان  در سه دانگ مشاع 
از  ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 87/16 متر مربع قسمتی از پالک شماره  276 
فرعی از 15  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از  مورد ثبت 

صفحه 153 دفتر 840 امالک
رديف 2- راي شماره 1899 - 1401/02/29 هيات دوم آقای رسول مستاجران گورتانی به 
شناسنامه شماره 18 کدملي 1290449491 صادره اصفهان فرزند حسن  در سه دانگ مشاع 
از  ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 87/16 متر مربع قسمتی از پالک شماره  276 
فرعی از 15  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از  مورد ثبت 

صفحه 153 دفتر 840 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/31
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/15

م الف: 1338156  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

3/222 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 صــادره هيات هــاي موضوع قانــون تعيين تکليــف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ســاختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر 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 فاصلــه 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 2829 - 1401/03/22 هيات اول خانم بهجت شاهپور بلند  به شناسنامه 
شماره 81  کدملي 1110715481 صادره فالورجان  فرزند نوروز  در شششدانگ يک باب 
ساختمان به مساحت 250 متر مربع قسمتی از پالک شماره  45 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از  مالکيت رضا شيرانی ويالنی از سند شماره 47729 مورخ 

1349/9/29 دفترخانه شماره 29 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/31
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/15

م الف: 1338315  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

3/223 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 صــادره هيات هــاي موضوع قانــون تعيين تکليــف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ســاختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر 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 فاصلــه 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 2847 - 1401/03/22 هيات اول خانم مريم ترک الدانی به شناسنامه 
شــماره 837 کدملي 1290829233 صادره اصفهان فرزند احمد  در  ششــدانگ يک باب 
ساختمان به مساحت 185/78 متر مربع قسمتی از پالک شماره  399 فرعی از 25  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از  مورد ثبت صفحات 218 و 221 دفتر 

709 امالک دفترخانه شماره 29 اصفهان 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/31
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/15

م الف: 1338453  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

3/224 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شماره 587 مورخ 1401/3/5 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت آقای حميد بذرافشــان به شناسنامه شماره 
20495 کدملی 1282671901 صادره اصفهان فرزند اســمعيل  در ششدانگ يکباب خانه 
کلنگی به مساحت 157/95 متر مربع مفروزی از پالک شــماره 90 فرعی از 4483   اصلی 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان )کــه نامبرده مالک مقدار 3/24 
 حبه مشاع از سهم خود و مقدار 1/62 حبه ســهم االرث وی از مرحوم اسماعيل بذر افشان 
)پدر وی( می باشــد )که در مجموع مالک 4/86 سهم مشاع می باشد( همچنين به موجب 
تقسيم نامه عادی بين آقايان: حميد بذرافشــان، حسين بذرافشان، سعيد متقی تنظيم شده 
است که اعالم گرديده، مقدار 24 حبه مشاع از 72 حبه پالک مذکور در حال حاضر به صورت 
سه باب منزل مسکونی می باشد بدين شرح که : سهم آقای حميد بذرافشان 157/95 متر و 
سهم آقای حسين بذرافشان معادل 167/54 متر و سهم آقای سعيد متقی معادل 164/60 متر 
می باشد و مقرر نمودند هيچ يک از مالکين نسبت به ميزان تصرفات يکديگر اعتراضی ندارند( 
در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه و همچنين سهم االرث وی از مرحوم پدرش)اسماعيل 

بذرافشان( 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، دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. 
بديهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول :  1401/3/31
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1401/4/15

م الف: 1338194  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
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توصیه »فن خال« به ستاره هلندی: به یونایتد نرو!
لوییس فن خال، ســرمربی تیم ملــی هلند، امیدوار اســت که مانــع انتقال یوریــن تیمبر به 
منچســتریونایتد شــود.حضور اریک تن هاخ در رأس کادر فنی منچســتریونایتد باعث شده که 
این تیم به دنبال جذب بازیکنان جدید و ایجاد تغییر در فهرست فعلی بازیکنانش باشد. یکی از 
بازیکنانی که مدنظر این مربی هلندی قرار گرفته، یورین تیمبر اســت که یکی از بهترین بازیکنان 
آینده دار لیگ هلند به حساب می آید و تن هاخ امیدوار اســت که او را برای پیوستن از آژاکس به 
یونایتد متقاعد کند. با این حال خبرنگار هلندی، فاش کرده که فن خال جلساتی را با تیمبر برگزار 
کرده و به او توضیح داده کــه فصل آینده هم باید با پیراهن آژاکس بــه میدان برود.نمایندگان و 
مدیر برنامه تیمبر مذاکراتی را با مدیران یونایتد انجام داده اند ؛اما به نظر می رســد که حاال همه 
چیز تحت الشعاع دخالت فن خال در این موضوع قرار گرفته، چرا که سرمربی شیاطین سرخ به 
او هشدار داده که ممکن است در صورت انتقال به اولدترافورد، جایگاهش را در تیم ملی از دست 
نداده و نتواند در جام جهانی 2022 قطر حضور پیدا کند. ایــن موضوع از اهمیت زیادی برای این 

مدافع 21 ساله برخوردار است. 
 

بارسلونا، نتیجه گرا نیست
هافبک جوان آبی اناری پوشــان در مصاحبه ای از فلســفه باشــگاهش حمایــت کرد.پدری در 
مصاحبه ای با گاردین توضیح می دهد که فرق بارسلونا با برخی باشگاه های دیگر چیست.پدری 
گونزالز بازیکنی بی حاشیه است. او بازیکنی اســت که می تواند فشار درون زمین بازی را تحمل 
کند؛ این بازیکن درعین حال آن چیزی را که در ذهن دارد، همیشه بیان می کند. حاال این بازیکن 
1۹ ساله که مهره ای ارزشمند برای بلوگرانا محسوب می شود در مصاحبه خود با روزنامه بریتانیایی 
گاردین از فلسفه باشگاه بارســلونا دفاع می کند.او می گوید: بعضی از باشگاه ها صرفا دنبال برد 
و نتیجه گرایی هســتند؛ با این وجود در بارسلونا برنده شدن با اجرای ســبک بازی خاصی باید 
همراه باشــد. باید با بازی مالکانه، خلق موقعیت، به برتری برسیم. من این ]نوع نگاه به[ فوتبال 

را بیشتر دوست دارم.
  

»زیدان« در آخرین لحظه منصرف شد!
زیدان ترجیح داد رویای خود را دنبال کند و منتظر هدایت تیم ملی فرانسه بماند.زین الدین زیدان 
گزینه اصلی پاریسن ژرمن برای جانشینی مائوریســیو پوچتینو بود. او تا آستانه هدایت این تیم 
پیش رفت؛ اما در نهایت منصرف شــد. به نقل از RMC Sport؛ ناصر الخلیفی و پاریســی ها با 
زیدان بر سر امضای قرارداد به توافق رســیده بودند و آماده اعالم رسمی این خبر بودند اما زیدان 
در آخرین لحظه به اطالع آنها رسانده که از تصمیم خود منصرف شده است. هدف اصلی و رویای 
همیشگی سرمربی ســابق رئال مادرید، هدایت تیم ملی فرانسه اســت. این رویا احتماال 6 ماه 

دیگر و بعد از جام جهانی 2022 به واقعیت تبدیل خواهد شد.
 

تماشاگر ویژه ال کالسیکو
سرمربی لوس بالنکوس، تیم بسکتبال باشگاه را هم تنها نگذاشت.  کارلو آنچلوتی، سرمربی تیم 
فوتبال رئال مادرید تماشاگر ویژه بازی رئال مادرید - بارســلونا در فینال لیگ بسکتبال اسپانیا 
بود.  کارلو همراه همسرش این مسابقه را از نزدیک تماشا کرد. در نهایت رئال مادرید با برتری ۸1 
به ۷۴ توانست جام دیگری را به ویترین افتخاراتش اضافه کند. این قهرمانی مادریدی ها، سی 
و ششمین عنوان قهرمانی آن ها در رقابت های لیگ بســکتبال اسپانیا بود. پس از این پیروزی، 
فلورنتینو پرز ریاست باشــگاه رئال مادرید گفت: این فصل هم در فوتبال و هم در بسکتبال برای 

ما عالی بود. 

چهره روز

سپاهان روی گزینه سرمربیگری استقالل دست گذاشت!
یک رسانه کشور پرتغال از مذاکره سرمربی پیشین موریرنسه با باشگاه سپاهان خبر داد.

سایت »رکورد« پرتغال نوشت که باشگاه ســپاهان اصفهان، مذاکراتی با ریکاردو ساپینتو داشته و 
امیدوار است او را جایگزین محرم نویدکیا کند. ساپینتو، فصل گذشته هدایت تیم موریرنسه پرتغال 
را بر عهده داشت که با این تیم به لیگ دسته دوم سقوط کرد. این در حالی است که باشگاه استقالل 

در روزهای گذشته با ساپینتو وارد مذاکره شده و با او به توافقاتی رسیده است.
 

»بردیف« دستیار ایرانی می خواهد؟
باشگاه تراکتور رسما اعالم کرد که قربان بردیف روس تبار هدایت تیم تراکتور را برعهده گرفته است. 
بردیف هفته آینده به ایران برمی گردد تا امور مربوط به تراکتــور در نقل و انتقاالت زیر نظر او انجام 
شود. اولین اقدام باشگاه تراکتور و سرمربی این تیم مشــخص کردن وضعیت بازیکنانی است که 
قراردادهایشــان تمام شــده و یا بازیکنانی که به دلیل پرداخت نشــدن پول هایشان امکان فسخ 
قرارداد دارند. قرار شده هر بازیکنی که بردیف می خواهد در اولویت برای تعیین تکلیف قرار گیرند. 
همچنین یکی دیگر از مباحث در مورد نیمکت تراکتور حضور مربی و دســتیار ایرانی است. بردیف 
اعالم کرده دستیارانش را خودش می آورد و صحبتی از حضور مربی ایرانی در کنارش نکرده است. 
اینکه باشگاه تراکتور از او بخواهد از دستیار ایرانی اســتفاده کند یا خیر به نظر او بعد از بازگشت به 

ایران بستگی دارد. 
این طور که گفته می شود ظاهرا سردار آزمون که سابقه شاگردی بردیف را دارد نقش مهمی در حضور 
این مربی در تراکتور داشته و به وی مشورت داده است و حتی با برخی از بازیکنان تماس داشته تا 
در تراکتور بمانند یا به این تیم بروند. یکی از شــروط بردیف هم برای قبول هدایت این تیم تبریزی 

این بوده که شاکله تیم حفظ شود و بازیکنان مناسبی هم جذب شوند. 
 

جدایی »اسماعیلی« از العربی قطعی شد
باشگاه العربی قطر حاضر نشــد که قرارداد فرشید اســماعیلی را تمدید کند تا جدایی این بازیکن 
قطعی باشد.به نقل از الرای، فرشید اسماعیلی در فصلی که گذشت پیراهن العربی را برتن کرد. این 
بازیکن ایرانی بعد از آسیب دیدگی مهرداد محمدی جایگزین او شد. باشگاه العربی حاضر به تمدید 

قرارداد فرشید اسماعیلی نشده و به این ترتیب جدایی او در تابستان قطعی است.
به نظر می رسد که باشگاه العربی قصد دارد مهرداد محمدی را به فهرست خود برگرداند چرا که این 

بازیکن عملکرد بسیار خوبی قبل از آسیب دیدگی داشت.
 

 انتقاد روزنامه العرب از انتقال »عزت اللهی«
 به الغرافه

روزنامه العرب قطر عملکرد سعید عزت اللهی در الغرافه را ناامید کننده توصیف کرد.به نقل از العرب، 
سعید عزت اللهی در تیم وایله دانمارک احیا شد و عملکرد بسیار خوبی از خود نشان داد.این بازیکن 
مورد توجه استراماچونی قرار گرفت و راهی لیگ ستارگان قطر شد؛ اما نتوانست انتظارات را در این 

تیم قطری برآورده کند.
روزنامه العرب قطر به انتقاد از عملکرد این هافبک ایرانی پرداخت و نوشــت: در فصلی که گذشت 
بعضی از بازیکنان خارجی نتوانســتند عملکرد خوبی از خود نشان دهند و انتظارات را برآورده کنند. 
آنها به وضوح باعث افت تیم خود شدند. سعید عزت اللهی یکی از این بازیکنان بود که بیشتر وقت 
مصدوم بود و نتوانست به الغرافه کمک کند.با این شرایطی که عزت اللهی در لیگ قطر داشت بعید 
به نظر می رسد که قرارداد او تمدید شود.خبرهای زیادی درباره حضور این بازیکن در لیگ برتر ایران 

به گوش می رسد و باید دید که در نهایت او چه تصمیمی خواهد گرفت.

کافه ورزش

»طارمی« با گل ها به 
پرتغال رفت!

باشگاه پورتو از حضور دوباره ستاره ایرانی خود در 
این تیم خبر داد. سال دوم حضور مهدی طارمی 
در باشگاه پورتو فوق العاده تر از نخستین فصل به 
اتمام رسید و او در کنار کسب قهرمانی در لیگ برتر 
پرتغال و جام حذفی این کشور همراه تیمش، به 
آمار قابل توجهی در گلزنی و پاس گل هم رسید 
که این اتفــاق او را مدنظر دیگر تیم های اروپایی 
قرار داد.طی هفته های گذشته که مهدی طارمی 
برای حضور در اردوی تیم ملی به ایران و سپس 
قطر سفر کرده بود، شایعات زیادی مبنی بر تمایل 
باشــگاه های مختلف ازجمله تیم های ترکیه ای 
برای جذب این ســتاره ایرانی مطرح شده بود، 
اما در حالی که او هیچ واکنشــی به این مسائل 
نداشت، پورتو از ادامه همکاری با طارمی خبر داد.
طارمی در فصل اخیر لیگ برتر پرتغال ۳2 بار به 
میدان رفت و توانست 20 گل به ثمر برساند و 12 
پاس گل بدهد، در جام حذفی نیز 6 بازی انجام 
داد که سه گل و یک پاس گل حاصل عملکردش 
بود و همچنین در رقابت های لیگ کاپ نیز یک 
گل در یک مسابقه زد و در لیگ قهرمانان و لیگ 
اروپا نیز آمــار خوبی بر جای گذاشــت.این آمار 
درخشــان در کنار موفقیت های باشــگاهی که 
دو قهرمانی بــرای او و پورتو به همراه داشــت، 
زمزمه های جدایی این ســتاره ایرانی از باشگاه 
پرتغالی را مطرح کرده بود ولــی ظاهرا در فصل 
2۳-2022 نیز قرار است طارمی را در پیراهن تیم 
دو سال اخیرش ببینیم.باشــگاه پورتو با انتشار 
تصویر خوشــحالی گل مهدی طارمی در صفحه 
اینســتاگرام خود اعالم کرد »بازگشت دوباره از 
ایران همراه با گل ها« که این موضوع نشــان از 

ادامه همکاری طرفین در فصل جدید می دهد.

اخبار جهان

وز عکس ر

دستکش المپیک 
 هدیه »سجاد« 

به »دایی«
سجاد گنج زاده که برای دیدار با 
علی دایی به دفتر وی مراجعه 
کرده بود، پــس از گفت وگو با 
دایی، دســتکش خود را به او 

هدیه داد.

آقای »حرف اضافه«!
روزنامه گل نوشت: انگار جواد خیابانی طاقت نمی آورد که دوران دوری اش از ویترین فضای مجازی زیاد به طول بینجامد. او از رکوردداران وایرال شدن در این فضا 
به شمار می رود و گاه و بی گاه به بهانه های مختلف مورد توجه قرار می گیرد.هفته گذشته هم بخشی از جمالت جواد خیابانی حین گزارش بازی ایران و الجزایر سوژه 
شد؛ مثال جایی که او گفت: »فیلمی دارم که هیچ کس ندیده. مال حدود 25 تا ۳0سال پیش است و احمدرضا عابدزاده دارد پسرش امیر را تمرین می دهد.« خیلی 
زود بحث شد که امیر کال 2۹سالش است و جمله خیابانی نمی توانست دقیق باشد. در خالل همین گزارش، برخی قضاوت های فنی او در مورد تیم ملی هم مورد 
انتقاد قرار گرفت.با این همه اما اصل داستان سوژه شدن خیابانی مربوط می شد به حضور او در یک برنامه تلویزیونی و اظهارنظرش راجع  به تیم ملی: »حاال که برای 
تیم ملی حریف پیدا نمی شود، بهتر است این تیم با تیم های باشگاهی خودمان مثل پرسپولیس، استقالل و فوالد بازی کند. یعنی استقالل که تا حاال در لیگ نباخته، 
نمی تواند حریف خوبی برای تیم ملی باشد؟« این ایده آنقدر درخشان است که حتی نمی توان در موردش بحث کرد. به طور کلی اما به نظر می رسد جواد خیابانی هر 
چقدر کمتر حرف بزند بهتر است. عمده حرف هایی که او بیرون گزارش هایش می زند به این شکل سوژه می شود. حتی در زمان گزارش هم اغلب چیزهایی که تحت 

سرفصل »سوتی های جواد« پخش می شود، مربوط به جمالت ناالزمی است که او به زبان می آورد؛ چیزهایی که اصال ربطی به جریان بازی ندارد.

یک ابررایانه از قهرمانی فرانســه و صعود ایران به 
دور دوم جــام جهانی خبــر داد.در فاصله 5 ماه تا 
شروع جام جهانی قطر، یک ابر کامپیوتر اقدام به 
تحلیل دقیق و فشــرده رقابت ها و تعیین تیم های 
صعود کننده و قهرمان کرد. این ابر رایانه با استفاده 
از الگوریتمی که کل مسابقات را 1000 بار شبیه سازی 
کرده، فرانسه را با احتمال 1۷.۹۳ درصد به عنوان 
محتمل ترین قهرمــان انتخاب کرد. اگر فرانســه 
مدافع عنوان قهرمانــی جام جهانی را به دســت 
بیاورد، در کنار برزیل و ایتالیا تیم هایی خواهد شد 

که از عنوان قهرمانی خود به خوبی دفاع کردند. 
فرانسه در سال 2002، ایتالیا در سال 2010، اسپانیا 
در ســال 201۴ و آلمان در ســال 201۸ همگی در 
حالــی در دور اول حذف شــدند کــه در دوره قبل 

قهرمان جام جهانی شــده بودند و حــاال همگان 
منتظر هســتند که ببینند این سرنوشت برای تیم 
پرستاره دیدیه دشان نیز رقم خواهد خورد یا خیر. 
فرانسه در سال 201۸ در روسیه توانست به عنوان 
قهرمانی دست یابد. خروس ها توانستند با برتری 
۴ بر 2 برابر کرواســی برای دومین بار قهرمانی در 
جام جهانی را به دســت بیاورند. این تیم البته در 
یورو 2020 در مرحله یک هشتم نهایی به سوییس 
باخــت و حذف شــد.در این رده بنــدی برزیل در 
رتبه دوم قرار دارد. آخریــن قهرمانی آن ها در جام 
جهانی 2002 بود و مردان تیته در قطر 15.۷۳ درصد 
شانس قهرمانی دارند. اســپانیا تنها تیم دیگری 
اســت که احتمال قهرمانی آن دو رقمی اســت و 

الروخا 11.5۳ درصد شانس قهرمانی دارد.

انگلیس هم گروه ایــران در جام جهانــی  در رتبه 
چهارم قرار دارد. شانس قهرمانی تیم ساوت گیت 
۸.0۳ درصد اســت و در نهایت بلژیک با »نســل 

طالیی« خود با ۷.۹0 درصد کشور پنجم است.
تیم ملی فوتبال ایران با 0.60٪ در رده شــانزدهم و 
باالتر از تیم هایی چون ولز، آمریکا، ژاپن و سنگال 
قرار دارد. بر اساس داده های این ابر رایانه تیم ملی 
فوتبال ایران به عنوان تیم دوم بعد از انگلیس راهی 

دور دوم جام جهانی خواهد شد.

پیش بینی یک ابررایانه از صعود ایران به دور دوم جام جهانی

رییس انجمن والیبال باشگاه سپاهان:

می خواهیم چراغ والیبال اصفهان روشن بماند

رییس انجمن والیبال باشگاه ســپاهان گفت: باشگاه در سال 1۴01 با 
رویکرد جدیدی در عرصه والیبال پا به میدان گذاشــته که پیام خوبی 
برای ورزش و والیبال اصفهان دارد.مهرداد ســلطانی با اشــاره به آغاز 
تمرینات و تست گیری از بازیکنان اصفهانی برای حضور در لیگ دسته 
یک والیبال کشــور، اظهار کرد: در صورتی که شــرایط پیش بینی شده 
ادامه بیابد و برای چند سال پی در پی جریان داشته باشد، شاهد حضور 
والیبالیست های خوبی از استان اصفهان در رده های ملی و لیگ های 
کشوری خواهیم بود.وی افزود: هدف بزرگ ما ایجاد دگردیسی و تغییر 
بزرگ در والیبال سپاهان برای استفاده از پتانسیل جوانان بومی استان 
اصفهان است که طبیعتا برای آماده ســازی تیم های پایه، نوجوانان و 
جوانان از کادر مجربی استفاده خواهد شد تا با آموزش قوی و بازی های 
تدارکاتی خوب آن ها را برای حضور در لیگ برتر آماده کنیم.ســلطانی 
یادآور شد: سعی ما بر صعود در سال نخســت است، اما ممکن است 
فرآیند صعود به لیگ برتر تا دو سال طول بکشد.رییس انجمن والیبال 
باشگاه سپاهان با گالیه از کمبود مســابقات، خاطرنشان کرد: فعالیت 
ورزشکاران والیبالیست اصفهانی کم است و مسابقات کشوری و لیگ با 
تمرینات کمی انجام می شد که باعث محک نخوردن صحیح بازیکنان 
بود. به همین جهت در کنار تمرینات لیگ دسته یک و پایه، مسابقات 
تدارکاتی دیگری نیز در نظر گرفته ایم تا در بازی های رسمی شرکت کرده 
و اعتماد به نفس و خودباوری الزم را کسب کنند.سلطانی درباره اولین 
تمرین ســپاهانی ها، توضیح داد: تاکنون 50 نفــر بازیکن در تمرینات 

استعدادیابی و انتخابی لیگ دسته یک شــرکت کردند و از میان آن ها 
1۸ نفر نهایی انتخاب خواهند شد تا با کادر بومی به استقبال مسابقات 
برویم.وی درباره معیار اصلی غربالگری بازیکنان، یادآور شــد: یکی از 
اهداف جدی باشگاه، بومی بودن بازیکنان است تا در ادامه با جهت دهی 
و تمرینات خوب، تیمی منسجم را راهی لیگ دسته یک کنیم. همچنین 
شرایط تکنیکی و تاکتیکی بازیکنان و فیزیک بدنی  آن ها در هر پست از 

معیارهای مربیان است.
ســلطانی ادامه داد: یکی دیگر از کارهای خوب در سطح پایه، برگزاری 
جشنواره های ورزشی در سراسر استان اســت که باشگاه فوالد مبارکه 
ســپاهان هزینــه آن را پرداخت خواهد کــرد. این رویداد هــر ماه در 
شهرستان های استان اصفهان در رده های مینی نونهاالن برگزار خواهد 
شد تا پس از کشف استعدادها، در تیم های پایه سپاهان حاضر شوند.

رییس انجمن والیبال باشگاه سپاهان، اضافه کرد: این روند پله به پله در 
رده های سنی مختلف ادامه می یابد. والیبال رشته ای پرمخاطب است و 
عالقه مندان زیادی در کانون های مختلف در این رشته فعالیت می کنند 
که نشان از پتانســیل باالی آن در استان اصفهان اســت و با حمایت 
پیشکسوتان، هیئت استان و شرکت فوالد مبارکه چراغ والیبال را روشن 
نگه خواهیم داشت.وی با اشــاره به سمت خود در تیم، توضیح داد: در 
حال حاضر به عنوان سرمربی موقت تیم فعالیت می کنم و تا چند روز 
آینده کادر اصلی تیم مشــخص خواهد شد. تمام سعی بر این است که 

کادر و بازیکنان بومی باشند.

تایید ابطال انتخابات 
وزنه برداری؛ باالخره »مرادی« 

می رود؟
دادگاه تجدیــد نظر دیــوان عدالــت اداری رای بدوی 
ابطال انتخابات فدراسیون وزنه برداری را تایید کرده و 
بر این اســاس باید منتظر تعیین سرپرست برای این 

فدراسیون بود.
انتخابات فدراسیون وزنه برداری تیرماه سال ۹۸ برگزار 
شد و علی مرادی با 22 رای به عنوان رییس فدراسیون 
انتخاب شــد. پس از انتخابات حــرف و حدیث هایی 
درباره قانونی بــودن رای گیری مطرح شــد چرا که به 
دلیل غیبــت رییس هیئت آذربایجان شــرقی، تعداد 
اعضای مجمع ۴۳ نفر بودنــد و طبق قانون الزم بود که 
فرد پیروز نصف به عالوه یــک رای از آرای مجمع را به 

دست بیاورد.
این مسئله اعتراض دیگر کاندیداها را به همراه داشت. 
آنها معتقد بودند علی مرادی بــرای پیروزی باید یک 
رای دیگر کسب می کرد و چون این اتفاق رخ نداده بود، 

انتخابات باید به دور دوم کشیده می شد.
سجاد انوشــیروانی یکی از این کاندیداها که در مجمع 
آن زمان 11 رای کسب کرده بود، به دیوان عدالت اداری 
شــکایت و ابطال انتخابات را خواســتار شــد. شعبه 
۴5 دیوان عدالــت اداری در چهارم اســفند 1۴00 رای 
بدوی مبنی بر ابطــال انتخابات را صــادر کرد که طبق 

آن  انتخابات 16 تیر ماه 1۳۹۸ رسما ابطال اعالم شد.
پــس از ابالغ رای بــدوی، علی مرادی در 25 اســفند 
نسبت به رای بدوی اعتراض کرد. این پرونده حدود دو 
ماه در شعبه 26 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در حال 
بررســی بود و حاال خبر می رسد که رای بدوی در شعبه 
تجدیدنظر تایید شده و ابطال انتخابات وزنه برداری به 
طرفین دعوی و وزارت ورزش و جوانان جهت اجرا ابالغ 
شده است. اکنون به نظر می رسد که در راستای اجرای 
این رای باید وزارت ورزش و جوانان برای فدراســیون 

وزنه برداری سرپرست تعیین کند.
 دوره ریاست فدراســیون وزنه برداری 16 تیر 1۴02 به 
پایان می رسد و علی مرادی در فاصله یک سال تا پایان 
دوره، در آستانه وداع با ریاست وزنه برداری و احتماال 

برگزاری مجدد انتخابات قرار دارد.
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مخدوش شدن منظر آثار تاریخی اصفهان در حالی یکی از دغدغه های کوشندگان 
میراث فرهنگی در ســه سال اخیر بوده اســت که با وجود پیگیری های حقوقی، 
بناهایی که منظر میدان نقش جهان، پل  خواجو و چهارباغ عباســی را مخدوش 
کرده اند، هنوز تعدیل نشــده اند.ارتفاع گرفتن  یک باب هتــل در حریم چهارباغ، 
ساخت مجتمع تجاری در حریم میدان نقش جهان، در کنار باال رفتن اسکلت یک 
مجتمع مسکونی در کریدور دید پل خواجو، از جمله مهمترین اتفاقاتی است که 
موجب شده اســت منظر آثار تاریخی شاخصی چون گنبد مسجد جامع عباسی، 
میدان نقش جهان، چهارباغ و پل خواجو نشانه گرفته شود.پیشتر یک باب هتل با 
ارتفاع ۲۲ متر در حریم چهارباغ ساخته شد و منظر دیداری این خیابان تاریخی را 
مخدوش کرد که با اعتراض کارشناسان و کوشندگان میراث فرهنگی و البته معماران 
مواجه شد. پروانه این هتل بدون ابالغ مصوبه کمیسیون ماده ۵ صادر شده و عالوه 
بر این از ارتفاع هشــت متری حریم محور تاریخی فرهنگی اصفهان عدول کرده 
است.مورد  دیگر،  ساخت یک  مجتمع تجاری که با حکم دیوان عدالت ادارای از 
ارتفاع حریم میدان نقش جهان و حریم درجه یک محور تاریخی فرهنگی  اصفهان 
عدول کرد اما با پیگیری کوشــندگان میراث فرهنگی و چندین بار دســتور توقف 
ساخت و ساز، فروردین امسال، دیوان عدالت اداری رای به تعدیل آن صادر کرد اما  
آن طور که کوشندگان میراث فرهنگی به ایرنا گفته اند، تاکنون شهرداری به عنوان 
مجری، اقدامی در این خصوص انجام نداده است.عالوه بر این، در گذر سعدی یکی 
از گذرهای مهم و ورودی میدان نقش جهان، نقض ارتفاع پنج متر حریم میدان 
نقش جهان، حریم دولتخانه صفوی  و حریم  محــور تاریخی فرهنگی اصفهان، 
ساخت و سازهایی با نام بازسازی، اما در عمل با نوسازی و تجاوز از ارتفاع پیشین، 
هشدار کارشناسان نسبت به از بین رفتن سیما و منظر عناصر میدان نقش جهان را 
در پی داشت؛ آنها معتقد بودند که این  ساخت سازها به همراه ارتفاع مجتمع تجاری 
یاد شــده در حریم بالفصل میدان نقش جهان و محور تاریخی فرهنگی اصفهان 
می تواند بدعت ناگواری برای منظر این میراث ارزشمند اصفهان باشد.و اما آخرین 
مورد، باال آمدن اسکلت یک ساختمانی مسکونی،  درست در کریدور دید پل خواجو 
بود که ارتفاع ۱۲ متری  در حریم منظری پل های تاریخی اصفهان را نقض کرد. طبقه 
چهارم این ساختمان یک طبقه مازاد بر ضوابط طرح تفصیلی است و شکایت اداره 
کل میراث فرهنگی به این منجر شد که این ساختمان ۲ بار دستور توقف بگیرد اما 
همچنان این بنا در مقابل پل خواجو تعدیل نشده است.کارشناسان معماری نادیده 
گرفتن ارتفاع  مصوِب طرح تفصیلی در بافــت تاریخی و همچنین خالء قوانین و 
ضوابط طراحی منظر و نبود اسناد الزم االجرای  منظر را از دالیل مخدوش شدن منظر 
این آثار تاریخی می دانند.از نگاه برخی کارشناسان راهکار اصلی، رعایت مصوبات 
طرح تفصیلی اســت و باید مسووالن نســبت به اهمیت حفظ هویت معماری و 

میراث فرهنگی اصفهان توجه کنند چرا که نادیده گرفتن قوانین و ضوابط باالدستی 
و ارتفاع  مجاز در حریم آثار تاریخی می تواند بدعت ناگواری باشد که منظر و هویت 
معماری و میراث فرهنگی اصفهان را از بین ببرد.گنبدهــای فیروزه ای، پل های 
تاریخی و کرانه های زاینده رود، چهارباغ  و عناصر معمــاری میدان نقش جهان، 
از مهمترین جلوه های معماری اصفهان بوده که از دیرباز این خطه تاریخی با آنها 
شناخته شده، توصیف یا به تصویر کشیده شده است اما حاال کارشناسان مطرح 
معماری و میراث فرهنگی اصفهان، نسبت به کم رنگ شدن یا به تعبیر آنها گم شدن 
این عناصر یگانه معماری اصفهان در پشــت بناهایی که از قوانین عدول کرده اند 
هشدار می دهند و می خواهند که مسووالن شهری و نهادهای متولی صیانت از منظر 

و حریم آثار تاریخی و معماری این شهر را جدی تر بگیرند.

چاره کار، تمکین از ضوابط ارتفاعی طرح تفصیلی اصفهان است
در این ارتباط آتوسا افغان رییس انجمن صنفی مهندسان معمار استان اصفهان، ارتفاع  
مازاد بر مصوبات طرح تفصیلی در حریم های مرتبط با میراث فرهنگی را مشــکلی 
دانســت که به مخدوش شــدن منظر عناصر معماری و میراث فرهنگی  ارزشمند 
اصفهان منجر شده است.  وی تنها راه چاره را  رعایت ضوابط طرح تفصیلی اصفهان 
دانست و گفت: در سایر  نقاط شهر هم طرح تفصیلی اهمیت خودش را دارد  و کدهای 
ارتفاعی با تراکم  قابل تحمل جمعیتی و ترافیکی برنامه ریزی شده اند؛ هرجایی تخلف 
از ارتفاع مصوب طرح تفصیلی، اتفاق بیفتد، مشکالتی برای خوِد شهروندان ایجاد 
می شود ولی در بافت تاریخی این مشکالت اهمیت ویژه ای پیدا می کند و وقتی بحث 
از حرائم درجه یک و ۲ میراث فرهنگی است، اهمیت موضوع چندین  برابر می شود.

رییس انجمن صنفی مهندسان معمار اســتان اصفهان حریم میدان نقش جهان و 
عناصر تاریخی آن را از مهمترین حرائم میراثی اصفهان خواند و افزود: از تهدیدهایی 
مثل ساختمان ارگ جهان نما، تا ساختمان های کوچک تر باعث تهدید چنین میدانی 
شدند؛ این میدان در دست ما امانت اســت و باید به عنوان یک میراث محترم از آن  
حفاظت کنیم و به نسل های بعدی بسپاریم.افغان ارتفاع مجتمع تجاری نیوشا را یکی 
از تهدیدهای حریم میدان نقش جهان خواند و  گفت: تا زمانی که این ساختمان ها که از 
مجاری قانونی عبور می کنند، محدود نشوند و یا تخلفشان برطرف نشود، مشکل حل 
نخواهد شد. متاسفانه در جایی که ساختمان  این مجتمع تجاری ساخته شده است، 

بقیه مالکان هم اقدام به گرفتن مجوز ارتفاعات بیشتر کرده اند. 

متولیان صادقانه مسیر را هدایت کنند
رییس انجمن صنفی مهندسان معمار استان اصفهان عدول از ضوابط طرح تفصیلی را 
دلیل مخدوش شدن کریدور دید پل خواجو دانست و گفت:  کارفرما یک طبقه مازاد بر 

مصوبات طرح تفصیلی ساخته است و با اینکه این ساختمان در قسمت بافت تاریخی 
نیست اما منظر بافت تاریخی را مخدوش کرده اســت؛ این یعنی اینکه برنامه ریز 
طرح های جامع و تفصیلی تمام کدهای ارتفاعی را در نظر گرفته اند  تا در قسمت های 
بافت تاریخی، حریم و منظر  بصری  رعایت شــود. در مورد ساختمان جانب شمال 
پل خواجو، بدون اینکه ســاختمان در حریم بافت تاریخی باشــد به دلیل ساخت 
مازاد، برای بافت تاریخی تهدید شده است.به گفته افغان تا این لحظه هیچ کدام از 
ساختمان هایی که از ارتفاع های مجاز حریم میدان نقش جهان، پل خواجو، چهارباغ 
و حریم محور تاریخی فرهنگی اصفهان تجاوز کرده اند تعدیل نشــده اند و با وجود 
پیگیرهای انجن صنفی مهندسان معمار استان اصفهان و گرفتن رای دیوان عدالت 
اداری برای  تعدیل مجتمع تجاری نیوشــا، این حکم اجرا نشــده است.وی در این 
رابطه افزود: مجرای قانونی و حکم قانونی وجود دارد ولی تا این لحظه این ساختمان 
تعدیل نشده است! متولی اجرای این حکم شهرداری است و این نهاد باید اقدام کند.  

مشکل، پروسه طوالنی مدت رسیدگی قضایی به پرونده های میراثی است
در این باره علیرضا ایزدی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری وصنایع دســتی 
اســتان اصفهان نیز در خصوص روند پیگیری تعدیل بناهایی کــه حریم یا منظر 
میدان نقش جهان، چهارباغ، محور تاریخی فرهنگی اصفهان و پل خواجو را مخدوش 
کرده است، گفت:  وقتی اثری دارای حریم مصوب نیست، حفاظت و حراست آن 
دچار  چالش می شود اما بخشی از این تجاوزها به حریم های آثارمصوب ماست و به 
تبع آن، در دستور کار حقوقی مجموعه ما قرار گرفته اند و شکایت هایی هم شده است 
اما پروسه رسیدگی به آنها به دلیل اینکه صاحبان این امالک، خودشان را محق می 
دانند و شکایت می کنند، زمان بر شده است.  به گفته فعاالن میراث فرهنگی و انجمن 
صنفی مهندسان معمار اصفهان که از پیگیران تعدیل مجتمع تجاری نیوشا در حریم 

میدان نقش جهان بوده اند، دیوان عدالت اداری در فروردین امســال حکم تعدیل 
طبقه چهارم این بنا را داده است اما پاسخ ایزدی به ایرنا در این رابطه چنین است: 
پیگیر تعدیل ارتفاع این ساختمان ها بوده ایم و هستیم. یکی از این موارد ساختمان 
مجتمع تجاری نیوشاست که منتظر اعالم حکم قطعی و نهایی هستیم؛ وقتی نهایی 

بشود، زمان مشخصی را برای اجرا مشخص کرده و اعالم می کنند.

اولین قدم، یک اقدام پیشگیرانه با سامانه هوشمند شهرسازی
معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان اماگفته است، موارد احکامی تعدیل 
ارتفاع های مازاد بر طرح تفصیلی از جمله تعدیل ارتفاع یک مجتمع تجاری در حریم 
میدان نقش جهان به این معاونت ارجاع نشده است.وحید مهدویان توضیح داد: 
این موارد مربوط به دوره قبل شــهرداری اصفهان است و در هفت ماهی که در این 
معاونت هستم موردی به من ارجاع نشده که پیگیری کنم؛ در چند مورد اخیر از جمله 
بحث تئاتر شهر که ارتفاع مازادی را در چهارباغ اقدام کرده  بودند، با وجود اینکه پروژه 
مشارکتی شهرداری بود، با هماهنگی اداره کل میراث فرهنگی ملزم کردیم نقشه ها 
مطابق با ارتفاع تایید شده  میراث فرهنگی یعنی هشت متر تا روی جان پناه اصالح 
شود.معاونت شهرسازی و معماری شــهرداری  اصفهان گفت: واقعیت این است 
که وقتی حقی ایجاد و پروانه ای صادر شــود، تعدیل ارتفاع ها، تا حدودی سخت 
است اما امکان ناپذیر نیست. در این ارتباط یک اقدام پیشگیرانه در خصوص رعایت 
ضوابط حریم میراث فرهنگی و بافت های تاریخی داشته ایم و آن اتصال سامانه 
مکانیزه شهرسازی به کارتابل الکترونیکی که است که برای اداره کل میراث فرهنگی 
اصفهان ایجاد شده است. به این ترتیب  به طور هوشمند، پالک هایی که داخل حریم 
و محدوده آثار تاریخی یا در محور تاریخی فرهنگی هستند به کارتابل میراث فرهنگی 

و کارشناسان آنها برای تصمیم گیری ارجا ع می شوند تا آنها اعالم نظر کنند.

  سایه سنگین ارتفاع های غیرمجاز بر سر میراث فرهنگی اصفهان؛

ساخت و ساز روی تن تاریخ!

مدیر کل امور اجرایی ترافیک معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان گفت: 
بازار بزرگ اصفهان ۲۴ ورودی دارد که تا ۱۰ روز آینده مسیر ۲۲ ورودی آن با قراردادن 
در مسدود می شود، همچنین در مسیر ورودی بازار »هندوها« و »قلندرها« ماموران 
راهنمایی و رانندگی، شهرداری و نیروی انتظامی مستقر می شوند.حمید آقایی اظهار 
کرد: طول بازار بزرگ اصفهان هشت کیلومتر است که از شمال به خیابان عبدالرزاق، 
از سمت شرق به خیابان هاتف، از سمت غرب به خیابان حکیم و از سمت جنوب به 
خیابان حافظ و میدان امام )ره( منتهی می شود.وی با اشاره به ۲۴ ورودی در محدوده 
بازار بزرگ اصفهان، افزود: بازار هندوها و قلندرها دو ورودی اصلی به بازار بزرگ است 
که عمده بارها و باراندازها از این محورها انجام می شود، بنابراین ماموران راهنمایی و 
رانندگی، شهرداری و نیروی انتظامی در این ورودی مستقر شده اند تا در مواقع رخداد 

حادثه امکان دسترسی خودروهای امدادی از جمله آتش نشانی فراهم باشد.مدیر 
کل امور اجرایی ترافیک معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان تصریح کرد: 
برای ۲۲ ورودی دیگر بازار نیز درهایی پیش بینی شده است که امکان باز و بسته شدن 
آن هست و محلی برای عبور و مرور موتورسیکلت ها آتش نشانی و اورژانس است.وی 
گفت: پارک موتورسیکلت و تردد آن در سطح بازار یک معضل بزرگ است که بخش 
عمده ای از بازار را فرا گرفته ، زیرا از نظر آلودگی زیســت محیطی و تردد موتورها باعث 
ایمنی نبودن عابران پیاده شده و تردد آسان خودروهای آتش نشانی را با مشکل مواجه 
کرده است.آقایی تاکید کرد: مقرر شده است در پارکینگ های اطراف بازار دو محور در 
نظر گرفته شود تا کسبه و کارمندان به راحتی از پارکینگ استفاده و ادامه مسیر را پیاده 
طی کنند و راه برای تردد خودروهای آتش نشانی در مواقع اطفای حریق نیز هموار شود.

مدیر کل بازرسی شهرداری اصفهان گفت: در ســامانه سوت زنی، موارد خاصی 
همچون درخواست پول خارج از ضوابط، دریافت رشوه، داللی نظام مند، استفاده 
از بستگان در معامالت و پارتی بازی مطرح و امور جاری شهرداری از این سامانه 
جداسازی شده است.محســن زمانی اظهار کرد: با توجه به تالش دوره ششم 
مدیریت شهری مبنی بر شفافیت و مبارزه با فساد و تاکید شهردار اصفهان مبنی 
بر حفظ شأن شهر و شهرداری در این دوره، بحث راه اندازی سامانه های سوت زنی 
و شفافیت مطرح شد.وی افزود: این تلقی در بین برخی شهروندان وجود داشت 
که در بعضی از بخش های شهرداری، انجام امور نیازمند وجود آشنا یا دالل است 
و باید پول غیرضابطه مندی در این خصوص پرداخت شود؛ حتی گمانه زنی هایی 
وجود داشت که بالغ بر دو برابر مبلغی که شهرداری دریافت می کند، سود این افراد 

و دالالن در حوزه صدور پروانه است که این موضوع آزاردهنده بود و باعث شده بود 
شخصیت شهرداری زیر ســوال رود. در این راستا و پس از مصوبه دی ماه سال 
گذشته شورای اسالمی شهر مبنی بر تصویب »طرح شفافیت و ارتقای سالمت 
اداری«، شهرداری مکلف شد دو سامانه شفافیت برای دسترسی شهروندان به 
اطالعات شهرداری ازجمله پیمانکاران، قراردادها، مناقصه ها و مزایده ها و سامانه 
سوت زنی برای گزارش تخلفات توسط مردم را راه اندازی کند که متولی سامانه 
سوت زنی اداره کل بازرسی معرفی شد.مدیرکل بازرسی شهرداری اصفهان ادامه 
داد: در گذشته نیز درگاه هایی برای اعالم تخلفات کارکنان شهرداری معرفی شده 
بود، اما سامانه سوت زنی از شهروندان مطالبه کرد که در صورت مشاهده تخلف 

در شهرداری آن را در این سامانه ثبت و در اداره شهر مشارکت کنند.

تا ۱۰ روز آینده؛

22 ورودی بازار بزرگ اصفهان مسدود می شود
مدیر کل بازرسی شهرداری اصفهان:

امور جاری شهرداری از سامانه سوت زنی جداسازی شده است
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    مفاد آراء
3/225  آگهي مفادآراصادره از هيات قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و 

ساختمانهاي فاقد سند رسمی مستقردرثبت نایين
دراجرای ماده یک قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد 
سند رسمی وبر حســب ماده 3 قانون مذکور  آرا ذیل که از طرف این هيات مبنی 
برتایيد انتقال عادی ویاسهم مفروزی متقاضی صادر گردیده دردونوبت به فاصله 
15روزآگهی  می شودتاشخص یااشــخاصی که به آرا مذکوراعتراض دارندازتاریخ 
اولين انتشــارآگهی ظرف مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تســليم نموده 
ودرمهلت یک ماه ازتاریخ تسليم اعتراض فرصت دارندنسبت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه صالحه وارایه گواهی مبنی برطرح دعوی اقدام نمایند دراین صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارایه حكم قطعی دادگاه خواهــد بود ودرصورت انقضامهلت وعدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شد وصدورسند مالكيت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- رای شماره 140160302031000282 –  1401/3/17 آقای مهدی مومنيان 
نائينی فرزند رضا ششــدانگ یک قطعه زمين مزروعی به پالک ثبتی 152 فرعی 
3988  اصلی واقع در روستای سلطان نصير بخش 3 ثبت نایين به مساحت 131 متر 

مربع خریداری عادی و مع الواسطه از عبدالعلی فاطمی مالک رسمی 
2- رای شماره 140160302031000283 –  1401/3/17 آقای مهدی مومنيان 
نائينی فرزند رضا ششدانگ یک درب باغ به پالک ثبتی 10 فرعی 3988  اصلی واقع 
در روستای سلطان نصير بخش 3 ثبت نایين به مساحت 750 متر مربع خریداری 

عادی و مع الواسطه از عبدالعلی فاطمی مالک رسمی 
3- رای شماره 140160302031000284 –  1401/3/17 آقای مهدی مومنيان 
نائينی فرزند رضا ششــدانگ یک قطعه زمين مزروعی به پالک ثبتی 190 فرعی 
3988  اصلی واقع در روستای سلطان نصير بخش 3 ثبت نایين به مساحت 1287 

متر مربع خریداری عادی و مع الواسطه از عبدالعلی فاطمی مالک رسمی 
4- رای شماره 140160302031000285 –  1401/3/17 آقای مهدی مومنيان 
نائينی فرزند رضا ششــدانگ یک قطعه زمين مزروعی به پالک ثبتی 187 فرعی 
3988  اصلی واقع در روستای سلطان نصير بخش 3 ثبت نایين به مساحت 564/25 

متر مربع خریداری عادی و مع الواسطه از عبدالعلی فاطمی مالک رسمی 
5- رای شماره 140160302031000286 –  1401/3/17 آقای مهدی مومنيان 
نائينی فرزند رضا ششدانگ یک درب باغ به پالک ثبتی 138 فرعی 3988  اصلی 
واقع در روســتای ســلطان نصير بخش 3 ثبت نایين به مســاحت 521 متر مربع 

خریداری عادی و مع الواسطه از عبدالعلی فاطمی مالک رسمی 

6- رای شــماره 140160302031000291 –  1401/3/19 آقای حســين پور 
محمدی  نائينی فرزند علی نسبت به 7 سهم و یک پنجم از یک سهم مشاع از 72 
سهم شــش دانگ یک قطعه زمين مزروعی به پالک ثبتی 1545   اصلی واقع در 
کشتزارورزجان بخش 2 ثبت نایين به مساحت 591/40 متر مربع خریداری عادی 

و مع الواسطه از علی پورمحمدی نایينی ) سهم االرث بتول پور محمدی نائينی (
تاریخ انتشار نوبت اول :  1401/3/31
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/4/15

م الف: 1334680  اباذر مهيمن رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نائين 
 مفاد آراء

3/226 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیين نامه اجرایي قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر آراء صادره هيئــت موضوع قانون تعييــن تكليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان لنجان تصرفات مالكانه 
و بالمعارض متقاضي ذیل محرز گردیده اســت. لذا مشخصات متقاضي وامالک 
 مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت بــه فاصله 15 روز در 
روزنامه هاي تعيين شده توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي لنجان آگهي ميشود 
در صورتي که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند، مي توانند از تاریخ انتشار اولين آگهي به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک محل تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در 
صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات ســند مالكيت 

صادر خواهد شد. 
1- راي شماره 140160302015000017 مورخ 1401/01/20 علی علی صادقی 
ریزی فرزند اسداله نسبت به چهاردانگ مشاع از ششدانگ یكباب خانه به مساحت 
152/44 متر مربع مفروز از پالک 106- اصلي واقع در کمال آباد لنجان بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداري شده از مالک رسمي محمد باقر دامنپاک 
2- راي شماره 140160302015000018 مورخ 1401/01/20 مهری مختار زاده 
ریزی فرزند محمود  نسبت به دو دانگ  مشاع از ششدانگ یكباب خانه به مساحت 
152/44 متر مربع مفروز از پالک 106- اصلي واقع در کمال آباد لنجان بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداري شده از مالک رسمي محمد باقر دامنپاک 
تاریخ انتشار نوبت اول :  1401/3/31
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/4/15

م الف: 1337662 مصطفي شمسي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان 

 تحديد حدود اختصاصي
3/227 شــماره نامــه : 140185602025003518-1401/03/24 نظــر به 
اینكه به موجب رای شماره 139960302025000006 مورخه 1399/01/06 
هيات قانــون تعيين تكليــف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند 
رســمی ششــدانگ یكباب مغازه تحــت پــالک شــماره 17/1904 مفروز و 
مجزی شــده از شــماره 1350 فرعی از اصلی مذکور واقــع در بخش 14 ثبت 
اصفهــان در مالكيت خانــم فاطمه بيگم کبيــری فرزند رحيم مســتقر گردید 
و پرونده ثبتی فاقد ســابقه تحدید حدود می باشــد. لذا به اســتناد تبصره ذیل 
ماده 13 قانــون فوق الذکر و طبــق تقاضای مالک تحدید حــدود ملک مرقوم 
در روز ســه شــنبه مورخه 1401/04/21 ســاعت 9 صبح در محل شروع و به 
 عمل خواهد آمد و به موجــب این آگهی بــه کليه مالكيــن و مجاورین اعالم 
می گردد تا در روز و ســاعت مقــرر در محل حضور یابنــد و اعتراضات مالكين 
و مجاوریــن مطابق مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریخ تنظيم صــورت مجلس 
تحدید حدود و فقــط تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و معتــرض طبق ماده 86 
آئين نامــه قانون ثبت بایــد از تاریخ تســليم اعتراض به ایــن اداره ظرف یک 
ماه دادخواســت خود را به مرجــع ذیصالح قضائی تســليم و گواهــی تقدیم 
دادخواســت را اخذ و به این واحد ثبتی ارائه نماید و در غير این صورت متقاضی 
ثبت یا نماینــده قانونی وی مــی تواند بــه دادگاه مربوطه مراجعــه و گواهی 
عدم تقدیــم دادخواســت را دریافت و به اداره ثبت تســليم نمایــد و اداره ثبت 
 بدون توجــه به اعتراض عمليــات ثبتی را بــا رعایت مقررات ادامــه می دهد. 
تاریخ انتشار: 1401/03/31 م الف: 1337636   ابوالفضل شهریاري نائيني 

مدیر واحد ثبتي حوزه ثبت ملک  غرب اصفهان
تحديد حدود اختصاصي

3/228 شماره نامه : 140185602025003513-1401/03/24 نظر به اینكه 
به موجب رای شماره 139960302025000005 مورخه 1399/01/06 هيات 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
ششدانگ یكباب مغازه تحت پالک شــماره 17/1905 مفروز و مجزی شده از 
شــماره 1350 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 14 ثبت اصفهان در مالكيت 
خانم فاطمه بيگم کبيری فرزند رحيم مســتقر گردید و پرونده ثبتی فاقد ســابقه 
تحدید حدود می باشد. لذا به استناد تبصره ذیل ماده 13 قانون فوق الذکر و طبق 
تقاضای مالک تحدید حدود ملک مرقوم در روز سه شنبه مورخه 1401/04/21 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و به موجب این آگهی به کليه 
مالكين و مجاورین اعالم می گردد تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند و 

اعتراضات مالكين و مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظيم صورت 
مجلس تحدید حدود و فقط تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و معترض  طبق ماده 
86 آئين نامه قانون ثبت باید از تاریخ تسليم اعتراض به این اداره ظرف یک ماه 
دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تسليم و گواهی تقدیم دادخواست را 
اخذ و به این واحد ثبتی ارائه نماید و در غير ایــن صورت متقاضی ثبت یا نماینده 
قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت 
را دریافت و به اداره ثبت تســليم نمایــد و اداره ثبت بدون توجــه به اعتراض 
 عمليات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد.  تاریخ انتشــار: 1401/03/31

م الف: 1337631   ابوالفضل شــهریاري نائيني مدیر واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک  غرب اصفهان

تبصره 1 ماده 105 اصالحی
3/229 شــماره نامــه: 140185602024003129 - 1401/03/28 نظــر به 
اینكه تمامت ششــدانگ پالک 4999/27105 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان 
به شــماره چاپی ســند برگی 521088 ب 1400 و شــماره دفتــر الكترونيكی 
140120302024002891 بــه نــام خانــم مينو  پارســائی فرزنــد منوچهر 
 باســتثناء بهاء سه بيســتم اعيانی آن ســابقه ثبت و صدور ســند مالكيت دارد 
)که طبق پرونده ثبتی بهای ســه بيســتم اعيانی آن متعلق بــه خانم ها نرجس 
خاتون مرشــد شــكرچی و عفــت احمــدزاده می باشــد( اعالم مــی دارد در 
اجرای تبصــره یک مــاده 105 اصالحی آئين نامــه قانون ثبــت، مالک فوق 
 تقاضای حذف قيد اســتثناء مزبور را نموده که کارشــناس رســمی دادگستری 
ميزان بهاء سه بيستم اعيانی مقادیر فوق الذکر را به مبلغ 500000 ریال برآورد و 
اعالم نموده و متقاضی آن را به حساب سپرده طبق فيش شماره 78981 و شماره 
پيگيری 399799 مورخ 1401/03/28 به مبلــغ 500000  ریال واریز نموده و 
 چون ذی نفعان فاقد نشــانی می باشــند با توجه به مفاد تبصــره یک آئين نامه 
فوق الذکر مراتب فقط یک مرتبه در روزنامه کثيراالنتشــار آگهی می شــود تا 
ذینفعان جهت دریافت بهاء تعيين شــده به منطقه ثبت اســناد و امالک جنوب 
 اصفهــان مراجعه و در صورتيكه تضييع حقی شــده باشــد می توانــد از تاریخ 
انتشار این آگهی به مدت یک ماه به مراجع صالحه قضائی مراجعه و گواهی طرح 
دعوی را به این اداره تسليم نماید بدیهی است در صورت عدم مراجعه ذینفعان به 
مراجع قضائی در مدت تعيين شده و عدم ارائه گواهی طرح دعوی، سند مالكيت 
 متقاضی بدون قيد استثناء  بهاء سه بيســتم اعيانی آن صادر و تسليم خواهد شد. 

م الف: 1338258 
اداره ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان 
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چاپخانه: نشر فرهنگ           آدرس: اهواز. شهرک صنعتی شماره 4. چاپخانه نشر فرهنگ

ذوب آهن اصفهان، نخستین کارخانه تولید فوالد در کشور است که در دهه 
1340 احداث شــد. عملیات اجرایی این مجتمع عظیم صنعتی در اسفند سال 
1346 آغاز و پس از 4 سال فعالیت در 23 دی 1350 فاز نخست آن با تولید مذاب 
در کوره بلند شماره یک راه اندازی شد و ایران به جمع کشورهای تولیدکننده فوالد 
در جهان پیوست.این شرکت در سال 1351 به تولید 500 هزار تن در سال دست 
یافت. در دوران جنگ فاز دوم کارخانه با راه اندازی کوره بلند شماره2 به بهره برداری 
رسید و ظرفیت تولید ذوب آهن به ۹/ 1 میلیون تن ارتقا یافت. این کارخانه قدیمی 
در حوزه فوالد، در طول حیات خود در راه اندازی واحدهایی که پس از انقالب ایجاد 
شده اند، به ویژه شرکت فوالد مبارکه اصفهان نقش قابل توجهی داشته است. از 
جمله واحدهای دیگر که ذوب آهن در طراحی و ســاخت آنها مشارکت داشته، 
می توان به ســاخت مجتمع فوالد صبا، فوالد میبد و فوالد خراســان و... اشاره 
کرد. برنامه ریزی برای رسیدن به 6/ 3 میلیون تن با احداث کوره بلند3، ایجاد 
نیروگاه 110 مگاواتی، ایجاد واحد کک سازی و سایر بخش ها در دهه های 70 و 
80 با استفاده از توان شرکت به بهره برداری رسید.این واحد فوالدسازی در حال 
حاضر تولیدکننده انواع مقاطع فوالد ساختمانی و صنعتی و همچنین تولیدکننده 
ریل ملی در کشور است. هم اکنون در ســبد محصوالت شرکت ذوب آهن تولید 
محصوالتی همچون شمش، کالف، آرک معدن، تیرآهن های H و ریل قرار دارد 
که تولید ریل از باارزش ترین محصوالت به شمار می رود.  همچنین در این شرکت 
فوالدسازی 14 هزار نفر در کارخانه مشغول به کار هستند و حدود 3 تا 4 هزار نفر 

نیز به صورت پیمانکاری کار می کنند.

    میزان مصرف انرژی در ذوب آهن
در این برنامــه روح ا...کیانی، مهندس ارشــد برنامه ریزی تولیــد امور فنی و 
بهره بــرداری ذوب آهن اصفهــان درباره میــزان مصرف انــرژی در ذوب آهن 
خاطرنشان کرد: براساس فناوری ای که در ذوب آهن به کار گرفته شده است، این 
واحد فوالدسازی نسبت به سایر واحدهای فوالدسازی در کشور میزان برق و گاز 
کمتری مصرف می کند، چراکه نوع فناوری آن برمبنای استفاده از گاز نیست. در 
زمینه برق نیز خود کارخانه نیروگاه برق دارد که گاه به شبکه نیز برق می فرستد. 
در زمینه مصرف آب این شــرکت نیز باید اذعان کرد کــه میزان مصرف آب این 
واحد فوالدسازی از میانگین جهانی پایین تر است. کیانی در ادامه خاطرنشان 
کرد: یکی از مشکالت عمده ذوب آهن، تامین ســنگ آهن به عنوان مواد اولیه 
اســت که با توجه به این موضوع که یارانه ای از جهت مصرف گاز و برق دریافت 

نمی کند، باید از سوی دست اندرکاران و مسئوالن تامین مواد اولیه آن مورد توجه 
بیشتری قرار گیرد.

    توجه به نیروی انسانی
همچنین معاون سرمایه های انسانی و توسعه مدیریت ذوب آهن اصفهان در 
جمع این خبرنگاران عنوان کرد: سرمایه های انسانی ذوب اصفهان که امروز در 
بخش های مختلف خط تولید مشغول به کار هستند، اساسی ترین دارایی های 
کارخانه به شــمار می روند، چراکه بدون حضور این عزیزان و دانش و اندیشــه 
پویای آنها، این ماشین آالت و تجهیزات کارآیی نخواهند داشت.احمد اکبری در 
ادامه خاطرنشان کرد: برای حفظ سرمایه های انسانی و توسعه شایستگی ها و 
توانمندی های آنها، ســالمتی این عزیزان در اولویت اول ما قرار دارد و این مهم 
رسالت اولیه ذوب آهن اصفهان از بدو تاســیس تاکنون بوده است. این مقام 

مسئول در ادامه خاطرنشــان کرد: این کارخانه یکی از بزرگ ترین و مجهزترین 
بیمارستان های سطح کشــور را داراست که در کنار خدمت رســانی به کارکنان 
شرکت و خانواده های آنها به عموم هموطنان عزیز در امر سالمت یاری می رساند.

همچنین علیرضا امیری، مدیر روابط عمومی ذوب آهن اصفهان نیز در نشست با 
این خبرنگاران گفت: تولید فوالد در ایران ثمره احداث ذوب آهن اصفهان است، 
این کارخانه عظیم صنعتی به عنوان یک آرمان ملی با حضور نیروهای مختلف از 
سطح کشور و تالش شبانه روزی آنها طی چهار سال ساخته شد که این دستاورد 
بی نظیر به عنوان یک رکورد در کشور به ثبت رسیده اســت.وی در ادامه افزود: 
احداث شهر فوالدشهر از جمله دســتاوردهای دیگر ذوب آهن اصفهان است که 
به عنوان یک شهر مدرن ساخته شد و یک مسئولیت اجتماعی بزرگ محسوب 
می شــود.مدیر روابط عمومی ذوب آهن اصفهان تصریح کرد: از زمان ساخت 
ذوب آهن تاکنون حدود 140 هزار نفر در آموزشــگاه این کارخانه آموزش دیدند 

و در صنایع مختلف کشور منشأ خیر و برکت شــدند و این رویکرد تاکنون ادامه 
دارد.این مقام مسئول ادامه داد: دوران دفاع مقدس نیز برای ذوب آهن اصفهان 
برگ زرین دیگری محسوب می شود، زیرا این کارخانه در کنار حفظ خط تولید، 
برای پشتیبانی از جبهه های جنگ با اعزام 14 هزار نفر رزمنده و ارسال قطعات 
و تجهیزات نقش بی بدیلی ایفا کرد که سند افتخار آن تا همیشه جاودانه خواهد 
بود.امیری در ادامه گفت: ذوب آهن اصفهان با بهره مندی از انواع گواهینامه های 
ملی و بین المللی مطابق با استانداردهای روز دنیا، انواع محصوالت فوالدی مانند 
ریل، آرک معدن، انواع تیرآهن، میلگرد و... را تولید می کند و در کنار تامین نیاز 
بازار داخل، نیمی از محصوالتش را به صادرات اختصاص داده است.وی گفت: 
این شرکت در راستای عمل به مسوولیت اجتماعی پساب شهرهای فوالدشهر، 
مینادشت و 11 روستای شهرستان فالورجان و همچنین زرین شهر را خریداری 
کرده و در ســیکل تولیدش مورد اســتفاده قرار می دهد. در خرید پساب این 
شهرهای همجوار 500 میلیارد تومان و برای انتقال پساب کارخانه نیز 150 میلیارد 
تومان سرمایه گذاری شده و اقدام دیگر در این زمینه ساخت تصفیه خانه پساب 

در ذوب آهن با سرمایه گذاری 250 میلیارد تومان است.

     ۸5 درصد قطعات و تجهیزات ذوب آهن  بومی سازی شده است
مدیر روابط عمومی ذوب آهن اصفهان همچنین درخصوص مقوله بومی سازی 
عنوان کرد: ذوب آهن اصفهان با دارا بودن کارگاه های مدل سازی، قالب سازی، 
ریخته گری و ســاخت، 85 درصد از قطعــات و تجهیــزات را در داخل کارخانه 

می سازد و در تامین قطعات و تجهیزات سایر صنایع کشور نیز نقش دارد.

    1۶هزار و 500 هکتار فضای سبز در ذوب  آهن
همچنین حمید حســینی، مدیر بهداشت و محیط زیســت ذوب آهن در جمع 
خبرنگاران عنوان کرد: این شرکت در حدود سال 13۹4، به میزان 200 مترمکعب 
بر ساعت پساب زرین شهر را در تصفیه خانه جذب کرد و در حال حاضر  نیز 840 
مترمکعب پساب شهرهای ایمان شهر، فوالدشهر و لنجان را در تصفیه خانه جذب 
می کند که از منظر بهداشت بسیار موثر اســت و از بعد تامین آب نیز حدود 50 
درصد از آب برداشتی از کارخانه را کاهش می دهد.حسنی در ادامه خاطرنشان 
کرد:  این شرکت 16 هزار و 500 هکتار جنگل در دست کاشت دارد که در بین صنایع 
رکورد بی نظیری به شمار می رود. از این عدد 14 هزار هکتار آن دیم است و مابقی 

آن نیز از طریق پساب مازاد کارخانه آبیاری می شود.

در بازدید خبرنگاران از کارخانه ذوب آهن عنوان شد:

تولید فوالد در ایران ثمره احداث ذوب آهن اصفهان است

منبع : ایرنا
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