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 اقدامات جهادی گروه مهندسی رزمی 40 صاحب الزمان)عج( در صحنه مبارزه با کرونا؛

پای ثابت خدمت رسانی به مردم
7

  سه گانه وحشت در بازار مسکن! 
 خریداران، فروشندگان و مستاجران باید در بازار مسکن منتظر چه چیزی باشند؟ 
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اصفهان؛ رتبه دوم ثبت 
اصناف در سامانه سالمت

همه نصف جهان آماده خلق دوباره 
حماسه همدلی؛

استقبال از رمضان المبارک 
با »کمک مومنانه«

بازگشت شایان مصلح به 
پرسپولیس چقدر جدی است؟

 خبر سازی دوجانبه در
 کرونا و فوتبال

برگزاری جلسه تکریم و معارفه مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان افزایش 28 درصدی تناژ 

صادرات ذوب آهن اصفهان 
در سال 13

با حضور معاون حقوقی، امور مجلس و استان های 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی انجام شد؛

مدیر عامل ذوب آهن خبر داد:
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انتخاب جنابعالی را که بی شک حاصل پشتوانه تجربی و سابقه درخشان 
فرهنگی تان بوده است، به فال نیک می گیریم. این انتخاب نشات گرفته از 
تعهد،كارآمدی، شایستگی ، تخصص و تجربه باالی حضرتعالی در دوره ها و 
مسئولیت های مختلف است كه امید است در ادامه موجبات رشد و ارتقای 
 مجموعه فرهنگی این استان بزرگ، فرهنگی و شهیدپرور که به درستی 

مهد فرهنگ و هنر ایران زمین لقب گرفته است را در پی داشته باشد.
 این انتخاب و انتصاب شایسته را گامی به سوی افقی روشن تر و آینده ای پر از 
امیددر حوزه فرهنگ و هنر استان اصفهان می دانیم و برایتان از خداوند منان 

در این مسیر آرزوی توفیقات روزافزون داریم. 

جناب آقای سید سعید سرابی 
مدیرلک محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان

روزنامه زاینده رود

زیارت دوباره اهل قبور در 
آرامستان باغ رضوان اصفهان

مدیر مرکز پایش و کنترل کیفیت شر کت 
آبفای استان اصفهان اعالم کرد:

احتمال انتقال ویروس کرونا 
از طریق آب صفر است
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شکایت وکالی آمریکایی از چین برای جبران خسارت کرونا
وکالی آمریکایی در اقدامی حقوقی علیه چین خواستار جبران خسارتی »چند تریلیون دالری« بر 
سر همه گیری کرونا شده و رهبران چین را به قصور در جلوگیری از انتشار این بیماری متهم کرده اند.

این شکایت که هزاران شاکی از 40 کشور مختلف از جمله انگلیس و آمریکا دارد، ماه گذشته میالدی 
در فلوریدا ثبت شده اســت.به گزارش روزنامه دیلی میل، پرونده دیگری نیز ماه جاری میالدی از 
طرف کارکنان درمانی به ثبت رسیده که چین را به احتکار ملزومات حیاتی پزشکی متهم می کند.این 
چالش های حقوقی که قرار است با شکایت دیگری از سوی وکالی حقوق بشر اسرائیل ادامه یابد، 
فشار را بر شی جینپینگ، رییس جمهور چین برای پاسخگویی درباره اقدامات کشورش درخصوص 
کروناویروس افزایش داده است.به گفته کارشناسان، در صورتی که قصور یا غفلت چین در مقابله با 

انتشار کرونا ثابت شود، پیامدهایی بسیار منفی برای این کشور به دنبال خواهد داشت.

آلمان شرایط دریافت تابعیت را سخت تر می کند
دولت آلمان مصمم است شــرایط دریافت تابعیت را برای افرادی که با هویت جعلی یا با ارائه اطالعات 
نادرست موفق به دریافت اقامت شــده اند، سخت تر کند.متقاضیان دریافت شــهروندی از آلمان باید 
دست کم هشت سال در این کشور زندگی کرده باشند. بر اساس الیحه ای که وزارت کشور آلمان تهیه کرده 
است، این پیش شرط برای کسانی که با هویت جعلی به آلمان آمده اند و اجازه اقامت دریافت کرده اند، 
صدق نخواهد کرد.به گزارش دویچه وله، کسانی که هویت جعلی ارائه می کنند، دلیل های گوناگونی دارند: 
شماری از پناهجویانی که به آلمان پناه می برند و امکان اخراج آنها وجود دارد، خود را به عنوان شهروند 
کشورهایی جا می زنند که جنگ زده یا دارای حکومت های مستبد هستند. برخی هم هیچ گونه مدرکی ارائه 
نمی کنند و اطالعات دروغین در رابطه با هویت خود و انگیزه پناهندگی به آلمان عرضه می کنند.بر اساس 
الیحه جدید، اگر مشخص شود که فرد متقاضی تابعیت آلمان، هنگام دریافت اقامت این کشور هویت 

اصلی خود را پنهان کرده است، سال های اقامت او در آلمان برای دریافت تابعیت به حساب نمی آیند.

وزارت دفاع روسیه: 

آتش بس در ادلب پایدار است
وزارت دفاع روســیه اعالم کرد، آتش بس در ادلب پایدار است و گشــت های مشترک با ترکیه در 
شمال شرق سوریه ادامه دارد.به نقل از شبکه خبری روسیا الیوم، مرکز آشتی حمیمیم روسیه در 
سوریه در بیانیه ای اعالم کرد: روسیه و ترکیه به موجب توافق های امضا شده، گشت های مشترک 
جدیدی در شمال شرق ســوریه انجام دادند.در این بیانیه آمده است: آتش بس در منطقه کاهش 
تنش ادلب که از شش مارس آغاز شد، همچنان پایدار است. اخیرا حمله ای توسط گروه های مسلح 
مورد حمایت ترکیه صورت نگرفته و تنها جبهه النصره یک حمله به شهرک مالجه در ادلب انجام داد.

احتمال تاخیر در برگزاری انتخابات مجمع ملی ونزوئال
رییس جمهوری ونزوئال گفت، انتخابات سال جاری میالدی مجمع ملی این کشور ممکن است به 
دلیل شیوع ویروس کرونا به تاخیر افتد.نیکوالس مادورو، رییس جمهوری ونزوئال در مصاحبه ای 
با رادیو AM 750 آرژانتین، گفت: بر اساس قانون اساسی، انتخابات مجمع ملی ونزوئال باید در سال 
جاری میالدی برگزار شود اما نمی دانم آیا این انتخابات با توجه به اوضاع پیش آمده ناشی از شیوع 
ویروس کرونا برگزار می شود یا خیر.وی به این مسئله اشاره کرد که مبارزه با کرونا اکنون در اولویت 
است و اصال به صالح نیست که با توجه به این شــرایط، بر برگزاری انتخابات در موعد مقرر تاکید و 
اصرار کند.وی در پاسخ به سوالی درباره این که آیا کمک های پیشنهادی از سوی رییس جمهوری 
کلمبیا را می پذیرد یا خیر، گفت: ونزوئال از هر کمکی که برای بهداشــت عمومی اســت، استقبال 
می کند. پیش تر، کاراکاس آمادگی خود را درباره به اشتراک گذاشتن تجهیزات آزمایش کووید-19 

با کلمبیا مطرح کرده بود؛ اما دولت بوگوتا این پیشنهاد را رد کرد.

 رقابت ها برای ریاست مجلس یازدهم به کجا ختم خواهد شد؟

چالش رییس یازدهم

هر چند هنوز مجلس یازدهم با اکثریتی  مهسا سروی
اصولگرا تشکیل نشده ؛ اما بحث و حرف و 

حدیث  ها در مورد ریاست این دوره از مجلس این روزها داغ تر از همیشه 

است. قالیباف، زاکانی و آقا تهرانی و میر سلیم اسامی هستند که شانس 

بیشتری برای ریاست بر مجلس دارند و زمزمه های کنار کشیدن برخی 

از این چهره ها به نفع افراد دیگر شنیده می شود اگر چه به نظر می رسد 

مجلسی که هنوز رسما تشکیل نشده مدعی و برنامه و دستور العمل زیاد 

داشته باشد . جلسات مختلفی در حال برگزاری است که بخشی از آن ها 

به واسطه تصاویر منتشر شده در رســانه ها خواسته یا ناخواسته علنی 

می شــود و بخش دیگری هم پشــت دیوارهای دفاتر کار و خانه ها یا 

گوشی های همراه منتخبان برگزار می شود و علنی نمی شود. اگرچه این 

همه تالش به تاکید مکرر اصولگرایان جای نگرانی ندارد و باید به فال 

نیک گرفته شــود؛ اما دشواری ها بیشــتر اســت و رقابت دیگر میان 

جناح های سیاسی نیســت بلکه درون جناحی، درون جریانی یا حتی 

درون طیفی اســت. ریاست مجلس همواره پســت و مقامی مهم در 

جمهوری اسالمی بوده است؛ اما ریاست چندین دوره الریجانی در این 

جایگاه و مصوبات مهمی که این دوران صورت گرفت و البته قدرت گیری 

بیشــتر ریاســت مجلس به واســطه اقتدار الریجانی موجب شده تا 

حساسیت های بیشــتری برای تصاحب صندلی شماره یک مجلس 

یازدهم وجود داشته باشــد به خصوص آنکه نمایندگان فعلی اغلب از 

طیفی مقابل دولت و برای اصالح امور به گفته خودشان ولنگاری دولتی 

وارد مجلس شده اند پس مهم اســت که رییس مجلس و جانشین 

الریجانی تا چه حد جایگاه و نفوذ در میان سایر نمایندگان داشته باشد 

تا بتواند مجلس را قوی تر اداره کنــد. در حالی که در رأس ائتالف های 

سیاسی رایزنی ها برای تعیین ریاست مجلس ادامه دارد برخی تالش 

ها حکایت از کاهش اختیارات ریاســت قوه مقننــه دارد از جمله این 

اقدامات را سید امیرحســین قاضی زاده هاشمی، عضو هیئت رییسه 

مجلس دهم و نماینده مردم مشهد در دوره های هشتم و نهم مجلس 

شــورای اســالمی با همکاری مرکز پژوهش های مجلس انجام داده 

است. آنگونه که در خبرها آمده وی طرحی را برای ایجاد تحول ساختاری 

در مجلس یازدهم تدوین کرده است.این طرح در حوزه قانون گذاری به 

دنبــال ایجاد نظام پیــش نویس طرح هــا و لوایح، ارتقــای عملکرد 

کمیسیون های تخصصی مجلس به عنوان مهم ترین رکن قانون گذاری، 

کارآمدسازی صحن علنی مجلس، تعیین زمان رسیدگی به مصوبات 

مجلس در مجمع تشــخیص مصلحــت نظام، محدودکــردن مراجع 

قانون گذار اســت.عالوه بر این، این طرح ذیل راهکارهای مهمی برای 

کارآمدسازی نظارت مجلس از طریق اعمال مقررات دقیق تر و جدی تر 

در سوال از وزرا، فرآیند سوال از رییس جمهور، استیضاح وزرا و نظارت 

بر رفتار نمایندگان دارد. طرح مذکور همچنین به دنبال تفویض و تقلیل 

برخی اختیارات رئیس مجلس است. این دست از اقدامات نشان می 

دهد که ریاست مجلس در دور آینده بیشتر از زمان های دیگر حساسیت 

ها و توجهات را به خود جلب خواهد کرد. رســانه ها مدعی هستند که 

قالیباف چراغ خاموش به دنبال جمع کردن رای برای ریاست مجلس 

اســت؛ اما خودش تا کنون اظهار نظری نکرده است. طرفداران قدیمی 

احمدی نژاد نیز مدعیانی هستند که بیم آن می رود به صندلی ریاست 

مجلس آن هم در سایه اختالفات جناح های وارد شده به مجلس تکیه 

بزنند و بار دیگر تند روی و مقابله با دولت را در پیش بگیرند. ریاســت 

مجلس آینده این بار رقابتی میان یک جناح است و اصولگرایانی که تا 

این مرحله با هزاران ترفند، وحدت را حفظ کــرده اند و گام در مرحله و 

آزمون تازه ای خواهند گذاشــت. ســنتی های اصولگرا، قالیبافی های 

نواصولگرا، بهاریون احمدی نژادی و در نهایت جبهه پایداری طیف های 

اصلی مجلس آینده هســتند و تقســیم صندلی های ریاست و هیئت 

رییسه و فراکسیون ها میان این گروه ها و با توجه به اظهارنظرهای این 

روزها چندان ساده به نظر نمی رسد.

چهره  روز

رمزگشایی تخت روانچی از درخواست خبیثانه »پمپئو«
نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران در واکنش به درخواست وزیر خارجه آمریکا برای تمدید تحریم 
تسلیحاتی ایران اعالم کرد، این اقدام تالشــی برای انحراف توجهات از تداوم تروریسم اقتصادی 
آمریکا علیه مردم ایران اســت.»مایک پامپئو« وزیر امور خارجه آمریکا از شورای امنیت سازمان 
ملل خواست که تحریم تسلیحاتی ایران را تمدید کند.»مجید تخت روانچی« سفیر و نماینده دائم 
جمهوری اسالمی ایران در واکنش به این درخواست وزیر خارجه آمریکا در توئیتر نوشت: »این یک 
تالش دیگر از ســوی ایاالت متحده برای انحراف توجهات از تداوم تروریسم اقتصادی این کشور 
علیه مردم ایران اســت«.وی ادامه داد: »این بار ایاالت متحده دارد از شورای امنیت سازمان ملل 
می خواهد که قطعنامه 2231 خود این شــورا را نقض کنند و محدودیت های تسلیحاتی علیه ایران 
را ادامه دهند؛ اما ایاالت متحده در ترغیب دیگران برای نقض قوانیــن بین المللی توفیق نخواهد 
یافت«.طبق یکی از بندهای قطعنامه 2231 که از ســال 201۶ میالدی اجرایی شــد، ایران تا پنج 
سال از خرید تسلیحات تهاجمی منع شده است. این بند از قطعنامه در اکتبر سال 2020 )مهر ماه 
 1399( منقضی می شــود و پس از آن ایران این امکان را خواهد داشــت که از کشورهای خارجی

 جنگ افزار بخرد.

دولت پاسخ ابهامات گزارش تفریغ بودجه را بدهد
منتخب مردم قرچک، ورامین و پیشوا در مجلس گفت:تداوم دریافت حقوق های نجومی توسط 
عده ای خاص نارضایتی عمومی به همراه خواهد داشت.حســین نوش آبادی با اشاره به گزارش 
دیوان محاسبات در مجلس در رابطه با حقوق های نجومی، اظهار داشت: دیوان محاسبات یک نهاد 
قانونی است که رییس آن توسط مجلس شورای اسالمی انتخاب می شود لذا گزارشات و نظرات 
آنها قابل توجه است.وی ادامه داد:  ممکن است بخشی از مسئوالن حوزه پولی و بانکی به گزارشاتی 
که از سوی دیوان محاسبات ارائه شــده ایراداتی وارد کنند؛ اما باید توجه کنند که وظیفه این نهاد 
قانونی تهیه گزارش و تفریغ بودجه است.منتخب مردم قرچک، ورامین و پیشوا در مجلس با بیان 
اینکه دولت باید گزارش واقع بینانه و کاملی در رابطه با بودجه ارائه دهد،  گفت:  دیوان محاسبات 
به عنوان بخشی از قوه مقننه عمل می کند لذا دولت باید پاسخ ابهامات را بدهد.وی با بیان اینکه 
بحث حقوق های نجومی متاسفانه وجود داشته اما بخشــی از آن مدیریت شده و بخشی هم به 
خزانه برگشته اســت، تصریح کرد:  تداوم دریافت حقوق های نجومی توسط عده ای خاص مورد 

رضایت هیچ کس نیست.

وزارت خارجه پاکستان: 

همچنان به برداشته شدن تحریم های ایران تاکید داریم
وزارت خارجه پاکستان اعالم کرد: به عنوان یک همسایه از مشکالتی که تحریم ها برای ایران ایجاد 
می کند آگاه هستیم و برای برداشته شدن آن تالش خواهیم کرد.»عایشه فاروقی« سخنگوی وزارت 
خارجه پاکستان اعالم کرد: از زمان آغاز بحران تالش ما برای متقاعد کردن سران آمریکایی جهت 
لغو تحریم های ظالمانه علیه ایران شدت گرفته است.وی تصریح کرد: »عمران خان« نخست وزیر 
پاکستان به صورت ویژه در این خصوص با مسئولین آمریکایی صحبت کرد و حتی بحث به کنگره 
این کشور نیز کشیده شد.فاروقی گفت: بحران کرونا یک چالش جدی است و نباید در این شرایط 
با تحریم های ظالمانه به این مسئله که جان انســان ها را تهدید می کند دامن زد.سخنگوی وزارت 
خارجه پاکستان به بازگشت زوار نیز اشاره کرده گفت: همزمان با آغاز کرونا و بسته شدن مرزها حدود 
7 هزار زائر پاکستانی در ایران بودند که با همکاری دولت های اسالم آباد و تهران بیشتر آنها به خاک 
پاکستان برگشتند.وی افزود: هنوز هم حدود 300 زائر پاکستانی در ایران هستند و منتظر موافقت 

دولت با ارسال هواپیما هستند تا به صورت هوایی برگردند.

کافه سیاست

ربیعی: 

به مجلس یازدهم 
خوش بین هستیم

ســخنگوی دولت می گویــد: ما بــه دنبال 
سیاست گذاری مناسبی هستیم تا دو منحنی 
جــان و کار را در جایی به هــم متصل کنیم 
که کمترین هزینه انســانی را داشته باشد.

علی ربیعی، بــا تاکید بر ضرورت سیاســی 
نشدن بحران کرونا و کنترل این موضوع در 
دوران پساکرونا، گفت: ما درحال حاضر چند 
نیازمندی عمده داریم تا بتوانیم از شــرایط 
کرونا موفق بیرون رویم. نیاز به درک مشترک 
همــه اعضای جامعه از شــرایط سیاســی، 
اجتماعــی و اقتصادی داریــم و به نظر من 
اولین الزام عبور موفق از بحران کرونا همین 
درک مشترک است.سخنگوی دولت در ادامه 
به نقش سیاسیون کشور در این شرایط اشاره 
کرد و گفت: اگر فهم مشــترکی در این رابطه 
در ســطح نخبگان سیاســی وجود نداشته 
باشد، فهم مشترک در جامعه هم دیرتر پدید 
می آیــد. بنابراین به همــکاری جمعی و به 
میدان آمدن همه نیروها نیاز داریم. ربیعی 
ادامه داد: اگــر یک ویــروس جدید یعنی 
ویروس سیاسی شــدن مقابله با کرونا هم 
وارد کشور شود ما در مقابله با کرونا شکست 
می خوریم چون این ویروس بدتر از کرونا و 
تحریم عمل خواهد کرد. وی با اشاره به نقش 
مجلس یازدهم در شرایط کنونی، اظهار کرد: 
به مجلــس آینده هم خوش بین هســتیم. 
امیدواریم کسانی که در مجلس می نشینند 
در روزهای اول به فهم مشــترکی از مسائل 
سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برسندتا مقوم 

یکدیگر هم باشیم.

سیاست

بین الملل

از ســامانه های راداری راهبــردی »خلیج فارس«  و 
»مراقب« با حضور امیر عبدالرحیم موسوی فرمانده 
کل ارتش رونمایی شــد.با حضور امیر سرلشکر سید 
عبدالرحیم موســوی، فرمانده کل ارتــش و فرمانده 
قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا)ص( و امیر سرتیپ 
علیرضا صباحی فرد، فرمانده نیــروی پدافند هوایی 
ارتش جمهوری اسالمی، سامانه های راداری راهبردی 
خلیج فارس و مراقب رونمایی شــد.رادار برد بلند و 
راهبردی خلیج فارس با برد بیش از ۸00 کیلومتر یک 
رادار آرایه فازی سه بعدی با فناوری نوین است که قادر 
است کلیه اهداف متعارف و رادار گریز و موشک های 
بالستیک را کشف کند.رادار مراقب هم یکی از رادارهای 

دقیق کنترلی سه بعدی، آرایه فازی و پیشرفته در لبه 
فناوری روز جهان با برد 400 کیلومتر است که می تواند 
اهداف هوایی را با دقت و تفکیک بسیار باال شناسایی 
و انواع اهــداف کوچک در ارتفاع پایین و متوســط و 
هواپیماهای بدون سرنشــین و رادار گریز را کشــف 
کند. این رادار با هدف طراحی و ساخت رادار تاکتیکی 
مراقبت هوایی برد بلند در ســازمان جهاد خودکفایی 
نیروی پدافند هوایی آجا و توســط متخصصین این 
سازمان و با همکاری شرکت های دانش بنیان اجرا و 
تکمیل شده و هم اکنون آماده بهره برداری عملیاتی 
است.در این مراســم تعدادی از پروژه های عمرانی 
نیروی پدافنــد هوایی ارتش شــامل مجموعه های 

مســکونی 40 واحدی در شهرک شــهید بهشتی به 
مساحت 5 هزار و 500 متر مربع، پروژه های مختلف 
خدماتی تجاری بانوان با نام کوثــر، تکمیل و تجهیز 
ساختمان های خدماتی و رفاهی نیروی پدافند هوایی 
به مساحت 2000 متر مربع و مراکز اداری امور شهدا، 
ایثارگران و جانبازان نیروی پدافند هوایی ارتش توسط 

فرمانده این نیرو افتتاح شد.

 از سامانه های راداری راهبردی »خلیج فارس« و »مراقب«
 رونمایی شد

عبادات در ماه رمضان تا نیمه اردیبهشت فردی انجام می شود
رییس جمهور درباره ماه مبارک رمضان گفت: یکی از شرایطی که کار را برای ما سخت تر کرده و شاید برای همه مسلمانان چنین باشد، ماه مبارک رمضان است 
که پیش رو داریم و خیلی روی این موضوع فکر شده که چه باید بکنیم. مسجد  جزو مکان هایی است که در آن تجمع می شود و همیشه برای ما جاذبه دارد 
و در ماه رمضان جاذبه اش بیشتر می شود و اماکن مقدس هم همینطور. ناچاریم به مردم بگوییم شرایط قبلی را همچنان تا نیمه اردیبهشت ادامه می دهیم 
نیمه اردیبهشت باز جلساتی برگزار می کنیم و شرایط کشور را در نظر می گیریم و اگر توانستیم تصمیمات جدیدی اتخاذ کنیم، اطالع داده می شود.روحانی از 
مردم خواست به خاطر این شرایط حتما راز و نیاز فردی خیلی عمیق تر و بهتر از گذشته داشته باشند، چون راز و نیاز جمعی نداریم. دل های مردم سوخته است 
و خدا دعای مردم را مستجاب می کند.وی خاطرنشان کرد: از آنجا که در ماه رمضان مراسم تجمع و افطاری نداریم، همه به یاری مردم نیازمند بشتابند و مال و 
کاالها و اجناس مورد نیاز را به آنان هدیه دهند تا مشکالت اقشار آسیب پذیر کمتر شود. مردم کمک های خوبی در این ایام چه برای کسب و کار چه برای کمک 
به نیازمندان شروع کرده اند. وی افزود: وزارت بهداشت و درمان طی جلسه ای  مسائلی را مطرح کرد که نشان می دهد که با شیوه های جدید هم غربالگری 
ادامه پیدا می کند و هم شناسایی افرادی که مبتال هستند یا شــرایط آنها وضعیت قرمز است دنبال می شود. و هم درباره درمان کار می شود که امیدواریم در 

هفته های آینده به یک مسیر و چارچوبی برسند که این دوره بیماری را کوتاه کنند.

عکس خبر

 اعتراض به قرنطینه 
به سبک آمریکایی

بســت نشســتن یک خانواده 
آمریکایی معتــرض به قرنطینه 
سراســری در خیابان در شــهر 
ریچمونــد ایالــت ویرجینیای 

آمریکا

. ریاست مجلس آینده این بار رقابتی میان یک جناح 
است و اصولگرایانی که تا این مرحله با هزاران ترفند، 
وحدت را حفظ کرده اند و گام در مرحله و آزمون تازه ای 

خواهند گذاشت
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اصفهان؛ رتبه دوم ثبت اصناف در سامانه سالمت
 مدیــر بهداشــت محیــط مرکــز بهداشــت اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه اصفهــان در بیــن 
اســتان ها در رتبــه دوم ثبــت نــام واحدهــای صنفــی کــم خطــر در ســامانه ســامت قــرار دارد، 

گفــت: بازرســان بهداشــت محیــط 
بــا همــکاری ســایر نهادهــا ماننــد 
ــاف و همچنین  ــی و اصن نیروی انتظام
نیروهــای مردمــی و بســیج به طــور 
لیــت واحدهــای  مســتمر بــر فعا
دســتورهای  رعایــت  و  صنفــی 

بهداشــتی نظــارت می کننــد.
ــدود  ــه ح ــان اینک ــا بی ــان ب میرجهانی
۵۰۰ نفــر در اســتان اصفهــان واحدهای 
بازرســی  را  خطــر  کــم  صنفــی 
می کننــد، افــزود: بــه برخــی از 

واحدهــای صنفــی ابــاغ شــده اســت کــه پیشــخوان خــود را در جلــوی در مغــازه یــا واحــد قرار 
دهنــد و بــا اســتفاده از دســتکش اقــام مــورد نیــاز مــردم را بــه آنهــا تحویــل دهنــد.
وی در پاســخ بــه اینکه مشــاهده شــده اســت کــه برخــی واحدهــای صنفــی که پــر خطــر اعام 
شــدند فعالیــت دارنــد، خاطرنشــان کــرد: کار ایــن واحدهــا تخلــف اســت و هنــوز هیچ کــدام 

مجــاز بــه فعالیــت نشــده و بــا آنهــا برخــورد مــی شــود.

دبیر انجمن مرغداران استان اصفهان مطرح کرد:

خسارت 50 میلیارد تومانی مرغداران اصفهانی
ــی مرغــداران  ــارد تومان ــه ضــرر ۵۰ میلی ــا اشــاره ب ــان ب ــر انجمــن مرغــداران اســتان اصفه دبی
اصفهانــی، گفت: نهــاده هــای دام خریــداری شــده از ســوی مرغــداران با آنچــه در ســتاد تنظیم 

بازار مصــوب شــده بســیار فاصلــه دارد 
و کمبــود ایــن نهــاده هــا تولیدکنندگان 
را دچــار مشــکل کــرده اســت.بهرام 
کــزاد ، بــا بیــان اینکــه دولــت  پا
بایــد بــرای مــرغ و تولیدکننــدگان 
آن برنامــه ریــزی مناســبی انجــام 
دهــد، اظهــار کــرد: بــرای حفــظ تولیــد 
ــی  ــت آن تضمین ــد قیم ــا بای ــرغ ی م
و یــا بــه صــورت آزاد اعــام شــود. 
وی بــا بیــان اینکــه قیمــت نهــاده 
ــدگان  ــه تولیدکنن ــا آنچ ــی ب ــای دام ه

تهیــه مــی کننــد، متفــاوت اســت، توضیــح داد: در حالــی کــه قیمــت مصــوب ذرت 
۱۱۵۰ تومــان، ســویا ۲۴۰۰ تومــان، جوجــه یــک روزه ۲۵۰۰ تومــان اســت، امــا مرغــدار در 
 بــازار ذرت را بــا نــرخ باالتــر ۲۴۰۰ تومــان، ســویا را ۴۰۰۰ تومــان و جوجــه را ۵۰۰۰ تومــان 
خریــداری مــی کنــد. وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ســتاد تنظیــم بــازار ۱۴ نهــاد 
روی قیمــت مــرغ تصمیــم گیــری مــی کنــد، تاکیــد کــرد: متاســفانه مبنــای قیمــت 
گــر بــه جــای ۱۴ دســتگاه، تنهــا جهــاد  گــذاری هــا در بــازار مشــخص نیســت و ا
کشــاورزی مســئولیت تولیــد، تنظیــم بــازار، توزیــع و ... مــرغ را برعهــده مــی گرفــت، 
 مــی تــوان بــه تولیــد امیــد داشــت، در غیــر ایــن صــورت مشــکات همچنــان ادامــه 

خواهد داشت.

خریداران، فروشندگان و مستاجران باید در بازار مسکن منتظر چه چیزی باشند؟

سه گانه وحشت در بازار مسکن!

ــختی  ــه س ــی ب ــی در حال ــای کرونای روزه مرضیه محب رسول
ســپری می شــود و هــر روز کمــر اقتصــاد و 
فشــارهای ناشــی از آن الیــه هــای مختلــف اقتصــاد کشــور را تحــت تاثیر 
قرار مــی دهد کــه مســکن بــه عنــوان یکــی از بازارهــای نیمــه جان کشــور 
ــرد.  ــی ب ــر م ــه س ــده ب ــودن آین ــک ب ــول و والی تاری ــا در ه ــن روزه ای
ــد فروشــندگان و کاهــش  ــازار ، تردی ــای ب ــن روزه ــی ای ــن ویژگ مهم تری
تــوان مالــی متقاضیــان اســت. بــا این کــه حضــور خانه اولی هــا و کســانی 
کــه قصــد تبدیــل بــه احســن کــردن آپارتمــان خــود را داشــتند از اواخــر 
ســال گذشــته در بــازار مســکن پررنــگ شــده بــود، آمــار گویای آن اســت 
کــه در اوایــل ســال جــاری بــه علــت عقب نشــینی مالــکان و نبــود 
نقدینگــی کافــی در دســت خریــداران، معامــات تــا ۳۰ درصــد نســبت به 
ــع  ــه اســت.در واقــع ســه ضل ــل کاهــش یافت ماه هــای مشــابه ســال قب
ــی و  ــه در باتکلیف ــداران، فروشــندگان و مســتاجران هم ــازار خری ــن ب ای
ســرگردانی بــه ســر مــی برنــد. آســیب پذیرتریــن قشــر ایــن بــازار یعنــی 
مســتاجران، نه تنهــا در روزهــای اخیــر از بســته بــودن اماکی هــا و ترس 
ناشــی از کرونــا از ســوی مالــکان مواجــه بودنــد کــه بــه دلیــل راکــد بودن 
اقتصــاد، انتظــارات تورمــی زیــادی در راه خواهــد بــود. وضعیــت تــا حدی 
خــراب اســت کــه اخیــرا مرکــز پژوهش هــای مجلــس شــورای اســامی 

در گزارشــی ضمــن بررســی تاثیــرات ویــروس کرونــا بــر بخش مســکن، 
ــدت  ــده و م ــتاجران داده ش ــه مس ــتیجاری ب ــه وام اس ــنهاد داد ک پیش
قراردادهــای جــاری امــاک دولتــی و نهادهــای عمومــی بــدون افزایــش 
ــده  ــزارش آم ــن گ ــه ای ــد شــود. در ادام ــاه دیگــر تمدی ــا ســه م اجــاره به
اســت، در اســفند ۹۸ فعالیت هــای اقتصــادی کاهــش شــدید پیــدا کــرد 
و منجــر بــه تعطیلــی مشــاغل و کاهــش تعامــات اقتصــادی شــد کــه به 
ــات  ــداد معام ــدی تع ــش ۲۴ درص ــود را در کاه ــر خ ــتقیم اث ــور مس ط
ماهیانــه شــهر تهــران نســبت بــه بهمــن ۹۸ و کاهــش نســبت بــه اســفند 
۹۷ را نشــان داد.انتظــار مــی رود ایــن کاهــش معامــات در فروردیــن هم 
ادامــه داشــته باشــد. در حــوزه اجــاره بهــا، تثبیــت اجــاره بهــا طــی دو ماه 
ــد  ــال رون ــال احتم ــه س ــت. در ادام ــل اس ــاری متحم ــال ج ــی س ابتدای
افزایشــی بیــن ۲۰ تــا ۳۰ درصــد خواهــد بــود؛ لــذا بــا توجــه بــه وضعیــت 
ــود دارد.  ــت وج ــه دول ــه مداخل ــاز ب ــا نی ــاره به ــت اج ــی در پرداخ فعل
فروشــندگان امــا در آن ســوی بــازار مســکن بــه رویــه ســال های اخیــر بــا 
شــروع فصــل تــاش دارنــد تــا قیمــت هــا را بــه صــورت کاذب افزایــش 
دهنــد. دالالن اصلــی تریــن نقــش را در ایــن ماجــرا دارنــد! نبود مشــتری 
بــازار مســکن را راکــد کــرده؛ امــا فعــاالن این بــازار مــی گوینــد عــده ای در 
حــال بــاال بــردن کاذب قیمت هــا و رقابــت های بــدون پشــتوانه هســتند. 

در ســوی دیگــر ایــن مثلــث، خریــداران قــرار دارنــد کــه اگــر چــه در مدت 
مشــابه ســال قبــل بــه شــدت تعدادشــان افــت دادشــته؛ امــا مهم تریــن 
شــاخصه ایــن دســت از افــراد کاهــش قــدرت خریــد آنهــا بــوده اســت. 
اضطــراب ایــن دســت از افــراد بــرای خریــد فــوری مســکن از آن جهــت 
ــه هــای  ــاال رفتــن قیمــت طــا و ارز در هفت ــا ب بیشــتر هــم هســت کــه ب
اخیــر بــه عنــوان بازارهــای اثــر گــذار، نگرانــی از انتظــار افزایــش قیمــت  
خانــه را طــی ماه هــای آینــده و بیشــتر از نــرخ تــورم افزایــش داده اســت. 
در بــرآوردی خــوش بینانــه برخــی از کارشناســان بــازار مســکن معتقدنــد 
ــه  ــا قیمــت مســکن ب ــاش دالالن ام ــم  ت ــی رغ ــده عل ــای آین ــاه ه در م
ــی  ــش محسوس ــور کاه ــا در کش ــود کرون ــل از وج ــورد حاص ــل رک دلی
ــد  ــر کنن ــی صب ــکن اندک ــداران مس ــر خری ــاید اگ ــت و ش ــد داش خواه
بتواننــد ملــک مــورد نظــر خــود را بــا قیمــت هــای مناســب تــری 
خریــدارای کننــد. ایــن افــراد مــی گوینــد وقتــی مراجعــه و تقاضــا بــرای 
خریــد مســکن کاهــش یابــد، بــازار در یــک وضعیــت رکــودی قــرار مــی 
گیــرد، در ایــن شــرایط قیمــت مســکن کاهــش می یابــد، چــون 
ــی را  ــای مال ــوق ه ــرمایه، مش ــه س ــه ب ــل خان ــرای تبدی ــندگان ب فروش
ایجــاد مــی کننــد، از جملــه اینکــه در چنیــن وضعیتی قیمــت هــا را پایین 

می آورند تا خریداران برای خرید ترغیب شوند.

رییـس سـازمان صمـت اصفهان گفـت: یـک هزار 
و ۳۴۳ جـواز تاسـیس  واحـد تولیـدی و صنعتـی 
سـال ۹۸ در اسـتان صادر شـد که نسـبت بـه مدت 
مشـابه سـال قبـل از آن، ۴۴ درصـد رشـد را نشـان 
می دهـد. همچنین صـادرات غیرنفتی این اسـتان 
در سـال ۹۸ نسـبت به سـال ۹۷، حـدود ۴۵ درصد 
افزایـش یافت.ایـرج موفـق اظهـار داشـت: میزان 
سـرمایه گذاری برای این تعداد جواز تاسـیس، ۱۳۱ 
هزار و ۵۵۰ میلیارد ریـال با اشـتغال ۲۸ هزار و ۸۹۱ 

نفـر اسـت کـه از این نظـر نسـبت بـه مدت مشـابه 
سـال قبل به ترتیب رشـد ۷۸ و ۲۰.۱ درصـدی دارد.

وی افزود: ۱۹۰ جواز تاسـیس با سـرمایه گذاری ۱۸ 
میلیـارد و ۴۴۰ میلیـون ریال و اشـتغال چهـار هزار 
و ۳۶۷ نفر در اسـفند ماه سـال گذشـته صادر شـده 
اسـت.رییس سـازمان صمـت اصفهـان بیـان کرد: 
همچنیـن در ایـن مـدت ۳۸ پروانـه بهره بـرداری با 
سـرمایه گذاری چهار میلیـارد و ۱۲۴ میلیـون ریال و 
اشـتغال ۹۸۴ نفر صادر شـده اسـت.موفق تصریح 
کرد: سـال گذشـته ۳۰ هزار و ۵۰۸ فقره مجوز واحد 
صنفـی در بخش هـای صنعـت، معـدن و تجـارت 
نیـز بـا ارزش سـرمایه گذاری ۱۳۱ میلیـارد و ۵۸۸ 
میلیون ریال و ایجاد اشـتغال بـرای ۳۷ هزار و ۱۹۳ 

نفـر در اصفهـان صـادر شـده اسـت.وی با اشـاره به 
چین، ترکیـه، ایتالیا، آلمـان و هند به عنـوان به پنج 
مبـدأ بـزرگ وارداتی کشـور، گفـت: ماشـین آالت و 
دسـتگاه های برقی، ماشـین آالت مکانیکی، آهن و 
چدن، محصوالت شـیمیایی آلی و الیاف سـنتتیک 
از مهم تریـن اقـام وارداتـی محسـوب می شـود.

اصفهـان بـا بیـش از پنـج میلیـون نفـر جمعیـت، 
بیـش از ۹ هـزار واحـد تولیـدی کوچـک و بـزرگ با 
سـرمایه ۲۲۱ هـزار میلیـارد ریـال و اشـتغال ۲۶۳ 
هـزار نفر، حـدود ۸۴۰ معـدن در حـال بهره بـرداری 
بـا سـرمایه گذاری بیـش از ۱۰ هـزار میلیـارد ریال و 
حدود ۱۸۰ هزار واحـد صنفی، صنعتی ترین اسـتان 

کشـور بـه شـمار می آید.

عضـو کمیسـیون اقتصـادی مجلـس بـا 
انتقاد از خودمختـاری بانک ها و اقدامات 
فراقانونی سـازمان امور مالیاتـی به عنوان 
بخشـی از موانـع جهـش تولیـد گفـت: 
تولیـد کننـده حمایـت مالـی و معنـوی 
بـا هـم می خواهد.حجت االسـام  را 
سـیدناصر موسـوی الرگانـی، نماینـده 
فاورجـان در مجلـس بـا بیـان اینکـه 
متاسـفانه فقـط ۱۰ درصد اقدامات شـعار 
سـال گذشـته بـا عنـوان »رونـق تولیـد« 
محقق شـد، می گوید کـه بـرای عملیاتی 
شـدن »جهـش تولیـد« که شـعار سـال 
جاری اسـت باید همه بخش های کشـور 
دسـت بـه دسـت هـم بدهنـد زیـرا ایـن 
شـعارهای اقتصادی بـه یکدیگـر متصل 
هسـتند. موسـوی الرگانـی می افزایـد 
کـه مجلـس ۶ سـال در انتظـار الیحـه 
اصـاح قوانیـن پولـی و بانکـی بـود ولی 
نماینـدگان خـود وارد میـدان شـده و بـا 
طـرح اصـاح نظـام بانکـداری بـه دنبال 
رفـع ایـرادات این حـوزه هسـتند هر چند 
که فقـط ۵۰ درصد خواسـته ها نمایندگان 
و فعـاالن تولیـدی بـا ایـن اصاحیـه رفع 
می شـود. عضـو کمیسـیون اقتصـادی 
مجلـس بـا بیـان اینکـه بانک ها خـود را 
جزیـره خودمختـار می داننـد از سـازمان 
امور مالیاتی انتقـاد کرده و اظهـار می دارد 
که قانـون به سـازمان امور مالیاتـی اجازه 
لـی  داده تـا ۲ سـال تراکنش هـای ما
قدیمـی تولیدکننـدگان را بررسـی کنـد؛ 
اما آنهـا برخـاف قانون مصوب سـال ۹۵ 
تراکنش مالـی تولیدکنندگان را ۱۵ سـال 

قبـل بررسـی می کننـد.

رییس سازمان صمت اصفهان:

صدور جواز تاسیس صنعتی 44 درصد افزایش یافت

رییــس اتحادیــه گــز و شــیرینی اســتان اصفهــان گفــت: کمبــود شــکر نداریــم؛ امــا بــه تازگــی قیمــت شــکر از هــر کیلــو ۴۱۵۰ تومــان بــه ۶۴۰۰ تومــان 
افزایــش یافت.حســن شــریفی در خصــوص آخریــن وضعیــت شــکر اظهــار داشــت: قیمــت شــکر از هــر کیلــو ۴۱۵۰ تومــان بــه ۶۴۰۰ تومــان افزایــش 
یافــت. رییــس اتحادیــه گــز و شــیرینی اســتان اصفهــان بــا تاکیــد بــر اینکــه افزایــش قیمــت بر بهــای تمــام شــده شــیرینی موثــر خواهــد بــود اما نــه به 
صــورت مســتقیم افــزود: قیمــت مصــوب را اعــام می کنیــم و شــیرینی فروشــی هــا بــر اســاس همیــن قیمت هــا مجــاز بــه فــروش اقــام شــیرینی 
هســتند.وی تصریــح کــرد: بــا توجه بــه افزایــش قیمــت مــواد اولیــه و حقــوق نیــروی انســانی، پیشــنهاد مــا بــرای قیمــت زولبیــا و بامیــه بیــن ۲۳ تا ۲۴ 
هــزار تومــان اســت کــه بایــد کمیســیون نظــارت اداره صمــت آن را تاییــد کند.شــریفی در خصــوص شــیوع ویــروس کرونــا عنــوان کــرد: تمــام دســتورات 
بهداشــت انجــام می شــود و مرتبــا از ســوی مرکــز بهداشــت، اتحادیــه و بازرســی نظــارت بــه صــورت روزانــه صــورت می گیــرد تــا از بابــت رعایــت نــکات 
بهداشــتی اطمینــان پیــدا کنیم.رییــس اتحادیــه گــز و شــیرینی اســتان اصفهــان در پایــان خاطرنشــان کــرد: شــیوع بیمــاری بــر فــروش شــیرینی تاثیــر 

شــدیدی داشــته بــه طــوری کــه بعــد از بازگشــایی، فــروش در برخــی مغازه هــای شــیرینی فروشــی بــه ۱۰ تــا ۱۵ درصــد کاهــش پیــدا کــرده اســت.

افزایش 50 درصدی قیمت شکر برای شیرینی فروشی ها

 خودمختاری بانک ها
 سد راه جهش تولید

چهره روز

آمار گویای آن است که در اوایل سال جاری به علت 
نقدینگی کافی در دست  نبود  و  لکان  ما عقب نشینی 
خریداران، معامالت تا ۳۰ درصد نسبت به ماه های مشابه 

سال قبل کاهش یافته است

آغاز کشت هندوانه به 
روش تونلی در گلپایگان

کشــت هندوانــه بــه روش تونلــی 
درگلپایــگان آغــاز شد.کشــت تونلی 
یکی از روش های افزایــش بهره وری 
در بخــش کشــاورزی اســت؛دراین 
روش نشــا هندوانه در گلخانه تولید و 
ســپس در زمان معین به زمین منتقل 
می شــود.دراین روش زمان برداشت 
 کوتاه تــر شــده و محصــول زودتر به 

بهره برداری می رسد.

 وام یک میلیونی موجب فراموشی
 طرح فاصله گذاری اجتماعی شد

اگرچــه تاکیــد وزارت بهداشــت و ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا، اجــرای دقیــق و درســت 
ــک  ــام وام ی ــت ن ــرای ثب ــراد ب ــی اف ــروز برخ ــا ام ــت، ام ــی اس ــذاری اجتماع ــه گ ــرح فاصل ط
میلیــون تومانــی دولــت و اینکــه ســیم 
ــف  ــد، ص ــود ندارن ــام خ ــه ن ــی ب کارت
ــل  ــلوغی را در مقاب ــی و ش ــای طوالن ه
دفاتــر خدمــات ارتباطــی ایجــاد کردند.

مدیــرکل ارتباطــات و فنــاوری اطاعات 
ــای  ــف ه ــاره ص ــان درب ــتان اصفه اس
ــات  ــر خدم ــیم کارت در دفات ــد س خری
پســتی در شــرایطی کــه احتمــال انتقال 
ویــروس کرونــا در کشــور باالســت، 
اظهــار کــرد: بایــد دیــد مبنــای دســتگاه 
ــد،  ــوار باش ــت خان ــام سرپرس ــه ن ــیم کارت ب ــد س ــه بای ــر اینک ــد ب ــده وام و تاکی ــت کنن پرداخ
ــد. ــوار باش ــت خان ــت سرپرس ــراز هوی ــل اح ــه دلی ــم ب ــن تصمی ــال دارد ای ــا احتم ــت، ام چیس

جعفــر مطلــب زاده تاکیــد کــرد: تصمیــم گیــری در خصــوص اینکــه ســیم کارت بــه نــام 
ــن ــخگوی ای ــد پاس ــری بای ــع دیگ ــوده و مراج ــات نب ــد، وزارت ارتباط ــوار باش ــت خان  سرپرس

 وضعیــت باشــند. وی بــا اشــاره بــه هجــوم افــراد بــرای دریافــت ســیم کارت بــه دفاتــر خدمــات 
ارتباطــی، گفــت: پیش از این شــرکت پســت ســامانه ســجا را بــه دفاتــر خدمــات ارتباطــی واگذار 
کــرده و افــراد بــرای احــراز هویــت ســیم کارت هــای خــود ناچــار بــه مراجعــه بــه دفاتــر خدمــات 
ارتباطــی هســتند و بــا توجــه بــه مهلــت دریافــت وام یــک میلیــون تومانــی، در ایــن بــازه زمانــی 
کوتــاه، شــاهد شــلوغی دفاتــر خدمــات ارتباطــی هســتیم.مدیرکل ارتباطــات و فنــاوری اطاعات 
اســتان اصفهــان دربــاره اینکــه آیــا پیــش بینــی مراجعــات بــاالی مردمــی بــرای خریــد ســیم 
کارت جهــت دریافــت وام یــک میلیــون تومانــی شــده بــود یــا خیــر، گفــت: ایــن پیــش بینــی از 
حــوزه اختیــارات وزارت ارتباطــات خارج بــوده اســت.وی گفت: شــلوغی دفاتــر خدمــات ارتباطی 
ــم  ــه ســازمان تنظی ــن موضــوع را ب ــوده و گــزارش ای ــه کل کشــور ب ــوط ب ــرای دریافــت وام مرب ب

مقــررات ارســال کــرده ایــم.

نایب رییس اتحادیه میوه و تره بار اصفهان :

 افزایش بی رویه صادرات منجر به افزایش قیمت خواهد شد
نایــب رییــس اتحادیــه میــوه و تــره بــار اصفهــان گفــت: روزانــه حــدود ۵۰۰ تــن  پرتقــال در حــال 
خــروج از ایــران اســت؛ ایــن وضعیــت افزایــش بــی رویــه صــادرات خطرنــاک اســت کــه طــی 
ــوص  ــش در خص ــت.علی مهرک ــم داش ــت را خواهی ــمگیر قیم ــش چش ــده افزای ــد روز آین چن
وضعیــت بــازار میــوه اصفهــان اظهــار کــرد: پرتقــال در شــرایط کنونــی بــه عنــوان مهم تریــن میــوه 
در حــال اســتفاده اســت، قیمــت پرتقــال و ســیب بــه دلیل صــادرات بــه کشــورهای هندوســتان، 
ــار  ــره ب ــوه و ت ــه می ــد. نایــب رییــس اتحادی ــدا مــی کن ــه روز افزایــش پی امــارت و روســیه روز ب
اصفهــان گفــت: اکنــون ســیب و پرتقــال را تولیــد نمــی کنیــم و صادراتــی کــه انجــام مــی شــود 
ــن  ــره ســیب اســت و ای ــان یکــی از اســتان هــای ذخی ــل اســت؛ اصفه ــره ســال قب ــا ذخی صرف
ــان  ــوه اصفه ــره می ــه ذخی ــان اینک ــا بی ــود.مهرکش ب ــی ش ــام م ــم انج ــان ه ــادرات از اصفه ص
ــام  ــال اتم ــان در ح ــال در اصفه ــیب و پرتق ــازی س ــره س ــرد: ذخی ــح ک ــت، تصری ــان نیس آنچن
اســت، میــوه ای کــه بخواهــد حــدود ۶ مــاه بمانــد بایــد بــه صــورت صنعتــی کاشــته، برداشــت 

ــود. ــداری ش و نگه

کافه اقتصاد

وز عکس ر

اخبار
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آگهی

آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1398
 اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا

2/2 به موجب ماده 11- قانون ثبت اسناد و ماده 59 - اصالحی آیین نامه مربوط 
به امالکی که در سه ماهه چهارم ســال 1398 تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده و 
همچنین شماره های از قلم افتاده و نیز آنچه طبق آراء هیات محترم نظارت ثبت، 
آگهی آنها باید تجدید شود مربوط به بخش یک شــهرضا را به شرح زیر آگهی 

می نماید :
ردیف الف(امالکی که در سه ماهه چهارم 1398 تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده 

است :
یکم : شماره فرعی از 1- اصلی ابنیه

1522- صدیقه هادیان فرزند غالمحسین نسبت به پنج دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه که در ازاء آن و به موجب رای شــماره 5852  مورخ 1398.08.22 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد 

سند رسمی در سهمش واقع شده است
دوم : شماره های فرعی از 2- اصلی مزرعه فضل آباد

841.1- زهرا ســامع فرزند حبیب اله نسبت به یکصد و سی و پنج سهم مشاع از 
یک هزار و دویست و سی و پنج سهم و بیست و پنج صدم سهم ششدانگ که در 
ازاء آن و به موجب رای شــماره 5844 مورخه 1398.08.21 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضی فاقد سند رسمی ششــدانگ یک باب خانه در سهمش واقع شده 
است ، رضوان سامع فرزند فتح اله نســبت به یکصد و سی و چهار سهم مشاع از 
یک هزار و دویست و سی و پنج سهم و بیست و پنج صدم سهم ششدانگ که در 
ازاء آن و به موجب رای شــماره 5845 مورخه 1398.08.21 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضی فاقد سند رسمی ششــدانگ یک باب خانه در سهمش واقع شده 
است ، محمد جعفر رحمتی فرزند احمد نسبت به یکصد و چهل سهم سهم مشاع 
از یک هزار و دویست و سی و پنج سهم و بیست و پنج صدم سهم ششدانگ که 
در ازاء آن و به موجب رای شماره 5846 مورخه 1398.08.21 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضی فاقد سند رسمی ششدانگ یک باب خانه در سهمش واقع شده است 
و روح اله موالئیان فرزند رمضان نسبت به یکصد و سی و پنج سهم و سی و هفت 
صدم سهم مشاع از یک هزار و دویست و ســی و پنج سهم و بیست و پنج صدم 
سهم ششدانگ که در ازاء آن و به موجب رای شماره 7317 مورخه 1398.10.04 
هیات قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد ســند رسمی ششدانگ یک باب خانه در 

سهمش واقع شده است
1372 باقیمانده- محمد جواد اطرشی فرزند علیرضا و فهیمه گالبی فرزند احمد 
رضا بالسویه : ششــدانگ یک باب خانه که پالک های 4688 ، 4788 و 5081 
فرعی از آن مجزی شده به مساحت یکصد و پنجاه و یک متر و سی و هفت صدم 

متر مربع
1850 باقیمانده- حبیب اله ابافت فرزند صفرعلی : ششــدانگ یک باب خانه به 

مساحت دویست و هفتاد متر مربع
15182- عاطفه قره خانی فرزند نوراله : ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 

یکصد و هفتاد و هشت متر و هفده صدم متر مربع
15527- روح اله پورحاجی فرزند غالمحســین : ششدانگ یک قطعه زمین پی 

کنی شده به مساحت دویست و بیست و سه متر و چهل و چهار صدم متر مربع
15572- ایمان برنا بلداجی فرزند برزو : ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 

یکصد و پنجاه و شش متر و هفتاد و سه صدم متر مربع
16271 باقیمانده- سیده شهربانو عمادی فرزند سید کمال : ششدانگ یک قطعه 
زمین پی کنی شده که پالک های 17597 الی 17599 فرعی از آن مجزی شده 

به مساحت چهل و نه متر و سی صدم متر مربع
16618- بیژن رستمی فرزند غالمرضا : ششــدانگ یک باب خانه نیمه تمام به 

مساحت دویست و سی و دو متر و هشتاد صدم متر مربع
16961- طیبه رهنما فرزند اسفندیار : ششــدانگ یک قطعه زمین به مساحت 

یکصد و پنجاه و نه متر و سی و پنج صدم متر مربع
17066- حسن حق شناس فرزند شیرعلی : ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام 

به مساحت یکصد و سی و هشت متر و هشتاد صدم متر مربع
17405- تمراس قرقانی فرزند کاوس : ششــدانگ یک قطعه زمین به مساحت 

یکصد و شصت متر مربع
17424- نوروز علی مرادی حاجی دولو فرزند جهان بخش : ششدانگ یک قطعه 

زمین به مساحت یکصد و هشتاد و نه متر مربع
17524- زهرا طاهری فرزند کسری : ششدانگ یک باب خانه به مساحت یکصد 

و بیست و چهار متر و نود صدم متر مربع
17525- زینب فتحی فرزند خداکرم : ششــدانگ یک قطعه زمین به مساحت 

یکصد و شصت متر مربع
17526- امین اله رستمی فرزند لهراسب : ششدانگ یک قطعه زمین بلوک چینی 

شده به مساحت یکصد و شصت متر مربع
17537- بهمن صفدری حاجی دولو فرزند محمد : ششدانگ یک قطعه زمین به 

مساحت یکصد و شصت متر مربع
17538- منوچهر قرقانی فرزند کاوس : ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 

یکصد و هفتاد و شش متر و پانزده صدم متر مربع
 17546- سیده شهربانو عمادی فرزند ســید کمال : ششدانگ یک قطعه زمین

 پی کنی شده به مساحت یکصد و شانزده متر و بیست و پنج صدم متر مربع
 17547- سید علی موســوی فرزند سید صدیف : ششــدانگ یک قطعه زمین 

پی کنی شده به مساحت یکصد و بیست و چهار متر مربع
17549- فروغ زعفرانی فرزند عباس : ششــدانگ قسمتی از یک باب خانه که 
قباًل قسمتی از پالک 1290 فرعی بوده به مساحت هشتاد و شش متر و شصت 
و پنج صدم متر مربع که به انضمام قسمتی از پالک 1294 فرعی جمعًا تشکیل 

یک باب خانه را داده است
17550- فاطمه موسوی فرزند امان اله : ششدانگ یک قطعه زمین بلوک چینی 

شده به مساحت یکصد و هفتاد متر مربع
17555- مسعود خان احمد فرزند قدرت اله نسبت به یک دانگ مشاع و حمیده 
موالئی فرزند قربانعلی نســبت به پنج دانگ مشاع : ششدانگ یک باب خانه که 
قباًل قسمتی از پالک 1152 فرعی بوده به مســاحت یکصد و چهل و سه متر و 

بیست صدم متر مربع
17573- سید محسن میرفتاح فرزند سید عبدالرســول : ششدانگ یک قطعه 
زمین محصور مجزی شــده از پالک 1107 فرعی به مساحت سیصد و پنجاه و 

دو متر مربع
17596- مریم رمضانی دولت آبادی فرزند ماشاءاله : ششدانگ یک قطعه زمین 
مجزی شده از پالک 9941 فرعی به مساحت یکصد و شصت و یک متر و هشتاد 

صدم متر مربع
17597- صمد افشاری فرزند حیدر : ششــدانگ یک قطعه زمین پی کنی شده 
مجزی شده از پالک 16271 فرعی به مساحت سی و نه متر و شصت و پنج صدم 

متر مربع
17598- سید حبیب اهلل موسوی فرزند سید پیران : ششدانگ یک قطعه زمین 
پی کنی شده مجزی شــده از پالک 16271 فرعی به مســاحت چهل متر و ده 

صدم متر مربع
 17599- سید علی موســوی فرزند سید صدیف : ششــدانگ یک قطعه زمین 
پی کنی شــده مجزی شده از پالک 16271 فرعی به مســاحت سی و دو متر و 

هشتاد و پنج صدم متر مربع
17602- سید حبیب اله عمادی فرزند ســید کمال : ششدانگ یک قطعه زمین 

جای پی کنی شده به مساحت یکصد و چهل و پنج متر و بیست صدم متر مربع
17612- ابوذر پورنادری فرزند احمد : ششدانگ یک قطعه زمین بلوک چینی شده 

به مساحت یکصد و شصت متر مربع
 17613- سید علی موســوی فرزند سید صدیف : ششــدانگ یک قطعه زمین 

پی کنی شده به مساحت یکصد و هفتاد و پنج متر و پنجاه صدم متر مربع
17619- محمد جواد کاظمینی فرزند حســن : ششــدانگ یک باب ساختمان 
مجزی شده از پالک 1303 فرعی به مســاحت یکصد و هفده متر و سی و پنج 

صدم متر مربع
17621- علی اکبــر کریمی فرزند ایــرج و آرزو خادمیان فرزند نقی بالســویه : 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت یکصد و پنجاه و سه متر و بیست صدم متر مربع
17637- فرحناز انصاری فرزند هاشم : ششدانگ قسمتی از یک باب خانه محل 
دیوار حصار به مساحت نه متر و شــصت صدم متر مربع که به انضمام قسمتی از 

پالک 172 فرعی جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است
17643- فیض اله استوار فرزند سهراب : ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 

یکصد و هشتاد و سه متر و هفتاد صدم متر مربع
17645- غالمعلی قرقانی فرزند نصرت اله : ششدانگ یک قطعه زمین مجزی 
شده از پالک 15752 فرعی به مســاحت یکصد و پنجاه و دو متر و هشتاد صدم 

متر مربع
17646- مصطفی فرهادی پور فرزند حیدرعلی : ششدانگ یک باب خانه نیمه 

تمام به مساحت یکصد و پنجاه و نه متر مربع
17647- احمد علی ابوالفتحی پور فرزند محمود : ششدانگ یک قطعه زمین به 

مساحت یکصد و بیست و پنج متر مربع
سوم : شماره های فرعی از 3- اصلی مزرعه موغان

5970- جمال جاوری شــهرضائی فرزند قدرت اله : ششــدانگ یک باب خانه 
مجزی شده از پالک 1101 فرعی به مساحت ســیصد و هفتاد متر و نود و پنج 

صدم متر مربع
5976- مریم علی اکبری فرزند علی اکبر : ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده 

از پالک 1317 فرعی به مساحت سی و دو متر و پنجاه صدم متر مربع
چهارم : شماره های فرعی از 4- اصلی مزرعه برزوک آباد

2436- سید مهدی موسوی فرزند سید محمد : ششدانگ یک قطعه زمین نیمه 
محصور به مساحت یکصد و هشتاد و هفت متر و هشتاد و هشت صدم متر مربع

2730- پریوش مردانی راد فرزند علی اکبر : ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
یکصد و پنجاه و نه متر و سی صدم متر مربع

پنجم : شماره فرعی از 14- اصلی مزرعه معصوم آباد
333- علی جهاندیده فرزند حبیب اله نسبت به چهار دانگ مشاع و نگار قرقانلو 
فرزند محمد نسبت به دو دانگ مشاع : ششدانگ یک باب خانه به مساحت یکصد 

و نود و یک متر و هشتاد صدم متر مربع
ششم : شماره فرعی از 21- اصلی مزرعه رشکنه

3120- غالمرضا احمدیان فرزند محمد و عزت رضائی فرزند عزیزاله بالسویه: 
ششدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک 481 فرعی به مساحت یکصد و 

چهل و یک متر و هشتاد صدم متر مربع
هفتم : شماره های فرعی از 23- اصلی مزرعه سودآباد

3073- محمد ابراهیم ملکیان فرزند مسعود : ششدانگ یک قطعه زمین محصور 
مجزی شده از پالک 458 فرعی به مساحت دویست و شصت و هفت متر مربع

3076- علی محمد حاجی نژاد ده آبادی فرزند محمود و زهرا امیری فرزند خسرو 
بالسویه : ششدانگ قسمتی از یک باب خانه به مساحت بیست و سه متر و پنجاه 
و ســه صدم متر مربع که به انضمام ششدانگ پالک 2674 فرعی جمعًا تشکیل 

یک باب خانه را داده است
3083- محسن پوینده فرزند عبدالرضا : ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از 

پالک 99 فرعی به مساحت چهل و دو متر و چهل و پنج صدم متر مربع
هشتم : شماره فرعی از 32- اصلی مزرعه دست قمشه

2958- عباس اسماعیلی فرزند محمد : ششدانگ قسمتی از یک باب خانه محل 
جوی متروکه به مســاحت چهل و نه متر و شــصت و پنج صدم متر مربع که به 
انضمام ششدانگ پالک 149 فرعی باقیمانده که به شماره 2531 فرعی تبدیل 

شده جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است
نهم : شماره های فرعی از 33- اصلی مزرعه مهرقویه

1194- جهانبخش کمالیان فرزند ســیاه بخش : ششــدانگ یک قطعه زمین 
محصور مجزی شده از پالک 661 فرعی به مساحت پانصد و چهل و هشت متر 

و هفتاد صدم متر مربع
1199- ماه نگار سادات تقوی فرزند سید کرم : ششدانگ یک باب خانه مجزی 

شده از پالک 373 فرعی به مساحت یکصد و سیزده متر و پانزده صدم متر مربع
دهم : شماره های فرعی از 50- اصلی مزرعه اله آباد

2850- رضا رئیسیان فرزند جهانگیر : ششدانگ قسمتی از یک باب خانه مجزی 
شده از پالک 144 فرعی به مساحت بیست و پنج متر و چهل و چهار صدم متر مربع 
که به انضمام ششدانگ پالک 2851 فرعی مجزی شده از پالک 145 فرعی جمعًا 

تشکیل یک باب خانه را داده است
2851- رضا رئیسیان فرزند جهانگیر : ششدانگ قسمتی از یک باب خانه مجزی 
شده از پالک 145 فرعی به مساحت یکصد و شصت و یک متر و هشتاد صدم متر 
مربع که به انضمام ششدانگ پالک 2850 فرعی مجزی شده از پالک 144 فرعی 

جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است
ردیف ج(امالکی که آگهی نوبتی آنها در موعد مقرر منتشر لیکن به واسطه اشتباه 
موثری که در انتشار آنها رخ داده و به موجب آراء هیئت محترم نظارت یا دستور 
اداری مستند به اختیارات تفویضی هیئت نظارت موضوع بندهای 385 و 386 و 
397 مجموعه بخشــنامه های ثبتی تا اول مهرماه 1365 منجر به تجدید آگهی 

شده اند :
یکم : شماره فرعی از 3- اصلی مزرعه موغان

467- محمد علی عمو علی فرزند خلیل نســبت به چهار دانگ مشاع و شهناز 
رحمتی فرزند محمد علی نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه ملک 
یک جریب و نیمی که در آگهی نوبتی اولیه نوع ملک اشتباهًا آگهی شده ، اینک 

تجدید آگهی میگردد
دوم : شماره فرعی از 23- اصلی مزرعه سودآباد

82- نسرین اسالمی فرزند امراله نسبت به تمامت دویست و هشتاد سهم مشاع 
از یک هزار سهم سه دانگ از ششدانگ یک درب باغ هفده قفیزی که در آگهی 

نوبتی اولیه نوع ملک اشتباهًا آگهی شده ، اینک تجدید آگهی میگردد
به موجب ماده 16 قانون ثبت چنانچه کسی نســبت به امالک و رقبات مندرج 
در این آگهی واخواهی داشته باشد باید از تاریخ انتشار اولین نوبت آگهی نسبت 
به آنهائی که تقاضای ثبت شده به شــرح ردیفهای الف و ب ظرف مدت 90 روز 
و نســبت به آنهائی که طبق آراء هیات نظارت ثبت دفاتر مربوطه شده به شرح 
ردیف ج ظرف مدت 30 روز دادخواست واخواهی خود را به این اداره ارائه و طبق 
 تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونــده های معترضی ثبت ، معترض 
می بایست ظرف مدت 30 روز از تاریخ تسلیم اعتراض خود به این اداره گواهی 
تقدیم دادخواست را از مراجع ذیصالح قضائی اخذ و به این اداره تسلیم نماید در 
صورتی که قبل از انتشــار آگهی دعوائی اقامه شده باشد طرف دعوا باید گواهی 

دادگاه را مشعر بر جریان دعوا ظرف مدت مرقوم ارائه نماید . اعتراضات یا گواهی 
طرح دعوا که بعد از مدت مرقوم واصل شــود بال اثر است و مطابق قسمت اخیر 
ماده 16 و تبصره 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد . ضمنا طبق ماده 56 آیین نامه 
قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تعیین حدود در صورت مجلس قید و واخواهی 
صاحبان امالک و مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون 
ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت پذیرفته 
خواهد شد . این آگهی نسبت به ردیفهای الف و ب در دو نوبت به فاصله 30 روز و 
نسبت به ردیف ج فقط یک نوبت از تاریخ انتشار نوبت اول در روزنامه زاینده رود 

چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد
تاریخ انتشار نوبت یکم : 1399/02/01
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/02/31

م الف: 814548  سید اسداله موسوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا

آگهی  نوبتی سه ماهه چهارم سال 1398 
منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان 

2/3 به موجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالک  و ماده 59 اصالحی آیین نامه 
مربوط به امالک در سه ماهه چهارم سال1398 تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده 
و همچنین شــماره های از قلم افتاده و نیز آنچه هیات نظــارت ثبت و بموجب 

اختیارات تفویضی آگهی های آنها را تجدید نموده بشرح ذیل آگهی می شود:
ردیف الف ( شماره پالک و مشــخصات مالک و نوع ملک و محل وقوع امالکی 
که اظهارنامه آنها در سه ماهه مربوطه قبل تنظیم وجهت  انتشار آگهی در ردیف 

منظور گردیده اند. )واقعات در بخش 5 ثبت اصفهان(
1-5408/1 -آقای رسول حیدریان خوراسگانی فرزند حیدر شش دانگ یکباب 

خانه به مساحت 226/87 متر مربع
2-12036/19-آقای غالمرضا بقائی شهرکی فرزند لطفعلی شش دانگ یکباب 

کارگاه نجاری به مساحت 81/05 متر مربع
3-12036/20-آقای غالمرضا بقائی شهرکی فرزند لطفعلی شش دانگ یکباب 

کارگاه نجاری به مساحت 50 متر مربع 
ردیف ب ( امالکی که بموجب رای هیــات نظارت یا بموجب اختیارات تفویضی 

اگهی ان تجدید شده است . ) ابنیه و امالک واقع در بخش 5 ثبت اصفهان (
1- لذا به موجب ماده 16 قانون ثبت اسناد چنانچه کسی نسبت به امالک مندرج 
در این آگهی واخواهی داشته باشد از اولین نوبت انتشار آگهی نسبت به امالکی 
که در ردیف الف می باشد 90 روز ونسبت به ردیف ب بمدت 30 روز  دادخواست 
واخواهی خود را کتبا به این اداره تسلیم نماید و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده هــای معترضی ظرف یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض به 
این اداره بایستی با تقدیم دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم 
دادخواست را اخذ و به این اداره تســلیم نمایند و در صورتی که قبل از انتشار این 
اگهی دعوایی اقامه شده باشد طرف دعوی باید گواهی دادگاه را مشعر بر جریان 
دعوی ظرف مدت مرقوم تسلیم نمایدو اعتراضات یا گواهی طرح دعوی که بعد 
از انقضاء مدت مرقوم واصل شود بالاثر اســت و مطابق قسمت اخیر ماده 16 و 
تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد. ضمنا طبق ماده 56 ایین نامه قانون 
ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تعیین حدود در صورتمجلس قید و واخواهی صاحبان 
امالک و مجاورین نســبت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت 
و تبصره دو ماده واحد قانون تعیین تکلیف پرونــده های معترضی ثبت پذیرفته 

خواهد شد. 
این آگهی نســبت به امالک ردیف الف در 2نوبت به فاصله 30 روز و نسبت به 

ردیف ب فقط یک نوبت از تاریخ اولین آگهی منتشر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1399/02/01
تاریخ انتشار نوبت دوم :1399/02/31

م الف: 810909 مهدی شبان رییس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان       

آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1398 
منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان 

امالک واقع در قسمتی از بخش 5 ثبت اصفهان 
2/4 به موجب ماده 11 – قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59 – اصالحی آئین 
نامه مربوط به امالکی که در ســه ماهه چهارم  سال 1398 – تقاضای ثبت آنها 
پذیرفته شده و همچنین شماره هایی که از قلم افتاده و نیز آنچه طبق آراء هیأت 
محترم نظارت آگهی ثبت آنها تجدید گردیده است به شرح ذیل آگهی می شود  .

ردیف )الف( : امالکی اســت که تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده و مدت اعتراض 
نسبت به آنها از تاریخ اولین نوبت انتشار آگهی 90 روز می باشد .

4484/191 - خانم بی بی جان وکیلی سهرفروزانی فرزند هرمز ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 120/55 مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان .

5000/5194 -  آقای منصور صفری قلعه شوری فرزند عزیزاله ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 109/50 مترمربع  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

5000/6000  - آقای محمد جعفر براتیان فرزند رسول ششدانگ یکباب مغازه به 
مساحت 50/54 مترمربع  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان

5000/7107 - آقای ســعید مقربی فرزند بمانعلی ششــدانگ یکباب مغازه به 
مساحت 23/29 مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان

5000/23719 - موقوفه مسجد حجه ابن الحسن ) ع ( به تولیت آقایان حسین 
ربیعی قهفرخی و محمدرضا ربیعی قهفرخی و غالمعلی ربیعی قهفرخی همگی 
فرزندان مرحوم ابراهیم با نظارت اداره اوقاف و امور خیریه اصفهان ششــدانگ 
یکباب مسجد حجه ابن الحسن ) ع (  به مســاحت 769 مترمربع واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان   . 
5000/26122 - آقای مهدی زارع پور فرزند محمدعلی ششدانگ یکباب مغازه 

به مساحت 48/88 مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان
5000/26123 - آقای مهدی زارع پور فرزند محمدعلی ششدانگ یکباب مغازه 

به مساحت 48/88 مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان
5000/26126 - آقای حسین طالبی علی آبادی فرزند بمانعلی ششدانگ یکباب 
خانه و مغازه متصله به مساحت 239/74  مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان

5000/26136 -  آقای مجید دهقان فرزند ایرج ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
102/40 مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان

5000/26148 - شــهرداری منطقه 6 – اصفهان ششدانگ یک قطعه زمین به 
مساحت 34/62 مترمربع  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان

5000/26149 - شــهرداری منطقه 6 - اصفهان ششدانگ یک قطعه زمین به 
مساحت 145/11 مترمربع  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان

5000/26150 - شــهرداری منطقه 6 - اصفهان ششدانگ یک قطعه زمین به 
مساحت 1887/23 مترمربع  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان

5000/26151 - شــهرداری منطقه 6 - اصفهان ششــدانگ یک قطعه زمین 
به مســاحت 1340/40 مترمربع که پالک 5000/10059 به مساحت 107/80 

مترمربع در آن محاط می باشد واقع در بخش 5 ثبت اصفهان
5000/26152 - شــهرداری منطقه 6 - اصفهان ششدانگ یک قطعه زمین به 

مساحت 75/89 مترمربع  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان
5000/26153 - خانم زهرا اسدی پرزانی فرزند ابراهیم ششدانگ یکباب خانه 

به مساحت 64/90 مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان
لذا به موجب ماده 16 قانون ثبت اسناد و امالک چنانچه کسی نسبت به امالک 

مندرج در این آگهی اعتراضی داشته باشد باید نســبت به تقاضاهای مندرج در 
ردیف )الف( از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی تا 90 روز و نسبت به ردیف )ب( از 
تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی تا 30 روز اعتراض خود را به این اداره تسلیم نماید. 
در صورتی که قبل از انتشار این آگهی دعوائی اقامه شده باشد طرف دعوی باید 
از تاریخ انتشــار اولین آگهی نوبتی تا 90 روز گواهی دادگاه را در مشعر به جریان 
دعوی به اداره ثبت تسلیم نماید اعتراضات یا گواهی طرح دعوی که بعد از انقضاء 
مدت مرقوم واصل گردد بالاثر و مطابق تبصره ذیل ماده 17 قانون و ماده 86 آیئن 
نامه قانون ثبت رفتار خواهد شد . معترضین بایستی ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به این اداره دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم ، 
در غیر اینصورت متقاضی ثبت می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم 
تقدیم دادخواست خود را دریافت و به اداره ثبت تســلیم نماید و اداره ثبت بدون 
توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه میدهد . ضمنًا طبق ماده 
56 آئین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقــی در موقع تحدید حدود در صورتمجلس 
تحدیدی قید و واخواهی صاحبان امالک و مجاورین نســبت به حدود و حقوق 
ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت پذیرفته خواهد شد . این آگهی نسبت به ردیف 
)الف( در دو نوبت به فاصله 30 روز نســبت به ردیف )ب( یک نوبت در روزنامه 

زاینده رود  درج و منتشر می گردد .
تاریخ انتشار نوبت اول   :   1399/02/01  
تاریخ انتشار نوبت دوم   :   1399/02/31  

م الف: 814976 اعظم قویدل  رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1398
 مربوط به قسمتی از امالک و مســتقالت حوزه ثبتی شهرستان 

خمینی شهر واقع در بخش 14 ثبت اصفهان 
2/5 به موجب ماده 12 قانون ثبت اســناد و امالک ماده 59 آیین نامه مربوط به 
امالکی که در سه ماهه چهارم سال 1398 تقاضای آنها پذیرفته شده و همچنین 
شماره های از قلم افتاده و نیز آنچه طبق آراء هیات نظارت است ، اگر آنها تجدید 

شده و مربوط به شهرستان خمینی شهر به شرح زیر آگهی میشود.
الف( امالکی که تقاضای ثبت آنها پذیرفته و مدت اعتراض به آنها از تاریخ انتشار 

نود روز میباشد.
اراضی صحرای وراکوه شهرستان خمینی شهر 77 اصلی و فرعی زیر :

425- آقای امیرحسین امیریوسفی فرزند محمدعلی شش دانگ یک قطعه زمین 
دارای حد فاصل مساحت 1230/59 متر مربع.

اراضی جوی آباد شهرستان خمینی شهر 99 اصلی و فرعی های  زیر :
5358 – 1- آقای ابراهیم بدیحی فرزند غالمرضا نسبت به 16 حبه مشاع

2- فرزانه بدیحی جوی آبادی فرزند غالمرضا نسبت به 8 حبه مشاع
3- معصومه بدیحی جوی آبادی فرزند غالمرضا نسبت به 8 حبه مشاع

4- حبیب اله بدیحی فرزند غالمرضا نسبت به 16 حبه مشاع
5- منصور بدیحی فرزند غالمرضا نسبت به 16 حبه مشاع

6 – بتول بدیحی جوی آبادی فرزند غالمرضا نسبت به 8 حبه مشاع
از شش دانگ یک قطعه زمین )قبال جوی متروکه بوده( به مساحت 47 متر مربع 

که با پالک 99/730 توام شده است.
5378- علی زارعی فرزند ابوالقاســم شش دانگ قســمتی از جوی متروکه به 
مساحت 21/70 متر مربع که با پالک 99/2101 در حد شمال و با پالک 99/800 

در حد جنوب یک کارگاه را تشکیل داده است.
اراضی صحرای ماسه دانی شهرستان خمینی شهر 112 اصلی و فرعی های زیر:

112/154/1 که به 112/1172 اســتاندارد شده اســت.آقای رحمان طاهریان 
خوزانی فرزند ابوالحسن سه دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی 

به مساحت 1162/73 متر مربع 
1392- اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان خمینی شهر شش دانگ یک باب 

خانه مجزا شده از 112/1362 به مساحت 164/88 متر مربع
1393 – اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خمینی شهر شش دانگ یک باب 

خانه مجزی شده از 1362 به مساحت 182 متر مربع
اراضی شمالی شهرستان خمینی شهر 159 اصلی و فرعی های زیر:

3065( 1- آقای ولی اله مختاری ورنوســفادرانی فرزند حسن آقا نسبت به سه 
دانگ مشاع 2- نسرین منصوری فرزند نوراله نسبت به سه دانگ مشاع از شش 

دانگ یک باب خانه به مساحت 184/11متر مربع
3069- آقای روح اله صمدی فرزند غالمعلی شــش دانــگ یک قطعه زمین 

محصور به مساحت 1589/50 مترمربع
3070- آقای علی شریفی فرزند رمضان شش دانگ یک باب خانه به مساحت 

140/36 متر مربع.
ب – امالکی طبق رای هیات نظارت ثبت باید آگهی آنها تجدبد و فقط یک نوبت 
منتشر میگردد و مدت اعتراض نسبت به آنها از تاریخ انتشار فقط سی روز میباشد.
اراضی صحرای بابا فضلگاه فروشان خمینی شهر 107 اصلی و فرعی های زیر:

2746 – خانم زهرا خلیلیان گورتانی فرزند اســداله شــش دانگ یک باب خانه 
به مساحت 101/90 متر مربع مجزی شده از 107/648 واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان که در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رســمی به موجب رای 139860302006013329 - 98/10/21 در 
سهمش قرار گرفته است با توضیح به این که در آگهی های نوبتی اولیه به جای 
107 اصلی اشتباها 106 اصلی قید و چاپ و منتشر گردیده است که طبق گزارش 
و دســتور وارده 139921702006000718- 98/10/21 ریاست ثبت متبوعه 

انتشار آگهی اصالحی اقدام میگردد.
2747 – خانم صدیقه هاشم پور فروشانی فرزند نصراله شش دانگ یک باب خانه 
به مساحت 101/80 متر مربع مجزی از 107/663 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان 
که در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی به موجب رای 139760302006014148-97/9/21 در سهمش قرار 
گرفته اســت با توضیح به این که در آگهی های نوبتی اولیه به جای 107 اصلی 
اشتباها 106 اصلی قید و چاپ ومنتشــر گردیده است که طیق گزارش و دستور 
وارده به شــماره 1398217702006020298- 98/12/1 ریاست ثبت متبوعه 

تجدید آگهی و اصالح میگردد.
اراضی صحرای گارسله ورنوسفادران خمینی شهر 121 اصلی و فرعی زیر:

753 – آقای حسین قربانیان خوزانی فرزند جلیل نســبت به سه دانگ مشاع و 
خانم عشرت شبانی فرزند محمد حسین نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ 
یک باب خانه به مساحت 151/10 متر مربع که در اجرای قانون تعیین تکلیف و 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فافد سند رسمی به ترتیب طبق رای های 
139860302006441- 98/8/13 و 139860302006006435 - 98/5/13 
در سهمشان قرار گرفته اســت با توضیح به این که نام خانوادگی متقاضی ثبت 
اولیه روح اللهی قید گردیده که طبق گزارش و دستور وارده 13632 - 58/10/22 
و رای 1917 – 59/2/21 هیات نظارت ثبت،نام خانوادگی مســتدعی ثبت اولیه 
به نجفی اصالح گردیده اســت ، سپس طبق گزارش د دســتور وارده به شماره 
139821702006019721 – 98/11/23 ریاست ثبت متبوعه آگهی اصالحی 

چاپ و منتشر میگردد.
تاریخ انتشار نوبت اول   :   1399/02/01  
تاریخ انتشار نوبت دوم   :   1399/02/31  

م الف: 818585  نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 



مفاد آراء 
2/1 آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی و ماده 13 آئین نامه اجرائی آن
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شــهرضا تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضیان 
محرز گردیده است ، لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز در روزنامه های زاینده رود و اصفهان امروز چاپ 
اصفهان آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی دارند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی نسبت به بند ) الف ( به مدت دو ماه 
و نسبت به بند ) ب ( به مدت یک ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مرجع قضایی تقدیم نمایند و گواهی طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا ارائه 
نمایند ، بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد .
بند الف(

بخش یک ثبتی شهرضا
یکم : شماره های فرعی از 1- اصلی ابنیه

1- رای شماره 139860302008009826 - 98/12/22 – محمد جلی فرزند عبدالعلی 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ : 

الف( قسمتی از یک باب خانه مجزی شــده از پالک 2270 فرعی به مساحت دویست و 
سی و یک متر و ده صدم متر مربع که به انضمام قسمت هائی از پالک 2249 فرعی جمعًا 

تشکیل یک باب خانه را داده است
ب( قسمتی از یک باب خانه مجزی شده از پالک 2249 فرعی به مساحت ده متر و چهل 
و پنج صدم متر مربع که به انضمام قسمت دیگر از پالک 2249 فرعی و قسمتی از پالک 

2270 فرعی جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است
ج( قسمتی از یک باب خانه مجزی شــده از پالک 2249 فرعی به مساحت هجده متر و 
چهل و پنج صدم متر مربع که به انضمام قسمت دیگر از پالک 2249 فرعی و قسمتی از 

پالک 2270 فرعی جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است
2- رای شــماره 139860302008009827 - 98/12/22 – حمیــده رحمتــی فرزند 

عبدالرضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ : 
الف( قسمتی از یک باب خانه مجزی شــده از پالک 2270 فرعی به مساحت دویست و 
سی و یک متر و ده صدم متر مربع که به انضمام قسمت هائی از پالک 2249 فرعی جمعًا 

تشکیل یک باب خانه را داده است
ب( قسمتی از یک باب خانه مجزی شده از پالک 2249 فرعی به مساحت ده متر و چهل 
و پنج صدم متر مربع که به انضمام قسمت دیگر از پالک 2249 فرعی و قسمتی از پالک 

2270 فرعی جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است
ج( قسمتی از یک باب خانه مجزی شــده از پالک 2249 فرعی به مساحت هجده متر و 
چهل و پنج صدم متر مربع که به انضمام قسمت دیگر از پالک 2249 فرعی و قسمتی از 

پالک 2270 فرعی جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است
3- رای شــماره 139860302008009939 - 98/12/26 – حمیــد ایزدی فرزند زین 
العابدین ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 2688 فرعی به مساحت یکصد و 

نود و پنج متر و هشتاد صدم متر مربع
4- رای شماره 139860302008009762 - 98/12/21 – محمد باقر باقی فرزند حیدر 
ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 3185 فرعی به مساحت یکصد و پانزده متر 

و هفتاد صدم متر مربع
دوم : شماره های فرعی از 2- اصلی مزرعه فضل آباد

5- رای شماره 139860302008009751 - 98/12/20 – فرحناز انصاری فرزند هاشم 
ششدانگ قسمتی از یک باب خانه مجزی شده از پالک 172 فرعی به مساحت یکصد و 
سی متر و بیست صدم متر مربع که به انضمام قسمتی از جای دیوار حصار سابق شهرضا 

جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است
6- رای شماره 139860302008006824 - 98/09/20 – آذر دباغ شهرضا فرزند یوسف 
ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 515 فرعی به مساحت یکصد و سی و هفت 

متر و چهل صدم متر مربع
7- رای شــماره 139860302008007598 - 98/10/15 – محمد رضا رحمتی فرزند 
علی رضا ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 515 فرعی به مساحت یکصد و 

پنجاه و شش متر مربع
8- رای شماره 139860302008009763 - 98/12/21 – علی اکبر پناهنده فرزند حسن 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزی شده از پالک 517 

فرعی به مساحت یکصد متر و نود و یک صدم متر مربع
9- رای شماره 139860302008009764 - 98/12/21 – نازنین پناه پور فرزند محمد 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزی شده از پالک 517 

فرعی به مساحت یکصد متر و نود و یک صدم متر مربع
10- رای شماره 139860302008009760 - 98/12/21 – مرتضی دهقان فرزند فضل 

اله نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ : 
الف( قسمتی از یک باب خانه مجزی شده از پالک 760 فرعی به مساحت سی و دو متر 
مربع که به انضمام قسمتی از پالک های 761 و 762 فرعی که به شماره 16692 فرعی 

تبدیل شده جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است
ب( قســمتی از یک باب خانه مجزی شــده از پــالک هــای 761 و 762 فرعی که به 
شــماره 16692 فرعی تبدیل شده به مســاحت یکصد و هفده متر و هشــتاد و دو صدم 
 متر مربع که به انضمام قســمتی از پالک 760 فرعی جمعًا تشــکیل یــک باب خانه را 

داده است
11- رای شــماره 139860302008009761 - 98/12/21 – خدیجه رضا خانی بوانی 

فرزند محمد ابراهیم نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ : 
الف( قسمتی از یک باب خانه مجزی شده از پالک 760 فرعی به مساحت سی و دو متر 
مربع که به انضمام قسمتی از پالک های 761 و 762 فرعی که به شماره 16692 فرعی 

تبدیل شده جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است
ب( قسمتی از یک باب خانه مجزی شــده از پالک های 761 و 762 فرعی که به شماره 
16692 فرعی تبدیل شده به مساحت یکصد و هفده متر و هشتاد و دو صدم متر مربع که به 

انضمام قسمتی از پالک 760 فرعی جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است
12- رای شــماره 139860302008009942 - 98/12/27 – علیرضا یوسفی شهرضا 
فرزند محمد ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 953 فرعی به مساحت یکصد 

و چهل و سه متر و ده صدم متر مربع
13- رای شماره 139860302008006909 - 98/09/21 – زینب موسوی شهید فرزند 
سید صدراله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزی شده از 
پالک های 968 فرعی که به شماره 13898 فرعی تبدیل شده و 10000 فرعی به مساحت 
هفتاد و سه متر و هشتاد و نه صدم متر مربع در ازاء یک دوم از یکصد و یک سهم و پنجاه 
صدم سهم مشاع از پنج هزار و هفتصد و چهل و هفت سهم و هشتاد و هشت صدم سهم 

ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه از طرف امیر حسین محمدی جانبازلو
14- رای شماره 139860302008006910 - 98/09/21 – امیر عمو علی خسرو آبادی 
فرزند یداله نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزی شده از 
پالک های 968 فرعی که به شماره 13898 فرعی تبدیل شده و 10000 فرعی به مساحت 
هفتاد و سه متر و هشتاد و نه صدم متر مربع در ازاء یک دوم از یکصد و یک سهم و پنجاه 
صدم سهم مشاع از پنج هزار و هفتصد و چهل و هفت سهم و هشتاد و هشت صدم سهم 

ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه از طرف امیر حسین محمدی جانبازلو
15- رای شــماره 139860302008009790 - 98/12/21 – امین رئیسی شهرضائی 
فرزند حسن نســبت به چهل و هفت حبه و چهارده هزار و ششصد و پنج – پانزده هزار و 
ششصد و نود و هفتم حبه مشــاع از هفتاد و دو حبه ششــدانگ یک باب خانه نیمه تمام 
مجزی شده از پالک 1068 فرعی به مساحت یکصد و هشــتاد و سه متر و هشتاد و یک 

صدم متر مربع

16- رای شــماره 139860302008009791 - 98/12/21 – مــژگان دهقان فرزند 
هوشــنگ نســبت به بیســت و چهار حبه و یک هزار و نود و دو – پانزده هزار و ششصد 
و نود و هفتم حبه مشــاع از هفتاد و دو حبه ششــدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی 
 شــده از پالک 1068 فرعی به مساحت یکصد و هشتاد و ســه متر و هشتاد و یک صدم

 متر مربع
17- رای شــماره 139860302008009944 - 98/12/27 – ســعید فرخ پور فرزند 
عباسعلی ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک 1068 فرعی به مساحت 

یکصد و هشتاد و شش متر و هفتاد و چهار صدم متر مربع
18- رای شــماره 139860302008008546 - 98/11/14 – علی رضا رحمتی فرزند 
حسین ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک 1106 فرعی به مساحت 

یکصد و پنجاه و پنج متر و هشتاد و پنج صدم متر مربع
19- رای شــماره 139860302008009723 - 98/12/14 – محمــد جــواد مطیعی 
فر فرزند مصطفی ششــدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک 1118 فرعی که به 
 شماره 16990 فرعی تبدیل شــده به مســاحت یکصد و پنجاه متر و شصت و نه صدم 

متر مربع
20- رای شماره 139860302008009777 - 98/12/21 – شهناز شجاعی فرزند حسین 
ششدانگ یک باب کارواش مجزی شده از پالک 1337 فرعی به مساحت سیصد و چهل 

و هفت متر و پنجاه و پنج صدم متر مربع
21- رای شــماره 139860302008009634 - 98/12/12 – شهین دخت محمودی 
فرزند داود ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک های 1532 و 1533 
فرعی که به شماره 14103 فرعی تبدیل شده به مســاحت پانصد و چهل و پنج متر و ده 

صدم متر مربع
22- رای شماره 139860302008008644 - 98/11/16 – محمد ظهوریان فرزند فتح 
اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 1550 فرعی 

به مساحت دویست و بیست و هفت متر و چهل و چهار صدم متر مربع
23- رای شــماره 139860302008008645 - 98/11/16 – شــهربانو کاظــم پور 
فرزند رمضانعلی نســبت به سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزی شده 
 از پالک 1550 فرعی به مســاحت دویســت و بیســت و هفت متر و چهل و چهار صدم

 متر مربع
24- رای شماره 139860302008009724 - 98/12/14 – محمد رضا محمودیه فرزند 
بهرام نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک 1644 

فرعی به مساحت یکصد و دو متر و نود و پنج صدم متر مربع
25- رای شماره 139860302008009725 - 98/12/14 – منیره محمدیان فرزند ولی 
اله نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک 1644 فرعی 

به مساحت یکصد و دو متر و نود و پنج صدم متر مربع
26- رای شــماره 139860302008009748 - 98/12/19 – خدیجه صفدریان فرزند 
خیرات ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 1644 فرعی به مساحت دویست و 

سی و پنج متر و چهل و یک صدم متر مربع
27- رای شماره 139960302008000030 - 99/01/06 – سید فضل اله میری فرزند 
سید ولی اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 

3253 فرعی به مساحت یکصد و بیست و چهار متر و سی و یک صدم متر مربع
28- رای شماره 139960302008000031 - 99/01/06 – سید حبیب اله میری فرزند 
سید ولی اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 

3253 فرعی به مساحت یکصد و بیست و چهار متر و سی و یک صدم متر مربع
29- رای شماره 139860302008009882 - 98/12/25 – محمد رضا فرهاد زاد فرزند 

اسد اله نسبت به ششدانگ : 
الف( قسمتی از یک باب خانه به شماره پالک 4947 فرعی به مساحت یکصد و هشتاد و سه 
متر مربع که به انضمام قسمتی از پالک های 2739 و 8290 فرعی جمعًا تشکیل یک باب 

خانه را داده است در ازاء ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه از طرف ورثه مسعود قماشی
ب( قسمتی از یک باب خانه مجزی شده از پالک های 2739 و 8290 فرعی به مساحت 
چهل و پنج متر و ده صدم متر مربع که به انضمام ششــدانگ پالک 4947 فرعی جمعًا 

تشکیل یک باب خانه را داده است
30- رای شماره 139860302008009773 - 98/12/21 – لطف اله تاکی فرزند قدرت 
اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزی شده از پالک 8047 

فرعی به مساحت دویست و سی و هفت متر و پنجاه و سه صدم متر مربع
31- رای شماره 139860302008009774 - 98/12/21 – فتانه سودائی فرزند محمد 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزی شده از پالک 8047 

فرعی به مساحت دویست و سی و هفت متر و پنجاه و سه صدم متر مربع
32- رای شماره 139860302008009785 - 98/12/21 – زهرا صالحپور فرزند شکراله 
ششدانگ یک باب خانه نیمه مخروبه مجزی شــده از پالک 13673 فرعی به مساحت 

دویست و شصت و هشت متر و هشتاد و پنج صدم متر مربع
سوم : شماره های فرعی از 3- اصلی مزرعه موغان

33- رای شماره 139860302008009747 - 98/12/19 – اکرمه استاد نظری عمرو 
آبادی فرزند قنبرعلی ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 479 فرعی به مساحت 

سیصد و نوزده متر و چهل و دو صدم متر مربع
34- رای شــماره 139960302008000074 - 99/01/17 – مســعود کهنگی فرزند 
حسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 523 

فرعی به مساحت دویست و شصت و دو متر و پنجاه و پنج صدم متر مربع
35- رای شــماره 139960302008000075 - 99/01/17 – رضوان سبزواری فرزند 
رحمت اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 523 

فرعی به مساحت دویست و شصت و دو متر و پنجاه و پنج صدم متر مربع
36- رای شماره 139860302008009401 - 98/12/05 – مجید علی عسگری فرزند 
نصراله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 1478 

فرعی به مساحت یکصد و پانزده متر و ده صدم متر مربع
37- رای شــماره 139860302008009402 - 98/12/05 – زهرا السادات رهنمائی 
فرزند سید عبدالرسول نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از 

پالک 1478 فرعی به مساحت یکصد و پانزده متر و ده صدم متر مربع
چهارم : شماره فرعی از 14- اصلی مزرعه معصوم آباد

38- رای شــماره 139860302008009295 - 98/12/03 – بهرام داودنیا فرزند داود 
ششدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک 185 فرعی به مساحت یکصد و شصت و 

شش متر و بیست صدم متر مربع
پنجم : شماره های فرعی از 21- اصلی مزرعه رشکنه

39- رای شماره 139860302008008638 - 98/11/16 – علیرضا محمدی فرزند خدا 
خواست ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 40 فرعی به مساحت هشتاد و چهار 
متر و هفتاد صدم متر مربع در ازاء یک حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ انتقال عادی 

مع الواسطه از طرف طلعت خانم جوی شهرضا
40- رای شماره 139860302008009607 - 98/12/11 – سید مجید نقاش فرزند سید 
حسن نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 103 فرعی 

به مساحت یکصد و بیست و نه متر و پنجاه صدم متر مربع
41- رای شماره 139860302008009608 - 98/12/11 – نسرین احمدی فرزند پرویز 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 103 فرعی به 

مساحت یکصد و بیست و نه متر و پنجاه صدم متر مربع
42- رای شماره 139860302008009928 - 98/12/26 – محمود اعتماد پور فرزند 
بهرام ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک 393 فرعی به مساحت شصت و هفت 

متر و هفتاد و یک صدم متر مربع
43- رای شماره 139860302008009745 - 98/12/19 – فضل اله طاهری شهرضا 
فرزند محمد علی نسبت به شصت و شش حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ یک باب 
خانه مجزی شده از پالک 563 فرعی به مساحت یکصد و پنجاه متر و پنج صدم متر مربع

44- رای شــماره 139860302008009746 - 98/12/19 – طاهره طاهری شهرضا 

فرزند غالمعلی نسبت به شش حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ یک باب خانه مجزی 
شده از پالک 563 فرعی به مساحت یکصد و پنجاه متر و پنج صدم متر مربع

45- رای شماره 139860302008009770 - 98/12/21 – غالمحسین تیموریان فرزند 
علی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 577 فرعی 

به مساحت یکصد و ده متر و بیست صدم متر مربع
46- رای شــماره 139860302008009771 - 98/12/21 – زهرا هادیان فرزند علی 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 577 فرعی به 

مساحت یکصد و ده متر و بیست صدم متر مربع
ششم : شماره فرعی از 23- اصلی مزرعه سودآباد

47- رای شماره 139860302008009117 - 98/11/27 – احمد رضا طاهری شهرضا 
فرزند حسین ششدانگ یک باب مغازه با ساختمان احداثی بر روی آن مجزی شده از پالک 

2548 فرعی به مساحت سی و پنج متر و شصت و سه صدم متر مربع
هفتم : شماره های فرعی از 32- اصلی مزرعه دست قمشه

48- رای شماره 139860302008009792 - 98/12/21 – عقیل مردان پور شهرکردی 
فرزند یداله ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 615 فرعی به مساحت یکصد و 

هشتاد و هشت متر و نود صدم متر مربع
49- رای شــماره 139860302008009591 - 98/12/11 – زهرا فخار فرزند نوراله 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک 2904 فرعی که 
قباًل شماره 771 فرعی باقیمانده بوده به مساحت شصت و دو متر و هشتاد و پنج صدم متر 
مربع در ازاء یک - دوم از یک حبه و دویست و پانزده - نهصد و نوزدهم حبه مشاع از هفتاد 

و دو حبه ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه از طرف سید محمد علی یوسفی
50- رای شماره 139860302008009592 - 98/12/11 – فاطمه بیات فرزند علیجان 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک 2904 فرعی که 
قباًل شماره 771 فرعی باقیمانده بوده به مساحت شصت و دو متر و هشتاد و پنج صدم متر 
مربع در ازاء یک - دوم از یک حبه و دویست و پانزده - نهصد و نوزدهم حبه مشاع از هفتاد 

و دو حبه ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه از طرف سید محمد علی یوسفی
51- رای شــماره 139860302008009593 - 98/12/11 – شــهین معظمی فرزند 
غالمحسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک 
2904 فرعی که قباًل شــماره 771 فرعی باقیمانده بوده به مساحت شصت متر و هشتاد 
و هشــت صدم متر مربع در ازاء یک - دوم از یک حبه و یکصد و هفتــاد و نه - نهصد و 
نوزدهم حبه مشــاع از هفتاد و دو حبه ششــدانگ انتقال عادی مع الواسطه از طرف سید 

محمد علی یوسفی
52- رای شماره 139860302008009594 - 98/12/11 – سوسن حداد فرزند محمد 
مهدی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک 2904 
فرعی که قباًل شماره 771 فرعی باقیمانده بوده به مساحت شصت متر و هشتاد و هشت 
صدم متر مربع در ازاء یک - دوم از یک حبه و یکصد و هفتاد و نه - نهصد و نوزدهم حبه 
مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه از طرف سید محمد علی یوسفی
53- رای شماره 139860302008009595 - 98/12/11 – مریم مهدیان فرزند اصغر 
ششدانگ یک باب مغازه مجزی شــده از پالک 2904 فرعی که قباًل شماره 771 فرعی 
باقیمانده بوده به مساحت شصت متر و بیست و پنج صدم متر مربع در ازاء یک حبه و یکصد 
و شصت و یک - نهصد و نوزدهم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ انتقال عادی مع 

الواسطه از طرف سید محمد علی یوسفی
54- رای شماره 139860302008009596 - 98/12/11 – رضوان کاوییان پور فرزند 
نعمت اله ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک 2904 فرعی که قباًل شماره 771 
فرعی باقیمانده بوده به مساحت شصت و یک متر و پانزده صدم متر مربع در ازاء یک حبه و 
یکصد و هفتاد و نه - نهصد و نوزدهم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ انتقال عادی 

مع الواسطه از طرف سید محمد علی یوسفی
55- رای شــماره 139860302008009600 - 98/12/11 – کریم حسینیان دهاقانی 
فرزند علمدار ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک 2904 فرعی که قباًل شماره 
771 فرعی باقیمانده بوده به مســاحت یکصد و بیست و ســه متر و سی و پنج صدم متر 
مربع در ازاء دو حبه و سیصد و نود و چهار - نهصد و نوزدهم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه 

ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه از طرف سید محمد علی یوسفی
56- رای شماره 139860302008009601 - 98/12/11 – رضا ناظم فرزند محمد جعفر 
ششدانگ یک باب مغازه نیمه تمام مجزی شده از پالک 2904 فرعی که قباًل شماره 771 
فرعی باقیمانده بوده به مساحت دویست و پنجاه و سه متر مربع در ازاء چهار حبه و هشتصد 
و هفتاد و هشت - نهصد و نوزدهم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ انتقال عادی مع 

الواسطه از طرف سید محمد علی یوسفی
57- رای شــماره 139860302008009602 - 98/12/11 – حجت اله یزدان پرست 
فرزند فرهاد ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک 2904 فرعی که قباًل شماره 
771 فرعی باقیمانده بوده به مساحت یکصد و یک متر و هفتاد صدم متر مربع در ازاء یک 
حبه و نهصد و هفده - نهصد و نوزدهم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ انتقال عادی 

مع الواسطه از طرف سید محمد علی یوسفی
58- رای شماره 139960302008000207 - 99/01/26 – فاطمه آقاسی فرزند علی به 
والیت پدرش ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک 2904 فرعی که قباًل شماره 
771 فرعی باقیمانده بوده به مساحت شــصت متر و سه صدم متر مربع در ازاء یک حبه و 
یکصد و شصت و یک - نهصد و نوزدهم حبه مشــاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ انتقال 

عادی مع الواسطه از طرف سید محمد علی یوسفی
59- رای شماره 139960302008000208 - 99/01/26 – محمد عرفان آقاسی فرزند 
علی به والیت پدرش ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک 2904 فرعی که قباًل 
شماره 771 فرعی باقیمانده بوده به مساحت شصت متر و بیست و هفت صدم متر مربع در 
ازاء یک حبه و یکصد و هفتاد و نه - نهصد و نوزدهم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ 

انتقال عادی مع الواسطه از طرف سید محمد علی یوسفی
هشتم : شماره های فرعی از 50- اصلی مزرعه اله آباد

60- رای شــماره 139860302008008786 - 98/11/20 – سمیه عسگریان فرزند 
زالی ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 10 فرعی به مساحت یکصد و پنجاه و 

پنج متر و ده صدم متر مربع
61- رای شماره 139860302008009769 - 98/12/21 – نرگس مطهری فرزند مطهر 
ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک 2728 فرعی که قباًل شماره 617 
فرعی بوده به مساحت دویست و بیســت و پنج متر و یازده صدم متر مربع در ازاء تمامت 
سیزده هزار و شصت و نه سهم مشاع از یکصد و ســی و دو هزار و پانصد و نود و دو سهم 

ششدانگ انتقال عادی بالسویه از طرف عزت ، بتول و اشرف همگی شریفانی
نهم : شماره فرعی از 76- اصلی مهیار

62- رای شماره 139860302008009943 - 98/12/27 – مصطفی شاهچراغی فرزند 
غالمعلی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مجزی شده از پالک 270 فرعی به مساحت 

سی و چهار هزار و نهصد و هجده متر و بیست و هشت صدم متر مربع
دهم : شماره های فرعی از 100- اصلی مزرعه فیض آباد

63- رای شماره 139860302008009259 - 98/12/01 – طیبه مرادی فرزند جعفر 
ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک 226 فرعی به مساحت دویست 

متر مربع
64- رای شماره 139860302008009164 - 98/11/28 – محسن سالخورده فرزند 
حسن نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزی شده از پالک 

276 فرعی به مساحت یکصد و نود متر و نود صدم متر مربع
65- رای شــماره 139860302008009165 - 98/11/28 – محمد سالخورده فرزند 
حسن نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزی شده از پالک 

276 فرعی به مساحت یکصد و نود متر و نود صدم متر مربع
66- رای شــماره 139860302008004802 - 98/06/24 – حیــدر قبادپــور فرزند 
عبدالرحمن ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 514 فرعی به مساحت یکصد و 

نود و نه متر و بیست و پنج صدم متر مربع
یازدهم : شماره فرعی از 159- اصلی

67- رای شماره 139960302008000071 - 99/01/17 – شرکت تعاوني کشاورزي 
گوسفند داران شهرستان شهرضا به شناســه ملی 10260061864 ششدانگ یک واحد 
تولید و توزیع خوراک دام مجزی شده از پالک 1 فرعی به مساحت نه هزار و نهصد و نود 

متر و هشتاد صدم متر مربع
دوازدهم : شماره فرعی از 171- اصلی مزرعه مهدیه

68- رای شماره 139860302008009793 - 98/12/21 – محمد وزیری ابوالوردی 
فرزند ابراهیم ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 305 فرعی به مساحت یکصد 

و هجده متر و پنجاه صدم متر مربع
تاریخ انتشار نوبت یکم : 1399/02/01
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/02/16

م الف: 814339  سید اسداله موسوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا
مفاد آراء

2/6  آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 

ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1- برابر رای شماره 139860302013000203 مورخ 1398/12/21 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک فریدونشــهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مســعود 
شفیعی فرزند کیامرث به شماره شناسنامه 2 صادره از فریدونشهر در شش دانگ یکدرب 
 باغ به مســاحت 102444/65 متر مربع با حقابه طبق قانون و مقــررات توزیع عادالنه
 آب ها، جزء پالک ثبتی 1 فرعی از 227 اصلی واقع در فریدونشهر، روستای دهسور، مزرعه 
گیزیرآباد، بخش 13 حوزه ثبت ملک اصفهان خریداری از مالکان رســمی آقایان نصیر 

شیاسی و سید جعفر مهدوی محرز گردیده است.
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادرخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/02/01
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/02/16

م الف: 817425 محسن مقصودی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدونشهر
تحدید حدود اختصاصی

2/7 شــماره: 99/2027001010-99/1/25 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب واحد 
تجاری پالک شماره 12014/3 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام 
آقای رجبعلی واعظ شهرستانی فرزند رمضان، ش.ش 340 و شماره ملی 1283969734 
در جریان ثبت است و رای شماره 139860302027008494 مورخ 98/07/30 از طرف 
هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر 
گردیده اســت و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است 
اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 13 قانون ت ت مصوب 1390 و بر طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 99/02/29 روز دوشنبه ساعت 9 صبح در محل 
 شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیــه مالکین و مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان 
امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز 
پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و 
گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت 
و یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی 
را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:814912 مهدی شبان رئیس ثبت اسناد 

و امالک منطقه شرق اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

2/8 شماره نامه :139985602024000285-1399/01/25 نظر به اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یکباب خانه پالک شماره 4786/612 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق 
سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای محمد جمالی دنبه فرزند غالمعباس در جریان ثبت است 
و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 
15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 
1399/2/27 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور 
یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 818380  قویدل رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
ابالغ اجرای ماده 149 

2/9  شماره: 99/2027044033-99/1/30 در اجرای ماده 149 قانون ثبت، آقای قربانعلی 
رئیس دهکردی فرزند عوضعلی مالک ششدانگ پالک ثبتی 12087 بخش 5 ثبت اصفهان 
مبلغ دو میلیون و پانصد و شصت و دو هزار و هشتصد و پنجاه و هشت ریال بابت 105/65 
متر مربع اضافه مساحت پالک فوق به نفع خانم بی بی سهیل خانم سادات فرزند محمد 
 مالک اولیه  پالک مزبور به حساب ســپرده ثبت تودیع نموده است لذا بدینوسیله به خانم 
بی بی سهیل خانم سادات ابالغ می گردد که جهت دریافت مبلغ فوق به حسابداری اداره 
ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان واقع در اصفهان خیابان پروین جنب اداره پست 
الله مراجعه نمایند. بدیهی اســت عدم مراجعه وی جهت دریافــت وجه در مدتی زاید بر 
10 سال از تاریخ اصالح سند، اعراض محســوب و وجه به حساب درآمد اختصاصی ثبت 
واریز خواهد شد. م الف: 818549  مهدی شــبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 

شرق اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

2/10 شــماره نامه:139985602033000066-1399/01/27  نظــر به اینکه تمامی 
ششدانگ قطعه زمین مزروعی پالک ثبتی 745 فرعی از 118-  اصلی واقع در روستای 
جاریان جز بخش 9 حوزه ثبتی نطنز که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام  آقای مرتضی  
پارساوند فرزند شیخ حسین در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل 
نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود پالک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 1399/02/30 ساعت 9 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که 
در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 

شد. م الف:817211  علی جوانی  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز
تحدید حدود اختصاصی

2/11 شــماره نامه:139985602033000065-1399/01/27  نظــر به اینکه تمامی 
ششــدانگ قطعه زمین معروف ریگینه پالک ثبتی 735 فرعی از 118-  اصلی واقع در 
روســتای جاریان جز بخش 9 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای 
مرتضی  پارساوند فرزند شیخ حسین در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن 
به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 1399/02/30 ساعت 9 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد 
که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 

شد. م الف:817198  علی جوانی  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز
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کاپیتان سپاهان برای دومین بار سبد کاال به خانواده های 
نیازمند نهاوند اهدا کرد

مهــدی کیانــی، کاپیتــان تیــم فوتبــال ســپاهان ۱۵۰ بســته مــواد غذایــی شــامل برنــج ، روغــن 
، قنــد ، رب ، ماکارونــی و ســویا را تهیــه و بیــن خانــواده هــای نیازمنــد و اقشــار آســیب پذیــر در 
شهرســتان نهاونــد  توزیــع کــرد.او در مرحلــه اول هــم ۲۵۰ بســته بهداشــتی بــه مــردم روســتای 
ــا را در  ــک ه ــات و کم ــن اقدام ــت: ای ــی گف ــدی کیان ــرده بود.مه ــدا ک ــود اه ــان زادگاه خ ملوس
راســتای مقابلــه با شــیوع ویــروس کرونــا بــرای ضــد عفونــی و گندزدایــی معابــر و اماکن روســتا 
تهیــه و توزیــع کــرده  بود.کاپیتــان تیــم فوتبــال ســپاهان بیــان کــرد: ورزشــکاران در کنــار مــردم و 
بــرای مــردم هســتند و همــه بایــد کمــک کنیــم تــا ایــن شــرایط ســخت را پشــت ســر بگذرانیــم.

با اختصاص یک رستوران؛

ستاره سابق سپاهان به کادر پزشکی عراق سرویس می دهد
ســایت »اســپورت« عــراق خبــر داد: عمــاد رضــا، ســتاره ســابق تیــم ملــی عــراق یــک رســتوران 
مخصــوص بــرای کادر پزشــکی و نیروهــای امنیتــی در خــط مقــدم مقابلــه بــا کرونــا ایجــاد کــرد 
تــا بــه صــورت رایــگان بــه آنهــا ســرویس ارائــه دهد.عمــاد رضــا ســال هــا در لیــگ برتــر ایــران 
بــازی کــرد، زمــان درخشــان او در تیــم ســپاهان اصفهان بــود. ایــن مهاجــم عراقــی پیــش از این 
نیــز هتــل خــود در کربــا را بــرای پذیــرش بیمــاران کرونایــی در اختیــار دولــت گذاشــته بــود.او 
همچنیــن در کارنامــه اش بــازی برای تیــم های فــوالد خوزســتان و شــاهین بوشــهر را هــم دارد. 

عمادرضــا اکنــون ســرمربی تیــم ملــی جوانــان عــراق اســت.

»بکام« خوشگل تر است یا »ربیع خواه«؟
دســتاوردهای باشــکوه فوتبــال ایــران در عرصــه نظرســنجی های اینترنتــی همچنان ادامــه دارد و 
ایــن بــار علیرضــا بیرانونــد بــه عنــوان بهتریــن ســتاره آســیایی تاریــخ جام هــای جهانــی برگزیده 
شــد. بیرانوند در نظرســنجی برگــزار شــده روی صفحــه اینســتاگرامی کنفدراســیون فوتبال آســیا 
و در رقابــت بــا ســتارگانی همچون پــارک جی ســونگ، ســامی جابــر و کیســوکه هوندا ایــن عنوان 
را بــه خــودش اختصــاص داد. البتــه کــه بیــرو در روســیه واقعــا خــوب گلــری کــرد و صحنــه مهار 
پنالتــی کریــس رونالــدو توســط او، تــا ابــد یکــی از قاب هــای مانــدگار تاریــخ فوتبــال ایــران باقی 
خواهــد مانــد. بــا ایــن وجــود خواســتیم بگوییــم اگــر محســن ربیع خواه یــا محمــد دانشــگر هم 
ــدند،  ــرکت داده می ش ــنجی ش ــن نظرس ــد و در ای ــازی می کردن ــی ب ــه در جام جهان ــد دقیق چن
ــج AFC نظرســنجی  ــد. اصــا شــما االن روی پی ــود می کردن ــوان را از آن خ ــن عن ــاال همی احتم

بگــذار بــکام خوشــگل تر اســت یــا ربیع خــواه؛ بعــد نتیجــه را ببیــن!

تفاوت فتحی و سعادتمند از نگاه کارگردان استقاللی
احمــد ســعادتمند بــه عنــوان مدیرعامــل جدیــد اســتقال منصــوب شــد و دو هفتــه ای اســت در 
ایــن باشــگاه مشــغول فعالیــت اســت. او در ایــن مــدت بــا پیشکســوتان اســتقال و همچنیــن 
ــگ  ــه رن ــی ب ــم »آب ــردان فیل ــی کارگ ــر رفیع ــت. امی ــته اس ــدار داش ــتقالی دی ــدان اس هنرمن
ــد  ــاوت امیرحســین فتحــی و احم ــه تف ــی در اســتوری اینســتاگرام ب ــا انتشــار متن آســمان« ب
ســعادتمند واکنــش نشــان داد و نوشــت: تنهــا تفاوتی کــه بین آقایــان: فتحــی و ســعادتمند می 
ــد«. »مــژده« را کــه هرگــز ندیــدم  ــی »مــژده« مــی داد و دومــی »نوی ــم ایــن اســت کــه اول بین
و گویــا قــرار نیســت شــاهد حضــور »نویــد« هــم باشــیم، مگــر اینکــه »نویــد« همــان دیــدار بــا 

ــان.« ــا بازیکن ــازی یــک نیمــه ای مدیرعامــل ب ــد)!( باشــد و ب پیشکســوت و هنرمن

بازگشت شایان مصلح به پرسپولیس چقدر جدی است؟

 خبر سازی دوجانبه در کرونا و فوتبال

در حالــی کــه تکلیف فصــل جــاری رقابت   سجاد رضایی
ــه  ــه ب ــال کشــور ک ــر فوتب هــای لیــگ برت
دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا بــه حالــت تعطیــل در آمــده اســت هنوز 
مشــخص نیســت ؛امــا گمانــه زنــی هــای بــازار نقــل و انتقــاالت فصــل 
آتــی ایــن مســابقات آغــاز شــده اســت و هــر روز خبرهــای تــازه ای در 
ایــن میــان بــه گــوش مــی رســد. خبــر بازگشــت شــایان مصلــح بــه 
تیــم پرســپولیس از جملــه همیــن خبــر هاســت کــه البتــه بــا واکنش 
ــد از  ــح بع ــایان مصل ــد. ش ــراه ش ــپاهان هم ــگاه س ــئوالن باش مس
قهرمانــی بــا ســپیدرود در لیــگ دســته دوم و بعــد از آن لیــگ آزادگان 
بــه پرســپولیس پیوســت و طــی ســه فصــل حضــور در جمــع 
سرخ پوشــان تهرانــی نیــز بــه ســه قهرمانــی دســت یافــت ؛امــا 
ترافیــک مدافعــان ملی پــوش در دفــاع چــپ پرســپولیس، کالــدرون 
را وادار کــرد تــا شــایان مصلــح را از لیســت تیمــش خــارج کنــد. البتــه 
ــدرون می دانســت  ــود، چــون کال ــی قرضــی او ب ــی جدای نظــر کادر فن
فصــل بعــد احتمــال بازگشــت نــادری بــه لیــگ بلژیــک وجــود دارد و 
دســتش در دفــاع چــپ خالــی می مانــد ولــی مدیــران تیــم قــرارداد 
ــده و ســپاهان پیشــنهاد  ــه از پدی ــد و شــایان ک ــح را فســخ کردن مصل
رســمی داشــت بــا قــراردادی دو ســاله بــه ســپاهان پیوســت. مصلــح 

در هفتــه هــای ابتدایــی نوزدهمیــن دوره رقابــت هــای لیــگ برتــر بــه 
ــب  ــرای حضــور در ترکی ــت قدیمــی، شــانس کمــی ب ــل مصدومی دلی
اصلــی تیــم ســپاهان داشــت امــا در چنــد دیــداری کــه فرصــت حضور 
و خــود نمایــی بــه دســت آورد نمایــش خوبــی از خــود بــه جا گذاشــت 
ولــی حضــور بازیکنانــی همچــون ســعید آقایــی و محمــد ترکمــان در 
پســت دفــاع چــپ و ترافیــک ســنگین در ایــن پســت موجــب شــد تــا 
مصلــح فرصــت زیــادی برای عــرض انــدام بــا پیراهــن طایی پوشــان 
را بــه دســت نیــاورد و بــه عنــوان یکــی از گزینه هــای جــدا شــده از این 
تیــم در پایــان فصل جــاری نــام بگیــرد. از ســوی دیگــر بعد از گذشــت 
یــک ســال محمــد نــادری مشــتریان پروپــا قرصــی در بلژیــک پیــدا 
کــرده و بایــد بــرای ادامــه بــه بلژیــک برگــردد و پرســپولیس می مانــد 
و یــک حاجــی انصــاری کــه خیلی هــم مثــل گذشــته آمــاده نیســت و 
بعــد از پارگــی ربــاط صلیبــی اش از دوران اوج فاصلــه گرفتــه اســت و 
ــپ  ــع چ ــک مداف ــذب ی ــال ج ــه دنب ــد ب ــی بای ــان تهران ــرخ پوش س
ــم  ــود در تی ــرایط موج ــه ش ــه ب ــا توج ــح ب ــایان مصل ــه ش ــند ک باش
ــور افکــن و  ــی و ن ــاده همچــون آقای ــی آم ســپاهان و حضــور بازیکنان
ترکمــان مــی توانــد گزینــه مناســبی بــرای آنهــا باشــد.  گفته می شــود 
ــده  ــرای پدی ــایان را ب ــم ش ــل ه ــروع فص ــش از ش ــدی پی گل محم

ــح کــه  می خواســت و حــاال اگــر ســپاهان راضــی شــود قــرارداد مصل
یــک ســال از آن باقی مانــده را فســخ کنــد، او دوبــاره بــه جمــع 
ــن  ــام ای ــا وجــود تم ــا ب ــاز خواهــد گشــت ؛ام ــی ب سرخ پوشــان تهران
ــن  ــاره ای ــپاهان درب ــگاه س ــع آگاه در باش ــک منب ــا ی ــی ه ــه زن گمان
موضــوع گفــت: موضــوع جدایــی مصلــح از ســپاهان گمانه زنی رســانه 
هاســت و ایــن بازیکن بــا باشــگاه ســپاهان قــرارداد دارد و اگر باشــگاه 
پرســپولیس خواهــان ایــن بازیکــن اســت بایــد بــا مدیــران ســپاهان 
مذاکــره کنــد. بازی هــای لیــگ نوزدهــم هنوز بــه پایان نرســیده اســت 
که مــا لیســت ورودی و خروجــی خود بــرای فصــل آینده را مشــخص 
کنیــم. در حــال حاضــر برخــی از افــراد قصــد دارنــد بــا طرح شــایعات 
نقــل و انتقاالتــی تمرکــز تیــم مــا را از بیــن ببرنــد.  در روزهــای گذشــته 
ــه  ــح در عرض ــایان مصل ــال ش ــور فع ــی از حض ــن خبرهای ــم چنی ه
خدمــت رســانی در جبهــه مبــارزه بــا کرونــا در رســانه هــا مطــرح شــده 
ــر  ــه یکــی از ســوژه هــای پ ــن بازیکــن خــوش اخــاق ب ــا ای اســت ت
تکرار رســانه هــا در ایــن روزهــا تبدیــل شــود. مدافع چــپ تیــم فوتبال 
ســپاهان کــه در مداحــی هم دســتی بــر آتــش دارد در روزهای گذشــته 
ــه ســامت مرکــز فرهنگــی شــهید  ــا حضــور در جمــع خادمــان جبه ب

مدرس به مناسبت اعیاد شعبانیه مرثیه سرایی کرد.

درحالی که فدراسیون ژیمناستیک ایران اعام کرده 
که »سعید رضا کیخا« در آخرین رنکینگ فدراسیون 
جهانی ژیمناستیک با یک پله صعود در جایگاه سوم 
وسیله خرک حلقه قرار گرفته؛ اما سایت فدراسیون 
جهانی در وب سایت رسمی خود رتبه این ملی پوش 
ارزنده ایران را چهارم اعام کرده است.این تناقض 
آشکار در حالی است که فدراسیون ایران اصرار دارد که 
نتایج جام جهانی باکو در این رتبه بندی لحاظ نشده اما 
فدراسیون جهانی ژیمناستیک سومی کیخا در مسابقات 
باکو را نیز جزو نمرات این ملی پوش به شمار آورده 
است.مشخص نیست که چرا فدراسیون ژیمناستیک 
ایران بر خاف اعام رسمی فدراسیون جهانی رنکینگی 
نادرست را اعام کرده است؟پس از ثبت امتیازهای 
کسب شده در مسابقات جام جهانی ژیمناستیک 
هنری در باکو آذربایجان که از ۲۲ لغایت ۲۳ اسفند 

۱۳۹۸ برگزار شد، طبق آخرین رده بندی ارائه شده 
فدراسیون جهانی ژیمناستیک در وسیله خرک حلقه، 
سعیدرضا کیخا تنها امید کسب سهمیه المپیک ایران با 
کسب ۶۵ امتیاز در رده چهارم جهان قرار دارد. کیخا که 
در عین آمادگی کامل امید داشت تا در مسابقات باکو 
بتواند در جایگاه های اول تا سوم بایستد، مثل همیشه 
برنامه اجرایی حرکات خود را در دور مقدماتی با ارزش 
کمتری اجرا کرد تا در روز فینال با انرژی مضاعفی ارزش 
برنامه اجرایی خرک حلقه خود را افزایش دهد. پس از 
موفقیت او در دور مقدماتی و صعود به فینال مسابقات، 
متاسفانه مسئولین برگزارکننده به علت شیوع ویروس 
کرونا تصمیم به لغو این مسابقات گرفتند. طبق آخرین 
تصمیم فدراسیون جهانی ژیمناستیک )FIG( نتایج دور 
مقدماتی این مسابقات به عنوان نتیجه نهایی لحاظ شده 
و کیخا پس از ژیمناست هایی از کشورهای چین تایپه، 

چین و ژاپن در جایگاه چهارم ایستاده است. از آنجایی که 
قهرمانان جهان در وسایل تخصصی تنها با کسب مدال از 
 )World Championship( مسابقات قهرمانی جهان
و یا با قرار گیری در رده اول رنکینگ مسابقات جام 
لمپیک راه می یابند و  جهانی )World Cup( به ا
لمپیک را  ژیمناست چین تایپه ای پیش تر سهمیه ا
کسب کرده است، راه یابی کیخا به المپیک در صورتی که 
یک ژیمناست چینی در سایر وسایل بیشترین امیتاز را 
کسب کند و یا ژیمناست ژاپنی در تنها مسابقه باقی مانده 
انتخابی المپیک)قطر( امتیاز کمتری از کیخا کسب کند، 

میسر خواهد شد.

 فدراسیون ژیمناستیک ایران دروغ می گوید
 یا فدراسیون جهانی؟

سازوکار طرح غربالگری ورزشکاران المپیکی از زبان سخنگوی فدراسیون  پزشکی ورزشی اعام شد. رضا سعیدی، سخنگوی فدراسیون پزشکی ورزشی درباره آغاز طرح 
غربالگری برای ملی پوشان المپیکی ایران، اظهار داشت: یکی از موثرترین راه های مقابله با کرونا اجرای طرح غربالگری با جامعه هدف است که االن ما این روند را برای 
المپین ها آغاز کرده ایم. طبق هماهنگی با وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک شماره های تماس این ملی پوشان در اختیارمان قرار گرفته و قرار است از این هفته تماس تلفنی 
با آنها آغاز شود.وی در ادامه سازوکار این طرح را تشریح کرد و گفت: در فاز اول این طرح قرار است در تماس های تلفنی دو دسته سوال از ورزشکاران المپیکی بر اساس پروتکل 
سازمان بهداشت جهانی و وزارت بهداشت پرسیده شود. سواالت دسته اول مربوط به مسائل پزشکی و عائم احتمالی بیماری کروناست اما دسته دوم سواالت کاما ورزشی 
خواهد بود، اینکه آیا در مدت اخیر که از تمرینات به دور بوده اند، دچار اضافه وزن شده اند، یا اینکه در این مدت برنامه های تمرینی آنها به چه صورت بوده و از چه مکمل هایی در 
این مدت استفاده شده است. همچنین بحث روانی موضوع نیز بررسی می شود.سعیدی خاطرنشان کرد: فاز اول طرح غربالگری مختص المپین هاست و قرار است در فاز 

بعدی ملی پوشان دیگر نیز تحت پوشش قرار بگیرند. البته چون تعداد ملی پوشان خیلی باالست ممکن است، سامانه های تشکیل شود تا این کار صورت بگیرد.

تشریح سازوکار طرح غربالگری ورزشکاران المپیکی
هافبک ذوب آهن:

بهترین تصمیم این است که 
مسابقات لیگ ادامه پیدا کند

چهره روز

وز عکس ر

برج المپیک 
توکیو به رنگ آبی 

در آمد
یادبود المپیــک ۱۹۶۴ توکیو 
به منظور حمایت از پزشــکان 
در مبــارزه بــا کرونا بــه رنگ 
آبی در آمد. رنگ آبی نشــان 
دهنــده زمین و همبســتگی 
بین کشورها در زمان مبارزه با 

ویروس کروناست.

لیگ قهرمانان و لیگ اروپا، آگوست برگزار می شود
اسکای اســپورت ایتالیا مدعی شــد همه بازی های باقی مانده لیگ قهرمانان و لیگ اروپا در ماه 
آگوست برگزار خواهند شد. با فرض این که لیگ های اروپایی پایان یافته اند دیدارهای برگشت باقی 
مانده از یک هشتم نهایی در روزهای هفتم و هشتم آگوست به انجام خواهند رسید. منچسرسیتی 
میزبان رئال مادرید خواهد بود، بارسلونا به مصاف ناپولی می رود، بایرن برابر چلسی قرار می گیرد 
و یوونتوس میزبان لیون خواهد بود.بر اساس اعام اســکای اسپورت ایتالیا، بازی های رفت یک 
چهارم نهایی یازدهم یا دوازدهم برگزار خواهند شد و دیدارهای برگشت چهاردهم یا پانزدهم به انجام 
خواهد رسید. پیش از بحران کرونا تیم های اتلتیکومادرید، پاری سن ژرمن، الیپزیگ و آتاالنتا به 
این مرحله صعود کرده بودند. دیدارهای رفت نیمه نهایی هجدهم و نوزدهم آگوســت و بازی های 
برگشت بیست و یکم و بیســت و دوم این ماه برگزار می شوند. فینال هم بیست و نهم آگوست در 
ورزشگاه آتاترک استامبول انجام خواهد شد. این در حالی است که لیگ قهرمانان ۲۱-۲۰۲۰ در اکتبر 
)مهر( آغاز خواهد شد.لیگ اروپا از دوم آگوست دوباره از سر گرفته می شود و بازی های لغو شده 
سویا-رم و اینتر-ختافه از مرحله یک هشتم نهایی برگزار خواهد شد. دیدارهای برگشت این مرحله 
برای ششم آگوست برنامه ریزی شده اســت. دیدارهای رفت یک چهارم دهم و برگشت سیزدهم 
برگزار می شوند. نیمه نهایی یک هفته بعد در روزهای هفدهم و بیستم انجام خواهد شد. فینال هم 
در گدانسک آره نا بیست و هفتم آگوست برگزار می شود.یوفا  با ۵۵ فدراسیون فوتبال جلسه خواهد 

گذاشت و روز چهارشنبه با لیگ های اروپایی صحبت می کند.

ولیعهد عربستان ثروتمندترین مالک لیگ جزیره می شود؟
نیوکاسل یونایتد در حال نهایی کردن یک قرارداد بزرگ مالکیت اســت که می تواند آنها را در صدر 
جدول ثروتمندترین صاحبان لیگ برتر نشــان دهد. صندوق ســرمایه گذاری عمومی عربستان 
سعودی )PIF( مربوط به محمد بن ســلمان، ولیعهد ســعودی به دنبال تصاحب این باشگاه از 
مایک اشلی در معامله ۳۰۰ میلیون پوندی اســت.با این قرارداد و پیشنهادی که از طرف عربستان 
سعودی ارائه شده ، منچستر سیتی، یکی از با ارزش ترین باشگاه های ورزشی جهان که صدرنشین 
جدول ثروتمندترین مالک های لیگ جزیره اســت جایگاه خود را از دست می دهد.گفته می شود 
برادران انگلیسی سایمون و دیوید روبن - توسعه دهندگان دارایی شمال شرقی - ۱۰ درصد از سهام 
این باشگاه را به دســت می آورند. این ۱۰ درصد برای برادران روبن سهمی است که اماندا استاولی 
در حال حاضر در اختیار دارد.در حالی ۸۰ درصد باقی مانده توســط صندوق سرمایه گذاری عمومی 
عربستان سعودی )PIF( گرفته می شود که گفته شــده دارایی هایی به ارزش ۳۲۰ میلیارد پوند را 
کنترل خواهد کرد.مالکان سعودی در گذشته نیز چند بار تاش کردند تا باشگاه منچستریونایتد را 
خریداری کنند که موفق به انجام این کار نشدند و اکنون به سراغ دیگر باشگاه در لیگ برتر انگلیس 

به نام نیوکاسل رفتند.

بارسا و اصرار ادامه دار برای فروش »کوتینیو«
 فیلیپ کوتینیو که با امیدهای فراوان به بارســلونا پیوست، نتوانســت روزهای خوبی را در این تیم 
تجربه کند و خیلی زود از جمع آبی اناری ها جدا شد. ستاره برزیلی در تابستان با یک قرارداد قرضی 
به همراه بند خرید دائمی به بایرن مونیخ پیوست تا به نوعی در این تیم آلمانی احیا شود. با وجود 
ارائه عملکرد نســبتا خوب از کوتینیو در ترکیب باواریایی ها، به نظر می رسد که آنها برنامه ای برای 
جذب دائمی هافبک برزیلی ندارند؛ موضوعی که باعث می شــود کوتینیو در پایان فصل به نوکمپ 
بازگردد. از طرف دیگر به نظر نمی رسد که باشگاه کاتاالنی نیز عاقه ای به حفظ کوتینیو در ترکیب خود 
داشته باشد. همچنین گفته می شود که برنامه بارسا برای جذب الئوتارو مارتینز و نیمار در تابستان، 
نیازمند به یک بودجه بسیار بزرگ است؛ موضوعی که باعث شده این باشگاه روی فروش کوتینیو 

حساب ویژه ای باز کند. 

 فوتبال جهان

هافبک ذوب آهن عقیده دارد با توجه به 
شرایط لیگ، تعطیلی رقابت ها تصمیم درستی 

نیست.
حمید بوحمدان  در خصوص شرایط این 
روزهای خودش در قرنطینه اظهار داشت: من 
در حال حاضر در شهر خودم دزفول هستم 
و تمرینات اختصاصی را در قرنطینه مطابق 
برنامه ای که کادرفنی به ما داده انجام می دهم 
و در این مدت سعی داشتم آمادگی بدنی 
خودم را حفظ کنم و خدا را شکر اضافه وزن 
هم پیدا نکردم و امیدوارم سایر بازیکنان هم 
اینچنین باشند.وی در مورد شرایط لیگ برتر و 
تصمیم مناسبی که باید گرفته شود هم گفت: 
عقیده شخصی من این است که هر تصمیمی 
در صورت تعطیلی لیگ گرفته شود حرف و 
حدیث در آن پیش می آید. به هر حال باید 
تصمیمی گرفته شود که حقی از تیمی پایمال 
نشود و به نظر من باید صبر کرد تا شرایط 
مناسب فراهم شده و ۹ هفته باقی مانده از 
لیگ برتر را ادامه داد و فصل تمام شود. به هر 
حال تیم هایی در کورس قهرمانی قرار دارند و 
هزینه کردند و تیم هایی پایین جدول هستند 
که برای فرار از سقوط می جنگند و نمی شود 
تصمیم مناسبی برای آنها گرفت ولی در کل 
اگر بنا بر این باشد که لیگ ادامه پیدا نکند باید 
نیمه کاره رها شود. شاید تیم صدرنشین لیگ 
دوست داشته باشد قهرمان شود ولی خب 
هنوز ۹ هفته باقی مانده و اگرچه قهرمانی یک 
تیم محتمل است ولی هنوز قطعی نشده. در 
کل امیدوارم شرایطش فراهم شود و بازی ها 

برگزار شود. 

گفته می شود گل محمدی پیش از شروع فصل هم شایان 
را برای پدیده می خواست و حاال اگر سپاهان راضی شود 
قرارداد مصلح که یک سال از آن باقی مانده را فسخ کند، او 

دوباره به جمع سرخ پوشان تهرانی باز خواهد گشت 

اخبار
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با حضور معاون حقوقی، امور مجلس و استان های وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی انجام شد؛

برگزاری جلسه تکریم و معارفه مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان اصفهان

جلسه تکریم و معارفه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســالمی استان اصفهان با حضور معاون حقوقی، 
امور مجلس و استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمی برگزار شد.»علی اصغر کاراندیش« در 

جلسه تکریم و معارفه مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان اصفهان با اشاره 
به رشــد آماری فعالیت هــای فرهنگی 
گفــت: فعالیت هــای وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی کیفی بوده البته در بحث 
عدد و آمار نیز رشــد فزاینده ای در تعداد 
سالن های سینما، نشر و کتاب، برگزاری 
نمایشــگاه های فرهنگــی، مطبوعات، 
بازی های رایانــه ای اتفاق افتــاده و در 
ســازمان های تابعه نیز رشد خوبی طی 

چند سال گذشته انجام شــده است.معاون حقوقی، امور مجلس و اســتان های وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی خاطرنشان کرد: تالش کردیم در چند سال گذشته از تصدی گری به سمت حمایت و 
سیاست گذاری فعالیت های فرهنگی حرکت کنیم و در این مدت نیز بخش اقتصاد فرهنگ و هنر 
را بیش از گذشته فعال کردیم و برای ترویج کتاب و کتاب خوانی برنامه های مختلفی اجرا شده که 
سبب باال رفتن سرانه مطالعه در کشور شده اســت.وی با ابراز خرسندی و رضایت از فعالیت های 
حجت االسالم انصاری در مدت ۲ سال و نیم حضور در اصفهان تصریح کرد: اصفهان سابقه دیرینه 
فرهنگی هنری در کشور داشــته و بنابراین تالش کردیم مدیرکلی برای این استان معرفی کنیم که 
سابقه و توان مدیریتی باالیی داشته باشد.کاراندیش با تاکید بر لزوم حمایت دستگاه های فرهنگی 
برای اجرای برنامه های فرهنگی هنری در سطح استان ابراز امیدواری کرد مدیرکل جدید فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان اصفهان بتواند همچون گذشته منشأ خدمات ارزشمند باشد.»حیدر قاسمی« 
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی اســتاندار اصفهان در ادامه این جلسه با بیان اینکه نتیجه کار 
فرهنگی به مرور زمان مشخص می شود، اظهار کرد: اصفهان در حوزه فرهنگ و تمدن کشور دارای 

قدمت بوده بنابراین فعالیت فرهنگی در این شهر و استان الزامات خاص خود را دارد.
حجت االسالم »محمدعلی انصاری« مدیرکل سابق فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان نیز در 
این جلسه با تبریک حلول ماه مبارک رمضان و خیر مقدم به حاضران گفت: خدا را شاکرم که قریب 
به ۲ سال و نیم در پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اســالمی در خدمت اهالی فرهنگ و هنر استان 
اصفهان بودم و تالش کردیم در این مدت فعالیت  های مختلفی را برای خدمت به این استان انجام 
دهیم.وی سطح فرهنگ استان اصفهان را بسیار باال توصیف کرد و افزود: یکی از لوازم کار فرهنگی 
وجود صمیمت و رفاقت بین متولیان فرهنگ و هنر استان بوده و تالش کردیم در این مدت نیروی 
انسانی را بیش از پیش ساماندهی کرده و نیز برای افتتاح و بهره برداری ساختمان اداره کل نهایت 

تالش را انجام داده و آن را به ثمر رساندیم.
»سید سعید سرابی« مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان اصفهان نیز در این جلسه با تقدیر 
از فعالیت های انجام گرفته در حوزه فرهنگ و هنر استان در زمان مدیریت حجت االسالم انصاری 
گفت: قدر خدمت در اصفهان را می شناسم و با وجود پیشــنهادات مختلف کاری که وجود داشت 
فعالیت در عرصه فرهنگ و هنر این استان را با افتخار انتخاب کردم و این استان را به حق به عنوان 

پایتخت فرهنگ و هنر ایران اسالمی می شناسیم.
 وی ابراز امیدواری کرد در مدت حضور در اصفهان منشــأ خدمات فرهنگی هنری در خور استان با 

همراهی همکاران اداره کل و ادارات شهرستان ها و سایر مجموعه های فرهنگی باشد.

 اقدامات جهادی گروه مهندسی رزمی 40 صاحب الزمان)عج( در صحنه مبارزه با کرونا؛

پای ثابت خدمت رسانی به مردم

با شــیوع بیماری کرونا در کشور، مردم  نرگس طلوعی
برای یــاری هموطنان به پا خاســتند. 
گروهی با دوخت لباس های بیمارســتانی، ماســک و هر آنچه برای 
سالمتی مردم و کادر درمان مورد نیاز بود، همدلی خود را نشان دادند. 
عده دیگری با تهیه ارزاق برای خانواده های نیازمندی که کرونا کسب 
و کار آنها را موقتا تعطیل کرده است، برخی دیگر نیز با تهیه آب میوه و 
خوراکی برای کادر درمان مستقر در بیمارســتان ها و بیماران مبتال به 
کرونا گوشــه ای از همدلی خود نســبت به هموطنــان را به نمایش 
گذاشــتند. در این میان نیروهای گروه مهندسی رزمی و پدافند غیر 
عامل 40 صاحب الزمان )عج( که همواره پــای ثابت عرصه خدمت 
رسانی به مردم هستند نیز همچون گذشته برای کمک به هموطنان به 
پاخاستند و صحنه هایی زیبایی از فعالیت های جهادی در ضدعفونی 
معابر شــهری و توزیع بسته های معیشــتی بین نیازمندان را ایجاد 

کردند.
سردار محمد گرامی، فرمانده گروه مهندسی رزمی 40 صاحب الزمان 
)عج( در باره اقدامــات این یگان در صحنه مبــارزه با ویروس کرونا 
می گوید: علی رغم ماموریتی که در سیســتان و بلوچستان و جنوب 

کشور داشــتیم با توجه به نیاز و بنا به دســتور و فرامین مقام معظم 
رهبری با آماده باش کامل و با به کار گیری پرســنل و تجهیزات ویژه 
و تاکتیکی گروهــان جنگ نوین و بهداری با همکاری بســیج ناحیه 
امام علی )ع( و ناحیه امام حسین )ع( و همچنین بسیج خواهران 
حوزه علمیه خواهران حضرت حکیمــه خیریه حضرت زینب )س(، 
دفتر امام جمعه و ستادهای مردمی مبارزه با کرونا اقدامات موثری 
را در خصوص مهار ویروس کرونا در ســطح شهر اصفهان، بهارستان، 

سپاهان شهر، فوالد شهر، زرین شهر، باغ بهادران و... انجام دادیم.
وی با اشــاره به ضدعفونی معابر شــهری، محل های پرتردد، پارک 
ها ،ایستگاه راه آهن، ایســتگاه های اتوبوس و منازل آلوده به کرونا 
با بیش از 70 هزار لیتر محلول ضد عفونی مــی افزاید :با همکاری و 
مشارکت خیرین به ویژه خیریه حضرت زینب )س( و نواحی بسیج 
و فعالیت جهادی خواهران با راه اندازی کارگاه های خیاطی  نسبت 
به تولید بیست هزار عدد ماسک، حدود ۲0 هزار بطری مواد ضدعفونی 

کننده و توزیع در بین مردم اقدام شد. 
یاری رســاندن به نیازمندان به ویژه قشر آسیب پذیر از کرونا از جمله 
کارگرانی که بیکار شده بودند با جمع آوری کمک های مردمی بخش 

دیگری از اقدامات گروه مهندســی رزمــی 40 صاحب الزمان )عج( 
است که سردار گرامی به آنها اشــاره کرده و می گوید: در همین راستا  
400 عدد پک بهداشــتی و بســته های حمایتی تهیه و در مکان های 
مشخص شــده در محله های محروم از جمله زینبیه و حصه توزیع 
شــد. ســید علی محمودی، مدیر فرهنگــی و روابــط عمومی گروه 
مهندسی رزمی 40 صاحب الزمان )عج( نیز از ضدعفونی خانه های 
آلوده به ویروس کرونا در راســتای اطمینان بخشی به خانواده های 

درگیر به ویروس کرونا می گوید.
وی باتوجــه به  اهمیت این موضــوع می افزاید: بــا همکاری مراکز 
بهداشتی پس از شناســایی و هماهنگی های الزم در این خصوص 
اقدام الزم به عمل آمد و ۲۳خانه در ســطح اصفهان و روســتاهای 
اطراف که آلودگی آنها تایید شــده بود و بعضی از بیمــاران آلوده به 

ویروس کرونا نیز فوت کرده بودند، ضدعفونی شد.
محمودی ادامه می دهد: با توجه به فرمایشات رهبری درباره اجرای 
رزمایش مواســات و کمک مومنانه، این مهم نیز در دستور کار گروه 
مهندسی رزمی 40 صاحب الزمان )عج( قرار گرفته و در همین راستا 

جمع آوری و توزیع کمک های مردمی صورت می گیرد.

رییس شورای اســالمی شــهر اصفهان در یکصد و 
نوزدهمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان 
که صبح دیروز )یکشنبه ۳۱ فروردین( برگزار شد، با 
تبریک ۲۹ فروردین، روز ارتــش و قدردانی از ارتش 
جمهوری اســالمی ایــران که در کنــار فعالیت های 
نظامی و امنیتی، در بحران هــا و این روزها مقابله با 
کرونا نیز در میدان هستند، اظهارکرد: خیران اصفهان 
این روزها برای کمک به خانواده های نیازمند با حفظ 
شأن و منزل آنها در تالش هستند که جای قدردانی 
دارد.علیرضا نصر اصفهانی با قدردانی از رسانه هایی 
که یار و یاور مدیریت شهری هستند و با اطالع رسانی 

به موقع، درست، صادقانه و شجاعانه رسالت خطیر 
خود را دنبال می کنند، گفت: امروز یکی از ماموریت 
های همه ما این اســت که با اطالع رسانی درست از 
خدماتی که انجام می شود امیدبخشی به شهروندان 
داشته باشیم و سطح اعتماد مردم به مدیریت شهری 
را افزایش دهیم که رسانه ها در این زمینه می توانند 
بسیار موثر باشــند.نصر اصفهانی با اشاره به برگزاری 
اولین نشســت خبری مجازی با خبرنگاران، افزود: 
سواالت خبرنگاران نشــان داد مدیریت شهری باید 
تالش بیشتری برای اطالع رسانی کند، چراکه وقتی 
اصحاب رسانه از بسیاری از پروژه ها و اقدامات شهر 
بی اطالع باشند نمی توانیم از عموم مردم انتظار داشته 
باشیم از امور شهر مطلع باشند.رییس شورای اسالمی 

شهر اصفهان ادامه داد: مهم ترین رکن اطالع رسانی، 
امیدبخشی به مردم در شرایطی است که گاهی یأس 
و ناامیدی بر زندگی مردم حاکم شده و می تواند زمینه 
ساز بســیاری از اتفاقات نامطلوب در شهر باشد.وی 
با بیان اینکه یکی از ماموریت های مدیریت شهری 
تنظیم درآمدها و مخارج است، تصریح کرد: بودجه 
سال ۹۹ با تالش شبانه روزی شهرداری و شورای شهر 
اصفهان به تصویب رسید و االن قرار است در شهرداری 
های مناطق در کنار مصوبات، الیحــه ۵۲ بندی را که 
پس از بحث و تبادل نظر، مورد تصویب اســتانداری 
قرار گرفت، رصد کنیم تا ببینیم مصوبات چه مسیری 
را در شهرداری ها طی می کند و به موقع تصمیم گرفته 

و تنظیم دخل و خرج را در کنار هم داشته باشیم.

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان:

 وقتی رسانه ها از امور شهر بی اطالع هستند از مردم نمی توان
 انتظاری داشت

مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان با اشاره به تعطیلی آرامستان باغ رضوان و اتخاذ تدابیر ویژه مبنی برگزار نشدن مراسم زیارت اهل قبور در ایام 
پایانی سال و مراسم مرتبط با سال نو در آرامستان های شــهر اصفهان، اظهار کرد: در راستای رعایت دستور العمل های بهداشتی به منظور کنترل  شیوع ویروس 
کرونا، مراسم زیارت اهل قبور از روزهای پایانی سال گذشته تاکنون از سوی شهروندان برگزار نشده است.احمدرضا مرادی با قدردانی از همراهی شهروندان در ایام 
تعطیلی آرامستان باغ رضوان، گفت: ضمن عرض تسلیت به همه خانواده هایی که سوگوار عزیزان خود هستند و به علت شرایط  به وجود آمده، به اجبار در عزلت 
و تنهایی در فراق عزیزان ازدست رفته خود به سوگ نشسته اند، به اطالع می رساند بار دیگر فرصت زیارت اهل قبور برای بازماندگان و بستگان فراهم شده است.

مرادی تاکید کرد: در راستای پیشگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا شهروندان باید با توجه به اصول و دستورالعمل های  بهداشتی برای زیارت اهل قبور و انجام 
مناسک خاکسپاری اموات به آرامستان باغ رضوان و سایر آرامستان ها مراجعه کنند.وی از شهروندان اصفهانی خواست از هرگونه تجمع و ازدحام به ویژه در محیط 

های سربسته جدًا خودداری کنند و افزود: رعایت فاصله گذاری هوشمند در مراسم و تجمعات الزامی است.

زیارت دوباره اهل قبور در آرامستان باغ رضوان اصفهان

زندگی روزمره با 
چاشنی کرونا

زندگی این روزهــای مردم با 
چاشــنی کرونا همراه شــده 
اســت. شــهروندانی کــه با 
ماسک و دستکش برای تردد 
در شهر و انجام کارهای روزانه 

شان دیده می شوند.

همه نصف جهان آماده خلق دوباره حماسه همدلی؛

استقبال از رمضان المبارک با »کمک مومنانه«
فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( اســتان اصفهان  با اشاره به ســخنان رهبر معظم انقالب در 
خصوص  رزمایش گسترده در کشور برای مواسات و همدلی و کمک مومنانه به نیازمندان و فقرا 
در ماه مبارک رمضان اظهار کرد: بسیجیان سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان دوشادوش 
رزمندگان خط مقدم ســالمت در کنار ســایر دســتگاه ها و نهادهای مردمی با تکیه بر امکانات و 
ظرفیت نیروی انسانی موجود در سراسر استان اصفهان تمام تالش خود را به کار گرفته اند تا هر 

چه زودتر این ویروس منحوس ریشه کن شود.
سردار مجتبی فدا با بیان اینکه بسیج بر اساس تکلیف و ماموریتی که دارد در عرصه های مختلف 
و بحران ها به یاری مردم شتافته است، گفت: ضدعفونی معابر و اماکن مختلف توسط ۱۵0 اکیپ 
از بســیجیان، ایجاد خط تولید ماســک و توزیع در میان مردم و گروه های حساس، توزیع اقالم 
بهداشتی، ماسک و بروشور راهنما میان کودکان کار، برخورد با محتکران ماسک، دستکش و لوازم 
بهداشتی و ضدعفونی کننده، همکاری در طرح پایش سالمت از جمله اقداماتی است که بسیجیان 

استان در راستای مقابله با کرونا انجام می دهند.
وی افزود: کرونا برای همه کشورها و کشور ما مشــکالت زیادی ایجاد کرده است ؛اما تاکنون به 
بهترین وجه ظرفیت همدلی و وحدت ملت ایران را نمایان کرد که همه مردم با وجود مشــکالتی 
که داشتند به یاری یکدیگر رفتند و درحال کمک به هم نوعان خود هستند، در حالی که در برخی 
از کشورهای غربی شــاهد سرقت تجهیزات پزشکی یا خرید ســالح برای محافظت از جان شان 

هستیم و نتوانستند موج شیوع کرونا را در کشورهایشان کنترل کنند.
فدا گفت: با توجه به فرمایش رهبر معظم انقالب در روز نیمه شعبان به منظور مساوات، همدلی و 
کمک مؤمنانه در ماه مبارک رمضان، رزمایش »کمک مومنانه« با محوریت مساجد و پایگاه های 
بسیج در استان اصفهان آغاز شده و بناست مطابق فرامین معظم له در ادامه فعالیت های قبلی با 
کمک مردم و خیرین برای حمایت از نیازمندان، فقرا و اقشــار آسیب دیده از بیماری کرونا اقدام 

کنیم.
فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( اســتان اصفهان با تقدیر از حمایت های نماینده ولی فقیه در 
اســتان و امام جمعه اصفهان گفت: رزمایش کمک مومنانه با هماهنگی و همکاری مســؤوالن 
استانی به  ویژه استاندار اصفهان، فرمانداران و ائمه جمعه سراسر استان اصفهان اجرا خواهد شد.

وی با اشــاره به اهمیت هم افزایی مجموعه ها در این طرح گفت: ابتدا باید نیازمندان شناســایی 
شــوند که در این زمینه هم از مجموعه هایی مانند کمیتــه امداد، بهزیســتی و مجامع خیران و 
سازمان های مردم نهاد کمک گرفته می شــود و همچنین معاونت اجتماعی سپاه استان وظیفه 

شناسایی نیازمندانی که در آمار نهادهای دولتی نیستند را بر عهده دارد.
فدا اضافــه کرد: اقالم غیرنقدی در ســطح حوزه های مقاومت و پایگاه های بســیج و مســاجد 
جمع آوری می شــود و کمک های نقدی هم به شــماره حســابی که نواحی مقاومت بســیج در 
شهرســتان ها تعیین می کنند واریز خواهد شــد و کمک های هر ناحیه در همان شهرستان بین 

نیازمندان توزیع می شود.
فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( اســتان اصفهان، افزود: کمیته های منابع، فرهنگی و هنری، 
رصد و پایش، آماد و پشتیبانی و جمع آوری کمک های غیرنقدی این رزمایش تشکیل شده و از 
نیمه شعبان تا پایان ماه مبارک رمضان رزمایش کمک مومنانه انجام خواهد شد و اگر مشکالت 

کرونا باز هم اضافه شود این رزمایش ادامه خواهد داشت.
وی تصریح کرد: در فاز نخست که از روز پنجشــنبه 4 اردیبهشت آغاز می شود، اقالم و کمک های 
جمع آوری شده با حفظ شأن، جایگاه و آبروی نیازمندان بین آن ها توزیع خواهد شد که فاز نخست 
تا عید فطر ادامــه دارد و مرحله دوم طرح نیز برای بعد از عید فطر طراحی و عملیاتی می شــود و 
این اطمینان را به مردم عزیز می دهیم بسیج و سپاه مادامی که کرونا ریشه کن شود در کنار آن ها 

خواهند بود.

گزارش

وز عکس ر

خبر روزخبر

پرداخت کرایه تاکسی در 
اصفهان الکترونیکی می شود

مدیرعامــل ســازمان مدیریــت و نظارت بر 
تاکسیرانی شهرداری اصفهان اظهار کرد: تا دو 
هفته آینده پرداخت کرایه تاکسی در اصفهان 
به صورت الکترونیکی و با اســتفاده از بارکد 
خوان انجام خواهد شــد. هادی منوچهری، 
 QR تصریح کرد: هدف از راه اندازی بارکدخوان
برای تاکسی های شهر، مقابله و پیشگیری از 
شــیوع ویروس کرونا و تامین ایمنی بیشتر 
رانندگان و شهروندان است.مدیرعامل سازمان 
مدیریت و نظارت بر تاکســیرانی شهرداری 
اصفهــان افزود: کیــف پــول الکترونیک به 
صورت رایــگان در اختیار رانندگان تاکســی 
قرار می گیرد و همشــهریان می توانند کرایه 
تاکســی را با آپ مربوط پرداخــت کنند.وی 
تاکید کرد: بر اساس پروتکل گام دوم مبارزه 
با ویــروس کرونا مســتند بــه راهنمای گام 
دوم مبارزه بــا این ویروس مصــوب وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و الزامات 
فاصله گــذاری اجتماعی و ســالمت محیط 
کار در ناوگان تاکســیرانی، رانندگان مکلف به 
سوار کردن حداکثر ســه نفر مسافر هستند.

منوچهری از توزیع رایــگان مایع ضدعفونی 
کردن تاکســی های شــهر اصفهان با هزینه 
بالغ بر ۸00 میلیون ریال در بین رانندگان خبر 
داد و گفت: توزیع رایگان ماسک و دستکش 
و تحویل رایگان مایع و دســتگاه ضدعفونی 
کردن تاکسی ها به رؤسای خطوط برای مقابله 
با شیوع ویروس کرونا انجام شده است.وی 
گفت: یکی دیگر از مصوبات جدید ستاد مقابله 
با شیوع کرونای استان در خصوص فعالیت 
تاکسی ها این است که ترجیحا راننده و مسافر 
از ماســک اســتفاده کنند و نکات بهداشتی 
طبق پروتکل ابالغ شده ناوگان تاکسی شهر 
اصفهان اجرا شود.مدیرعامل سازمان مدیریت 
و نظارت بر تاکســیرانی شــهرداری اصفهان 
ابراز امیدواری کرد: با کمک موثر رسانه ها در 
اطالع رســانی این دســتورالعمل و استقبال 
مناسب رانندگان و شــهروندان از اجرای آن، 
پیاده سازی و فرهنگ ســازی آن در راستای 

حفظ سالمت مردم تداوم یابد.

عکس: ایمنا

۲۳خانه در سطح اصفهان و روستاهای اطراف که آلودگی 
آنها تایید شده بود و بعضی از بیماران آلوده به ویروس 

کرونا نیز فوت کرده بودند، ضدعفونی شد
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 مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان 
در مراسم تودیع و معارفه رییس اداره گاز شهرستان خمینی شهر:

وصول به موقع گازبها برای تامین نقدینگی شرکت و تامین یارانه مردم بسیار مهم است

معاون اجرای پروژه های فوالد مبارکه خبر داد:
 معاون اجرای پروژه های فوالد مبارکه از اجرای بیش از 20 پروژه 

در سال جهش تولید درشرکت فوالد مبارکه اصفهان خبر داد.

توان آتشکاران ذوب آهن در تعمیر تجهیزات صنعتی؛

 تعمیرات موفقیت آمیز دیگ اوتیلیزاتور کنورتور شماره 2 

بخش فوالدسازی اصفهان

مدیر عامل ذوب آهن خبر داد:

افزایش 28 درصدی تناژ صادرات ذوب آهن اصفهان در سال 1398

 تولید کربن  فعال برای استفاده در ماسک های تنفسی 

توسط یک شرکت دانش بنیان مستقر در اصفهان

خودکفایی خطوط لوله و مخابرات منطقه اصفهان در تعمیر بیل هیدرومک

 مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان در مراسم تودیع و معارفه رییس اداره 
گاز شهرستان خمینی شهر، اظهار داشت: وصول به موقع گازبها برای تامین 
نقدینگی شرکت و تامین یارانه مردم بسیار مهم است. سید مصطفی علوی 
با اشاره به اینکه درحال حاضر، یک میلیون و 780 هزار مشترک در بخش 
های خانگی، صنعتی و عمومی استان و در مجموع 109 شهر و 1337 روستای 
استان از نعمت گاز بهره مند هستند، اظهار داشت: وصول مطالبات و پرداخت 
به موقع گاز بها توسط مشترکین به عنوان مهم ترین منابع مالی پروژه های 
اجرایی مصوب شده و الزمه توسعه گازرسانی در استان است. علوی گفت: در 
حال حاضر بیش از 117 هزار مشترک در سطح منطقه خمینی شهر با میزان 
مصرف حدود 350 میلیون متر مکعب در سال وجود دارند که مشترکین عزیز 
برای پرداخت قبوض می توانند عالوه بر روش هایی همچون پرداخت از 
طریق تلفن گویای 38194 و وب سایت شرکت از طریق تلفن بانک، دستگاه 
pos ، همراه بانک و... نیز اقدام کنند. این مقام مسئول  های خودپرداز،
همچنین اظهار داشت: چناچه مشترکی گازبهای مصرفی خود را دیرتر از مهلت 
مقرر پرداخت کند، مبلغ پرداختی مجددا در صورت حساب دوره بعدی وی 
تکرار خواهد شد و مشترک برای رفع آن و به روز رسانی قبض گاز خود می 

تواند به اداره گاز منطقه مراجعه کند. در ادامه، مسلم زاده فرماندار شهرستان 
خمینی شهر با اشاره به ساختار محله ای و تراکم جمعیتی این شهرستان 
گفت: خمینی شهر از نظر تراکم جمعیتی در کشور در رتبه دوم قرار دارد، به 
طوری که در هر یک کیلومتر آن بالغ بر یک هزار و 817 نفر زندگی می کنند و 
این ساختار جمعیت نیازمند تدابیر مدیریتی ویژه ای است. وی بیان داشت: 
این شهرستان در حال حاضر بیش از 22 هزار واحد صنفی فعال دارد و از منظر 
تولید ناخالص ملی در استان، در رتبه ششم قرار گرفته و از نظر تولید ارزش 
افزوده بعد از شهرستان اصفهان قرار دارد اما شرایط اقتصادی موجود منجر 
به افزایش بدهی گازبهای مشترکین به ویژه در بخش خانگی شده است.

فرماندار خمینی شهر از خدمات گازرسانی ارائه شده در سطح این شهرستان 
تقدیر کرد و گفت: رییس سابق این اداره تعامل و سازگاری خوبی با مردم 
داشتند و همین رویه از رییس جدید نیز مورد انتظار است.گفتنی است در 
پایان این مراسم، مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان از خدمات 37 ساله 
محمد شیرازی، رییس سابق اداره گاز خمینی شهر که به درجه بازنشستگی 
نائل شدند، تقدیر و با اعطای حکم، محمد تقی تسلیمی را به عنوان سرپرست 

جدید این اداره منصوب کرد.

ــال  ــروژه در س ــش از 20 پ ــرای بی ــه اج ــاره ب ــا اش ــعیدبخش ب ــد س احم
ــن  ــوان بزرگ تری ــه عن ــه ب ــوالد مبارک ــرکت ف ــت: ش ــد گف ــش تولی جه
تولیدکننــده ورق تخــت فــوالدی در خاورمیانــه و یکــی از بزرگ تریــن 
ــا تولیــد ســاالنه بیــش از 7 میلیــون تــن  تولیدکننــدگان آهــن اســفنجی ب
فوالد خــام دارای ســهم 51 درصــدی در تولید کشــور و اشــتغال حــدود 351 

ــت. ــتقیم اس ــتقیم و غیرمس ــورت مس ــه ص ــر ب ــزار نف ه
ــوده و  ــر توســعه پیشــتاز ب ــواره در ام ــن شــرکت هم ــان داشــت: ای وی بی
ــا، در نقشــه اســتراتژیک خــود  ــازار رقب ــات ب ــل اطالع ــا شــناخت و تحلی ب
ایفــای نقــش محــوری در توســعه صنعتــی، اقتصــادی و اجتماعــی و 
ارتقــای ســطح فنــاوری صنعــت فــوالد را بــه عنــوان ســازمانی جهــان تــراز 
ــت اجــرای  ــه معاون ــی اســت ک ــن در حال ــرده اســت. ای ــزی ک ــه ری برنام
ــازی  ــه س ــعه و بهین ــای توس ــروژه ه ــام پ ــا انج ــر را ب ــن ام ــا ای ــروژه ه پ
 بــه صــورت مســتمر در ســال 1398 و ســال های قبــل از آن پیگیــری 

کرده است.
ــدود 100  ــط در ح ــور متوس ــه ط ــته ب ــال گذش ــی س ــه ط ــان اینک ــا بی وی ب
ــار  ــوده، اظه ــام ب ــال انج ــه در ح ــوالد مبارک ــرای ف ــت اج ــروژه در معاون پ
داشــت: مجمــوع مبالــغ قراردادهــای پــروژه هــای داخــل فنــس شــرکت 
فــوالد مبارکــه و مجتمــع فــوالد ســبا بالــغ بــر 15 هــزار میلیــارد ریــال و 35 
میلیــون یــورو بــوده اســت کــه از ایــن مبلــغ، بیــش از 6 هــزار میلیــارد ریال 
و در حــدود 20 میلیــون یــورو بابــت کارهــای انجــام شــده در قبــال صــورت 

ــکاران پرداخــت شــده اســت. ــه پیمان وضعیــت هــای ارســالی ب
ســعیدبخش بــا تاکیــد بــر اهمیــت انجــام بــه موقــع پــروژه هــا در 
ســازمان هــا و واحدهــای صنعتــی خاطرنشــان کــرد: ایــن رقــم بــا توجــه 
ــن  ــورم و همچنی ــرخ ارز و ت ــانات ن ــل نوس ــددی از قبی ــکالت متع ــه مش ب
تحریــم هــای بیــن المللــی عــدد قابــل توجهــی اســت. در ســال گذشــته 
ــه  ــه اتمــام رســیده کــه ازجمل ــروژه هــای متعــددی ب ــی پ ــات اجرای عملی
آنهــا مــی تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد: اجــرای رولــر اســکرینر واحــد 
ــرازی،  ــهید خ ــای ش ــه ه ــوار نقال ــر ن ــی زی ــوری حفاظت ــازی، ت ــه س گندل
ایســتگاه دریافــت 70 هــزار تــن در ســال غبــار فوالدســازی و تولیــد/ 
ــرازی و  ــهید خ ــن ش ــازی و لج ــارات فوالدس ــل از غب ــن حاص ــظ لج تغلی
انتقــال لجــن تــا تیکنــر موجــود، اصــالح طــرح موجــود کاردامپــر 2، پــروژه 
ترمیــم، مقاوم ســازی و آب بنــدی مخــزن آب دمیــن ســایت آبــی ماشــین 
5 ریختــه گــری، پــروژه توســعه انبــار تختــال ناحیــه پیشــگرم نــورد گــرم- 
ــتم  ــازی سیس ــگرم 3 و 4، بهینه س ــای پیش ــروژه DCS کوره ه ــالن B، پ پ
ــورد ســرد، احــداث  کنتــرل و مانیتورینــگ واحــد تولیــد هیــدروژن 1 و 2 ن
ایســتگاه تقلیــل فشــار گاز طــرح شــهید خــرازی، توســعه ظرفیــت تصفیــه 
ــچ،  ــی گاز 30 این ــط خروج ــداث خ ــتی؛ اح ــای بهداش ــاب ه ــۀ پس خان
ــته  ــورد پیوس ــازی و ن ــروگاه گازی CHP در فوالدس ــتگاه نی ــداث 6 دس اح

ســبا، احــداث 2دســتگاه غبارگیــر در ســرند محصــول 06، طراحی، ســاخت 
ــه  ــال گندل ــن انتق ــاور بافربی ــر خشــک از ت ــک دســتگاه غبارگی و نصــب ی
بــه ناحیــه تولیــد آهــن اســفنجی شــهید خــرازی، انجــام عملیــات خریــد، 
ــت های  ــه پس ــتم تهوی ــوزش سیس ــدازی و آم ــب، راه ان ــی، نص کانال کش
ــای مســتقیم شــهید خــرازی، طراحــی،  ــرق واحدهــای اکســیژن و احی ب
ــوع  ــر از ن ــور نفرب ــتگاه آسانس ــوزش دو دس ــت و آم ــب، تس ــد، نص خری
صنعتــی در واحــد آهن ســازی و اجــرای پــروژه ســاخت دو عــدد باســکول 

ــه . ــوالد مبارک ســایت پســماند در شــرکت ف
ــن  ــوالد مبارکــه در تشــریح برنامــه هــای ای معــاون اجــرای پروژه هــای ف
معاونــت در ســال جــاری اظهــار داشــت: در ســال 99 نیز کــه از ســوی مقام 
معظــم رهبــری ســال »جهــش تولیــد« نام گــذاری شــده اســت، مصمــم 
ــدی و بودجــه  ــۀ زمان بن ــن برنام ــر اســاس آخری ــا ب ــروژه ه ــل پ ــه تکمی ب
از پیــش تعییــن شــده ایــم. ازجملــه پــروژه هایــی کــه در ســال جدیــد در 
داخــل فنــس بــه بهــره بــرداری خواهنــد رســید، مــی تــوان بــه مــوارد زیــر 

اشــاره کــرد:
افزایــش ظرفیــت ذخیــره ســازی آهــک، توســعه پــارک انباشــت و 
برداشــت واحــد آهن ســازی، افزایــش ظرفیــت درایرهــای گاز ســیل،  
توســعه انبــار تختــال واحــد 28 پــالن A2، احــداث مخــزن 50 هــزار 
مترمکعبــی و خــط اتصــال، تکمیــل و اجــرای تاسیســات فاضــالب مبارکــه 
ــرای  ــل و اج ــهری، تکمی ــاب ش ــی پس ــه تکمیل ــرح تصفی ــان، ط و لنج
تاسیســات فاضــالب دیزیچــه و زیباشــهر، عملیــات اجــرای انتقــال 
پســاب از تصفیــه خانــه هــای زریــن شــهر و ورنامخواســت، اجــرای 
اســمز معکــوس ثانویــه  فــوالد مبارکــه، توســعه پســت M2، اســتخر ســوم 
ذخیــره پســاب، جرثقیــل هــای اســلب، بازیافــت حــرارت از نیــروگاه گازی 
ــا افــزودن ریــکاوری بویلــر )HRSG(، پــروژه MIS2 مربــوط بــه پســت  ب
ــوس  ــمز معک ــرای اس ــبا، اج ــقف س ــر س ــعه زی ــروژه توس ــل پ 400، تکمی

ــبا. ــه س ثانوی

رییس واحـد ترابری خطـوط لوله و مخابـرات نفت منطقـه اصفهـان از تعمیر بیل 
هیدرومـک در ایـن منطقـه و صرفه جویـی 95 درصـدی در هزینه هـای تعمیرات 
ایـن دسـتگاه خبـر داد.کریـم بهمنـی گفـت: دسـتگاه بیـل هیدرومـک سـاخت 
شـرکت داخلی به علت اختـالل در سیسـتم کنتـرل اتوماتیک از سـرویس خارج 
شـد که براسـاس اسـتعالم از شـرکت سـازنده، تعمیـر این دسـتگاه در مـدت 20 
روز بـا هزینـه ای بالـغ بـر 300 میلیـون ریـال انجـام می شـد. وی افـزود: در پـی 
این اسـتعالم، سـجاد نـادری، مسـئول تعمیرات ماشـین آالت سـبک، سـنگین 
و فوق سـنگین پـس از بررسـی قسـمت های مکانیکـی و الکترونیکـی سیسـتم 
کنتـرل اتوماتیک موفق به تشـخیص نقص فنی شـد و توانسـت مشـکل مربوطه 
را طـی هفـت روز برطرف کنـد. مسـئول تعمیرات ماشـین آالت سـبک، سـنگین 
و فوق سـنگین منطقـه اصفهـان نیـز دربـاره این تعمیـرات گفـت: پس از بررسـی 
قسـمت های مکانیکـی دریچـه گاز و تنظیـم زوایـای آن، نقـص برطـرف نشـد و 
قسـمت های الکترونیک و کنترل مرکـزی TCU که وظیفه هماهنـگ کردن توان 
خروجی مورد نیاز محـرک پمپ هـای هیدرولیک و حرکـت را دارد، دچـار اختالل 
شـده بود. به علـت موجود نبودن نقشـه کیت هـای الکترونیـک الزامـا تحریک با 

جریـان القایـی و اندازه گیـری اختالف ظرفیـت پایه هـای کیت در همـه مدارهای 
فرمـان انجـام و سـرانجام نقـص فنـی تشـخیص داده شـد و پـس از تعویـض 

قطعـات معیـوب، دسـتگاه راه اندازی شـد و در سـرویس قـرار گرفت.
نادری اظهـار کرد: بیـل هیدرومک مـورد نظر بـا هزینـه 15 میلیون ریال بـا 50 نفر 

سـاعت کار در مدت هفت روز تعمیر شـد.

در سـال جهش تولید، با تالش بـی وقفه آتشـکاران دیگ کنورتور شـماره 2 بخش 
فوالدسـازی شـرکت ذوب آهن اصفهان با موفقیت تعمیر و وارد مدار شـد.

معاون انرژیتیک بخش فوالدسـازی شـرکت سـهامی ذوب آهـن اصفهان گفت: 
وظیفـه دیـگ هـای اوتیلیزاتـور در کارگاه کنورتـور بخـش فوالدسـازی، تصفیـه، 
سـوزاندن و خنـک کـردن گازهـای ناشـی از فرآینـد تبدیل چـدن به فوالد اسـت.

محمدرضـا اسـماعیل زاده افزود: در پـی تحریم هـای ظالمانه امـکان تامین پانل 
های ایـن دیگ هـا از خـارج فراهم نشـد که بـا همـکاری مدیریت مهندسـی نت 
مکانیک ایـن پانل ها پـس از طراحـی ، تهیه نقشـه و تامین مـواد اولیـه با تالش 
متخصصان شـرکت جهـان آریـا عالـی نـژاد در داخـل کارگاه کنورتور سـاخته و در 
تعمیـرات آجر چینـی کنورتـور شـماره 2 تعویـض و بهـره بـرداری شـد. وی گفت: 
طراحـی ، سـاخت و نصـب این پانـل هـا بـه همـت تالشـگران ایرانـی  100 درصد 
بومـی سـازی شـده اسـت. محمـود شـفیعی، معـاون برنامـه ریـزی و اجـرای 
تعمیرات مهندسـی نت مکانیک هم گفت:  با وجود مشـکالت ایجاد شـده ناشـی 
از بیماری کرونـا و محدودیت هایی که بـرای تردد افراد در تعطیـالت فروردین ماه 
وجود داشـت، آتشـکاران این و احـد صنعتی بـزرگ شـبانه روزی و بـا کیفیت باال 
و بی هیچ وقفـه ای دیـگ کنورتور شـماره 2 بخـش فوالدسـازی را تعمیـر کردند. 
سرپرسـت برنامـه ریـزی و پایـش تعمیـرات مهندسـی نـت مکانیک هـم گفت: 
در این تعمیـرات حـدود 520 عدد اتصـال در لوله هـای دیگ با دقت برشـکاری و 

سـنگ کاری و برای اتصال آن ها از جوش آرگون اسـتفاده شـد. حامـد محمدی، 
جوش آرگون را از روش های جوشـکاری نیازمند دقت و مهارت خاصی دانسـت و 
افزود: پس از راه انـدازی و آبگیری دیگ  با توان داخلـی متخصصان واحد انرژی 
بخش فوالدسـازی نشـتی های بسـیار جزئـی در حداقل زمـان ممکـن برطرف و 
کنورتور وارد مدار تولید شـد. شـرکت ذوب آهن اصفهـان، نخسـتین و بزرگ ترین 
کارخانـه تولیدکننـده فوالد سـاختمانی و ریـل در ایـران و بزرگ ترين توليـد كننده 
محصـوالت طويـل در خاورميانه اسـت کـه با ظرفیـت  سـه میلیـون و 600 هزارتن 

فوالد ، انـواع مقاطع فـوالدی سـاختمانی و صنعتـی را تولیـد می کند.

افزایش 28 درصدی تنـاژ صادرات ذوب آهـن اصفهان در سـال 1398دنیای معدن - 
ذوب آهن اصفهان در سـال 1398 در حوزه فروش و صـادرات عملکرد خوبی از خود به 
جای گذاشـت و رکوردهای جدیدی از جملـه در صادرات ، میـزان و ارزش فروش ثبت 
کرد .   منصور یـزدی زاده، مدیرعامل ذوب آهن اصفهان ضمن بیـان مطلب فوق گفت 
: این شـرکت در سـال گذشـته موفق شـد میزان صادرات محصوالت اصلی خـود را به 
یک میلیـون و 154 هزار تن برسـاند کـه افزایش 28 درصدی نسـبت به سـال 1397 
داشـته اسـت . در سـال 1397 ذوب آهن اصفهان 900 هزارتـن صادرات داشـت . وی 
افزود : ثبـت باالترین ارزش فروش ) تحویل ( در سـال ، در تاریـخ ذوب آهن اصفهان 
و ثبت رکورد باالتریـن ارزش فـروش ) تحویل ( در مـاه، در تاریـخ ذوب آهن اصفهان 
به میـزان 1137 میلیـارد تومـان در اسـفند 98 از جمله دسـتاوردهای این شـرکت در 
سال گذشـته اسـت . همچنین تناژ تحویلی محصوالت فرعی و فوالدی ذوب آهن در 
سـال گذشـته 2 میلیون و 622 هزار تن بود. مدیر عامـل ذوب آهن با اشـاره به حضور 
این شـرکت در بازارهای جدید دو کشـور اروپایی و یک کشـور آسـیایی گفت: در سـال 
گذشـته موفق به تمدیـد گواهینامـهCE Marking جهت صـدور محصوالت بـه اروپا 
شـدیم که با وجود تحریم هـا صورت گرفـت . یزدی زاده، دریافت نشـان صـادر کننده 

نمونه اسـتانی، پذیرش درخواسـت فروش محصوالت جدید آرک، ریـل معادن، ریل 
راه آهن در بـورس کاالی ایـران، عرضـه کالف صنعتی بـرای اولین بار در بـورس کاالی 
ایران، فـروش محصوالت ناشـی از تولیـد کک )فوسـی قطران( بـرای اولین بـار و ... 
را از جمله دسـتاوردهای این شـرکت در حـوزه فروش معرفـی کـرد. مدیرعامل ذوب 
آهن اصفهـان با بیـان این کـه ایـن شـرکت در سـال 1398، بـا تنگناهـا و محدودیت 
هایـی در خصوص تامیـن مسـتمر و کافی مـواد اولیه مـورد نیـاز از نظر کمـی و کیفی 
مواجه بـود، گفت:  در سـال گذشـته 2 میلیـون و 526 هـزار و 174 تن چـدن مذاب در 
ذوب آهـن تولید شـد کـه افزایش حـدود 5 درصدی نسـبت به سـال 1397داشـت . 
همچنین در سـال 98 شـاهد افزایش حدود 14 درصدی در تولید آگلومره، افزایش 2 
و نیم درصـدی در تولید کک خشـک ، افزایـش حدود 6 درصـدی در تولید فـوالد خام 
و افزایش 5 و نیـم درصدی در جمع کل محصـوالت اصلی بودیم . وی افزود: در سـال 
1398 ذوب آهـن اصفهـان موفـق به تولیـد یک میلیـون و 250 هـزار تن کک شـد که 
یک رکـورد در تاریـخ ذوب آهن محسـوب می شـود. همچنین عـالوه بر رکـورد تولید 
سـالیانه چدن مذاب با دو کـوره بلند، این شـرکت موفق به ثبـت رکورد تولیـد ماهیانه  

244144  و روزانـه  9657  تـن چدن مذاب بـا دو کوره بلند نیز شـد.

یـک شـرکت دانـش بنیـان مسـتقر در اصفهـان در زمینـه تولیـد سـوپر کربـن 
فعـال بـرای اسـتفاده در ماسـک های تنفسـی بـه منظـور مقابلـه بـا ویـروس 
کرونـا مـورد حمایـت مالـی صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی قـرار گرفـت. رویـا 
خسـروی، مدیرعامـل یـک شـرکت دانش بنیـان درباره محصـول تولیـدی این 
شـرکت در زمینـه مقابله بـا ویـروس کرونا، گفـت: محصول شـرکت مـا در واقع 
سـوپر کربـن فعال اسـت کـه جـزو ابـر جاذب هـا محسـوب می شـود. یکـی از 
کاربردهـای ایـن کربـن فعـال ، اسـتفاده در ماسـک های تنفسـی اسـت. اگـر 
دقت کرده باشـید داخل سـوپاپ های ماسـک یک واشـر سـیلیکونی اسـت که 
کارایـی خاصـی نـدارد. می  تـوان ایـن کربـن فعـال را در داخـل این سـوپاپ ها 
کار گذاشـت. این امر باعث می شـود ویـروس در منافـذ کربن فعال گیـر بیفتد، 
بنابرایـن نمی تواند وارد دهان یا دسـتگاه تنفسـی و ریه انسـان شـود.وی افزود 

ماسـک های پارچه ای قابلیت غربـال کـردن ذرات میکرونی را دارنـد در صورتی 
که انـدازه ویروس، نانـو متر اسـت. بنابراین به راحتـی از منافذ پارچـه عبور کرده 
و وارد دهـان مـی شـود.وی خاطرنشـان کـرد: شـرکت ما نمونـه آزمایشـگاهی 
ایـن محصـول را تولیـد و در مرحلـه نمونه سـازی آن هسـتیم. خسـروی درباره 
کاربردهـای دیگـر ایـن کربـن فعـال نیـز گفـت: ایـن کربـن فعال هـا در حـذف 
آالینده های موجود در جریان مایع )مثل پسـاب ها( و جریـان گازی )مثل هوا( 
کاربـرد دارد و مـا تمرکزمان بیشـتر در حـوزه جریان های مایع اسـت. پسـاب ها 
و حتی آب های آشـامیدنی مـا حاوی فلزات سـنگینی اسـت که برای سـالمتی 
انسـان بسـیار مضر خواهد بـود. مـا در برنامـه آتی خـود بـه دنبال این هسـتیم 
که کربـن فعال هـا در پسـاب ها و آب آشـامیدنی اسـتفاده شـود تا ایـن عناصر 

وارد بدن  نشـود.
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معاون خرید شــرکت ذوب آهن اصفهان در خصوص جلســه تعیین نسبت های 
قیمتی زنجیره فوالد اظهار کرد: این نشست بنا به دعوت معاونت امور معدنی وزارت 
صمت با عنوان قیمت گذاری سنگ آهن و محصوالت معدنی با حضور تولیدکنندگان 
مواد آهن دار شامل سنگ آهن، کنسانتره و گندله و همچنین تولیدکنندگان فوالد 
تشــکیل شــد.  محمدجعفر صالحی، افزود: در زنجیره فوالد از سنگ تا محصول 
نهایی، بنا به ماهیت اقتصادی فعالیت سودی متصور است. این سود می بایست 
به صورت منطقی در چرخه تولید، توزیع شــود، تا همه منتفع شوند. درحال حاضر 
همه طرفین درگیر، معتقدند که حلقه های دیگر سود بیشتری می برند و به عبارتی 
دیگر به حلقه های بعدی بنا به قیمت های دستوری یارانه می پردازند.معاون خرید 
شــرکت ذوب آهن اصفهان با بیان این که حاشیه  سود ناخالص واحدها براساس 
کدال، گویای میزان سودی است که هر واحد از این چرخه می برد، ادامه داد: عالوه 
بر این حجم ســرمایه گذاری و سهم ســود، فاکتور دیگری است که سهم سود هر 
واحد از چرخه را عیان می کند. به طور متوسط سهم سود ناخالص گروه معدنی دو 
برابر سهم سود فوالدی ها از این چرخه اســت.وی در پاسخ به این پرسش که آیا 
در این جلسه توافقی میان فوالدی ها و ســنگ آهنی ها حاصل شد، گفت: به این 
پرسش نمی توان به طور قطعی پاســخ داد چرا که طرفین ادعاهای خود را مطرح 
کردند و معاونت معدنی هم دغدغه های حاکمیت را به طور شفاف بیان کرد. همه 
اذعان دارند که هزینه های تولید افزایش یافته اما با سرکوب قیمت در حلقه پایانی 
زنجیره به نوعی با رویکرد ظلم  بالسویه عدل است این سرکوب قیمت در کل زنجیره 
رخ می دهد.به گفته صالحی، از آنجایی که سهم هزینه ها در حلقه های پایانی باالتر 
است هرگونه افزایش قیمت در حلقه های ابتدایی با اثر اهرمی بر هزینه های حلقه 
های بعدی نمایان می شود. لذا توافقی عملیاتی حاصل نشده اما در مجموع قدم 
مثبتی در جهت شفاف ســازی منافع همه حلقه های زنجیره است.معاون خرید 
شــرکت ذوب آهن اصفهان درباره میزان اثرگذاری وزارت صمت در نتایج حاصل 
شده در این نشســت عنوان کرد: به هر حال متولی بخش صنعت و معدن، وزارت 
صمت است و چاره ای جز اعمال نفوذ در قیمت گذاری متصور نیست چرا که شرایط 
نه برای رها ســازی قیمت و واگذاری آن به مولفه های بازار آزاد موجود است و نه 
اعمال حاکمیت دولتی به صورت صرف. لذا جمع بندی نهایی به ناچار می بایست 
توسط حاکمیت صورت پذیرفته و جهت اجرا ابالغ شود.وی همچنین گفت: چنین 
نشست هایی امکان بررسی کارشناسی جزئیات موضوع را فراهم نمی کند و نتیجه 
مطلوب را در پی نخواهد داشــت بنابراین پیشــنهاد شــد که کمیته ای متشکل از 
انجمن فوالد، انجمن تولیدکنندگان سنگ آهن، خانه معدن )در صورت ضرورت( 
و نمایندگان دولت بررسی دقیق و کارشناسی همه راه حل های موجود را به انجام 
رسانده و نتیجه نهایی جهت تصویب و ابالغ به معاونت معدنی ارائه شود.صالحی 

در پاسخ به این پرســش که نظر فوالدی ها درمورد قیمت پایه زنجیره سنگ آهن 
از کنسانتره تا آهن اسفنجی چیست، گفت: مقرر شــد که سنگ آهن نیز مشمول 
قیمت گذاری شود و برای ســایر محصوالت معدنی که قبال مشــمول بوده اعداد 
توسط گروه معدنی پیشنهاد شد؛ اما پیشنهاد خاصی از سوی فوالدی  ها ارائه نشد.

معاون خرید شــرکت ذوب آهن اصفهان افزود: در این جلسه همه یک صدا اعالم 
داشتند که در ســال جهش تولید، هرگونه افزایش قیمتی منجر به افزایش قیمت 
تمام شده می شود و با توجه به سیاست های حاکمیت برای جلوگیری از افزایش 
قیمت و ورود فشــارهای بیشــتر اقتصادی به جامعه، منجر به زیان شرکت های 
فوالدی و عدم دستیابی به تعهدات و شعار سال خواهد شد.به گفته وی، پیشنهاد 
معاون امور معدنی، عرضه همه محصوالت در بورس کاالی ایران و اجازه خرید صرفا 
جهت مصرف کنندگان حلقه های بعدی و یا تداوم روش فعلی و با تعیین نسبتی 
از شمش فوالد خوزستان و همچنین تعیین قیمت برای سنگ بوده که به نظر می 
رسد پیشنهاد دوم مورد پذیرش اکثریت واقع شــود.صالحی بیان کرد: به منظور 
دستیابی به یک روش معقول و منطقی در شرایط جنگ اقتصادی ضرورت دارد اوال 
کاالی با ارزش افزوده باالتر که می تواند ارز آوری بیشتری داشته باشد، صادر شود 
و عوارض صادراتی مواد آهن دار به ممنوعیت صادرات مواد آهن دار ارتقا داده شود. 
از آنجایی که صادرات فوالد تقریبا هشــت برابر مواد خام ارزآوری دارد بهتر است 
اولویت صادرات به محصوالت  فوالدی تخصیص داده شــود.معاون خرید شرکت 
ذوب آهن اصفهان ادامه داد: در صورت نیاز واحدهای معدنی به ارز، امکان تامین ارز 
مورد نیاز از محل ارز حاصل از صادرات واحد های فوالد پیش بینی شود. واحد  های 
معدنی ملزم به اجرای تعهدات سهمیه بندی باشند و فروش مواد اولیه به مقاصدی 
باشد که مصرف کننده های نهایی هستند.وی با بیان این که ما معتقدیم در شرایط 
معمول، دخالت در قیمت گذاری و سهمیه بندی برای تولید، اختیار و قدرت رقابت را 
از خریدار و فروشنده سلب می کند، گفت: اما از آنجایی که استعمار و استکبار، هدفی 
جز ورود صدمه به اقتصاد و معیشت مردم ندارد لذا برای مواد اولیه آغوش خریداران 
خارجی روی معادن باز است و برای محصوالت فوالدی به جز تحریم و کارشکنی، 
همه راه ها بسته است. بنابراین بهتر است در این جنگ تمام عیار اقتصادی، با دست 
خودمان زمینه را برای ورود فشار بیشتر فراهم نکنیم.صالحی خاطرنشان کرد: ذوب 
آهن اصفهان به عنوان تنها تولیدکننده فوالد به روش کوره بلند، از نعمت یارانه های 
انرژی که محروم است و از سوی دیگر از معادن خدادادی که انفال است - بماند که 
بهره برداران معادن، خود را مالک مطلق می دانند- و روزی سنگ بنای شان به یمن 
وجود ذوب آهن بنا نهاده شده هم نصیبی نداشته و از طرفی به عنوان تنها مصرف 
کننده  زغال سنگ داخلی، به ناچار می بایست چند برابر انرژی ارزان گاز و برق برای 

تامین زغال سنگ و کک هزینه کند.

رییس مرکز پژوهش های شــورای اسالمی شــهر اصفهان گفت: در شرایط 
بحران کنونی، حفظ وضعیت موجود و نگه داشت تولیدو سرمایه در بازار، مهم 
ترین مســئولیت اجتماعی کارخانه های بزرگی همچون فوالد مبارکه و ذوب 
آهن است. کورش خسروی با اشــاره به این مطلب گفت: کارخانجات بزرگ 
دارای سهامداران بسیاری هستند و عالوه بر این تعداد زیادی کارگر و کارمند 
در آنها مشغول به کار هستند و همه اقشار جامعه را در بر می گیرند، از همین رو 
به نظر من مهم ترین مســئولیت اجتماعی چنین کارخانجاتی حفظ وضعیت 
موجود، وضعیت تولید و تامین مواد اولیه سایر صنایع پایین دستی است و 
این مسئله باید مورد توجه مدیران این شرکت ها قرار گیرد.وی ادامه داد: اگر 
همین روند کاهش بیماران کرونا در جامعه ادامــه یابد، پیش بینی من این 
است که اقتصاد ایران آســیب چندانی نمی بیند و فکر نمی کنم دچار بحران 
جدیدی بشویم، در این حالت بنگاه ها مجدد به حال خود باز می گردند، البته 
اگر غیر از این باشد و هفته آینده شمار بیماران تصاعدی باال برود، این پیش 

بینی فرق می کند.
رییس مرکز پژوهش های شورای اســالمی شهر اصفهان ادامه داد: البته در 
همین مدت بخش های زیادی از حوزه های مختلف همچون گردشــگری و 

باشگاه های ورزشی دچار مشکل عمده شده اند و احتمال به تعطیلی کشیدن 
آنها وجود دارد، چون معموال هزینه های زیادی برای اجاره و خرید اقساطی 
تجهیزات دارند و در این شــرایط امکان باز پرداخت آنها وجود دارد.خسروی 
گفت: بهترین حالت برای بنگاه هایی که در این فضا ضرر کرده اند این است 
که دولت به آنها وام های بدون بهره طوالنی مدت بدهد که البته در حال حاضر 

دولت چنین توانی را ندارد.

ــکاری  ــان از هم ــکی اصفه ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ــز، ریی ــره چنگی طاه
مخابــرات منطقــه اصفهــان در راســتای توســعه ظرفیــت ارتباطــی 

مشــاوره  و  رســانی  اطــالع  مرکــز 
 ( پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  تلفنــی 
ســامانه 3113( در اپیدمــی بیمــاری 
کرونــا بــا اهــدای لوح هــای تقدیــری 
مدیــر  زاده  حیــدری  بــه  خطــاب 
مخابــرات منطقــه اصفهــان و جمعــی 
 از مدیــران و کارکنــان ایــن مجموعــه 
ــر  ــر مدی ــوح تقدی ــی کــرد.در متــن ل قدردان
منطقــه اصفهــان آمــده اســت:جناب آقــای 

مهنــدس حیــدری زاده، بــی شــک دگرگونــی احــوال و دشــواری های 
ــت.بدین  ــا و تواناس ــان های دان ــود انس ــر وج ــی جوه ــه تجل روزگار، عرص
ــه  ــالش خالصان ــت واال و ت ــیله از هم وس
شــما در پشــتیبانی فنــی و توســعه 
ظرفیــت هــای ارتباطــی مرکــز اطــالع 
رســانی و مشــاوره تلفنــی دانشــگاه علوم 
پزشــکی ســامانه )3113 (  در اپیدمــی  
ــی  ــه قدردان ــد-1۹ صمیمان ــاری کووی بیم
کــرده و از درگاه خداونــد بــزرگ بــرای 
 شــما تندرســتی و توفیــق روز افــزون

 مسئلت داریم.

  حمیدرضا عظیمیان، مدیر عامل فوالد مبارکه در آیین گرامیداشت سالروز به 
خاک سپاری دو شهید گمنام در این شرکت، گفت: مسئولیتی که شهدا با نثار 
خون خود و مجاهدت در راه خدا بر عهده ما گذاشــتند مــا را بر آن می دارد، تا 
همچنان که در سال رونق تولید علی رغم همه محدودیت ها و مشکالت صنعت 
فوالد و اقتصاد کشور به اهداف ساالنه دست یافتیم، در سال جهش تولید نیز با 
همت و همدلی هرچه بیشتر همه همکاران تالش کنیم تا این هدف متعالی نیز 

در بزرگ ترین گروه فوالدسازی کشور تحقق یابد.
وی از مجاهدت به عنوان یکی از واالترین درس های به یادگار مانده از شــهدا 
یاد کرد و گفت: امروز موفقیت در جنگ اقتصادی است مایه عزت و سربلندی 

کشور است بنابراین در این مســیر از هیچ کوششــی فروگذار نخواهیم کرد.
عظیمیان اظهار داشت: کارکنان فوالد مبارکه با درک صحیح از شرایط اقتصادی 
کشور حتی در شرایط شــیوع ویروس کرونا هم از ابتدای سال با رعایت کامل 
دستورالعمل ها و نکات ایمنی و بهداشــتی نیز کماکان اجازه ندادند که چرخ 
تولید از حرکت باز بماند و به رکوردهای جدیدی نیز دست یافتند.وی در خاتمه 
سخنان خود خاطرنشان کرد: امروز به نمایندگی از همه همکاران شرکت بر مزار 
مطهر و عطرآگین این شهدای نام آشنا حاضر شدیم تا ضمن تجدید میثاق با 
آرمان های شهدا و امام شهدا، عزم خود را برای تحقق شعار رهبر فرزانه انقالب 

جزم تر کنیم.

کارکنــان پرتالش شــرکت معدنــی و صنعتــی فــوالد ســنگ مبارکه به 
باالتریــن میزان حفــاری به میــزان هفت هــزار و 626 متر در ماه دســت 
یافتند.مدیرعامــل ایــن شــرکت معدنــی بــا بیــان اینکه ایــن موفقیت 
در حفاری در ماه اســفند۹8 به دســت آمد، گفــت: رکورد ماهانه پیشــین 
 حفــاری در ایــن شــرکت مربوط بــه بهمن پارســال بــه میــزان 6 هزار و 

407 متر بود.
مهرداد فقیهیان افزود: همچنین در آخرین ماه از ســال رونق تولید، کارکنان 
این واحد موفق شــدند به رکورد جدید تولید 18 هزار و ۹00 تن آهک کلسینه 
با میانگین  co2 چهار وهفت دهم درصد دســت یابند.وی گفت:  کسب این 
موفقیت از زمان راه اندازی کوره های پخت آهک تاکنون بی سابقه بوده است.

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی فوالد سنگ مبارکه افزود: افزایش بهره 
وری نیروی انســانی و تجهیزات و ظرفیت ایجاد شــده  از مهم ترین عوامل 

کسب این موفقیت هاست.

همزمان با بهره برداری از چهار پروژه صنعت آب و برق در اســتان تهران که به 
صورت ویدئو کنفرانس با حضور رییس جمهــوری، وزیر نیرو و مدیران مرتبط 
برگزارشد، از اقدام های شرکت فوالد مبارکه در استفاده بهینه از پساب شهری 

نام برده شد.

   قاســم تقی زاده خامســی ،معاون آب و آبفای وزیر نیرو در این آیین گفت: 
فرهنگ استفاده از پســاب در کشــور هنوز ارتقای کافی پیدا نکرده و به غیر از 
صنایع بزرگ مانند فوالد مبارکه که از آن استفاده بهینه و حتی بازچرخانی پساب 

می کند، استفاده مطلوب از پساب در کشور نمی شود.

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی اصفهان گفت: امسال به 
گونه ای برنامه ریزی شده اســت تا معابر 107 روستا در سطح استان آسفالت 
شود. علی کریمی افزود: کل هزینه این طرح 25 میلیارد و 400 میلیون تومان 
است که 11 میلیارد و 800 میلیون تومان آن از سوی دفتر مرکزی بنیاد مسکن 
تامین خواهد شــد.وی ادامه داد: این روستاها در شهرســتان های مختلف 
استان قرار دارند و به نظر می رســد بتوان این طرح را تا نیمه نخست سال به 

اتمام رساند.
کریمی با بیان اینکه از محل اعتبار ســال ۹8 عملیات آسفالت ریزی 10 روستا 
در سال قبل انجام گرفت، اضافه کرد: از سال 84 تاکنون 650 روستا در سطح 
استان آسفالت شده اســت.معاون عمران روســتایی بنیاد مسکن اصفهان، 
اجرای طرح هادی را از دیگر برنامه های این نهاد برای ســال ۹۹ برشــمرد و 
اظهار داشت:  امسال طرح هادی در60 روستا انجام خواهد شد و عالوه بر آن 
عملیات نقشه برداری 150 روستا را نیز برای تهیه طرح هادی و تعیین محدوده 

در سال های بعد انجام می دهیم.
به گفته کریمی، ۹35 روستا باالی 20 خانوار در سطح استان وجود دارد که برای  
۹1۹ روستا طرح هادی تهیه شده است. معاون  عمران روستایی بنیاد مسکن 
اصفهان با اشاره به محدودیت های اعتباری برای انجام طرح هادی ادامه داد: 
به همین علت این طرح به صورت مرحله به مرحله )فازبندی( اجرای می شود.

وی با بیان اینکه در سال گذشــته بالغ بر 70 میلیارد و 100 میلیون تومان اعتبار 
برای تهیه و اجرای طرح هادی مصوب شــد، افزود: تاکنون 47 میلیارد و ۹00 
میلیون تومان آن تخصیص یافته و این میزان اعتبار باید در 27۹ روستا هزینه 
شود.کریمی در باره صدور اسناد مالکیت در اســتان خاطرنشان کرد: در سال 

گذشته برای 2 هزار و 6۹4 واحد مسکونی روســتایی و چهار هزار و 8۹ واحد 
مسکونی شهری سند صادر شد که مجموع صدور اســناد در این سال ها را به 
6 هزار و783 جلد انواع سند شــهری و روستایی و همچنین 224 هزار و 22۹ 
سند واحد مسکونی رســاند.معاون عمران روســتایی بنیاد مسکن اصفهان 
همچنین با اشــاره به فعالیت های این نهاد در مناطق سیل زده لرستان گفت: 
اعتبار مصوب روستاهای سیل زده این استان 1۹ میلیارد و 400 میلیون تومان 
است که برای 11 روستا به بنیاد اختصاص یافت.کریمی افزود: در حال حاضر80 
درصد از اعتبارات طرح هادی در روستاهای سیل زده لرستان، هزینه و عملیات 
جدول گذاری، تسطیح، آماده سازی، پیاده رو ســازی، اجرای سنگ فرش و 
آسفالت انجام شده است.طرح هادی روستای از جمله طرح هایی است که در 
راستای فراهم سازی زمینه توسعه و عمران نقاط روستایی تهیه و اجرا می شود.

استان اصفهان با پنج میلیون و 120 هزار نفر جمعیت، دارای بیش از یکهزار و 700 
روستا و آبادی با جمعیت حدود 600 هزار نفر است.

رییــس مراکــز بهداشــت و درمــان صنعــت نفــت اســتان اصفهــان 
گفــت : بیــش از 10 هــزار بیمــه شــده 
ــان  ــت در اصفه ــت نف ــان صنع کارکن
هســتند کــه ایــن افــراد را تعــداد 
زیــادی از بازنشســتگان تشــکیل 
مــی دهنــد .طبائیــان، رییــس 
ــت  ــان صنع ــت و درم ــز بهداش مراک
ــه داد:  ــان ادام ــتان اصفه ــت اس نف
ــرای  ــا ب ــروس کرون ــیوع وی ــد ش بع
ــز درمانی  ــری از تجمع در مراک جلوگی
صنعــت نفــت و در خطــر بــودن 
افــراد مراجعــه کننــده بــه مراکــز 

ــا توجــه بــه داشــتن  تصمیــم بــه پایــش غیــر حضــوری افــراد گرفتیــم و ب
پرونــده الکترونیــک ســالمت 
هــر بیمــه شــده پزشــکان 
ــا  ــی ب ــه صــورت تلفن ــواده ب خان
افــراد در تمــاس هســتند.وی 
گفــت، بــا روزانــه بیــش 400 
ــرای  ــک ب ــر پزش ــا نظ ــخه ب نس
افــرادی کــه بیمــار هســتند 
یــا مشــکالتی ماننــد فشــار 
خــون، دیابــت دارنــد تجویــز 
 شــده و بــا پیــک درب منــزل 

تحویل می شود.

معاون خرید شرکت ذوب آهن اصفهان :
ذوب آهن با هر گونه افزایش قیمت سنگ آهن مخالف است 

رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان:

 حفظ وضعیت فعلی تولید و سرمایه، بزرگ ترین مسئولیت اجتماعی ذوب آهن

 و فوالد مبارکه است

معاون آب و آبفای وزیر نیرو تصریح کرد:
استفاده بهینه فوالد مبارکه از پساب شهری

مدیرعامل فوالد مبارکه:
امروز موفقیت در جنگ اقتصادی، مایه عزت و سربلندی کشور است 

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی اصفهان:
معابر ۱۰۷ روستای اصفهان امسال آسفالت می شود

بسیج ملی فوالد در دستیابی به عملکرد های موفقیت آمیز؛
دستیابی به رکورد بی سابقه حفاری در شرکت فوالد سنگ مبارکه اصفهان

رییس مراکز بهداشت و درمان صنعت نفت استان :
بیش از ۱۰ هزار بیمه شده کارکنان صنعت نفت، در اصفهان هستند

در راستای توسعه ظرفیت ارتباطی مرکز اطالع رسانی و مشاوره تلفنی دانشگاه علوم پزشکی؛
رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از مخابرات استان اصفهان تقدیر کرد

مدیر مرکز پایش  و کنترل کیفیت شر کت آبفای استان اصفهان اعالم کرد:
احتمال انتقال ویروس کرونا از طریق آب صفر است

مدیر مرکز پایش  و کنترل کیفیت شرکت آبفای استان اصفهان  در برنامه رادیویی 
جاری حیات عنوان کرد: پس از تصفیه نهایی آب،کلر باقی مانده در آب بین هشت 
دهم تا یک PPM است که با وجود این مقدار ماده گندزدایی در آب، ویروس کامال 
از بین می رود.فهمیه امیری افزود: بدنه ویروس کرونا از چربی تشکیل شده که در 
معرض ماده گندزدایی که قرار می گیرد، کامال از بین می رود.وی با بیان اینکه خط 
قرمز شرکت آبفای استان اصفهان کیفیت آب است، تصریح کرد: اولویت شرکت 
آبفای اصفهان تامین و توزیع آب سالم و بهداشتی است، که براین اساس در سطح 
استان آزمایشگاه های متعددی ، کیفیت  آب را از لحاظ میکروبی، شیمیایی و فلزات 
سنگین مورد آزمایش قرار می دهند.مدیر مرکز پایش  و کنترل کیفیت شرکت آبفای 
استان با اشاره به تعداد مراکز پایش و کنترل کیفیت آب در سطح استان خاطرنشان 
کرد: در سطح استان 22 آزمایشگاه ، پارامترهای میکروبی آب را  به طور شبانه روزی 
و مستمر اندازه گیری می کنند و چهار باب آزمایشگاه  از نظر شیمیایی، میزان امالح 
موجود در آب نظیرکلسیم، منیزیم، نیترات و سولفات موجود را بررسی کرده و دو 
باب آزمایشگاه میزان فلزات سنگین موجود در آب مانند سرب ، روی ، جیوه ، کرم  
و مس  را بررسی می کند.وی با بیان اینکه در سطح استان اکیپ هایی به صورت 

مستمر کیفیت آب را مورد بررسی قرار می دهند، افزود: در سطح استان  عالوه بر 
آزمایشگاه های ثابت ، همه روزه اکیپ های سیار کیفیت آب را از نظر پارامترهای 
میکروبی ، شیمیایی و فلزات سنگین آزمایش می کنند.امیری خاطرنشان کرد: 
 ، EC ، PH در تصفیه خانه آب باباشیخ علی درحین فرآیند تصفیه به صورت آنالین
مقدار کدورت و کلر باقی مانده آب مورد بررسی قرار می گیرد.وی در پاسخ به سوال 
احتمال ضرر ماده گندزدای موجود در آب برای سالمتی اظهار داشت: آب شرب 
تصفیه خانه باباشیخ علی به روش ازن گندزدایی شده و میزان کلر طوری تنظیم می 
شود  که طبق دستورالعمل وزارت بهداشت میزان کلر باقی مانده در آب از هشت دهم 
تا یک PPM  باشد و این مقدار به طور قطع برای سالمتی مردم هیچ گونه مشکلی 
ایجاد نمی کند. مدیر مرکز پایش  و کنترل کیفیت شر کت آبفای استان اصفهان 
با تاکید بر کیفیت آب شرب اصفهان بیان کرد: شرکت آبفا حساسیت ویژه ای بر 
تامین و توزیع آب شرب با کیفیت در سطح استان داشته؛ اما از زمان شیوع ویروس 
کرونا نظارت و حساسیت بر تامین و توزیع آب شرب چندین برابر شده است  و در 
نتیجه مردم نگران کیفیت آب شرب نباشند و بدانند که ویروس کرونا به هیچ عنوان 

از طریق آب آشامیدنی انتقال نمی یابد.
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