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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان
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عضو هیئت رییسه خانه صمت اصفهان:

سیستم حمل و نقل اصفهان ضعیف است

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری خبر داد:
تدوین نقشه راه بناهای تاریخی شهر 
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درآستانهسفررییسیبهاصفهان؛مردماصفهانازرییسجمهورچهمیخواهند؟

زاینده رود، گرانی، زاینده رود

مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری های 
نوین شهرداری خبر داد:

اجرای 1۷ برنامه با محوریت 
توسعه صنایع دستی در 

اصفهان

اجرای دومین دوره طرح ملی 
»یاس« در استان اصفهان

به شرط تامین اعتبار؛

آزادراه شیراز - اصفهان 
تا پایان 1401 افتتاح 

می شود
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 رییس فدراسیون کوه نوردی

 و صعودهای ورزشی:

آنچه شایسته »صفدریان 
است« در اصفهان دیده نشده!
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معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری اصفهان 
در حضور خبرنگاران:

خدمات شهری به سمت مکانیزه 
شدن پیش می رود

شیرجه تا مرگ

 آمار نشان می دهد تقریبا هر دو روز یک حادثه غرق شدگی در اصفهان 
رخ می دهد موضوعی نگران کننده که باید به آن توجه کرد؛

   کم فروشی جایگاه داران یا
 بنزین های بی کیفیت؛ کدام 
یک مقصر مصرف غیر قاعده 

خودروهاست؟

باک های پر از خالی

56

رنا
 ای

س:
عک

در تعطیالت آخر هفته گذشته تنها در یک روز 5 
حادثه غرق شدگی در اصفهان مخابره شد؛ آماری 
شــوکه کننده و عجیب که نشــان می دهد مردم 
هشدارها در مورد خطر رودخانه ها و استخرهای 
کشاورزی و کانال های آبیاری را جدی نمی گیرند. 
هر چند سال گذشــته آمار غرق شدگی به صورت 
کلی در کشور با کاهش روبه رو بود؛ اما امسال به 
دلیل برداشته شــدن محدودیت های کرونایی و 
افزایش ســفرها بار دیگر این خطــر مرگبار جان 

مردم را تهدید می کند.

اگر بازهم به تعویق نیفتد، میزبان رییس جمهور خواهیم بود. حداقل دوماهی می شود که اصفهانی ها چشم به راه »ابراهیم رییســی« مانده اند و هربار خبری از این سفر می رسد 
و بعد تکذیب می شود. این بار اما جدی تر از همیشه خبرها حکایت از سفر رییس دولت به نصف جهان دارد .

رییس پلیس فتای استان خبر داد:

 کالهبرداری مجرمان
 با ورود به سامانه های 
 جعلی ثبت نام 
کتاب های درسی

هـوای پـاکم 

وست... هـوای پـاکم آرز

وست... آرز

#   هوای پــاک     #   اصفهان پاک

یم   # هوا_ را_ پــاک_ نگهدار

*سید حممدعلی موسوی مجال زاده  متولد اصفهان، نویسنده و 
مرتجم معاصر ایرانی بود. او را پدر داستان کواته زابن فارسی 
و آغازگــر ســبک واقع گرایــی در ادبیــات فارســی می داننــد. 
مجالزاده در سال ۱۹۶۵ انمزد جایزه نوبل ادبیات گردید. *

سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود
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روز جمعه در فلسطین »روز خشم« اعالم شد
نیرو های مقاومت فلســطین روز جمعه را »روز خشم« برای مقابله با اشــغالگران اعالم کردند. 
یکی از اعضای دفتر سیاسی جنبش جهاد اسالمی در کنفرانســی مطبوعاتی بر حمایت از آرمان 
فلسطین و اسیران قهرمان در زندان های اشغالگران به ویژه اعتصاب کنندگان غذا تاکید کرد.الد 
البطش در این کنفرانس که در پی نشست اضطراری گروه های مقاومت فلسطین برگزار شد، رژیم 
صهیونیستی را مسئول کامل جان اسیرانی که اعتصاب غذا کرده اند، دانست و از نهاد های حقوق 
بشری و بشردوستانه درخواست کرد تا به وعده های خود برای پایان دادن به بازداشت های اداری 
ناعادالنه و درمان اسیران عمل کنند.این مقام فلســطینی در ادامه از مردم فلسطین خواست تا 
جنبشی را برای حمایت از اسیرانی که اعتصاب غذا کرده اند، ایجاد کنند و تاکید کرد که جناح های 
فلسطینی به طور دائم برای پیگیری پرونده اســیران اعتصاب غذا کرده نشست برگزار می کند و 
تمام تالش خود را برای آزادی آن ها انجام می دهد.البطش همچنین روز جمعه را »روز خشــم« 
برای مقابله با اشــغالگری در تمامی محور های درگیری اعالم کرد و گفت: »صهیونیســت ها از 
سکوت و ناتوانی جامعه بین المللی به عنوان پوششی برای ادامه حمالت خود به مردم فلسطین 

سوءاستفاده می کنند.«

نگرانی آمریکا از سرنوشت کمک های ارسالی به اوکراین
روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مقامات کنونی و سابق آمریکا گزارش داد، مقامات واشنگتن 
معتقدند که نظارت بر کمک های ارسال شــده به اوکراین از ژانویه سال جاری میالدی به ارزش 
۵۴ میلیارد دالر برای اطمینان از اینکه این کمک ها به ســرقت نمی روند و یا مورد سوء استفاده 

قرار نمی گیرند، الزم است.
براساس گزارش اسپوتنیک، در ادامه این گزارش آمده است: البته تاکنون هیچ موردی از تخلف 
مشاهده نشده است.یکی از سخنگویان شورای امنیت ملی آمریکا به روزنامه وال استریت ژورنال 
گفت که کی یف به دولت جو بایدن، رییس جمهوری آمریکا اطمینان داده که آنها نیز نگرانی های 
واشنگتن درباره مسئولیت سیستم های تسلیحاتی ارسال شــده به اوکراین را درک می کنند.با 
این حال، در این گزارش به نقل از یکی از مقامات آمریکا آمده است که واشنگتن اطالع مستقیم 
اندکی درباره اینکه تجهیزات نظامی آمریکایی پس از تحویل داده شــدن به دولت اوکراین سر از 

کجا درمی آورند، دارد.

تالش دوباره اسکاتلند برای جدایی از انگلیس
وزیر اول اسکاتلند از تالش دوباره برای استقالل این منطقه از انگلیس خبر داد.نیکوال استورجن، 
رهبر حزب ملی با اعالم فعال کردن کارزار استقالل اسکاتلند، ساز جدایی این منطقه از انگلستان را 
به صدا درآورد و اعالم کرد، الیحه برگزاری همه پرسی استقالل به زودی رونمایی خواهد شد.نیکوال 
اســتورجن در مصاحبه با رســانه های انگلیس با اعالم آغاز مرحله جدید فعالیت کارزار استقالل 
اســکاتلند از انگلیس گفت قصد دارد پیش از پایان سال آینده همه پرســی جدایی اسکاتلند از 

انگلیس را در این منطقه برگزار کند.
وزیر اول اســکاتلند گفت که به زودی از برخی ویژگی های طرحش درباره اســتقالل اســکاتلند 
رونمایی خواهد کرد که در آن، اســکاتلند از نظر ظرفیت های بالقوه و بالفعل سیاسی، اقتصادی و 
اجتماعی با دیگر کشور های اروپایی مقایسه و توضیح داده می شود که چرا حزب ملی اسکاتلند 
معتقد است اگر این منطقه از انگلیس جدا و مستقل شــود به مراتب وضعیت بهتری نسبت به 
شرایط کنونی خواهد داشت.استورجن با بیان اینکه بسیار واضح است که اسکاتلند به عنوان یک 
کشور مستقل می تواند بهتر عمل کند، افزود: آشفتگی های موجود در لندن و چشم انداز نامناسب 
بریتانیا، ما را به این اطمینان رسانده اســت که اسکاتلند به عنوان یک کشــور مستقل می تواند 

جایگاه بهتری داشته باشد.

چهره روز

سخنگوی دولت: 

رییسی نامه ای از سوی 
 »بایدن« دریافت

 نکرده است
ســخنگوی دولت در پاســخ به پرسشی 
دربــاره شــایعه ارســال نامــه ای از 
رییس جمهوری آمریکا به رییس جمهوری 
ایران، تصریح کرد: نامه ای از سوی رییس 

جمهور آمریکا دریافت نشده است.
 البته پیغام هایی برای ایران می فرستند؛ 
اما مهم تر از ارســال پیغــام، اقدام عملی 
برای بازگشــت به تعهــدات و رفع تحریم 
هــای غیرقانونی علیه ملت ایران اســت. 
علی بهــادری جهرمــی افــزود: دولت از 
ابتدا اعالم کرد که به دنبال خنثی ســازی 
تحریم هاســت و در عین اینکه دولت میز 

مذاکره را برهم نزده است. 
صدور قطعنامه آژانس پس از سفر مدیرکل 
آژانس به رژیم صهیونیستی نشان از عدم 
استقالل آژانس و دستوری بودن قطعنامه 

اخیر دارد.
بهادری جهرمــی با بیان اینکــه نهادهای 
بین المللی باید مستقل عمل کرده و طبق 
مقررات بین المللی اقدام کنند، اظهار کرد: 
ایران شفاف ترین فعالیت های هسته ای 
را دارد، میــز مذاکره را ترک نکــرده، ولی 
ســخنان حقی دارد که انتظار دارد شنیده 
شود و سیاست فشار حداکثری تاثیری در 

مذاکرات نخواهد داشت. 
وی با بیان این که اعتقاد ما این اســت که 
حرمت امامزاده را متولی آن نگه می دارد و 
انتظار ما این بود که حرمت این نهاد حفظ 
شود، تاکید کرد: ایران یکی از شفاف ترین 
کشورهای دارای امکانات هسته ای است 
و اقتضا می کرد نــوع مواجهه آنها متفاوت 

باشد. 
مذاکرات در روند خود در حال جریان است 
و ارتباطی به قطعنامه آژانس ندارد و ایران 
عزتمندانه و بر اساس حکمت و مصلحت 
مذاکرات را ادامه داده و انتظار دارد سخنان 

بر حقش شنیده شود.

 آنچه وزیر خارجه عراق درباره ایران گفت و نگفت؛ 

دیپلماسی چند الیه یا گزینشی؟
اظهارات اخیر »فواد حسین« وزیر خارجه عراق در گفت و گو با شبکه 
»الغد« حاکــی از تالش عراق برای برداشــتن گام هایی در مســیر 
دیپلماسی چند الیه اســت؛ اما گام هایی که گاه ســر از طرح ادعای 
دخالت ایران و چشم پوشی از دخالت برخی طرف ها مانند آمریکا در 
می آورد و گاه صحبت از ضرورت همــکاری می کند. وزیر عراقی بارها 
تاکید کرد که ایران و عراق مشــترکات و منافــع هم پیوند متعددی از 
حیث فرهنگی، دینــی، اقتصادی-تجاری و همجــواری دارند. فواد 
حسین این را گفت که عراق با همســایگان دوست است و اینکه »ما 
با دوستان بحث می کنیم اما مواجهه نمی کنیم زیرا مواجهه را مقابل 
دشــمنان با ابزارهای دیگری غیر از زور به کار می بریم.«  وزیر خارجه 
عراق در ایــن مصاحبه ۴ بار از »دخالــت ایران« گفــت و ۴ بار نیز از 
»دخالت ترکیه« )در ارتباط با تعقیب عناصر پ ک ک در خاک عراق(، 
۲۷ بار از »ایران و ایرانی« حرف زد و ۲۶ بار از »ترکیه و ترک ها«،با این 
حال، فواد حســین در این مصاحبه از چند گزاره ادعایی استفاده کرد 
که به نظر می رسد رویکردی گزینشی با چشم پوشی از برخی واقعیت 
ها در آن وجود دارد؛ مثال اینکه »طرف ایرانــی باید این را بفهمد که ما 
دوست باقی خواهیم ماند؛ اما مسئله دخالت های ایران غیرقابل قبول 
اســت«. فواد حســین گفت که »به تهران گفتیم ما مشترکات دینی، 
اقتصادی، تجاری و... زیاد داریم و به همکاری مشــترک نیازمندیم 
نه دخالت از طرف ایرانــی؛ ما نیاز به ائتالف داریــم و دخالت در امور 
عراق غیرقابل قبول است.« البته ســکاندار سیاست خارجی عراق به 
مصداق های این دخالت ادعایی اشاره ای نکرد.وزیر خارجه عراق از 
گفت و گو با طرف های ایرانی درباره آب های عراق و رودهای مشترک 
سرچشــمه گرفته از ایران گفت اما یک اتهام را دوباره با این عبارت ها 
متوجه ایران کرد: ما با ساخت سدها و مدیریت آب مشکل داشتیم و 
مسائل داخلی هم داریم؛ نباید همه مشکالت را گردن دیگران بیندازیم 
اما مســائلی هم با دیگران داریم مثل تغییر مجرای رودها در ایران؛ 
این دیگر مسئله ممانعت از ورود آب یا کاهش آب نیست بلکه تغییر 
مجرای رود است و باید گفت و گویی صریح با ایران داشته باشیم که 

آن را عمال آغاز کردیم.
وزیر عراقی در عین حــال اذعان می کند که عمــده آب عراق از ترکیه 
می آید اما وقتــی به موضوع ترکیه و پرداخــت حقابه عراق از دجله و 
فرات می پردازد، لحن او در مقایســه با صحبــت از ایران به نحو قابل 
مالحظه ای انعطاف پذیر تر می شود؛ تاحدی که تقصیر را متوجه خود 
عراق می کند و می گوید: بنای ســدهای ترکیه مسئله امروز نیست و 
از دهه های پیش بوده اســت، ترک ها در گفت و گو بــا ما می گفتند 
 که آب رودها به ســوی شــما که می آید وارد دریــا )خلیج فارس( 

می شود؛ چرا آن را مدیریت نمی کنید؟! ما با ساخت سدها و مدیریت 
آب مشکل داشتیم و مسائل داخلی هم داریم؛ نباید همه مشکالت را 
گردن دیگران بیندازیم.البته فواد حسین با ذکر سابقه ای از همکاری 
امنیتی قدیمی و موقت )یک ساله( بین بغداد و آنکارا )در زمان رژیم 
صدام( به مسئله حمالت ترکیه به شمال عراق هم پرداخت و گفت که 
اقدام ترکیه غیرقانونی اســت و با بغداد هماهنگی نمی کند.این مقام 
عراقی در عین حال گفت: اما یک مشکل وجود دارد و آن اینکه چگونه 

با ترکیه تفاهم کنیم؟ 
چطور می توان تدابیری علیه ترکیه اتخاذ کرد در حالی که حجم روابط 
اقتصادی و تجاری عراق با ترکیه به ۲۰ میلیارد دالر رسیده که البته به 
نفع ترکیه است. همین طور با ایران؛ آیا عراق آماده آن است که مرزها 
را به روی روابط تجاری ببندد؟ نه. من این باور را نــدارم، بلکه باید با 
کشــورهای همجوار از زبان گفت و گو استفاده کنیم و جایگزینی برای 
آن نداریم.با همه ایــن گفته ها به ویژه درباره ادعــای دخالت ایران، 
وزیر خارجه عــراق ترجیح داد صحبتی از ســابقه نجات بخش ایران 
برای تمامیت عراق نکند همان طور که از طــرح دخالت های مخرب 
برخی طرف های دیگر هم در طول دهه های اخیر در عراق پرهیز کرد.

وزیر خارجه عراق در اظهاراتی عجیب مدعی شــد که روابط این کشور 

با ایران از »مرحله ســکوت« به »مرحله صراحت« رســیده و تهران 
این روزها »گویش جدیدی« از بغداد می شنود که پیش از آن وجود 
نداشته است.نکته عجیب در اظهارات فواد حسین این است که او نه 
در این مصاحبه از آمریکا سخن می گوید نه از خدمات بی دریغ ایران 
برای حفظ یکپارچگی عراق بلکه بر ادعــای »دخالت ایران« متمرکز 
می شود.این درحالی است که ایران همواره به شکل گیری یک عراق 
مستقل و یکپارچه کمک کرده اســت همانطور که در ماجرای جدایی 
طلبی اربیل با پا درمیانی ایران و مجاهدت های شهید سلیمانی، این 
کشور از خطر تجزیه و جنگ داخلی حفظ شد. در جریان تصرف خاک 
عراق به دست تروریســت های داعش نیز، ایران تنها کشوری بود که 
ظرف کمتر از ۲۴ ســاعت پس از درخواســت عراقی ها به آنها سالح 
رساند در حالی که ناظرانی مانند حاکم الزاملی، نایب رییس پارلمان 
عراق می گویند: »آمریکایی ها به ما گفتند ســالح های درخواســتی 
عراق ۶ سال بعد یعنی در ســال ۲۰۲۰ به دســت آنان خواهد رسید؛ 
زمانی که دیگر از عراق چیزی باقی نمی ماند تا از آن دفاع شود«.فواد 
حسین این را هم نگفت که شهید قاسم سلیمانی خود در میدان نبرد 
برای حفظ تمامیت ارضی عراق حاضــر بود و نهایتا هم در خاک عراق 

به دستور دولت آمریکا به شهادت رسید.

اخبار

بین الملل
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وزیر کار رسما استعفا کرد 
حجت عبدالملکی، وزیر کار با ارائه نامه ای به رییس جمهور رسما استعفای خود را اعالم کرد. وی دلیل 
استعفایش را »افزایش هماهنگی دولت« اعالم کرد. پیش تر شایعاتی درباره کنار رفتن عبدالملکی 
از وزارت کار منتشر شده؛ اما رسما تایید نشــده بود. عبدالملکی در توئیتی نامه خود به سید ابراهیم 
رییسی را منتشــر کرد که در آن آمده است: »ضمن تشکر از حســن نظر جنابعالی به اینجانب جهت 
تصدی مســئولیت وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی و قدردانی از اعتماد مجلس محترم شــورای 
اسالمی، به منظور افزایش هماهنگی دولت استعفای خود را از این سمت اعالم می  کنم.اینجانب در 
طول حدود ۳۰۰ روز فعالیت در این وزارتخانه، همه تالش خود را برای خدمت صادقانه به مردم عزیز 
کشور به کار بســتم و از همراهی صمیمانه همکاران این وزارتخانه در این مدت تشکر می کنم.خود را 
سرباز کوچک نظام اســالمی و دولت مردمی می دانم و تا پای جان در مسیر تحقق آرمان های رفیع 
آن و تحقق اهداف گام دوم انقالب اســالمی مجاهدانه تالش خواهم کرد و از هیچ گونه خدمتی در 
این عرصه فروگذار نخواهم کرد ان شاءا...«. علی بهادری جهرمی هم با تایید استعفای عبدالملکی 
بیان کرد: آقای عبدالملکی برای دومین بار استعفای خودشان را تقدیم رییس جمهور کردند که آقای 

رییسی پذیرفتند.

اولین سفر مقامات عالی پاکستان در دولت جدید به ایران
وزیر خارجه پاکستان به منظور دیدار و گفت وگو با مقامات ایرانی وارد تهران شد. بالول بوتو زرداری با 
تاکید بر عزم اسالم آباد برای گسترش تعامالت دوجانبه با تهران و تقویت دیپلماسی اقتصادی میان 
دو همسایه، گفت: برای ما تســهیل تجارت و بهره برداری از پتانســیل های واقعی ایران و پاکستان 
ارجحیت دارد.وی که همزمان ریاست حزب مردم پاکستان را نیز برعهده دارد، افزود: ملت های ایران 
و پاکستان دارای روابط دیرینه و تاریخی هستند، ما پیوندهای معنوی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی 
مشترک داریم.بالول زرداری ادامه دارد: کشور پاکستان، حزب مردم و خانواده من، روابط دیرینه ای 
با مردم ایران دارند و مشــتاقانه منتظر بهبود و ارتقای این روابط هستم. کشور ایران همسایه ماست 
و همانطور که می دانید در اسالم همســایگان از حقوق ویژه ای برخوردارند، بنابراین مشتاقانه منتظر 

سفرم به ایران هستم.
وزیر امور خارجه پاکستان گفت: ما بر دیپلماســی اقتصادی تمرکز کرده ایم و همانطور که می دانید 
در گذشته همکاری های زیادی میان پاکستان و ایران وجود داشــته و ما مشتاقانه منتظر افزایش 
این همکاری ها هستیم.وی تاکید کرد: ما خواســتار پیشرفت در طرح بازارچه های مرزی و افزایش 
آن هســتیم و هر دو کشــور راه طوالنی را برای تســهیل فعالیت تجاری به ویژه در مرزهای مشترک 
طی کرده اند، بنابراین نــگاه رو به جلو به گفت وگوهــای معنادار با مقام های ایرانــی دارم تا بتوانیم 
پتانسیل های واقعی دو کشور برای گســترش روابط اقتصادی را کشــف کنیم.بالول بوتو زرداری با 
اشاره به رفت و آمد ساالنه صدها هزار نفر از پاکستان به ایران برای سفرهای زیارتی و بازدید از اماکن 
مقدس افزود: با وجود ارتباط نزدیک دو کشور، مرزهای مشترک، فرهنگ ها و تاریخ مشترک هنوز 

پتانسیل های بیشتری در هر دو طرف برای ارتقای گردشگری وجود دارد.

روسیه: 

زمان بندی سفر »الوروف« به تهران در حال بررسی است
سخنگوی وزارت خارجه روسیه تصریح کرد که مسکو در حال بررسی زمان بندی سفر سرگئی الوروف 
به تهران اســت.ماریا زاخارووا در پاسخ به ســوال خبرنگار خبرگزاری تاس گفت که تصمیم در مورد 
زمانبندی سفر سرگئی الوروف وزیر خارجه روسیه به تهران در حال بررسی است.خبرگزاری تاس در 
ادامه عنوان کرد: سفر الوروف به تهران روز گذشته توسط سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسالمی 
ایران اعالم شد؛ اما این مقام ارشد ایران زمان این ســفر وزیر خارجه روسیه به تهران را اعالم نکرد و 

گفت که جزییات آن به زودی اعالم می شود.

ســخنگوی شــورای نگهبــان تاکید کــرد: ما با 
شــفافیت کامال موافق هســتیم ولی تا قیود به 
صورت دقیق در طرح ذکر نشــود، شفافیتی رقم 
نمی خورد.هــادی طحــان نظیف با بیــان اینکه 
این طرح در جلســات مختلف شــورای نگهبان 
بررسی شده و نسبت به کلیت موضوع شفافیت 
هیچ مخالفتی در شــورای نگهبــان وجود ندارد، 
گفت: شــورای نگهبان نســبت بــه جوانب امر، 
مشمولین طرح و همچنین ساز و کارهای موجود 
در طــرح، ابهامات و اشــکال دارد. بــه هر حال 
موضوع شفافیت موضوع مهمی است و به اندازه 
همان اهمیت هم، باید در نــگارش متن قانونی، 
دقت و توجه داشــته باشــیم و در واقع، تا متون 
قانونی دقیق نوشــته نشــوند، فرصت اجرا پیدا 

نخواهند کرد.سخنگوی شــورای نگهبان تصریح 
کرد: این طرح ۵ ماده دارد که ماده یک آن راجع 
به مشــمولین این طرح است. ما در این ماده در 
خصوص نحوه نگارش اشکال داریم، مثال عزیزان 
مجلس در قانون نویســی چند بار برخی موارد را 
تکرار می کنند؛ مثال وقتی می خواهند وزارتخانه ها 
یا شرکت های دولتی را مشمول کنند، چندین بار 
آن را تکرار کرده اند. ایــن تکرارها گاهی تعارضات 
و ابهاماتی را ایجــاد می کند.طحان نظیف با بیان 
اینکه اگر عناوین دستگاه ها در طرح دقیق نباشد، 
بعدا مجری در مقام اجرا خودش را مخاطب این 
حکم ها نمی داند، اضافه کــرد: از جمله ابهامات 
دیگر این طرح این اســت که عنــوان بعضی از 
نهادها به صورت دقیق ذکر نشــده است، مثال در 

کشورمان صندوق عشایری وجود ندارد و احتماال 
صندوقی که عنوانش چیز دیگری است، مدنظر 
عزیزان بوده امــا عنوان دقیق به کار برده نشــده 
است.وی افزود: در مورد مشمولین این حکم هم 
عباراتی به کار رفته که از نظر شورای نگهبان بخش 
خصوصی را هم شامل می شود؛ طبق این مصوبه، 
برخی شرکت های خصوصی باید اطالعات تجاری 
خودشان را منتشر کنند، حتی شرکت هایی دولت 
در آنها کمترین ســهم را دارد. اینها مواردی است 
که باید در این مصوبه دقیق تر شود وگرنه حقوق 
مردم را تحت تاثیر قرار می دهد.سخنگوی شورای 
نگهبان تاکید کــرد: ما با شــفافیت کامال موافق 
هستیم ولی تا قیود به صورت دقیق در طرح ذکر 

نشود، شفافیتی رقم نمی خورد.

سخنگوی شورای نگهبان:

 مخالفتی در شورای نگهبان نسبت به موضوع شفافیت وجود ندارد

وز عکس ر

اوکراین همچنان 
مقصد سفرهای 

سران اروپایی
نشســت خبــری رییــس 
کمیســیون اروپا بــا رییس 
جمهــوری اوکراین در شــهر 

»کی یف«

موضوع مناقصه: خرید آسفالت توپکا ۰19 و توپکا ۰1۲ از شرکتهای تولید آسفالت ذیصالح 
مطابق مشخصات مندرج در اسناد و مدارک و شرایط مناقصه و قرارداد منضم

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )پانصد میلیون ریال( به صورت 
ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماهه یا ســپرده نقدی در وجه تمرکز وجوه سپرده 

شهرداری قمصر با شماره حساب ۳1۰۰۰۰۵11۷۰۰۳ نزد بانک ملی قمصر
مهلت دریافت اســناد حداکثر تا تاریخ 1۴۰1/۰۴/1۲ از واحد امور قراردادها، مهلت قبول 

پیشــنهادات حداکثر تا تاریــخ 1۴۰1/۰۴/1۳ و بازگشــایی پاکتها در مورخ 
1۴۰1/۰۴/1۵ در محل شهرداری قمصر خواهد بود.

- هرگاه برندگان اول تا سوم مناقصه، حاضر به عقد قرارداد در مهلت مقرر نشوند، سپرده 
شرکت در مناقصه ایشان به ترتیب ضبط خواهد گردید.

- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است.  تلفن: 55642345 )031( 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 

شهردار قمصر- مجتبی ولی پناه م الف:1335673

نوبت اول

شهردار قمصر



 ۷۶ ۱۳۹۹، معادل  ل  متوسط مصرف بنزین در سا
میلیون لیتر در روز و در سال ۱۴۰۰، ۸۶ میلیون لیتر در 
روز بوده، اما از ابتدای امسال، به حدود ۹۶ میلیون لیتر 
در روز رسیده و در ماه فعلی نیز، روزانه ۱۰۲ میلیون لیتر 

بنزین در کشور مصرف می شود
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به شرط تامین اعتبار؛

آزادراه شیراز - اصفهان تا پایان 1401 افتتاح می شود
معاون اجرایی رییس جمهور گفت: در صورت تامین اعتبار، پروژه آزادراه شیراز اصفهان تا پایان سال 
افتتاح می شود. سید صولت مرتضوی  پس از بازدید از پروژه آزادراه شیراز - اصفهان با بیان اینکه با 
دعوت استاندار شیراز برای نظارت میدانی از پروژه های دولت توفیق یافتم از آزادراه شیراز - اصفهان 
بازدید کنم در جمع خبرنگاران، گفت:  آزادراه شیراز - اصفهان یکی از بزرگ ترین پروژه های کشور 
محسوب می شود که طول آن حدود ۲۲۴ کیلومتر است.وی افزود: این آزادراه  ۹۰ درصد پیشرفت 
فیزیکی دارد و در چندین جبهه مشغول کار هستند.وی اضافه کرد: در این جلسه تامین منابع مالی 
پروژه  را بررسی کردیم و دوســتان قول دادند در صورت تامین منابع، پروژه تا پایان سال به اتمام 
می رسد. سازمان برنامه و بودجه قول مساعد را داده است و پیش بینی می کنم ان شاءا... این پروژه 
تا پایان سال جاری به سرانجام برسد.وی با اشاره به سهم دستگاه ها برای تامین اعتبار پروژه مذکور 
گفت: ۴۰ درصد بر عهده وزارت دفاع، ۱۰ درصد بر عهده شرکت صدرای شیراز و ۵۰ درصد  برعهده دولت 

است که مجموع این رقم ۲ هزار و۳۵۰ میلیارد تومان است.

علت گرانی بستنی در کافه ها چیست؟
رییس اتحادیه فروشندگان آب میوه، بستنی و کافی شاپ  اصفهان بابیان اینکه قیمت بستنی ۲۰ 
درصد افزایش داشته است، گفت: زمانی که مشتری سفارش خود را در کافی شاپ انجام می دهد 
و متمایل به استفاده از فضای آن محل است، به دلیل هزینه های سرویس دهی قیمت تمام شده 
بستنی برای وی بیشــتر خواهد شــد.محمود رنجبر  اظهار کرد: زمانی که مشتری سفارش خود را 
در کافی شــاپ انجام می دهد و متمایل به استفاده از فضای آن محل اســت، به دلیل هزینه های 
سرویس دهی قیمت تمام شده بستنی برای وی بیشتر خواهد شد.وی افزود: برخی بر این باورند 
بستنی که داخل کافی شــاپ هم مصرف می شــود باید افزایش قیمت ۲۰ درصدی داشته باشد، 
درحالی که با وجود هزینه هایی مانند دستمزد کارگر، استفاده از فضا، لیوان، قاشق، قیف و درکل با 
سرویس های موجود بر قیمت سفارش ها افزوده می شود.رییس اتحادیه فروشندگان آب میوه، 
بســتنی و کافی شــاپ اصفهان تصریح کرد: بااین وجود هنوز هم قیمت بستنی در اصفهان نسبت 
به برخی از شــهرها و حتی شهرستان های اصفهان کمتر اســت؛  درحالی که کیفیت بستنی سنتی 
اصفهان، بی نظیر و هم ردیف گز سنتی است.رنجبر تصریح کرد: قیمت بستنی کیلویی بیرون بر ۲۰ 

درصد افزایش داشته است که البته بازهم کمتر از همین نرخ، عرضه می شود.

رییس اتحادیه صنف عطاری و سقط فروشان استان مطرح کرد:

قیمت شکر از درب کارخانه 1۸ هزار تومان 
رییس اتحادیه صنف عطاری و سقط فروشان استان اصفهان گفت: فروشگاه های مواد غذایی که با 
عنوان کاسبان امین مطرح هستند هر کیلو شکر فله ای را با قیمت ۲۰ هزار تومان و قند فله ای را با قیمت 
۲۵ هزار تومان عرضه می کنند.رضا منتظری اظهار کرد: فروشگاه های امین شکر بسته بندی را با قیمت 
۲۲ هزار تومان و قند بسته بندی را با قیمت ۲۷ هزار تومان به فروش می رسانند.وی افزود: البته این 
سبک قیمت و فروش مربوط به خرده فروشان کاسبان امین است و در دیگر فروشگاه ها ممکن است 
قیمت ها تا حدودی متفاوت باشد.رییس اتحادیه صنف عطاری و سقط فروشان استان اصفهان گفت: 
به طور کلی قیمت شکر از درب کارخانه ۱۸ هزار تومان است که با احتساب مالیات بر ارزش افزوده و 
هزینه های دیگر، با قیمت مصوب اشاره شده به دست مصرف کننده می رسد.منتظری در پاسخ به 
این پرسش که استقبال نسبت به خرید این اقالم چگونه است، گفت: استقبال بسیار کاهش داشته و 
ممکن است در آینده از قیمت ها تا حدودی کاسته شود.رییس اتحادیه صنف عطاری و سقط فروشان 
استان اصفهان افزود: فروشگاه های مواد غذایی که با عنوان کاسبان امین مطرح هستند هر کیلو از 

شکر فله ای را با قیمت ۲۰ هزار تومان و قند فله ای را با قیمت ۲۵ هزار تومان عرضه می کنند.

  کم فروشی جایگاه داران یا بنزین های بی کیفیت؛ کدام یک مقصر مصرف غیر قاعده خودروهاست؟

باک های پر از خالی

کم فروشی در جایگاه های سوخت همواره مورد مناقشه بوده است در حالی 
که مردم و رانندگان می گویند میزان مصرف با مقدار سوخت استفاده شده 
در باک ها همخوانی ندارد، جایگاه داران و نیز شرکت ملی پخش و پاالیش 
امکان چنین چیزی را رد می کنند. امــا برخی از اتفاقات در پمپ بنزین ها 
موجب می شود میزان ورودی بنزین به باک ها با مقدار نشان داده شده در 
نازل ها متفاوت باشد.در این زمینه مهدی اسالم پناه، معاون رییس جمهور 
و رییس سازمان ملی استاندارد ایران، گفت: در ۴۱.۲۵ درصد چک رندوم 
واحد های بزرگ موجود در بازار، کم فروشی مشاهده شده و مصادیق این 
کم فروشی ها، حتی در جایگاه های عرضه بنزین هم دیده می شود. به گفته 
مدیر هماهنگی و نظارت بر عملیات شرکت پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی ، متوسط مصرف بنزین در سال ۱۳۹۹، معادل ۷۶ میلیون لیتر در روز و 
در سال ۱۴۰۰، ۸۶ میلیون لیتر در روز بوده، اما از ابتدای امسال، به حدود ۹۶ 
میلیون لیتر در روز رسیده و در ماه فعلی نیز، روزانه ۱۰۲ میلیون لیتر بنزین 
در کشور مصرف می شود.آن طور که سعید مداح مروج اعالم کرده، متوسط 
تولید بنزین، حدود ۹۵ میلیون لیتر در روز است و زمانی که دوره تعمیرات 
پاالیشــگاه ها به پایان برســد، این عدد به حدود ۱۰۲ میلیون لیتر در روز 
می رسد.وی، کیفیت پایین خودروها را از عوامل مصرف باالی بنزین در کشور 
دانسته و گفته، متوسط مصرف خودرو ها در داخل، نزدیک سه برابر مصرف 

استاندارد جهانی است؛ درحالی که خودرو های ما باید در هر ۱۰۰ کیلومتر، ۴ 
لیتر مصرف بنزین داشته باشند، اکنون ۱۰ تا ۱۲ لیتر بنزین مصرف می کنند.

از سوی دیگر، جایگاه داران بخشی از مصرف زیاد بنزین را به تبخیر باالی 
آن که منجر به کســری بنزین در جایگاه ها می شــود، نســبت می دهند. 
امیری عضو هیئت مدیره کانون سراســری جایگاه داران سوخت گفته که 
کسری های بنزین، ناشی از فرآیند تولید آن، در جایگاه های کشور اثر خود 
را نشان می دهد. قبال برای باال بردن اکتان بنزین، از ماده  ای به نام تترااتیل 
سرب استفاده می شد که به علت سرطان زایی، در دنیا منسوخ شده و حاال 
به جای آن، از MTB با فراری چندبرابری نسبت به تترااتیل سرب استفاده 
می شود.اسدا... قلی زاده، رییس صنف جایگاه داران سوخت هم پیش تر 
گفته بود، تبخیر بیش از حد استاندارد بنزین را به دادستانی کل کشور اعالم 
کرده ایم. کارشناسان می گویند برخی از اقدامات می تواند راندمان و میزان 
ورودی بنزین به باک ماشین ها را بهبود ببخشد از جمله رضایی، عضو صنف 
جایگاه داران سوخت می گوید: یک نوع گاز در بنزین وجود دارد که وجود آن، 
به فرآیند تولید این سوخت در پاالیشگاه ها برمی گردد. جایگاه داران همواره 
نسبت به کیفیت بنزین دریافتی از پاالیشگاه ها معترض بوده اند؛ زیرا تبخیر 
بیش از حد استاندارد را به همراه دارد و منجر به این می شود که متهم به کم 
فروشی شوند.وی افزود: بنزین مانند نوشابه گازدار است که وقتی آن را درون 

لیوان خالی می کنیم، به صورت کف باال می آید و وقتی کف آن پایین می رود، 
مقداری از نوشابه کم شده است. در مورد بنزین هم، وقتی مالکان خودرو 
نازل را تا انتها درون باک ماشــین می گذارند و دسته آن را فشار می دهند، 
گاهی مشاهده می کنند که شلنگ می پرد؛ این یعنی نازل دیگر جایی برای 
نفس کشیدن ندارد.به گفته این عضو صنف جایگاه داران سوخت، مالک 
خودرو بدون توجه به این موضوع، با سوخت گیری، فکر می کند باک خودرو 
پر شده، اما با مشاهده آمپر، متوجه می شود که باک پر نشده است.به علت 
این نحوه سوخت گیری، گاز بنزین خارج و حجم بنزین موجود در باک کم 
می شود. باید به آهستگی بنزین زد، درست مانند نوشابه که اگر به آهستگی 
درون لیوان ریخته شود، زیاد کف نمی کند.وی ادامه داد: یک فنر روی لوله 
نازل وجود دارد که در ابتدای بنزیــن زدن، باید نازل تا انتها درون باک قرار 
بگیرد؛ اما فردی که سوخت گیری می کند باید آرام آرام فنر را باال بیاورد که 
برای ورود بنزین به داخل باک خودرو، جایی وجود داشته باشد.بر اساس 
توضیحات این جایگاه داران، فارغ از این موضوع که افزایش مصرف بنزین، 
ناشی از کیفیت پایین خود آن است یا خودروها، سوخت گیری اگر با شیوه 
صحیح انجام نشــود، در حقیقت بنزین کمتری نسبت به هزینه پرداخت 
شده، وارد باک می شود و اگر جایگاه داران این کار را تعمدی انجام دهند، 

کم فروشی رخ داده است.

با مسئولان

خبر روز

آخرین وضعیت کاالبرگ الکترونیک از زبان وزیر اقتصاد
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تا زمانی که گزارش نهایی دوره آزمایشــی سامانه های 
کاالبرگ آماده نشود، تصمیم جدیدی نخواهیم گرفت، گفت: امیدواریم در تیرماه این گزارش به 
دولت ارسال شود  و سپس در ستاد اقتصادی دولت تصمیم خواهیم گرفت که برای ماه های بعد 

به چه ترتیبی عمل کنیم.
خاندوزی در پاسخ به ســوالی در خصوص مشکالت پیش آمده در مورد ســامانه جامع تجارت 
گمرک جمهوری اســالمی نیز گفت: در این زمینه، مســئله و ســوءتفاهمی در حوزه پیمانکاری 
بین دانشــگاه تهران به عنوان پیمانکار با دســتگاه های مرتبط وجود داشــت که خوشبختانه با 
جلسات بســیار خوب برگزار شــده در دولت و نیز کمیســیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسالمی، 
مشــکالت مرتفع و قرارداد نهایی جهت امضا به دانشــگاه تهران ارســال شــد.وی در پاسخ به 
ســوال دیگری با تاکید بر اینکه هیچ مالیات جدیدی در کشــور وضع و نیز اخذ نشــده اســت، 
اظهار کرد: مسئله این است که تا پیش از این رویکرد مالیات ســتانی، مبتنی بر رابطه بین ممیز 
و مؤدی بوده و هم اکنون قرار شــده اســت، برای گذر از آن، به ســمت ســامانه محوری حرکت 
 کنیم، به این معنا که اخذ مالیات بر اســاس اطالعات و داده ها و ســامانه های رســمی کشــور 

صورت بگیرد. 
خاندوزی یادآور شــد: البته مــا هنوز در گام هــای اول هســتیم و ممکن اســت در این زمینه 

نقصان هایی وجود داشته باشد.
وی تصریح کرد: ما همان وزارت اقتصادی هستیم که خودمان مصوب کردیم، کارخانه دار و تولید 
کنندگان کشور در ســال ۱۴۰۱ پنج درصد کمتر مالیات بپردازند و در خصوص اصناف و اتحادیه ها 
هم حداکثر مساعدت های قانونی را برای اینکه در این شرایط اقتصادی کمترین فشار به آنها وارد 

بیاید را انجام داده ایم.

طرح جدید برای حذف واسطه ها در خرید لوازم خانگی
مدیر اجرایی طــرح حمایتی جهاد کاال گفت: بــا هدف تامین نقدینگی مورد نیــاز تولید در جهت 
حمایت از بنگاه های کوچک و متوســط  و مصرف کنندگان، در اقدامی جهادی، نمایشگاه ساالنه 
جهاد کاال برگزار می شود.بهنام شیری با بیان اینکه در راســتای سیاست های اقتصادی دولت و 
با هدف تامین نقدینگی مورد نیاز تولید در جهت حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط و مصرف 
کنندگان، در اقدامی جهادی، نمایشگاه ساالنه جهاد کاال برگزار می شود، اظهار کرد: فرآیند اجرایی 
طرح حمایتی جهاد کاال به گونه ای برنامه ریزی شــده که منافع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 

توأمان حفظ می شود.
وی افزود: در این طرح برخالف دیگر طرح های فروش اقساطی در سایر فروشگاه ها که ۲۰ درصد 
کاال از خریدار به صورت نقد و الباقی به صورت اقساط با نرخ ســود ۳۶ درصد دریافت می شود، 
مشتری می تواند تمام یا بخشی از قیمت کاالی خریداری شــده را از تسهیالت بانکی با نرخ ۱۸ 

درصد استفاده کند.
 وجه کاال به طور مستقیم به حســاب تولیدکننده واریز می شود.مدیر اجرایی جهاد کاال با اشاره به 
اینکه در این روش مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی مرتفع می شود، تصریح کرد: در بستر جهاد 
کاال انتفاع مصرف کننده در خرید کاالی با قیمت مناسب توسط حذف واسطه ها به همراه دریافت 
کاال با کیفیت مناســب، تضمین شــده و انتفاع تولیدکننده در تامین نقدینگی و بازگشت سریع 
سرمایه است و به منظور جلوگیری از انحراف تسهیالت بانکی، پرداخت تسهیالت در انتهای زنجیره 
در زمان تحویل کاال به مصرف کننده، به حساب تولیدکننده واریز می شود.مدیر اجرایی جهاد کاال 
با بیان اینکه در فاز اول برای خرید حضوری با حمایت وزیر صمت و سازمان صمت استان تهران، 
سالن های ۲۵ و ۲۶ نمایشگاه بین المللی تهران به این امر اختصاص داده شده است، تصریح کرد: 
عالوه بر این مصرف کنندگان در دیگر نقاط کشور می توانند با مراجعه به سایت جهاد کاال محصول 

مورد نظر خود را به صورت آنالین خریداری کنند.

عضو هیئت رییسه خانه صمت اصفهان:کافه اقتصاد

سیستم حمل و نقل اصفهان ضعیف است
عضو هیئت رییسه خانه صنعت و معدن اصفهان گفت: الفبای صادرات در کشور نیازمند تغییر است، باید برای آن برنامه ریزی و سیاست گذاری داشته باشیم و 
به گونه ای غربالگری در این زمینه انجام شود. چینی تاکید کرد: بررسی وضعیت صادرات در کشــور و به ویژه از استان اصفهان بیانگر وجود موانع زیاد رو به روی 
صادرات است، موانعی که رفته رفته انگیزه صادرات را از صاحبان بنگاه های اقتصادی سلب خواهد کرد.وی با اشاره به اصلی ترین چالش های صادرات یعنی تحریم 
ها گفت: ما هنوز امکان جابه جایی ارز را نداریم، شرایطی نیز در سفارتخانه ها ایجاد شده که برخوردها برای عبور و مرور تجار هم دچار مشکل شده است؛ برای مثال 
فشارهای زیادی برای صادرات به کشورهای آسیای میانه به تولید کننده داخلی وارد می شود، بنده به دعوت امور خارجه به این کشورها سفر کردم، شرایط خوب 
نیست به گونه ای که در ورودی یکی از این کشورها حداقل سه ساعت معطلی داشــتیم و این یعنی عالوه بر صادرات، امروز ارتباطات کنسولی ما نیز به مشکل و 
چالش برخورده است. وی با اشاره به مشکالت حمل و نقل در اســتان گفت:  برای اصفهانی ها مشکل اساسی حمل و نقل داخلی کشور نیز وجود دارد، متاسفانه 
خط ریلی کمکی برای صنایع نیست و با توجه به اینکه لوکوموتیو و واگن به شرکت های مختلف واگذار شده و توان حمل و نقل ریلی در اصفهان مربوط به ذوب آهن 
و فوالد مبارکه است، فرصتی برای دیگر صنایع باقی نمی ماند.از سوی دیگر ناوگان فرسوده کامیون های داخلی نیز چالش دیگری است که پیش روی صادرات از 

اصفهان قرار دارد، افزایش نرخ کرایه های حمل و نقل نیز بر این امر دامن زده است.

مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی 
اصفهان خبر داد ؛

تامین نهاده های دامی 
اصفهان با کاشت سورگوم

مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی اصفهان 
گفت: نهاده های دام و طیــور اصفهان به 
زودی، با کاشت ســورگوم به جای ذرت 
عمدتا وارداتی که بســیار آب بر نیز هست، 

تامین خواهد شد.
پیمان فیروزنیــا اظهار کــرد: ۳۰۰ هکتار 
از اراضی اصفهان شــامل شــاهین شهر، 
فریــدن، لنجــان، گلپایــگان و ... زیــر 
کشــت دانه کلزا رفته اســت.وی با بیان 
اینکه از کشــاوران اصفهان در این ارتباط 
حمایت می کنیــم، افزود: دانــه روغنی 
کلزا با قیمــت ۲۳ هزار تومــان برای هر 
کیلوگرم توسط مرکز خرید سازمان تعاون 
روستایی خریداری می شــود.مدیر امور 
زراعت سازمان جهاد کشــاورزی استان 
اصفهان بــا پیش بینی برداشــت حدود 
۶۰۰ تــن دانه کلزا از اراضی اســتان تاکید 
کــرد: همچنین امــکان تحویل محصول 
به کارخانه روغن گلبهار نیــز وجود دارد و 
 هماهنگی هــای الزم در این ارتباط انجام

 شده است.
وی با پیش بینی کشت سه هزار و ۵۰۰ تن 
گلرنگ در اســتان اصفهان درباره کاهش 
میزان آفتابگردان گفت: با توجه به وجود 
دامداری های فراوان در اســتان، نیازمند 
ذرت علوفه ای هســتیم و بر این اساس 
ســه هزار هکتار از اراضی کشــاورزی به 
کشــت این نوع ذرت اختصــاص یافته 
اســت و تا ۱۷ هزار هکتار امکان افزایش 
وجــود دارد.فیروزنیا با اشــاره به تامین 
نهــاده های دامــی از طریق کشــت دانه 
های بومی گفت: در این راســتا می توان 
ســورگوم که آب کمی برای کشــت نیاز 
دارد را جایگزین ذرتی کــرد که عمده آن 
از خارج از کشــور تامین می شــود و آب 
بر نیز هســت و این نوع دانه )سورگوم( 
 بــرای تغذیــه دام و طیور مورد اســتفاه

 خواهد بود.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان 
از ثبت ۱۰۰ مورد اعــالم جرم در واحــد حقوقی اداره 
اســتاندارد به مراجع قضایی خبــر داد و گفت: آمار 
تخلفات زیاد نیست و بیشتر موارد ثبت شده در سال 
گذشته مربوط به عدم تطابق با استاندارد بوده است.

محمود فرمانی با اشاره به نظارت های ویژه بازرسان 
اســتاندارد بر واحدهای فرآوری مواد غذایی، افزود: 
براساس استانداردهای ملی ایران، هم بازرسی های 

سرزده از واحدهای تولیدی در استان انجام می شود 
و هــم نمونه برداری هایــی از خط تولیــد و انبار این 
کارخانه ها صــورت می گیرد که به آزمایشــگاه های 
مورد تایید فرستاده می شود و براساس نتایجی که به 
دست می آید با متخلفان برخورد خواهد شد.مدیرکل 
استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان با اشاره 
به انجام بازرسی از بازار عرضه مواد غذایی، خاطرنشان 
کرد: بازرسان اداره اســتاندارد، بازاری را که تولیدات 
استان اصفهان و دیگر استان ها در آن عرضه می شود، 
مورد بررسی و نمونه گیری قرار می دهند که این طرح 
هم در قالــب نمونه برداری ها با اعتبــارات دولتی و 
هم انجام آزمایش های الزم در آزمایشــگاه ها انجام 

می شود و براساس نتایج به دست آمده برخوردهای 
الزم با تخلفات صورت می گیرد.وی با اشاره به وجود 
دستورالعمل های الزم برای برخورد با تولیدکنندگانی 
که ســالمت جامعه را به خطر می اندازند، گفت: آمار 
تخلفات زیاد نیست و بیشــتر موارد مربوط به عدم 
تطابق با استاندارد بوده است، به عنوان مثال ممکن 
است در تولید یک ماده غذایی، درصد مجاز نمک به 
شکل جزئی بیشتر از حد مجاز باشد.فرمانی از ثبت 
۱۰۰ مورد اعالم جرم در واحد حقوقی اداره استاندارد به 
مراجع قضایی خبر داد و افزود: این تخلفات مربوط 
به تمام وظایف اداره استاندارد در سال ۱۴۰۰ است که 
شامل تخلف صنایع فرآوری مواد غذایی نیز می شود.

مدیرکل استاندارد استان اصفهان خبر داد:

ثبت 100 تخلف از استاندارد در طول یک سال

قلع و قمع ویالهای 
غیرمجاز منطقه 
سرشیر اصفهان 

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
اصفهان گفت: با دستور دادستان، 
قلع و قمع ویالهــای غیر مجاز 
منطقه سرشــیر آغاز و طی یک 
روز ۸۱ اخطار کتبی به متصرفان 

ابالغ شد.

عکس روز
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آگهی

مفاد آراء
3/167 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 

و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابــر آرا صادره هيــات هاي موضــوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتــي اراضي و

ساختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر 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 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 رســيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 

خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 1044 - 1401/02/08 هيات اول آقای جواد هارونی  به شناسنامه 
شماره 3522  کدملي 1284974812 صادره اصفهان فرزند کيومرث در  ششدانگ يک 
باب ساختمان به مساحت 258/63 متر مربع قســمتی از  پالک شماره  584 فرعی از 9  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان از مورد ثبت صفحات 

311 و 323 دفتر 736 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/10
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/25

م الف: 1326534  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

3/168 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 570 مورخ 1401/3/2 هيات اول موضوع 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 آقای حجت 
دهقان  به شناسنامه شــماره 1959 کدملی 1289226385 صادره اصفهان فرزند 
ناصر در ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 164/61 متر مربع مفروزی از پالک 
شماره 131 فرعی از 4483 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان  مع الواســطه و به موجب بيع نامه عادی از طرف آقای ســيف اله دهخدا 

)مالک رسمی( خريداری شده است. 
لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 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: 1401/03/10
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/25

م الف: 1326496  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

3/169 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 296 مورخ 1401/1/29 هيات اول موضوع 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 فاطمه 
ملکی دســتگردی  به شناسنامه شــماره 1272267563 کدملی 1272267563 
صادره اصفهان فرزند علی در ششــدانگ يک قطعه زمين و اطاقک احداثی در آن 
به مساحت 263/02 متر مربع مفروزی از پالک شماره 359 فرعی از 4348 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان  در ازای  مالکيت رسمی 
مشاعی اوليه )و ســهم االرث نامبرده از مرحوم پدرش »علی ملکی دستجردی« ( 

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 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: 1401/03/10
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/25

م الف: 1326682  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

3/170 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 269 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 بالمعــارض متقاضی، مالکيت خانم بدری 
فالح پور سيچانی  به شناسنامه شماره 411 کدملی 1288692676 صادره اصفهان 
فرزند رضا در ششدانگ يکباب خانه به مساحت 94/79 متر مربع مفروزی از پالک 
شماره 339 فرعی از 4999 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 شــود 
در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند می توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجــع قضايی تقديــم نمايند. بديهی اســت در صورت 
 انقضای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت صادر 

خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/10
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/25

م الف: 1326669  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

3/171 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 478 مورخ 1401/2/24 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 متقاضــی، مالکيت خانم زهرا 
مختاری باغکمه  به شناسنامه شماره 6 کدملی 1111737118 صادره فالورجان 
فرزند حسين علی بر سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه به مساحت 95/46 
متر مربع مفروزی از پالک شماره 469 فرعی از 4348 اصلی واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز ثبتی 

گرديده است.
- برابر رای شماره 529 مورخ 1401/2/27 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 رمضانعلی 
شيروانی باغکمه  به شناسنامه شماره 25 کدملی 1111645541 صادره فالورجان 
فرزند علی جان در سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه به مساحت 95/46 متر 
مربع مفروزی از پالک شماره 469 فرعی از 4348 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 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: 1401/03/10
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/25

م الف: 1326674  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

3/172 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 1961 - 1401/03/01 هيات دوم آقای محمد پيرنجم الدين  
به شناسنامه شماره 784 کدملي 1285039157 صادره فرزند احمد در 2/88 دانگ 
مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان تجاری و اداری به مساحت253/91  متر مربع 
قسمتی از پالک شــماره 129 فرعی از 44  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت علی عســکری از مورد ثبت صفحه 329 دفتر 

591 امالک 
رديف 2- راي شماره 1960 - 1401/03/01 هيات دوم آقای محمود کامران  به 
شناسنامه شماره 44 کدملي 1284679500 صادره اصفهان فرزند حسن در 3/12 
دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان تجاری و اداری به مساحت 253/91  
متر مربع قسمتی از پالک شــماره 129 فرعی از 44  اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت علی عســکری از مورد ثبت صفحه 

329دفتر 591 امالک 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/10
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/25

م الف: 1322661  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

3/173 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابــر آرا صادره هيــات هاي موضــوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر 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 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 رســيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 

خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 1826 - 1401/02/28 هيات سوم خانم  سکينه عابدی به شناسنامه 
شــماره 273 کدملي 1290030979 صادره اصفهان فرزند محمد در  ششدانگ يکباب 
ساختمان به مساحت 173/81 متر مربع از  پالک شماره  450 فرعی از 17  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت رجبعلی کوشکی زاده مورد 

ثبت صفحه 325 و 328 و 334 دفتر 361 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/10
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/25

م الف: 1326775  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

3/174 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابر آراء صادره هيــات موضوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتــی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب شرق 
اصفهان تصرفانه مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات 
متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود ودر صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت 
متقاضيان اعتراضی دارند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين منطقه تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض دادخواست خود رابه مرجع قضايی تقديم نمايند و گواهی طرح دعوا را به 
اين منطقه ثبتی ارائه نمايند.بديهی اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
1- رای شــماره 140060302210003873 مورخ 1401/09/25 مالکيت خانم 
سپيده نژاد ستاری به شناسنامه شماره 2454 کدملي 1288326769 صادره اصفهان 
فرزندحسين درششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 223/8  مترمربع مفروزی 
از پالک شماره 1166 فرعی از 2248 اصلي )بموجب سند دفتر امالک الکترونيک 
به شماره 139920302210017182( واقع در اصفهان بخش 6 حوزه ثبت ملک 

جنوب شرق اصفهان
2- رای شــماره 140060302210004012 مورخ 1400/10/11 مالکيت آقاي 
عبدالشــهيد قنبری به شناســنامه شــماره 993 کدملي 5859578970 صادره 
اروندکنار فرزند اســمعيل درششدانگ يک باب ســاختمان به مساحت 285/25 
 مترمربع مفــروزی از پالک شــماره 1186فرعی از 2248 اصلــي )انتقال عادی

 مع الواسطه از طرف ورثه مرحوم مونس چم انگيز مقدم( واقع در اصفهان بخش 6 
حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان

3-  رای شــماره 140060302210004017 مورخ 1400/10/11 مالکيت آقاي 
اميد محمد رضايی به شناسنامه شــماره 2775 کدملي 1288428359 صادره از 
اصفهان فرزند علی اکبر در ششــدانگ يک باب ســاختمان به مساحت 409/75 
 مترمربع مفــروزی از پالک شــماره 24فرعــی از 2248 اصلــي )انتقال عادی 
مع الواســطه از طــرف آقای علی زنــدی بموجب اســناد مورد ثبــت صفحات 
 310و313 دفتــر 29 امــالک( واقــع در اصفهان بخــش 6 حــوزه ثبت ملک 

جنوب شرق اصفهان
4-  رای شــماره 140060302210003827 مورخ 1400/09/21 مالکيت خانم 
فرزانه طباطبائيان به شناســنامه شــماره 1096 کدملي 1287843204 صادره از 
اصفهان فرزند کمال در ششدانگ يک قطعه زمين محصور و مشجر با بنای احداثی 
در آن به مساحت 1375/92 متر مربع  مفروزی از پالک شماره 2177 اصلي )انتقال 
عادی مع الواسطه از طرف آقای اسداله کاظمی راشنانی موضوع سند شماره 44061 
مورخ 1347/07/17 دفترخانه 29 اصفهان(واقــع در اصفهان بخش 6 حوزه ثبت 

ملک جنوب شرق اصفهان
5- رای شــماره 140060302210004237 مورخ 1400/11/07 مالکيت آقاي 
ايمان صادق حسينی به شناسنامه شماره 2803  کدملي 1288276567 صادره از 
اصفهان فرزند حسين در ششــدانگ يک باب خانه مسکونی به مساحت 236/37 
 مترمربــع مفروضی از پالک شــماره 24 فرعــي از 2248 اصلــي )انتقال عادی 
مع الواســطه از طرف آقای محمد علی زندی به موجب ســند مورد ثبت صفحات 
310الی 313 دفتر 29 امالک( واقع در اصفهان بخــش 6حوزه ثبت ملک جنوب 

شرق اصفهان
6-  رای شــماره 140060302210004262 مورخ 1400/11/11 مالکيت آقاي 
محمد منصوری به شناسنامه شــماره 1484 کدملي 2296366341 صادره شيراز 
فرزند محمد رضا در ششدانگ يکباب ســاختمان چهار طبقه به مساحت 459/28 
مترمربع مفروزی از پالک شماره 66 فرعی از2248 اصلي )سند مالکيت تکبرگی 
به شماره الکترونيکی 139720302210016337 به نام ايشان صادرگرديده است(  

واقع در اصفهان بخش 6 حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان
7-  رای شــماره 140060302210004483 مــورخ 1400/12/05 مالکيــت 
آقاي داود منيری به شناســنامه شــماره 71262 کدملي 1282453041 صادره 
اصفهان فرزند محمد جواد در ششــدانگ يک درب باغ محصور با بنای احداثی به 
مساحت 478/35 مترمربع مفروزی از پالک شــماره 2249  اصلي )انتقال عادی 
مع الواسطه از طرف آقای ســيد جواد ابودرار موضوع ســند انتقال 16947 مورخ 
 1340/06/27دفترخانه 56 اصفهان( واقع در اصفهــان بخش 6 حوزه ثبت ملک

 جنوب شرق اصفهان
8- رای شــماره 140060302210004401 مورخ 1400/11/25 مالکيت آقای 
کمال ساده به شناسنامه شماره 607 کدملي 1286274931 صادره اصفهان فرزند 
مهدی در ششدانگ يک درب باغ  به مساحت 895/50 مترمربع مفروزی از پالک 
شماره 99 اصلي )انتقال عادی مع الواســطه از طرف آقای يوسف خاکی به موجب 
سند انتقال 41253 مورخ 52/6/31 دفترخانه 86 اصفهان( واقع در اصفهان بخش 

6 حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان
9- رای شــماره 140060302210004238 مورخ 1400/11/07 مالکيت آقاي 
سيامک يزدانيان به شناســنامه شــماره 1293004308 کدملي 1293004308 
صادره اصفهان فرزند ســياوش در شــش دانگ زمين محصوربا بنــای احداثی 
به مســاحت 499/75 مترمربع مفروزی از پالک شــماره 1831 فرعي از 2248 
اصلي )سند مالکيت تکبرگی به شــماره الکترونيکی 139820302210004209 
 به نام ايشــان صادر شده اســت ( واقع در اصفهان بخش شــش حوزه ثبت ملک 

جنوب شرق اصفهان
10- رای شماره 140060302210004482 مورخ 1400/12/04  مالکيت آقاي 
مرتضي قلی کيانی به شناســنامه شــماره 1990 کدملي 1286729467 صادره 
اصفهان فرزند اســمعيل در ششــدانگ يک قطعه زمين کشــاورزی به مساحت 
13495/98 مترمربع مفروزی از پالک شماره 41 اصلي )انتقال عادی بالواسطه از 
طرف آقای محمد علی کيانی سابقه ثبت داشته که به موجب اسناد شماره 28399 
مورخ 1327/12/14 دفتر خانه 5 شهرضا و شماره 19365 مورخ 1326/11/24 و 
شماره 21328 مورخ 1322/12/23 دفترخانه 5 اصفهان( واقع در اصفهان بخش 

بيست و دو حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان
11- رای شــماره 140060302210004231 مــورخ 1400/11/06 مالکيــت 
خانم ســهيال قصيل زاده جاروند به شناســنامه شــماره 1742037488 کدملي 
1742037488 صادره عراق فرزند عبد الرضا در ششدانگ يک باب خانه مسکونی 
به مساحت133/63 مترمربع مفروزی از پالک شماره 1796 اصلي )انتقال عادی 
مع الواســطه از طرف احدی از ورثه شــکراله زمانی فرزند حاج علی بهويت 113 
پذيرش ثبت گرديده اســت ( واقع در اصفهان بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب 

شرق اصفهان
12-  رای شــماره 140060302210004425 مــورخ 1400/11/27 مالکيــت 
خانم الهه بيرژندی  به شناسنامه شــماره 53326 کدملي 1280960116 صادره 
اصفهان فرزند مصطفی در يک دانگ مشــاع يک درب باغ محصور به مســاحت 
3926/69 مترمربــع مفــروزی از پالک شــماره 107 اصلي )انتقــال عادی مع 
الواسطه از طرف يداله آحســينی اشکاوندی بموجب سند شــماره 16761 مورخ 
 1350/9/15 دفترخانه 44 اصفهان( واقع در اصفهان بخش بيست حوزه ثبت ملک

 جنوب شرق اصفهان
13- رای شــماره 140060302210004424 مــورخ 1400/11/27 مالکيــت 
خانم الهام بيرژندی به شناسنامه شــماره 51901 کدملي 1280409150 صادره 
اصفهان فرزند مصطفی در يک دانگ مشــاع يک درب باغ محصور به مســاحت 
3926/69 مترمربــع مفــروزی از پالک شــماره 107 اصلي )انتقــال عادی مع 
الواسطه از طرف يداله آحســينی اشکاوندی بموجب سند شــماره 16761 مورخ 
 1350/9/15 دفترخانه 44 اصفهان( واقع در اصفهان بخش بيست حوزه ثبت ملک

 جنوب شرق اصفهان
14- رای شــماره 140060302210004427 مــورخ 1400/11/17 مالکيــت 
خانم الناز بيرژندی به شناســنامه شــماره 2136 کدملي 1293058629 صادره 
اصفهان فرزند مصطفی در يک دانگ مشــاع يک درب باغ محصور به مســاحت 
3926/69 مترمربــع مفــروزی از پالک شــماره 107 اصلي )انتقــال عادی مع 
الواسطه از طرف يداله آحســينی اشکاوندی بموجب سند شــماره 16761 مورخ 
 1350/9/15 دفترخانه 44 اصفهان( واقع در اصفهان بخش بيست حوزه ثبت ملک 

جنوب شرق اصفهان
15- رای شــماره 140060302210004426مــورخ 1400/11/27 مالکيــت 
آقاي عباس بيرژندی به شناســنامه شــماره 679 کدملي 128649791 صادره 
اصفهان فرزند مرتضی در ســه دانگ مشــاع يک درب باغ محصور به مســاحت 
3926/69 مترمربــع مفــروزی از پالک شــماره 107 اصلي )انتقــال عادی مع 
الواسطه از طرف يداله آحســينی اشکاوندی بموجب سند شــماره 16761 مورخ 
 1350/9/15 دفترخانه 44 اصفهان( واقع در اصفهان بخش بيست حوزه ثبت ملک

 جنوب شرق اصفهان
16- رای شماره 140060302210004236 مورخ 1400/11/07 مالکيت آقای 
بهنام خسروی دستگردی به شناسنامه شــماره 46895 کدملي 1282392212 
صــادره اصفهان فرزند فيض اله در ششــدانگ يکباب ســاختمان به مســاحت 
102/57 مترمربع مفروزی از پالک شماره 24 فرعي از 2248 اصلي )انتقال عادی 
مع الواســطه از طرف آقای محمد علی زندی به موجب ســند مورد ثبت صفحات 
 310 الی 316دفتر 29 امــالک ( واقع در اصفهان بخش شــش حوزه ثبت ملک 

جنوب شرق اصفهان
17- رای شماره 140060302210004498 مورخ 1400/12/08 مالکيت خانم 
مجبوبه زارعی دارکی به شناسنامه شــماره 2355 کدملي 1286928540 صادره 
اصفهان فرزند مرتضی در ششــدانگ يکباب منزل مسکونی به مساحت 241/09 
مترمربع مفروزی از پالک شماره 1828 اصلي ) انتقال عادی مع الواسطه از طرف 
آقای جابر جنگجو وطن به موجب سند 48320-78/2/21  دفترخانه 85 اصفهان( 

واقع در اصفهان بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان
18- رای شــماره 140060302210004484 مــورخ 1400/12/07 مالکيــت 
آقاي ســعيد صادقی برزانی به شناسنامه شــماره 1801کدملي 1288157126 
فرزند اصغر در دودانگ مشــاع از ششــدانگ  يکباب خانه به مســاحت 135/82 
مترمربع مفروزی از پالک شــماره 113 اصلي )انتقال عادی مع الواسطه از طرف 
آقای عباســعلی زارعی فيزادانی فرزند رحيم موضوع سند شــماره 79330 مورخ 
 1343/01/14 دفترخانه 14 اصفهان( واقع در اصفهان بخش شش حوزه ثبت ملک

 جنوب شرق اصفهان
19- رای شــماره 140060302210004495 مــورخ 1400/12/07 مالکيــت 
آقاي حميد صادقی برزانی  به شناســنامه شــماره 2099 کدملي 1288228325 
فرزند اصغر در دودانگ مشــاع از ششــدانگ  يکباب خانه به مســاحت 135/82 
مترمربع مفروزی از پالک شــماره 113 اصلي )انتقال عادی مع الواسطه از طرف 
آقای عباســعلی زارعی فيزادانی فرزند رحيم موضوع سند شــماره 79330 مورخ 
 1343/01/14 دفترخانه 14 اصفهان( واقع در اصفهان بخش شش حوزه ثبت ملک 

جنوب شرق اصفهان
20- رای شــماره 140060302210004496 مــورخ 1400/12/07 مالکيــت 
خانم بتول شــاه زيدی به شناسنامه شــماره 1336 کدملي 1287786227 فرزند 

محمد علی در دودانگ مشــاع از ششــدانگ  يکباب خانه به مســاحت 135/82 
مترمربع مفروزی از پالک شــماره 113 اصلي )انتقال عادی مع الواسطه از طرف 
آقای عباســعلی زارعی فيزادانی فرزند رحيم موضوع سند شــماره 79330 مورخ 
 1343/01/14 دفترخانه 14 اصفهان( واقع در اصفهان بخش شش حوزه ثبت ملک

 جنوب شرق اصفهان
21- رای شــماره 140060302210004445 مــورخ 1400/12/01 مالکيــت 
آقاي ايرج کريميان ســيچانی به شناسنامه شــماره 448 کدملي 1288794789 
فرزند اسمعيل در ششــدانگ يک ساختمان مسکونی به مســاحت 240 مترمربع 
مفروزي از پالک شــماره 10 فرعــي از 2248 اصلي واقع در اصفهــان )انتقال 
عادي معالواســطه از طرف خانم مونس چم انگيز طی رای شــماره 450/8 مورخ 
72/9/1 شــعبه 8 ديوان عالی کشور ســپس بموجب گواهی حصر وراثت شماره 
 824 مورخ 83/7/9 شعبه 8 دادگاه حقوفی اصفهان  ( بخش شش حوزه ثبت ملک 

جنوب شرق اصفهان
22- رای شــماره 140060302210004261مورخ 1400/11/10 مالکيت آقاي 
غالمعلی سرتيپی زاده  به شناسنامه شــماره 266 کدملي 1284479056 صادره 
اصفهان فرزند محمد باقر در ششدانگ يکباب باغ محصور  به مساحت 2482/25 
مترمربع مفروزي پالک شماره 646 فرعي از 2190 اصلي )انتقال عادي مع الواسطه 
از طرف آقای احمد خليفه ســلطانيان فرزند جالل به شماره ملی 1281590258 
سابقه ثبت وســند دارد( واقع در اصفهان بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق 

اصفهان
23- رای شــماره 140060302210004276 مــورخ 1400/11/13 مالکيــت 
آقای مجيد نيکبخت نصر آبادی  به شناسنامه شــماره 7 کدملي 1291399690 
فرزند حبيب اله  درتماميت 4/5 حبه مشــاع 12 حبه يکدانگ مشــاع از ششدانگ 
يک قطعه زميــن محصور بابنــای احداثی با کاربری کشــاورزی به مســاحت 
614/91 مترمربع مفروزي از پالک شــماره 80  اصلي )انتقال عادي مع الواسطه 
از طرف آقای صفر علی امينی کرد آبادی به موجب ســند شــماره48188 مورخ 
 1349/11/22 دفترخانه 29 اصفهان( واقع در اصفهان بخش شش حوزه ثبت ملک

 جنوب شرق اصفهان
24- رای شماره 140060302210004275 مورخ 1400/11/13 مالکيت آقاي 
محسن شيرينی به شناسنامه شــماره 127 کدملي 1284968831 فرزند رضا در 
ششدانگ يک درب باغ محصور به مســاحت 506/32 مترمربع مفروزی از پالک 
شماره 113 اصلي )انتقال عادی مع الواسطه از طرف حسينعلی زارعی به شناسنامه 
شــماره 3 فرزند رحيم موضوع ســند 74143-13/02/40 دفتر خانه 14 اصفهان 
تمامی سه ربع مشاع از يازده حبه ششدانگ قريه فيزادان( واقع در اصفهان بخش 

شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان
تاريخ انتشار اول : 1401/03/09
تاريخ انتشار دوم : 1401/03/25 

م الف: 1317848 ناصر صيادی   رئيس اداره ثبت اسناد وامالک جنوب شرق 
اصفهان       

مفاد آراء
3/176 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 297 مورخ 1401/1/29 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 مشهوره 
صادقی حسنوند  به شناسنامه شــماره 593 کدملی 5559446688 صادره فرزند 
اسدا... در ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 51/36 متر مربع مفروزی از پالک 
شــماره 2 فرعی از 2436 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 آگهی 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: 1401/03/25
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/09

م الف: 1334843  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

3/177 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 274 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 مالکانــه بالمعارض متقاضی، مالکيت آقای محمد 
علی گنجعلی چم جنگلی  به شناسنامه شــماره 56 کدملی 1282748106 صادره 
اصفهان فرزند عباسعلی در ششــدانگ يکباب خانه به مساحت 147/18 متر مربع 
مفروزی از پالک شــماره 2944 فرعی از 5000 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 آگهی 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: 1401/03/25
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/09

م الف: 1334900  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

3/178 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 585 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 بالمعــارض متقاضی، مالکيت آقای فرزاد 
خدا رحمی  به شناسنامه شماره 602 کدملی 1288882191 صادره اصفهان فرزند 
روح اله در ششدانگ يکباب خانه به مساحت 118 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 محمد شيخ دستجردی )مالک 

رسمی( خريداری گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
 صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهی بــه مدت دو ماه اعتراض خــود را به اين 
اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجــع قضايی تقديــم نمايند. بديهی اســت در صورت 
 انقضای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت صادر

خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/25
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/09

م الف: 1335130  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان



به دلیل قد کوتاه و جثه کوچک، کودکان بیشتر در معرض 
غرق شدگی حتی در آب های کم عمق قرار دارند و برای 
حفظ ایمنی، باید از اطراف استخرها، دریاچه ها و پرتگاه 

ها دور نگه داشته شوند

چهار شنبه 25  خرداد  1401 / 15  ذی القعده  1443 / 15  ژوئن  2022 / شماره 3552
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عک

مفاد آراء
3/179 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 282 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 
حشمت اله عابدی درچه  به شناسنامه شماره 338 کدملی 1290950490 صادره 
اصفهان فرزند شکراله در ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 103/03 متر مربع 
مفروزی از پالک شــماره 4786  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان  به موجب بيع نامه عادی و مع الواســطه از طرف آقای عبدالرحيم 

هاديان )مالک رسمی( خريداری گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
 صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهــی به مدت دو ماه اعتراض خــود 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 مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت صادر 

خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/25
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/09

م الف: 1335171  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

3/180 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 597 مورخ 1401/3/7 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 
علی يار سعيدی قلعه آقائی  به شناسنامه شماره 5 کدملی 6209752209 صادره 
فرزند علی ضامن در سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه به مساحت 231/30 
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 محمد شيخ دستجردی )مالک رسمی( خريداری گرديده است. 
- برابر رای شماره 596  مورخ 1401/3/7 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 بالمعــارض متقاضی، مالکيت آقای رحيم 
صديقی قلعه آقائی  به شناسنامه شــماره 3 کدملی 6209752187 صادره فرزند 
رمضان در سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه به مساحت 231/30 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 الواســطه از طرف آقای 

محمد شيخ دستجردی )مالک رسمی( خريداری گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
 صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهــی به مدت دو ماه اعتراض خــود 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 مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت صادر 

خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/25
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/09

م الف: 1335246  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

مفاد آراء
3/175 آگهی مفاد آراء صادره توسط هيات حل اختالف موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و 

امالک شهرستان مبارکه
نظر به اينکه طبق آراء صادره توسط هيأت فوق الذکر تصرفات مفروزی يا مشاعی 
افراد مشروحه ذيل به استناد اسناد مالکيت رسمی مشاعی يا قباله انتقال عادی مورد 
تأييد قرار گرفته اســت لذا طبق ماده 3 قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رســمی ، مفاد آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 روز در 
دو روزنامه زاينده رود  و اخبار اصفهان چاپ و منتشــر می گردد تا چنانچه شخص 
يا اشخاصی نسبت به آراء مذکور معترض باشــند از تاريخ انتشار نوبت اول آگهی 
روزنامه ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسليم و 
رسيد اخذ نمايند. معترض بايد ظرف يکماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نمايدو گواهی تقديم دادخواست را به اداره ثبت 
محل تحويل دهد. در اينصورت اقدامات ثبــت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه 
خواهد بود .و چنانچه اعتراض در مهلــت قانونی واصل نگردد يا  معترض ، گواهی 
تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل مبادرت به 
صدور ســند مالکيت بنام متصرف می نمايد. ليکن صدور سند مالکيت جديد مانع 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
 1- رأی شــماره 140160302009000319مــورخ  1401/02/20 آقــای

 ابراهيم نصيری ده سرخی فرزند سلطانعلی در ششدانگ يک باب خانه نيمه ساز به 
مساحت 196 متر مربع مجزی شده از پالک 6- اصلی )که به پالک 2247 فرعی 
از 6 – اصلی تبديل شده اســت (واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از 

مالک رسمی بختيار هيرمن پور 
2- رأی شماره 14016030200900317مورخ  1401/02/20 خانم فهيمه برومند 
فرزند ناصرقلی در ششدانگ يک باب ساختمان نيمه ساز  به مساحت 153/09متر 
مربع مجزی شده از پالک 753 فرعی از 19 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان 

انتقالی با واسطه از مالک رسمی ربابه کاشف مبارکه 
 3- رأی شــماره 140160302009000332مــورخ  1401/02/20 خانــم 
فخری موسوی زاده مبارکه  فرزند سيدحسن در  ششدانگ يک باب خانه نيمه ساز  
به مساحت 194/88متر مربع مجزی شده از پالک يک- اصلی واقع در بخش  9 
ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی مرتضی قنبری مبارکه بموجب سند 

شماره  52148 مورخ 1350/11/04 دفتر 29 – اصفهان
 4- رأی شــماره 140160302009000333مــورخ  1401/02/20 آقــای

 ايمان آقابابائی فرزند احمد در  ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 104/45متر 
مربع مجزی شــده از پالک يک- اصلی واقع در بخش  9 ثبــت اصفهان انتقالی 
با واسطه از مالک رســمی اميرقلی محمدی بموجب سند شــماره  52167مورخ 

1350/11/04 دفتر 29 – اصفهان
 5- رأی شــماره 140160302009000334مــورخ  1401/02/20 آقــای 
مهران حقيقی قهنويه فرزند عبدالعظيم در  ششدانگ يک باب ساختمان نيمه ساز 
به مساحت 320/81متر مربع مجزی شده از پالک يک- اصلی واقع در بخش  9 
ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی عباسعلی ايرانپور  بموجب سند شماره  

6146مورخ 1342/06/13 دفتر 86- اصفهان
 6- رأی شــماره 140160302009000209مــورخ  1401/01/31 آقــای 
سيد جالل هاشمی شيخ ابادی فرزند سيدفضل اله در ششدانگ يک باب خانه به 
مساحت157/13 متر مربع مجزی شده از پالک يک - اصلی واقع در بخش 9 ثبت 
اصفهان انتقالی با واســطه از مالک رســمی  قدمعلی ايرانپور بموجب سند شماره 

52086 مورخ 1350/11/04 دفتر 86– اصفهان
7- رأی شماره 14016030200901756مورخ  1400/06/30 خانم اکرم فروغی 
فرزند جمشيد در ششدانگ يک باب خانه به مساحت 50 /142متر مربع مجزی شده 
از پالک 1512فرعی از 1- اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از 

مالک رسمی محمدحسين فروغی بموجب سند شماره  5811 مورخ 1328/05/27 
دفتر 39- اصفهان

 8- رأی شــماره 140160302009000405مــورخ  1401/02/28 آقــای 
هرمز هيرمن پور  فرزند بختيار در ششدانگ يک قطعه زمين کشاورزی به مساحت 
201534/81متر مربع مجزی شــده از پالک  10- اصلــی واقع در بخش 9 ثبت 
اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رســمی هرمز هيرمن پور بموجب سند شماره  

51272مورخ 1386/02/23 دفتر 37- زرين شهر 
9- رأی شماره 140160302009000403مورخ  1401/02/28 آقای پويا هيرمن 
پور  فرزند هرمز در ششدانگ يک قطعه زمين کشاورزی به مساحت 77845/17متر 
مربع مجزی شده از پالک  6- اصلی باقيمانده واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی 

با واسطه از مالک رسمی بختيار هيرمن پور 
 10- رأی شــماره 140160302009000404مــورخ  1401/02/28 آقــای 
هرمز هيرمن پور فرزند بختيار در ششدانگ يک قطعه زمين کشاورزی به مساحت 
100000/19متر مربع مجزی شــده از پالک 10 - اصلــی واقع در بخش 9 ثبت 
اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رســمی هرمز هيرمن پور بموجب سند شماره 

51272 مورخ  1386/02/23 دفتر 37 – زرين شهر 
 11- رأی شــماره 140160302009000408مــورخ  1401/02/28 آقــای 
حسين شريفی ســرارودی  فرزند اصغر در ششــدانگ يک باب خانه مخروبه  به 
مساحت 229/11متر مربع مجزی شــده از پالک 20 فرعی از 14- اصلی واقع در 
بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی علی شريفيان شاهکوچکی 
 12- رأی شــماره 140160302009000398مــورخ  1401/02/27 آقــای 
جواد سليمانی فرزند محمدعلی در ششــدانگ يک باب خانه نيمه ساز  به مساحت 
232/35متر مربع مجزی شده از پالک 12- اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان 
انتقالی با واسطه از مالک رسمی عبدالعلی باروتی بموجب سند شماره  26712 مورخ 

1351/04/02 دفتر 3 - شهرضا
 13- رأی شــماره 140160302009000323مــورخ  1401/02/20 آقــای

 اسماعيل اسمعيلی احمد ابادی  فرزند اميرقلی در  سه دانگ مشاع از ششدانگ يک 
باب خانه به مساحت 208/25متر مربع مجزی شده از پالک 47فرعی از 6- اصلی 
واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی بختيار هيرمن پور 

 14- رأی شــماره 140160302009000322مــورخ  1401/02/20 خانــم 
فاطمه قاسمی احمدابادی فرزند عباسقلی در  ســه دانگ مشاع از ششدانگ يک 
باب خانه به مساحت 208/25متر مربع مجزی شده از پالک 47فرعی از 6- اصلی 
واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی بختيار هيرمن پور 

 15- رأی شــماره 140160302009000196مــورخ  1401/01/31 خانــم 
خديجه رنگانی فرزند ابوالفضل در  ششدانگ يک باب خانه به مساحت 307/24متر 
مربع مجزی شــده از پالک 17- اصلی واقع در بخش 8 ثبــت اصفهان انتقالی با 

واسطه از مالک رسمی رحمت اله قربانی شاه کوچکی 
 16- رأی شــماره 140160302009000326مــورخ  1401/02/20 آقــای 
جعفر رنجبر فرزند ابراهيم در  ششدانگ يک باب خانه به مساحت 313/57متر مربع 
مجزی شده از پالک 5فرعی از 40 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با 

واسطه از مالک رسمی جعفر رنجبر
17- رأی شماره 140160302009000235مورخ  1401/02/01 آقای محمدعلی 
احمدپور مبارکه فرزند اکبر در  ششدانگ يک باب کارگاه به مساحت 202/43متر 
مربع مجزی شده از پالک 772 فرعی از 19 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان 

انتقالی با واسطه از مالک رسمی سعيد کريمپور 
18- رأی شماره 140160302009000401مورخ  1401/02/28 اداره اوقاف و 
امور خيريه – حسينيه قديم قهنويه در  ششدانگ يک باب حسينيه جمعا به مساحت 
1597/89 متر مربع مجزی شده از پالک 233 الی 237و 237،1 و 247 فرعی از 19 
- اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالکين رسمی  پالک 233 
فرعی از مالک رسمی عبدالحسين ميرزايی و پالک 235 فرعی سند شماره 450 

مورخ 1332/06/31 دفتر 4 – شــهرضا  و با واسطه از مالک رسمی حاجی محمد 
احمدی قهنويه و پالک 237 فرعی سند شماره 5512 مورخ 1327/07/26 دفتر 
39-اصفهان و با واسطه از مالک رسمی سيد حسين موسوی قهنويه و پالک247 

فرعی با واسطه از مالک رسمی نصرت سليمی  
 19- رأی شــماره 140160302009000399مــورخ  1401/02/27 خانــم 
زهرا باقريان مبارکه فرزند محمدباقر در  ششــدانگ يک باب خانه به مســاحت 
300/18متر مربع مجزی شده از پالک يک - اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان 
انتقالی با واسطه از مالک رسمی صفرعلی ايرانپور بموجب سند شماره 52107 مورخ 

1350/11/04 دفتر 29-اصفهان 
 20- رأی شــماره 140160302009000407مــورخ  1401/02/28 آقــای 
مسلم ســواد کوهی فرزند علی مردان در  ششــدانگ يک باب خانه به مساحت 
180/61 متر مربع مجزی شده از پالک 11 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان 
انتقالی با واسطه از مالک رسمی بهادرخان نهچيری بموجب سند شماره 16241 

مورخ 1337/11/11 دفتر 62-اصفهان 
21- رأی شــماره 140060302009003178مــورخ  1400/12/12 آقــای 
سيد مهدی سجاددوســت  فرزند حسن در  ششــدانگ يک باب خانه به مساحت 
196/62متر مربع مجزی شده از پالک 1262 فرعی از 19- اصلی واقع در بخش 
8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رســمی سيف اله نهچيری بموجب سند 

شماره 3485 مورخ 1346/05/04 دفتر 4- شهرضا
  22- رأی شــماره 140160302009000329مــورخ  1401/02/20 آقــای 
علی محمدی فرزند مرتضی در  ششدانگ يک باب خانه به مساحت 201/49متر 
مربع مجزی شــده از پالک 15 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با 

واسطه از مالک رسمی نوراله شريفيان 
 23- رأی شــماره 140160302009000396مــورخ  1401/02/27 آقــای 
ابراهيم رستمی مبارکه فرزند عزيزاله در  ششــدانگ يک باب ساختمان نيمه ساز  
به مساحت 200/16متر مربع مجزی شده از پالک يک - اصلی واقع در بخش 9 
ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی اميرقلی ايرانپور بموجب سند شماره 

55669 مورخ 1351/06/08 دفتر 29 - اصفهان
تاريخ انتشار اول : 1401/03/10
تاريخ انتشار دوم : 1401/03/25

م الف: 1325813 مظاهر نصرالهی رييس اداره ثبت اسناد وامالک مبارکه
فقدان سند مالکیت

3/184 شماره نامه: 140185602024002261 -  1401/03/05 نظر به اينکه سند 
مالکيت نه سهم مشاع از هفتاد و دو سهم  ششدانگ پالک ثبتی شماره 31 فرعی از 
3059 اصلی واقع در بخش پنج  اصفهان به نام اعظم عليخانی تحت شــماره چاپی 
480391 ب 99 و دفتر الکترونيک 140020302024000160 ثبت و صادر و تسليم 
گرديده است که سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده  1401/005776 
مورخ 1401/02/28 به انضمام دو برگ استشــهاديه محلی که امضا شهود آن ذيل 
شماره 140102155915000078 و رمز تصديق 348742 مورخ 1401/02/28 به 
گواهی دفترخانه 281  اصفهان رسيده است مدعی است که سند مالکيت آن به علت 
نامعلوم مفقود گرديده است و درخواســت صدور المثنای سند مالکيت ملک فوق را 
نموده است.  لذا مراتب  به استناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون 
ثبت در يک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم يا وجود سند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره 
تسليم و رسيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد بديهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکيت المثنی طبق 
مقررات خواهد شد. م الف: 1334806 مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه 

ثبت ملک جنوب اصفهان

چهار شنبه 25 خرداد 1401 / 15 ذی القعده 1443 / 15 ژوئن 2022 / شماره 3552
رییس پلیس فتای استان خبر داد:

کالهبرداری مجرمان با ورود به سامانه های جعلی ثبت نام 
کتاب های درسی

رییس پلیس فتای استان اصفهان با اشاره به زمان بندی تعیین  شده از طرف سازمان سنجش و پایش 
کیفیت آموزشی، نسبت به سایت ها و سامانه های جعلی در پوشش ثبت نام کتاب های درسی هشدار 
داد.سرهنگ سیدمصطفی مرتضوی  اظهار کرد: سودجویان و مجرمان در ایام مختلف و به بهانه های 
گوناگون به دنبال کالهبرداری از شهروندان هستند و این بار با زمان بندی تعیین شده از طرف سازمان 
سنجش و پایش کیفیت آموزشی اقدام به طراحی سایت ها و ارسال لینک های جعلی کرده اند.وی 
افزود: در این شــرایط ممکن است افراد سودجو با انتشــار تبلیغات در فضای مجازی و شبکه های 
اجتماعی، شهروندان را اغفال کرده و با هدایت آنان به درگاه های جعلی اطالعات حساب بانکی آن ها 
را سرقت کرده و موجودی حساب آن ها را برداشت کنند.رییس پلیس فتای استان اصفهان پیرامون 
سابقه کالهبرداری های صورت گرفته، تصریح کرد: در سنوات گذشــته نیز مواردی بوده که برخی از 
مجرمان سایبری با راه اندازی کانال ها و صفحاتی در شبکه های اجتماعی به بهانه های مختلف همچون 
آموزش های غیرحضوری، کالس های تابستانه، تخفیف های ویژه دانش آموزی و ... مبالغ هنگفتی 
را از کاربران کالهبرداری کرده اند.وی گفت: در همین راستا نیز پلیس فتا به شهروندان هشدار داده که 
برای انجام خریدهای اینترنتی به سایت های مجاز و شناخته شده که دارای نماد الکترونیکی هستند، 
مراجعه و از اعتماد به صفحات و ســایت های ناشــناخته خودداری کنند و با توجه به اعالم سازمان 
سنجش و پایش کیفیت آموزشی جهت ثبت نام کتب درســی از طریق سامانه فروش و توزیع مواد 

آموزشی به آدرس irtextbook.ir یا irtextbook.com برای ثبت سفارش اقدام کنند.

اجرای دومین دوره طرح ملی »یاس« در استان اصفهان
معاون امور جوانان جمعیت هالل احمر استان اصفهان از اجرای دومین دوره طرح ملی یاس براساس تفاهم 
نامه فی ما بین جمعیت هالل احمر و کمیته امداد امام خمینی )ره( خبر داد.حیدر علی خانبازی با اعالم این 
خبر گفت : طرح ملی یاران آسیب ستیز با هدف توانمند سازی دختران ۳۰ تا ۴۵ سال تحت پوشش کمیته 
امداد امام خمینی )ره( با برگزاری مراسم افتتاحیه استانی و شهرستانی در شعب سراسر استان با حضور 
مسئولین ، کارشناسان و اعضای دو سازمان هالل احمر و کمیته امداد آغاز شد .خانبازی در آیین افتتاحیه 
استانی با اشاره به مرحله اول اجرای طرح یاس، حضور فراگیران را فرصتی مغتنم برای ایشان و هالل احمر  در 
جهت گسترش فعالیت های بشردوستانه در خانه های هالل بیان داشت و خاطر نشان کرد :  اعضای حاضر در 
این طرح ضمن فراگیری مباحث امداد و کمک های اولیه و مهارت های پایه داوطلبی توسط مربیان جمعیت 
هالل احمر دوره های مختلفی همچون مهارت های زندگی ، مشــاوره گروهی و آسیب های اجتماعی را با 
مشارکت کمیته امداد امام خمینی )ره( می گذرانند .معاون امور جوانان جمعیت هالل احمر استان اصفهان در 
پایان افزود : دختران طرح یاس پس از پایان آموزش ها و دریافت گواهینامه دوره می توانند با انتقال مباحث 

آموخته شده گامی مهم در جهت کاهش آسیب ها و افزایش تاب آوری افراد در مواجهه با حوادث بردارند .

برنامه ریزی برای فعالیت 2 هزار پایگاه اوقات فراغت 
معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: در بحث اوقات فراغت باید استفاده 
از ظرفیت های درونی و بیرونی آموزش و پرورش و بهره مندی از ظرفیت تشکل های دانش آموزی مورد توجه 
ویژه قرار گیرد.مهدی نم نبات، اظهار کرد: مقرر شده اســت اوقات فراغت تابستان1۴۰1 به مدت 8 هفته از 
ابتدای تیرماه در نزدیک به 2۰۰۰ پایگاه اوقات فراغت در مــدارس، کانون های فرهنگی تربیتی، اردوگاه های 
دانش آموزی، دارالقرآن ها، پژوهش ســراهای دانش آموزی، مجتمع و سالن های ورزشی، کانون پرورش 
فکری و تشکل های دانش آموزی برگزار شود.نم نبات، با اشاره به اهمیت اوقات فراعت درآینده هر فردی به 
ویژه دا نش آموزان، اظهار کرد: اوقات فراغت امسال با توجه به دوران پساکرونایی و خارج شدن دانش آموز از 

شرایط فشار جسمی و روحی، از فرصت های طالیی در اختیار خانواده ها و متولیان آموزش و پرورش است.

آمار نشان می دهد تقریبا هر دو روز یک حادثه غرق شدگی در اصفهان رخ می دهد موضوعی نگران کننده که باید به آن توجه کرد؛

شیرجه تا مرگ

در تعطیالت آخر هفته گذشته تنها در یک  پریسا سعادت
روز ۵ حادثــه غــرق شــدگی در اصفهان 
مخابره شــد؛ آماری شــوکه کننده و عجیب که نشــان می دهد مردم 
هشدارها در مورد خطر رودخانه ها و استخرهای کشاورزی و کانال های 
آبیاری را جدی نمی گیرند. هر چند ســال گذشــته آمار غرق شدگی به 
صورت کلی در کشور با کاهش روبه رو بود؛ اما امسال به دلیل برداشته 
شدن محدودیت های کرونایی و افزایش سفرها بار دیگر این خطر مرگبار 
جان مردم را تهدید می کند. بر اســاس آمار اعالم شــده از سوی روابط 
عمومی اورژانس اصفهان از ابتدای امسال ۴۹ حادثه غرق شدگی با 2۰ 
فوتی در استان اصفهان رخ داده است. گفته می شود بیشترین میزان 
این حوادث در رودخانه ها اتفاق افتاده است.  در همین زمینه سخنگوی 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان در توصیه هایی 
برای مراقبت از این اتفاقات تلخ گفت: بســیاری از رودخانه ها با وجود 
ظاهری آرام بسیار خطرناک و عمیق هستند به طوری که فرد بعد از چند 
قدم جلو رفتن در رودخانه متوجه عمق زیاد آن شــده و گرفتار گردآب 
می شود، بنابراین توصیه می کنیم شــهروندان بدون اطالع از وضعیت 
رودخانه هرگز برای شــنا در آن اقدام نکنند.وی با بیان اینکه بیشترین 

موارد غرق  شدگی با گرم شدن هوا آغاز می شود ،اظهارداشت: با گرم شدن 
هوا به دلیل افزایش تمایل افراد به شنا در دریا و رودخانه همواره شمار 
تلفات غرق شدگی نسبت به دیگر فصل های ســال بیشتر است.کاوه 
آهنگران با هشدار به شهروندان درخصوص افزایش میزان سفر به ویژه 
به مناطق شــمالی کشــور، تاکیدکــرد: افــراد باید تنهــا از طرح های 
سالم سازی و تحت مراقبت برای شنا کردن استفاده و به رعایت نکات 
ایمنی توجه کافی داشته باشند.وی با بیان اینکه برای جلوگیری از شوک 
دمایی، بررسی دمای آب ضروری است، افزود: براساس آمارها شمار 
زیادی از موارد غرق  شدگی در آب های کم عمق اتفاق می افتد.سخنگوی 
سازمان آتش نشانی اصفهان با تاکید بر اطالع از وضعیت عمق آب قبل 
از تصمیم به شــیرجه زدن و حتی قبل از ورود به آب، گفت: شیرجه در 
آب های کم عمق خطر ضربه به سر و نیز شکستگی گردن را به دنبال دارد 
در حالی که  ورود به آب های عمیق برای مبتدیان، خطر غرق شــدگی را 
افزایش می دهد. وی افزود: آشــنایی با فنون اولیه شــنا، آشــنایی با 
محدودیت ها و رعایت آن ها از ابتدایی ترین الزامات قبل از شنا محسوب 
می شــود.کاوه آهنگران ادامه داد: افــراد هرگز نباید پــس از مصرف 
دارویی های خواب آور و یا در محیط هایی که نجات غریق وجود ندارد، 

شنا کنند و باید از شوخی های خطرناک هنگام شنا بپرهیزند.وی عنوان 
کرد: شــهروندان نباید توانایی خود در شــنا کردن را بیش از حد در نظر  
بگیرند زیرا آمارها نشان می دهد  یک سوم قربانیان غرق شدگی به طور 
کامل با فن شنا آشنا بوده اند.ســخنگوی سازمان آتش نشانی اصفهان 
افزود: شهروندان در صورت مواجهه با غریق، اگر با فن نجات غریق آشنا 
نیستند، فقط با استفاده از چوب، طناب، جلیقه نجات و یا تشکیل زنجیره 
انســانی به وی کمک کنند.وی توصیه کرد: برای نجات یک غریق، اول 
امنیت خود را در نظر گرفته و پس از رساندن غریق به ساحل به سرعت با 
اورژانس تماس بگیرند. همچنین غرق شدگی ناشی از غفلت خانواده 
ها از کودکان هم در این فصول بســیار شــایع اســت در همین زمینه 
ســخنگوی مرکز حوادث و فوریت های پزشــکی اصفهــان نیز از مردم 
خواست در تفریحات خود بیشتر مراقب کودکان باشند و گفت: به دلیل 
قد کوتاه و جثه کوچک، کودکان بیشتر در معرض غرق شدگی حتی در آب 
های کم عمق قــرار دارند و برای حفظ ایمنی، باید از اطراف اســتخرها، 
دریاچه ها و پرتگاه ها دور نگه داشته شوند.عباس عابدی افزود: مردم 
برای آب تنی وارد آب های جاری نشوند زیرا آب درحال حرکت حتی با 

عمق کم نیز خطر از بین رفتن تعادل فرد و غرق شدگی را به دنبال دارد.

با مسئولان جامعه
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رونالدو: 

فوتبال به من یک برادر داد
کریستیانو رونالدو به جدایی مارسلو از رئال مادرید واکنش نشان داد.رونالدو، اسطوره و آقای گل 
تاریخ باشگاه رئال مادرید که طی 9 ســال حضور در این تیم رابطه فوق العاده ای با مارسلو داشت، 

نسبت به جدایی این بازیکن از جمع مادریدی ها واکنش نشان داد.
فوق ستاره پرتغالی که هیچ واکنشی به قهرمانی های اخیر رئال مادرید نشان نداده بود، حاال با انتشار 

عکسی از خود و مارسلو در اینستاگرام رسمی خود نوشت:
 فراتر از یک هم تیمی، فوتبال یک برادر به من داد. درون و بیرون زمین، یکی از بزرگ ترین ستاره 
هایی که افتخار هم تیمی بودن با او را داشــتم. مارســلو، برای تو در این ماجراجویی جدید آرزوی 

موفقیت می کنم.
 

رفتار متفاوت »بنزما« با هوادار نوجوان
ستاره فرانسوی رئال مادرید نه تنها هوادارش را از خود دور نکرد، بلکه پیراهن خود را به او داد. تیم 
ملی فرانسه در مرحله گروهی لیگ ملت های اروپا مقابل کرواسی 1-0 شکست خورد. در پایان این 
دیدار یک پسر نوجوان از بین تماشــاگران به درون زمین پرید و به سرعت خودش را به کریم بنزما 
رساند.به گزارش RMC ،ماموران امنیتی استادیوم تالش می کردند این هوادار را از بنزما دور کنند و 
به بیرون از زمین هدایت کنند؛ اما فوق ستاره رئال مادرید مشکلی با حضور او نداشت و حتی پیراهن 

خود را به او داد. چهره هوادار نوجوان پس از دریافت پیراهن بنزما بسیار دیدنی بود.
 

حضور ستاره جدید لیورپول در آنفیلد برای تست پزشکی
داروین نونیز، خرید جدید لیورپول، برای انجام تست های پزشکی در آنفیلد حاضر می شود. باشگاه 
بنفیکا با انتشار بیانیه ای به صورت رسمی انتقال این بازیکن به لیورپول را تایید کرد.  به گفته باشگاه 
بنفیکا، این ستاره اهل اروگوئه با امضای قراردادی شش ساله و به ارزش 75 میلیون یورو پیراهن 
لیورپول را به تن خواهد کرد، البته بند پاداشی تا ســقف 25 میلیون یورو نیز در قرارداد این بازیکن 
گنجانده شده اســت که می تواند ارزش این انتقال را برای بنفیکا به 100 میلیون یورو برساند.  این 
بازیکن 22 ساله به انگلیس رفت تا در آنفیلد حاضر شــده و تست پزشکی خود را پیش از امضای 
رسمی قرارداد شش ساله با لیورپول انجام دهد. این مهاجم از باشگاه های درجه یک دیگر اروپایی 
نیز پیشنهاداتی داشت، خصوصا منچستریونایتد عالقه بسیاری به جذب این بازیکن نشان داد، اما 

او در نهایت تصمیم گرفت که لیورپول را برای ادامه دوران فوتبالش انتخاب کند.
 

قیمت نهایی »لوا«؛ 50 میلیون یورو در یک قسط
باشگاه بایرن مونیخ قصد ندارد در زمینه فروش روبرت لواندوفسکی، ستاره لهستانی، کوتاه بیاید.

قرارداد لواندوفسکی با باشگاه بایرن مونیخ در تابستان سال آینده به پایان می رسد و این بازیکن 
تصمیمش برای جدایی از این این باشگاه را گرفته است. او پیش از این بارها در مصاحبه هایی که 
انجام داده به صورت علنی از تصمیمش برای جدایی از بایــرن خبر داده و گفته که تنها تیمی که در 
حال حاضر به آن فکر می کند، بارسلوناست و تنها پیشنهاد این تیم را در نظر دارد. مدیران بایرن پیش 
از این بارها اعالم کرده بودند که حاضر به قطع همکاری با لواندوفسکی نیستند؛ اما به نظر می رسد 
که روند اتفاقات به شکلی پیش رفته که حاال آنها نیز در برابر موضع این بازیکن کوتاه آمده و تصمیم 
به مذاکره برای فروش او دارند.  پیش از این گفته شده بود که بارسا پیشنهاد رسمی به ارزش 32 
میلیون یورو برای خرید لوا ارائه کرده که از سوی مدیران این باشــگاه آلمانی رد شده و حاال رادیو 
کاتالونیا خبر داده که مدیران بایرن تنها در صورتی حاضر به فروش این ستاره تیم شان هستند که 

بارسا پیشنهادی به ارزش 50 میلیون یورو برای جذب او ارائه کند.

سوژه روز

گزینه پرسپولیس شاگرد »فرهاد مجیدی« می شود؟!
بازیکن ملی پوش تیم گل گهر سیرجان بالفاصله پس از بازگشت از اردوی قطر راهی امارات می شود.

سعید صادقی، بازیکن فصل گذشته تیم فوتبال گل گهر سیرجان یکی از بازیکنانی است که چند لیگ 
برتری به دنبال جذب او هستند. از سپاهان، استقالل و پرســپولیس به عنوان باشگاه های خواهان 
صادقی نام برده می شود؛ اما مدیر برنامه های این بازیکن چند بار اعالم کرده که این بازیکن فعال با هیچ 
تیمی به توافق نرسیده است.ســعید صادقی به همراه تیم ملی در اردوی قطر حضور دارد و قرار است 
همراه با سایر ملی پوشان عازم تهران شوند؛ اما برخالف اخباری که در خصوص توافق این بازیکن به 
گوش می رسد او هنوز تصمیم قطعی خود برای ادامه فوتبالش را نگرفته است. صادقی که از چهره های 
برتر لیگ بیست و یکم به حساب می آید شــاید برخالف پیش بینی ها، تصمیم دیگری بگیرد. گفته 
می شود صادقی قرار است پس از حضور در تهران بالفاصله عازم امارات شود تا مذاکراتی را در این کشور 
انجام دهد تا بلکه بتواند به عنوان لژیونر فوتبال خود را ادامــه دهد.صادقی که ویزای امارات برای او 
تهیه شده، مذاکرات با اتحاد کلبای امارات را انجام خواهد داد که سرمربی گری این تیم بر عهده فرهاد 
مجیدی است.این بازیکن در صورتی که با این باشگاه اماراتی به توافق برسد به عنوان شاگرد فرهاد 

مجیدی کار خود را ادامه خواهد داد.
 

بازیکن جنجالی  به پرسپولیس پیوست!
عرفان باقری کــه با وجود جوانی اش به ســوژه جنجالی نقل وانتقاالت تبدیل شــده، قرارداد خود با 
پرسپولیس را نهایی کرد.هافبک تکنیکی تیم های پایه استقالل که در باشگاه پرسپولیس حضور یافته 
بود و از نقص در مدارکش برای عقد قرارداد خبر داده شد، اکنون این اقدام را نهایی کرد. هافبک جوان 
تیم پایه استقالل که با این اقدامش خشم آرش برهانی را نیز به همراه داشت و در مصاحبه ای ضمن 
انتقاد از اقدام این بازیکن، مدعی شده بود با وی قرارداد دارند، با این حال با ارائه مدارکی موفق شد 
که توافق نهایی خود را با پرسپولیس قطعی کند.باقری با نهایی کردن قراردادش، به صورت رسمی آن 

را از سوی باشگاه اعالم خواهد کرد و با عنوان خرید جدید معرفی خواهد شد.
 

»عابدزاده« باز هم شاگرد سرمربی پرتغالی شد
سرمربی تیم فوتبال پونفرادینا اســپانیا که امیر عابدزاده را در اختیار دارد، مشخص شد.»ژوزه مانوئل 
گومز« مربی پرتغالی به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال پونفرادینا اسپانیا معرفی شد. پونفرادینا که امیر 
عابدزاده دروازه بان تیم ملی ایران را در اختیار دارد، در اللیگا 2 اسپانیا بازی می کند و فصل آینده در تالش 
برای صعود به رقابت های اللیگاست. عابدزاده پیش از این سابقه کار با گومز را دارد. گومز در سال 20/2019 
هدایت تیم ماریتیمو پرتغال را بر عهده داشت؛ زمانی که عابدزاده هم دروازه بان این تیم پرتغالی بود.البته 
هنوز وضعیت ادامه کار عابدزاده با تیم پونفرادینا برای فصل بعد قطعی مشخص نیست. این دروازه بان 

یک فصل دیگر با پونفرادینا قرارداد دارد ولی خبرهایی هم از احتمال جدایی او هم مطرح شده است.
 

چراغ سبز لژیونر ایرانی به پرسپولیس؟!
پرسپولیس به دنبال جذب مهاجم ملی پوش تیم زوریا اوکراین است. شهاب زاهدی، لژیونر ایرانی که 
سابقه حضور در کشورهای مختلفی چون ایسلند، اوکراین و مجارستان را دارد طی چند ماه اخیر یکی 
از اهداف نقل و انتقاالتی پرسپولیس بوده است. او در نقل و انتقاالت نیم فصل به خاطر جنگ اوکراین 
و تعطیلی لیگ این کشور توانست به طور قرضی از زوریا جدا شود؛ اما ترجیح داد به جای پرسپولیس 
راهی فوتبال مجارستان شود و پیراهن تیم پوشــکاش آکادمی این کشور را بپوشد. او با اتمام دوران 
قرضی اش در این تیم باید به زوریا برگردد ولی با توجه ادامه جنگ اوکراین و روسیه و احتمال تعطیلی 
دوباره لیگ اوکراین او شانس فســخ با تیمش را دارد و همین موضوع پرسپولیسی ها را به بازگشت 
زاهدی امیدوار کرده است. زاهدی در پست اینستاگرامی اخیر خود کپشن »قرمز چطور است؟!« را 

نوشته که شاید پیغامی برای حضور او در پرسپولیس باشد. 

کافه ورزش

»حسن تفتیان« مسابقات 
ایران را دوست ندارد!

ایسنا نوشت: عدم شــرکت سریع ترین مرد 
ایــران در مســابقات داخلی ایران بــا بهانه 
مصدومیت و شرکت در مسابقات برون مرزی 

تناقض عجیبی را رقم زده است .
حسن تفتیان، ســریع ترین مرد ایران شنبه 
شب در تور قاره ای ســطح برنزی به میزبانی 
ســوئیس شــرکت کرد و رکورد 10.20 ثانیه را 
ثبت کرد. این در حالی است که این دونده در 
مســابقات داخلی قهرمانی کشور و جام امام 
رضا)ع( غایب بود.فدراســیون دوومیدانی بر 
حضور ورزشکاران در مسابقات قهرمانی کشور 
و جام امام رضا )ع( تاکید داشــت؛ اما عدم 
حضور تفتیان ســوال برانگیز شد که ماجرای 
مصدومیت به میــان آمد.ســریع ترین مرد 
ایران در مورد اینکه در مسابقات امام رضا )ع( 
شرکت نکرد، گفت: »چند روز قبل در تمرینات 
از ناحیه پشت ران دچار گرفتگی شدم و پزشکم 
برای جلوگیری از آسیب جدی تر توصیه کرد در 
مسابقات شرکت نکنم. نهایتا تا 2 هفته دیگر 
که پروســه درمانم به اتمام برســد، در یک یا 
2 مســابقه بین المللی برای آمادگی بیشتر و 
کسب ورودی مسابقات جهانی تالش خواهم 
کرد.«اگر دلیل غیبت این ورزشــکار در جام 
امام رضا)ع( گرفتگی عضالت بود پس چرا در 
قهرمانی کشور که قبل از این مسابقات برگزار 
شد، شرکت نکرد؟ چگونه تفتیان مصدومیت 
داشته اما توانسته در اولین مسابقه فصل خود 
در ســوئیس که تنها حدود 10 روز پس از جام 
امام رضا )ع( برگزار شــد، رکــورد 10.20 ثانیه 

ثبت کند؟ 

اخبار جهان

وز عکس ر

»سردار « با ساعت یک 
میلیارد تومانی!

ساعت خاص ســردار آزمون که در دوحه 
به دست داشت سوژه عکاس ورزش سه 
شد. این ساعت رولکس جذاب با الماس 
تزئین شده و شکل و شمایل ویژه ای دارد. 
اعداد ساعت سردار برخالف ساعت های 
معمول فارسی هستند که همین موضوع 
این ساعت را ویژه تر می کند. قیمت این 
ساعت حدود سی و دو هزار دالر است که 
به پول ایران بیش از یک میلیارد و شصت 

میلیون تومان ارزش دارد.

هاشمیان، دور از بازیکنان تیم ملی!
  وحید هاشمیان هنگامی که بازیکن تیم ملی بود به عنوان چهره ای کامال درون گرا شناخته می شد و با سایر ملی پوشان ارتباطی رسمی داشت. این بازیکن در 
اغلب مواقع اردو ترجیح می داد خود را با کتاب خواندن سرگرم کند و خیلی تمایلی به قرار گرفتن در جمع سایر نفرات نداشت. وحید به طور کلی از حواشی فوتبال 
گریزان بود و همین مسئله موجب شده بود تا ارتباطش با بقیه ملی پوشان همواره در یک حد تعریف شده باقی بماند. وقتی وحید هاشمیان به عنوان مربی تیم 
ملی به کار فراخوانده شد اغلب کارشناسان تصور می کردند او قرار است در اتخاذ تدابیر تاکتیکی به سرمربی کمک کند ولی حاال با جدایی کریم باقری هاشمیان 
عمال تنها دستیار ایرانی تلقی می شود و اردوی قطر نشان داد وحید به طور کلی مربی ای نیست که با ملی پوشان قاطی شود و ارتباط نزدیکی با آنها داشته باشد. 
این دقیقا یکی از مشکالت تیم ملی به حساب می آید و بازیکنان به نوعی از کادرفنی دور شده اند چون اسکوچیچ هم چهره ای نیست که مانند کی روش یا بالژویچ 

با بازیکنان رابطه دوستانه عمیقی داشته باشد، به همین خاطر تیم ملی باید در ادامه راه یک دستیار ایرانی جدید به خدمت بگیرد تا این خأل را پر کند.

دنیای ورزش تورنتو نوشت: دراگان اسکوچیچ این 
روزها شــدیدا مورد انتقاد قرار دارد.شکســت ایران 
مقابل الجزایــر موقعیت اســکوچیچ روی نیمکت 
تیم ملی را شــدیدا متزلزل کرده اســت. سرمربی 
کروات از زمان انتخاب به عنوان ســرمربی تیم ملی 
هرگز تا این حد زیر تیغ انتقــادات نبوده و این روزها 
منتقدین شــدیدا نســبت به عملکرد او در ماه های 
اخیر ناراضی هستند.اسکوچیچ از زمانی که سرمربی 
ایران شده بارها تالش کرده به همه نشان دهد مربی 
مقتدری اســت و نظم و انضباط برای او در اولویت 
است؛ اما در عمل رفتارهای متناقضی داشته است. او 
مهدی طارمی را به خاطر یک توئیت از تیم ملی خط 
می زند؛ اما روی حاشیه محمدحسین کنعانی زادگان 
چشــم می بندد و نه تنها این مدافــع را به تیم ملی 
دعوت می کند که در ترکیب اصلی هم بازی می دهد. 

عجیب تر آن که کنعانی زادگان پس از دعوت شــدن 
به اردوی اخیر تیم ملی از سوی کمیته اخالق از اردو 
اخراج شد و ســرمربی تیم ملی هم نتوانست کاری 
کند تا مشخص شــود او در تصمیم گیری های تیم 
ملی هیچ قدرتی ندارد. از طرفی اسکوچیچ در ماجرای 
استقاللی ها هم بسیار ضعیف عمل کرد نتوانست این 
موضوع را مدیریت کند و به خاطر همین هم شدیدا 
مورد انتقاد قرار گرفت.تصمیم گیری های سرمربی 
کروات در حوزه فنی هم ابهامات بســیاری داشته و 
مثال خیلی ها هنوز دلیل استفاده از امید نورافکن در 
قلب خط دفاعی را نمی دانند. مدافع سپاهان فصل 
قبل در سمت چپ خط دفاعی یکی از بهترین های 
لیگ بود ولی اسکوچیچ مقابل الجزایر او را در مرکز 
دفاع آزمایش کرد که با شکست هم مواجه شد. این 
در حالی است که نورافکن در همان دقایقی که مدافع 

چپ بود یک پاس گل داد و با توجه به حضور نفراتی 
چون غالمی، آقاسی و دیگر نفرات در اردو آزمایش او 
در پست دفاع وسط کمی عجیب بود. اتفاقی که مقابل 
کره جنوبی هم برای عارف غالمی رخ داد و او که ذاتا 
یک مدافع وسط چپ پاست، در سمت راست مقابل 
ستاره ای چون هئونگ مین سون قرار گرفت و عملکرد 
ضعیفی داشت.اسکوچیچ تا به امروز در مقابل ضعف 
فدراســیون فوتبال هم واکنش درســتی نداشته و 
طوری رفتار می کند که انگار همه چیز روی روال است. 

اشتباهات مرگباری که اسکوچیچ را لب مرز اخراج رساند؛

در دنیای تو ساعت چند است؟!

رییس فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی:

آنچه شایسته »صفدریان است« در اصفهان دیده نشده!
محمدرضا صفدریان به عنوان مربی شاخص و ورزشکار یک رشته دشوار در سطح دنیا شناخته می شود؛ اما به نظر 

می رسد چنان که شایسته اوست در اصفهان دیده نشده و توقع ما تامین نیازهای ورزشکار در سطح استان است.
به گزارش ایمنا، رضا زارعی از نوزدهم آذرماه 1392 رییس فدراسیون کوه نوردی بود، اما اول دی ماه 1۴00 و با پایان دوره 
دوم ریاست او، از سمت خود کنار رفت تا »امیر قورچیان« سرپرستی فدراسیون را برعهده بگیرد. با این حال زارعی 
اواخر سال گذشته توانست رای اعتماد مجمع فدراسیون را کسب کند و برای سومین بار ریاست فدراسیون کوه نوردی 
و صعودهای ورزشی را برعهده بگیرد. وی ماه های گذشــته به اصفهان آمد و بر روند انتخاب ریاست هیئت نظارت 
داشت. خبرنگار ایمنا گفت وگویی را درخصوص آخرین وضعیت فدراسیون تحت فعالیت زارعی و دیگر موضوعات 

داشته است که در ادامه آن را می خوانید:
ابتدا درخصوص بازی های پیش روی فدراسیون صحبت کنید. با وجود لغو مسابقات آسیایی هانگژو به نظر می رسد 

اردوی سنگ نوردی تیم ملی کشورمان این روزها پیگیری می شود؟
بله، همین طور است. با وجود لغو مسابقات هانگژو و حتی برخی مسابقات داخلی، برنامه ریزی خوبی برای مسابقات 
مقدماتی المپیک و هانگژو داشته ایم و شانس کســب مدال در ماده سرعت داریم. درحال حاضر تیم سنگ نوردی 
کشورمان برای مسابقات جام جهانی سوئیس، فرانسه و اتریش آماده می شود و درواقع این روزها درگیر اخذ ویزا 
برای این ورزشکاران هستیم. درنهایت هدف گذاری دیگری نیز در مسابقات قهرمانی آسیایی کره که در سپتامبر برگزار 

می شود، وجود دارد و سال آینده شاهد رقابت های مقدماتی المپیک هستیم.
لیگ برتر قهرمانی سنگ نوردی در تیرماه برگزار می شود. این مسابقات را چطور ارزیابی می کنید؟

دو دوره مسابقات لیگ یا جام باشگاه ها برگزار شد و از آنجا که عمده باشگاه های کوه نوردی محدود به این رشته هستند 
و در اصل تیم های ورزشی استقبال کمتری دارند سعی شد عالوه بر مسابقات قهرمانی کشور این رقابت ها به صورت 
لیگ برگزار شود. امسال شاهد سومین دوره مسابقات قهرمانی سنگ نوردی هستیم. عالوه بر آن برنامه ریزی سه 
سری مسابقات ملی را داریم که شامل قهرمانی کشور، جام باشگاه ها و جام فجر می شود تا بتوانیم رنکینگ انتخابی 

تیم ملی را براساس این مسابقات داشته باشیم.
از آخرین وضعیت تیم های ملی کشورمان بگویید. عالوه بر آنکه ورزشکاران آماده ای در رشته یخ نوردی و سنگ نوردی 

همچون صفدریان و علیپور در تیم های ملی حضور دارند
شیوع کرونا باعث شد برگزاری مسابقات این رشته ها تحت تاثیر قرار بگیرد. ماه ها برای اعزام ورزشکاران سردرگم 
بودیم؛ اما تا آنجا که امکان پذیر بود سعی شد اعزام هایی داشته باشــیم. در مسابقات یخ نوردی شاهد درخشش 
صفدریان بودیم. امیدوارم در آینده مسابقاتی که تحت تاثیر این پاندمی قرار گرفته است، مجددا برگزار شود تا بتوانیم 

نمایش خوبی در آن ها داشته باشیم.
درخصوص هیئت های استانی صحبت کنید. آیا از روند فعالیت آنان راضی هستید؟

31 هیئت فعال استانی همراه با مناطق آزاد و بالغ بر 350 هیئت شهرستانی داریم که عمده فعالیت ها از طریق پرتال 
فدراسیون و با نظارت هیئت ها از سوی باشگاه ها انجام می شود. خوشبختانه نظم خوبی در این زمینه ایجاد و روند 

خوبی در حوزه آموزش برقرار شده است.
از هیئت کوه نوردی و صعودهای ورزشی اصفهان بگویید 

هیئت کوه نوردی و صعودهای ورزشی اصفهان سال های دور و نزدیک جزو پنج هیئت برتر کشور به خصوص در حوزه 
آموزش بوده است. بوژمهرانی در زمان حضور قبلی شان نبض خوبی در هیئت برقرار کرد و درحال حاضر روند فعالیت 
هیئت با توجه به سوابق رییس آن به خوبی پیش می رود. آینده خوبی را برای هیئت اصفهان پیش بینی می کنم؛ اما 
نکته قابل ذکر این است که توقع داریم با پتانسیلی که در ســنگ نوردی و یخ نوردی در استان اصفهان وجود دارد، این 
رشته ها فعالیت بهتری داشته باشند. درواقع استعدادها و مربیان خوبی می توانند در اصفهان پرورش پیدا کنند. همانطور 

که اشاره شد با حضور آقای بوژمهرانی این روند بهتر خواهد شد. البته ایرادهایی بزرگ نیز برای اصفهان وجود دارد.
چه ایرادهایی؟

موضوع اول نبود زیرساخت مناسب و تداخل فعالیت های یخ نوردی و ســنگ نوردی در تنها سالن زیر نظر هیئت 
استان است. ازآنجاکه رشته یخ نوردی در آستانه ورود به مسابقات آسیایی زمستانه است انتظار داریم این رشته به 
طور ویژه ای مورد توجه قرار گیرد. موضوع دیگر نیز درخصوص صفدریان است. ایشان مربی شاخص و ورزشکار یک 
رشته دشوار در سطح دنیا شناخته می شود. به نظر می رسد چنان که شایسته اوست در اصفهان دیده نشده و توقع 
ما تامین نیازهای ورزشکار در سطح استان است. در سطح کشــور سعی می شود فدراسیون آن ها را تامین کند ؛اما 
امیدوارم این اتفاق را برای صفدریان و در استان اصفهان شاهد باشیم. درواقع آن چیز که شایسته صفدریان است 

خیلی بیشتر از این هاست.
هیئت کوه نوردی و صعودهای ورزشی اصفهان فعالیت متفاوتی در روند انتخاب اعضای این هیئت داشت و دبیر آن 

با نظرسنجی صاحب نظران این رشته انتخاب شد. این گونه انتخاب مشکلی نداشت؟
مشکلی که نداشت. بحث بر این بود که بیشــتر فعالیت هیئت با همگرایی و هم افزایی پیش برده شود. اما این را 
باید اضافه کنم که همه چیز باید با محوریت رییس هیئت شخص بوژمهرانی انجام شود. شاید با روندی که او آغاز 

باشیم. درنهایت باید همه در کنار یکدیگر به گونه ای کار کنند کرد، به حداقل رساندن اختالفات را شاهد 
داشته باشد.که موفقیت های هیئــت اصفهان تداوم 
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مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین شهرداری خبر داد:

اجرای 1۷ برنامه با محوریت توسعه صنایع دستی در اصفهان
مدیــر پژوهش، خالقیــت و فناوری های نوین شــهرداری اصفهــان گفت: در آســتانه روز جهانی 
صنایع دستی و روز ملی فرش دستباف، ۱۷ برنامه با محوریت ترویج و توسعه صنایع دستی در این 
کالن شهر اجرا شده است.مرتضی نصوحی اظهار کرد: از نوزدهم خردادماه به مدت یک هفته نمایشگاه 
صنایع دســتی و هنرهای مردمی در باغ غدیر افتتاح شد و تا بیســت وهفتم همین ماه آماده بازدید 
عالقه مندان است.وی افزود: در هفته صنایع دستی، نمایشگاه دیگری به صورت ویژه در چهل ستون 
با محوریت صنایع دستی افتتاح شد که در این نمایشگاه هنرهای هنرمندان بندرعباس به نمایش 
گذاشته شده است.مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان با اشاره به برگزاری 
مجموعه ای از دوره های آموزشی خالقیت در صنایع دستی در روز ملی صنایع دستی، افزود: با همکاری 
اتاق بازرگانی نیز دوره های آموزشی در ارتباط با مباحث مالیاتی و تجارت الکترونیک و صادرات صنایع 
دستی برگزار می شود.وی با بیان اینکه در شش نقطه از شهر اصفهان، کارگاه های صنایع دستی برگزار 
می شود، افزود: ورکشــاپ هایی نیز با همکاری دستگاه های ذی نفع از جمله اتحادیه صنایع دستی، 
اداره کل میراث فرهنگی و فنی وحرفه ای در ایوان ارگ جهان نما، باغ غدیر، مجموعه چهل ستون و گذر 
فرهنگی چهارباغ برگزار می شود.نصوحی تصریح کرد: برنامه تجلیل از پیشکسوتان صنایع دستی در 
مهمانسرای عباسی و دیدار مدیران شهرداری با برخی از بزرگان صنایع دستی از دیگر برنامه های این 
هفته در اصفهان بوده است.وی از عضویت شهر اصفهان در شبکه شهرهای خالق یونسکو از سال ۹۴ 
تاکنون خبر داد و افزود: از ۶۰۰ رسته صنایع دستی ثبت شده در جهان، ۲۰۰ رسته آن در اصفهان قرار دارد.

 
مدیر بهینه سازی، تعمیرات و نگهداری تاسیسات شهری معاونت محیط زیست 

شهرداری تاکید کرد:

 برنامه ریزی برای استفاده بهینه از انرژی های تجدیدپذیر 
در اصفهان

مدیر بهینه ســازی، تعمیرات و نگهداری تاسیسات شــهری معاونت محیط زیست و خدمات شهری 
شهرداری اصفهان گفت: میزان مصرف انرژی ساالنه شهرداری و سازمان های زیرمجموعه آن ۹۳ هزار 
مگاوات ساعت است که برای اســتفاده بهینه از انرژی های تجدیدپذیر برنامه های خوبی داریم.سید 
مهدی حسینی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دستورالعمل نصب آبگرمکن خورشیدی در ساختمان های 
گروه »ج« و »د« به مناطق پانزده گانه شهر اصفهان ابالغ شده است.وی با اشاره به استفاده از آبگرمکن 
خورشیدی در ساختمان های شهرداری، افزود: بر اساس مصوبه شورای اسالمی شهر پنج درصد انرژی 
مصرفی این ساختمان ها از طریق آبگرمکن های خورشیدی تامین می شود.مدیر بهینه سازی، تعمیرات 
و نگهداری تاسیسات شهری معاونت محیط زیست و خدمات شهری شهرداری اصفهان تصریح کرد: 
میزان مصرف انرژی ســاالنه شهرداری و ســازمان های زیرمجموعه آن ۹۳ هزار مگاوات ساعت است 
که مدیریت مصرف در تمام تجهیزات و شــبکه ها انجام می شود و برای اســتفاده بهینه از انرژی های 
تجدیدپذیر نیز برنامه های خوبی داریم.وی با بیان اینکه مدیریت مصرف انرژی هر ساله در ساعات پیک 
یعنی اول خردادماه تا پایان شهریورماه انجام می شود، گفت: شهرداری اصفهان طی پنج سال متوالی 
رتبه اول مدیریت مصرف انرژی را کســب می کند و سال گذشته و امســال نیز در بین کالن شهرها رتبه 
اول مصرف بهینه را از وزارت نیرو دریافت کرده است.مدیر بهینه سازی، تعمیرات و نگهداری تاسیسات 
شهری معاونت محیط زیست و خدمات شهری شهرداری اصفهان با تاکید بر اینکه سهم مصرف انرژی 
شهرداری مشخص و کاهش مصرف نیز با حفظ سطح کیفیت خدمات تعیین شده است، تصریح کرد: 
شهرداری اصفهان بعد از مشهد رتبه دوم انرژی تجدید پذیر را دارد.در حال حاضر سهم ما از انرژی تجدید 
پذیر دو درصد است که شامل استفاده از پنل ۳۰ نیروگاه خورشیدی، نیروگاه مقیاس متوسط و کوچک و 
ساختمان های مناطق و پارک هاست.وی افزود: اصفهان تنها کالن شهری است که فروش انرژی به شبکه 

برق را دارد و از سه نیروگاه از ۳۰ نیروگاه بر اساس قرارداد با وزارت نیرو انرژی را به شبکه تزریق می کند.

اگر بازهم به تعویق نیفتد، میزبان رییس جمهور خواهیم بود. 
حداقل دوماهی می شــود کــه اصفهانی ها چشــم به راه 
»ابراهیم رییسی« مانده اند و هربار خبری از این سفر می رسد و بعد تکذیب 
می شود. این بار اما جدی تر از همیشه خبرها حکایت از سفر رییس دولت به 
نصف جهان دارد . »ایمنا« به همین بهانه نوشت که درحال حاضر مردم استان 
اصفهان پیگیر زمان سفر رییس جمهور به استان اصفهان و برنامه های مدنظر 
این سفر هســتند و هر فرد بســته به نوع صنفی که در آن فعالیت می کند، 
خواسته و مطالبه ای از رییس جمهور دارد و امیدوار است که رییس جمهور به 
این مطالبات بپردازد و بسیاری از مشکالت آنان را رفع کند. خبرنگار ایمنا هم 
از سطح شهر درمورد خواسته های مردم اصفهان از رییس جمهور پرسیده است 
که شاید مرور آنها خالی از لطف نباشــد. یکی از اهمیت بازگشایی رودخانه 
زاینده رود و فرونشســت می گوید و دیگری از تورم و لزوم رسیدگی به وضع 
گرانی ها؛ فرد دیگر کاهش آلودگی هوا را مطرح می کند و خالصه هر کدام از 
اصفهانی ها موضوعی را از رییس جمهور می خواهند که جزو مشــکالت این 
استان است و امیدوارند در سفر رییس جمهور به مشکالت آن ها پرداخته شود.

احیای رودخانه زاینده رود نه برای تفریح بلکه برای جلوگیری از فرونشست
اسدی به خبرنگار ایمنا می گوید: مهم ترین خواســته ما، احیای زاینده رود 
و جاری شدن آن است. برخی از مســئوالن و مشاوران دستگاه های متولی 
فکر می کنند ما مردم اصفهان جاری شــدن آب زاینده رود را به خاطر تفریح 

می خواهیم؛ در صورتی که اگر بر روی مسئله آب تاکید داریم به خاطر تفریح 
و وقت گذرانی در پل خواجو نیست.وی می افزاید: پدرم کشاورز است، هرچند 
آب زاینده رود با مساعدت مسئوالن برخی از ایام سال باز می شود، اما این مقدار 
آب جوابگوی مصرف آب کشاورزی شهرستان اصفهان نیست؛ ضمن اینکه 
همین قطع شدن و جاری کردن آب زاینده رود باعث شده بناهای تاریخی و 
خیابان ها و منازل مسکونی اصفهان با خطر فرونشست و تخریب روبه رو شود.

توجه به خشکسالی و برخورد قاطع با صنایع آب بر اصفهان
مرد میانسالی می گوید: برخی از مسئوالن در گذشته با بی تدبیری اصفهان را 
خراب کردند. چرا در شهری که اقتصاد آن بر پایه کشاورزی است و در طول تاریخ 
همواره با مخاطره خشکسالی روبه رو بوده است، به بهانه اشتغال، صنایع آب بر 
را در آن استقرار می دهند؛ صنایعی که جز آلودگی هوا و خشکسالی برای استان 
ارمغانی به همراه نداشته اســت!وی ادامه می دهد: بنا به گفته کارشناسان، 
مازوت سوزی و آلودگی هوای ایجاد شــده در اثر فعالیت صنایع آب بر باعث 
کاهش باران می شود؛ به همین جهت از رییس جمهور تقاضا داریم به مسئله 
نظارت بر فعالیت های صنایع آب بر اصفهان ورود جدی داشته باشد زیرا این 

صنایع از هیچ مقام قضایی و انتظامی استان اصفهان حرف شنوی ندارند.

مازوت سوزی در اصفهان را متوقف کنند
همسر این مرد میانسال می گوید: مازوت سوزی و گردوغبار و ریزگردها این 

شهر زیبا را با چالش جدی روبه رو کرده و باعث شده بسیاری از شهروندان 
ازجمله خودم به انواع بیماری های تنفسی مبتال شویم.وی ادامه می دهد: 
از رییس جمهور تقاضا دارم جلوی مازوت ســوزی برخی صنایع در استان 
اصفهان را بگیرد؛ زیرا این صنایع نه به اخطارهای دادستان و نه به مصوبات 
کارگروه کاهش آلودگی هوا توجه نمی کنند و ما شهروندان در اخبار شاهد 
هستیم که مازوت ســوزی در این اســتان هر روز به ویژه در ایام سرد سال 

افزایش پیدا می کند.

کاهش قیمت مسکن را در اولویت قرار دهند
خانم رضایی هم می گوید: هر فرد بنا به مشــکلی کــه دارد، از رییس جمهور 
خواســته ای دارد،اما به نظر من عمده مطالبه مردم جامعــه به ویژه جوانان 
مجرد بحث کاهش قیمت مسکن و اجاره بهاست؛ متاسفانه قیمت مسکن 
و اجاره بهای منزل طی ســال های اخیر به ویژه سال گذشته افزایش نجومی 
داشته و همین امر باعث شده بسیاری از افراد جامعه با مشکالت جدی در این 
حوزه داشته باشند.وی ادامه می دهد: دولت های قبل برای رفع این معضل 
اقدام به طرح هایی همچون مسکن مهر و طرح اقدام ملی مسکن کرده اند؛ اما 
این اقدامات نتوانسته هنوز قیمت افسارگسیخته مسکن و اجاره بهای منزل 
را کاهش دهد، بــه همین منظور از رییس جمهور تقاضــا داریم همان طورکه 
اولویت اصلی امروز در کشور افزایش و جوانی جمعیت است، در کاهش قیمت 
افسارگسیخته مسکن ورود جدی تر داشته باشد تا جوانان بیشتری ترغیب به 

ازدواج و فرزندآوری شوند.

مافیای کنکور در کشور برچیده شود
خانم میانسالی که منتظر تعطیلی کالس خصوصی فرزندش است، به خبرنگار 
ایمنا می گوید: بسیار خوشحال هستم که رییس جمهور به استان اصفهان سفر 
می کند اما امیدوارم در این ســفر مصوبات خوبی برای رفاه و آسایش مردم 
کشور به ویژه مردم اصفهان تصویب کند. تنها خواسته ما از رییس جمهور عالوه 
بر توجه به وضعیت بی آبی و گرانی و تورم در استان اصفهان این است که برای 

یک بار هم که شده تصمیماتی مهم درباره حذف کنکور بگیرند.
وی ادامه می دهد: همه کارشناســان و صاحب نظران طی سال های اخیر به 
این مسئله اذعان دارند که مافیای کنکور بر کشور سایه انداخته، ضمن اینکه 
هزینه های کتاب های کمک درسی و تست کنکور طی سال های اخیر به ویژه 
سال گذشته با افزایش غیرمنطقی روبه رو بوده است؛ همین موضوع موجب 
شده بسیاری از والدین نتوانند هزینه تهیه این کتاب ها را تهیه کنند؛ به عنوان 

نمونه برای تامین هزینه کتاب های کنکور، مجبور شدم طالهایم را بفروشم.

لزوم توجه به پوشش بیمه ها و افزایش تعرفه های پزشکی
خانم جوانی که به اتفاق همسرش در حال پیاده روی است، به خبرنگار ایمنا، 
می گوید: مسئله ای که عنوان می کنم هرچند در اختیار رییس جمهور و دولت 
نیست، اما از رییس جمهور تقاضا دارم حداقل این موضوع را در جلسه سران 
سه قوا مطرح کنند که برخی از قوانینی که در مجلس به تصویب می رسد، نیاز 
به کارشناسی بیشتری دارد که نمونه بارز آن افزایش تعرفه های پزشکی است.

اخبار

درآستانهسفررییسیبهاصفهان؛مردماصفهانازرییسجمهورچهمیخواهند؟

زاینده رود، گرانی، زاینده رود

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان گفت: تدوین نقشه 
راه بافت ها و بناهای تاریخی شهر، اجتماعی سازی و رونق فضاهای شهری و 

اماکن تاریخی از جمله سیاست های کالن شهرداری است.
محمدعلی ایزدخواســتی با بیان اینکــه هر خانه و اماکــن تاریخی فرصت 
استثنایی برای آینده شهر است و شهروندان پاسداران گران بهای شهر هستند، 
اظهار کرد: بافت تاریخی شهر گنج با ارزش کشف شده است که از گذشتگان 

به ما به ارث رسیده و باید به آیندگان انتقال دهیم.
وی با بیان اینکه مراقبت از آثار تاریخی وظیفه هر شــهروندی است و باید با 
دقت نظر و توجه کامل چنانچه اثری را در معــرض خطر دیدند، اطالع دهند، 
افزود: پاسداشــت و نگهبانی از آثار تاریخی اصفهان به یک ضرورت و وظیفه 

شهروندی تبدیل شده است.
مدیرعامل ســازمان نوســازی و بهســازی شــهرداری اصفهان تاکید کرد: 
شــهرداری، بافت تاریخی را به عنوان یکی از ســرمایه ها و ثروت های بزرگ 
و ارزشــمند اصفهان می دانــد، بنابراین سیاســت های کالنــی در این دوره 
 مدیریت شهری تعریف شــده اســت تا اتفاقات خوشــایندی در شهر رقم

 بخورد.
وی با بیان اینکه ثبت جهانی محور فرهنگی و تاریخی اصفهان از جمله اتفاقات 
خوبی است که با حضور تمام قد شهرداری و همکاری سازمان میراث فرهنگی 

و صنایع دستی در حال انجام اســت، گفت: اجرای این طرح بسیار سنگین 
و طاقت فرســا چند ســال به طول می انجامد، اما امیدواریم که در ســازمان 

یونسکو ثبت شود.
ایزدخواســتی با بیان اینکه ثبت محور تاریخی و فرهنگی اصفهان در راستای 
سیاست های حفظ و نگهداری معماری تاریخی شهر در حال پیگیری است، 
گفت: تدوین نقشــه راه بافت ها و ابنیــه تاریخی، اجتماعی ســازی و رونق 
فضاهای شــهری و اماکن تاریخی، از دیگر سیاست های کالن شهرداری در 

این حوزه است.

معاون معماری و شهرسازی شــهردار اصفهان گفت: در برنامه جدید جامع شهر 
اصفهان که به عنوان یک برنامه راهبردی و مسئله محور به عنوان پایلوت کشور در 
حال تهیه تدوین و اجراست، بازیگران شهر که به صورت مستقیم و غیرمستقیم در 

ساخت وساز شهر نقش دارند، سهیم خواهند بود.
وحید مهدویان در آیین گشایش اجالس سازندگان و طراحان اصفهان، اظهار کرد: 
قانون، شهر و تمدن سه همراه تاریخی دیرینه هستند و قوانین و مقررات شهرسازی 
و معماری در حصول توسعه پایداری شهرها، ظهور جامعه مدنی، باال بردن کیفیت 

زندگی شهری نقش بسزایی دارند.
وی افزود: با توجه بــه نقش محوری دولت مرکــزی در دوران معاصر بیش از ۱۰۰ 
آیین نامه، ضابطه و طرح برای ساخت وساز شهری تصویب شده است تا محیط های 

پایدار و ایمن در شهرها ایجاد شود.
معاون معماری و شهرسازی شهردار اصفهان گفت: مهندسان و سازندگان بزرگ 
ترین گروه بهره برداران از این قوانین هستند و نقش موثرتری در این زمینه بر عهده 
دارند، اما با توجه به اینکه رویکرد ایجاد مشــروعیت حقوق شهروندی در قوانین 
شهرسازی ایران وجود نداشته، برای حضور شــهروندان در فرآیند تصمیم گیری، 
سازوکار مناسبی تدوین نشده است و مهندســان نیز در این زمینه نقشی ندارند، 

بنابراین این موضوع در شهر اصفهان مورد توجه قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: در برنامه جدید جامع شهر اصفهان که به عنوان یک برنامه راهبردی 

و مســئله محور به عنوان پایلوت کشــور در حال تهیه تدوین و اجراست، بازیگران 
شهر که به صورت مستقیم و غیرمستقیم در ساخت وساز شهر نقش دارند، سهیم 

خواهند بود.
مهدویان تصریح کرد: مرحله نخســت برنامه جدید جامع شهر اصفهان در قالب 
مرحله تشخیص با رویکرد نوین به همت شهرداری و شورای اسالمی شهر و اداره 
کل راه و شهرسازی تهیه و تصویب شده اســت که اگر شهرداری اصفهان به عنوان 
کارفرمای مرحله دوم پروژه تعیین شود، مرحله تجویزی این طرح نیز آغاز خواهد 

شد.

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری خبر داد:

تدوین نقشه راه بناهای تاریخی شهر 
معاون معماری و شهرسازی شهردار مطرح کرد:

نقش آفرینی بازیگران ساخت وساز شهر در تدوین طرح جامع اصفهان
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رییسهیاتمدیرهذوبآهندلیلاجرایینشدنکاملقراردادساختوتحویلریلبهشرکتراهآهن

ریل ملی در چالش نوسانات تولیدی

؟؟؟؟؟؟؟؟؟

با مسئولان

؟؟
 ؟

س:
عک

مفاد آراء
3/181 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 547 مورخ 1401/2/28 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 آقای کام شاد 
مسلم  به شناسنامه شماره 651 کدملی 1971785350 صادره مسجد سليمان فرزند 
جعفر در ششــدانگ يکباب مغازه به مســاحت 33/16 متر مربع مفروزی از پالک 
شماره 11 فرعی از 4410  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان  در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است.
- برابر رای شماره 576 مورخ 1401/3/3 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 کام 
شاد مسلم  به شناسنامه شماره 651 کدملی 1971785350 صادره مسجد سليمان 
فرزند جعفر در ششــدانگ يکباب مغازه و زمين متصله به مســاحت 100/22 متر 
مربع مفروزی از پالک شماره 11 فرعی از 4410  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 آگهی 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: 1401/03/25
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/09

م الف: 1335142  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

3/182 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 288 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 مهنوش 
کشاورز  به شناسنامه شماره 15050 کدملی 1292860154 صادره اصفهان فرزند 
جمشيد در  سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه به مساحت 52/85 متر مربع 
مفروزی از پالک شــماره 2270  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان مع الواســطه و بموجب بيع نامه عادی از طرف خانم عزت حسنی 
سيچانی »مالک رسمی« به متقاضيان )مهنوش کشاورز و گلنوش کشاورز( واگذار 
)که پدر متقاضيان آقای جمشيد کشاورز به موجب بيع نامه عادی از خانم رقيه خاکی 
سيچانی خريداری نموده و وی نيز از آقای نصراله فتوحی خريداری نموده است و نيز 
ورثه ی خانم رقيه خاکی به موجب رضايتنامه عادی به طرفيت متقاضيان، اعالم 
نموده اند نسبت به مالکيت مرحومه رقيه خاکی سيچانی هيچ گونه ادعايی ندارند( 

گرديده است. 
- برابر رای شماره 289 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 گلنوش 
کشاورز  به شناسنامه شماره 6095 کدملی 1292770694 صادره اصفهان فرزند 
جمشيد در  سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه به مساحت 52/85 متر مربع 
مفروزی از پالک شــماره 2270  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان مع الواســطه و بموجب بيع نامه عادی از طرف خانم عزت حسنی 
سيچانی »مالک رسمی« به متقاضيان )مهنوش کشاورز و گلنوش کشاورز( واگذار 
)که پدر متقاضيان آقای جمشيد کشاورز به موجب بيع نامه عادی از خانم رقيه خاکی 
سيچانی خريداری نموده و وی نيز از آقای نصراله فتوحی خريداری نموده است و نيز 
ورثه ی خانم رقيه خاکی به موجب رضايتنامه عادی به طرفيت متقاضيان، اعالم 
نموده اند نسبت به مالکيت مرحومه رقيه خاکی سيچانی هيچ گونه ادعايی ندارند( 

گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
 صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهی بــه مدت دو ماه اعتراض خــود را به اين 
اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجــع قضايی تقديــم نمايند. بديهی اســت در صورت 
 انقضای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت صادر 

خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/25
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/09

م الف: 1335395  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

مفاد آراء
3/183 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
  برابــر رای شــماره 268 مــورخ 1401/1/28 هيــات اول موضــوع قانــون 
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 کاشی درچه به شناسنامه شماره 22863 کدملی 1282698001 صادره 
اصفهان فرزند محمد باقر در ششدانگ يکباب خانه به مساحت 293/12 متر مربع 
مفروزی از پالک شــماره 4786 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان  به موجب بيع نامه عادی و مع الواسطه از طرف آقای مرتضی نظری 

)مالک رسمی( خريداری شده است.
لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
 صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهی بــه مدت دو ماه اعتراض خــود را به اين 
اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجــع قضايی تقديــم نمايند. بديهی اســت در صورت 
 انقضای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت صادر 

خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/25
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/09

م الف: 1335386 
 مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
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چاپخانه: نشر فرهنگ           آدرس: اهواز. شهرک صنعتی شماره 4. چاپخانه نشر فرهنگ

در نشست رسانه ای ستاد عملیاتی مدیریت و گذر از پیک 1401 که با حضور معاون 
فروش و خدمات مشــترکان و مدیر دفتر مدیریت مصرف شــرکت توزیع برق 
اصفهان برگزار شد، مدیریت مصرف برق در بخش های اداری، خانگی و صنایع با 

توجه به شروع پیک مصرف از15 خردادتا15مردادماه تشریح شد.
مهرداد جنتیان، معاون فروش و خدمات مشترکان توزیع برق اصفهان اعالم کرد: 
به تمام اداره ها اخطار مدیریت مصرف داده شده و چنانچه، الگوی مصرف را رعایت 
نکنند، برق آنها قطع می شــود. وی افزود: طبق بند2 وزیران، بانک ها، نیروهای 
مسلح و همه دوایر دولتی موظفند 30درصد در وقت اداری و 60درصد در ساعات 
غیراداری به صرف جویی برق خود اقدام کنند. زیرا قطع انشعاب برای نهادهایی 
که همکاری نمی کنند، پیش بینی شده است. جنتیان با اشاره به اینکه با بخش 
های پرمصرف خانگی، تجاری و صنعتی برخورد می کنیم، گفت: در صورت افزایش 
مصرف در ساعات پیک، پس از دو نوبت اخطار، در صورت ادامه مصرف باال، برق 
آنها با حکم دادستانی قطع می شود. وی با انتقاد از عدم رعایت الگوی مصرف در 
بخش خانگی و تجاری، عدم آگاهی از ساعات پیک را مهم ترین دلیل افزایش 
مصرف در ساعات پیک عنوان کرد.  جنتیان درباره وضعیت نیروگاه توضیح داد: 
میزان تولید نیروگاهای آبی به دلیل مشکالت خشکســالی های اخیر کاهش 
یافته و یا انرژی خود را ذخیره می کنند که این موضوع نیز مشــکالتی را در تولید 
برای ما ایجاد کرده است. وی اظهار کرد: کنترل هوشمند به ویژه برای مشترکان 
دیماند و پرمصرف ها، برنامه ریزی در تغییر شیفت کاری صنایع، یک روز در هفته 
با هدف مدیریت اضطراری بار، مشوق هایی برای مشترکانی که الگوی مصرف را 
رعایت می کنند و همچنین مشوق هایی برای کشاورزان درنظرگرفته شده که اگر 
از ساعت 11صبح تا 17 عصرمصرف برق چاهای خود را به صفر برسانند، در ساعات 
دیگر می توانند از برق رایگان برخوردارشوند. ضمن آنکه کشاورزان، همکاری خوبی 
داشته اند.مرسل صالحی، مدیردفترمدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان 
نیز درباره اینکه  آیا امسال خاموشی خواهیم داشت یا خیر، گفت: وقوع خاموشی 
بستگی به میزان رشد مصرف خواهد داشت و چنانچه مدیریت مصرف رعایت شود، 
احتمال وقوع خاموشی کاهش می یابد ؛اما شرکت های توزیع شرایط مقابله با 
خاموشی ها را آماده کرده اند و سعی براین است که خاموشی نداشته باشیم.وی با 
اذعان به اینکه مدیریت مصرف در زمانی نهادینه می شود که فرهنگ سازی موفق 
داشته باشیم، گفت: با آغاز فصل پیک و افزایش دما، توجه به سرویس وسایل 
سرمایشی ازجمله کولرهای گازی و آبی را توصیه می کنیم.همچنین در تعامل با 
شهرک های صنعتی، ســازمان صمت و دیگر مراکز صنعتی، برنامه ریزی برای 
کنترل پیک و جابه جایی یک روز کاری با جمعــه و دریافت پاداش در مقابل آن 

توصیه شده است. چنانچه، سال گذشته، 17میلیارد تومان پاداش پرداخت کردیم.
صالحی از صنایع پرمصرف انرژی مانند فوالد و سیمان نام برد که گاهی تا 50درصد 
و گاهی تا 90درصد بارگیری دارند و الزم اســت بیش از پیش به الگوی مدیریت 
بار توجه کنند.مدیر دفتر مدیریت مصرف شــرکت توزیع برق اصفهان با تاکید بر 
ضرورت تراز درتولید و مصرف، بیان کرد: در صورت وقوع ناترازی و مصرف بیش از 
حاشیه امنیتی، سیستم های شبکه و رله های فرکانسی به طور خودکار فعال می 
شوند. وی افزود: تمام هم و غم وزارت نیرو و توانیر رعایت توازن بین تولید والگوی 
مصرف است.مرسل صالحی با اعالم اینکه 37درصد مشترکان خانگی پرمصرف 
هستند، الگوی مصرف در بخش خانگی در ماه های گرم سال را 300کیلووات و در 
ماه غیرگرم، 200کیلووات بیان کرد و افزود: سرویس کولرها می تواند به کاهش 
20تا 30درصدی مصرف کمک کند. وی، رعایت ســاعات اســتفاده از تلویزیون، 
غبارزدایی المپ ها و استفاده از چراغ های تایمردار را توصیه کرد.صالحی از اخذ 
12هزار تفاهم نامه و اختصاص پاداش پس از بررسی عملکرد خبر داد و یادآور شد: 
در بخش کشاورزی باید 48مگاوات، در بخش عمومی و اداری 18مگاوات و در 
بخش صنعت 81 مگاوات در هر ساعت، کاهش مصرف داشته باشیم. وی با اشاره 
به تشکیل اتاق پایش در اصفهان، رصد لحظه ای مصارف مشترکان دارای کنترل 
هوشمند و قطع برق درصورت عدم رعایت الگوی مصرف را عنوان کرد. صالحی به 
مباحث اختصاص سوخت یارانه ای به مشترکانی مانند بیمارستان ها و قاچاق 
سوخت پرداخت و گفت: اکنون 200دیزل شناسایی کرده ایم که 25 مگاوات توان 
تولید دارند. سیدمجتبی باطنی، مدیرروابط عمومی شرکت توزیع برق اصفهان نیز 
با اشاره به احداث نیروگاه های جدید، اطالعات الزم درباره نیروگاه های خصوصی 
و سیکل ترکیبی، افزایش راندمان و توسعه نیروگاه های خورشیدی را مطرح کرد و 

گفت: احداث نیروگاه مستلزم سرمایه گذاری بخش خصوصی است. 

مدیرعامل جدید آبفای استان اصفهان ســرلوحه کار این شرکت را کار جهادی 
مبتنی بر دانش اعالم کرد.حسین اکبریان در نخستین روز کاری خود با حضور 
در نشست شورای معاونین گفت: خدمت رســانی به مردم شریف دیار نصف 
جهان همواره اولویت مدیران و کارکنان شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
در 56 سال گذشته بوده و خوشبختانه در این زمینه سابقه درخشانی دارد.وی 
از پشــتوانه تاریخی و نیروی انسانی ســالم و متخصص به عنوان نقاط قوت 

آبفای اســتان اصفهان نام برد و اظهار امیدواری کرد که بــا کار جهادی مبتنی 
بر دانش همراه با ســالمتی، بتوان با سرعت بیشــتری به مردم خدمت کرد.

اکبریان در عین حال از ایجاد وفاق و همدلی میــان کارکنان به عنوان یکی از 
برنامه های عملیاتی خود یاد کرد و از کارکنان در همه سطوح سازمانی خواست 
در تصمیم سازی ها مشارکت فعال داشته باشند تا بتوان مشکالت موجود را 

پشت سر گذاشت.

شهردار نیامی، پایتخت کشــور نیجر در جریان ســفر به اصفهان تعهد و تالش 
متخصصان آبفا را در جهت ارتقای سامانه های تصفیه فاضالب با وجود تحریم ها 
مورد تمجید قرار داد.»دوگاری مومانی« در جریان بازدید از تصفیه خانه فاضالب 
شمال اصفهان با اشاره به این که تصفیه فاضالب این کالن شهر با بهره گیری از 
تجهیزات بسیار پیشرفته ای در حال انجام است، گفت: به رغم مشکالت موجود و 
تحریم های غرب علیه ایران، تصفیه خانه های فاضالب شهر اصفهان به تجهیزات 
کامل و فناوری روز مجهز هستند که این پیشرفت های تحسین برانگیز نشان از 
استعداد و خالقیت بسیار باالی متخصصان آبفای استان اصفهان دارد.شهردار 
پایتخت کشور نیجر با بیان این که این بازدید سرآغاز یک همکاری دوجانبه میان 
شهرهای اصفهان و نیامی است، افزود: اجرای چنین تاسیساتی در اصفهان به 

عنوان یک الگو برای ما محسوب می شود تا آن را در شهر و کشور خود اجرا کنیم.

مدیرعامل جدید آبفای استان اصفهان:

کار جهادی مبتنی بر دانش باید سرلوحه کار قرار گیرد

تمجید شهردار پایتخت کشور نیجر از تالش متخصصان آبفای اصفهان

در نشست رسانه ای ستاد عملیاتی مدیریت و گذر از پیک 1401 شرکت توزیع برق اصفهان مطرح شد؛

کاهش خاموشی مستلزم رعایت الگوی مصرف بار است

به هرحال به مناسبت هفته محیط زیست، نشست خبری معاون محیط زیست و خدمات   
شهری شــهرداری اصفهان با حضور خبرنگاران و در ســالن کنفرانس کتابخانه مرکزی 
شهرداری اصفهان برگزار شــد. محمد حسن مردانی، رییس اداره ارتباطات رســانه ای و قائم مقام حوزه 
برنامه ریــزی اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری اصفهان  و  ســید مهدی حســینی ، مدیر 
بهینه ســازی، تعمیرات و نگهداری تاسیسات شــهری شــهرداری اصفهان هم در این نشست، بقایی را 

همراهی می کردند. 
در ادامه گزیده ای از صحبت های معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان در این جلسه را می خوانید:

     توجه سازمان پســماند بر پســماند خشــک اســت. در این راســتا یکی از برنامه ها در سال 14٠1 
فرهنگ سازی درخصوص پسماند است تا به نتایج خوبی برســیم که نیازمند همراهی خود مردم خواهد 
بود. در درجه اول راهکارهایی برای کمتر تولید کردن زباله و ســپس تفکیک  و مراحل بعدی در نظر گرفته 

می شود.
    ) با اشاره به وظایف و اقدامات سازمان میادین و ساماندهی مشاغل(: این سازمان وظیفه ساماندهی 
و توزیع شبکه عادالنه را به عهده دارد و در این زمینه اقدامات اولیه خوبی انجام شده ، یکی از اهداف مان 
این است که قطب توزیع کشور شویم و در این راســتا برخی موارد عملی و ظرفیت  بخشی دیگر نیز وجود 

دارد.
   ) با اشاره به وظایف مدیریت کنترل نظارت یا به نوعی پلیس شهرداری(: این بخش وظیفه نظام بخشی 
را به عهده دارد، درباره این مورد پیش بینی شــده که هوشمندســازی انجام شــود و تالش بر این است 

نظارت ها را از نظارت مستقیم فردی به سمت نظارت هوشمند ببریم.
    در خدمات شهری 3 قرارداد اصلی شامل نظافت، جمع آوری زباله و رفت و روب، فضای سبز و تعمیر 
و نگه داری )نت( وجود دارد. مشــکلی که با قراردادها داریم این اســت که آن هــا را نفر محور)کارگری( 
می کنیم؛ اما در قرارداد امسال پیش بینی به سمت تجهیز محور شدن است. نکته ای که امسال در قرارداد 
مطرح نشده این اســت که زمان تعویض تجهیزات مشــخص نشده و فرض بر این اســت که تجهیزات 

میانگین عمر 5 ساله دارد.
     الیحه ای با  عنوان صندوق توسعه انرژی برای شورای شهر ارسال شــد و پیشنهاد داده شد که درآمد 
حاصل را مناطق برداشت نکنند، اعضای شورا هم در این راســتا پیش قدم شدند و حدود 7 میلیارد برای 
این کار پیش بینی کردند و مقرر شــده تا ســال 1405 حدود 25 درصد انرژی مورد اســتفاده در شهر از 

انرژی های تجدیدپذیر باشد.
    یکی از ادارات این مدیریت، اداره خدمات شــهری است که معطوف به امور شــهرها در مناطق یعنی 
جمع آوری زباله ها و نظافت شــهری است، در این راســتا قرارداد نظافت را داریم که مشکل آن حجمی-

کارگری بودن اســت و نیاز است در این راســتا تالش کنیم  تا کار را به صورت حجمی شدن پیش ببریم تا 
اجحافی در حق کارگران انجام نشود.

   معضل اصلی مان در خدمات این است که در یک سال اخیر حدود 212 نفر به چرخه 2 هزار و 400 نفره 
کارگری اضافه شده است، همچنین در حال حاضر مشکل کارگری را پیدا کردیم و نیاز است در این راستا 
به سمت مکانیزه شــدن پیش برویم، افق مان در این زمینه این است که تنها در شــرایط بازنشستگی و 
خواست شخص، تعدیل نداشته باشیم؛ در این راســتا حدود 300 نفر از کارگران حوزه خدمات شهری در 

معرض بازنشستگی هستند و به خواست خودشان بازنشسته خواهند شد.
   یکی از اصول کار این اســت که حقوق هر کارگری که در حال خدمت رسانی اســت از نظر قانونی تماما 
تامین و پرداخت شــود.یکی از مواردی که در این ســال به قرارداد اضافه شده این اســت که تمام موارد 

پیرامون اضافه کاری، مرخصی، سنوات در نظر گرفته شده است.
    میانگین نظافت برای هر کارگر 15 هزار و 8٠٠ متر مربع است، که 6 هزار متر مربع نظافت و باقی مانده 
آن نگهداری اســت، در مجموع 48 میلیون متر مربع مساحت معابرمان اســت که نیاز است شبانه این 
مساحت نظافت شود؛ در سال جاری 11 ماشــین مکانیزه برای رفت و روب اضافه خواهیم کرد و نیمی از 
مساحت شهر با این ماشین ها تمیز خواهد شد، این اعداد با پیش بینی وضعیت نیروها برای بازنشستگی 
به دست آمده است. یکی از اقدامات مان این است که مناطق را چک می کنیم تا بیشتر از حد مطرح شده، 
فضا برای نظافت به کارگران داده نشــود، همچنین مرخصی کارگران را مدنظر قرار دادیم در حالی که این 

مورد در گذشته پیش بینی نشده بود.
    ) با اشــاره به طرح عدم جمع آوری زباله ها در روز جمعه(:در این طرح صرفه جویی برای شهرداری و 
تغییر حقوق کارگران مطرح نیست، طبق نظرسنجی ها حدود 2٠ تا 3٠ درصد شهروندان تاریخ را فراموش 
می کنند اما روزهای هفته را بــه یاد دارند، در این راســتا کارگران هم تعطیلی و هم جمعه کاری شــان را 

می گیرند؛ این طرح از 4 تیر آغاز خواهد شد و معتقدیم جواب می گیرد. 
    روزانه 3٠٠ هزار لیتر شــیرابه زباله حمل می کنیــم که منبع بیماری های فراوانی اســت، اگر با کمک 
شهروندان این مقدار را کم نکنیم با مشکالت زیادی مواجه خواهیم شد؛ اما اگر این معضل حل شود کمک 

به اقتصاد شهر نیز صورت می گیرد.
   در شــهرداری چند بودجه از جمله مســتمر و عمرانی مناطق داریم که حدود 2 هــزار میلیارد بودجه 

شهرداری معطوف به خدمات شهرداری است.
   در خدمات شهری تالش می کنیم تفاوتی بین مناطق قائل نشویم؛ اما برخی مناطق خودشان بودجه 
 دارند و دســت به تغییراتــی می زننــد و برخی مناطــق نیز جنبــه گردشــگری دارند و شــرایط آن ها 

متفاوت است.
   )با اشاره به آخرین وضعیت باغ وحش اصفهان (: قرار بر این شــده که باغ وحش نقاهت گاهی برای 
حیوانات باشد؛ اما برای هر بخش نکاتی مطرح اســت و در نهایت پیشنهاد ما این است که پارک وحش 
داشــته باشــیم، ولی فعال در این مکان امکان بازدید برای عموم وجود ندارد ولی در حــال برنامه ریزی 

هستیم.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری اصفهان در حضور خبرنگاران:

خدمات شهری به سمت مکانیزه شدن پیش می رود

جناب آقای حسین اکبریان
  

انتصاب شايسته حضرتعالی به عنوان مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان  اصفهان    که بیانگر تعهد ،کارآمدی ، لیاقت 

و شایستگی  های بر جسته شما در صحنه های خدمت صادقانه به نظام و میهن اسالمی  است  را تبريك عرض مينمايم.

روزنامه زاینده رود

 نشســت خبری معاون محیط زیســت و خدمات شــهری شــهرداری اصفهان معموال 
خالی از حاشیه نبوده؛ حاشــیه هایی که البته چندان هم جذاب نیســت. به نظر می رسد 
»مهدی بقایی« کال عالقــه ای به گزارش عملکرد یــا ارائه آمار دقیق به اصحاب رســانه نــدارد و البته از 
پاســخ به هرگونه ســوال انتقادی هم ابا دارد و تمایلی به صحبت درباره ایرادات یا نقصان و کمبودهای 
حوزه کاری خود ندارد و با تمام این تفاســیر معلوم نیســت چرا اصال نشســت خبری برگــزار می کند! 
آنچه که خبرنگار حاضر در این نشســت از ســوی روزنامه »زاینــده رود« درباره گزارش نشســت خبری 
روایت کرد، حاکی از پاســخگویی نه چندان محترمانه بقایی به ســواالت بعضا انتقادی برخی خبرنگاران 
بود و به این فقره باید پاســخ های تک کلمه ای یا نهایتــا دو کلمه ای »نمی دانــم« و »اطالع ندارم« را 
هم به شیوه پاسخگویی این مسئول شــهری اضافه کرد و اینجا این ســوال مطرح می شود که اگر مقام 
مســئولی درباره حوزه خدمتی خود اطالعات کافی نــدارد، چرا تصمیم به برگزاری نشســت خبری می 
گیرد و اصوال چرا باید اطالع نداشته باشــد؟! یکی دیگر از خبرنگاران حاضر در این نشست هم در توصیف 
شیوه پاسخگویی این مقام مسئول اینگونه گفت که : »کال هیچ ســوالی را دقیق و درست جواب نداد!«

حاال اینکه در محل برگزاری نشست هرچند ثانیه یک بار برق می رود و می آید، خود ماجرای 
دیگری است که توجیه آن، صرفه جویی در مصرف برق اســت که خب البد طبیعی است. 
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