
 تشکیل کنسرسیوم بانک های دولتی در اصفهان به منظور کمک به تولید، امیدها برای
 کاهش نقدینگی در صنعت استان را افزایش می دهد؛
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 جانشین رییس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان:

 تولیدکنندگان اصفهانی 
 با محدودیت 
مواجه هستند

 توقف طالیی پوشان 
در نقش جهان؛

پر اشتباه مثل سپاهان!
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  پزشک اصفهانی

 بر اثر کرونا
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 مدیرعامل سازمان نوسازی و
 بهسازی شهرداری اصفهان:

 میدان امام حسین)ع( طی
 دو فاز در مسیر دولتخانه 

صفوی احیا می شود
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 موافقت رییس جمهور با اختصاص
  ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار  به 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان؛
باالخره اصفهان دیده شد

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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8 صفحه
8قیمت: 1۰۰۰ تومان

شناسایی حدود 
1۵۰۰ میلیارد 

تومان سود نقدی 
برای فوالد مبارکه

مجمع عمومی عادی سالیانه ذوب آهن اصفهان 
با حضور سهامداران، نمایندگان صاحبان سهام، 
اعضای هیئت مدیره و  نماینده سازمان بورس 
و اوراق بهادار تهران ، در تاالر تشــریفات و تاالر 
آهن ذوب آهن اصفهان با رعایت پروتکل های 

بهداشتی  پنجشنبه  19 تیرماه برگزار شد.
نماینــدگان ســهامداران عمــده ذوب آهن  در 
جایگاه هیئت رییسه قرار گرفتند و دکتر سعید 
عبودی، رییس هیئت مدیره شرکت صدر تامین 

ریاست مجمع را عهده دار شد. 
مهندس منصور یــزدی زاده، مدیرعامل ذوب 
آهــن اصفهان در ارائــه گزارش هیئــت مدیره 
مربوط به عملكرد ســال 98 و برنامه های آتی 
این شــركت گفت :   رکورد تولید با دو کوره بلند 
و ثبت رکورد روزانه، ماهانه و ســاالنه تولید کک 

ازجمله دستاوردهای سال قبل است.
وی با اشــاره به دســتیابی به رکــورد  کمترین 
مصرف کک، اظهار کرد: کک، مهم ترین بخش 
قیمت تمام شده شرکت در بحث انرژی است 
و در حالی که دیگر فوالدســازان از گاز استفاده 
می کنند، اما ذوب آهن به دلیل روش تولید کوره 

بلند ناچار به استفاده از کک است.
مدیرعامل شرکت ذوب آهن با تاکید بر اینکه به 
دلیل کمبود کمی و کیفی در زغال سنگ در کشور 
و همچنین کمبود کک در کشور ناچار به واردات 
هســتیم که مجموع آنها 50 درصد قیمت تمام 
شده شرکت ذوب آهن را در برمی گیرد، افزود: 
در این حوزه عدد 512 کیلو به ازای هر تن چدن را 
در سال 98 به 510 کیلو رساندیم و امیدواریم در 

سال 99 این روند کاهشی ادامه یابد.
وی با اشــاره به روند آزمایشــی پروژه PCI به 
عنوان یکی از پروژه های اقتصادی ذوب آهن، 
اظهار کرد: قرار بود بهره برداری رســمی از این 
پــروژه در فروردین امســال با حضــور رییس 
جمهور انجام شــود که به دلیل شرایط موجود 
این اتفاق رخ نداد؛ اما امروز شرکت از این پروژه 

استفاده آزمایشی می کند.

  وی با بیان اینکــه یکــی از فاکتورهای مهم 
صنعت فوالد تولید ســرانه فوالد است، اظهار 
کرد: میــزان تولید ذوب آهن در ســال 97به 
ازای هر نفر، 161 تن بود که این عدد در ســال 
98 به 174 تن رســید و پیش بینی می شود 
در ســال جاری با جهش تولید و با راه اندازی 
کوره شــماره یک به عدد 199 تــن به ازای هر 
نفر برســیم که این حاصل دو اقــدام از جمله 
افزایش تولید و دیگری خروجی شرکت است 
و در عمل جهش تولید در این شــرکت محقق 

می شود.
مدیرعامل شــرکت ذوب آهن با اشاره به ثبت 
رکورد صادرات شــرکت ذوب آهن در ســال 
گذشته با یک میلیون و 155 هزار تن محصول، 
گفت: این میزان صادرات معــادل 50 درصد 

محصوالت اصلی شــرکت اســت.وی افزود: 
تثبیت ســودآوری شرکت را در ســال گذشته 
شــاهد بودیم و امســال 880 میلیارد تومان را 
هدف گذاری کردیم. بدین ترتیب زیان انباشته 

شرکت را به صفر خواهیم رساند و سال آینده به 
طور قطع سود تقسیم خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه در سال 98 نسبت به سال 97 
شاهد رشد 57 درصدی هزینه های مواد اولیه 

بودیم، ادامه داد: رشد هزینه ها در حالی بود که 
رشد فروش شرکت 28 درصد رقم خورد و این 
یکی از دالیل نرسیدن به سود عملیاتی مناسب 

ذوب آهن همانند سال 97 بود.

مدیرعامل   ذوب آهن با اشــاره به دالیل رشد 
هزینه هــای ذوب آهن، اظهار کرد: رشــد 57 
درصدی قیمت زغال و همچنین نرخ افزایشی 
تورم و ... موجب رشــد هزینه هــای تولید در 

ذوب آهن شده است.
وی با بیان اینکه ذوب آهن در بحث فروش با 
محدودیت هایی در فروش محصوالت خود در 
بورس کاال مواجه شد، تاکید کرد: در این شرایط 
به سود قابل پیش بینی دست نیافتیم، برآورد 
ما از سود از دست رفته 800 میلیارد تومان بوده 
است. یزدی زاده در ادامه به چالش های پیش 
روی شــرکت اشــاره کرد و گفت: بزرگ ترین 
مشکل ذوب آهن کمبود مواد آهن دار در کشور 
اســت، اما با رویکرد جدید وزارت صمت روند 
خام فروشــی رو به کاهش اســت و با تدابیر 
صورت گرفته قرار اســت پیش از صادرات ابتدا 

نظر تولیدکنندگان داخلی جلب شود.
وی با اشــاره به ترجیح معادن به تبدیل سنگ 
آهن به کنسانتره و گندله  که  یک چالش برای 

ذوب آهن محسوب می شود، گفت: ما امروز با 
کمبود سنگ آهن درشــت دانه در کشور مواجه 
هستیم، از سوی دیگر برخی صنایع باال دستی 
همچون گل گهر و چادرملــو به تولید فوالد روی 
آورده اند و در این شرایط آنها تامین مواد اولیه 

خود را در اولویت قرار داده اند.
وی با اشــاره به اینکه ذوب آهــن همانند دیگر 
فوالدسازان از یارانه انرژی برخودار نیست، اظهار 
کرد: مطابق آخرین برآورد ذوب آهن به ازای هر 
کیلو تولید محصول 1050 تومان از یارانه انرژی 

بی بهره است.
وی با اشاره به برنامه های مقابله با چالش های 
موجود، اظهار کرد: شــرکت ذوب آهن به دنبال 
خرید معادن زغال ســنگ و سنگ آهن است 
و اقداماتی نیز صورت گرفته اســت، همچنین 
تمدید مجوز هیئت وزیران در عرضه یک میلیون 
و 750 هزار تن ســنگ آهن، ارائه برنامه تامین 
کامل مواد اولیــه ذوب آهن و پیشــنهاد آن به 
وزارت صمت از مهم ترین برنامه های این شرکت 
است.وی با اشاره به راه اندازی کوره بلند شماره 
یک ذوب آهن، تصریح کرد: با وجود کمبودهای 
بسیار در آستانه راه اندازی کوره بلند شماره یک 
هســتیم؛ اما مهم ترین بحث آن تامین پایدار 
مواد اولیه آن اســت که با برنامه ریزی وزارت 
صمت به زودی شــاهد راه اندازی آن خواهیم 

بود.
  در پایان این مجمع، شــرکت سرمایه گذاری 
صدر تامین، شــرکت پویش بازرگان، شــرکت 
فرآورده های نسوز ایران، شرکت توسعه معادن 
پارس تامین و شــرکت صبا تامیــن به عنوان 
اعضای هیئــت مدیــره در دوره جدید به مدت 
دو ســال انتخاب شــدند.همچنین موسســه 
حسابرسی هشــیار ممیز به عنوان حسابرس 
مســتقل و بــازرس قانونی اصلی شــرکت و 
موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان 
حسابرس مستقل و بازرس قانونی علی البدل 

برای مدت یک سال انتخاب شدند.

در مجمع عمومی عادی سالیانه ذوب آهن اصفهان عنوان شد:

ذوب آهن اصفهان با راه اندازی کوره بلند شماره یک، جهش تولید را محقق می سازد

  رییس پلیس راهور اصفهان از  اعمال تغییرات 
جدید در طرح حمل و نقل شهری خبرداد:

   خداحافظی اصفهانی ها
 با طرح زوج و فرد 
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امارات، شورشیان لیبی را به پهپادهای اسرائیلی مجهز می کند
منابع لیبیایی نزدیک به مسئوالن شرق لیبی اعالم کردند که یک هواپیمای ترابری اماراتی در اواسط 
هفته گذشته در پایگاه نظامی الجفره در مرکز کشور که تحت کنترل نیروهای واگنر روسیه است، فرود 
آمد که حامل مقادیر زیادی تجهیزات نظامی بود.منابع اعالم کردند که امارات، شبه نظامیان شرق لیبی 
و مزدوران هم پیمان با آن را اخیرا به پنج پهپاد مجهز کرد.منابع خاطرنشان کردند که ابوظبی در اقدامی 
کامال محرمانه شبه نظامیان شرق لیبی را به سه پهپاد ساخت اسرائیل از نوع»هیرون« مجهز کرد که این 
پهپادها دارای امکانات بسیار هستند؛ چراکه قادر به حمل مقادیر زیادی مواد منفجره هستند.پهپادهای 
هیرون تی بی۲ به نام ایتان معروف هستند و یکی از پهپادهایی محسوب می شوند  که ارتش اسرائیل 
در عملیات جنگی خود از آنها استفاده می کند و می توانند مقادیر زیادی سالح و سامانه های ارتباطی را 

حمل کنند و ۳۰ ساعت در هوا بمانند و با سرعت بیش از ۴۰۰ کیلومتر در ساعت پرواز کنند.

 هشدار آمریکا به اتباع خود درباره احتمال بازداشت 
شدن در چین

وزارت خارجه آمریکا با ادعای افزایش خطر احتمال بازداشت اتباع خود در چین، به آنها هشدار داد 
که ممکن است به دلیل انتقاد از دولت پکن، اخراج یا بازداشت شوند.به نوشته خبرگزاری »رویترز«، 
وزارت خارجه آمریکا با صدور بیانیه ای به شهروندان خود در چین هشدار داد که به دلیل افزایش خطر 
اعمال قانون خودسرانه از سوی دولت پکن، از جمله بازداشت یا ممنوعیت خروج، جوانب احتیاط 
را شدیدا رعایت کنند.در هشدار وزارت خارجه آمریکا ادعا شده است:اتباع آمریکایی ممکن است 
بدون دسترسی به خدمات کنسولی یا اطالعاتی درباره جرم ادعایی، بازداشت شوند. آنها همچنین 
ممکن است با بازجویی های طوالنی و بازداشت طوالنی به دالیل امنیت ملی )چین( مواجه شوند.

هشــدار وزارت خارجه آمریکا به اتباع خود در چین در حالی است که طی هفته های اخیر تنش ها 
بین واشنگتن و پکن بر سر مسائلی از جمله شیوع ویروس »کووید۱۹«، قراردادهای تجاری، قانون 

امنیتی جدید در هنگ کنگ و ادعای نقض حقوق بشر در منطقه سین کیانگ، باال گرفته است.

 هزاران نفر در تل آویو علیه سیاست های »نتانیاهو«
 تظاهرات کردند

حدود ده هزار نفر از ســاکنان تل آویو، شــامگاه شــنبه علیه سیاســت های نخســت وزیر رژیم 
صهیونیســتی تظاهرات کردند.بر اســاس این گزارش، حدود ۱۰ هزار نفر از ساکنان تل آویو، در این 
تظاهرات نتانیاهو و کابینه اش را مقصر اصلی وخامت شــیوع ویروس کرونــا و بحران اقتصادی 
در فلسطین اشغالی اعالم کردند.نتانیاهو با پرونده های فســاد مالی مواجه است و پلیس رژیم 

صهیونیستی سه پرونده در این خصوص برای وی تشکیل داده است.

طالبان، خواهان برگزاری سریع تر مذاکرات بین االفغانی است
»ذبیح ا... مجاهد« ســخنگوی طالبان در واکنش به اعالم کابل مبنی بر آزاد نشدن نزدیک به ۶۰۰ 
زندانی این گروه به دلیل ارتکاب جرائم جنایی اعالم کرد: بهتر است از راه گفت وگو مشکالت ما با کابل 
حل شود.سخنگوی طالبان در این خصوص ادامه داد: این اظهارات و کنش ها؛ سلسله موضوعاتی 
هستند که مانع رسیدن به صلح به شمار می روند صلحی که بیش از ۴ ماه است  از سوی حکومت 
افغانستان ادامه دارد.ذبیح ا... مجاهد با اعالم اینکه اقدامات مذکور از سوی حکومت افغانستان به 
دلیل جلوگیری از برگزاری مذاکرات بین االفغانی می شود، مدعی شد: حکومت افغانستان تالش 
می کند تا از برگزاری مذاکرات بین االفغانی از هر طریق ممکن جلوگیری کند تا مردم افغانستان به 
صلح نرسیده و در کارزارهای سیاسی موفق نشوند.سخنگوی طالبان، دولت افغانستان را متهم به 

بهانه جویی برای تشدید جنگ کرد تا باعث تضعیف نیروهای طالبان شود.

رهبر معظم انقالب در ارتباط تصویری با نمایندگان ملت در مجلس مطرح کردند:

همه مشکالت موجود قابل حل است
رهبر انقالب اسالمی صبح روز گذشته در ارتباط تصویری با نمایندگان 
ملت در مجلس شــورای اســالمی، مجلس یازدهــم را »مظهر امید 
و انتظار مــردم« خواندند و با اســتناد به »بنیه قــوی و ظرفیت های 
مادی کشــور« و »توانایی هایی معنوی و ایمانی ملت« تاکید کردند: 
اطمینان داریم همه مشکالت موجود قابل حل است و مجلس باید با 
اولویت بندی مســائل، پرهیز از حاشیه سازی و نیز کار مخلصانه برای 
مردم در روند حل مشکالت، تاثیر محسوس داشته باشد.رهبر انقالب 
اسالمی همچنین با ابراز تاسف عمیق از اوج گیری مجدد کرونا، همه 
را به رعایت کامل دســتورالعمل های بهداشتی فراخواندند و افزودند: 
مردم با گسترش نهضت تعاون به نیازمندان بار دیگر کشور را از طراوت 
کمک به قشرهای ضعیف وخانواده های نیازمند سرشار کنند.حضرت 
آیت ا...خامنه ای حضور درصد قابل قبولی از مردم در انتخابات مجلس 
را با وجود شرایط سخت اقتصادی و تبلیغات مأیوس کننده دشمنان 
نشــان دهنده امیدواری و انتظار ملت برای حل مشکالت خواندند و 
به نمایندگان مجلس توصیه کردند: قدر ایــن موقعیت مهم را بدانید.

ایشــان مجلس یازدهم را از قوی ترین و انقالبی ترین مجالس پس 
از انقالب خواندند و افزودند: حضور »جوانــان پرانگیزه، پر ایمان، پر 
توان، تحصیل کرده و کارآمد« در کنار شماری از مدیران انقالبی و دارای 
سوابق اجرایی و نیز شــماری از پیشکسوتان دارای سوابق نمایندگی، 
مجلس یازدهم را به مجلسی بســیار خوب و امیدبخش تبدیل کرده 
است.حضرت آیت ا... خامنه ای با ابراز خرسندی از حساسیت نشان 
دادن مجلس یازدهم به مســائل انقالب و ســرعت عمل نمایندگان 
در تشکیل هیئت رییســه و کمیســیون ها افزودند: مهلت چهار ساله 
نمایندگی، فرصت خوبی بــرای ریل گذاری حرکت عمومی کشــور و 
تاثیرگذاری فراوان در روند حل مسائل و پیشرفت و آینده ایران است.

رهبر انقالب اسالمی در بخش دیگری از سخنان شان مشکالت فراوان 
اقتصادی کشــور را به »بیماری« تشــبیه و در عین حال تاکید کردند: 
به علت بنیه قوی و قدرت دفاعی، کشور بدون تردید توان غلبه بر این 
بیماری را دارد، همان گونه که دشــمنان نیز امــروز اذعان می کنند که 
با وجود ســخت ترین تحریم ها و فشــارهای همه جانبه نتوانسته اند 
به اهداف ضد ایرانی خود دســت یابند.رهبر انقــالب در جمع بندی از 
این بخش از سخنان شان، بخشی از مشکالت موجود را نیز ناشی از 
بی توجهی و کم توجهی مســئوالن در طول سال های مختلف خواندند 
و افزودند: اگر تفکر خوداتکایــی و اعتماد به نفس ملــی به ویژه در 
جوانان همچنان رو به گســترش باشــد و از بنیه قوی کشور استفاده 
شــود و امیدهای واهی به بیرون مرزها و شرطی کردن اقتصاد کشور 

تضعیف شود، من اطمینان کامل دارم که مشکالت اقتصادی قابل حل 
است.رهبر انقالب اسالمی سپس توصیه هایی را خطاب به نمایندگان 
مجلس یازدهم بیان کردند.»نیت الهی و خالص«، »کار برای مردم« 
و »پرهیز از جــو زدگی« اولین توصیه حضرت آیــت ا... خامنه ای به 
نمایندگان مجلس بود.توصیه دیگر رهبر انقالب مربوط به »ســوگند 
نمایندگان« بود که گفتند: سوگندی که نمایندگان در آغاز به کار مجلس 
ادا می کنند، یک سوگند شرعی است و بر اســاس آن باید به صورت 
جدی پاســدار حریم اسالم و نگهبان دســتاوردهای انقالب اسالمی 
باشند.حضرت آیت ا... خامنه ای در سومین توصیه، »توجه به مسائل 
کلیدی و اصلی کشور و پرهیز از دچار شدن به حاشیه ها و اولویت دادن 
به مسائل فرعی« را مورد تاکید قرار دادند و افزودند: در شرایط کنونی، 
در موضوع اقتصاد، مسائل اصلی کشور عبارتند از »تولید، اشتغال، مهار 
تورم، مدیریت نظام پولی و مالی، و عدم وابســتگی اقتصاد کشور به 
نفت«.رهبر انقالب اسالمی توصیه چهارم خود به نمایندگان مجلس 
یازدهم را به »تعامل و هم افزایی قوا« اختصاص دادند و گفتند: نقشه 
کلی تعامل قوا، از جانب دستگاه اجرایی و قوه قضاییه به اینگونه است 
که آنها باید مصوبــات مجلس را به صورت دقیــق و کامل اجرا کنند و 

هیچگونه تعللی در این زمینه جایز نیست.

رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: حضور وزرا در یک ماه اول آغاز 
به کار مجلس و ارائه گزارش از شرایط کشور، کار بسیار خوبی بود؛ اما 

نباید به وزرا توهین و یا تهمتی زده شود.
حضرت آیــت ا... خامنه ای افزودنــد: از برخوردهای احساســی و 
غیرمنطقی پرهیز شود و بیان دیدگاه و نظر مخالف متین، خردمندانه، 
قوی و قابل توجیه باشــد.رهبر معظم انقالب، نقش نظارتی مجلس 
را بسیار مهم و حیاتی دانستند و خاطرنشان کردند: این نقش باید با 
متانت، خردمندانه و بدون حاشیه ایفا شود.ایشان همچنین با اشاره 
به سال آخر دولت گفتند: ســال آخر دولت ها معموال سال حساسی 
است و باید مراقبت شــود که پیگیری امور به هیچ وجه سست نشود 
و بر همین اســاس اعتقاد راســخ دارم که دولت ها بایــد تا روز آخر 
وظایف خود را انجام دهند و بعد از پایان دوره قانونی خود، امانت را با 
ارائه صورت وضعیت، به دولت بعــدی تحویل دهند.حضرت آیت ا...

خامنه ای با اشاره به واقعیت تلخ دور شدن کشور از موفقیت اولیه در 
مقابله با کرونا، خطاب به همه دســتگاه ها، گروه های خدمت رسان و 
آحاد مردم تاکید کردند: همه نقش خود را به بهترین وجه ایفا کنند تا 
در کوتاه مدت زنجیره ســرایت را قطع کنیم و کشور را به ساحل نجات 

برسانیم.

در حالی که به گفته مقامــات امنیتی کابل، اعضای 
فاطمیون هیچ گونه فعالیتی در افغانستان ندارند، 
برخی رسانه های خبری با سرمایه گذاری هنگفت 
پنتاگون، پروژه هراس افکنــی را دنبال می کنند.در 
همین رابطه، شبکه العربیه در گزارشی یک سویه در 
این خصوص نوشته بود: دولت افغانستان می گوید 
دولت ایران، از فقر و مشکالت اقتصادی مهاجران 
افغان سوءاســتفاده کرده و این مهاجــران را برای 
جنگ به ســوریه می فرســتند.این اتهام در حالی 
مطرح می شــود که تمامی اعضای گروه فاطمیون، 
افرادی هستند که کامال اختیاری و با مراجعه خود 
و از روی عقاید مذهبی و انگیزه های اسالمی، عازم 
جبهه های جنگ علیه تروریسم تکفیری می شوند.

از طرفی دیگر نیز برخی رســانه های افغانستان در 

هفته های اخیر، صحنه نمایش هماهنگ تبلیغاتی 
علیه لشــکر فاطمیون بوده اســت به طوری که در 
برخی از آنها، این گروه هم ردیف گروه تروریســتی 
داعش نمایش داده می شــود.عالوه بر رســانه ها، 
برخی از چهره های درجه ۲ یا درجه ۳ افغانســتان 
نیز با انتشــار مطالبی در شــبکه های اجتماعی، به 
این موضــوع دامن می زنند. ســالم تایمز، طلوع و 
شبکه یک افغانســتان در کنار رسانه هایی همچون 
بخش فارســی آناتولــی، العربیه، رادیــو آزادی، 
ایران اینترنشنال، بی بی سی و ایندیپندنت از جمله 
رسانه هایی هستند که اخبار و گزارش هایی را علیه 
فاطمیون منتشر می کنند.اقدام این رسانه ها در کنار 
هم قرار دادن پرچم داعش و فاطمیون، واکنش های 
فراوانی در داخل افغانستان را به همراه داشت. این 

هجمه ها علیه فاطمیون در رسانه ها در حالی صورت 
می گیرد که زمانی که تمامی شــبکه های دنیا اخبار 
ســاقط شــدن هواپیمای ارتش آمریکا در غزنی را 
پوشــش می دهند؛ اما رســانه های افغانستان به 
گونه قابل تاملی از این موضوع اجتناب کرده و آن را 
سانسور می کنند.روزنامه های افغانستان که به نظر 
می رسد از سیاست خاص و معناداری در قبال این 
موضوع پیروی می کنند، در مقابل چنین خســارت 
جدی سکوت را پیشه کردند. این موضوع را می توان 

در دیگر موارد نیز مشاهده کرد. 

افشای پروژه جدید پنتاگون علیه ایران؛

پشت پرده یک اقدام جنجالی علیه لشکر فاطمیون
نقل قول روز

وز عکس ر

بازدید نخست وزیر 
عراق از گذرگاه 
مرزی با ایران

نخســت وزیر عــراق کــه برای 
بازدید از گذرگاه مرزی مندلی با 
ایران به این منطقه رفته بود، به 
نیروهای نظامی این کشور اجازه 
تیراندازی به ســوی افرادی که 
 به شــکل غیرقانونی از مرز عبور 

می کنند، را داد.

توافق ایران-چین به مجلس می رود
رییس دفتر رییس جمهور با اشاره به اینکه سند ۲5 ساله ایران و چین موجب تقویت ایران است، 
گفت: شایعات درباره این توافق فقط توهم است.محمود واعظی ادامه داد: در حال حاضر چین 
اقتصاد دوم جهان و ایران یک بازیگر بســیار مهم منطقه است و برای قدرت های جهانی به ویژه 
آمریکا این روابط نزدیک ایران و چین از نظر اقتصادی، سیاســی و تحــوالت منطقه ای به منزله 

تغییر نظم منطقه خواهد بود.
واعظی گفت: این سند موجب تقویت ایران است و مجلس شورای اسالمی و مسئولین کشوری 
از آن حمایت کرده اند.وی از مردم خواست به توطئه هایی که بیشتر اتاق فکر آن در خارج از کشور 
است و به زبان برخی افراد در داخل کشور می آید، توجه بیشتری داشته باشند.رییس دفتر رییس 
جمهور درباره روند تصویب این سند گفت: اگر این سند تعهدی برای کشور به وجود آورد، براساس 
قانون اساسی حتما باید به مجلس برود و این مسائل را نمی توان از نهادهای قانونی کشور پنهان 

کرد و ما تمامی مراحل قانونی آن را گام به گام طی خواهیم کرد.

در اعتراض به تصمیم هیئت رییسه مجلس؛

 »میرسلیم« از نامزدی ریاست کمیسیون اصل 90 
انصراف داد

نماینده مردم تهران در دوره یازدهم مجلس شــورای اســالمی در اعتراض به »کوتاهی« هیئت 
رییسه مجلس یازدهم در معرفی شایســته ترین نامزد برای ریاست کمیسیون اصل ۹۰ با انتشار 

متنی در فضای مجازی از نامزدی این کمیسیون انصراف داد.
سیدمصطفی آقامیرســلیم با انتشار متنی در حســاب کاربری خود در توئیتر نوشت: حساسیت 
و اهمیت اقدامات این کمیســیون )اصل ۹۰( ایجاب می کند که شایســته ترین فرد برای ایفای 
خدمات مدیریتی آن انتخاب شود و قانونگذار وظیفه تشــخیص آن فرد را بر عهده هیئت رییسه 
محترم قــرار داده و تایید آن بــا رای مجلس انجــام می گیرد.نماینده مردم تهــران در مجلس 
شورای اسالمی افزود: تشخیص شایستگی را هیئت رییســه محترم باید بر مبنای مالک هایی 
که به وظایف کمیســیون اصل ۹۰ برمی گردد با تدوین جدول امتیازات داوطلبان انجام می داد و 
کارشناسانه مشخص می کرد چه نامزدهایی مناســب تر هستند. برای این کار نباید خود نامزدها 
مدعی شــوند چون قبیح اســت و نباید به صحن مجلس واگذار کرد زیرا گرفتار رایزنی های غیر 

رسمی خارج از قواره های شایسته ساالری می شود.

جزئیات تازه از زمان وقوع سانحه بوئینگ اوکراینی
در گزارشی که از سوی سازمان هواپیمایی کشوری درباره ســانحه بوئینگ اوکراینی منتشر شد، 
جزئیات دقیق تری از اشتباه کابر پدافند هوایی اعالم شــد.طبق این گزارش در ساعت ۶:۱۴:۴۱ 
کاربر ســامانه دفاع هوایی بدون دریافت پاســخ از مرکز هماهنگی یک فروند موشک به سمت 
هدف متخاصمی که شناسایی کرده بود، شلیک کرد. مطابق دستورالعمل های مربوطه در صورتی 
که ســامانه دفاعی موفق به برقراری ارتباط با مرکز هماهنگی نبوده و فرمان شــلیک را           دریافت 
نکرده باشد، مجاز به شلیک نبوده اســت، این تمهید به عنوان یک الیه مراقبتی دیگر پیش بینی 
شده بود که رعایت نشــد، حلقه چهارم رویدادها که منجر به شلیک موشــک شد در این مرحله 

شکل گرفته است.
در بخش پایانی این گزارش آمده اســت: مســیر حرکت هواپیما و وضعیت آن در زمان شلیک 
موشک اول عادی بوده و هیچ نوع عملیات پروازی که موجب گمراه کردن سامانه دفاعی می شود 
تاکنون مشاهده نشده است، خطای سامانه دفاعی از خطای کاربر در فراموش کردن تنظیم مجدد 
شمال سامانه آغاز شده و با افزوده شدن برخی شرایط به دامنه خطای اولیه افزوده شده تا جایی 

که منجر به هدف گیری اشتباهی هواپیمای مسافری می شود.

کافه سیاست

نماینده مجلس: 

درباره استیضاح روحانی 
تابع نظر رهبری هستیم

مجلـس  در  کاشـمر  مـردم  نماینـده 
شـورای اسـالمی گفـت: اگر مقـام معظم 
رهبـری در خصـوص اسـتیضاح رییـس 
جمهـور نظـری داشـتند مـا باید تابـع امر 
ایشـان باشـیم، اما تاکنـون رهبـر انقالب 
نـد، مـا نبایـد  هیچگونـه نظـری نداده ا
کارهای مـان را منتسـب بـه رهبـری کنیم 
و از ایشـان هزینـه کنیـم. وظیفـه خـود را 
انجـام می دهیـم و در صورتـی کـه رهبـر 
انقالب فرمودنـد که فعال مصلحت کشـور 
بـه اسـتیضاح نیسـت، حتمـا اطاعـت 
خواهیـم کـرد؛ اما تـا زمانـی کـه منعی از 
سـمت ایشـان نیامده مـا بایـد کار خود را 
انجـام دهیـم، وظیفه مـا نظارت درسـت 
اسـت.حجت االسـالم جـواد نیـک بیـن  
ادامـه داد: کشـور ایـران اکنـون بـه مثابه 
بدنی اسـت که سـکته قلبـی کـرده و باید 
عمـل قلـب بـاز انجـام دهـد، ایـن عمـل 
طبیعتـا باعـث خـون ریـزی و درد در کل 
گـر ایـن عمـل  بـدن خواهـد شـد؛ امـا ا
قلـب بـاز انجـام شـود باعـث زندگـی در 
لیان بیشـتری خواهـد شـد.وی بـا  سـا
اشـاره به اینکـه برجـام معاهـده دوطرفه 
اسـت، گفـت: طبـق گفتـه پیامبـر اسـالم 
کـه فرمودنـد »مـا اگـر بـا دشـمن خـود 
عهـد ببندیم زیـر عهدمـان نمی زنیـم« بر 
تعهدات برجـام پایبند بودیـم و اکنون نیز 
سـایت نطنز و مـوارد مشـابه را راه اندازی 
کرده ایم.نیـک بیـن گفـت: متاسـفانه 
مـا یـک قانـون غلـط نانوشـته داریـم که 
بیش از ۳5 سـال است در کشـور در حال 
تکـرار اسـت و آن هـم ایـن اسـت کـه هر 
مسـئولی به رای مـردم انتخاب شـد، هر 
خطـا و جرمـی را مرتکـب شـود تـا پایان 
دوره نمایندگـی هیـچ نهـادی بـا او کار 
نـدارد و او را مواخـذه نمی کنـد و همه این 
مـوارد بنا به سفارشـات و حکـم مصلحت 

و جایـگاه وی اسـت.

بین الملل

شرکت بازرسی صعود افروز آپادانا دارای پروانه تایید صالحیت از سازمان ملی استاندارد ایران آماده 
خدمت رسانی در حیطه بازرسی ساالنه آسانسور )ادواری( می باشد.

شماره تماس: 36201156

اطالعیه

شرکت بازرسی صعود افروز آپادانا
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نماینده مردم اصفهان در مجلس مطرح کرد:

کار شبانه روزی مجلس بر طرح مالیات بر مسکن خالی
نماینده مردم اصفهان در مجلــس گفت: از ابتدای مجلس یازدهم کارهای کارشناســی زیادی بر 
دوفوریت طرح مالیات بر مسکن خالی انجام شده است.مهدی طغیانی در موافقت با دو فوریت 
طرح مالیات با مســکن خالی، اظهار کرد:یکی از مطالبات اصلی مردم  از مجلس یازدهم مسکن 
است، که در مورد آن از ابتدای مجلس اظهارات و موارد کارشناسی زیادی توسط نمایندگانی که در این 
حوزه متخصص  هستند، انجام شده است. وی افزود: بر  دو فوریت طرح مالیات بر مسکن خالی کار 
کارشناسی شبانه روزی انجام شده و دو فوریت این طرح برای جلوگیری از خسارت های احتمالی 
ضرورت دارد.طغیانی ادامه داد:امیدواریم با جزئیات و دست پر به نمایندگان طرح مالیات بر مسکن 
خالی را ارائه دهیم  تا مشکل گروهی از مردم در حوزه مسئله مسکن حل شود، اکنون  حدود دو و 
نیم میلیون مسکن خالی در کشور وجود دارد که نشان دهنده این است که  با کمبود مسکن مواجه 

نیستیم، لذا این طرح باید به سرعت در دستور کار قرار بگیرد.

جانشین رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان:

تولیدکنندگان اصفهانی با محدودیت مواجه هستند
جانشــین رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان اصفهان با اشــاره به نیاز روزانه یک 
تا ۱.۵ میلیون عدد ماســک در اصفهــان، گفت: با وجود توان تولید باالی ماســک در اســتان، اما 
تولیدکنندگان اصفهان در تامین الیه اصلی فیلتر تولید ماســک )ملت بلــون( با محدودیت هایی 
مواجه شــدند.ابراهیم جلیلی در خصــوص وضعیت تولید ماســک در اصفهان، اظهــار کرد: در 
ابتدای شــیوع ویروس کرونا در کشــور، روزانه بین ۴۰ تا ۵۰ هزار عدد ماســک در استان اصفهان 
تولید می شــد که با پیگیری اداره صمت، دانشــگاه علوم پزشــکی و معاونت غذا و دارو، در حال 
حاضر روزانه یک میلیون ماســک ســه الیه و N۹۵ در اســتان تولید می شــود.وی با بیان اینکه 
با شــروع پیک دوم کرونا در اصفهــان و الزامات موجود، میزان تقاضا برای ماســک در اســتان 
افزایش یافت، تاکید کرد: با وجود توان تولید باالی ماسک در اســتان، اما تولیدکنندگان اصفهان 
در تامین الیه اصلی فیلتر تولید ماســک )ملت بلــون( با محدودیت هایی مواجه شــدند.مدیر 
حراست سازمان صمت اســتان اصفهان با تایید افزایش قیمت ماسک در اســتان، اظهار کرد: ما 
نمی توانیم دور استان خود را دیوار بکشیم و در این شــرایط ماسک های تولیدی اصفهان به سایر 
 استان هایی که کمبود ماسک دارند، ســرازیر می شــود که این موجب کمبود ماسک در اصفهان 

شده است.

 خرید  83 هزار تن گندم   تضمینی در سال 1399 
در استان اصفهان 

 خرید تضمینی گندم از بهره برداران این محصول استراتژیک در سال جهش تولید از مرز ۸۳ هزار 
تن گذشــت. مدیر کل غله و خدمات بازرگانی اســتان اصفهان  گفت: خرید در این استان از اوایل 
خرداد ماه سال جاری  در مناطق شرقی  شروع شد و تا پایان شهریور ماه نیز ادامه  خواهد داشت.

محمود ابراهیمی با اشــاره به شروع فصل برداشــت گندم اظهار داشــت : این مقدار گندم توسط    
6۳۹2  کشاورز  تحویل مراکز دولتی شــده است. به گفته وی، متوســط قیمت هر کیلو گرم گندم 
خرید تضمینی به ارزش 2۵۰۰ تومان اســت. مدیر کل غله و خدمات بازرگانی اظهار داشــت: کلیه 
کشــاورزان  عزیز اســتان اصفهان می توانند  گندم خود را به   ۳۹ مرکز تعاونی روستایی  به عنوان 
مباشر و همچنین 2 سیلوی دولتی و ۹ کارخانه آرد ســازی  تحویل دهند. محمود ابراهیمی اظهار 
داشــت: کلیه گندمکارانی که قصد تحویل محموله های خود به دولت را دارند ابتدا باید به  سامانه 
 پهنه بندی وزارت جهاد کشــاورزی  مراجعه و نســبت به تعیین و ثبت میزان  ســهمیه گندم خود 

اقدام کنند. 

تشکیل کنسرسیوم بانک های دولتی در اصفهان به منظور کمک به تولید، امیدها برای کاهش نقدینگی در صنعت استان را افزایش می دهد؛

چراغ اول روشن شد

ماجرای کمبودهای مالی در بخش تولید  مرضیه محب رسول
و کــم کاری بانک ها در تامین ســرمایه 
تولیدکنندگان در اســتان اصفهان در حالی طی سال های اخیر نفس 
تولید و اشتغال در استان را به شــماره انداخته که این استان در میان 
صدر نشینان بیشترین میزان سپرده بانکی در کشور قرار دارد؛ اما ظاهرا 
این ســپرده ها تا کنون به دســت طالبان آن در بخش تولید نرسیده 
است. بانک ها در استان اصفهان یکی از چالش های اساسی در بخش 
تولید هستند هر چند استانداری تالش های زیادی کرد تا بانک ها را 
برای شرکت در بخشی از پروسه تولید و تامین سرمایه ترغیب کند؛ اما 
این مســئله همچنان به رغم تمام وعده ها و حتی تهدیدهای انجام 
شــده واقعا محقق نشــده اســت و حاال پس از ماه ها کشمکش و 
درخواست فعاالن صنعتی و تجاری در استان، عباس رضایی استاندار 
اصفهان در آخرین نشست میان بخش خصوصی و دولتی خبر از راه 
اندازی کنسرسیومی از بانک های دولتی برای حمایت از بخش تولید 
در استان اصفهان داد؛ خبری که البته خرداد ماه امسال نیز یک بار از 
سوی اتاق بازرگانی رسانه ای شــده بود؛ اما ظاهرا کلید اجرای آن در 
آخرین نشســت اتاق بازرگانــی و در جریان تعامــل بخش دولتی و 
خصوصی استان زده شــده است. بر اساس اعالم اســتاندار یکی از 

بهترین راه ها تشــکیل کنسرســیوم بانک هاســت که در این راهبرد 
نیازهای تسهیالتی واحدهای اقتصادی فعال دنبال شود.

استاندار اظهار کرد: همچنین بانک های خصوصی باید تسهیالتی را در 
اختیار فعاالن اقتصادی قرار دهند و پول های سپرده را در همین استان 
هزینه کنند از این رو راه حل حضور بانک های خصوصی در کنسرسیوم 
مطرح شد.رضایی با اشــاره به ســال جهش تولید افزود: هماهنگی 
سازمان ها، نهادها و فعاالن بخش اقتصادی به صورت چرخه کلی در 
ابعاد مختلف از جمله مسائلی است که در سال جهش تولید می تواند 

موثر واقع شود.
وی با بیان اینکه در ســال جاری باید توان و تالش خــود را منطبق با 
جهش تولیــد کنیم، ادامه داد: یکی از مســائل مهــم در بحث تولید، 
تســهیالت اســت که متاســفانه بانک های کشــور محدودیت هایی 
را برای اعطای تســهیالت دارنــد و هریک از بانک ها هــم می توانند 
ســقف مشــخصی را در اختیار واحدها و فعاالن اقتصادی استان ها 
قرار دهند.رضایی با اشــاره به درخواســت انجمن صنفی کارفرمایان 
سنگبری های استان بیان کرد: یکی از مباحث این بود که این واحدها 
مانند انجمن های صنفی از مزایای ســازمان تامیــن اجتماعی برای 
بیمه کارگران بهره مند شوند. با وجود اجرایی شدن این وعده و امیدها 

برای افزایــش نقش بانک هــا در فرآیند تولید امــا همچنان بخش 
خصوصی در تعامل با شــبکه بانکی، چالش های حل نشده ای دارد. 
نبود اختیارات داده شــده به سرپرســتی های بانک ها به خصوص 
در بخش هــای دولتی و عدم پذیــرش ارز متقاضی از ســوی بانک 
مرکزی بــرای واحدهایی که اقدام به ثبت ســفارش کرده اند از جمله 
مسائلی اســت که فعاالن بخش خصوصی اســتان همواره خواستار 
حل و فصل آن بوده اند؛ اما هنوز اقدام مشخصی در این رابطه صورت 
نگرفته است. از ســوی دیگر تشــکیل کمیته های راه اندازی کارخانه 
های تعطیل و نیمــه تعطیل با حضور یــک واحد تولیــدی معتبر به 
عنوان مشاور بانک و کمک بانک ها به صورت اختصاصی یا مشترک 
برای راه اندازی مجــدد این واحدها، کمیته تامیــن دلیل برای نحوه 
محاسبات سود بانکی با حضور شورای بانک ها و...از جمله مطالبات 
بر زمین مانده بخش خصوصی از شــبکه بانکی استان است که هنوز 
راه کار عملی برای آن اندیشــیده نشــده اســت. با این وجود همین 
گام برداشته شــده اخیر در راه اندازی کنسرســیوم بانکی در استان 
می تواند ســرآغازی برای گشــایش های بعدی در این حوزه باشد؛ 
 اقدامی که بانک ها را  به ورود به حیطه های تولید و اشــتغال داخل

 وادار خواهد ساخت.

  رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان 
گفت: سال گذشــته از مجموع ســه هزار میلیارد 
تومان تسهیالت درخواستی اســتان، حدود ۸۵۰ 
میلیارد تومان تســهیالت به واحدهــای تولیدی 
این استان پرداخت شــد.ایرج موفق با بیان اینکه 
اصفهان رتبه اول کشــور در جذب تسهیالت تبصره 
۱۸ و رونق تولید را کســب کرد، افــزود: اصفهان به 

لحاظ تعداد واحدهای صنعتی رتبه دوم کشور، به 
لحاظ اشتغال صنعتی رتبه ســوم کشور و به لحاظ 
تعداد معــادن فعال با ۸6۰ معدن فعــال رتبه اول 
کشور را به خود اختصاص داده است.وی  با اشاره 
به استقرار حدود ۱2 درصد صنعت کشور در اصفهان، 
بیان کرد: اصفهان قطب صنایع فوالد کشــور است 
به گونه ای که حدود 6۰ درصد از فوالد کشور را تولید 
می کند، همچنین قطب نســاجی کشور با بیش از 
2 هزار و ۴۵۰ واحد نســاجی و قطب ســنگ های 
ساختمانی، تزئینی و نمای کشور با بیش از 2 هزار 
و 6۰۰ واحد سنگبری در حال فعالیت است.رییس 
سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان ادامه داد: 

خوشبختانه شــرایط ما به لحاظ تعداد واحدهای 
تولیدی و صنعتی شــرایط خاص و ویژه است که 
می طلبد به صورت ویژه این اقدامات را دنبال کنیم.

وی با بیان اینکه در شهر اصفهان حدود ۱۵ شهرک و 
ناحیه صنعتی داریم، تصریح کرد: همچنین بیش 
از ۷۸2 مجوز سرمایه گذاری در شهرستان اصفهان 
وجود دارد و حدود ۱۵۰ طرح توسعه برای واحدهایی 
که از قبل ایجاد شــده و مجوز توسعه برای سرمایه 
گذاری های جدید لحاظ شده است. وی بیان کرد: 
با توجه به شرایط تحریم ها، فشــارها و مشکالت 
موجود حدود 6۵ درصد واحدها به صوت متوسط در 

مناطق صنعتی مشغول فعالیت هستند.

8۵0 میلیارد تومان تسهیالت به واحدهای تولیدی 
اصفهان پرداخت شد

خبر روز

یکی از مسائل مهم در بحث تولید، تسهیالت است که متاسفانه 
بانک های کشور محدودیت هایی را برای اعطای تسهیالت 
دارند و هریک از بانک ها هم می توانند سقف مشخصی را در 

اختیار واحدها و فعاالن اقتصادی استان ها قرار دهند

انقالب نیروگاه خورشیدی پشت بامی با کرونا زیر و رو شد
بازار گرم صنعت پنل خورشــیدی پشت بامی در پی شــیوع ویروس کرونا که مردم را ناچار کرد در 
هزینه های خود صرفه جویی کرده و با رعایت فاصله گذاری اجتماعی در خانه بمانند، یک شبه زیر 
و رو شد.مصاحبه از ۱2 مدیر شرکت های 
فعال در این زمینه در آمریکا و اروپا نشان 
می دهد این شــرکت ها در تالش برای 
بقا، به جــای رفتن بــه درب خانه ها به 
بازاریابی آنالین روی آورده اند، از پهپادها 
برای بازرسی پشت بام ها استفاده می 
کنند، مجوزهای دیجیتالــی تهیه کرده 
و برنامه های فاینانــس جدید جذابی 
به مشــتریان شان پیشــنهاد می کنند. 
تاسیسات خورشیدی پشت بامی که برق 
مورد استفاده شرکت ها یا خانه ها را به طور مستقل و بدون اتصال به شبکه نیرو تولید می کنند، پیش 
از شــیوع بیماری کووید ۱۹، بیش از ۴۰ درصد از این صنعت را تشکیل می دادند.شرکت تحقیقاتی 
وود مک کنزی پیش بینی خود از چشم انداز تاسیسات خورشیدی پشت بامی در اروپا و آمریکا در 
سال 2۰2۰ را به میزان ۳۰ درصد کاهش داده؛ اما چشم انداز رشد بازار آسیا به دلیل حمایت دولتی 

قوی در چین را سه درصد افزایش داده است.

مدیرعامل تسال، هفتمین ثروتمند جهان شد
مدیرعامل شرکت خودروسازی تسال و اسپیس ایکس با پشت ســر گذاشتن میلیاردر معروف 
آمریکایی، هفتمین ثروتمند جهان شــد.الون ماسک، مدیرعامل شــرکت خودروسازی تسال و 
همچنین اســپیس ایکس آمریکا توانست با پشت سر گذاشــتن وارن بافت، میلیاردر معروف 
آمریکایی به هفتمین فرد ثروتمند جهان بدل شــود.دلیل اصلی رشــد ســنگین ثروت ماسک 
افزایش ۵۰۰ درصدی ارزش سهام تســال طی ۱2 ماه گذشته بوده و کار به جایی رسیده که ماسک 
حاال می توانــد دیگر ثروتمندان بــزرگ جهان و حتی جف بــزوس بنیانگذار شــرکت آمازون و 
ثروتمندترین فرد جهان را به چالش بکشد.در حال حاضر جف بزوس، با ۱۸۸ میلیارد دالر دارایی، 
بیل گیتس، بنیانگذار شرکت مایکروسافت،  مارک زوکربرگ و مارک آرنو، در صدر ثروتمندترین 

افراد جهان قرار دارند.

ایتالیا هم هوآوی را از توسعه شبکه 5G کنار گذاشت
منابع آگاه اعالم کردند شــرکت مخابرات ایتالیا شــرکت هوآوی را از مناقصه توسعه شبکه نسل 
پنجم مخابراتی که این ماه برگزار می شــود،  کنار گذاشته اســت.به گفته منابع آگاه، حاال فقط نام 
شرکت هایی نظیر سیسکو، نوکیا، اریکســون، ماونیر و افیرمد که به تازگی به تملک مایکروسافت  
درآمده در لیست شــرکت های حاضر در این مناقصه به چشم می خورد.نماینده شرکت هوآوی در 
ایتالیا و برزیل که قرار بود این مناقصه برای ســاخت هســته مخابراتی در برزیل هم باشد در این 
زمینه اظهار نظری نکردند.به گفته یک منبع آگاه در دفتر هــوآی در برزیل، اگرچه حذف هوآوی از 
این مناقصه راهی را برای حضور این شــرکت چینی در توسعه شبکه نســل پنجم مخابرات ایتالیا 
باقی نمی گذارد؛ اما هوآوی و دیگر شرکت ها ممکن است برای شــرکت در مناقصه برزیل دعوت 
شــوند.به تازگی خبر رســیده اســت که احتماال انگلیس هم نســبت به حضور هوآوی در توسعه 
شبکه نســل پنجم مخابراتی این کشــور تصمیم نهایی را خواهد گرفت و منابع آگاه می گویند این 
 کشور برخالف مجوز صادر شده از ســوی دولت انگلیس در ماه ژانویه این بار کمر به حذف هوآوی 

بسته است.

کافه اقتصاد

رییس اتحادیه مرغداران اصفهان:اخبار

ثبات قیمت مرغ مشروط به تامین نهاده است
رییس اتحادیه مرغداران اصفهان گفت: اگرنهاده های دامی با نرخ مصوب به دست مرغداران برسد، قیمت مرغ در بازار ثابت خواهد ماند و در غیر این صورت 
نرخ مرغ افزایش خواهد یافت.فرهاد جعفریان با اشــاره به افزایش نرخ هر کیلوگرم مــرغ در بازار در پی کاهش تولید در مرغداری هــا در بازه زمانی هفته 
اخیر، اظهار کرد: جوجه ریزی در واحدهای مرغداری استان از ابتدای تیرماه از سر گرفته شد؛ اما متاسفانه افزایش نرخ نهاده های دامی، مرغداران را با فشار 

اقتصادی مواجه کرده است.
وی افزود: با توجه به افزایش نرخ نهاده هــای دامی و معضالت اقتصادی مرغداران در جهت تهیه نهاده های دامی، پیش بینی می شــود میزان جوجه ریزی 
در واحدهای مرغداری اســتان در روزهای آینده کاهش پیــدا کند.جعفریان، علت افزایش نرخ جوجه یــک روزه در ماه اخیر و باال رفتــن قیمت مرغ گرم 
در بازار به تاثیــر از این افزایش را کمبود نهاده های دامی مورد نیاز مرغداری ها دانســت و اضافه کرد: وزارت صمت و شــرکت پشــتیبانی امور دام مســئول 
تامین نیاز مرغداری ها در حوزه نهاده ها هســتند و شــرکت پشــتیبانی امور دام تنها قادر به تامین ۱۰ درصد از نیاز واحدهای مرغداری است.وی ادامه داد: 
واردکنندگان عمــده نهاده های دامی از عدم تخصیص ارز مورد نیازشــان برای واردات نهاده های دامی گالیه دارند و از آن ســو مســئوالن می گویند بیش از 
 دو و نیم میلیون تن نهاده دامی در انبارهای گمرک جمهوری اســالمی ایران رســوب کرده اســت. چرا این حجم از نهاده های دامی که در گمرک وجود دارد 

آزاد نمی شود؟

عضو شورای شهر:

تسهیالت اشتغال زنان 
مناطق حاشیه ای اصفهان 

دنبال شود
رییس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست 
شورای اسالمی شــهر اصفهان گفت: قرار بود 
در جهــت توانمندســازی و کارآفرینی زنان 
سرپرست خانوار در مناطق حاشیه ای اصفهان 
گام هایی برداشته شود که تحقق این موارد نیاز 
به پیگیری ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
اصفهــان دارد.کورش محمــدی در یکصد و 
سی امین جلسه علنی شورای اسالمی شهر 
اصفهان که با حضور رییس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اســتان اصفهان برگزار شد، 
اظهار کرد:طی دو ســال گذشــته بــا تعاونی 
فرش دســتباف اصفهان مذاکراتی شــد تا 
برای اشتغال یک هزار زن سرپرست خانوار در 
مناطق حاشیه ای اصفهان دار قالی برپا شده 
و تسهیالت بانکی نیز در این رابطه اختصاص 
یابد.وی افزود: با وجود هماهنگی ها و برپایی 
دارهای قالی در مناطق ۱۰ و ۱۴ شهرداری، به 
جهت تامین نشدن تسهیالت بانکی این اقدام 
تا حدودی ابتر مانده است.رییس کمیسیون 
اجتماعی و محیط زیست شــورای اسالمی 
شــهر اصفهان تصریح کرد: از طرفی قرار بود 
دوره آموزشی فشــرده برای زنان سرپرست 
خانوار برگزار شده و در جهت توانمندسازی و 
کارآفرینی آنان گام برداشته شود که تحقق این 
موارد نیاز به پیگیری سازمان صنعت، معدن و 
تجارت اصفهان دارد.وی در بخش دیگری از 
سخنان خود اضافه کرد: سرعت تورم کشور به 
قدری زیاد اســت که دخل و خرج مردم را به 
شدت تحت الشــعاع قرار داده و روز به روز بر 
تعداد خانوارهای فقیر می افزاید و قدرت خرید 
مردم را کاهش می دهد.محمدی با بیان اینکه 
شرایط فاجعه بار معیشتی مردم می تواند به 
فجایع انسانی تبدیل شود، خاطرنشان کرد: با 
یارانه یک میلیون تومانی نمی توان مشکالت 
مردم را حل کرد بلکه باید به معنای واقعی از 
گسترش فقر و آشــفتگی بازار جلوگیری و به 
توانایی معیشتی مردم با تدبیر بهتری کمک 

کنیم تا چهره فقر از جامعه پاک شود.

شهرداری خورزوق به استناد مصوبه شماره ۹۸/۴۰2/ش/۵ مورخ ۹۸/۰۷/۱۸ شورای محترم اسالمی شهر خورزوق در نظر دارد نسبت به واگذاری 
دو دستگاه کانکس به صورت اجاره در محل پارک صنایع دستی و پارک شــهرداری خورزوق به مدت یکسال شمسی را از طریق مزایده عمومی با 

قیمت پایه کارشناســی اجاره ماهیانه هر یک از دستگاه کانکس مبلغ ۱/۱۰۰/۰۰۰ ریال به مدت یکســال به بهره بردار واجد شرایط واگذار نماید. لذا 

متقاضیان شــرکت در مزایده می توانند جهت دریافت اســناد مزایده و تحویل حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۹۹/۰۵/۰۹ به امور 

مالی شهرداری مراجعه نمایید.

تاریخ بازگشایی پاکات ساعت ۱۵ روز پنج شنبه ۹۹/۵/۰۹

آگهی مزایده 

محمدرضا احتشام زاده - شهردار خورزوقم الف:912090

نوبت اول
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مفاد آراء
4/140 آگهی موضوع ماده ســه قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی    
نظر به صدور آراء صادره هیــات موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درمنطقه ثبت جنوب اصفهان ولذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یك ماه از تاریخ تســلیم اعتراض،دادخواســت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. 
بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
1- رای شماره 4862 مورخ 98/12/08 هیات اول خانم فاطمه نور علي وند به شناسنامه 
شماره 1612 كدملي 0046642390 صادره تهران فرزند جمشید بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 48/40 مترمربع مفروزی از پالك شــماره131 فرعي از4483 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از 

طرف آقای یداله كشاورز دستجردی خریداری شده است.
2- رای شماره 4911 مورخ 98/12/12 هیات اول آقاي حیدر بني هاشمي به شناسنامه 
شــماره 15 كدملي 5129781521 صادره دهاقان فرزند یداله بر ششــدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 73/70 مترمربع مفروزی از پالك شماره 8 فرعي از 4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5  حوزه ثبــت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی 

مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
3- رای شــماره 614 مورخ 99/02/17 هیات اول آقاي رضاعلي معتمد به شناسنامه 
شماره 4 كدملي 1249609054 صادره فرزند محمد بر ششدانگ یکباب ساختمان در 
حال ساخت به مســاحت 178/5 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي از4483 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع 

الواسطه از طرف آقای جعفر متقی دستجردی خریداری شده است.
4- رای شماره 4820 مورخ 98/12/06 هیات اول خانم خورشید بهروزفر به شناسنامه 
شــماره 1 كدملي 1249671698 صادره فرزند محمدتقي بر ششــدانگ یکبابخانه به 
مســاحت 121 مترمربع مفروزی از پالك شــماره131 فرعي از4483 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از 

طرف آقای جعفر متقی دستجردی خریداری شده است.
5- رای شــماره 4915 مورخ 98/12/12 هیات اول خانم عصمت برهاني شــیداني به 
شناسنامه شماره 87 كدملي 1284254879 صادره فرزند اصغربر ششدانگ یکبابخانه 
به مســاحت 60/12 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 3800 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهــان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف 

آقای علی شفیعیان دستجردی و خانم بتول مهرعلی دستجردی خریداری شده است.
6- رای شــماره 4879 مورخ 98/12/10 هیات اول آقاي  قدمعلي نجفي سوالري به 
شناسنامه شماره 12 كدملي 1199746551 صادره شهرضا فرزند عبداله بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 154/78 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4493 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از 

طرف آقای محمد ابراهیم ظهیری دستجردی خریداری شده است.
7- رای شماره 4407 مورخ 98/11/17 هیات اول آقاي علیرضا آقاجان دستجردي به 
شناسنامه شماره 959 كدملي 1288865732 صادره اصفهان فرزند رجبعلي بر ششدانگ 
یکباب اتاق به مساحت 19/10 مترمربع مفروزی از پالك شــماره  4258 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجــب بیع نامه عادی مورخ 
1397/12/21 از طرف آقایان رجبعلی ، اكبر ، ابوالقاسم، عبدالمحمود و حیدرعلی همگی 

آقاجان دستجردی خریداری شده است.
8- رای شماره 493 مورخ 99/02/04 هیات اول آقاي محمد نوري لنجان به شناسنامه 
شــماره 614 كدملي 5419151928 صادره فرزند شیرزاد بر ششــدانگ یکبابخانه به 
مســاحت 112/58 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 2961 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه مفروز 

ثبتی گردیده است.
9- رای شــماره 843 مورخ 99/03/01 هیات اول خانم فاطمه منجمي به شناســنامه 
شــماره 1229 كدملي 0054013151 صادره تهران فرزند اســفندیار بر یك دانگ از 
ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 127 مترمربع مفروزی از پالك شماره341 فرعي 
از5000 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 
رسمی مشاعی اولیه ) سهم االرث نامبرده از پدرش، آقای اســفندیار منجمی ( مفروز 

ثبتی گردیده است.
10-  رای شــماره 844 مورخ 99/03/01 هیات اول خانم صدیقه سخائي به شناسنامه 
شماره 14 كدملي 0559265344 صادره خمین فرزند حسینعلي بر سه دانگ از ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 127 مترمربع مفروزی از پالك شماره341 فرعي از5000 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 
و همچنین ســهم االرث نامبرده از همســرش )آقای اســفندیار منجمی( مفروز ثبتی 

گردیده است.
11-  رای شماره 845 مورخ 99/03/01 هیات اول خانم معصومه منجمي به شناسنامه 
شــماره 28691 كدملي 0060371331 صادره تهران فرزند اسفندیار بر یك دانگ از 
ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 127 مترمربع مفروزی از پالك شماره341 فرعي 
از5000 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 
رسمی مشاعی اولیه ) سهم االرث نامبرده از پدرش، آقای اســفندیار منجمی ( مفروز 

ثبتی گردیده است.
12-  رای شــماره 846 مورخ 99/03/01 هیات اول خانم زهرا منجمي به شناســنامه 
شــماره 7690 كدملي 0054076803 صادره تهران فرزند اســفندیار بر یك دانگ از 
ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 127 مترمربع مفروزی از پالك شماره341 فرعي 
از5000 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان اصفهان در ازای 
مالکیت رسمی مشاعی اولیه ) ســهم االرث نامبرده از پدرش، آقای اسفندیار منجمی ( 

مفروز ثبتی گردیده است.
13-  رای شــماره 4688 مورخ 98/11/28 هیات اول آقاي تقي آقابابائي دستجردي 
به شناسنامه شــماره 93 كدملي 1288803771 صادره اصفهان فرزند عزیزاله بر سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 98/20 مترمربع مفروزی از پالك شماره 
66 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهــان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به 
موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف خانم عزت ســخنی و آقای عبدالحسین سخنی 

خریداری شده است.
14-  رای شــماره 4689 مــورخ 98/11/28 هیات اول خانم زهرا حــدادي طادي به 
شناسنامه شــماره 1966 كدملي 1110387474 صادره فالورجان فرزند غالمعلي  بر 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 98/20 مترمربع مفروزی از پالك 
شــماره 66 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب به 
موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف خانم عزت ســخنی و آقای عبدالحسین سخنی 

خریداری شده است.
15-  رای شماره 807 مورخ 99/02/27 هیات اول آقاي حیدر بیگي به شناسنامه شماره 
33 كدملي 4623053199 صادره شــهركرد فرزند عیوض بر ششدانگ یکباب مغازه و 
زیرزمین به مساحت 30/75 مترمربع مفروزی از پالك شماره130 فرعي از4482 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
16-  رای شماره 806 مورخ 99/02/27 و رای اصالحی شماره 1311 مورخ 99/04/03 
هیات اول خانم ربابه فدائي تهراني به شناســنامه شماره 409 كدملي 1288536267 
صادره اصفهان فرزند صادق در قسمتی از یکبابخانه به مساحت 28/5 مترمربع مفروزی 
از پالك شــماره 41 فرعي از 4859 اصلي واقع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف خانم هــا صدیقه بیگم نصر 

اصفهانی و طاهره بیگم خسروی تخت فوالدی خریداری شده است.
17-  رای شــماره 882 مورخ 99/03/06 هیات اول آقاي صابر صحرائي به شناسنامه 
شماره 28 كدملي 4172632483 صادره الیگودرز فرزند ماشااهلل بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 108/25 مترمربع مفروزی از پالك شماره 115 فرعي از 4483 اصلي واقع 

در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از 
طرف خانم صغری دادخواه خریداری شده است.

18-  رای شــماره 5935 مورخ 97/11/08 هیات اول خانم مریم كریمي دستجردي 
به شناسنامه شماره 20602 كدملي 1282675818 صادره اصفهان فرزند حسینعلي بر 
چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 112/80 مترمربع مفروزی از پالك 
شماره 4406 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب 
بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای حسینعلی عنایت دستجردی خریداری شده است.

19-  رای شــماره 5938 مورخ 97/11/08 هیات اول آقاي اكبر جنت دســتجردي به 
شناسنامه شــماره 20958 كدملي 1282677268 صادره اصفهان فرزند عباس بر دو 
دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 112/80 مترمربع مفروزی از پالك 
شماره 4406 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب 
بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای حسینعلی عنایت دستجردی خریداری شده است.

20-  رای شماه 1062 مورخ 99/03/20 هیات اول آقاي مرتضي دادخواه دستجردي به 
شناسنامه شماره 22 كدملي 1288664672 صادره اصفهان فرزند حسن بر ششدانگ 
یکباب دامداری و بنای احداثی به مســاحت937/10 مترمربع مفروزی از پالك شماره 
4607 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه 

و مع الواسطه از طرف آقای  فیض اله دهخدا خریداری شده است.
21-  رای شماره 2550 مورخ 98/07/02 هیات اول آقاي فرج اهلل صالحي به شناسنامه 
شــماره 14590 كدملي 1282615122 صادره فرزند حبیب بر ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 112/40 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي از4483 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از 
طرف آقای محمود خیاركار خریداری شده است. سپس آقاي فرج اهلل صالحي بموجب 
گواهی حصر وراثت صادره فوت نموده اســت و ورثه وی عبارتند از دو پســر به اسامی 
مرتضی و مصطفی و پنج دختر به اسامی معصومه، مریم، فاطمه، سهیال و لیلی همگی 

صالحی بوده است.
22-  رای شــماره 863 مورخ 99/03/01 هیات اول  آقاي محمد مرادي به شناسنامه 
شماره 7996 كدملي 4818898597 صادره ایذه فرزند فرهاد بر ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 110/25 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي از4483 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
23-  رای شــماره 566 مورخ 99/02/13 هیات اول آقاي محمد جواد سلطاني قلعه به 
شناسنامه شماره 717 كدملي 4689247978 صادره مركزي فرزند فیروز بر ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 120/40 مترمربع مفروزی از پالك شماره 40 فرعي از 4483 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع 

الواسطه از طرف خانم اقدس آقاجان دستجردی خریداری شده است.
24-  رای شماره 1020 مورخ 99/03/17 هیات اول خانم تاجماه هاشمي به شناسنامه 
شــماره 22 كدملي 5419250942 صادره اصفهان فرزند ســیدمیرزا بر ششــدانگ 
یکبابخانه به مساحت 260/89 مترمربع مفروزی از  پالك شماره 131 فرعي از 4483 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع 

الواسطه از طرف آقای محمدصادق ناظر دستجردی خریداری شده است.
25-  رای شــماره 898 مورخ 99/03/07 هیات اول خانم فاطمه خســروي اصل به 
شناســنامه شــماره 403 كدملي 4623161110 صادره شــهركرد فرزند عوضعلي بر 
ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 112/45 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 131 
فرعي از 4483 اصلي واقــع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهان به 
 موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف خانــم محترم صانعی خوانســاری خریداری 

شده است.
26-  رای شــماره 847 مورخ 99/03/01 هیــات اول آقاي هیبت اله كاظمي اســفه 
به شناســنامه شــماره 27 كدملي 1199535834 صادره اصفهان فرزند علي بر ســه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 15/54 مترمربع مفروزی از پالك 
شــماره2682 فرعي از5000 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
27-  رای شــماره 848 مورخ 99/03/01 هیات اول خانم مهري كاظمي به شناسنامه 
شــماره 1399 كدملي 1817109308 صادره آبادان فرزند رضا بر ســه دانگ مشاع از 
ششــدانگ یکباب مغازه به مســاحت 15/54 مترمربع مفروزی از پالك شماره2682 
فرعي از5000 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
28- رای شماره 1022 مورخ 99/03/17 هیات اول آقاي سید عباس موسوي ونهري 
به شناسنامه شــماره 13 كدملي 1111360960 صادره فالورجان فرزند سیدحسین بر 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 112/35 مترمربع مفروزی از پالك شماره281 فرعي 
از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است. 
29-  رای شماره 888 مورخ 99/03/07 هیات اول خانم نسرین شهیدي چرمهیني به 
شناسنامه شماره 26 كدملي 6209809480 صادره باغ بهادران فرزند باقر بر سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 100 مترمربع مفروزی ازپالك شماره337 
فرعي از4999 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است. 
30-  رای شــماره 889 مورخ 99/03/07 هیات اول آقاي بهــزاد امین علي چرمهیني 
به شناسنامه شــماره 121 كدملي 6209788912 صادره باغ بهادران فرزند علي اكبر  
بر سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 100 مترمربع مفروزی ازپالك 
شــماره337 فرعي از4999 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
31-   رای شــماره 1220 مــورخ 99/03/31 هیــات اول آقاي علي نیــك خواه به 
شناسنامه شــماره 1023 كدملي 4679294991 صادره فرزند قدرت اهلل بر ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 71.30 مترمربع مفروزی از پالك شماره 156 فرعي از 4483 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملك جنوب اصفهان بــه موجب بیع نامه 
 و مع الواســطه از طرف آقایان عبدالعلی ریاحی، اصغر خردمنــد و اكبر دباغ خریداری 

شده است.
32-  رای شماره 1023 مورخ 99/03/18 هیات اول آقاي مرتضي متقي دستجردي به 
شناسنامه شــماره 59 كدملي 1288675909 صادره اصفهان فرزند یداله بر ششدانگ 
یکباب ساختمان به مســاحت 354/50 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي از 
4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است. 
33-  رای شماره 689 مورخ 99/02/22 هیات اول آقاي عیدي محمد اسکندري كتکي 
به شناسنامه شماره 4 كدملي 4622037122 صادره شهر كرد فرزند عزیزاله بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 147/88 مترمربع مفروزی از پالك شماره 131 فرعي از 4483 
اصلي واقع در اصفهان بخش  5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع 

الواسطه از طرف آقای مانده علی صالحیان خریداری شده است.
34-   رای شــماره 852 مورخ 99/03/01 هیات اول آقاي رضا رمضاني به شناسنامه 
شــماره 16119 كدملي 1282630474 صادره اصفهان فرزند عزیزاله بر ششــدانگ 
یکبابخانه به مساحت 207/50 مترمربع مفروزی از  پالك شماره 4774 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از 
طرف آقایان عبدالعلی اسحاقیان درچه و محمدحســین پروین نجف آبادی و فضل اله 

مالبیگ دنبه خریداری شده است.
تاریخ انتشار نوبت اول : 99/04/08
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/04/23

م الف: 893549  اعظم قویدل  رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان
مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی( 

4/143 شماره آگهی: 139903902004000096 شماره پرونده: 9000400200400452 
آگهی مزایده پرونده اجرایی شماره بایگانی: 9001272 به موجب پرونده اجرائی كالسه 
9001272 و به استناد سند رهنی 4170-85/12/09 تنظیمی دفترخانه 167 اصفهان له 
بانك صادرات و علیه عبدالحمید فروغی ابری تمامی شش دانگ پالك ثبتی 3411 فرعی 
مجزی شــده از 1101 فرعی كه آن هم از2250/1082 جدا شــده واقع در بخش 6 ثبت 

اصفهان كه طبق صورت مجلس اصالحی 25168/ج- 89/7/11  اداره ثبت منطقه جنوب 
به مساحت 1307/41 متر مربع می باشد با جمیع متعلقات آن ملکی عبدالحمید فروغی به 
نشانی سپاهان شهر انتهای بلوار شاهد مجتمع مســکونی زیتون كه سند آن ذیل شماره 
47502 در صفحه 166 دفتر جلد 190 امالك با شماره چاپی 191162 سری الف/83 ثبت 
و صادر شده اســت كه به موجب صورت مجلس تفکیکی شماره 31098/ج-89/8/20 
پالك مذكور بــه 16 واحد آپارتمان و 16 واحد انبــاری و 16 واحد پاركینگ به پالكهای 
2250/35983 الی 35997 و 38265 فرعی تفکیك شــده است. 1- ششدانگ آپارتمان 
پالك شــماره 35983 فرعی از 2250 اصلی مفروز و مجزا شده از 3411 فرعی از اصلی 
مذكور قطعه 1 واقع در بخش 6 ثبت اصفهان به مساحت 86/54 متر مربع به حدود شمااًل: 
پنجره و دیوار و دیوار كوتاه است به فضای حیاط مشاعی شــرقًا: دیوار اشتراكی است با 
آپارتمان مجاور جنوباً: در 7 قسمت كه دوم شرقی و چهارم منحنی شکل و ششم غربی است 
درب و دیواریست به راه پله و آسانسور و البی متصله غربًا: پنجره و دیواریست به فضای 
حیاط مشاعی مشخصات منضمات ملك: انباری به مساحت 3/61 به حدود اربعه: شمااًل: 
دیوار اشتراكی با انباری 5 شرقًا: دیوار اشــتراكی با انباری 8 جنوبًا: درب و دیواریست به 
محوطه مشاعی غربًا: دیواریست به محوطه و دستگاه پله مشاعی، پاركینگ به مساحت 
12/5 به حدود اربعه: شمااًل: خط مستقیم مفروض است به پاركینگ 6 شرقًا: خط مستقیم 
مفروض است به محوطه مشــاعی جنوبًا: خط مستقیم مفروض است به محوطه مشاعی 
غربًا: خط مستقیم مفروض است به محوطه مشاعی. 2- ششدانگ آپارتمان پالك شماره 
35984 فرعی از 2250 اصلی مفروز و مجزا شده از 3411 فرعی از اصلی مذكور قطعه 2 
واقع در بخش 6 ناحیه حوزه ثبت ملك جنوب شــرق اصفهان استان اصفهان به مساحت 
106/7 متر مربع به حدود شــمااًل: دیوار كوتاه و پنجره و دیواری اســت به فضای حیاط 
مشاعی شــرقًا: پنجره و دیواری است به فضای حیاط و رمپ مشــاعی جنوبًا: اول دیوار 
اشتراكی است با آپارتمان مجاور دوم در چهار قســمت كه اول و سوم غربی است درب و 
دیواری است به راه پله و  آسانسور غربًا: دیوار اشتراكی است با آپارتمان مجاور مشخصات 
منضمات ملك: پاركینگ به مساحت 12/5 به حدود اربعه: شمااًل: خط مستقیم مفروض 
است به محوطه مشاعی شرقًا: خط مستقیم مفروض است به محوطه مشاعی جنوبًا: خط 
مستقیم مفروض است به پاركینگ 7 غربًا: خط مستقیم مفروض است به محوطه مشاعی 
انباری به مساحت 3/7 به حدود اربعه: شمااًل: دیوار اشتراكی است با انباری 6 شرقاً:  دیواری 
است به رمپ جنوبًا: درب و دیواری است به محوطه مشاعی غربًا: دیوار اشتراكی است با 
انباری 7 ، 3- ششدانگ آپارتمان پالك شماره 35985 فرعی از 2250 اصلی مفروز و مجزا 
شده از 3411 فرعی از اصلی مذكور قطعه  3 واقع دربخش 6 ناحیه حوزه ثبت ملك جنوب 
شرق اصفهان استان اصفهان به مساحت 86/04 متر مربع به حدود شمااًل: در 7 قسمت كه 
دوم غربی و چهارم منحنی شکل و ششم شرقی اســت درب و دیواری است به راه پله و 
آسانسور مشاعی شرقًا: دیوار اشتراكی است با آپارتمان مجاور جنوبًا: دیوار كوتاه و پنجره و 
دیواری است به فضای حیاط مشاعی غربًا: پنجره و دیواری است به فضای حیاط مشاعی 
مشخصات منضمات ملك: پاركینگ به مساحت 12/5 به حدود اربعه: شمااًل: خط مستقیم 
مفروض است به محوطه مشاعی شرقًا: خط مســتقیم مفروض است به محوطه مشاعی 
جنوبًا: خط مستقیم مفروض است به محوطه مشاعی غربًا: خط مستقیم مفروض است به 
پاركینگ 3، انباری به مساحت 3/61 به حدود اربعه: شمااًل: درب و دیواری است به محوطه 
مشاعی شرقًا: دیوار اشتراكی است با انباری 6 جنوبًا: دیوار اشتراكی است با انباری 7 غربًا: 
دیواریست به راه پله و  آسانسور و محوطه مشاعی. 4- ششدانگ آپارتمان به شماره 35986 
فرعی از 2250 اصلی مفروض و مجزا شده از 3411 فرعی از اصلی مذكور قطعه 4 واقع در 
بخش 6 حوزه ثبت ملك جنوب شرق اصفهان اســتان اصفهان به مساحت 107/01 متر 
مربع به حدود شمااًل: اول در چهار قسمت كه دوم و چهارم غربی است درب و دیواری است 
به راه پله و آسانسور و دوم دیوار اشتراكی اســت با آپارتمان مجاور شرقًا: پنجره و دیواری 
است به فضای رمپ جنوبًا: پنجره و دیوار و دیوار كوتاه است به فضای حیاط مشاعی غربًا: 
دیوار اشتراكی است با آپارتمان مجاور، مشخصات منضمات ملك: پاركینگ به شماره 16 
فرعی به مساحت 12/5 به حدود اربعه: شمااًل: خط مستقیم مفروض است به حیاط شرقًا: 
خط مستقیم مفروض است به حیاط جنوبا: خط مستقیم مفروض است به حیاط غربًا:  خط 
مستقیم مفروض است به حیاط انباری به شماره یك فرعی به مساحت 3/7 به حدود اربعه: 
شمااًل: درب و دیواری است به محوطه مشاعی شرقًا: دیواری است به فضای رمپ جنوبًا: 
دیواری اشتراكی است با انباری 8 غربًا: دیوار اشتراكی اســت با انباری 5، 5- ششدانگ 
آپارتمان به شماره 35987 فرعی از 2250 اصلی مفروز و مجزا شده از 3411 فرعی از اصلی 
مذكور قطعه 5 واقع در بخش 6 حوزه ثبت ملك جنوب شرق اصفهان استان اصفهان به 
مساحت 119/05 متر مربع به حدود شمااًل: پنجره و دیوار و دیوار كوتاه است به فضای حیاط 
شرقاً: دیوار اشتراكی است با آپارتمان مجاور و دوم درب و دیواری است به راه پله و آسانسور 
مشاعی جنوبًا: اول در 2 قسمت كه دوم شرقی است دیواری است به راه پله و آسانسور دوم 
در دو قسمت كه دوم شرقی است دیواری است به داكت و ســوم دیوار اشتراكی است با 
آپارتمان مجاور غربًا: پنجره و دیواری اســت به فضای حیاط مشخصات منضمات ملك: 
انباری به مساحت 3/54 به حدود اربعه: شمااًل: دیواری است به محوطه مشاعی شرقاً: درب 
و دیواریست به محوطه مشاعی جنوبًا: دیوار اشتراكی است با انباری 9 غربًا: دیواری است 
به تحتانی عرصه، پاركینگ به مساحت 12/5 به حدود اربعه: شمااًل: خط مستقیم مفروض 
است به محوطه مشاعی شرقًا: خط مستقیم مفروض است به محوطه مشاعی جنوبًا: خط 
مستقیم مفروض است به محوطه مشاعی غرباً: خط مستقیم مفروض است به پاركینگ 2، 
6- ششدانگ آپارتمان به شماره 35991 فرعی از 2250 اصلی مفروز و مجزا شده از 3411 
فرعی از اصلی مذكور قطعه 9 واقع در بخش 6 حوزه ثبت ملك جنوب شرق اصفهان استان 
اصفهان به مساحت 119/05 متر مربع به حدود شمااًل: پنجره و دیوار و دیوار كوتاه است به 
فضای حیاط شرقًا: اول دیوار اشتراكی است با آپارتمان مجاور و دوم درب و دیواری است 
به راه پله و آسانسور مشاعی جنوباً: اول در 2 قسمت كه دوم شرقی است دیواری است به راه 
پله و آسانسور دوم در دو قسمت كه دوم شــرقی است دیواری است به داكت و سوم دیوار 
اشتراكی است با آپارتمان مجاور غربًا: پنجره و دیواری است به فضای حیاط مشخصات 
منضمات ملك: انباری به مســاحت 3/6 به حدود اربعه: شمااًل: دیوار اشتراكی با انباری 1 
شرقاً: درب و دیواری است به محوطه مشاعی جنوباً: دیواری است به محوطه مشاعی غرباً: 
دیواری است به تحتانی عرصه پاركینگ به مســاحت 12/5 به حدود اربعه: شمااًل: خط 
مستقیم مفروض است به محوطه مشاعی شــرقًا: خط مستقیم مفروض است به محوطه 
مشاعی جنوبًا: خط مستقیم مفروض است به محوطه مشاعی غربًا: خط مستقیم مفروض 
است به پاركینگ 1، 7- ششدانگ آپارتمان به شماره 35992 فرعی از 2250 اصلی مفروز 
و مجزا شــده از 3411 فرعی از اصلی مذكور قطعه 10 واقع در بخش 6 حوزه ثبت ملك 
جنوب شرق اصفهان استان اصفهان به مساحت 109/84 متر مربع به حدود شمااًل: دیوار 
كوتاه و پنجره و دیواری است به فضای حیاط شرقًا: پنجره و دیواری است به فضای حیاط 
و رمپ مشاعی جنوبًا: اول دیوار اشتراكی است با آپارتمان مجاور دوم در چهار قسمت كه 
اول و سوم غربی است درب و دیواری است به راه پله و آسانسور غربًا: دیوار اشتراكی است 
با آپارتمان مجاور مشخصات منضمات ملك: پاركینگ به مساحت 12/5 به حدود اربعه: 
شمااًل: خط مستقیم مفروض است به محوطه مشاعی شرقاً: خط مستقیم مفروض است به 
پاركینگ 4 جنوبًا: خط مســتقیم مفروض است به محوطه مشــاعی غربًا: خط مستقیم 
مفروض است به محوطه مشاعی انباری به مساحت 3/59 به حدود اربعه: شمااًل: دیواری 
است به تحتانی عرصه شرقًا: دیواری است به محوطه مشاعی جنوبًا: دیوار اشتراكی است 
با انباری 4 غربًا: درب و دیواری است به محوطه مشاعی . 8- ششدانگ آپارتمان به شماره 
35996 فرعی از 2250 اصلی مفروز و مجزا شده از 3411 فرعی از اصلی مذكور قطعه 14 
واقع در بخش 6 ناحیه حوزه ثبت ملك جنوب شــرق اصفهان استان اصفهان به مساحت 
138/1 متر مربع به حدود شمااًل: پنجره و دیوار و دیوار كوتاه است به فضای حیاط شرقًا: 
دیوار كوتاه و پنجره و دیواری است به فضای حیاط و رمپ مشاعی جنوباً: اول دیوار اشتراكی 
است با آپارتمان مجاور دوم در چهار قسمت كه اول و سوم غربی است درب و دیواری است 
به راه پله و آسانسور غرباً: دیوار اشتراكی است با آپارتمان مجاور مشخصات منضمات ملك: 
انباری به مساحت 3/9 به حدود اربعه: شــمااًل: دیوار اشتراكی با انباری 16 شرقًا: دیواری 
است به محوطه مشاعی جنوباً: درب و دیواری است به محوطه مشاعی غرباً: دیوار اشتراكی 
است با انباری 13 پاركینگ به مساحت 12/5 به حدود اربعه: شمااًل: خط مستقیم مفروض 
است به محوطه مشاعی شرقًا: خط مستقیم مفروض است به محوطه مشاعی جنوبًا: خط 
مستقیم مفروض اســت به پاركینگ 12 غربًا: خط مســتقیم مفروض است به محوطه 
مشاعی. 9- ششدانگ آپارتمان به شماره 35997 فرعی از 2250 اصلی مفروز و مجزا شده 
از 3411 فرعی از اصلی مذكور قطعه 15 واقع در بخش 6 حوزه ثبت ملك جنوب شــرق 
اصفهان استان اصفهان به مساحت 147/92 متر مربع به حدود شمااًل: اول دیوار اشتراكی 

است با آپارتمان مجاور دوم در دو قسمت كه اول شرقی است دیواری است به داكت سوم 
در دو قسمت كه اول شــرقی است دیواری است به راه پله و آسانســور شرقًا: اول درب و 
دیواری است به راه پله و  آسانسور دوم دیوار اشتراكی است با آپارتمان مجاور جنوبًا: پنجره 
و دیوار و دیوار كوتاه اســت به فضای حیاط غربًا: دیوار كوتاه و پنجره و دیواری اســت به 
 فضای حیاط مشــخصات منضمات ملك: پاركینگ به مســاحت 12/5 به حدود اربعه: 
شمااًل: خط مستقیم مفروض است به محوطه مشاعی شرقاً: خط مستقیم مفروض است به 
پاركینگ 10 جنوبًا: خط مســتقیم مفروض است به محوطه مشــاعی غربًا: خط مستقیم 
 مفروض اســت بــه محوطه مشــاعی انبــاری بــه مســاحت 4/08 به حــدود اربعه: 
شمااًل: دیوار اشتراكی است با انباری 15 شرقاً: دیوار اشتراكی است با انباری 14 جنوباً: درب 
و دیواریست به محوطه مشــاعی غربًا: دیواری اســت به تحتانی عرصه. 10- به شماره 
38265 فرعی از 2250 اصلی كه در قبال پالك 3411 فرعی باقیمانده از 2250 اصلی بوده 
است واقع در بخش 6 حوزه ثبت ملك جنوب شــرق اصفهان استان اصفهان به مساحت 
138/33 متر مربع به حدود شــمااًل: اول در 4 قســمت كه دوم و چهارم غربیست درب و 
دیواریست به راه پله و آسانسور دوم دیوار اشتراكیست با آپارتمان مجاور شرقاً: پنجره و دیوار 
و دیوار كوتاه است بفضای رمپ مشاعی جنوبًا: دیوار كوتاه و پنجره و  دیواریست بفضای 
حیاط مشاعی غرباً: دیوار اشتراكیست با آپارتمان مجاور مشخصات منضمات ملك: انباری 
به شماره 9 فرعی به مساحت 3/54 به حدود اربعه شمااًل: دیواریست اشتراكی با انباری 11، 
شرقًا: درب و دیواریست به محوطه مشاعی، جنوبًا: دیواریســت به تحتانی عرصه، غربًا: 
دیواریست به تحتانی عرصه پاركینگ بشماره 12 فرعی به مساحت 12/5 به حدود اربعه 
شمااًل: خط مستقیم مفروض اســت به پاركینگ 13 شرقًا: خط مستقیم مفروض است به 
محوطه مشاعی جنوبًا: خط مستقیم مفروض است به محوطه مشاعی غربًا: خط مستقیم 
مفروض است به محوطه مشاعی كه طبق نظر كارشناس رســمی به شرح زیر توصیف 
گردیده پالك های ده گانه فوق قســمتی از پالك های 16 گانه موجود در یك مجتمع 
آپارتمانی می باشد كه دارای زیرزمین به عنوان پاركینگ و انبار، همکف البی و واحدهای 
مسکونی و طبقات یك و دو و سه نیز همگی واحدهای مسکونی می باشند و شش آپارتمان 
سند مالکیت  دریافت كرده اند. مجتمع فوق با اسکلت بتون آرمه و سقف های تیرچه و بلوك 
احداث گردیده و نمای ساختمان سنگ و آجر و اطراف آن محوطه سازی الزم و چمن كاری 
شده است. كل پالك دارای یك جلد سند شش دانگ با شماره ملك 2250/3411  ثبت 
شده در دفتر 190 صفحه 176 با شماره ثبت 47502 می باشد. مساحت كل عرصه پالك 
1305/72 متر مربع می باشد. قدمت این ساختمان حدود 13 سال و دارای پله های سنگی 
و یك دستگاه آسانسور می باشد. بدنه پله ها تا یك متر سنگ و بقیه سفید كاری و نقاشی 
است. مشخصات واحدهای آپارتمانی: كف ســالن ها سرامیك و اتاق خواب ها موزائیك 
است. دیوارها سفید كاری و نقاشی شده و آشپزخانه و سرویس های بهداشتی كاشی كاری 
و سرامیك شده است. كابینت آشپزخانه ها MDF و گرمایش واحدها پکیج و رادیاتور و 
سرمایش آنها با كولر می باشــد. درب های داخلی چوبی، پنجره ها آلومینیوم، پشت بام 
 ایزوگام بوده و انشــعابات آب و فاضالب و گاز مشــترك و برق واحدها به صورت مجزا 
می باشد. كف پاركینگ بتن درجا و بدنه آن سرامیك و سنگ است. واحدها به صورت یك 
خوابه، دو خوابه و سه خوابه می باشند.1- ششدانگ آپارتمان پالك شماره 2250/35983 
واقع در طبقه همکف ضلع شــمال غربی به مســاحت مفید 86/54 متــر مربع به ارزش 
6/057/800/000 ریال 2- ششدانگ آپارتمان پالك شماره 2250/35984 واقع در طبقه 
همکف ضلع شمال شرقی به مساحت مفید 106/70 متر مربع به ارزش 7/682/400/000 
ریال3- ششدانگ آپارتمان پالك شماره 2250/35985 واقع در طبقه همکف ضلع جنوب 
 غربی به مســاحت مفید واحــد 86/04 متر مربــع بــه ارزش 6/366/960/000 ریال

 4- ششدانگ آپارتمان پالك شــماره 2250/38986 واقع در طبقه همکف ضلع جنوب 
شرقی به مساحت مفید 107/01 متر مربع به ارزش 8/025/750/000 ریال 5- ششدانگ 
آپارتمان پالك شماره 2250/35987 واقع در طبقه اول ضلع شمال غربی به مساحت مفید 
119/05 متر مربع به ارزش 8/452/550/000 ریال 6- ششدانگ آپارتمان پالك شماره 
2250/35991 واقع در طبقه دوم ضلع شمال غربی به مساحت مفید 119/05 متر مربع به 
ارزش 8/571/600/000 ریال 7- ششدانگ آپارتمان پالك شماره 2250/35992 واقع 
در طبقه دوم ضلع شــمال شــرقی به مســاحت مفیــد 109/84 متر مربــع به ارزش 
8/018/320/000 ریال 8- ششدانگ آپارتمان پالك شماره 2250/35996 واقع در طبقه 
سوم ضلع شمال شرقی به مساحت مفید 138/10 متر مربع به ارزش 10/219/400/000 
ریال 9- ششدانگ آپارتمان پالك شماره 2250/35997 واقع در طبقه سوم ضلع جنوب 
 غربی به مســاحت مفیــد 147/92 متــر مربــع بــه ارزش 11/241/920/000 ریال

 10- ششدانگ آپارتمان پالك شــماره 2250/38265 واقع در طبقه سوم ضلع جنوب 
شرقی به مساحت مفید 138/33 متر مربع به ارزش 10/651/410/000 ریال و جمعًا ده 
واحد تفکیکــی به مبلغ 85/288/110/000 ریال از ســاعت 9 الی 12 روز شــنبه مورخ 
1399/5/4 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی ابتدای 
خیابان الهور دست چپ ساختمان اداره ثبت اسناد و امالك طبقه سوم از طریق مزایده به 
فروش می رســد. مزایده از مبلغ پایه جهت هر واحد تفکیکی به شــرح فوق شروع و به 
باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شــود. الزم به ذكر است پرداخت بدهی های 
مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتی كه مورد 
مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه 
پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به 
برنده مزایده مســترد می گردد ضمنًا این آگهی در یك نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ 
اصفهان مورخ 1399/04/23 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز 
بعد موكول می گردد. توضیحًا شــركت در مزایده  منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه 
كارشناسی جهت هر واحد تفکیکی به حساب سپرده ثبت و  حضور خریدار یا نماینده قانونی 
او در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 
پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی كه ظرف مهلت 
مقرر ، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند.  مبلغ مذكور قابل استرداد نبوده و 
به حساب خزانه واریز خواهد شــد در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و 
مزایده تجدید می گردد. م الف:910009   یعقوبی سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی 

اصفهان
فقدان سند مالکیت

4/141  شــماره نامه: 139985602023001868-1399/04/18 سند مالکیت بمقدار 
سه دانگ مشــاع از ششــدانگ پالك ثبتي 3547/1  واقع در بخش 3 ثبت اصفهان بنام 
مجید تبریزچي مورد ثبــت در دفتر الکترونیك 139820302023011398 به شــماره 
ســند 506676-98- الف  صادر و تســلیم گردیده و اكنون طي استشهاد شهود بشماره 
139902155626000346 مورخ 1399/03/22 دفترخانه 82 اصفهان درخواست صدور 
سند مالکیت المثني ملك فوق را نموده اســت لذا مراتب به استناد تبصره یك اصالحي 
ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یك نوبت آگهي مي شــود چنانچه كسي مدعي 
انجام معامله نسبت به ملك مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد از تاریخ انتشار 
این آگهي ظرف مدت ده روز اعتراض خود را كتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند 
معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت 
به ارائه كننده سند مسترد گردد بدیهي اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضي نرسید یا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثني طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 909118   اداره ثبت اسناد و امالك منطقه 

مركزي اصفهان

اعالم مفقودی 
برگ ســبز خودروی ســواری پژو مدل 1392 به رنگ 
ســفید روغنی به شــماره پالک ایــران 43-795 ه 88 
و شــماره موتور 139B0037300 و شــماره شاســی 
NAAM31FCXEK870524 و شناســه ملی خودرو 
IRFC921V1S0870524 به نام آقای کورش یوسفی  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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فوت سومین پزشک اصفهانی بر اثر کرونا
دکتر سید محمد موسوی، متخصص اطفال بیمارستان حضرت زهرا )س( در اصفهان بر اثر ابتال به کرونا 
درگذشت و به جمع شهدای مدافع سالمت پیوست.شهید مدافع سالمت دکتر سید محمد موسوی، پزشک 
متخصص اطفال در بیمارستانی در یکی از محروم ترین مناطق شهر اصفهان، بر اثر ابتال به کرونا در بیمارستان 
خورشید جان به جان آفرین تسلیم کرد.دکتر موسوی، سومین شهید مدافع سالمت در شهر اصفهان است و 

پیش از او، دکتر سعید حقیقی در اردیبهشت ماه امسال به دلیل ابتال به کرونا به شهادت رسید.

با خود مراقبتی، کمتر بیمار شوید و از  بیمه تخفیف بگیرید
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران گفت: بخش بیمه ای نتوانسته ارتباط معناداری میان بسته های 
خودمراقبتی و پرداخت حق بیمه و هزینه های مردم برقرار کند و در تمام دنیا به این گونه است، کسانی که 
نسبت به خودمراقبتی خود بیشتر اهمیت می دهند، از تسهیالت ویژه ای نظیر تخفیفاتی در پرداخت حق 
بیمه یا جوایز بهره مند می شوند.طاهر موهبتی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به این موضوع 
که به مسائل پیشگیری در کشور کمتر اهمیت می دهیم، گفت:  اجرای طرح مشوق های بیمه ای در کشور 
در همین ماه با حضور  وزیر بهداشت، انجام می گیرد؛ مبنای یک بیمه کارآمد این است که ما حتما توجه 
ویژه ای به مسائل پیشگیری داشته باشــیم و در کنار آن پروتکل های خودمراقبتی ارزشمندی در حوزه 

بهداشت  و  درمان کشور به وجود آید.

 ذخیره پالسمای اهدایی برای بیماران مبتال به کرونا 
در اصفهان به صفر رسید

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: ذخیره پالســمای اهدایی برای درمان بیماران مبتال به کرونا 
در اصفهان به صفر رسیده است و از شــهروندان بهبود یافته این بیماری درخواســت داریم به شکرانه 
سالمت شان پالسمای خود را اهدا کنند.مجید زینلی اظهار کرد: تا امروز ۲۳۰ واحد پالسما در مرکز اهدای 
خون اصفهان اهدا شده است.وی با بیان اینکه به صورت میانگین روزانه بین پنج تا شش نفر برای اهدای 
پالسما به مرکز اهدای خون اصفهان مراجعه می کنند، افزود: هر بیمار مبتال به کرونا می تواند ماهانه یک 
بار نسبت به اهدای پالسما اقدام کند و هنوز از نظر علمی زمان مشخصی برای وجود آنتی بادی در بدن افراد 
بهبود یافته کرونا تعیین نشده است.مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با بیان اینکه افراد بهبود یافته 
بیماری کرونا پس از ۲۸ روز از گذشت بیماری می توانند نسبت به اهدای پالسمای خون اقدام کنند، ادامه 
داد: برخالف آنچه در شبکه های مجازی عنوان شده اهدای پالسما هیچ عوارضی ندارد، بلکه روشی علمی 

و تاثیرگذار برای درمان بیماران مبتال به کرونا که در همه کشورهای دنیا از آن استفاده می شود.

رییس پلیس راهور اصفهان از  اعمال تغییرات  جدید در طرح حمل و نقل شهری خبرداد:
خداحافظی اصفهانی ها با طرح زوج و فرد

رییس پلیس راهور استان اصفهان خبر از حذف طرح »زوج و فرد« و اعمال تغییرات جدید در طرح حمل 
و نقل شهری اصفهان داد.محمدرضا محمدی اظهار داشــت: طرح ترافیک از مصوبات شورای ترافیک 
استان اصفهان است و در نیمه اول ســال و یا در نهایت در نیمه دوم سال ۹۹ جایگزین طرح زوج و فرد 
می شود. رییس پلیس راهور اســتان اصفهان با بیان این که طرح زوج و فرد در سال های قبل در تهران 
جمع آوری شد، افزود: این طرح برای کسانی که به طور مقطعی وارد محدوده زوج و فرد می شوند، بسیار 
به صرفه است، کسانی که وارد محدوده شهر می شوند می توانند یک ساله، یک ماهه و یا یک روزه این 
طرح را خریداری کنند.وی با بیان این که فرد با دریافت مجوز و پرداخت حداقل هزینه، می تواند بدون 
آن که جریمه شود، وارد محدوده زوج و فرد شود، خاطرنشان کرد: بسیاری از مردم ناچار هستند که وارد 
طرح زوج و فرد شوند، بنابراین ۱۰۰ هزار تومان جریمه می شوند و با خرید این طرح به مبلغ ۱۰ هزار 

تومان، ۹۰ هزار تومان به نفع آن ها می شود.

موافقت رییس جمهور با اختصاص ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان؛

باالخره اصفهان دیده شد

وضعیت آنقدر در اصفهان وخیم شده که  پریسا سعادت
رییس جمهور پس از ماه ها بی اعتنایی 
برای اختصاص بودجه بیشتر برای مبارزه با کرونا و کاهش کمبودهای 
ناشــی از پاندومی این بیماری در اصفهان موافقت کرد تا 5۰۰ میلیارد 
ریال اعتبار به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اختصاص یابد. آنچه در 
روزهای اخیر در اصفهان نگران کننده بوده، شیب تند بیماری و افزایش 
مراجعات از 5۰۰ به 7۰۰ نفر در روز است. این مســئله به نظر خارج از 
توان مدیریت درمانی استان است؛ در شرایطی که در هفته های اخیر 
بارها صحبت از پر شدن مراکز درمانی و کمبود تجهیزات در بیمارستان 
های دولتی اصفهان برای بیماران کرونایی مخابره شــده بود، اما این 
معضل ظاهرا حاال و پس از فشارهای زیاد بر کادر درمان استان توسط 
رییس جمهور دیده شد و اعتباری هر چند به نظر ناکافی برای تامین 
 تجهیــزات و ملزومــات مقابلــه بــا کرونا بــه اصفهــان اختصاص

 داده شــد. عالوه بر تجهیزات، اصفهان در بخــش کادر درمان هم با 
کمبودهای جدی روبه رو اســت و در این شــرایط پرســتاران هم از 
پرداخت ها و شرایط کاری خود ناراضی هستند. همین مسائل دست 
به دست هم داده تا مبارزه با کرونا در اصفهان را طاقت فرسا کند. پس 
از بازگشایی کسب و کارهای پر خطر و برگزاری مراسمات عزا و عروسی 

که بیماری در استان را شدت بخشید، استاندار فرمانداری ها را موظف 
به برخورد با تجمعات پر خطر کرده اســت. عباس رضایی روز جمعه 
اعالم کرد فرمانداران از اجتماعات عامل انتقــال ویروس کرونا نظیر 
آیین های ترحیم و عروسی ها ممانعت کنند و با عوامل برخورد جدی 

داشته باشند. 
حاال مسئوالن اجرایی استان نسبت به تجمعات در بوستان ها و پارک 
ها هم حساس شده اند. در همین زمینه رضایی اعالم کرده که  اجرایی 
نشدن برخی پروتکل های بهداشتی و اجتماعات بی مورد عامل انتقال 
ویروس کرونا در بعضی نقاط کشــور از جمله اصفهان شده است که از 
جمله آن می توان به اجتماع برخی شهروندان در پل خواجو اشاره کرد، 
الزم است از این تجمعات جلوگیری شود. عباس رضایی این سخنان 
را پس از ارتباط تصویری با رییــس جمهور و موافقت وی با تخصیص 
بودجه برای علوم پزشکی اصفهان اعالم کرد؛ حسن روحانی در ارتباط 
تصویری نشست ستاد ملی کرونا با اســتاندار اصفهان، با درخواست 
طاهره چنگیز رییس دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان در خصوص 
اختصاص این میزان اعتبار برای توسعه زیرساخت های درمانی استان 

اصفهان موافقت کرد.
وی در نشســت ســتاد ملی کرونا با تاکید بر این نکته که اجتماعات 

الزامی است  به حد ضرورت محدود شــود،  گفت: بازگشایی اصناف 
و کســب و کار های مختلف اجتناب ناپذیر است، اما مردم و صاحبان 

کسب و کار ها ضروری است شیوه نامه های بهداشتی را رعایت کنند.
اســتاندار اصفهان هم پــس از ارتبــاط تصویری با رییــس جمهور، 
ســهل انگاری و رفتار عادی در مقابل این ویــروس و حضور مردم در 
پل خواجو و بوســتان ها همچنین برگزاری آیین های جشن عروسی 
و ترحیم را از عوامل اصلی شــدت شــیوع کرونا بیان کرد و گفت: در 
این نشســت، ممنوعیت برگزاری اجتماعات غیرضــرور و جلوگیری 
از فعالیــت اصناف متخلف از دســتورالعمل های بهداشــتی مصوب 
شــد.عباس رضایی تاکید کرد: بیماران، ابتال به کرونا را مخفی نکنند 
و آزمایشــگاه ها هم موظف به گزارش بیماری این افراد به خانواده ها 
و محل کار افراد هســتند و کروناهراســی و ایجاد اضطــراب از کرونا 

خطرناک است که الزامی است با آن مقابله شود. 
حال باید دید آیا این بودجه در بیمارســتان ها و راهروهای پر تجمع 
مراکز درمانــی مفید خواهد بــود یا  تنها بــه عنوان مانــور تبلیغاتی 
دولت و وعــده ای عمل نشــده باقی خواهــد ماند! بودجــه ای که 
 اگر در اصفهــان نادیده گرفته شــود می تواند اســتان را وارد بحرانی 

بزرگ تر کند.

 اجرایی نشدن برخی پروتکل های بهداشتی و اجتماعات 
بی مورد عامل انتقال ویروس کرونا در بعضی نقاط کشور از 
جمله اصفهان شده است که از جمله آن می توان به اجتماع 
برخی شهروندان در پل خواجو اشاره کرد، الزم است از این 

تجمعات جلوگیری شود

با مسئولان جامعه

تبصره يک ذيل ماده 105 اصالحي 
4/142 شماره نامه: 139985602023001798-1399/04/16 نظر به اينکه خانم مهين 
ربيعي مالک سه حبه و شش دهم حبه مشــاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ 1758/0 واقع در 
بخش يک ثبت اصفهان درخواست حذف استثناي ثمنيه اعياني را از سند خود نموده اند لذا 
مراتب آگهي و بدين وسيله به ذينفع وراث خانم رقيه سلطان نقشينه نسبت به بها ثمنيه اعياني 
اخطار مي گردد جهت دريافت بهاي ثمنيه که توسط کارشناس رسمي دادگستري اصفهان 
ارزيابي و به صندوق ثبت توديع گرديد به منطقه ثبت اسناد و امالک منطقه مرکزي اصفهان 
واقع در خ هشت بهشت شــرقي خ الهور اداره ثبت اسناد و امالک منطقه مرکزي اصفهان 
مراجعه نمائيد و در صورتي که مدعي تضييع حقي مي باشيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ انتشار 
آگهي گواهي طرح دعوا را از دادگاه صالحه دريافت و به ثبت مربوطه تسليم نمايد در غير اين 
صورت وفق مقررات استثنا بها ثمنيه از اسناد مالکيت حذف خواهد شد. م الف: 909059 

اداره ثبت اسناد و امالک  مرکزي اصفهان
مزايده مورد وثیقه

4/144 شماره آگهی: 139903902004000091 شماره پرونده: 139704002004000925  
آگهی مزايده پرونده اجرايی شماره بايگانی: 9707687 مزايده اموال غير منقول )اسناد رهنی( 
تمامی ششدانگ آپارتمان پالک 2246 فرعی از 30 اصلی بخش 16، به مساحت 67/4  متر 
مربع بانضمام قدر السهم از پارکينگ مشــاعی 2241 فرعی مشاعی بوده و مختص واحد 
خاصی نمی باشد و تمامی قطعات با قدر الحصه از مشاعات می باشند واقع در بخش شانزده 
ثبت اصفهان دارای پيشرفتگی به صورت بالکن به ســمت کوچه و طبق صورت مجلس 
تفکيکی فرعی مورد نظر قطعه هفتم در طبقه دوم می باشــد. به  آدرس: اصفهان، شهرک 
نگين، ميدان فيروزه خيابان فيروزه کوچه فيروزه 8 شرقی پالک 131 طبقه دوم واحد 4 که 
سند مالکيت آن خانم زينب محمدی رارانی فرزند رسول شماره ملی 1293450121 مالک 
يک دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعيان موضوع ســند مالکيت اصلی به شماره چاپی 
438693 سری د سال 91 در صفحه 13 دفتر 418 ثبت و سند مالکيت مهدی طبيبی فرزند 
علی شماره ملی 1282424807 مالک 5 دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعيان موضوع 
سند مالکيت اصلی بشماره چاپی 438692 سری د ســال 91 در صفحه 593 دفتر امالک 
خروجی 23 ثبت و صادر گرديده است. با حدود آپارتمان: شمااًل: به طول )10 متر( پنجره و 
ديواريست به فضای کوچه، شرقًا: اول به طول )0/49( متر ديواريست به فضای کوچه دوم 
به طول 5/44 متر ديواريست به فضای پالک 707 فرعی، جنوبًا: در سه قسمت که قسمت 
دوم شرقی است اول ودوم به طولهای 3/62 متر 1/27 متر درب و ديواريست مشترک با راه 
پله مشاعی 2240 فرعی ســوم به طول 6/389 متر ديواريست مشترک با آپارتمان 2247 
فرعی، غرباً: به طول 6/38 متر ديواريســت به فضای پالک 705 فرعی به طول 0/51 متر 
ديواريست به فضای کوچه – طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری محل مورد نظر بازديد 
يک واحد آپارتمان مسکونی دو خوابه به مساحت 67/4 متر مربع که در يک مجموعه آپارتمان 
سه طبقه و در ضلع شمال طبقه دوم واقع گرديده است. اسکلت ساختمان بتن آرمه، سقف 
تيرچه بلوک، کف واحد سراميک، بدنه داخلی ســفيد کاری و رنگ آميزی، بدنه آشپزخانه 
کاشيکاری و فاقد کابينت، سرويس توالت و حمام کاشيکاری، دربهای داخلی چوبی و درب و 
پنجره های خارجی آهنی، کف راه پله سنگ و بدنه راه پله سنگ و سفيد کاری و رنگ آميزی، 
نما آجر، بدنه حياط و پارکينگ آجر نما، کف حياط و پارکينگ موزاييک، پشت بام آسفالت، 
سيستم سرمايش کولر آبی، دارای انشعاب آب و برق و گاز و با قدمت حدود 20 سال می باشد 
و با توجه به مراتب فوق و در نظر گرفتن مساحت و موقعيت محلی و قيمتهای عادله زمان 
مباشرت به کارشناسی و با عنايت به قدمت ساختمان و در صورت انتقال رسمی و بالمنازع، 
ارزش ششدانگ پالک ثبتی مورد بازديد به مساحت 67/4 متر مربع و با احتساب پارکينگ و 
ارزش امتيازات آب و برق و گاز، جمعاً به مبلغ 3/200/000/000 ريال )سه ميليارد و دويست 
ميليون ريال( ارزيابی و اعالم می گردد. ملکی آقای مهدی طبيبی و خانم زينب محمدی، 
که طبق سند رهنی شــماره 7259 مورخ 1393/09/11 تنظيمی در دفترخانه اسناد رسمی 
شماره 423 در رهن بانک مســکن می باشد و طبق اعالم بانک بســتانکار ملک تا تاريخ 
1405/09/11 دارای بيمه می باشد،از ســاعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 99/05/06  در 
اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خيابان هشت بهشت شرقی چهار راه اول سمت 
چپ به مزايده گذارده می شود. مزايده از مبلغ پايه 3/200/000/000 )سه ميليارد و دويست 
ميليون ريال( شروع و به هر کس خريدار باشد به باالترين قيمت پيشنهادی فروخته می شود.  
الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراک 
و مصرف در صورتی که مورد مزايده دارای آنها باشــد و نيز بدهی های مالياتی و عوارض 
شــهرداری و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينکه رقم قطعی آن معلوم شــده يا نشده باشد به 
 عهده برنده مزايده است ضمن آنکه پس از مزايده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت 

هزينه های فوق از محل مازاد به برنده مزايده مســترد می گــردد ضمناً اين آگهی در يک 
نوبت در روزنامه زاينــده رود چاپ اصفهان مورخ 99/04/23 درج و منتشــر می گردد و در 
صورت تعطيلی روز مزايده به روز بعد موکول می گردد. توضيحًا جهت شــرکت در جلسه 
مزايده بايد مبلغ ده درصد مبلغ پايه مزايده پس از اخذ شناســه واريز از اين اداره و طی فيش 
سپرده در وجه اداره اجرای اسناد رســمی اصفهان بابت پرونده کالسه فوق پرداخت گردد 
و ارائه اصل فيش واريزی به همراه  تقاضای کتبی و کارت شناســايی معتبر الزامی اســت 
ضمنًا برنده مزايده مکلف اســت ما به التفاوت مبلغ فروش را طــی فيش مربوطه حداکثر 
ظرف مدت 5 روز به حساب صندوق ثبت توديع نمايد در صورتی که ظرف مدت مقرر مانده 
فروش را به حساب سپرده ثبت واريز ننمايد، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و بحساب خزانه 
 واريز خواهد شــد. در غير اين صورت عمليات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزايده تجديد 

می گردد.  م الف:909022  يعقوبی سرپرست  اداره  اجرای اسناد رسمی اصفهان
مزايده اتومبیل

پرونــده:  شــماره   139903902003000037 آگهــی:  شــماره   4 /145
139804002003001248  آگهــی مزايــده پرونده به شــماره بايگانــی: 9801756 
 ششدانگ خودروی سواری سيســتم پژو مدل 1379 تيپ 1600 آر.دی به شماره انتظامی

 13-516 ط 51 به رنگ طوسی روشن به شــماره موتور 22327916969 و شماره شاسی 
IN 79717697 ظرفيت 4 نفر تعداد محور 2 تعداد چرخ 4 نوع سوخت بنزين تعداد سيلندر 4 
که در پارکينگ غدير اصفهان متوقف می باشد و طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری در 
بازديد از خودرو، خودرو درب و گلگير جلو چپ تصادف کرده و نياز به تعمير دارد گلگير عقب 
چپ ضربه خورده- شيشه جلو شکسته آيينه بغل چپ شکسته- الستيک خودرو حدود 40 
درصد قابل استفاده می باشد و طبق اعالم بستانکار مورد وثيقه فاقد بيمه می باشد متعلق به 
آقای عليرضا بهرامی الوی فرزند اکبر که بموجب مهريه مندرج در سند نکاحيه 5881 مورخ 
88/02/9 دفترخانه ازدواج شماره 9 اصفهان در قبال قسمتی از طلب خانم نيره سادات فخر 
زارع و حقوق دولتی متعلقه به موجب نامه شــماره 84312/57675189  مورخ 98/05/02 
پليس راهنمائی و رانندگی بازداشت گرديد. از ساعت 9 الی 12 روز سه شنبه مورخ 99/05/07 
در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خيابان تاالر ميدان 7 تير به مزايده  گذارده می 
شود. مزايده از مبلغ پايه 100/000/000 ريال )يکصد ميليون ريال( شروع و به هر کس خريدار 
باشد به باالترين قيمت پيشنهادی نقداً فروخته می شود.  الزم به ذکر است پرداخت بدهی 
های مربوط به  خودرو در صورتی که مورد مزايده دارای آنها باشد و نيز بدهی های مالياتی و 
عوارض شهرداری هزينه پارکينگ و غيره  تا تاريخ مزايده اعم از اينکه رقم قطعی آن معلوم 
شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است ضمن آنکه پس از مزايده در صورت وجود مازاد، 
وجوه پرداختی بابت هزينه های فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد می گردد ضمناً اين 
آگهی در يک نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان مورخ 99/04/23 درج و منتشر می 
گردد و در صورت تعطيلی روز مزايده به روز بعد موکول می گردد. توضيحاً جهت شرکت در 
جلسه مزايده ده درصد از مبلغ پايه مزايده را به حساب تمرکز وجوه سپرده اداره کل ثبت اسناد و 
امالک اصفهان و شناسه واريز )دريافت از حسابداری اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان( بابت 
پرونده کالسه فوق واريز و به همراه  تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسايی معتبر الزامی است. 
برنده مزايده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاريخ مزايده به 
حساب صندوق ثبت توديع نمايد و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب 
 سپرده ثبت واريز نکند، مبلغ مذکور قابل اســترداد نبوده و به حساب خزانه واريز خواهد شد. 
ضمنًا چنانچه روز مزايده تعطيل رســمی گــردد، مزايــده روز اداری بعــد از تعطيلی در 
 همان ســاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شــد. م الف:909072 اداره اجرای اســناد

 رسمی اصفهان
ابالغ اجرائیه

4/146 شماره پرونده: 139804002003004918/1 شماره بايگاني پرونده: 9806951/1 
 شــماره آگهي ابالغيــه: 139903802003000134 بدينوســيله به آقاي ســيد مهرداد 
بني هاشمي کهنگي، نام پدر: سيد علي، تاريخ تولد: 1374/06/10 شماره ملي 0480691509 
شماره شناســنامه: 0480691509 بدهکار پرونده کالسه 139804002003004918 که 
امکان ابالغ )در آدرس اصفهان خيابان جي خيابان شــهيد رجائي پالک 16( به شما مقدور 
نشد، ابالغ مي گردد که برابر سند شماره سند: 7049، تاريخ سند: 1397/10/12، دفترخانه 
صادر کننده: دفترخانه ازدواج 9 و طالق 4 شهر اصفهان، بين شما و خانم فاطمه دهقاني مبلغ 
) مقدار 90 عدد سکه تمام بهار آزادي و سي مثقال طالي 18 عيار و مبلغ يکصد ميليون ريال 
بابت آينه و شمعدان ( بدهکار مي باشيد که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور 
اجرائيه نموده پس از تشريفات قانوني اجرائيه صادر و به کالسه فوق در اين اجرا مطرح مي 
باشد لذا طبق ماده 18 آئين نامه اجرائي مفاد اسناد رسمي بشما ابالغ مي گردد از تاريخ انتشار 

اين آگهي که تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط يک نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ 
درج و منتشر مي گردد ظرف مدت بيست روز نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام و در غير اين 
صورت بدون انتشار آگهي ديگري عمليات اجرائي طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد. 

م الف: 909125 زهرا يعقوبي رئيس اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان
مفادآراء

4/147 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه اجرايی قانون تعيـــين تکليــف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هيئت موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان لنجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضيان 
محرز گرديده است. لذا مشخصات متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع 
عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های نصف جهان و رويداد پارسی آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضی داشته باشند ، 
می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک 
محل تسليم و پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود 
را به مرجع صالح قضايی تقديم نمايند . بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض ، طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد .
1 - رای شماره 139560302015002325  مورخ 1395/11/28  حسن صفری ريزی فرزند 
غالمرضا نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ يک بابخانه به مساحت 173.64 مترمربع مفروز 
از پالک 107- اصلی واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
2 - رای شماره 139560302015002326  مورخ 1395/11/28  فاطمه مهديان ريزی فرزند 
عباس نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ يک بابخانه به مساحت 173.64 مترمربع مفروز 
از پالک 107- اصلی واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
3 - رای شماره 139960302015000107  مورخ 1399/02/15  احمد کوشافر فرزند شکراله 
نسبت به ششدانگ يک بابخانه به مساحت 69.78 مترمربع مفروز از پالک 107- اصلی واقع 
در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريداری شــده از مالک رسمی ابوالفتح 

قهرمان .
4 -  رای شــماره 139960302015000108  مورخ 1399/02/15  داود سبکتکين ريزی 
فرزند ابراهيم نسبت به ششــدانگ يک بابخانه به مســاحت 71 مترمربع مفروز از پالک 
107- اصلی واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريداری شده از مالک 

رسمی ابوالفتح قهرمان .
5 - رای شماره 139960302015000110  مورخ 1399/02/15  امير قربانی ريزی فرزند 
محمد نسبت به ششدانگ قسمتی از يک بابخانه به مساحت 4.16 مترمربع مفروز از پالک 
107- اصلی واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان جهت الحاق با پالک 2860 فرعی مع 

الواسطه خريداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
6 - رای شماره 139960302015000253  مورخ 1399/03/21  سعيد رجالی فرزند علی 
نسبت به ششدانگ  يک بابخانه به مساحت 774.53 مترمربع مفروز از پالک 71 و 72 فرعی 
از 214- اصلی واقع در مزرعه دره چنار کرچگان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريداری 

شده از مالک رسمی غالمعلی حقانی صولتی کرچگانی .
7 - رای شــماره 139960302015000254  مــورخ 1399/03/21  علی بهاروند فرزند 
غالمرضا نسبت به ششــدانگ يک بابخانه به مســاحت 147.80 مترمربع مفروز از پالک 
107- اصلی واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريداری شده از مالک 

رسمی ابوالفتح قهرمان .
8 - رای شماره 139960302015000255  مورخ 1399/03/21  زهرا جوکار ريزی فرزند 
علی محمد  نسبت به ششدانگ يک بابخانه به مســاحت 103.57 مترمربع مفروز از پالک 
107- اصلی واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريداری شده از مالک 

رسمی ابوالفتح قهرمان .
9 - رای شماره 139960302015000256  مورخ 1399/03/21  محبوبه يزدانی چم حيدری 
فرزند عليمراد نسبت به ششدانگ يکباب مغازه به مساحت 20.86 مترمربع مفروز از پالک 
107- اصلی واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريداری شده از مالک 

رسمی ابوالفتح قهرمان .
10 - رای شماره 139960302015000257  مورخ 1399/03/21  احمد غالمزاده ريزی 
فرزند براتعلی نسبت به ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 153.68 مترمربع مفروز از 
پالک 107- اصلی واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
11 - رای شــماره 139960302015000258  مورخ 1399/03/21  افسانه عطائی فرزند 
اصغر نسبت به ششدانگ يک بابخانه به مساحت 142.51 مترمربع مفروز از پالک 107- 
اصلی واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريداری شده از مالک رسمی 

ابوالفتح قهرمان .
12 - رای شماره 139960302015000342  مورخ 1399/04/02  محسن رجائی ريزی 
فرزند رجبعلی نسبت به چهار دانگ مشاع از ششــدانگ يک بابخانه به مساحت 204.58 
مترمربع مفروز از پالک 107- اصلی واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خريداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
13 - رای شماره 139960302015000343  مورخ 1399/04/02  فرشته صادقی ريزی 
فرزند فضل اله نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ يک بابخانه به مساحت 204.58 مترمربع 
مفروز از پالک 107- اصلی واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
14 - رای شــماره 139960302015000351  مــورخ 1399/04/14  دولــت جمهوری 
اســالمی ايران به نمايندگی وزارت آموزش و پــرورش ، اداره آموزش و پرورش اســتان 
اصفهان نسبت به ششــدانگ يک بابخانه به مســاحت 241.42 مترمربع مفروز از پالک 
 107- اصلی واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريداری شده از مالک 

رسمی ابوالفتح قهرمان .
15 - رای شماره 139960302015000357  مورخ 1399/04/14  خديجه معتمدی سده 
فرزند خدامراد نسبت به ششدانگ يک بابخانه به مساحت 134.05 مترمربع پالک 65 فرعی 
از 73 - اصلی واقع در سده لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريداری شده از مالک 
رسمی ناصر حسينی ســده فرزند ربيع با ذکر به اينکه مورد تقاضا از مجاور غربی پالک 66 

فرعی حق العبور دارد .
16 - رای شماره 139960302015000358  مورخ 1399/04/14  مجتبی عباسی فرزند 
ابراهيم نسبت به ششدانگ يک بابخانه به مساحت 160.86 مترمربع مفروز از پالک 106- 
اصلی واقع در کمال آباد لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خريداری شده از مالک 

رسمی شکراله اسماعيلی ريزی .
17 - رای شــماره 139960302015000359  مورخ 1399/04/14  اسماعيل سليميان 
فرزند غالمعلی نسبت به ششدانگ يک بابخانه به مساحت 228.15 مترمربع مفروز از پالک 
107- اصلی واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريداری شده از مالک 

رسمی ابوالفتح قهرمان .
18 - رای شماره 139960302015000360  مورخ 1399/04/14  منوچهر طغيانی ريزی 
فرزند محمد نسبت به ششدانگ يک بابخانه به مساحت 175.95  مترمربع مفروز از پالک 
107- اصلی واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريداری شده از مالک 

رسمی ابوالفتح قهرمان .
19 - رای شماره 139960302015000362  مورخ 1399/04/14  عزت السادات صفوی 
همامی فرزند باقر نسبت به ششدانگ يک درب  باغ به مساحت 1274.15 مترمربع پالک 42 
فرعی از 255 - اصلی واقع در سعيد آباد باغبادران بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريداری 
شده از مالک رسمی ســيد باقر صفوی همامی با ذکر به اينکه مورد تقاضا از مجاور شمالی 

پالک 19 فرعی حق العبور دارد .
20 - رای شماره 139960302015000363  مورخ 1399/04/14  سعيد سبکتکين ريزی 
فرزند رمضان نسبت به ششدانگ يک بابخانه به مساحت 112.63  مترمربع مفروز از پالک 
107- اصلی واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريداری شده از مالک 

رسمی ابوالفتح قهرمان .
21 - رای شماره 139960302015000364  مورخ 1399/04/14  حسين عباسی حسن 
آبادی فرزند علی نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ يک بابخانه به مساحت 202.22  
مترمربع مفروز از پالک 107- اصلی واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خريداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
22 - رای شماره 139960302015000365  مورخ 1399/04/14  زينب رنجبر ريزی فرزند 
نعمت اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يک بابخانه به مساحت 202.22  مترمربع 
مفروز از پالک 107- اصلی واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
تاريخ انتشار نوبت اول :  روز  دوشنبه  مورخ  1399/04/23

تاريخ انتشار نوبت دوم : روز سه شنبه  مورخ  1399/05/07                                      
م الف: 911148 مصطفی شمسی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک لنجان 
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چرا ادعای استقاللی ها را قبول نداریم؟
هر چقدر اوضاع استقالل خراب تر می شــود، بدتر نتیجه می گیرد و سررســید پرداخت بدهی ها رد 
می شــود، حجم مصاحبه های هیئت مدیره هم افزایش می یابد که واقعا جای تحسین دارد. بعد از 

شاهکاری که جناب نظری با جام اسنپی و 
اینها خلق کرد، حاال آقای عبدیان هم گفته: 
»بازیکنان تیم صدرنشین کرونا بگیرند، 
باز قهرمانی بــرای آنهــا ارزش دارد؟ اگر 
استقالل هم صدر جدول بود، ما می گفتم 
لیگ باید تعطیل شود.« انصافا ما االن باید 
این ادعا را باور کنیم؟ یعنی اگر استقالل 
در یــک قدمی قهرمانی بــود، آقای عضو 
هیئت مدیره خواهان لغو لیگ می شــد؟ 
اصال از ترس هواداران، جراتش را داشت 

چنین حرفی بزند؟ به همین تراکتوری ها نگاه کنید؛ قبل از شروع مسابقات به شدت مخالف برگزاری 
لیگ بودند، اما االن که سهیمه آسیایی را در خطر می بینند، آتش شان برای ادامه کار از پرسپولیس هم 

تندتر است.

لیست خرید »یحیی« برای پرسپولیس آماده شد
کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم به برگزاری ادامه رقابت های مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 
در منطقه غرب این قاره به صورت متمرکز گرفته اســت. همچنین طبــق تصمیم کمیته اجرایی 
این نهاد بین المللی، باشــگاه های حاضر در لیــگ قهرمانان ۲۰۲۰ با توجه بــه بیماری کرونا که 
باعث تعویق بازی ها شد می توانند با ارائه لیســت جدید بازیکنان خود در ادامه بازی های مرحله 
گروهی حاضر شوند.این در حالیست که لیگ باشگاه هایی همچون ایران در حال برگزاری است 
و باشگاه های پرسپولیس، سپاهان، شهرخودرو و اســتقالل رقابت خود را در باالی جدول برای 
تعیین قهرمان و سرنوشــت تیم های راه یافته به فصل بعدی لیگ قهرمانان آسیا بدون تغییر در 
لیســت اولیه بازیکنان خود دنبال می کنند.یحیی گل محمدی، سرمربی پرسپولیس که همراه با 
تیمش در صدر جدول رقابت های لیگ برتر قرار گرفته اســت اعالم لیست خرید خود برای فصل 
آینده را به بعد از پایان این مســابقات موکول کرده بود؛ اما فاصله انــدک بین رقابت های داخلی 
فوتبال باشــگاهی ایران با لیگ قهرمانان آسیا باعث شده تا باشگاه پرســپولیس به فکر جذب 
بازیکنان مدنظر سرمربی بیفتد.از این رو مهدی رســول پناه، سرپرست باشگاه پرسپولیس قرار 
است جلسه ای را با گل محمدی و پیروانی برگزار کرده و لیست جذب بازیکنان این تیم را دریافت 
کند.لیستی که گفته می شــود قرار است تعدادی از آنها را شــاگردان سابق گل محمدی در ذوب 

آهن اصفهان و شهرخودروی مشهد تشکیل دهند؛ اما هنوز به طور قطع مشخص نشده است.

هزینه 1۵0 میلیون تومانی فوالد برای تست کرونا
مدیرعامل باشگاه فوالد خوزستان در برنامه »ورزش بدون ویرایش« درباره وضعیت باشگاه فوالد گفت: 
وضعیت در فوالد بر اساس واقعیات است.سعید آذری افزود: طبق بررسی های بنده از اسناد مالی حدود 
۱۵۰ میلیون تومان فقط پول تست هایی شده که در اهواز انجام دادیم و با توجه به پروتکل های ابالغ شده 
یعنی انجام تست در هر ۱۰ روز یک بار مجددا باید ۱۵۰ میلیون تومان و شاید هم بیشتر هزینه کنیم.وی 
اظهار کرد: همان ۱۶ فقره تستی که گرفته بودیم دوباره در تست بعدی مثبت شد. سازمان لیگ در دستور 
جدید اعالم کرد بچه هایی که کرونا گرفته بودند از ۲۲ تیر می توانند به فعالیت فوتبالی خود ادامه دهند که 
بر این اساس مجددا تست گرفتیم که تمام شد و در آینده هم تست دیگری می گیریم و در صورت منفی 

بودن تست، بچه ها می توانند به تمرینات خود برگردند.

توقف طالیی پوشان در نقش جهان؛

پر اشتباه مثل سپاهان!

در شبی که شاگردان قلعه نویی از کسب   سمیه مصور
پیروزی در یک بــازی خانگی جا ماندند 
تیم های شهرخودروی مشهد و تراکتورسازی تبریز نیز مقابل حریفان 
متوقف شدند تا همچنان ســپاهانی ها در رده دوم جدول رده بندی 
باقی بمانند. طالیی پوشــان نصف جهان در چهارچوب هفته بیست و 
چهارم رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور عصر شنبه در ورزشگاه نقش 
جهان مقابل تیم پارس جنوبی جم صف آرایی کردند. در این دیدار که 
با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید، شاگردان قلعه نویی چهره 
کم فروغ و پر از اشــتباهی را از خود به نمایش گذاشتند تا با از دست 
دادن دو امتیاز این دیدار خانگی راه رســیدن پرســپولیس تهران به 

قهرمانی را هموارتر سازند.
سپاهانی ها با این نتیجه 4۲ امتیازی شدند و با استفاده از تفاضل گل 
بیشتر نســبت به شــهرخودرو موقتا در رده دوم جدول باقی مانده و 
منتظــر نتایج بازی های عقــب افتاده فوالد خواهند بود.زردپوشــان 
اصفهانی مقابل پارس جنوبی، فرصتی طالیی در اختیار داشــتند که 
با توجه به نتایج ســایر بازی ها، با کسب امتیاز کامل این دیدار فاصله 

خوبی را با سایر تیم های تعقیب کننده  از جمله شهرخودرو، استقالل، 
فوالد و تراکتور ایجاد کرده و با خیال آسوده تری به دنبال کسب سهمیه 
آسیایی باشند؛ اما در عمل این اتفاق رخ نداد تا رقابت بر سر سهمیه در 
هفته های پایانی لیگ به اوج خود برسد. اگرچه نتایج سایر دیدارهای 
این هفته به گونــه ای رقم خورد که فعال ســپاهانی ها در جایگاه دوم 
جدول رده بندی باقی بمانند؛ اما شاگردان قلعه نویی در این فصل از 
مسابقات برای کسب عنوان نایب قهرمانی راه بسیار سختی را در پیش 
دارند به خصوص این که ســپاهانی ها دیدارهای تعیین کننده ای در 

هفته های پایانی لیگ در پیش خواهند داشت.
توقف سپاهان مقابل تیم پارس جنوبی موجب شــد تا بار دیگر خبر 
انتخاب محرم نوید کیا به عنوان سرمربی فصل آینده این تیم به گوش 
برسد.خبرها حاکی است  که باشگاه سپاهان برای فصل بعد با محرم 
نوید کیا به توافق قطعی رسیده و این مربی جوان هدایت زرد ها را بر 
عهده خواهد داشت.  دور افتادن طالیی پوشان نصف جهان از کورس 
قهرمانی در این دوره از رقابت های لیگ برتر فوتبال کشــور و نمایش 
دور از انتظار آنها در فصل جاری مسابقات سبب شد تا مسئوالن باشگاه 

سپاهان تمایلی به ادامه همکاری با امیر قلعه نویی نداشته باشند. به 
نظر می رسد این باشگاه درباره قلعه نویی به جمع بندی نهایی رسیده 
و لیگ برتر نوزدهم احتماال  پایان همکاری آنها خواهد بود.در این بین 
مذاکرات جدی بــا نویدکیا از مدتی قبل آغاز و در روزهای گذشــته به 
مرحله نهایی رسید و طرفین توافق کردند بعد از پایان لیگ برتر قرارداد 
را امضا کنند. نویدکیا از محبوب ترین چهره های باشــگاه سپاهان به 
حســاب می آید و طرفداران هم عالقه زیادی بــه او دارند. این مربی 
در گذشته تجربه نشستن روی نیمکت ســپاهان را به عنوان دستیار 
داشت.نویدکیا بعد از جدایی از این باشگاه به دلیل پاره ای از اتفاقات 
تصمیم گرفت تا خانه نشین شود و از فوتبال فاصله بگیرد. او اما حاال 
مترصد بازگشت است. نویدکیا در نیم فصل سال گذشته هم مذاکراتی 
با سپاهان داشــت، محرم ظاهرا کادر خود را هم بسته است؛ دستیار 
اول او هادی عقیلی همبازی سابقش در ســپاهان است. این مربی 
هم مدتی در تیم جوانان بود و بعد از آن به آمریــکا رفت و دوره های 
مربیگری را گذرانــد. عقیلی هم از جمله چهره های محبوب باشــگاه 

سپاهان محسوب می شود.

انتشــار مطلبی با عنوان »لیست جلســات دادگاه 
عالی ورزش منتشر شد/ نه اسمی از جودو است نه 
پرســپولیس و برانکو« واکنش فدراسیون جودو را 

برای پیگیری قانونمند به همراه داشته است.
در این گــزارش که اولین بار توســط گــروه ورزش 
خبرگزاری مهر منتشر شد، با یادآوری اینکه فهرست 
حدود ۶۰ جلسه دادگاه عالی ورزشی از ماه جوالی تا 
نوامبر )آبان ماه( منتشر شــده، تاکید شد که در این 
فهرست نامی از ایران نیست.این در حالی است که 
پرونده تعلیق جودو ایران به CAS رفته و طبق آنچه 
مسئوالن فدراسیون جودو و کمیته ملی المپیک ایران 
بارها به آن تاکید داشته اند، قرار است جلسه رسیدگی 
به این پرونده ۲۶ شــهریورماه برگزار شــود اما عدم 
اشاره به نام ایران و پرونده های ورزش کشورمان در 

جلسات پیش روی دادگاه عالی ورزش، ابهاماتی را در 
مورد این جلسه سرنوشت ساز و برگزاری به موقع آن 
ایجاد کرده است.در همین رابطه فدراسیون جودو اخذ 
استعالم از دادگاه عالی ورزش را در دستور کار قرار داده 
است. این فدراسیون قصد دارد ایمیلی به دادگاه عالی 
ورزش ارسال کند و با استناد به مکاتبات قبلی انجام 
شده، ایمیل های دریافتی از این دادگاه و همچنین 
دعوت نامه دریافتی برای سفر به محل مقر CAS در 
سوئیس، نسبت به عدم اشاره به نام ایران و پرونده 
جودو کشــورمان درجلســات پیش بینی شده ماه 
های آینده پیگیری های الزم را داشته باشد.به گفته 
آرش میراســماعیلی، رییس فدراسیون جودو این 
ایمیل و استعالم مطرح شده، روز یکشنبه توسط این 
فدراسیون برای دادگاه عالی ورزش ارسال شد.وی 

با تاکید بر اینکه »دادگاه عالــی ورزش برنامه خود 
برای رسیدگی به پرونده های دریافتی از کشورهای 
مختلف را اطالع رسانی کرده اما در این برنامه هیچ 
اشاره ای به پرونده جودو ایران نشده است«، گفت: 
بعد از انتشار مطلب فوق پیگیری های الزم را داشته 
و ســندیت موضوع هم برای مان محرض شد. این 
مسئله اما با اقداماتی که پیش از این و برای برگزاری 
جلسه در زمان مقرر انجام شــده، در تضاد است، به 

همین دلیل تصمیم به اخذ استعالم گرفتیم.

 استعالم فدراسیون جودو از دادگاه عالی ورزش
 در مورد حذف نام ایران

خبر روز

»رونالدو« هم با پا قهرمان است، هم با ذهن
بعد از تســاوی ۲-۲ یوونتوس مقابل آتاالنتا در بازی شــنبه شــب دو تیم که به لطــف دو پنالتی 
کریســتیانو رونالدو برای بیانکونری به دســت آمد، ساری سرمربی یووه به ســتایش از رونالدو 
پرداخت و ضمن ابــراز اینکه هیچ کس 
مثل کریستیانو قادر به تحمل فشار و تاثیر 
نپذیرفتن از آن نیست گفت:»رونالدو هم 
با پاهایش هم با ذهنش قهرمان است«.

ساری که تیمش با این نتیجه حاال شش 
بازی مانده بــه پایان فصل ســری آ با 
اختالف هشت امتیاز نسبت به تیم دوم 
جدول صدرنشین اســت در پایان بازی 
گفت: » رونالدو بــا پاهایش و همینطور 
با ذهنش قهرمان اســت. او وقتی تحت 
فشار قرار می گیرد به شکلی خارق العاده این فشار را مهار می کند«.سرمربی یووه در بخش دیگری 
از صحبت هایش ادامه داد:»شایسته کســب این یک امتیاز بودیم و برای به دست آوردنش عرق 
ریختیم. ما در مقابل یکی از بهترین تیم های اروپا به تساوی رســیدیم و این نتیجه خیلی مهمی 
است. مستحق این یک امتیاز بودیم چون در نیمه دوم باکیفیت بازی کردیم. هم بیشتر به آتاالنتا 
حمله کردیم و هم روی کم آوردن بدنی شان سرمایه گذاری کردیم و در بهترین لحظات ممکن به گل 

رسیدیم. در نیمه اول بد بودیم ولی در نیمه دوم خیلی خوب به بازی برگشتیم«.

اعالم بازنشستگی کاپیتان سابق تیم ملی استرالیا
میله یدیناک ،کاپیتان سابق تیم ملی استرالیا که به همراه این تیم سابقه قهرمانی در جام ملت های 
آسیا را دارد، بازنشستگی اش را رســما اعالم کرد. یدیناک در ســال ۲۰۱۵ که جام ملت های آسیا 
در استرالیا برگزار شــد جام قهرمانی را باالی ســر برده بود.میله یدیناک ۳۵ ساله سابقه بازی در 
باشگاه های وست کاســت مارینرز، کریستال پاالس و اســتون ویال را دارد. او البته از ماه مه ۲۰۱۹ 
دیگر در هیچ مسابقه فوتبالی به میدان نرفته و رسما از طریق شبکه های اجتماعی بازنشستگی اش 
را اعالم کرد.یدیناک در پیام اعالم بازنشستگی اش نوشت: »من پسر جوانی از شهر سیدنی بودم 
که رویایم فوتبالیست حرفه ای شدن بود. سفر من برای رسیدن به این هدف سرشار از تجربیات، 
چالش ها و خاطراتی بود که همیشــه قدرشــان را می دانم. مــی خواهم به این وســیله از تمام 
باشگاه هایی که برای شان بازی کرده ام تشکر کنم که این فرصت را در اختیارم گذاشتند«.یدیناک 
در پایان فصل گذشته باشگاه استون ویال را ترک کرد و انتظار می رفت به لیگ استرالیا برگردد. او در 
ماه مه اعالم کرده بود هنوز میل به فوتبال بازی کردن دارد.میله یدیناک مدتی در آکادمی باشــگاه 
استون ویال به عنوان مربی مشغول به کار بوده و ممکن است بعد از بازنشستگی به فعالیت در دنیای 

مربی گری ادامه دهد.

دروازه بان االتحاد عربستان کرونا را شکست داد
دروازه بان تیم فوتبال االتحاد عربستان ویروس کرونا را شکست داد و به تمرینات تیمش برگشت.

نشریه الریاضیه عربستان خبر داد مارسلو جروگی، دروازه بان االتحاد بعد از بهبودی کامل از ویروس 
کرونا، به تمرینات گروهی اضافه شــد.این گلر االتحاد ۳ هفته پیش ابتالی خود به کرونا را اعالم 
کرده بود که با شکست این ویروس، به تمرینات تیمش برگشت. فدراسیون عربستان اعالم کرد ۵۰ 
فوتبالیست شاغل در لیگ این کشور به کرونا مبتال شده اند.لیگ فوتبال عربستان از اواخر اسفند 
به دلیل شــیوع کرونا در حالت تعلیق قرار دارد. طبق اعالم فدراسیون این کشور، قرار است از اوایل 

شهریور مسابقات ازسرگرفته شود.

فوتبال جهان

جدال نزدیک اصفهانی ها 
 در جدال بزرگ تهران

 و تبریز
تیم های استقالل و تراکتور در آخرین بازی 
هفته بیســت و چهارم لیگ برتر به مصاف 
هم رفتند که حاصــل کار دو تیم پس از ۹۰ 
دقیقه تالش، چیزی جــز نتیجه بدون گل 
نبود. در این دیدار که دو تیم از خط هافبک 
قدرتمندی بهره می بردند، جنگ های میانه 
زمین زیادی را شاهد بودیم. درگیری هایی 
که اغلب با برتری خط هافبک استقالل به 
خصوص در نیمه دوم همراه بود. احســان 
حاج صفی و علی کریمــی دو بازیکن تیم 
های تراکتور و اســتقالل کــه روزگاری در 
سپاهان هم تیمی بودند، شنبه شب بارها در 
میانه میدان به تقابــل با یکدیگر پرداختند. 
کریمی کــه بیش از ۵ ســال در لباس تیم 
های پایه و اصلی ســپاهان ظاهر شــد، در 
سال ۱۳۹4 به همراه حاج صفی در پیراهن 
ســپاهان به مقام قهرمانی لیگ برتر دست 
پیدا کردند و شــنبه شــب شــاهد صحنه 
تقابل این دو بازیکن کلیدی و سطح باالی 
دو تیــم بودیــم.در  این بــازی حاج صفی 
برخالف هفته قبل و دیــدار مقابل صنعت 
نفت آبادان، کم فروغ ظاهر شد و نتوانست 
انتظارها را برآورده کند. اما در سوی مقابل، 
کریمی هر چند که درخشان ظاهر نشد اما به 
نسبت، بهتر از احســان کار کرد و بازی قابل 
قبولی را ارائه داد. کریمی پس از بازگشــت 
از محرومیتی که در دیــدار جنجالی مقابل 
فوالد گریبانگیرش شــده بود، توانست در 
کنار فرشید اســماعیلی بازی قابل قبولی 
را در خط هافبک آبی هــای پایتخت انجام 
دهد هر چند که هنوز هم انتظارات مجیدی و 
هواداران استقالل از او بیشتر است.برخالف 
بازی رفت دو تیم که در تبریز برگزار شد و ۶ 
گل نیز به همراه داشت، استقالل و تراکتور 
برای اولین بار در تاریــخ رقابت های لیگ 
برتر، در ورزشــگاه آزادی به نتیجه تساوی 
بدون گل دست یافتند تا جنگ بر سر کسب 
ســهمیه، همچنــان و در هفته هــای آتی، 

ادامه دار باشد.

خبرها حاکی است  که باشگاه سپاهان برای فصل بعد 
با محرم نوید کیا به توافق قطعی رسیده و این مربی 

جوان هدایت زرد ها را بر عهده خواهد داشت

 مستطیل سبز

وز عکس ر

تبریک تولد جالب باشگاه 
روستوک به »یخچالی«

بهنام یخچالی، گارد راس تیم ملی بسکتبال 
کشورمان چند هفته قبل برای فصل آینده 
با قراردادی به تیم روســتوک پیوست.این 
باشگاه آلمانی که هدایت تیم بسکتبال آن 
را دیرک بائرمن، ســرمربی سابق تیم ملی 
ایران برعهــده دارد، در پیامی جالب توجه 
و به زبان فارسی، تولد بهنام یخچالی را در 

اینستاگرام به وی تبریک گفت.

شهرداری میمه به استناد مجوز شماره ۹8/۳7 مورخ ۹8/۲/۵ و شــماره ۹8/4۹4 مورخ ۹8/۱۱/۲7 شورای محترم اسالمی شهر میمه در نظر 
دارد از طریق مزایده عمومی نسبت به فروش ۱۲ پالک از زمینهای تفکیکی واقع در خیابان ملت شــهر میمه با کاربری تجاری و مسکونی اقدام نماید . 
لذا متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی در روزنامه حداکثر تا تاریخ ۹۹/4/۳۰ به شــهرداری واقع در میمه، بلوار انقالب اسالمی مراجعه و نسبت به 
دریافت فرم مربوط  به شرکت در مزایده اقدام و یا جهت کسب اطالعات با شماره تلفن 4۵4۲۲4۳4-۰۳۱ این شهرداری تماس حاصل و یا به سایت 

www.meymeh.ir مراجعه نمایند.
ضمنًا شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است و هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مزایده می باشد.

آگهی مزایده

محسن صدرالدین کرمی- شهردار میمه م الف:905725

نوبت دوم
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تشییع نمادین سومین شهید مدافع سالمت در اصفهان
مراسم تشییع نمادین پیکر دکتر سید محمد موسوی، پزشک مدافع سالمت، امروز صبح در اصفهان 
برگزار می شود.مراسم تشــییع این پزشک مدافع سالمت از ســاعت  ۸ و ۳۰ دقیقه تا ۹ صبح در 
ضلع شمالی بیمارستان الزهرا)س( برگزار شده و سپس در گلستان شهدای اصفهان خاکسپاری 
می شود.دکتر سید محمد موسوی، متخصص اطفال بیمارستان حضرت زهرا )س( بود که بر اثر ابتال 
به کرونا درگذشت و به جمع شهدای مدافع سالمت پیوست.این پزشک متخصص سابقه فعالیت 
به عنوان مدیر شبکه بهداشت و درمان اردستان، رییس بیمارســتان کاشانی، مدیر درمان استان، 
معاون درمان بیمارستان امین، پزشــک متخصص اطفال بیمارستان های امین و زینبیه، پزشک 
متخصص خیریه های زهرای مرضیه و خیریه دولت آباد، بیمارستان حضرت زهرا)س( زینبیه و 
مجتمع خیریه حضرت امام رضا)ع( دولت آباد را در سوابق کاری خود دارد.دکتر موسوی در تاریخ ۱۰ 
تیر ماه به علت ویزیت تخصصی بیماران در بیمارستان حضرت زهرا )س( زینبیه به بیماری کووید۱۹ 
مبتال شد و ســرانجام در سن ۵۹ ســالگی بر اثر ابتال به این بیماری درگذشت.دکتر مجید فرهاد و 
سعید حقیقی از دیگر شهدای مدافع سالمت استان بودند که در ماه های گذشته  بر اثر کرونا جان 

باختند و به فیض شهادت نائل شدند.

مسئول نمایندگی لشکر ۱4 امام حسین علیه السالم مطرح کرد:

 روشنگری، تنها راه مقابله با چهره های نفاق 
گردهمایی عقیدتی سیاســی باحضوررزمندگان  لشــکر۱4امام حســین علیه السالم وسخنرانی 
مسئول نمایندگی ولی فقیه لشکر۱4امام حسین علیه الســالم در حسینیه ثارا... این لشکر برگزار 
شد.به گزارش روابط عمومی لشکر۱4امام حسین علیه السالم، حجت االسالم رییسیان در ابتدای 
صحبت های خود اعمال وفضیلت ماه ذی القعده به روایت از معصومین را درســه مورد مهم اشاره 
کرد:۱- سفارش به صدقه دادن  2-رعایت حق الناس ورفع آن به خصوص ،حق الناسی که آبرویی 
باشد ۳- نماز مخصوص روزهای یکشنبه این ماه.وی  درادامه به حوادث واتفاقات تاریخ وتطبیق آن 
با زمان حال اشاره کرد وگفت: چهره های نفاق  هم درزمان حضرت علی علیه السالم درجنگ صفین 
وبعدازآن در حکمیت  وهم در زمان فعلی حضور دارند،تنها راه مقابله با نفاق روشنگری است مانند 
جناب عمار که وظیفه روشنگری درزمان حضرت علی علیه السالم رابه عهده داشت.نمایندگی ولی 
فقیه در لشکر امام حسین )علیه السالم( با اشاره به اتفاقات اخیر کشور افزود: بعضی مسئولین بعداز 
شکست برجام با نوشتن نامه سرگشــاده به مقام معظم رهبری سعی در فرافکنی و مقصردانستن 
مقام معظم رهبری دارند، همانطور که درماجرای شکست حکمیت همه تقصیرات رامتوجه حضرت 
علی علیه السالم و سیاست ایشان کردند. این مسئول تصریح کرد: متاسفانه بعضی ازرجال سیاسی 
رهبری را مجبور به مذاکره کردند وامروز رهبری را مقصرحوادث و شکست خودشان جلوه می دهند.

گفتنی است؛ درپایان برنامه ازفعاالن فرهنگی در زمینه ختم نهج البالغه تجلیل به عمل آمد.

برگزاری دهمین دوره جشنواره مالک اشتر در اصفهان
دهمین دوره جشنواره مالک اشتر صبح دیروز در سالن کوثر ارتش برگزار شد.جانشین فرماندهی مرکز 
آموزش توپخانه و موشکی شهید سپهبد علی صیاد شیرازی جشنواره گفت: در این جشنواره در راستای 
شایسته ساالری، فرماندهان و مدیران در رده های مختلف از جمله گروهان، آتش بار و گردان، رؤسای 
ارکان یکم، دوم، سوم و چهارم در طول یک سال براساس شاخص های تعیین شده ارزیابی می شوند.

سرهنگ توپخانه ستاد رسول مهتابی افزود: در این جشنواره بهترین مدیران و فرماندهان در رده های 
مختلف در رقابتی سالم و سازنده انتخاب و از آن ها تجلیل می شود. وی با بیان اینکه این جشنواره در 
تمامی یگان های مستقر در اصفهان که هم تراز تیپ هستند در سطح پنج برگزار می شود، گفت: مرکز 
آموزش توپخانه نیز یکی از این رده ها به شمار می آید و در مجموع در این جشنواره از ۱2 مدیر و فرمانده 

برگزیده تجلیل شد.

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان:

میدان امام حسین)ع( طی دو فاز در مسیر دولتخانه صفوی احیا می شود

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان از احیای میدان 
امام حسین)ع( با نام قدیمی دروازه دولت اصفهان در مسیر دولتخانه 
صفوی خبر داد و گفت: این میدان با مسیرهای ترکیبی سواره رو، پیاده 
راه و مسیر ویژه دوچرخه در حال ساماندهی است و پروژه ساماندهی تا 

چهار ماه دیگر تکمیل می شود.
 به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، محمد فیض با 
اشاره به اینکه یکی از وظایف ســازمان نوسازی و بهسازی حفظ، احیا، 
مرمت و میراث داری از ابنیه، گذرها، معابر، سقف و نقوشی است که با 
سنت گذشته در ارتباط است، اظهار کرد: در همین رابطه یکی از مهم ترین 
مسیرهای مهم اصفهان مسیر دولتخانه صفوی است که از جنوب )باغ 
های هزار جریب( آغاز شده و به سمت سی و سه پل، چهارباغ عباسی، 
میدان دروازه دولت، خیابان ســپه، میدان نقش جهــان، بازار بزرگ و 
انتهای بازار امتداد دارد و در نهایت به میدان امام علی )ع( ختم می شود.

 وی ادامــه داد: دولتخانه صفوی دارای چندین مســیر گردشــگری 
بوده اســت که در ادامه اقدامات ســال هــای اخیر بــرای احیای آن، 
ســاماندهی یکی از مســیرها یعنی میــدان دروازه دولت در دســتور 

کار شــهرداری اصفهان قرار گرفتــه و هم اکنون این بخش در دســت 
اقدام اســت. مدیرعامل ســازمان نوســازی و بهســازی شــهرداری 
اصفهــان افزود: این میــدان یکی از میــدان هــای دوران صفوی و از 
افتخــارات و آثار شهرســازی زمــان خود بــوده اســت؛ هرچند تمام 
 مســیر دولتخانــه در دنیا ســبقه تاریخی و جایگاه شــناخته شــده 

خاصی دارد.

کف سازی شش هزار متری میدان امام حسین)ع(
وی با اشاره به اینکه بخشی از مسیر دولتخانه که شامل میدان مرکزی 
دروازه دولت بود، سال گذشته با ساخت حوض آب، آبنما، فضای سبز 
و پیاده رو فضاســازی شــد، گفت: در ادامه این طــرح، تکمیل میدان 
در دســتور کار اســت که در مرحله اجرا پنج هزار و ۵۰۰ تا شــش هزار 
مترمربع کف ســازی میدان انجام می شــود. فیض تصریح کرد: این 
پروژه شــامل بخش های مختلفی از جمله ســنگ فرش کف، ایجاد 
فضای سبز، مسیر دوچرخه و محور تردد یا خیابان ترافیکی است.وی 
با بیان اینکه جنس ســنگ فرش های میدان دروازه دولت از ســنگ 

های چیذر شده هتن آباد و آذرشهر است، افزود: علت انتخاب این نوع 
 سنگ ها برای پروژه، شــباهت آن از نظر ابعاد و رنگ به آجرهای دوران 

صفوی است.

ترافیک مودب خودروها در دروازه دولت  
مدیرعامل ســازمان نوسازی و بهسازی شــهرداری اصفهان ادامه داد: 
نتیجه چیذر شدن سنگ ها هم این است که بعد از اجرای آنها در پروژه، 
ترافیک مودب و روان که با فضای تاریخی این میدان تناســب داشته 
باشد، شکل خواهد گرفت.وی با بیان اینکه احیای میدان دروازه دولت 
اصفهان پنج بخش و دو فاز دارد، اظهار کــرد: هم اکنون پروژه ای که در 
حال انجام است از سمت شــرق میدان آغاز و پارت اول آن که پیاده راه 
است انجام شد و باغچه ها شــکل گرفته است و قرار است فضای سبز 
جلوخان شــهرداری اصفهان که هم اکنون دارای شش درخت تنومند 
کهن است برای ایجاد جاذبه بیشتر دارای 26 درخت از همین نوع باشد. 
فیض، عرض پیاده راه به سمت مرکز میدان را یک متر و ۸۰ سانتی متر 
و عرض مسیر رفت و برگشت دوچرخه را دو و نیم متر عنوان و اظهار کرد: 
بعد از پیاده راه و مسیر دوچرخه، باند فضای سبز و سپس ۱2 متر خیابان 
قرار دارد. قسمت بعدی یک پیاده رو و یک فضای سبز دیگر است که در 

نهایت این مسیر به آبنمای مرکزی ختم می شود.

اعتبار بیش از شش میلیارد و 400 میلیون 
تومانی برای احیای دروازه دولت  

وی با بیــان اینکه اعتبــار پروژه احیای میــدان دروازه دولــت بالغ بر 
شــش میلیارد و 4۰۰ میلیون تومان اســت، گفت: در حال حاضر پیاده 
راهی که از ســمت شرق میدان ساخت آن آغاز شــده بود تکمیل است 
و قســمت اطراف باغچه ها نیز بتن ریزی شــده و ســنگ فرش نیز 
 به زودی آغاز می شــود. در پارت دوم هــم باند دوچرخــه و پیاده راه 
اجرا می شود.مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان 
در مورد فازهای پروژه احیای میــدان دروازه دولت، فاز اول را دور تا دور 
میدان عنوان کرد و گفت: فاز دوم هم شــامل بخش وســط یعنی بین 
آبنمایی که سال گذشته ســاخته شد و حاشــیه ای که اکنون در حال 
ساخت است، خواهد بود. وی زمان اجرای کل پروژه احیای میدان دروازه 
دولت را چهار ماه دانست و افزود: کف سازی میدان از نوع سنگ فرش 
ســاده بوده و این طرح در واقع تبدیل آســفالت به سنگ فرش است. 
بنابراین رویکرد ما حفاری نیست و تنها آســفالت میدان تراشیده می 

شود. از این رو نیاز به باستان شناسی وجود ندارد.

با مسئولان

مدیرکل بهزیستی استان خبرداد:

افتتاح بیش از دو هزار  طرح به مناسبت چهلمین سال تاسیس سازمان بهزیستی در استان اصفهان
مدیرکل بهزیستی استان اصفهان ، در نشست  حدیث زاهدی
خبری به مناســبت چهلمین سال تاسیس 
سازمان بهزیستی با شعار »بهزیستی در گام دوم شفافیت، تحول خدمت، 
ارتقای سالمت اجتماعی در خانواده« اظهار داشت: حدود دو سوم حمایت 
مادی و معنوی از سازمان بهزیستی توسط خیران انجام می شود و با الطاف 
الهی همواره از حمایت خیران اصفهانی بهره مند بودیم.مرضیه فرشاد  با تکیه 
بر شعار توانمندسازی در ساختار تمام بخش های این سازمان گفت: نوع و 
چگونگی اجرای توانمندسازی در این سازمان متناسب با اهداف هر بخش 

تعریف می شود.
مدیرکل بهزیستی اســتان اصفهان تاکید کرد: در چهلمین سال تاسیس 
سازمان بهزیســتی بالغ بر دو هزار و ۳2۳ طرح در استان اصفهان افتتاح 
می شــود.وی، به افتتاح نمادین مسکن مددجویان در شــهر دهاقان به 
مناسبت هفته بهزیستی، اشاره کرد و افزود: با افتتاح این پروژه به طور کلی 
۵۵ خانوار مددجو تحت پوشش اداره کل بهزیستی استان اصفهان، صاحب 
مسکن می شوند.فرشاد به راه اندازی ۱۳ مرکز مشــاوره و 2 مهدکودک و 
فراهم شدن زمینه اشتغال بالغ بر دوهزار و 24۵ مددجو با ارائه تسهیالت 
الزم در هفته بهزیستی هم اشــاره ای کرد و اظهار داشت: سه مرکز خدمات 
میان مدت برای کاهش آسیب اعتیاد و دو کلینیک مددکاری و دو خیریه از 
2۱ تا 2۷ تیرماه با اعتباری بالغ بر ۸2 میلیارد تومان به بهره برداری می رسد.

وی با بیان مناسب سازی معابر شــهری برای افراد دارای معلولیت گفت: 
اقدامات الزم برای 6۰ درصد معابر شــهری اصفهان از نظر مناسب سازی، 
پیاده راه سازی، هم سطح سازی و جدول سازی انجام شده است.مدیرکل 
بهزیستی اســتان اصفهان از افتتاح دو طرح شــیرخوارگاه و مرکز درمان 
بیماری های اعصاب و روان مزمن برای افراد ۱2 تا ۱۸ سال در هفته دولت 
خبر داد و گفت: از سال ۹6 پیگیر تاســیس مراکزی برای بیماران اعصاب 
و روان کودکان و نوجوانان بودیم که دو مرکز برای دختران و پســران آماده 
بهره برداری است و فعال در مرحله صدور مجوز قرار دارد.وی به همپوشانی 
دیگر سازمان ها در پیشبرد اهداف ســازمان بهزیستی اشاره ای کرد و بیان 
داشت: اگرچه برخی از ســازمان ها با اهداف حمایتی از اقشار آسیب پذیر 
اهداف سازمان بهزیستی را دنبال می کنند؛ اما در سال های اخیر اقدام های 
الزم جهت مدیریت این موضوع انجام شده است.وی افزود: کمیته امداد 
امام خمینی )ره( بیشترین همپوشانی را با ســازمان بهزیستی دارد که با 
رشــد دولت الکترونیک مددجویان از خدمات حمایتی و مستمری یکی 
از این دو نهاد بهره مند می شوند.مدیرکل بهزیستی استان اصفهان برخی 
از خدمات همپوشان با سازمان های دیگر را در بخش های ژنتیک، مراکز 
مشــاوره و درمان اعتیاد معرفی کرد و عنوان داشت: اگرچه منابع مالی در 
اداره کل بهزیستی استان اصفهان گام به گام ابالغ می شود و در سال جاری، 
۱4 درصد اعتبارات به هزینه های اجتناب ناپذیر تخصیص یافته اســت اما 
امیدواریم این بخش های خدمات تخصصی همپوشــان با ســایر نهادها 
طبق مصوبه هیئــت وزیران اصالح شــود.همچنین مجتبی ناجی، معاون 
امور اجتماعی اداره بهزیستی اســتان اصفهان ، در ادامه  نشست خبری با 

اشاره به شناســایی 2۰۷ کودک کار و خیابان در سال گذشته اظهار داشت: 
در گام نخســت، بنا به شــرایط کودک این کودکان از خدمات مشاوره بهره 
مند می شــوند و 2۱ روز در مراکز کودک و خیابان نگهداری می شوند که به 
همین تعداد روز قابل تمدید است.وی افزود: مراکز روزانه حمایتی آموزشی 
کودک و خانواده در کنار مراکز شــبانه روزی، با تاکید بر توانمندسازی نهاد 
خانواده درصدد است که این کودکان به خانواده های خود بازگردند.معاون 
امور اجتماعی بهزیستی استان اصفهان به ســمن های فعال در حوزه کار 
کودکان هم گریزی زد و افزود: شناســایی و توانمندسازی این کودکان با 
حمایت سازمان های مردم نهاد و بســته های حمایتی و معیشتی دولتی 
انجام می شود.وی به آمار چندقلوزایی در استان اصفهان هم اشاره ای کرد 
و گفت: هزار و ۸26 دوقلو و 4۰۸ ســه قلو و ۱6 چهارقلو و پنج قلو در استان 
اصفهان شناسایی شده که اگرچه آمار دوقلوها نسبت به سال گذشته تفاوتی 
نداشته است؛ اما با رشد چندقلوزایی در اســتان اصفهان مواجه هستیم.

ناجی، حمایت مستمری خدمات معیشتی را به خانواده های دارای چندقلو، 
۹۰۵ هزار تومان اعالم کرد و اظهار داشــت: اگرچه حمایت از ۹ هزار و ۸24 
زن سرپرســت خانواده بدون فوت زمانی توسط اداره کل بهزیستی استان 
اصفهان انجام می شود؛ اما حمایت معیشتی و مادی از خانواده های دوقلو 
بیشتر با جذب اعتبار الزم ممکن است.وی در خصوص وضعیت مراکز پیش 
دبستانی یک و دو که قرار است زیر نظر اداره کل آموزش و پرورش قرار بگیرد، 
اظهار داشت: هنوز پروتکل کشــوری برای اجرای این موضوع ابالغ نشده، 
اما دو رویکرد پیش رو داریم.ناجی تاکید کرد: رویکرد نخســت این است 
که مراکز تازه تاسیس زیر نظر بهزیستی برای مقاطع پیش دبستانی یک و 
دو مجوزهای الزم را از اداره کل آموزش و پرورش اخذ کنند و رویکرد دوم که 
مورد استقبال ما خواهد بود این است که آمار نوآموزان مراکز کودک تحت 
پوشش بهزیستی وارد سیستم »سناد« شود.معاون اجتماعی بهزیستی 
استان اصفهان به خانواده هایی که کودکان خود را در ایام شیوع بیماری کرونا 
به مراکز مهدکودک می سپارند اطمینان خاطر داد و افزود: با شیوع بیماری 
کرونا، اداره کل بهزیستی استان اصفهان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی 

نظارت دقیق بر رعایت دستورالعمل های بهداشتی دارد.

شهرداری سده لنجان در نظر دارد تعدادی از پالک زمین های مسکونی و کارگاهی خود را طبق مشخصات اعالم شده در جدول زیر  از 
طریق مزایده به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

»آگهی مزایده«

شهرداری سده لنجان

حسین ناظم الرعایا- شهردار سده لنجان م الف:904150
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موقعیت زمین

قیمت پایه 
هر متر مربع

قیمت پایه 
کل )ریال(

A۱۷24/4۰ 6۵۱66/ش/۹۹نوبت دوم۱
کارگاهی- منطقه 

کارگاهی
۱/۹۰۰/۰۰۰۳/2۷6/۳6۰/۰۰۰

6۵۳۵2۰۰/ش/۹۹نوبت اول2
مسکونی – 
شهرک نگین

6/۰۰۰/۰۰۰۱/2۰۰/۰۰۰/۰۰۰

6۵۳62۰۰/ش/۹۹نوبت اول۳
مسکونی- 
شهرک نگین

6/۰۰۰/۰۰۰۱/2۰۰/۰۰۰/۰۰۰

6۵۳۷2۰۰/ش/۹۹نوبت اول4
مسکونی- 
شهرک نگین

6/۰۰۰/۰۰۰۱/2۰۰/۰۰۰/۰۰۰

لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۹۹/۰4/۳۰ مهلت دارند جهت اخذ اسناد مزایده به ساختمان شهرداری 
و نیز جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شهرداری و یا با شماره ۵24۳2۳2۳-۰۳۱ تماس حاصل فرمایند.

نوبت دوم

موضوع باستناد مصوبه شماره ۹۹/۳۸4 مورخ ۹۹/2/22 شورای 
محترم اسالمی شهر نجف آباد در خصوص واگذاری بهره برداری 
از دو بــاب مغازه واقع در بلــوار آیت اله طالقانــی جنب ترمینال 

اتوبوسرانی سابق نجف آباد
مدت مزایده: یک سال شمسی از تاریخ عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: ســازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر 
شهرداری نجف آباد

محل اجاره: دو باب مغازه جمعًا به مساحت حدودًا 2۱۰ متر مربع 
در بلوار آیت اله طالقانی جنب ترمینال اتوبوسرانی سابق نجف آباد

شرایط شــرکت در مزایده: شــرکت برای عموم آزاد می باشد که 
بایستی دارای شناسنامه و کارت ملی باشند )رعایت منع مداخله 

کارکنان دولت الزامی است(.
سایر شرایط مزایده در اسناد مزایده ذکر گردیده است.

مهلت و محل دریافت اسناد مزایده و پیشــنهاد قیمت: از افراد 
واجد شرایط دعوت می شود برای کسب اطالعات بیشتر و دریافت 

اســناد مزایده تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه ۹۹/۵/۹ به 
ســازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شــهرداری نجف آباد 
مراجعه و پیشــنهادات خود را حداکثر تا پایــان وقت اداری روز 
دوشــنبه ۹۹/۵/۱۳ به دبیرخانه محرمانه شــهرداری نجف آباد 

تحویل نمایند.
اسناد مزایده: برای دریافت اسناد مزایده )قیمت پایه کارشناسی، 
میزان ســپرده و ...( مبلغ 2۰۰/۰۰۰ ریال طی فیــش واریزی به 
حساب سیبای بانک ملی به شماره ۰۱۱264۳۳46۰۰۵ سازمان 
مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری نجف آباد اقدام نمایند.

هر گاه برنده یا برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد 
نشوند سپرده  آنها به نفع سازمان ضبط خواهد شد.

تذکر 1: هزینه های برگــزاری مزایده به عهده برنــده یا برندگان 
مزایده خواهد بود.

تذکر 2: کمیســیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار 
می باشد. 

آگهی مزایده )نوبت دوم(

رضا رضایی- مدیر عاملم الف:911604

چاپ  اول
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یکی از بلندترین مناره های ایران، مناره گلپایگان است که 
ساالنه گردشگران بســیاری را از نقاط مختلف برای بازدید 
به گلپایگان می کشــاند. این مناره جزو آثار ارزشمند شهر 
گلپایگان محســوب می شــود و جزو مناره های ثبت ملی 
شده اصفهان است. با ما همراه باشید تا سری به این مناره 

تاریخی در شهر گلپایگان بزنیم.
گلپایگان کجاســت؟ گلپایگان یکی از شــهرهای تاریخی 
ایران به شمار می رود  که در غرب استان اصفهان واقع شده 
است. نام این شهر داستان های بسیاری دارد که شاید در 
میان این روایت ها داســتان همای دختــر بهمن کیانی از 
همه جالب تر باشد. گفته می شود گلپایگان را همای دختر 
بهمن از سلسله کیانی ســاخته است و نام سمره )نام اول 
همای( را بر آن نهادند. البته بعدتر همای نام این شهر را به 
گلبادگان یا گربادگان تغییر داد.به طور کلی گفته می شــود 
گلپایگان در ابتدا، نامش گردبادگان بوده که در زبان پارسی 
به معنای پای کوه یا کوهپایه بوده است. این شهر در اوایل 
دوره ساسانیان و اوایل دوره اســام به گردپادگان مشهور 
بود، اما در زبان عرب این اســم به جربادکان تغییر کرد و 
بعدها »ر« و »دال« تبدیل به الم شدند و به گلپایگان تغییر 
پیدا کرد.مناره گلپایگان یکی از بلندترین مناره های موجود 

در ایران اســت. این مناره که در قرن پنجم هجری قمری 
ساخته شده، به میل گلپایگان مشهور  است. 

منــاره گلپایگان در زمان ســاخت خود کــه دوره حکومت 
سلجوقیان بوده، بلندترین مناره موجود در ایران محسوب 
می شــد و در حدود 900 ســال توانســت در برابــر عوامل 
طبیعی مانند زلزله، باد، باران، ســرما و گرما ســالم باقی 
بماند.در گذشــته از این مناره به عنوان فانوس صحرا هم 
اســتفاده می شــده، به این صورت که در قســمت باالی 
مناره چراغی روشــن بوده و این چراغ راهنمای کاروانیان 
بوده اســت. با توجه به اینکــه این مناره در مســیر جاده 
 ابریشــم قرار داشــته این نور به کاروانیان کمک بســیار 

می کرده است.
تاریخچه ســاخت مناره: مناره از ریشــه کلمه نــار می آید 
و به معنای محل مشــخصی اســت کــه روی آن چراغ یا 
آتشی برای راهنمایی کاروان ها در شب روشن می کردند. 
سلجوقیان و صفویان به این سازه معماری عاقه  بسیاری 
داشتند برای همین در اغلب شــهرهای به جا مانده از این 
سلســله ها مناره های متعــددی دیده می شــود.مناره ها 
با وجود اینکه ســازه ای باریک و بلند بودنــد و به ظاهر از 
استحکام کافی برخوردار نبودند ؛اما جزو سازه های بسیار 

پر دوام این دوران محسوب می شوند. برای این استحکام 
و دوام نیز دالیل متعددی می آورنــد از جمله نوع مصالح 
مورد اســتفاده، کم مســاحت بودن بام مناره و در نتیجه 
نفوذ کمتر برف و باران.شــکل های مناره ها نیز متعدد بود 
و اما اغلب آنها مخروطی و اســتوانه ای ساخته می شدند 
تا در برابر زلزله مقاومت بیشــتری داشــته باشــند. البته 
عاوه بر مناره های راهنما در میان جاده های بین شــهری، 
در مســاجد نیز از مناره استفاده می شــد. در حال حاضر 
اصفهان با 17 مناره ثبت شــده، باالترین تعداد مناره سرپا 
 را در کشــور دارد که یکــی از این مناره ها، منــاره گلپایگان

است.
 مناره هــا در دوره ســلجوقی: همانطــور کــه گفته شــده
  منــاره گلپایــگان در زمان ســلجوقیان ســاخته شــد.

  آنچه همــه محققــان بــر آن توافــق دارند این اســت 
کــه مناره هــای ســلجوقی شــاهکارهای در نــوع خود 
 هســتند.در زمان ســلجوقیان، تکامل تزئینات آجری در

 نمای بناهــا، دیوارها، پوشــش ها، ســقف ها، مناره ها و 
کف سازی به وضوح دیده می شود. معماران در این دوره در 
طریقه چیدن آجرها و ایجــاد قرنیز های آجری و کتیبه ها 

مهارت پیدا کرده  بودند. 

آشپزی

متبل ؛ پیش غذای لبنانی 
خوشمزه و لذیذ

متبل یک غذای لبنانی بسیار خوشمزه است. این غذا با بادمجان درست شده و 
غالبا به عنوان پیش  غذا سرو می شود. شما می توانید از این پیش  غذا در مهمانی های 

خود نیز استفاده کنید، زیرا در عین سبک و خوشمزه بودن روش تهیه بسیار ساده ای دارد.  
مواد الزم: بادمجان 3 عدد،سیر 2 حبه، روغن زیتون 2 قاشق غذاخوری، ارده کنجد 

4 قاشق غذاخوری،ماست چکیده 2 قاشق غذاخوری،مغز گردو آسیاب شده 3 قاشق 
غذاخوری،آبلیمو )دلخواه( یک قاشق غذاخوری،نمک و فلفل سیاه به مقدار الزم

دستور تهیه : در ابتدا بادمجان ها را روی زغال، روی گاز یا در فر کبابی )تنوری( کنید. سپس پوست 
بادمجان ها را گرفته و آن ها را با گوشت کوب به خوبی بکوبید.سیر را له کرده و آن را به بادمجان های 
تنوری له شده اضافه کنید.ماست چیکده، ارده کنجد، روغن زیتون و گردوهای آسیاب شده را به 

مواد اضافه کنید و به خوبی هم بزنید. در حین هم زدن مواد، نمک و فلفل سیاه را نیز به آن 
اضافه کنید. در این مرحله می توانید مقداری آبلیمو نیز به مواد اضافه کنید.نکته: برای 
اینکه پوست بادمجان به راحتی جدا شود، پس از آنکه بادمجان ها را کبابی کردید آن 

را درون کیسه ای قرار دهید، در کیسه را ببندید و چند دقیقه منتظر بمانید تا 
درون کیسه بخار جمع شود. سپس در کیسه را باز کنید و پوست 

بادمجان ها را به راحتی بگیرید بدون اینکه گوشت 
بادمجان از آن جدا شود.

مناره گلپایگان یکی از بلندترین مناره های ایران با قدمت 900 ساله!

خبر
تبدیل زمین های مزرعه به نمایشگاه عروسک

یک زن ایرانی به مناسبت 60 امین سالگرد تولدش، زمین کشاورزی خود را به نمایشگاهی از عروسک تبدیل کرد.خدیجه عباسی که به تنهایی در دهکده ای از اردکان در استان 
مرکزی یزد ایران زندگی می کند ، عروسک های خاقانه ساخته است و اثری حیرت انگیز و باورنکردنی در مزرعه خود ساخته است.او یک زن 58 ساله است که به مدت 5 
سال با لباس های قدیمی ، قراضه فلزی و تکه های کوچک مواد دیگر عروسک درست می کند.وی اهل شهر اردکان است ، اما هشت سال است که با همسرش در یکی از 
روستاهای اردکان زندگی می کند و اوقات خود را با غازها ، مرغ ها و گوسفندان می گذراند.خدیجه از زمان کودکی روی فرش کار کرده و بسیاری از فرش های ابریشمی را به 
تنهایی بافته شده است؛اما طی چند سال گذشته اقدام به ساخت عروسک کرده است. خدیجه عباسی گفته: »مجبور بودم سرگرمی ای برای خود ایجاد کنم، بنابراین شروع 
به ساخت عروسک کردم. اولین عروسک که ساختم حنا بود. من این عروسک ها را برای فروش نمی سازم، حتی سفارشات ساخت عروسک را نیز دریافت کردم ، اما این 

کار را برای آنها رایگان انجام دادم. در عوض هیچ پولی نمی گیرم.« اکنون خانه خدیجه به یک مزرعه عروسک تبدیل شده است که هر کدام داستان خاص خود را دارند.

وز عکس ر

یک لقمه گورخر 
میان آرواره های 

تمساح!
یــک گورخــر هنــگام عبــور از 
رودخانه ای مملو از تمساح توسط 
این موجودات ترســناک تکه تکه 
شد. این صحنه تکان دهنده توسط 
دنیس استوگســدیل عکاس 50 
ســاله در پارک ملــی و ذخیره گاه 
 ماســایی مــارا در کنیا عکاســی

 شده است. 

 مجموعه طنز »جنگ دوست داشتنی«
 از تلویزیون پخش می شود

 روزهای پایانی تصویربرداری تله فیلم
 »ول وله«

مجموعه »جنگ دوست داشتنی« محصول گروه مستند روایت فتح و 
به کارگردانی حسین همایون فر به خاطرات جذابی از رزمندگان هشت 
سال دفاع مقدس با میزبانی و اجرای اصغر نقی زاده پرداخته است.

در خاصه این مجموعه آمده: »هیچ جنگی دوست داشتنی نیست، اما 
آدم های جنگ گاهی دوست داشتنی هستند، هیچ زخمی بدون درد نیست، 
اما جای زخم ها گاهی دوست داشتنی می شوند ...«

تصویربرداری تله فیلم »ول وله« حدود 14 روز پیش آغاز 
شد و یک هفته دیگر پایان می یابد. این تله فیلم پس از 
مونتاژ اواخر شهریور امسال به روی آنتن شبکه تبرستان 
می رود.تهیه کنندگان این تله فیلم امین امانی و سید حاکم 
معصومی هستند و کارگردانی آن بر عهده امین امانی است که به 
سفارش سیمای استان ها و مرکز مازندران تولید می شود.

النه شرکت سرمایه گذاری  در جریان برگزاری مجمع عمومی عادی سا
توسعه معادن و فلزات، بیش از هزار میلیارد تومان سود نقدی و در مجمع 
النه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر نیز بیش از 440  عمومی عادی سا
میلیارد تومان سود سرمایه گذاری برای فوالد مبارکه اصفهان شناسایی 
شد. مرتضی شبانی، مدیر امور مجامع شرکت فوالد مبارکه اصفهان با اعام 
این خبر افزود: در مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت گل گهر سیرجان که 
روز دوشنبه 16 تیرماه در محل همایش های سالن وزارت کشور برگزار شد، 
ضمن تقسیم 90 تومان سود به ازای هر سهم، مبلغ 440 میلیارد تومان سود 
سرمایه گذاری نیز برای فوالد مبارکه شناسایی شد.وی گفت: در این مجمع 
پس از انتخاب هیئت رییسه، در ابتدا مارحمان مدیرعامل شرکت، گزارش 
عملکرد شرکت از رشد 3 درصدی تولید کنسانتره )15 میلیون تن( در سال 
98 و رشد 4 درصدی تولید گندله )12 میلیون تن( را ارائه کرد و همچنین از 
کسب رتبه اول در تولید کنسانتره و گندله توسط شرکت معدنی گل گهر خبر 
داد.شبانی با اشاره به جایگاه ویژه این شرکت در تولید محصوالت معدنی در 
کشور گفت: این شرکت در سال 98 مبلغ 8 هزار میلیارد تومان در طرح های 
توسعه شرکت سرمایه گذاری کرده و انتظار می رود این مبلغ در سال 99 
تا دو برابر افزایش یابد.مدیر امور مجامع شرکت فوالد مبارکه با تاکید بر 
این که فوالد مبارکه با داشتن 10 درصد سهام این شرکت یکی از کرسی های 
هیئت مدیره آن را در اختیار دارد، گفت: از مبلغ 134 تومان سود خالص هر 
سهم این شرکت، مبلغ 90 تومان سود نقدی تقسیم و مقرر شد پرداخت سود 
نقدی به سهامداران حقیقی در اسرع وقت و کمتر از یک ماه آینده پرداخت 
شود. گفتنی است؛ این مجمع در خاتمه با انتخاب موسسه حسابرسی بهراد 
مشار به عنوان حسابرس اصلی و روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه 

کثیراالنتشار به کار خود پایان داد.

شناسایی بیش از هزار میلیارد تومان سود نقدی در مجمع عمومی 
عادی ساالنه شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

به گزارش خبرنگار فوالد، مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت سرمایه گذاری 
توسعه معادن و فلزات نیز روز پنجشنبه 19 تیرماه با حضور بیش از 75 
لن تاش تهران برگزار شد.در این مجمع که  درصد از سهامداران در سا
ریاست آن را رضا یزدخواستی از طرف شرکت فوالد مبارکه بر عهده داشت، 
لستی،  لیت هیئت مدیره توسط دکتر ا پس از ارائه گزارش مبسوط از فعا
 مدیرعامل این شرکت و قرائت گزارش حسابرس، صورت های مالی آن به 
تصویب رسید.بنابر تصمیمات این مجمع، از 711 ریال سود هر سهم مبلغ 600 
ریال سود نقدی بین سهام داران توزیع شد که با توجه به مالکیت 41 درصدی 
شرکت فوالد مبارکه در این شرکت، بیش از هزار میلیارد تومان سود نقدی 
در حساب های شرکت فوالد مبارکه شناسایی شد. گفتنی است؛ در سال 98 
از محل سود نقدی شرکت های سرمایه پذیر بیش از 2 هزار   و  500 میلیارد 
تومان سود نقدی شناسایی شده است که حدود 120 ریال به  ای پی اس  

شرکت اضافه می کند.
همچنین قابل ذکر است درآمد شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات 
از بابت سرمایه گذاری در سایر شرکت ها از 2 هزار و 53 میلیارد تومان به2 
هزار و 710 میلیارد افزایش یافت. همچنین با توجه به رشد بازده شرکت های 
زیرمجموعه شرکت توسعه معادن و فلزات ، سهام این شرکت از سال گذشته 
تا تاریخ برگزاری مجمع حدود 476 درصد رشد قیمت  داشته که این موضوع 

خبر بسیار خوبی برای سهام داران این شرکت است.

در مجامع عمومی شرکت های سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات و گل گهر صورت گرفت؛

شناسایی حدود 1500 میلیارد تومان سود نقدی برای فوالد مبارکه

چاپخانه: شاخه سبز   آدرس:جاده قدیم قم- کاشان، خیابان امیرکبیر دوم، بوستان سوم، آخرین کارخانه سمت راست، چاپخانه شاخه سبز

                      آگهی مناقصه: فراخوان مزایده عمومی یک مرحله ای

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان م الف:912350

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان در نظر دارد مزایده پروژه تعدادی از 
اماکن ورزشی سطح استان را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
برگزار نمایــد. کلیه مراحل برگــزاری مزایده از دریافت اســناد مزایده تا ارائه 
پیشــنهاد مزایده گران و بازگشــائی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد 
شد و الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در 
سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده 
محقق سازند. تاریخ انتشار مزایده در سامانه 99/04/25 چهارشنبه می باشد. 
شایان ذکر است هر گونه اطاع رسانی یا اصاح از طریق سامانه انجام می گیرد 
و متقاضیان شرکت در مناقصه موظف می باشند تا آخرین روز مهلت به سامانه 
مراجعه و از آخرین اطاعات و اصاحات آگاه گردند. بدیهی است عواقب عدم 

اطاع از آخرین تغییرات به عهده ایشان می باشد.

  مهلــت زمانــی دریافــت اســناد مزایــده از ســایت: ســاعت 14/00 
پنجشنبه 99/05/02 

  مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 14/00 ظهر روز یکشنبه 99/05/12 
  زمان بازگشائی پاکت ها: ساعت 9 صبح روز دوشنبه تاریخ 99/05/13 

اطاعات تماس دســتگاه مناقصه گــزار جهت دریافت اطاعات بیشــتر در 
خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:

آدرس: اصفهان – خیابان آبشار – بعد از پل غدیر- اداره کل  ورزش و جوانان 
اصفهان- تلفن 03136308212 

اطاعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس: 27313131 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 

 اطاعــات تمــاس دفاتــر ثبــت نــام ســایر اســتانها، در ســایت
 )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام / پروفایل تامین کننده / مناقصه گزار

نوبت  اول
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