
شرکت توزیع برق اصفهان نسبت به وقوع خاموشی ها به دلیل افزایش مصرف هشدار داد؛

یک قدم تا خاموشی
3

 ایمنی به شرط عمل 
  بنا بر اعالم مدیرکل مدیریت بحران استانداری، ساختمان های نا ایمن اصفهان باید بازسازی شوند

 و در آینده ای نزدیک تخلفات  اطالع رسانی خواهد شد؛
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معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت 
سازمان صمت اصفهان:
  مرغداران قیمت
  مصوب مرغ را
 قبول ندارند

معاون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 فاصله گذاری رعایت نشود 
 مرگ و میر  بیشتری

 خواهیم داشت

 معاون بهداشت و درمان سپاه 
چهارمحال و بختیاری خبر داد:

آماده باش سپاه در خط 
مقدم  مقابله با  کرونا

3

4

5 7

قطع درخت در ملک 
 شخصی مجازات 

کیفری دارد
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افزایش ۸۴ درصدی 
پرواز های فرودگاه های 

استان

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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۸ صفحه
قیمت: 1000 تومان
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 اتفاقات بزرگ 
عمرانی اصفهان 
نتیجه تعامل 
و احساس 
مسئولیت 
اجتماعی

اهدای خون  تداوم رسالت انسانی

خون شما 

زند گی می بخشد

آگهی مزایده

حامد اخگر- شهردار  م الف:914509

شهرداری کلیشاد و سودرجان به استناد مصوبه شماره 99/5/3258 مورخ 1399/04/07 شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به فروش دو قطعه پالک 
زمین به متراژ 156/67- 170/41 متر مربع واقع در شهر کلیشاد و ســودرجان- خیابان شهید مطهری- کوی امامزاده اقدام نماید. لذا از متقاضیان واجد الشرایط 

دعوت می گردد مطابق اطالعات ذیل به شهرداری مراجعه نمایند.

1399/0۴/2۴ الی 1399/05/20مهلت بازدید و اخذ اسناد

1399/04/24 الی 1399/05/21مهلت تحویل اسناد

1399/05/22بازگشایی اسناد

- محل دریافت اسناد مزایده واحد دبیرخانه شهرداری می باشد.
- محل تحویل اسناد مزایده واحد دبیرخانه حراست شهرداری می باشد.

- شرکت کنندگان باید سپرده ای معادل 5 درصد معادل قیمت پایه کارشناسی شده را به حساب سپرده شهرداری واریز و یا نسبت به صدور ضمانت نامه بانکی در 
وجه شهرداری تحت عنوان سپرده شرکت در مزایده اقدام نمایند.

- برندگان اول، دوم و سوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج می باشد.

- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
- هزینه چاپ روزنامه و کارشناسی قیمت کارشناس رسمی دادگستری به عهده برنده مزایده می باشد.

نوبت اول
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افشای تحرکات چندین ساله ترکیه در شمال لبنان 
یک روزنامه لبنانی ضمن افشای نقش ترکیه در اتفاقات شمال لبنان، به بررسی و تشریح اقدامات این 
کشور برای گسترش نفوذ در لبنان در قالب برنامه های مختلف پرداخت.روزنامه »االخبار« در گزارشی 
نوشت، ترکیه در لبنان »ســازوکاری هوشمند« در پیش گرفته تا در روشــی شبیه به نظریه »تمکین« 
)توانمندسازی( اخوان المسلمین، نفوذ خود در طرابلس و شمال لبنان را گسترش دهد. »رجب طیب 
اردوغان« رییس جمهور ترکیه حدود ده سال پیش ســفر خود به لبنان را از روستای »الکواشره« عکار 
)در مرز لبنان وسوریه( آغاز کرد و در این ده ســال تحوالت زیادی رخ داد اما موضوع ثابت این است که 
نقش ترکیه در لبنان بیشتر شده است.االخبار افزود، اینکه دستگاه های امنیتی لبنان تا کنون نتوانسته اند 
تصوری ملموس از نقش مستقیم ترکیه در تحریک مردم در شمال لبنان ارائه دهند به این خاطر نیست 
که اطالعات ترکیه در این اقدامات دست ندارد بلکه به این دلیل است که شیوه کار ترکیه در لبنان با شیوه 

کارش در سوریه که ده ها هزار تروریست را به این کشور فرستاده، متفاوت است.

 طالبان درخواست آتش بس دولت کابل
 و جامعه بین المللی را رد کرد

طالبان درخواست های برقراری آتش بس از سوی دولت کابل و جامعه جهانی را رد کرد و گفت آن ها 
هنوز جایگزینی برای این درگیری ها نیافته اند.به نقل از خبرگزاری اســپوتنیک، ذبیح ا...مجاهد، 
سخنگوی طالبان در توئیتی نوشت، تحقق توافق امضا شده بین این گروه و آمریکا در ۲۹ فوریه در 
دوحه قطر و آغاز مذاکرات بین افغان ها برای کاهش تنش و پایان آن ضرورت دارد؛اما اگر کسی به 
دنبال آتش بس پیش از مذاکرات است، این رویکردی غیرمنطقی است.وی به این مسئله تاکید 
کرد که تبادل زندانیان بایستی تکمیل شود و الزم است مذاکرات بین افغان ها هم به سرعت و برای 

یافتن راه حلی به سوی پایان درگیری ها ادامه یابد.

افشای صادرات جاسوس افزارهای انگلیس به 1۷ کشور سرکوبگر
دولت انگلیس بر اســاس محتوای یک ســری اســناد، به چندین حکومت در جهــان تجهیزات 
پیشرفته مختلف جاسوسی اعم از شنود، جاسوس افزار و تجهیزات ردیابی ارتباطات که از جانب این 
حکومت ها برای جاسوسی از مخالفان شان مورد استفاده قرار گرفته، داده است.با وجود قوانینی که 
بر مبنای آنها انگلیس نباید به صادرات تجهیزات و اقالم امنیتی به کشورهای سرکوبگر اقدام کند؛ اما 
وزرای دولت بیش از ۷۵ میلیون پوند از اسناد مربوط به چنین صادراتی به کشورهای رده بندی شده 
به عنوان »غیر آزاد« از سوی سازمان Freedom House را امضا کرده اند.بر اساس این گزارش ۱۷ 
کشور شامل عربستان و بحرین به همراه امارات متحده عربی دریافت کننده این تجهیزات بوده اند 
و خود کشور امارات به تنهایی بزرگ ترین دریافت کننده مجوزها با مجموع ارزش ۱۱.۵ میلیون پوند 

از سال ۲۰۱۵ تا کنون بوده است.

ادامه اختالف مصر، سودان و اتیوپی برسر سد النهضه
دهمین روز مذاکرات مصر، سودان و اتیوپی درباره اختالفات بر سر چگونگی راه اندازی سد النهضه 
با بررسی مباحث کمیته فنی و حقوقی از سوی این کشورها پشت سر گذاشته شد.مذاکرات مصر، 
سودان و اتیوپی درباره اختالفات بر سر چگونگی راه اندازی سد النهضه، با حضور وزرا و نمایندگان 
این کشــورها و با نظارت اتحادیه آفریقا و ناظران بین المللی برای دهمین روز ادامه یافت.وزرای 
آبیاری مصر، سودان و اتیوپی در این مذاکرات مباحث کمیته فنی و حقوقی را بررسی کردند. سودان 
و اتیوپی در این جلسه برخی از فرمول های جایگزین برای قسمت های مورد اختالف در بخش فنی 
و حقوقی را ارائه دادند.با این حال بر اســاس بیانیه وزارت آبیاری مصر مذاکرات بیانگر اختالفات 

مداوم بین سه کشور درباره موضوعات اصلی بود.

دستاوردهای استراتژیک پیمان نظامی ایران و سوریه چه خواهد بود؟

دست پیش ایران در سوریه 

سفر بی ســر و صدای سرلشکر باقری به  علیرضا کریمیان
سوریه و خبرهای پس از آن می رود تا به 
یکی از جنجالی ترین خبرهای دفاعی و امنیتی ایران بدل شود. گفته 
می شود در جریان این سفر میان ایران و سوریه یک پیمان استراتژیک 
بسته شده است؛ قراردادی که جای پای ایران را در منطقه محکم تر از 
همیشه خواهد کرد. این پیمان و سفر از آن رو حساسیت زیادی در پی 
داشته که شرایط درمنطقه ناامن و پر از اتفاقات سیاسی و نظامی است. 
سرلشکر باقری درحالی به سوریه سفر کرده که شرایط منطقه شرایط 
ناآرامی است؛ از عراق گرفته تا عربستان و یمن و خرابکاری ها در کشور 
خودمان که به گفته برخی، مخالفان امنیت کشور دست به این خرابکاری 
ها زده اند. این سفر با یک طرح دیگر از سوی آمریکا علیه ایران همزمان 
شد؛ قانون سزار که نمایندگان مجلس ایاالت متحده برای حضور نظامی 
ایران در منطقه خصوصا سوریه وضع کرده اند. در این شرایط ایران در کنار 
سوریه قرار گرفته تا اثر فشارها بر دو کشور از ســوی آمریکا و اسرائیل 
کاسته شود. قطعا به استثنای عراق فعلی، ایران با هیچ یک از کشورهای 
منطقه چنین سطح از ارتباط و همکاری را ندارد.سوریه امروز با مشکل 
جدی تعرض مداوم اســرائیل به خاک این کشور مواجه است. دولت 
ســوریه نه توانایی مقابله با این حمالت و جلوگیــری از آنها را دارد ونه 
جرات اقدام متقابل و بمباران اسرائیل. در نتیجه به هدف سهل و آسان 

حمالت هوایی اسراییل تبدیل شده است. دولت سوریه برای مقابله با 
این حمالت تاکنون ناکام مانده است. نه توصیه ها و هشدارهای روس 
ها و چینی ها به اسرائیل تاثیرگذاشته است؛ نه سوری ها خود پدافند 
قدرتمندی دارند و نه روسیه حاضر است از پدافند هوایی خود موجود  
در خاک سوریه برای مقابله با حمالت هوایی اسرائیل استفاده کند. پس 
ایران می تواند این قدرت موشکی و دفاع هوایی را در اختیار سوریه قرار 
دهد. در این صورت موازنه به هم می خورد، البته  این اقدام نقض تحریم 
های تسلیحاتی سازمان ملل متحد علیه ایران  است؛ اما تهران ذره ای 
برای این موضوع اهمیتی قائل نیست و تحریم های آمریکا و سازمان 
ملل متحد هم نخواهند توانست ایران را از این اقدام منع کنند. این اقدام 
که در قالب یک سند نظامی راهبردی با سوری ها انجام خواهد گرفت به 
شدت حساسیت  اسرائیلی ها را برانگیخته است. پیش بینی می شود 
اسرائیل هر آنچه که در توان دارد برای جلوگیری از انتقال سیستم های 
پدافند هوایی ایران به سوریه به کار بگیرد. بعید نیست برای این اقدام، 
اسرائیلی ها متوسل به روس ها شوند و با امتیازدهی به روسیه و چین، 
خواســتار دخالت آنها نزد ایران برای جلوگیری از این اتفاق شوند. در 
صورت اجرایی شدن این توافق و تقویت ســامانه های پدافند هوایی 
سوریه و مقابله جدی و تاثیرگذار این کشور با حمالت هوایی اسرائیل به 
این کشور، الگوی حمایتی ایران برای کشورهای حاضر در صف خود، با 

صفحه جدیدی همراه خواهد شد؛ صفحه ای که به لحاظ نظامی سیاسی 
و امنیتی بسیار ارزشمند است. از سوی دیگر این قرار داد هر نوع احتمال 
اخراج نیروهای ایران از ســوریه آن هم از سوی ســایر کشورها مانند 
روسیه را از بین خواهد برد. بر اســاس این قرار داد حضور ایرانی ها در 
سوریه قانونی خواهد بود. قانونی کردن حضور نظامی ایران در سوریه و 
چه بسا افزایش آن و فرستادن این پیام دوجانبه به آمریکا و اسرائیل 
مبنی بر این که این حضور ادامه خواهد یافت و توسعه پیدا خواهد کرد ، 
ائتالف راهبردی طوالنی مدت دو کشــور را بازتاب می دهد. سرلشکر 
باقری در حالی این قرارداد را امضا کرد که گمانه زنی های کارشناسان 
بین المللی حاکی اســت که ترامپ حمله نظامی به ایران را دور از ذهن 
نمی داند،  خصوصا که این روزها عراق نیز ناامن شــده است. از طرفی 
دیگر نیز این قرارداد در خروجی نشست شورای امنیت تاثیر بسزایی دارد 
و موجب می شود آمریکا حساب شده تر در پی تمدید تحریم تسلیحاتی 
ایران باشد چرا که از امروز مواضع آنها در سوریه در خطر است و احتماال 
درگیری نظامی بسیار باالیی صورت خواهد گرفت. از سوی دیگر ایران 
در پی فشارهای گسترده بین المللی و منطقه ای با این قرارداد احتماال 
خود را از هر حمله نظامی احتمالی بیمه کرد. احتماال ایران و سوریه در 
حال عبور از روسیه هستند، این پیام تنها به اسرائیل و آمریکا نبود بلکه 

روس ها هم مدنظر  هستند.

عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی 
مجلس دهم در رابطه با »ســند ۲۵ ساله راهبردی 
ایران و چین« گفت: با توجــه به اینکه دولت درگیر 
برجام و سایر مســائل بود حاکمیت این ماموریت 
را به رییس مجلس وقت، الریجانی داد تا ســفری 
به این کشــور داشــته باشــد.محمدجواد جمالی 
نوبندگانی ادامه داد: دیدار رییــس جمهور چین با 
مقام معظم رهبری بسیار مهم بود و بنای ارتباط با 
چین در همان دیدار گذاشــته شد. با توجه به اینکه 
دولت درگیر برجام و سایر مسائل بود حاکمیت این 
ماموریت را به رییس مجلس وقت، الریجانی داد 
تا سفری به این کشور داشته باشــد. الریجانی در 

یکی از بی سابقه ترین سفرهایی که به خارج از کشور 
داشت به همراه رؤسای کمیسیون برنامه و بودجه 
و رییس کمیسیون انرژی و چند نفر از وزرا از  جمله 
وزیر اقتصاد برنامه استراتژیک بلند مدت میان ایران 
و چین را دنبــال کردند.جمالی نوبندگانی بیان کرد: 
آن دیدار اینگونه نبود که بخواهند فقط منافع طرف 
مقابل را در نظر گرفته باشــند بلکه منافع، دوطرفه 
و متقابل اســت. قطعا ایران برای تنوع بخشــی به 
اقتصاد و تجارت و حتــی دور زدن تحریم ها نیاز به 
چنین روابطی نه تنها با چین بلکه با دیگر کشــورها 
دارد؛ کشورهایی که در حال توسعه و رشد هستند و 
می توانند بازار خوبی برای ایران باشند و ایران هم، 

بازار خوبی برای آنها باشــد، از  جمله هند و برخی از 
کشــورهای دیگر که این توانمندی را دارند.وی در 
پاســخ به این ســوال که الریجانی در سفر به چین 
از طرف رهبری پیامی را ارســال کردند؟  گفت: بهتر 
است که اینطور بگوییم، رهبری کامال در جریان سفر 
ایشان بودند و الریجانی از طرف حاکمیت آن هیئت 

را نمایندگی کرد.

اطالعات جدید از سفر رییس سابق مجلس به چین

سخنگوی وزارت امور خارجه:

بهانه های کره جنوبی قابل قبول نیست
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت پیگیری پرونده ترور سپهبد شهید  قاسم سلیمانی  با ارائه توضیحاتی در مورد 
اقدامات انجام شده گفت: پیگیری حقوقی در این زمینه ادامه دارد. جمع بندی نهایی در حال انجام  است و در این ارتباط باید یک سری همکاری ها و تشریک 
مساعی  با کشورهای منطقه از جمله عراق برای شواهد و قرائن داشته باشــیم که این موضوع نیز در حال تکمیل است و ما بر اساس مدارک و شواهد مرحله به 
مرحله در ارتباط با پیگیری این پرونده پیش می رویم.عباس موسوی همچنین در مورد آخرین وضعیت طلب  ۷ میلیارد دالری ایران از کره جنوبی و اقداماتی که 
برای طلب این پول  انجام شده است، خاطر نشان کرد:  هم در سطح سفرا و هم مقامات وزارت خارجه این کشور و همچنین مقامات اقتصادی و بانکی دو کشور 
رایزنی ها و گفت وگوهایی انجام شده و ما این روند را ادامه خواهیم داد.موســوی گفت: ما به صراحت به مقامات کره جنوبی گفته ایم  بهانه ای که آنها برای عدم 
پرداخت بدهی ملت ایران مطرح می کنند قابل قبول نیست ایران تحت تحریم هیچ نهاد بین المللی نیست بلکه یک کشور قلدر و یاغی اقدام به اعمال تحریم های 
یکجانبه علیه ایران کرده است و کره جنوبی موظف به اجرای تحریم های آمریکا نیست. بنابراین بهانه ای که کره جنوبی مطرح می کنند قابل قبول نیست و در هیچ 
محکمه ای قابل پذیرش نخواهد بود.این دیپلمات کشورمان ادامه داد: ما انتظار داریم که هر چه زودتر مقامات کره جنوبی رویکرد خود را تغییر  داده و اقدام به 

پرداخت بدهی ملت ایران بکنند.

چهره روز

وز عکس ر

 انفجار در یک
 ناو آمریکایی

خاموش کردن آتش ســوزی 
در  انفجــار  از  ناشــی 
 USS ناوشــکن آمریکایــی
Bonhomme Richard در 
بندر »ســن دیگــو« در ایالت 
کالیفرنیای آمریــکا. در این 
حادثه ۱8 ملــوان آمریکایی 

زخمی شده اند.

 قوه قضاییه خود را ملزم به همکاری با مجلس
 و دولت می داند

رییس قوه قضاییه گفت: باید توجه داشت راه حل مشکالت کشــور در درون کشور است و نسبت 
به دشــمن خارجی هرجا امتیاز داده ایم، بیشــتر باج خواهــی کرده اند و دنبال تضعیف کشــور 
افتاده اند.آیت ا... رییسی افزود: نسبت 
به برخورد با متجاســرین و مفسدین، 
جدی هستیم، اما برخورد های قضایی 
جایگزین سستی های مدیریتی نیست.

رییس قوه قضاییه تصریح کرد: مدیریت 
کشــور درحوزه های اجرایی نیازمند کار 
مقتدرانه و برنامه ریزی شده است. الزمه 
ایران قوی، اقتصاد قوی است و اقتصاد 
قوی، نیازمند مدیران قوی است.آیت ا... 
رییسی با بیان اینکه حمایت از مدیران 
قوی خطرپذیر و شــجاع در دستور کار ماست، گفت: باید توجه داشــت راه حل مشکالت کشور در 
درون کشور است و نسبت به دشــمن خارجی هرجا امتیاز داده ایم، بیشتر باج خواهی کرده اند و 
دنبال تضعیف کشور افتاده اند.وی خاطرنشــان کرد: همه دستگاه ها با ظرفیت های خود باید پای 
کار نهضت تعاون و احسان بیایند. قوه قضاییه هم برای دسترسی آسان مردم به محرومین و توجه 
به خانواده زندانیان، خود را موظف می داند و تفاهــم نامه با کمیته امداد برای عدم پرداخت هزینه 

دادرسی در همین راستا بود.

 اختالفات در قرارداد گازی ایران و ترکمنستان
 پای»زنگنه« را به مجلس کشاند

عضو کمیسیون انرژی مجلس از حضور »زنگنه« وزیر نفت در جلسه این کمیسیون خبر داد.مصطفی 
نخعی گفت: بر اســاس برنامه ریزی های انجام شــده قرار اســت تا وزیر نفت امروز  در کمیسیون 
انرژی برای بررسی قرارداد گازی ایران و ترکمنســتان و همچنین ارزیابی برنامه های آتی وزارتخانه 
درحوزه های مختلف، حضور یابد.وی افزود: درباره  شکایت ترکمنســتان از ایران در موضوع قرارداد 
گازی و   رأی صادره که به موجب آن ایران ملزم به پرداخت ۲ میلیارد دالر شده، ابهاماتی برای اعضای 
کمیسیون مطرح است که قرار است وزیر پیرامون این موضوع توضیحاتی را ارائه و به سؤاالت اعضا 
پیرامون این موضوع پاسخ دهد.عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه ما به دنبال حل اختالفات 
با در نظر گرفتن منافع ملی هستیم. ، اظهار داشت:معتقدم در راستای دیپلماسی اقتصادی و انرژی 

ما هر چه بیشتر با این کشور ها ارتباط داشته باشیم به نفع منافع ملی است.

 تاکید شورای امنیت ملی عراق بر توسعه گذرگاه های
 مرزی با ایران

»مصطفی الکاظمی« فرمانده کل نیروهای مســلح عراق ، ریاست نشست امنیت ملی دولت این 
کشور را بر عهده داشــت.دفتر الکاظمی در بیانیه ای اعالم کرد: »در این نشست یکسری مسائل و 
تحوالت در عرصه عراق مورد بررسی قرار گرفت و در آن الکاظمی نتایج بازدید خود از گذرگاه مرزی 
مندلی )سومار( در مرز با ایران و اقدامات مربوط به مبارزه با فساد در آنجا و دیگر گذرگاه های عراق 
ارائه کرد«.الکاظمی همچنین تاکید کرد که دولتش در ممانعت از سوءاســتفاده مفســدان از این 
گذرگاه ها تالش زیادی کرده و برنامه هایی را برای توسعه گذرگاه های مرزی تدارک دیده تا سطح 

عملکرد آنها ارتقا پیدا کند.

کافه سیاست

عضو مجلس خبرگان رهبری:

 مصلحت نیست نمایندگان 
به دنبال فشار بر دولت 

باشند
ســخنگو و عضــو شــورای مرکــزی جامعه 
روحانیت مبارز معتقد است پس از فرمایشات 
مقام معظم رهبری نماینــدگان مجلس باید 
رویکرد تعاملی با دولــت اتخاذ کنند.غالمرضا 
مصباحــی مقدم بــا تاکیــد بر لــزوم توجه 
نمایندگان مجلس یازدهم به فرمایشات رهبر 
انقالب، بیان داشــت: امروز دیگر بحث هایی 
همچون »طرح ســوال از رییــس جمهور« و 
یا »استیضاح و ســاقط کردن دولت«، آن هم 
در شــرایط کنونی، موضوعیت ندارد.این عضو 
جامعه روحانیت مبارز ابراز داشت: در شرایطی 
که کشــور در مواجهه با یــک جنگ اقتصادی 
ناخواسته و تحمیلی از سوی آمریکا قرار گرفته، 
مصلحت نیست که نمایندگان مجلس به دنبال 
فشار بر دولت باشند. مجلس و دولت باید در 
قبال هم رویکرد »تفاهم« و »تعامل« داشته 
باشند.عضو مجلس خبرگان رهبری، با اشاره 
به وظایــف ذاتی نماینــدگان مجلس، عنوان 
داشت: وکالی ملت حق دارند مطالبات مردم 
را با صراحت از دولــت بخواهند، حتی در این 
مسیر نیز می توانند با ارائه طرح از بار مشکالت 
کشور کم کنند.این چهره سیاسی اصولگرا در 
پاسخ به این پرسش که نمایندگان چگونه باید 
نقد خود را به عملکرد دولــت ارائه کنند تا نگاه 
رهبر انقالب در این موضوع محقق شود؟، اظهار 
داشــت: نمایندگان مجلس باید در نقد خود 
نسبت به دولت، متانت خود را حفظ کنند. در 
کنار این موضوع باید برای مشکالت مختلفی 

که به آن نقد دارند، راه حل نیز ارائه دهند.

قانونی کردن حضور نظامی ایران در سوریه و چه بسا 
افزایش آن و فرستادن این پیام دوجانبه به آمریکا و 
اسرائیل مبنی بر این که این حضور ادامه خواهد یافت و 
توسعه پیدا خواهد کرد ، ائتالف راهبردی طوالنی مدت دو 

کشور را بازتاب می دهد

بین الملل
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معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت اصفهان:

مرغداران قیمت مصوب مرغ را قبول ندارند
معاون امور بازرگانی و توســعه تجارت ســازمان صمت اصفهــان گفت: مرغــداران اعتقاد دارند 
قیمت ایده آل مرغ ۲۰ هزار تومان اســت در حالی کــه هم اکنون قیمت مصــوب فروش مرغ در 
بازار ۱۶ هزار تومان است.اســماعیل نادری در پاســخ به ســوالی درباره افزایــش قیمت مرغ و 
برنج در بازار اظهار داشــت: در گذشــته به واردات برنج ارز دولتی 4 هزار و ۲۰۰ تومانی اختصاص 
داده می شــد؛ اما هم اکنون به دلیل مشکالت فروش نفت، از ابتدای ســال ارز نیمایی جایگزین 
ارز دولتی شــده اســت، بنابراین هم اکنون قیمت هر کیلوگرم برنــج بین ۱5 تا ۱7 هــزار تومان 
تمام می شــود.وی افزود: مردم نزدیک بــه 5 ماه مــرغ را پایین تر از قیمت مصــوب خریداری 
می کردند و در واقع مابه التفاوت آن از جیــب تولیدکننده می رفت اما در ادامــه، به دلیل افزایش 
قیمت و کمبود نهاده ها و کمبود جوجه ریــزی قیمت مرغ افزایش پیدا کــرد و هم اکنون از قیمت 
مصوب باالتر اســت.معاون امور بازرگانی و توســعه تجارت ســازمان صمت اصفهــان ادامه داد: 
امیدوارم بتوانیــم درباره قیمت مــرغ تا پایان ماه به شــرایط بهتری برســیم، چــون مرغداران 
 اعتقاد دارنــد قیمت ایــده آل مرغ ۲۰ هزار تومان اســت در حالــی که هم اکنــون قیمت مصوب

 ۱۶ هزار تومان است.

 اصفهان، میزبان دو نمایشگاه همزمان در حوزه چوب
 و صنعت می شود

محــل برپایــی نمایشــگاه های بین المللی اســتان اصفهان واقع در پل شهرســتان از بیســت 
و پنجم تا بیســت و هشــتم تیرمــاه ۱۳۹۹ میزبــان دو نمایشــگاه تخصصی چــوب و صنعت 
خواهد بود.»هجدهمین نمایشــگاه صنایــع چوب، ماشــین آالت، یراق آالت و مــواد اولیه« و 
»پانزدهمین نمایشــگاه بین المللی صنعت، ماشــین ابزار، اتوماســیون صنعتــی و ابزار دقیق« 
به مدت چهــار روز در اصفهان برپا خواهند شــد و شــرکت های فعــال در این حوزه هــا به ارائه 
دســتاوردهای خود خواهند پرداخت.پانزدهمین نمایشــگاه بین المللی صنعت، ماشــین ابزار، 
اتوماســیون صنعتی و ابــزار دقیق بــا حضور ۳7 شــرکت از اســتان های تهــران و اصفهان در 
ســه هزار مترمربع فضای نمایشــگاهی برپا خواهد شــد و شــرکت های حاضــر در آن، آخرین 
محصوالت، خدمات و کاالهای حوزه ماشــین ابزار و ملزومات کارگاهی، ابزار دقیق و اتوماسیون 
 صنعتــی، تجهیــزات صنعتی و کارگاهــی و صنایــع و خدمات وابســته کارگاهی را بــه نمایش 

خواهند گذاشت.
در کنار این نمایشــگاه، هجدهمین نمایشــگاه صنایع چوب، ماشــین آالت، یــراق آالت و مواد 
اولیه برپا می شــود که ۳5 شــرکت را از اســتان های اصفهان، تهــران، چهارمحــال و بختیاری، 
 آذربایجــان غربــی و خراســان رضــوی گرد هــم جمــع کــرده تــا توانمندی های خــود را به 

نمایش بگذارند.

افزایش ۸4 درصدی پرواز های فرودگاه های استان
 پرواز هــای فرودگاه های اســتان اصفهان در خرداد امســال ۸4 درصد افزایش یافته اســت.

مدیر کل فرودگاه های اســتان اصفهان گفت: در خرداد امســال ۱۰ هزار و ۱۹5 مورد نشســت و 
برخاست هواپیما در این فروگاه بین المللی ثبت شــده که در مقایسه با مدت مشابه ۸4 درصد 
رشــد داشــته است.حســن امجدی افزود: با برقراری این تعداد پرواز داخلی در این ماه، ۹۶ 
 هزار و 7۹5 مسافر اعزام و پذیرش شــدند.امجدی افزود: با توجه به تعداد پرواز ها و سفر های

 انجام شده از طریق فرودگاه اصفهان در اردیبهشت ماه سال جاری هم تعداد پرواز ها ۶۲ درصد 
افزایش یافته است.

شرکت توزیع برق نسبت به وقوع خاموشی ها به دلیل افزایش مصرف هشدار داد؛

یک قدم تا خاموشی

پیش تر مسـئوالن برق اسـتان نسبت به  مرضیه محب رسول
بـروز خاموشـی هـا در اصفهان بـه دلیل 
افزایـش مصـرف هشـدار داده بودنـد، هـر چنـد اردکانیان وزیـر نیرو 
وعده داده بود در صـورت کاهش 5 درصدی مصرف، شـهرهای بزرگ 
با خاموشـی مواجـه نخواهنـد بود؛ امـا ظاهرا نـه تنها مصـرف کاهش 
نداشـته اسـت بلکه افزایش و شـیب تند صعـودی مصرف بـرق حاال 
اصفهـان را در آسـتانه خطر خاموشـی قرار داده اسـت. این مسـئله از 
آن رو جدی تر شـده که هـوا در هفتـه های آتـی گرم تر و بدون شـک 
مصرف بـرق افزایشـی خواهد بود. طـی روزهـای اخیر بارهـا مصرف 
بـرق در اصفهـان رکـورد شکسـته و بـی مهابـا افزایش داشـته اسـت 
حاال شـرکت توزیع برق هشـدار داده که مسئله خاموشـی در اصفهان 
بسـیار جـدی تر شـده اسـت. بر اسـاس اعـالم مدیـر دفتـر مدیریت 
مصرف بـرق شـرکت توزیع بـرق اصفهـان اگـر مـردم رعایـت نکنند، 
خاموشـی ها اعمـال خواهد شـد. مرسـل صالحی بـا تاکید بـر اینکه 
در صورتـی کـه الگوی مصرف توسـط مـردم رعایـت شـود قطعی برق 
نخواهیم داشـت، افـزود: از تاریخ ۱5 خـرداد طرح پیـک مصرف برق 
کشـور آغاز و تا ۱5 شـهریورماه نیـز ادامـه دارد، برنامـه ریزی ها برای 

خاموشـی ها صورت گرفته اسـت و در صورتی کـه مردم در ایـن زمینه 
همـکاری نکننـد و فشـار به شـبکه بـرق وارد شـود مجبـور بـه اعمال 
خاموشـی ها هسـتیم.وی ادامـه داد: مـا انتظارمان از بخـش خانگی 
بـرای کاهـش مصـرف بـرق زیـاد اسـت، زیـرا 77 درصـد تعـداد 
مشـترکین خانگـی ۲۳ درصـد مصرف انـرژی را بـه خـود اختصاص 
داده اند. مشـترکین باید ایـن نکته را مد نظـر قرار دهند کـه از  ابتدای 
خـرداد تـا انتهـای شـهریور مـاه اگـر مطابـق الگومصـرف نکننـد ۲۳ 
درصـد افزایـش قیمـت بـرق در قبـوض آنـان اعمـال خواهـد شـد.

صالحی افـزود: دربخـش صنـوف اگرپر مصرف ها شناسـایی شـوند 
قادرخواهیـم بـود که جریمـه از  آنـان دریافـت کنیـم و تا تعهـد موثق 
ندهنـد برق آنـان وصـل نخواهـد شـد بنابراین صنـوف پر مصـرف که 
در برخـی خیابان هـا در طول روز اقـدام به روشـنایی بیـش از اندازه و 
مصرف بـرق کننـد، بـا آنان بـه صـورت قانونـی برخـورد خواهد شـد. 
طی سـال های اخیر فرهنگ سـازی توانسـته بخشـی از بار مصرف را 
از روی دوش تولیـد کننـدگان انرژی در کشـور بردارد؛ اما این مسـئله 
بـه تنهایـی کافـی نبـوده و کارشناسـان معتقدنـد بایـد قیمت هـا در 
حیطه برق افزایش بیشـتری داشـته باشـد تا صرفه جویی ها در این 

زمینه افزایـش یابد. صنعـت بـرق از صنایـع اسـتراتژیک و زیربنایی 
اسـت؛ امـروزه زندگی مـا به ایـن صنعت چنان وابسـته شـده اسـت 
کـه هرگونـه اختاللـی در تامیـن بـرق مطمئـن و کافـی مشـکالت 

اساسی را پدید می آورد. 
اگرچـه می تـوان مصـرف بـرق را بـه دو صـورت »مدیریـت بـار« و 
»بهینـه سـازی مصـرف بـرق« مدیریت کـرد و مطابق بـا برنامـه پنج 
سـاله سـوم، قیمت برق به طـور متوسـط سـاالنه ۲۰ درصـد افزایش 
می یابـد، امـا هنوز هـم رفتـار مصرفـی مشـترکین بـر مصـرف گرایی 
داللـت دارد؛ مصـرف گرایـی که بـه زعـم جامعه شناسـان علـت آن را 
در ارزانـی و در دسـترس بـودن همیشـگی انـرژی باید جسـت و جو 
کـرد. سـال هاسـت از عناوینـی ماننـد صرفه جویـی و مصـرف بهینـه 
در کاالهـای اسـتراتژیک ماننـد آب و بـرق دم زدیم؛ سال هاسـت که 
تابسـتان ها رفتـار مصرفی مشـترکین تکلیف خاموشـی ها را روشـن 
می کنـد؛ اما اینکـه چقـدر توانسـتیم در نهادینه سـازی مصـرف بهینه 
در افـراد جامعه بـا تقویت مسـئولیت اجتماعـی و ارزشـمندی انرژی 
موفـق باشـیم را باید بـه میراثی که بـرای آینـدگان به جـا می گذاریم، 

بسـپاریم.

در طرح اقدام ملی مسکن به جای واحد مسکونی، 
پالک مسکونی به واجدان شرایط واگذار می شود.

معاون مسکن و بازآفرینی اداره کل راه و شهرسازی 
اســتان اصفهان گفت: درطرح اقدام ملی مسکن 
بیش از ۳۸ شهر اســتان، در قرارداد اجاره موقت، 
یک پالک مســکونی به دو نفر واجد شرایط واگذار 
می شود و دولت تنها به عنوان ناظر در اجرای ساخت 
و مراحل آن نقش ایفا می کند. ایمان طاهر افزود: 
برای حفظ فرهنگ ســاخت واحد هــای ویالیی و 
جلوگیری از افزایش هزینه های باالی ساخت برای 

متقاضیان شــهر های کوچک در این اســتان مقرر 
شده دولت به جای ساخت و ساز، پالک مسکونی 
را در قرارداد اجــاره موقت به دو نفر واجد شــرایط 

واگذار کند.
وی ادامه داد: در این شهر ها متقاضیان می توانند در 
خصوص تهیه نقشه، اخذ پروانه و انتخاب پیمانکار 
ســاخت اقدام کنند و سعی شــده در طراحی هر 
ساختمان حیاط اختصاصی برای هر متقاضی در نظر 
گرفته شود.معاون مسکن و بازآفرینی اداره کل راه 
و شهرسازی استان اصفهان، زمین های طرح اقدام 
ملی مسکن این اســتان ویژه فرهنگیان را در حال 
واگذاری به تعاونی های مسکن آموزش و پرورش 
دانست و افزود: با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در 

نخستین نشست کمیته تامین مسکن فرهنگیان 
و در اجرای تفاهم نامه دو وزارت راه وشهرســازی و 
آموزش و پرورش زمین برای احداث پنج هزار و ۱۰۰ 
واحد در شهر های فوالدشــهر، بهارستان، گلپایگان، 
مجلسی، تیران، سده لنجان و شهرضا تامین شده 
اســت.ایمان طاهر در خصوص عملیــات اجرایی 
تعدادی از طرح های مســکن اســتان گفت: این 
اداره کل با تعدادی از طرح هــای خودمالک که در 
سال های قبل عملیات اجرایی آن ها آغاز شده بود 
با قیمتی متعادل به توافق رســیده و بر این اساس 
در برخی از شهر های اســتان همچون سده لنجان، 
قهدریجان، گلپایــگان، نوش آباد و شاهین شــهر 

متقاضیان تایید شده اند.

 واگذاری پالک مسکونی به جای واحد مسکونی
 به متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن

خبر روز

از تاریخ ۱۵ خرداد طرح پیک مصرف برق کشور آغاز 
و تا ۱۵ شهریورماه نیز ادامه دارد، برنامه ریزی ها برای 
خاموشی ها صورت گرفته است و در صورتی که مردم در 
این زمینه همکاری نکنند و فشار به شبکه برق وارد شود 

مجبور به اعمال خاموشی ها هستیم

مردم از خرید ماسک های فاقد نشان تجاری خودداری کنند
عضو ســتاد ملی مقابله با کرونا گفت: با توجه به موج گیری بیماری کرونا، مردم در اســتفاده 
از ماسک بهداشتی دقت  داشــته باشند و از خرید ماســک های فاقد نشان تجاری خودداری 
کنند.محمدرضا محبوب فر با اشاره به 
وضعیت هشــدار اصفهان در مقابله با 
کرونا اظهار داشــت: با توجــه به لزوم 
اســتفاده از ماســک برای محافظت 
در برابر ویروس کووید ۱۹ الزم اســت 
شــهروندان در موقع خرید و استفاده 
از ماســک بــه نکاتــی دقــت کنند.

عضوستادملی مقابله با کرونا با اشاره 
به الزامی شدن استفاده از ماسک در 
استان اصفهان، بیان داشت: دسترسی 
به ماسک استریل و بسته بندی شــده در استان بسیار محدود شده اســت.وی بیان داشت: 
مدیریت ستاد اســتانی مقابله با کرونا باید در خصوص افزایش تولید ماسک استاندارد دقت 
داشته باشد.عضو ســتاد ملی مقابله با کرونا با تاکید بر اینکه ماسک های استاندارد و استریل 
دارای نشان تجاری است، گفت: الزم است بعد از تهیه ماسک های پارچه ای وکیوم شده قبل از 

استفاده، آن را شست و با اتو ضدعفونی کرد.

مشکل شرکت کاشی اصفهان رفع می شود
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری اصفهان گفت: مشکل شرکت صنایع کاشی اختالف 
نظرهای سرمایه گذاران است که تا دو هفته آینده رفع می شود.حسن قاضی عسگر با اشاره به اینکه 
شرکت صنایع کاشی اصفهان قدمتی نزدیک به نیم قرن دارد و یکی از بزرگ ترین کارخانه های تولید 
کننده کاشی در ایران است، اظهار داشت: این شرکت با تولید روزانه ۲5 هزار قطعه کاشی بیشترین 
سهم صادرات کاشی از استان اصفهان را دارد.وی افزود: شــرکت صنایع کاشی اصفهان با ۱۳ خط 
تولید در طول دوران فعالیت خود تغییراتی را طی کرده است و توانسته ظرفیت تولیدی و رقابت با 
سایر تولیدکنندگان خارجی را داشته باشد.معاون هماهنگی امور اقتصادی، کمبود مواد اولیه کاشی 
و سرامیک در استان اصفهان را رد کرد و افزود: اختالف نظرهایی توسط سرمایه گذاران شرکت صنایع 
کاشی اصفهان ایجاد شده که طی دو هفته آینده این موضوع به طور کامل حل می شود و جای هیچ 

گونه نگرانی برای کارکنان این شرکت نیست.

 ساخت و تعمیر ۷20 واحد مسکونی 
به همت بسیج سازندگی اصفهان

سازمان بسیج سازندگی استان، 7۲۰ منزل مســکونی در مناطق سیل زده شهر پل دختر و سمیرم 
اصفهان ســاخته و تعمیر کرده است.جانشین ســازمان بسیج سازندگی اســتان اصفهان گفت: 
از ابتدای ســال گذشته تاکنون در مناطق ســیل زده شهر پل دختر و ســمیرم اصفهان 5۶7 منزل 
مسکونی تعمیر و ۱5۳ منزل مســکونی هم ساخته شده است.سرهنگ ســیدمهدی طباطبایی 
افزود: عالوه بر این واحد های مسکونی، 5۶ منزل مسکونی در استان لرستان، 7۶ واحد مسکونی 
در اصفهان و ۲۱ منزل مســکونی هم در سیســتان و بلوچســتان ساخته شــده است.وی گفت: 
تعمیرات بخشی از این خانه ها تا پایان تیرماه به پایان می رسد.گروه های جهادی اصفهان از مناطق 
 مختلف این استان برای خدمت رسانی به ســیل زدگان استان های گلستان، لرستان و خوزستان

 شتافتند.

کافه اقتصاد

اخبار

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: ۱۰ میز  توسعه صادرات صنوف تولیدی امسال به این استان اختصاص یافت.ایرج موفق اظهار داشت: میز توسعه 
صادرات صنوف تولیدی در کشور از سال جاری راه اندازی شده و این میز در اصفهان با محوریت اتاق اصناف مرکز استان و با حضور اتحادیه های صنفی مربوطه برای بررسی 
و پیگیری مسائل و مشکالت صنوف تولیدی به ویژه در حوزه صادرات تشکیل می شود.به گفته وی، حدود ۱۲۶ میز توسعه صادرات برای هر کاال در کشور وجود دارد که 
تعداد این میزها در اصفهان ۱۰ میز از جمله طال، نساجی ، سنگ های قیمتی ، کیف و کفش ، مبل ،فرش دستباف و پوشاک است.وی با بیان اینکه اولین جلسه میز توسعه 
صادرات صنوف تولیدی با حضور اعضا در سازمان صنعت ، معدن و تجارت اصفهان برگزار شد، ادامه داد:گزارش عملکرد و نتایج پیگیری آن به صورت منظم به سازمان توسعه 
تجارت ایران ارسال خواهد شد.رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان افزود: با توجه به ضرورت دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی و سیاست های دولت در 
زمینه تقویت توان صادراتی کشور و کاهش وابستگی به درآمدهای ارزی نفتی در شرایط کنونی، ایجاد میزهای توسعه صادرات صنوف تولیدی و تفویض آن به استان ها 
از اهمیت و مزایای ویژه ای برخوردار است.وی اضافه کرد: تفویض میزهای توسعه صادرات به استان ها بر پایه ارتقای بهره وری، افزایش تولید، حمایت، توانمندسازی، 

تقویت و شناسایی توان بالقوه صادرات صنوف کشور در دستور کار سازمان توسعه تجارت ایران و اتاق اصناف ایران قرار گرفت.

10 میز توسعه صادرات صنوف به اصفهان اختصاص یافت 

عشایر منطقه 
»اللی«

هر ساله »عشایر منطقه اللی« 
اســتان خوزســتان از اواسط 
فروردین و با گرم شــدن هوا 
شروع به کوچ به سمت مناطق 
ییالقی و سردسیر شهرستان 
فریدونشهر اســتان اصفهان 

می کنند.

وز عکس ر

عکس: ایسنا

 کرونا اثر خود را بر بازار 
کار گذاشت؛

  حذف 1.۵ میلیون
 نفری شاغالن

ز ایـن حکایـت  گزارش هـای رسـمی ا
دارد کـه در بهـار امسـال و در زمـان شـیوع 
ویـروس کرونـا کـه کسـب و کارهـای 
مختلـف را تحـت تاثیـر قـرار داد، یـک 
ر نفـر از جمعیـت  5۰۰ هـزا میلیـون و 
شـاغالن کاهـش یافتـه اسـت.از اسـفند 
بـا شـدت گرفتـن  سـال گذشـته کـه 
ویـروس کرونـا همـراه بـود و در سـال 
جدیـد نیـز ادامه داشـته اسـت، کسـب و 
کار در بخـش هـای مختلف دچار آسـیب 
شـدند؛ بـه ویـژه در یکـی دومـاه ابتدایـی 
امسـال کـه بـا تعطیلـی برخـی اصنـاف 
همراه بـود،  اشـتغال تعداد زیـادی تحت 
لیـت  تاثیـر قـرار گرفتـه و بـا توقـف فعا

 مواجه شد.
این در حالی اسـت کـه تازه تریـن گزارش 
مرکز آمار از وضعیت اشـتغال و بیکاری در 
فصل بهار نشـان از مشـهود بودن اثر کرونا 
بر بازار کار کشـور در بهار امسـال نسـبت به 
فصل مشـابه سـال قبل دارد و طبق اعالم 
مرکز آمـار، جمعیـت غیرفعـال افزایش و 
جمعیت شـاغل و بیکار )جمعیـت فعال( 
با کاهـش همـراه بـوده اسـت؛ بـه طوری 
که بررسـی نرخ بیـکاری افراد ۱5 سـاله و 
بیشـتر از این حکایـت دارد کـه ۹.۸ درصد 
از جمعیـت فعـال بیـکار بوده انـد و نـرخ 
بیـکاری نسـبت بـه بهار سـال گذشـته ۱.۱ 
درصد کاهـش دارد.جمعیت شـاغلین ١٥ 
سـاله و بیشـتر در ایـن فصـل ٢٢ میلیون 
و ٩٦٣ هـزار نفـر بوده که نسـبت بـه فصل 
مشـابه سـال قبـل تقریبا یـک میلیـون و 

5۰۰ هـزار نفر کاهش داشـته اسـت.
4۱ درصـد  همچنیـن در بهـار امسـال 
له و بیشـتر از لحـاظ  جمعیـت ۱5 سـا
اقتصـادی فعـال بوده انـد، یعنـی در گروه 
شـاغالن و بیـکاران قـرار گرفته انـد و نـرخ 
مشـارکت اقتصـادی آن  کاهـش ۳.7 

درصـدی دارد. 
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معاون بهداشت و درمان سپاه چهارمحال و بختیاری خبر داد:

آماده باش سپاه در خط مقدم  مقابله با  کرونا

معاون بهداشـت و درمان سـپاه  چهارمحال و بختیاری اظهار داشـت: 
از اسـفندماه بـا شـیوع کرونا، سـپاه اسـتان بـرای کمک به دانشـگاه 
علـوم پزشـکی بـا انعقـاد یـک تفاهم نامـه، 4 نقاهتـگاه را بـا ظرفیت 
200 تخت در شـهرکرد ، بروجن، لردگان و فارسـان  تا پایان  اردیبهشت 
راه انـدازی کـرد کـه در نهایـت بـا مالیم شـدن شـیب تعـداد مبتالیان 
تنهـا یک نقاهتـگاه مرکزی برپـا باقی مانـد و بقیه جمع آوری شـدند.

کنـون در صـورت اعـالم  نیـاز  تـورج اسـماعیلی تصریـح کـرد: هم ا
دانشـگاه علوم پزشـکی، نقاهتـگاه مرکـزی شـهرکرد بـا 70 تخـت که 
قابلیـت افزایـش بـه 100 تخـت را دارد و سـایر نقاهتگاه هـا در همـه 
شهرسـتان های اسـتان به کمک سـپاه راه اندازی خواهند شد.معاون 
بهداشـت و درمان سـپاه قمربنی هاشـم )ع( افـزود: این نقاهتگاه ها 
بـرای نگهداری از بیمـاران مبتال به کرونـا در دوره نقاهـت برنامه ریزی 
شـده و کادر مجـرب و امکانـات موردنیـاز بـرای خدمات رسـانی 
مهیاست.اسـماعیلی خاطرنشـان کرد: در حال حاضر 40 نیرو شـامل 
پزشـک، پیراپزشـک، پرسـتار و نیروهـای امدادگـر از بسـیج جامعـه 
پزشـکی، نیروهـای مسـلح و مراکـز درمانـی سـپاه شـیفت بندی و 
درصورت لـزوم آمـاده خدمات رسـانی هسـتند کـه قابلیـت افزایش 

تعـداد پرسـنل نیـز وجـود دارد.وی بـا اشـاره بـه فعالیـت گـردان 
جنگ نوین سـپاه قمر بنی هاشـم )ع( اسـتان و نیروهـای جهادی در 
ابتدای شـیوع کرونا بـرای ضدعفونـی معابر و شـهرها گفت: بـا توجه 
به تبعـات زیسـت محیطـی مـواد ضدعفونـی کننـده، ادامـه فعالیت 
این گـردان بـه صـورت نقطـه زنـی در بیمارسـتان ها، مراکـز درمانی و 

مـکان هـای پرتجمـع خواهـد بود.
معـاون بهداشـت و درمـان سـپاه قمربنـی هاشـم  )ع( بـا تاکیـد 
بـر آمـاده بـاش بسـیج و سـپاه همـراه بـا سـایر ارگان هـا بـرای 
خدمات رسـانی در خـط مقـدم مقابلـه با شـیوع کرونـا تصریـح کرد: 
درحـال حاضر 5 خـودرو از گـردان جنگ نویـن آماده خدمات رسـانی 
بـرای پاکسـازی  مناطـق مختلف با هـدف جلوگیـری از شـیوع کرونا 

. هسـتند
کنـون در 4 مرکـز درمانـی سـپاه اسـتان  اسـماعیلی افـزود: هم ا
خدمـات درمانـی ارائـه می شـود و نیروهـا بـرای مقابله و ریشـه کنی 
ویـروس کرونـا بسـیج هسـتند.به گفتـه  وی، تمامـی پروتکل هـای 
بهداشـتی در پادگان ها، بسـیج و مراکز سـپاه چهارمحـال و بختیاری 

بـرای نیروهـا، سـربازان و بسـیجیان رعایـت و کنتـرل می شـود.

طرح ذبح قربانی در مناطق محروم چهارمحال و بختیاری
طرح ذبح قربانی و توزیع گوشــت بین نیازمندان در مناطق محروم چهارمحــال و بختیاری اجرا 
می شــود.مدیر ســتاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مســاجد اســتان گفت: این طرح 
با همکاری موسســه حضــرت خدیجه )س( اســتان قم و برنامه ســمت خدا اجرا می شــود.

 محمدرضا مظاهــری افزود: ذبــح قربانی و توزیع گوشــت بین خانــواده های نیازمند توســط 
 کانــون های منتخــب اســتان در مناطق محــروم انجام مــی شــود.به گفته وی، کانــون های 
 فرهنگــی هنری ســطح اســتان از آغاز شــیوع کرونا تاکنــون با اجــرای رزمایش مواســات و 
همدلی بســته های معیشــتی زیادی را بین خانواده های نیازمند توزیع کرده اند و همچنان هم 

ادامه دارد.
مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان افزود:  ضدعفونی مساجد و معابر 
عمومی، تولید و توزیع ماســک و دســتکش های یک بارمصرف بین نیازمندان از دیگر اقدامات 

کانون های فرهنگی هنری استان در راستای ریشه کن کردن کروناست.

ورود پست به توسعه اشتغال در چهارمحال و بختیاری
مدیرعامل پست چهارمحال و بختیاری با اشاره به ورود پســت به توسعه اشتغال در استان گفت: 
شرکت پست با راه اندازی 68 فروشگاه اینترنتی و توســعه تجارت الکترونیک فعالیت خود را در 
زمینه توسعه اشتغال و همچنین رونق صنایع در استان آغاز کرده است.عبدل درگاهی با بیان اینکه 
حدود 50 درصد از فروشگاه های راه اندازی شــده مربوط به دوران بعد از کروناست، افزود: پست 
با وجود کرونا هیچ گونه تعطیلی نداشت و حدود 7۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته در 
ترافیک کاری خود پیشرفت داشت که این موضوع بیانگر استفاده و اعتماد مردم به پست و خرید 

اینترنتی است.
وی با بیان  اینکه ۹0 درصد از کل اســتان دارای کد پستی هســتند، خاطر نشان کرد: از شرکت های 
دانش بنیان دعوت می شود در تولیدات استان و با توجه به فناوری های موجود برای ارسال به نقاط 
مختلف کشور برای پســت ترافیک ایجاد کنند که پســت آمادگی ارائه خدمات اعم از مکان و ارائه 
تسهیالت برای اشتغال های نوپا را دارد.درگاهی ادامه داد: محصوالت باغی، دامی تولیدات استان و 
محصوالت کشاورزی و صنایع دستی را به سایر استان ها معرفی می کنیم که این معرفی باعث رونق 
این صنایع و همچنین استان می شود، همچنین پست در بحث بازاریابی و تبلیغ برای فروشگاه ها 
فعالیت می کند.وی اظهار داشت: پست با توســعه تجارت الکترونیک زمینه  را برای تحقق دولت 

الکترونیک فراهم می  آورد.

تدوین 2۷ بسته سرمایه گذاری خارجی در چهارمحال و بختیاری
معاون اقتصادی اداره کل اقتصادی و دارایی چهارمحال و بختیاری گفت: تا کنون 27 بســته برای 
جذب سرمایه گذار خارجی در استان تدوین شده و این بسته ها با شناسایی ظرفیت های جدید در 

حال افزایش است.
شهناز عســگریان افزود: بسته های ســرمایه گذاری خارجی متناســب با ظرفیت های استان در 
بخش های گردشگری، کشــاورزی، صنعت، آب، برق و انرژی های خورشــیدی تهیه شده است.

عسگریان با بیان اینکه بسته های ســرمایه گذاری با همکاری دستگاه های اجرایی تهیه می شود، 
اضافه کرد: تالش شده در این بسته ها طرح هایی به ســرمایه گذاران خارجی ارائه شود که عالوه بر 
اینکه برای سرمایه گذار توجیه پذیر باشد، به رشد و توسعه استان نیز منتهی شود.وی با بیان اینکه 
در سال های اخیر دو طرح ســرمایه گذاری خارجی در بخش نیروگاه خورشیدی در استان مصوب 
شده است، ادامه داد: موانعی نظیر تحریم ها، تاکنون مانع از اجرایی شدن این طرح ها شده است.

مشکالت دیگری نظیر بروکراسی اداری، نبود مشوق های الزم برای سرمایه گذاران و برخی مشکالت 
اجتماعی از دیگر موانع جذب سرمایه گذاری خارجی در استان است.

بام ایرانخبرخوان

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
چهارمحال و بختیاری خبر داد:

 ترویج نماز از رویکردهای
 مهم فرهنگ و ارشاد است

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی چهارمحال و 
بختیــاری از اهمیت ترویج فرهنــگ نماز در بین 
مردم و همچنین برنامه های ویژه این اداره کل در 

خصوص گسترش فرهنگ نماز خبر داد.
شــریفی بــا تاکید بــر اهمیت اشــاعه نمــاز در 
برنامه هــای فرهنگی هنری اســتان گفت: اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی بر خالف سایر ادارات 
که رویکردی درون دستگاهی در خصوص ترویج 
فرهنگ نمازخوانی دارند، وظیفه ای گســترده تر 
دارد و عالوه بر آن وظیفه گســترش این فرهنگ 
در بین عمــوم را نیز بر عهــده دارد.وی ادامه داد: 
اگر قرار باشــد فقط به طور مســتقیم بــر رویکرد 
ترویج نماز ورود پیدا کنیم، ممکن است مخاطب 
خیلی جذب این موضوع و هدف نشــود؛ اما اگر 
به طور غیر مستقیم، این رویکرد ر ادر برنامه های 
فرهنگی، رســانه ای و هنــری خود قــرار دهیم، 
مخاطب وارد بطــن جریان کار شــده و با پیامی 
کــه از برنامه ها دریافت می کنــد، متوجه اهمیت 
و جایگاه نماز می شــود. مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اســالمی چهارمحال و بختیاری توضیح داد: اگر 
بخواهیم رویکرد نماز را در قالب یک ســخنرانی و 
گفت وگو ترویج دهیم، تاثیر چندانی ندارد؛ اما اگر 
در قالب یک نمایش، فیلم کوتاه، کلیپ، شــعر و 
سرود آهنگین باشد، تاثیرگذاری مضاعفی خواهد 
داشت.شریفی تصریح کرد: باید سلسله فیلم های 
کوتاهی تحت عنــوان »لبخند خــدا« در انجمن 
سینمای استان تولید شود و ادامه دار باشد تا افراد 
بعد از مدتی منتظر این فیلم ها بوده و این تولیدها 
تاثیر خود را بر اذهان، افکار و اعمال مردم گذاشته 
باشد.وی خاطرنشان کرد: اگر شــرایط کرونایی 
ادامه دار شد، باید رویکرد ترویج و اشاعه نماز را در 
فضای مجازی پیــش ببریم و از این موضوع مهم 

غافل نشویم.

تحدید حدود اختصاصی
4/149 شــماره نامــه : 139985602024003252-1399/04/17 چون تحدید حدود 
ششدانگ یک باب خانه پالک 4786/621 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده 
ثبتی به نام آقای اله کرم بیگدلی کمیتکی فرزند عباس در جریان ثبت است و به علت عدم 
حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و 
طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشنبه مورخه 99/5/20 ساعت 9 
صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین 
یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی 
ثبت معترضین ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست 
 به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این اداره تسلیم نمایید. 

م الف: 906853  قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

4/150 شــماره نامــه : 139985602024003256-1399/04/17 چون تحدید حدود 
ششدانگ یک باب مغازه پالک ثبتی 4348/2896 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتی به نام آقای حسین وحیدی دســتجردی فرزند کریم در جریان ثبت است و 
به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 
قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارشــنبه مورخه 
99/5/22 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند 
و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده های معترضی ثبت معترضین ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این 
اداره با تقدیم دادخواســت به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به 
این اداره تســلیم نمایید. م الف: 906889  قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 

جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

4/173 طبق تقاضای 66472 - 1399/04/08 باستناد دو برگ استشهادیه مصدق پیوست 
که امضای شهود رسما گواهی گردیده آقای علی آقا درب اصفهانی فرزند نصراله مدعی 
اند سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششــدانگ قطعه زمین به مساحت 221/35 متر مربع 
شــماره 4015 فرعی مفروز و مجزی از باقیمانده 70 فرعی از 33 اصلی بخش دو کاشان 
در دفتر 710 صفحه 101 ذیل ثبت 117186 به نام علی اقا درب اصفهانی ثبت و ســند 
مالکیت بشماره چاپی 195994 صادر و تسلیم شــد که در بعلت جابجایی مفقود گردیده 
اینک درخواست سند مالکیت المثنی نموده است لذا طبق تبصره یک ماده 120 اصالحی 
آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور 
یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت وســند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس واصل سند به ارائه کننده مسترد گردد اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد 
یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مزبور صادرو به متقاضی 
تسلیم خواهد شد. م الف: 908977 مهدی اسماعیلی طاهری  سرپرست ثبت اسناد 

و امالک کاشان 
حصر وراثت

4/151 آقا/خانم   محسن رسولي قهرودي  به شناسنامه شماره   1089 به شرح دادخواست 
به کالسه   738/99   از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان  حسین رسولي قهرودي  به شماره شناسنامه   661   در تاریخ  1326/4/10 
 اقامتگاه دائمي خود بــدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 
1- نصرت اراني فرزند فخرالدین به ش ش 709 همسر متوفي، 2- بتول رسولي قهرودي 
به ش ش 1486 ، 3- نگارخانم رسولي قهرودي به ش ش 56 ، 4- رسول رسولي قهرودي 
بــه ش ش 1395 همگي فرزندان متوفــي والغیر . اینک با انجام تشــریفات مقدماتي 

درخواست مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و 
یا وصیتنامه ازمتوفي/متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهي صادرخواهد شــد.م الف: 909082 قاضي شعبه ششم شوراي حل 

اختالف کاشان 
حصر وراثت

4/152 آقا/خانم   ابوالفضل بوستاني فیني به شناسنامه شــماره  46 به شرح دادخواست 
به کالسه  9900818 از این شورا درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان  علي اکبر بوستاني فیني  به شماره شناسنامه 122 در تاریخ     98/10/29  
اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- 
زهرا بوستاني فیني فرزند علي اکبر به ش ش 43105 ، 2- ابوالفضل بوستاني فیني فرزند 
علي اکبر به ش ش 46 فرزندان متوفي والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست 
مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه 
ازمتوفي/متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي 

صادرخواهد شد.م الف: 909085 قاضي شعبه ششم شوراي حل اختالف کاشان 
حصر وراثت

4/153 آقا/خانم  علي اکبر خاتوني  به شناسنامه شماره 191 به شرح دادخواست به کالسه     
758/99   از این شــورا درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان رضا خاتوني بیدگلي     به شماره شناسنامه 5686  در تاریخ  1399/2/2   اقامتگاه 
دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1- توران 
خاوري کاشاني فرزند غالم به ش ش 35274 همسر متوفي، 2- علي اکبر خاتوني به ش 
ش 191 ، 3- معصومه خاتوني به ش ش 815 همگي فرزنــدان متوفي والغیر. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهي مي نماید تا 
هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه ازمتوفي/متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادرخواهد شد. م الف: 909268 قاضي شعبه 

ششم شوراي حل اختالف کاشان 
حصر وراثت

4/154 آقا/خانم   ابوالفضل بوستاني فیني  به شناسنامه شماره  46  به شرح دادخواست به 
کالسه  819/99  از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان  فاطمه خانم بابایي فیني  به شماره شناسنامه   57   در تاریخ  84/4/25   اقامتگاه 
دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- علي اکبر 
بوستاني فیني به ش ش 122 همســر متوفي، 2- زهرا بوستاني فیني به ش ش 43105 
فرزند متوفي، 3- ابوالفضل بوســتاني فیني به ش ش 46 فرزند متوفــي. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهي مي نماید تا هرکسي 
اعتراضي دارد و یا وصیتنامه ازمتوفي/متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادرخواهد شد.م الف: 909086 قاضي شعبه ششم 

شوراي حل اختالف کاشان 
اخطار اجرائي

4/155 مشــخصات محکوم علیه  : مجید نجار پور سلماس مجهول المکان، مشخصات 
محکوم له: عباس دعائي به نشاني فاز 2 ناجي آباد – کوچه نیلوفر 2 – ارغوان 3 محکوم به، 
به موجب راي شماره 1306/98 تاریخ 98/11/20 حوزه 5 شوراي حل اختالف شهرستان 
کاشان که قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم است به : پرداخت مبلغ پانزده میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1385000 ریال بابت خسارت دادرسي و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول درحق  محکوم له و پرداخت نیم 
عشر اجرایي در حق دولت رعایت تبصره 2 ماده 306 ق ا.د.م الزامي است . ماده 34 قانون 
اجراي احکام :همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد ان را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي 
کند که اجراي حکم و استیفا محکوم به از ان میسر باشــد و در صورتي که خود را قادر به 
اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایي خود را به قسمت اجرا 
تســلیم کند و اگر مالي ندارد صریحا اعالم نماید .  م الف: 908980  حوزه 5 شوراي 

حل اختالف شهرستان  کاشان 

حصر وراثت
4/156 خانم نینیا برومند به شماره شناســنامه 44261 با استناد شهادتنامه و گواهي فوت و 
رونوشت  شناسنامه ورثه ، درخواستي بشماره 99 / 373  تقدیم این شورا نموده چنین اشعار 
داشته است که شادروان علي مراد برومند مورچه خورتي فرزند امیر بشناسنامه شماره 44261 
در تاریخ 18 / 4 / 1399 درگذشته و ورثه وي در هنگام درگذشت عبارتند از 1 - نینا برومند   
نام پدر علي مراد شماره شناسنامه 44261 نسبت با متوفي فرزند2- نیلوفر برومند  نام پدر علي 
مراد  شماره شناسنامه 374 نسبت با متوفي فرزند 3- جهانگیر برومند  نام پدر علي مراد شماره 
شناسنامه 654 نسبت با متوفي فرزند اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهي ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد گردید 

.م الف: 908699  شاه نظري. شعبه ویژه حصر وراثت شاهین شهر 
اخطار اجرایي

4/157 محکوم علیــه 1- محمد کرم پیــش بین فرزند کــرم 2 - نصرت الــه مهرابي 
فرزند محمد نبي هــردو مجهول المکان و محکوم له عماد آراســته پور دیوشــلي فرزند 
محمد علي بنشــاني شاهین شــهر خ عطار 3 شــرقي پ 15 کد ملي 2709653583   به 
موجب راي شــماره 353 تاریــخ 8 / 7 / 98 حــوزه چهارم حقوقي شــوراي حل اختالف 
 شهرستان شاهین شهر محکوم علیه محکوم است به پیرو اجراییه شماره 98 / 201 مورخ
 26 / 9 / 98 دراجراي ماده 11 قانون اجراي احکام مدني و به موجبي راي اصالحي صادره 
از این شورا به شماره 353 مورخ 8 / 7 / 98 بدینوسیله شماره پالک قبلي خودروي موضوع 
اجرائیه سابق از شماره ایران 57 – 815 ج 22 به شماره ایران 57 – 915 ج 22 تغییر و اجرائیه 
سابق اصالح مي گردد . ماده 34 قانون اجراي احکام همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ 
شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایي 
 خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحا اعالم نماید. م الف: 908693

 سعید مهدي پور  قاضي شعبه چهارم  حقوقي شوراي حل اختالف شاهین شهر 
ابالغ رای 

4/158 شماره پرونده : 99 / 66 ش 11ح  شماره دادنامه 201 – 99/4/15 تاریخ رسیدگی : 
درخصوص دعوی خواهان آقای مجتبی خسروی بنشانی شاهین شهر خیابان خانه کارگر 
خیابان شــمس تبریزی نیم فرعی 1 جنوبی پ 17 واحد 2 به طرفیــت خوانده اقای حمید 
بخشایش  بنشــانی مجهول المکان گردشــکار پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه 
فوق و اجرای تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء شــورا ختم رسیدگی را اعالم 
 و بشــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید درخواست ابطال چک شماره 290189 مورخ
 20 / 8 97 مبلغ 500 هزار تومان و 290190 مــورخ 15 / 10 / 97 مبلغ 500 هزار تومان و 
290191 مورخ 20 / 11 / 97 به مبلغ 300 هزار تومان همگی عهده بانک رفاه استرداد الشه 
چکها مبلغ کل ها یک میلیون و ســیصد هزار تومان  و مطالبه خسارت دادرسی با توجه به 
محتویات پرونده و نظر به مفاد دادخواست تقدیمی و صورتجلسه شورا وکیل خواهان توضیح 
داده که موکل ایشــان چکهای موضوع دعوی را بابت هزینه ثبت نام فرزندش به مدرسه 
پاسارگاد که مطلق به خوانده است داده و مدرسه مذکور تعطیل شده و موکل وی مبلغ 500000 
تومان به تاریخ 7 / 3/ 97 از طریق دستگاه پوز دبستان پسرانه پاسارگاد پرداخت نموده است  و 
خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و نسبت به دعوی مطروحه ایراد 
و تکذیبی بعمل نیاورده است دعوی خواهان را وارد دانسته و مستندا به مواد 198 – 515 و519 
ق . آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به استرداد چکهای فوق الذکر به خواهان و  پرداخت مبلغ 
000 / 430 ریال بابت هزینه دادرسی ونیز پرداخت حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و 
اعالم می دارد در خصوص قسمتی از خواسته وکیل خواهان مبنی بر درخواست ابطال چکهای 
فوق ایشان به شــرح صورت مجلس مورخ 8 / 4 / 99 دعوی خودرا دراین خصوص مسترد 
نموده است لذا به استناد بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرارداد رد دعوی خواهان 
صادر می گردد.  رای صادره  غیابی و مدت بیست روز  پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا 
و ظرف همین مدت قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه عمومی حقوقی شاهین شهر است . 

م الف: 908697  محمد طباطبایی قاضی شعبه 11 شورای حل اختالف  شاهین شهر  

مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(
پرونــده:  شــماره   139903902004000098 آگهــی:  شــماره   4 /159
139704002004000666 آگهی مزایده پرونده اجرایی به شــماره بایگانی: 9705865 
ششدانگ یکدستگاه آپارتمان پالک شــماره 19190 فرعی از 68 اصلی بخش 14 ثبت 
حوزه غرب اصفهان مفروز و مجزا شده از 14387 فرعی از اصلی مذکور به مساحت 98/6 
متر مربع که 8/15 متر آن تراس مسقف جنوبی است و بانضمام پارکینگ 19199 فرعی 
واقع در طبقه منهای 60 و تمامی آپارتمان ها حق عبور دارد به مســاحت 12/5 متر مربع 
به آدرس: ملک شهر، خیابان مفتح خیابان رسالت نبش کوچه ارغوان مقابل فضای سبز 
پالک 34 که سند / اســناد مالکیت آن در صفحه 585 دفتر امالک جلد 825 ذیل شماره 
 211539 و به شماره چاپی 486144 سری د ســال 93 ثبت و صادر شده است با حدود:
 شــماال به طول 3/98 متر دیواریســت به فضای پالک 68 باقیمانده دوم دو قسمت که 
اول شرقی اســت به طول 0/97 متر و 2/66 متر پنجره و دیواریســت و پنجره به نورگیر 
19188 فرعی شرقًا اول به طول 4/63 متر دیوار اشــتراکی با 19191 فرعی دوم در سه 
 قسمت اول جنوبی سوم شمالی به طول 2/16 متر و 2/40 متر و 2/34 متر دیوار به دیوار 
درب و دیوار به راه پله مشاعی ســوم به طول 7/27 متر دیوار اشتراکی با 19191 فرعی 
جنوبًا در ســه قســمت دوم پخی به طول 6/5  متر و 1/18 متر و 0/13 متر دیوار و دیوار 
کوتاه تراس و دیوار به فضای حیاط مشــاعی غربا به طــول 1/10 متر دیواری به پالک 
68 باقیمانده حدود پارکینگ: شــماال اول به طول یک متر به دیوار راه پله مشــاعی دوم 
به طول 4 متر خط مســتقیم مفروض به پالک 19198 فرعی شرقا به طول 2/5 متر خط 
مســتقیم مفروض به محوطه پارکینگ جنوبا به طول 5 متر خط مستقیم مفروض است 
19200 فرعی غربا به طول 2/5 متر دیوار 19189 فرعــی حقوق ارتفاقی ندارد که طبق 
نظر کارشناس رسمی پالک فوق یکدستگاه آپارتمان بمساحت 98/60 متر مربع واقع در 
بخش 14 ثبت اصفهان بانضمام ششــدانگ پارکینگ پالک 19199 فرعی به مساحت 
5/12 متر مربع که کلیه آپارتمانها از آن حق عبور دارند با اســکلت: ســقف تیرچه بلوک 
روی ســتونها میانی دیوار آجری کف ساختمان ســرامیک فرش درب و پنجره خارجی 
پروفایل آهن و شیشه و چوب آشــپزخانه کابینت فلزی دیوارهای داخلی گچ پرداختی و 
رنگ مستعمل عمر ساختمان حدود 12 سال است سیستم گرمایش از بخاری گازی خنک 
کننده کولر آبی نمای خارجی آجر 3 سانتی و دارای انشعابات آب و برق گاز فاضالب است 
ملکی آقای محمد تقیان بالنی که طبق سند رهنی شماره 21575 مورخ 1395/11/19 
دفترخانه اسناد رسمی شماره 119 شهر اصفهان استان اصفهان در رهن بانک کشاورزی 
اصفهان واقع می باشــد و طبق اعالم بانک مــورد وثیقه فاقد بیمه نامه می باشــد و از 
ساعت 9 الی 12 روز یکشــنبه مورخ 99/5/5 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع 
در خیابان هشت بهشت شرقی چهار راه اول شــهید صداقتی ابتدای خیابان الهور سمت 
 چپ طبقه سوم به مزایده گذارده می شــود.  مزایده از مبلغ پایه 3/450/000/000 ریال
 ) سه میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون ریال( شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین 
قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود.  الزم به ذکر اســت پرداخت بدهی های مربوط 
به آب، برق، گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق اشــتراک و مصــرف در صورتی که مورد 
مزایده دارای آنها باشــد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شــهرداری و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشــد به عهده برنده مزایده است 
 ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از 
 محل مازاد بــه برنده مزایده مســترد می گــردد ضمنًا ایــن آگهی در یــک نوبت در 
روزنامــه زاینــده رود چــاپ اصفهــان مــورخ 99/4/24 درج و منتشــر مــی گردد 
و در صــورت تعطیلــی روز مزایــده بــه روز بعــد موکــول مــی گــردد. توضیحــًا 
شــرکت در مزایــده منــوط بــه پرداخــت ده درصــد از مبلــغ پایــه کارشناســی 
 به حســاب ســپرده ثبــت و حضــور خریــدار یــا نماینــده قانونــی او در جلســه 
مزایده است. برنده مزایده مکلف است  ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از 
تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر، مانده 
فروش را به حساب ســپرده ثبت واریزنکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب 
 خزانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید 

می گردد.م الف: 911135  یعقوبی سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان



سه شنبه 24 تیر  1399 / 22 ذی القعده 1441/ 14 جوالی 2020/ شماره 3019
در مرحله دوم رزمایش احسان و همدلی در استان اصفهان صورت گرفت؛

توزیع 300 تن محصوالت پروتئینی بین نیازمندان
همزمان با سراسر کشور مرحله دوم رزمایش احسان و همدلی در اســتان اصفهان اجرا شد.طی 
مراسمی با حضور نماینده، ولی فقیه و امام جمعه اصفهان بسته های مرغ برای توزیع بین آسیب 
دیدگان کرونا تحویل نیرو های جهادی همکار ستاد اجرایی فرمان امام)ره( در این استان شد.رییس 
ستاد اجرایی فرمان امام خمینی )ره( در اصفهان با بیان اینکه درمرحله دوم این رزمایش ۳۰۰ تن 
مرغ به ارزش چهار میلیارد تومان بین آســیب دیدگان از کرونا توزیع می شود،  گفت: این بسته ها 
در ۱۰ شهرستان استان بین نیازمندان توزیع خواهد شد.مصطفی خروطی  ادامه داد: بیش از ۲۰۰ 

جهادگر مشغول شناسایی افراد آسیب دیده از کرونا هستند.

آخرین وضعیت زندان های اصفهان در شیوع کرونا
مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان اصفهان، آخرین وضعیت زندان های استان با توجه 
به شیوع بیماری کرونا را تشریح کرد.اسدا... گرجی زاده با بیان اینکه مراکز بهداشت و بیمارستان های 
استان اصفهان تاکنون به همه مراجعات از زندان های استان در خصوص بیماری کرونا پاسخ داده اند، 
اظهار کرد: تاکنون از همه افراد مشکوک تست کرونا گرفته شده ؛ اما امکان انجام تست کرونا روی همه 
زندانیان وجود ندارد و این امر نیز ضرورتی ندارد.وی با بیان اینکه شرایط شیوع کرونا در زندان ها مانند 
دیگر نقاط جامعه است، افزود: حتی در زندان ها شرایط نیز بهتر است.مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی 
و تربیتی با بیان اینکه مرکز قرنطینه در زندان های استان اصفهان فعال است، گفت: هر یک از زندانیان که 
احساس بیماری داشته باشند به قرنطینه منتقل می شوند.وی با بیان اینکه فوتی های زندان های استان 
اصفهان صرفا به علت کرونا نبوده است، ادامه داد: در حال حاضر ۱۱ نفر در مرکز قرنطینه زندان اصفهان 

تحت مراقبت هستند و ۵ زندانی نیز در بیمارستان های بیرونی بستری شده اند.

معاون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:
 فاصله گذاری رعایت نشود، مرگ و میر  بیشتری

 خواهیم داشت
معاون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: هم اکنون آمار بیماران به حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد بستری های 
موج اول رسیده و باتوجه به روند پرســرعت افزایش تعداد بیماران، توصیه می کنم مردم فاصله گذاری 
اجتماعی را به صورت جدی رعایت کنند.بهروز کلیدری با اشاره به افزایش آمار مبتالیان به بیماری کرونا 
در استان اصفهان اظهار داشت:  بیمارستان های امین، غرضی و خورشید در اصفهان با تمام ظرفیت شان 
سرویس ارائه می دهند و بیمارســتان های الزهرا و شریعتی نیز قســمتی از ظرفیت شان را در اختیار 
گذاشته اند ولی اگر با همین روند پیش برویم احتماال در سه هفته آینده مجبور می شویم از کل ظرفیت 
بیمارستان های بزرگ الزهرا و شریعتی اســتفاده کنیم چراکه طبق پیش بینی ها، درصورت ادامه روند 
صعودی ابتال به بیماری به ۱۰۰۰ تخت بستری در شهر اصفهان نیاز داریم.وی افزود: متاسفانه این اتفاق 
ســبب تعطیلی خدمات غیر کرونایی در مرکز استان و آســیب دیدن بیماران غیرکرونایی می شود؛ به 
بیمارستان های خصوصی و خیریه اعالم شده که دو بخش در بیمارستان داشته باشند تا درصورت مبتال 
شدن یک بیمار از خدمات غیرکرونایی به بیماری کرونا در همان بیمارستان به او سرویس داده شود.وی 
افزود: مبتال شدن بیشتر افراد در روزهای اخیر به دلیل حضور و تجمع افراد در دورهمی ها بوده و در این 
وضعیت، ما توصیه به تعطیلی امورات مربوط به معیشت مردم نداریم و آنچه مربوط به معیشت است 
با رعایت فاصله گذاری باید حفظ شود تا ان شــاءا... این دوره نیز به سالمت سپری شود.معاون درمان 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به تصمیم برای اعمال محدودیت در جلسات آتی ستاد مبارزه 
با کرونا در استان گفت: ما جلسات مکرری را در دانشگاه و ستاد اســتانی داریم و اگر در روزهای آینده 
روند صعودی بیماری به همین شکل باشد قطعا یکی از پیشنهادات دانشگاه علوم پزشکی اعمال برخی 

محدودیت ها برای مدتی مشخص در مرکز استان خواهد بود.

 بنا بر اعالم مدیرکل مدیریت بحران استانداری، ساختمان های نا ایمن اصفهان باید بازسازی شوند و در آینده ای نزدیک تخلفات
 اطالع رسانی خواهد شد؛

ایمنی به شرط عمل

اخطار و تــرس از بروز حادثــه در ایران  پریسا سعادت
معمــوال پــس از یــک اتفــاق مرگبار و 
دلخراش در میان مسئوالن و مدیران شدت می گیرد و تازه چشم همه 
باز می شــود که کم کاری ها و نقصان ها به خصوص در بحث ایمنی و 
سالمت را ببینند و برای آن اگر امکان داشت چاره ای بیندیشند. نمونه 
بارز این ادعا را می توان در جلســات و کمیته های تشــکیل شده در 
اصفهان پس از حادثه پالســکو مشــاهده کــرد، زمانی کــه پس از 
فروریختن این ســاختمان ناایمن در تهران چندین بار کمیته و ستاد 
ایمن سازی ساختمان ها و مراکز دولتی و خصوصی در استان تشکیل 
شد و دستوراتی هم به تصویب رســید؛ اما حاال پس از گذشت چهار 
سال همچنان نگرانی ها از وجود ساختمان های ناایمن و امکان باالی 
بروز حوادث در میان مردم و مسئوالن وجود دارد. نگرانی که این بار به 
دلیل بروز حادثه دلخراش کلینیک اطهر تهران شــدت یافته و باز هم 
دوباره صحبت از اولتیماتوم ها و تشکیل ستاد و وضع مقررات سخت تر 
برای جلوگیری از بروز حوادث است. هر چند سال گذشته چندین بار 
مســئوالن علــوم پزشــکی اصفهــان نســبت بــه فرســوده بودن 

بیمارستان های دولتی در اصفهان هشــدار داده بودند؛ اما در روزهای 
اخیر به دلیل ترس از تکرار حادثه کلینیک اطهر بار دیگر ایمن ســازی 
این مراکز مورد توجه قرار گرفته اســت. به نظر می رسد برخی از این 
بناها به حدی قدیمی و فرسوده باشد که تنها راه،  تخریب و بازسازی 
کامل این بیمارستان هاست که در شرایط فعلی گزینه خوبی از سوی 
مسئوالن به نظر نمی رسد. مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان 
اعالم کرده است که اماکن و ساختمان های نا ایمن با هر کاربری باید 
تخلیه و بازســازی شــوند و مدیریت بحران اســتانداری با جدیت با 
ســاختمان های نا ایمــن برخــورد و در آینــده نزدیــک تخلفات را 
اطالع رســانی خواهــد کرد.منصــور شیشــه فــروش اظهــار کرد: 
دستورالعملی برای تمام دستگاه های اجرایی استان ارسال کردیم تا 
بازنگری و نظارتی بر مجموعه های خود داشته باشند و شاخص های 
تاب آوری در برابر حوادث، حریق، وضعیت ایمنی ساختمان، تجهیزات 
ایمنی و اطفای حریــق، رعایت اســتانداردها، قدمت ســاختمان و 
سیســتم های برق، آب و گاز را ارزیابــی کنند.وی با اشــاره به اینکه 
دستگاه های اجرایی باید چک لیستی را با همکاری شرکت برق، گاز، 

آب، سازمان نظام مهندسی، سازمان آتش نشانی و اداره کل استاندارد 
تهیه کنند، افزود: دســتگاه ها باید قدمت، ایمنــی و تمام مالحظات 
مهندسی را یک بار دیگر در تمام ساختمان ها با کاربری های مختلف 
درمانی، فرهنگــی، تاریخی، گردشــگری، هتل ها، بیمارســتان ها، 
ســینماها، مراکز امدادی و مجتمع های تجاری و مســکونی بررسی 
کنند.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: هر دستگاه 
اجرایی موظف است ساختمان های زیر مجموعه خود را ارزیابی کند، 
مثال اداره کل میراث فرهنگی متولی هتل ها و اماکن گردشگری است، 
دانشگاه علوم پزشکی متولی بیمارستان ها و مراکز درمانی، اداره کل 
ورزش و جوانان متولی فضاهای ورزشــی مانند اســتخرها، اداره کل 
آمــوزش و پــرورش و دانشــگاه هــا و واحدهای آموزشــی متولی 
ســاختمان های آموزشی اســت، همچنین اداره کل صنعت، معدن و 
تجارت و اتاق اصناف باید همه واحدهای زیرمجموعه خود را بررسی 
کنند.وی خاطرنشان کرد: از شــرکت های خدماتی و سازمان آتش 
نشانی و نظام مهندسی خواسته شده برای بررسی ایمنی ساختمان ها 
همکاری الزم را داشــته باشــند و اخطارهای الزم را بــه ویژه در مورد 
مجتمع های مسکونی به هیئت مدیره ساختمان ابالغ و اجرای آن را 
پیگیری کنند. در مورد واحدهای تجاری و پاساژها نیز اخطارهای الزم 
از نظر ایمنی و تجهیزات فنی را به مالکیــن حقیقی و حقوقی بدهند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با تاکید براینکه اگر کسی 
به اخطارهای کارشناسان مسئول توجهی نکرد، مسئول اتفاقات ناگوار 
آینده خواهد بود، تصریح کرد: تجارب گذشته نشان می دهد که حتما 
باید همه موارد ایمنی در ساختمان ها مدنظر قرار بگیرد، به ویژه در مورد 
اماکن تاریخی و بازارها که در اصفهان، کاشان و نایین اخطارهای الزم 

داده شده است. 
اگر چه مســئوالن موظف بــه پیگیری ایمن ســازی نهادهــا و زیر 
مجموعه های خود شــده اند؛ اما برخی از بــزرگ ترین و جدی ترین 
خطرات در اصفهان در حوزه شــهری اســت که نیاز به ورود دستگاه 
قضا و اعمال قانون بــرای رفع نقایــص وجود دارد. بــازار و محوطه 
هــای اطــراف آن و کارگاه های طال ســازی ناایمن که تعــداد آن در 
اصفهان کم هم نیســت از جمله نقاط مســتعد حادثه ای اســت که 
نمی توان تنها بــه صدور اخطار برای آنها اکتفا کــرد ضمن اینکه آتش 
نشــانی هم در این گونه از موارد از قدرت عملی برای پلمب و برخورد 
فیزیکی به این موارد برخوردار نیســت و نیاز اســت تا دادســتانی به 
 صورت موردی وارد عمل شــده و با احکام قضایی ایمنی در شــهر را 

اجباری کند.

با مسئولان جامعه

مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(
پرونــده:  شــماره   139903902004000094 آگهــی:  شــماره   4 /160
139704002004000267 آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه: 9701948 ششدانگ 
پالک ثبتی )زمین( به شماره ثبتی دویســت و نود و چهار فرعی از پانزده اصلی مفروز و 
مجزی شده از فرعی از اصلی مزبور بخش 14 ثبت اصفهان به مساحت 637/3 متر مربع 
به آدرس: اصفهان خ آتشــگاه روبروی بانک صادرات بر خیابان نبش کوچه پنجاه جنب 
رستوران عشایر ملکی مرتضی نصر که مالکیت نامبرده تحت سند مالکیت شماره چاپی 
147268 سری ج سال 94 و شماره دفتر الکترونیکی 139520302025002046 ثبت و 
سند مالکیت صادر شده است با حدود: شماال درب و دیوار بطول 24/25 متر مربع به پیاده رو 
خیابان شرقًا در سه قسمت اول درب و دیوار ) بصورت پخی شکل( بطول 3/43 متر مربع 
به گذر دوم درب و دیوار بطول 15/36 متر مربع به گذر سوم دیواریست )پخی شکل( بطول 
3/43 متر مربع به گذر جنوبا در دو قســمت اول درب و دیوار )بصورت پخی شکل( بطول 
8/38 متر مربع به گذر دوم درب و دیوار بطول 19/30 متر مربع به گذر غربا دیواریســت 
مشترک بطول 23/77  متر مربع به شماره دویست و نود و هشت فرعی از پانزده اصلی که 
حسب نظریه کارشناس پالک مزبور به صورت یک قطعه زمین سه بر با مساحت عرصه 
637/3 متر مربع که با دیوار آجری زبره و یکطرف پالستر محصور شده است ملک مزبور 
دارای اعیانی قدیم در ضلع شمالی با مساحت حدود 50 متر مربع در حد سقف و ستون فلزی 
می باشد. دارای دو درب فلزی بزرگ و یک درب نفر رو می باشد طبق اسناد رهنی شماره 
86717 و 86684 تنظیمی در دفتر خانه اسناد رسمی شماره 129 اصفهان در رهن بانک 
انصار واقع می باشد و طبق اعالم بستانکار ملک فاقد بیمه می باشد از ساعت 9 الی 12 روز 
سه شنبه مورخ 1399/05/07 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت 
بهشت شرقی چهار راه اول ابتدای خیابان الهور ســمت چپ به مزایده گذارده می شود. 
مزایده از مبلغ پایه 76/500/000/000 ریال ) هفتاد و شش میلیارد و پانصد میلیون ریال( 
شروع و به هر کس خریدار باشــد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود. الزم به 
ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک 
و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض 
شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به 
عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی 
بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد می گردد ضمنًا این آگهی در 
یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 99/4/24 درج و منتشر می گردد و در 
صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شــرکت در جلسه 
مزایده باید  ده درصد مبلغ پایه مزایده پس از اخذ شناسه واریز از این اداره و طی  فیش سپرده 
در وجه اداره اجرای اسناد رسمی بابت پرونده کالسه فوق پرداخت گردد و ارائه اصل فیش 
واریزی به همراه تقاضای کتبی و کارت شناسایی معتبر الزامی است. ضمنا برنده مزایده باید 
ما به التفاوت تا میزان مبلغ نهایی فروش را ظرف پنج روز پرداخت نماید در غیر این صورت 
مبلغ علی الحساب دریافتی )ده درصد( بنفع دولت ضبط می گردد. م الف  :909999  

یعقوبی سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(

پرونــده:  شــماره   139903902004000095 آگهــی:  شــماره   2 /161
139504002004000162 آگهی مزایده پرونده اجرایی به شــماره بایگانی: 9500429 
شش دانگ آپارتمان پالک هشــتاد و دو فرعی از دو هزار و پانصد و هفتاد و هفت اصلی 
واقع در طبقه پنجم واحد شمال میانی به مســاحت 82/81 متر مربع که 13/54 متر مربع 
آن مربوط به پیشــرفتگی بر  روی فضای کوچه می باشــد به انضمام شش دانگ انباری 
پالک 101 فرعی به مســاحت 3/65 متر مربع واقع در زیرزمین به انضمام شــش دانگ 
پارکینگ پالک 131 فرعی به مســاحت 12/5 متر مربع واقع در بخش یک ثبت اصفهان 
به آدرس: اصفهان خیابان دکتر بهشــتی )شــاپور قدیم( کوچه کسری مجتمع مسکونی 
کسری ورودی B طبقه 5 واحد شــماره 31 کدپســتی 8184865759 که سند مالکیت 
آن در صفحه 425 دفتر 199 امالک ذیل شــماره ثبت 46424 و با شماره چاپی 545668 
ثبت و صادر شده است با حدود: شمااًل در 5 قسمت که دوم شــرقی و چهارم غربی است 
پنجره و دیواری اســت به فضای کوچــه بطولهای 9/94 متر و 0/25 متــر و 1/35 متر و 

0/25 متر و 0/09 متر شرقًا دیواری است اشــتراکی با آپارتمان 81 فرعی بطول 7/12 متر 
جنوبًا اول  دیواری اســت به راهرو و راه پله و آسانسور مشــاعی 155 فرعی بطول 5/67 
 متر دوم در دو قسمت که قسمت اول غربی اســت درب و دیواری است به راهرو و راه پله
 و آسانســور مشــاعی 156 فرعی بطولهای 0/06 و 5/26 متر غربًا اول در دو قسمت که 
دوم جنوبی است پنجره و دیواری است به داکت مشاعی بطولهای 3/56 متر و 0/44 متر 
دوم دیواری است اشــتراکی با آپارتمان 83 فرعی به طول 3/97 متر سوم دیواری است به 
 فضای کوچه بطول 0/25 متر دوم حدود انباری: شمااًل اول دیواری است به پارکینگ 137 
فرعی بطول 0/38 متر دوم درب و دیواری است به محوطه مشاعی پارکینگ 150 فرعی 
بطول 1/85 متر شرقًا دیواری است اشتراکی با انباری 100 فرعی به طول 1/64 متر جنوبًا 
دیواری اســت به تحتانی پالک 2576/1 به طول 2/23 متر غربًا دیواری است اشتراکی با 
انباری 102 فرعی به طول 1/64 متر. سوم حدود پارکینگ: شمااًل خط مفروض مستقیمی 
است به محوطه مشاعی پارکینگ 150 فرعی به طول 2/5  متر شرقاً خط مفروض مستقیمی 
است به محوطه مشاعی پارکینگ 150 فرعی به طول 5 متر جنوبًا خط مفروض و مستقیم 
است به محوطه مشاعی پارکینگ 150 فرعی به طول 2/5 متر غرباً خط مفروض و مستقیم 
اســت به محوطه مشــاعی پارکینگ 132 فرعی به طول 5 متر که طبق نظر کارشناس 
 رسمی پالک فوق یک دســتگاه آپارتمان مســکونی واقع در طبقه پنجم شمالی میانی
 یک مجتمع 33 واحدی به مساحت 82/81 متر مربع طبق ســند به انضمام شش دانگ 
انباری پالک 101 فرعی در طبقه زیرزمین به مســاحت 3/65 متر مربع و شــش دانگ 
اعیانی پارکینگ پالک 131 فرعی به مســاحت 12/50 متر مربع واقع در زیرزمین با قدر 
السهم از عرصه مشاعی و مشاعات مطابق با قانون تملک آپارتمان با قدمت حدود 18 سال 
احداث گردیده است طبق مفاد نامه شماره 92/18355 مورخ 89/10/3 شهرداری منطقه 
یک اصفهان پالک در مســیر طرح های عمرانی قرار ندارد اسکلت ساختمان بتنی سقف 
تیرچه بلوک نمای خارجی آجر 4 سانتی و سنگ گرانیت با پنجره های آلومینیومی، پوشش 
داخلی بدنه گچ و نقاشی، پوشش کف سالن ســرامیک، درب های ورودی  و داخلی چوبی 
با چهارچوب فلزی، سرویس بهداشتی با کف سرامیک و بدنه کاشی، آشپزخانه به صورت 
اپن با بدنه کاشی و ســرامیک کف با کابینت زمینی و دیواری ام دی اف سیستم سرمایش 
 و گرمایش آپارتمانها چیلر و فن کویل و دارای انشــعابات گاز و آب و مشترک و برق مجزا 
می باشــد مجتمع مجهز به دو دستگاه آسانســور در ورودی A و B می باشد. ملکی خانم 
شهره مسائلی که طبق ســند رهنی شــماره 19594-93/1/29 تنظیمی در دفتر اسناد 
رســمی شــماره 189 اصفهان در رهن بانک تجــارت اصفهان واقع می باشــد و طبق 
اعالم بانک مورد وثیقه فاقد بیمه نامه می باشــد و از ســاعت 9 الی 12 روز چهارشــنبه 
مورخ 99/5/8 در اداره اجرای اســناد رســمی اصفهان واقع در خیابان هشــت بهشــت 
شــرقی چهار راه اول شــهید صداقتی ابتدای خیابان الهور ســمت چپ طبقه ســوم به 
 مزایده گــذارده می شــود. مزایده از مبلــغ پایه پنج میلیــارد و چهارصــد میلیون ریال 
) 5/400/000/000 ریال( شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی 
نقداً فروخته می شــود. الزم به ذکر اســت پرداخت بدهی های مربوط بــه آب، برق، گاز 
اعم از حق انشــعاب و یا حق اشــتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایــده دارای آنها 
باشــد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه 
رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشده باشــد به عهده برنده مزایده اســت ضمن آنکه پس 
از مزایده در صورت وجــود مازاد، وجوه پرداختــی بابت هزینه های فــوق از محل مازاد 
 به برنده مزایده مســترد می گردد ضمنًا ایــن آگهی در یک نوبــت در روزنامه زاینده رود 
چاپ اصفهان مورخ 99/4/24 درج و منتشــر می گردد و در صــورت تعطیلی روز مزایده 
به روز بعد موکول می گردد. توضیحًا شــرکت در مزایده منوط بــه پرداخت ده درصد از 
مبلغ پایه کارشناسی به حساب ســپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه 
مزایده است. برنده مزایده مکلف اســت  ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز 
 از تاریخ مزایده به حســاب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر، 
مانده فروش را به حساب ســپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل اســترداد نبوده و به 
حســاب خزانه واریز خواهد شــد در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ســاقط و 
 مزایده تجدید می گــردد.م الف :910007  یعقوبی سرپرســت اداره اجرای اســناد 

رسمی اصفهان

مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(  
پرونــده:  شــماره   139903902004000092 آگهــی:  شــماره   4 /162
139804002004000097 آگهی مزایده پرونده اجرایی به شــماره بایگانی: 9801193 
تمامی ششــدانگ عرصه و اعیان اعیانی یک دســتگاه آپارتمــان اداری به پالک ثبتی 
 شــماره 2706 فرعی از 3 اصلی قطعه 18 واقع در بخش 14 به مساحت 65/29 متر مربع 
به انضمام پارکینگ قطعه چهار تفکیکی به مساحت 10/45 متر مربع واقع در زیرزمین دو و 
به انضمام پارکینگ قطعه نه تفکیکی به مساحت 10/70 متر مربع واقع در زیر زمین دو به 
انضمام قدرالسهم از عرصه مشاعی و کلیه مشاعات به آدرس: اصفهان بزرگراه خیام باند 
 کندرو حد فاصل خ آتشگاه و میرزا طاهر نبش بن بست شماره 40 مجتمع تجاری اداری
  خیام طبقه چهــارم واحــد 42 کدپســتی 8185776748 که ســند مالکیــت آن در

 صفحه 62 دفتر 1050 ذیل شماره 234185 به شماره چاپی 404768 به نام ایلیا شعرباف 
زاده ثبت و صادر شده است با حدود و مشخصات: شماال در نه قسمت، که قسمتهای دوم 
و ششم و هشتم آن شــرقی، قسمتهای چهارم آن غربی اســت بطولهای ) 0/19( نوزده 
سانتیمتر )0/22( بیست و دو سانتیمتر )1/13( یک متر و سیزده سانتیمتر )0/22( بیست و 
دو سانتیمتر )2/12( دو متر و دوازده سانتیمتر )0/22( بیست و دو سانتی متر )1/13( یک متر 
 و سیزده سانتیمتر )0/22( بیست و دو سانتیمتر )1/13( یک متر و سیزده سانتیمتر)0/22(
 بیست و دو سانتی متر )0/30( سی سانتیمتر )0/28( بیست و هشت سانتیمتر )0/32( سی و 
 دو سانتیمتر اول دیواریست، دوم دیواریست پیشرفتگی، سوم دیواریست، چهارم دیواریست 
 پیشــرفتگی، پنجــم دیــوار و پنجــره اســت، ششــم دیواریســت پیشــرفتگی، 
هفتم دیواریســت هشــتم دیواریســت بصورت پــخ، نهم دیواریســت پیشــرفتگی 
اول تــا نهــم بــه فضــای معبــر شــرقًا : در ده قســمت کــه قســمتهای چهارم 
و هفتــم آن شــمالی، قســمتهای دوم و نهــم آن جنوبــی اســت بطولهــای 
)0 /60 0( ســی و دو ســانتیمتر ) /32 2( دو متــر و دوازده ســانتیمتر، ) /12 ( 
 شصت ســانتیمتر )1/05( یک متر و پنج ســانتی متر )3/24( ســه متر و بیست و چهار 
سانتیمتر، )1/24( یک متر و بیست و چهار سانتیمتر، )0/22( بیست و دو سانتیمتر )2/13( 
دو متر و سیزده سانتیمتر )0/22( بیست و دو ســانتیمتر )0/58( پنجاه و هشت سانتیمتر 
اول دیوار و پنجره است دوم دیواریســت پیشرفتگی، سوم دیواریست بصورت پخ، چهارم 
و پنجم نرده و دیوار بالکن، ششم دیواریســت هفتم دیواریست پیشرفتگی هشتم دیوار و 
 پنجره است نهم دیواریست پیشرفتگی دهم دیواریست، اول تا دهم به فضای معبر جنوبًا: 
در ســه قســمت که قســمت دوم آن غربی اســت بطولهای )5/40( پنج متر و چهل 
سانتیمتر)1/55( یک متر و پنجاه و پنج سانتیمتر، )3/24( سه متر و بیست و چهار سانتیمتر، 
اول تا سوم دیواریست مشترک، اول تا سوم به دفتر کار قطعه 19 غربًا: در پنج قسمت، که 
قسمتهای دوم و چهارم آن شمالی است بطولهای )2/05( دو متر و پنج سانتیمتر، )0/10( 
ده سانتیمتر )0/77( هفتاد و هفت سانتیمتر )1/97( یک متر و نود و هفت سانتیمتر )5/16( 
پنج متر و شانزده سانتی متر اول درب و دیوار است دوم تا پنجم دیواریست مشترک اول 
به راهرو دوم تا پنجم به دفتر کار قطعه 17 پارکینگ شماره 4 به مساحت 10/45 به حدود 
اربعه شــماال بطول )2/09( دو متر و نه ســانتیمتر، خط فرضی به محوطه مشاعی است 
 شرقا بطول )5/00( پنج متر، خط فرضی به محوطه مشــاعی است: جنوبا بطول )2/09(

 دو متر و نه سانتیمتر خط فرضی به محوطه مشاعی اســت غربا بطول ) 5/00( پنج متر، 
خط فرضی به محوطه مشاعی است پارکینگ شــماره 9 به مساحت 10/7 به حدود اربعه 
شــمااًل بطول )2/14( دو متر و چهارده ســانتیمتر،  خط فرضی به محوطه مشاعی است 
شــرقا بطول ) 5/00( پنج متر، خط فرضی به محوطه مشاعی است: جنوبًا بطول )2/14( 
دو متر و چهارده سانتیمتر خط فرضی به محوطه مشاعی اســت غربا بطول )5/00( پنج 
 متر، خط فرضی به محوطه مشــاعی است که طبق نظر کارشناســان دادگستری ملک
 فوق یک واحد آپارتمان دفتر کار به مســاحت 65/29 متر مربع واقع در ســمت شمال 
 شــرقی طبقه چهارم به انضمام پارکینگ قطعه 4 تفکیکی به مساحت 10/45 متر مربع 
واقع در زیر زمین دو بــه انضمام پارکینگ قطعــه 9 تفکیکی به مســاحت 10/70 متر 
مربع واقع در زیرزمین دو با قدر الســهم از عرصه و ســایر مشــاعات و مشترکات طبق 
قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرایی آن می باشــد. طبق گواهی پایان ســاختمان 
ارائه شده به شــماره 9/92/9787  مورخ 1392/07/06 قدمت ساخت 7 سال می باشد 

ساختمان دارای اســکلت بتنی ســقفها تیرچه و بلوک و نمای خارجی آجر نما می باشد. 
ســطوح داخلی دیوارها گچ و رنگ روغنی و ســقفها گچ و رنگ پالســتیک و گچبری 
ابزار گلویی اجــرا گردیده اســت، درب و پنجره هــای بیرونی آلومینیــوم اختصاصی 
با شیشــه دو جداره و دربهــای داخلی چوبی با چهارچوب چوبی می باشــد کف ســالن 
ســرامیک مفروش می باشــد دارای ســالن و دو اتاق کار ســرویس بهداشتی کاشی 
کاری شده با شیرآالت و روشــویی و پکیج دیواری می باشــد دارای سیستم گرمایشی 
داکت اســپلیت ) پکیج( و سیســتم سرمایشــی کولر آبی می باشــد. دارای کنتور آب و 
 فاضالب و گاز مشــترک و برق مجزی می باشد که طبق ســند رهنی شماره 170429
 تنظیمی در دفتر اســناد رسمی شــماره 15 اصفهان در رهن بانک سامان واقع می باشد 
و طبق اعالم بانک مورد وثیقه تا تاریخ 1399/09/30 دارای بیمه می باشــد و از ساعت 
9 الی 12 روز چهارشــنبه مورخ 1399/05/08 در اداره اجرای اســناد رســمی اصفهان 
واقع در خیابان هشت بهشت شرقی چهار راه اول شــهید صداقتی ابتدای خیابان الهور 
 سمت چپ طبقه سوم به مزایده گذارده می شــود. مزایده از مبلغ پایه 6/203/000/000 
) شش میلیارد و دویست و سه میلیون( ریال شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین 
قیمت پیشــنهادی نقدا فروخته می شود. الزم به ذکر اســت پرداخت بدهی های مربوط 
به آب، برق، گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق اشــتراک و مصــرف در صورتی که مورد 
مزایده دارای آنها باشــد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شــهرداری و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشــد به عهده برنده مزایده است 
ضمن آنکــه پس از مزایــده در صورت وجود مــازاد، وجوه پرداختی بابــت هزینه های 
 فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد می گردد ضمنًا این آگهــی در یک نوبت در
 روزنامــه زاینده رود چــاپ اصفهان مورخ 1399/4/24 درج و منتشــر مــی گردد و در 
صورت تعطیلی روز مزایــده به روز بعد موکــول می گردد. توضیحًا جهت شــرکت در 
جلسه مزایده باید  ده درصد مبلغ پایه مزایده پس از اخذ شناســه واریز از این اداره و طی  
 فیش ســپرده در وجه اداره اجرای اسناد رســمی بابت پرونده کالسه فوق پرداخت گردد
 و ارائه اصل فیش واریزی به همراه تقاضای کتبی و کارت شناســایی معتبر الزامی است. 
ضمنا برنده مزایده باید ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف پنج روز در وجه صندوق اجرای 
اداره ثبت اســناد و امالک اصفهان تودیع نماید در غیر این صورت وجه علی الحســاب 
 پرداختی بنفع دولت ضبط خواهد شد. م الف :910010  یعقوبی سرپرست اداره اجرای

 اسناد رسمی اصفهان
فقدان سند مالکیت

4/163 شــماره نامه: 139985602210002495- 1399/04/11 تمامت ششــدانگ 
پالک 94/326 واقع در بخش 20 ثبت اصفهان در صفحه 550 دفتر 41 ذیل ثبت 8894 
به نام حســین محمدی برکانی فرزند شــمس علی سابقه ثبت و ســند مالکیت دفترچه 
 ای به شماره مسلســل 134631 – دارد که طبق رای ماده 133 شماره 17450 بنامش
 مفروز گردیده است سپس وراث مالک قبل از ارائه سند مالکیت دفترچه ای و صدور سند 
مالکیت کاداستری جدیدش بارائه درخواست کتبی بانضمام دو برگ استشهادیه که امضا 
شهود آن ذیل شماره 5758 و شناسه یکتای 139802157161000695 و رمز تصدیق 
592720 مورخ 1398/12/19 گواهی دفترخانه 245 اصفهان رســیده اســت و مالک 
مدعی است سند مالکیت آن مفقود شده است  و درخواســت صدور سند مالکیت المثنی 
ملک فوق را نموده است لذا مراتب  به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین 
 نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به
 ملک مرقوم یــا وجود ســند مالکیت نزد خــود می باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی 
ظــرف مــدت ده روز اعتــراض خــود را کتبــا ضمــن ارائه اصــل ســند مالکیت یا 
ســند معامله به این اداره تســلیم و رســید اخــذ نمائید تــا مراتب صــورت مجلس و 
اصل ســند مالکیت به ارائه کننده ســند مســترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت 
مقــرر اعتراضی نرســید یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیت یا ســند 
 معامله ارائه نشــود اقــدام به صدور ســند مالکیت المثنــی طبق مقررات خواهد شــد. 
م الف: 910016 ناصر صیادی صومعه مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب شرق 

اصفهان 



سرمربی تیم والیبال سیرجان درباره تمرینات تیم والیبال ســیرجان و وضعیت بازیکنان گفت: ۱۰ روز یک بار از بازیکنان تست کرونا گرفته شده و  پروتکل های 
بهداشتی روزانه رعایت می شود.محمدرضا تندروان،  تاکید کرد: هفته ششم تمرینات را پشت ســر می گذاریم. چهار هفته به صورت آنالین تمرین کرده ایم که 
تجربه فوق العاده ای بود به ویژه که تجربه چنین کاری و اطالعی از نتایج آن نداشتم. در هفته نخست تمرینات 6 به 6 را انجام دادیم، شاید در کالم آسان باشد اما 
چهار هفته تمرین آنالین تجربه فوق العاده ای بود.ما بسیار سنگین کار کردیم و اگر همکاری درخواست داشته باشد این تجربه را با او در میان خواهیم گذاشت.

وی درباره نتایج تست مثبت کرونای برخی از والیبالیست ها و آینده برگزاری رقابت های لیگ برتر گفت: ویروس کرونا وجود دارد و نمی توان زندگی، مخصوصا 
ورزش را تعطیل کرد، اگر تعطیل شود به شدت عقب خواهیم افتاد. ابتالی ورزشکاران در دنیا به نسبت سایر مشاغل کمتر بوده است.تندروان افزود: باالخره این 

بیماری جزوی از زندگی شده و خطرناک است و باید تدابیر الزم اندیشه شود. به نظرم لیگ برگزار می شود و باید برگزار شود.

لیگ برتر والیبال باید برگزار شود

سه شنبه 24 تیر  1399 / 22 ذی القعده 1441/ 14 جوالی 2020/ شماره 3019

دیدارهای معوقه لیگ برتر چه زمانی برگزار می شود؟
پیش از این گفته می شد بازی های این هفته متوقف می شــود تا ابتدا بازی های معوقه فوالد 
و اســتقالل برگزار شــود؛ اما این چنین نخواهد شــد و در روزهای پیش رو ابتدا شاهد برگزاری 
دیدارهای هفته بیســت و پنجم خواهیم بود. ضمن اینکه کمیته انضباطی باید تکلیف دیدارهای 
معوقه را مشخص کند. ســازمان لیگ به همین بهانه از کمیته انضباطی درخواست کرده سریع تر 
تکلیف دیدارهای معوقه را مشخص کند تا بتواند برای ادامه مسابقات برنامه ریزی داشته باشد.

چند تیم مدعی کسب عنوان نایب قهرمانی به خصوص تراکتور از سازمان لیگ خواسته بودند در 
روزهای پیش رو ابتدا بازی های معوقه را برگزار کند و ســپس بازی های هفته بیست و پنجم را 
از سر بگیرد. البته باید به این نکته اشاره کرد سازمان لیگ تنها موظف است دیدارهای سه هفته 
پایانی را به طور همزمان و در شرایط مساوی برگزار کند. بنا براین انتظار می رود دیدارهای لیگ تا 
هفته بیست و هفتم بر اساس برنامه از پیش تعیین شده دنبال شود و پیش از برگزاری دیدارهای 
هفته بیست و هشتم بازی های معوقه برگزار شــود. برگزاری این بازی ها منوط به این است که 
کمیته انضباطی رای به سود تیم های استقالل و فوالد دهد. یک بازی از استقالل و دو بازی از فوالد 
معوق شده است. سازمان لیگ تنها دیدار فوالد در برابر نفت مسجد سلیمان را به صورت رسمی به 
تعلیق در آورده بود. بازی پارس جنوبی – استقالل و نساجی – فوالد منتظر روشن شدن وضعیت 

از سوی کمیته انضباطی است.

»عیسی آل کثیر« در مسیر سقوط
تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در چهارچوب مســابقات هفته بیســت و چهارم لیگ برتر مقابل 
نساجی مازندران قرار گرفت و با نتیجه یک بر یک به تساوی در بازی خانگی رضایت داد.در این 
مسابقه تیم صنعت نفت توسط رضا جبیره با ارسال میالد جهانی به گل رسید و عیسی آل کثیر که 
9۰ دقیقه در ترکیب اصلی حضور داشت، موفق نشد برای دومین بازی پیاپی در امر گلزنی موفق 
باشد. آل کثیر در بازی خارج از خانه مقابل تراکتور هم در ترکیب اصلی حضور داشت و 9۰ دقیقه 
فیکس بازی کرد؛ اما موفق به گشودن دروازه رشید مظاهری نشده بود. او پیش از این مسابقه با 
نظر کادرفنی حتی در بین لیســت بازیکنان دیدار با پارس جنوبی جم هم قرار نگرفته بود.مهاجم 
3۰ ساله که با عملکرد درخشــان در نیم فصل اول مورد توجه تیم های بزرگ لیگ برتری از جمله 
پرسپولیس تهران قرار گرفته بود پس از بازگشت تیم های لیگ برتری با شیوع ویروس کرونا در 
مسیر سقوط قرار گرفته و شاهد پیشــی گرفتن رقبای کسب عنوان آقای گلی است.مهدی ترابی 
با گلزنی از روی ضربه پنالتی در دیدار با ماشین سازی به آمار ۱۰ گل زده رسید تا به آل کثیر برسد 
و پیش از آن هم شهریار مغانلو با دو گل پس از بازگشت به مسابقات اکنون با ۱2 گل زده در صدر 

جدول گلزنان ایستاده است.

یک اتفاق عجیب در لیگ برتر؛
 »مهاجری« به گل گهر  نزدیک شد!

ســرمربی یک تیم لیگ برتری به دنبال نشستن روی نیمکت ســومین تیم در فصل جاری این 
مســابقات است.مســئوالن باشــگاه گل گهر روز یکشــنبه در تماس با همتایان خود در باشگاه 
ماشین سازی خواستار صدور رضایت نامه برای محمدرضا مهاجری شدند تا این مربی جانشین 
مجید جاللی شــود.این در حالی اســت که مهاجری بعد از طــی دوران ناموفق در نســاجی به 
ماشین ســازی رفت و در این تیم هم بعد از دو بازی هنوز نتوانســته اســت امتیازی کسب کند.

مذاکرات مسئوالن دو باشگاه گل گهر و ماشین سازی برای صدور رضایت  نامه مهاجری ادامه دارد 
و باشگاه تبریزی خواســتار مبلغی برای موافقت با جدایی سرمربی این تیم شده است.چنانچه 

مهاجری برای سومین مرتبه در این فصل تیم عوض کند خیلی نباید متعجب شد.

تداوم اختالفات مالی بیرانوند و باشگاه پرسپولیس؛

چالش های سریالی سرخ ها

علیرضا بیرانونددرحالی صبح دیروز برای   سمیه مصور
شرکت در تست پزشکی تیم آنتورپ راهی 
بلژیک شد که گلرملی پوش پرسپولیسی ها هم چنان با این باشگاه در 
زمینه مسائل مالی دچار چالش بوده و اختالفات میان آنها ادامه یافته 

است.
حاال سال ها از آن روزهایی که علیرضا بیرانوند تازه به تهران آمده بود می 
گذرد، پسرک شهرستانی که با تالش و کوشش بسیار  به یکی از بهترین 
دروازه بانان ایرانی و البته ستون قهرمانی های اخیر پرسپولیس تبدیل 
شد. او درمدت حضور در  لیگ ایران برای چهار فصل پی در پی بهترین 
دروازه بان ایران شد و در فصل 97-98 هم مرد سال فوتبال ایران لقب 
گرفت.آمار نشان می دهد که بیرو الیق تمجید است.در فصل آخر قبل 
از حضور بیرانوند در پرسپولیس آن ها 34 گل خوردند؛ اما طی دو سال 
پس از آن تنها 29 گل دریافت کردند تا علی بیرو بعد از چند فصل یکی 
از نگرانی های بزرگ پرسپولیســی ها را رفع کند. گلر ملی پوش ســرخ 
های پایتخت پس از چندین فصل حضور در تیم پرســپولیس باالخره 
تصمیم گرفت که ادامه فوتبالش را در یک کشــور اروپایی بگذراند. تیم 

آنتورپ بلژیک، همان تیمی است که قرار اســت بیرانوند فصل بعد در 
آن حضور داشته باشــد. گلر پرســپولیس در حالی صبح دیروز ایران 
را به مقصد بلژیک ترک کرد که هنوز بر ســر مســائل مالی با مسئوالن 
باشگاه پرسپولیس اختالف عمیقی دارد. گفته می شود در توافقی که 
بیرانوند با محمدحسن انصاری فرد داشــته، قرار بود یک و نیم میلیارد 
به قرارداد ایــن فصلش اضافه شــود؛ موضوعی که هنــوز به تصویب 
هیئت مدیره باشگاه پرســپولیس نرسیده اســت.بیرانوند همچنین 
آپشــن هایی در قراردادش دارد کــه باعث می شــود 4۰ درصد به پایه 
قراردادش که چهار میلیارد است، اضافه شود و او خواهان این شده که 
مبلغ یک و نیم میلیارد به پایه قراردادش اضافه و در واقع 4۰ درصد هم 
در قرارداد پنج ونیم میلیاردی لحاظ شــود.در این میان چند نکته مهم 
دیگر هم وجود دارد که باعث شده جلسات بیرانوند با مسئوالن باشگاه 
پرسپولیس بی نتیجه بماند. در قرارداد بیرانوند لحاظ شده که ۱۰ درصد 
در صورت حضور در 6۰ درصد بازی های ایــن فصل، ۱۰ درصد در صورت 
صعود پرســپولیس از مرحله گروهی لیگ قهرمانان و ۱۰ درصد هم در 
صورت قهرمانی سرخ پوشان در لیگ برتر به قرارداد بیرانوند اضافه شود؛ 

مواردی که هنوز هیچ یک قطعی نشده است.بیرانوند زمانی پرسپولیس 
را ترک کرده که موارد اشــاره شــده قطعیت پیدا نکرده و در این حالت 
فقط ۱۰ درصد باید به قرارداد بیرانوند اضافه شــود که آن هم مربوط به 
کسب سهمیه حضور در لیگ قهرمانان توسط پرسپولیس است. با توجه 
به این که مسئوالن باشگاه پرســپولیس هنوز بر سر قبول این موارد با 
بیرانوند به تفاهم نرسیده اند، چالش سرخ ها با گلر ملی پوشان ادامه 
یافته و قرار است وکیل بیرانوند پیگیر مشکالت مالی به وجود آمده بین 
این دروازه بان و مسئوالن باشگاه پرسپولیس باشد. عدم حل اختالف 
بیرانوند با مسئوالن باشگاه پرســپولیس موجب شد تا این دروازه بان 
بدون خداحافظی با هم تیمی هایش ایران را ترک کند. گفته می شود 
که بیرانوند پیش از این باشگاه پرســپولیس را تهدید کرده بود که اگر 
خواسته های مالی اش عملی نشود در پرداخت پول رضایت نامه اش از 
سوی باشگاه آنتورپ ســنگ اندازی خواهد کرد و باید دید او این کار را 
انجام می دهد یا نه. باشگاه آنتورپ قرار است که بعد از حضور بیرانوند 
در تســت  های پزشــکی این باشــگاه، مبلغ 25۰ هزار یورو یه حساب 

پرسپولیس واریز کند.

رییس هیئت هاکی اســتان اصفهان با بیان اینکه 
اداره کل ورزش جوانان اســتان حمایت های الزم 
را تاکنون برای هاکی انجام داده است، اظهار کرد: 
اداره کل ورزش جوانان استان اصفهان تا حد توان 
خود رشته هاکی را حمایت کرده است، تاکنون نیز 
اقالم مصرفی ما را که شــامل باشگاه و چوب و… 
بوده را فراهم کرده و اگر اداره کل ورزش جوانان ما 
را در این امر همیاری نمی کرد تــوان پرداخت این 
هزینه هــا را نداشــتیم.عبدالمجید جمالی با بیان 
اینکه اصفهان 5۰ رشته ورزشی دیگر دارد و اداره کل 
ورزش جوانان باید به آنها نیز رسیدگی کند، افزود: 
در اصفهان 5۰ رشته ورزشی در حال فعالیت است 
و در بعضی از اســتان ها فقط تنها یک یا دو رشــته 
ورزشی فعال هســتند به عنوان مثال سمنان فقط 
یک رشته ورزشی با نام»هاکی« دارد که در همان 
رشته نیز بسیار موفق اســت.رییس هیئت هاکی 

استان اصفهان با اشاره به اینکه توان تمرین کردن با 
تجهیزات به روز المپیکی را نداریم، خاطر نشان کرد: 
برای انجام تمرینات تمام امکانات باید مشــابه به 
مسابقات باشد تا بتوانیم در آن زمینه عملکرد خوبی 
از خود نشان دهیم، فدراســیون برای ورزشکاران 
زمینه انجام تمرینات را در سالن ها فراهم کرد، اما 
برخی بر خالف نظر فدراسیون تمرکز خود بر هاکی 
را روی چمن قرار دادند تا بتوانند زمینه مشــابه به 
المپیک را برای بازیکنان فراهم کنند.جمالی ادامه 
داد: هاکی نیــز مانند فوتبال چمن اســتاندارد و با 
همان مقیــاس فوتبال به چمن احتیــاج دارد، در 
صورتی که ما با دو چمن 4۰ در 2۰ تمرینات را انجام 
و خودمان را برای مســابقات آماده می کنیم. طبق 
نظر بعضی از مســئولین تمرینات هاکی، چمن را 
نابود می کنــد در صورتی که این مســئله واقعیت 
ندارد و انجام دادن فوتبال آسیب بیشتری به چمن 

می رساند.وی درباره توسعه و پیشرفت این ورزش، 
خاطرنشان کرد: برای توسعه و پیشرفت بیشتر این 
ورزش افرادی را در آمــوزش و پرورش قرار دادیم 
تا شــناخت مردم از این ورزش بیشتر از قبل شود.

رییس هیئت هاکی اســتان اصفهان با اشــاره به 
اینکه شیوع ویروس کرونا باعث تعطیل شدن این 
ورزش شــد، خاطر نشــان کرد: هاکی یک ورزش 
گروهی است که تنش زیادی در آن وجود دارد و به 
همین دلیل پس از شیوع ویروس کرونا این رشته 
ورزشی تعطیل شد، اما توانستیم مجدد این ورزش 

را بازگشایی کنیم. 

رییس هیئت هاکی استان اصفهان:

فوتبال بیشتر از هاکی به چمن آسیب می زند

تحلیل روز

اخراجی که 1۵0 میلیون یورو هزینه برای اینتر  خواهد داشت
تساوی 2 بر 2 اینتر مقابل ورونا موجب شد اینتر به جایگاه چهارم جدول سری آ سقوط کند. پس از 
بازگشت فوتبال، فاصله این تیم با یوونتوس صدرنشین افزایش یافت. التزیو و آتالنتا، رتبه های دوم 
و سوم را به خود اختصاص دادند.این شرایط ابهام را درباره آینده آنتونیو کونته به وجود آورد. با این 
حال اخراج سرمربی ایتالیایی برای اینتر گران تمام خواهد شد و باشگاه مجبور می شود نزدیک به 
۱5۰ میلیون یورو هزینه کند. سانینگ، شرکت اینتر یک فرضیه سازی کرده و این رقم باال به دست 
آمده است. در این بررسی اخراج گران ترین سرمربی ســری آ با دستمزد سالیانه ۱2 میلیون یورو، 
جست وجوی کادر فنی جدید و پولی که باید به اسپالتی )سرمربی سابق( بدهند در نظر گرفته شده 
است.اسامی زیادی برای جانشینی کونته وجود دارند؛ اما وضعیت اقتصادی باشگاه اجازه نخواهد 
داد سرمربی ایتالیایی برکنار شود. این در حالی اســت که کونته پس از شکست خانگی 2 بر یک 

مقابل بولونیا با بازیکنانش برخورد شدیدی داشت.

بارتومئو:

 »ژاوی« دیر یا زود مربی بارسا می شود
ناکامی اخیر بارســلونا در رقابت با رئال مادرید برای صدرنشــینی اللیگا و نمایش های نه چندان 
دلچسب بلوگرانا باعث شده ستین بیش از پیش تحت فشــار قرار بگیرد و از ژاوی به عنوان گزینه 
اصلی جانشینی او یاد شود. بارتومئو حاال ضمن تایید اینکه ژاوی سرمربی آینده باشگاه خواهد بود 
می گوید در آینده نزدیک حمایت او از ستین برقرار خواهد بود و او و ستین حتی درباره برنامه هایشان 
برای فصل آینده صحبت هایی داشــته اند.بارتومئو در گفت وگو با TV3 اسپانیا گفت: »ژاوی دیر یا 
زود سرمربی بارسا خواهد شــد، ولی ما در حال حاضر به دنبال مربی نیستیم چون با کیکه ستین 
کار می کنیم. کیکه ستین در چمپیونزلیگ و دو بازی باقی مانده در اللیگا هدایت تیم ما را به عهده 
خواهد داشت. فصل خیلی غیر طبیعی ای را پشت سر گذاشــتیم و قرار است در ماه آگوست هم 
بازی کنیم. در این بازی ها ستین سرمربی ما خواهد بود و اگر ناپولی را شکست دهیم به لیسبون 
خواهیم رسید«.رییس بارسلونا در ادامه گفت: »قصد ما این است که به قراردادها پایبند بمانیم و 
ستین با ما قرارداد دارد. ما برای صحبت کردن درباره آینده به خانه ستین رفتیم و درباره برنامه های 
فصل آینده حرف زدیم. او احتماال فصل بعد هم اینجا خواهد بود و من مشتاقم که بدانم ستین در 

این باره چه فکر ی می کند «. 

بایرن مونیخ در اندیشه جذب قرضی  ستاره تاتنهام
به نظر می رسد تاتنهام به جذب تانگوی اندومبله از تاتنهام عالقه مند است.تانگوی اندومبله بعد از 
درخشش فوق العاده در ترکیب لیون و راهیابی به تیم ملی فرانسه، تیم های زیادی را خواهان خود 
می دید. در حالی که گفته می شد رئال مادرید و زین الدین زیدان خواهان جذب این بازیکن هستند 
اما نهایتا او در تابستان گذشــته با قراردادی به ارزش 7۰ میلیون یورو راهی تاتنهام شد.با این حال 
هافبک فرانسوی تا به اینجا عملکرد دور از انتظاری از خود ارائه داده است. او که در ابتدای فصل به 
عنوان یک بازیکن ثابت زیر نظر مائوریسیو پوچتینو بازی می کرد، با جدایی این سرمربی آرژانتینی 

اوضاع برایش بدتر هم شد. 
بعد از جدایی پوچتینو از تاتنهام، ژوزه مورینیو به عنوان سرمربی آن ها انتخاب شد و گفته می شود که 
رابطه خوبی بین آقای خاص و اندومبله برقرار نیست.در هفته های گذشته از بارسلونا به عنوان مهم 
ترین مشتری جذب هافبک فرانسوی تاتنهام یاد شده است. حاال و در همین رابطه منبع فرانسوی 
Le10sport مدعی شده که بایرن مونیخ نیز به صف مشتریان اندومبله اضافه شده است. با این 
حال باشــگاه آلمانی می داند که جذب دائمی اندومبله کار بسیار دشــواری خواهد بود و به همین 
 خاطر آنها قصد دارند در نقل و انتقاالت پیش رو پیشــنهاد جذب قرضی ایــن بازیکن را به تاتنهام 

ارائه دهند.

فوتبال جهان

 ایراد سپاهان
 از نظر »شهباززاده«

مهاجم تیم فوتبال سپاهان اصفهان در مورد 
تساوی خانگی سپاهان مقابل پارس جنوبی 
جم اظهار داشت:  متاسفانه روز بدشانسی ما 
بود. موقعیت های زیادی داشــتیم که تبدیل 
به گل نشــد و بدون موقعیــت گل خوردیم 
اما فوتبال همین اســت، باید آن را بپذیریم 
و به ســراغ بازی های بعدی برویم. ســجاد 
شهباززاده در خصوص ناکامی خودش برای 
گلزنی در بازی های اخیر عنوان کرد: در مورد 
خودم می توان گفت نیاز به شــانس دارم که 
تالش هایم به نتیجه برسد، اما به هر حال این 
هم بخشی از فوتبال است و باید آن را بپذیریم. 
شهباززاده در مورد اینکه آیا امیر قلعه نویی برای 
فرصت های از دست رفته گلزنی صحبتی با او 
انجام داده، اظهار داشت: بله، تیم ما جو خوبی 
دارد. مدام در ارتباط هســتیم و صحبت های 
الزم را انجام می دهیم امــا لحظه ای که باید 
آن اتفــاق بیفتــد قابل صحبت نیســت. در 
لحظه هایی که ضربه زدم، آرامش داشــتم. 
سعی می کنم ضربه خوبی بزنم و فکر می کنم 
این کار را انجام داده ام اما مقداری شانس الزم 
داریم  که فعال از ما رو برگردانده است.وی در 
مورد اینکه فرصت سوزی های سپاهان باعث 
شد فاصله پرسپولیس صدرنشین با این تیم 
زیاد شود، گفت: همینطور است. شرایط دست 
خودمان بود اما اتفاقات طوری رقم خورد که 
فرصت های خوب به دســت آمــده را خیلی 
راحت از دســت دادیم. تیم خوبــی داریم که 
فوتبال چشم نوازی را بازی می کند. هرکسی 
بازی های ما را نگاه کرده متوجه این موضوع 
شده، ما فوتبال مالکانه ای بازی می کنیم. در 
مقابل تیم هایی که اذیت می کنند خیلی راحت 
کار می کنیم و صاحب موقعیت می شویم؛ اما 
در لحظاتی از بازی ها نیاز داریم از گل خودمان 
مراقبت کنیم یا گل بعدی را بزنیم.شهباززاده 
تصریح کرد: مطمئنم این بدشانســی ها هم 
به زودی تمام می شــوند و با دقت بیشــتر، 
کارهای ما به نتیجه می رســد. در چند بازی 
اخیر امتیازات را همینطوری از دست دادیم که 

توجیهی هم ندارد.

بیرانوند پیش از این باشگاه پرسپولیس را تهدید 
کرده بود که اگر خواسته های مالی اش عملی نشود در 
پرداخت پول رضایت نامه اش از سوی باشگاه آنتورپ 

سنگ اندازی خواهد کرد

 مستطیل سبز

وز عکس ر

عکسی از استقاللی ها که 
 دیگر هیچ وقت مثل آن

 را نخواهند دید
در ســال 86 علیرضا منصوریــان کاپیتان 
استقاللی بود که امیر قلعه نویی روی نیمکت 
آن می نشست.محمد نوازی و وحید طالب 
لو هــم از جملــه چهره هایی بودنــد که در 
استقالل حضور داشــتند. نکته اینجاست 
چنین عکســی احتماال دیگر تکرار نخواهد 
شد چون دیگر رابطه خوبی حداقل بین این 

چهره ها و امیر قلعه نویی وجود ندارد!
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رییس شورای اسالمی شهر اصفهان:

آزادسازی مسیر خط سوم متروی اصفهان آغاز شده است
رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان در خصوص تملک اراضی موجود در مسیر آزادسازی خط 
سوم قطار شهری اصفهان، اظهار کرد: در اصفهان مشخصا سه خط قطار شهری باید اجرایی شود؛ 
خط یک تمام شــده، خط دو در حال اجرا بوده و طراحی خط سه به طول هفت کیلومتر نیز انجام 
شده است.علیرضا نصراصفهانی با بیان اینکه خط سوم قطار شهری مصوبه شورای عالی ترافیک 
را دارد و جزئی از برنامه های مدیریت شهری است، افزود: این خط قطار شهری از میدان آزادی 
تا پل زندان امتداد خواهد داشــت و در همین راستا به دنبال آن هســتیم تا طرح توسعه آن نیز 
به صورت کنسرسیوم اجرایی شود.رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان تصریح کرد: با توجه به 
اینکه بخشــی از کاربران خط ســوم، کارکنان صنایع مادر مانند ذوب آهن و فوالد مبارکه خواهند 
بود که قصد عزیمت به ســمت غرب اصفهان را دارند، امیدواریم بتوانیم مشــارکت این صنایع را 
نیز جذب کنیم که بدین شکل بخش بزرگی از مشکالتی که آن ها برای انتقال کارکنان خود دارند 
نیز حل شود.وی با اشاره به آغاز آزادسازی ها در مسیر خط سوم قطار شهری، ادامه داد: تا زمان 
اجرای پروژه خط سوم قطار شــهری ناچار به تعیین تکلیف امالکی هستیم که در مسیر آن باید 
آزادسازی شوند؛ این امالک یا باید از طرح خارج شود که چون مصوبه دارد و جانمایی شده این 
موضوع امکان پذیر نیست یا آزادسازی آن ها اجرایی شود.نصراصفهانی اضافه کرد: مقرر شده اگر 
در این خصوص موردی وجود داشــت که مالکان نیاز به توافق با شهرداری داشتند، ارزیابی های 
کارشناسی آن انجام شده و به شورای شهر ارسال شود تا زمین هایی که در طرح سه وجود دارد را 
تعیین تکلیف کنیم؛ این موضوع در بودجه شهرداری منطقه پنج نیز دیده شده است.وی با بیان 
اینکه زمان آغاز اجرای خط سوم پروژه قطار شــهری بستگی به تامین مالی آن دارد، خاطرنشان 
کرد: قرار بود با مدیریت سابق بنیاد مســتضعفان قراردادی را در این خصوص منعقد کنیم که به 
فرجام نرسید و پس از آن نیز مذاکراتی در استانداری انجام شده تا شرایط برای اجرای خط سوم 
فراهم شود.رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان افزود: با توجه به اینکه مصوبات اجرای پروژه 
وجود دارد، اگر تامین مالی آن انجام شود شورای شــهر مانند اهتمامی که برای اجرای خط دوم 
قطار شهری داشت، به اجرای خط سوم نیز ورود می کند اما باید بدانیم که نباید این ورود به پروژه 

بی حساب و کتاب باشد.

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان:

قطع درخت در ملک شخصی مجازات کیفری دارد
مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان اظهار کرد: قطع درختان در ملک شخصی 
یا معابر عمومی عالوه بر اینکه مشــمول عوارض و جریمه می شــود، در قانون مجازات کیفری نیز 
پیش بینی شده است.فروغ مرتضایی نژاد افزود: از شهروندان انتظار می رود اقدام به قطع درختان 
نکنند، حتی اگر درخت در ۶۰ درصد ســاخت ملک قرار گرفته باشد، کمیسیون رای صادر می کند تا 
مالک برای ساخت و ساز کمتر دچار مشکل شود.مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان با اشاره به سرانه فضای سبز شهروندان اصفهانی، تصریح کرد: فضای سبز اکولوژیک شهر 
اصفهان ۲۷ مترمربع بود که با اقدامات انجام شده طی دو سال اخیر در حال حاضر به ۲۸ مترمربع 
افزایش یافته است.وی با بیان اینکه سرانه استاندارد فضای سبز تفرجگاهی هشت مترمربع است، 
اما در اصفهان این سرانه تنها سه و نیم مترمربع بوده، ادامه داد: میزان سرانه فضای سبز تفرجگاهی 
شهر اصفهان پایین است که باید با ایجاد پارک های همســایگی و کوچک مقیاس در داخل بافت 
شهر و محالت این سرانه را افزایش دهیم.مرتضایی نژاد خاطرنشان کرد: برای جبران این کسری ها 
در فضای ســبز، پیش بینی تامین اعتبار مورد نیاز برای تملک فضاهــای داخل محالت در بودجه 
 انجام شده تا پارک های محله ای، همسایگی، پارک های کوچک مقیاس یا حتی بزرگ مقیاس را

 احداث کنیم.

شهردار اصفهان تاکید کرد:

 اتفاقات بزرگ عمرانی اصفهان، نتیجه تعامل و احساس مسئولیت اجتماعی

با حضور مدیران شهری، اعضای شورای شهر، امیران ارتش، فرماندار 
اصفهان و اصحاب رســانه در منطقه شــش شــهرداری اصفهان، در 
برنامه این هفته »هر یکشــنبه، یک افتتاح« پروژه بوستان سایه به 
بهره برداری رسید و عملیات عمرانی دو طرح احداث مجموعه پل ها 
و تقاطع غیرهمسطح روی بزرگراه شهید کشــوری و ایستگاه تصفیه 

خانه جنوب اصفهان آغاز شد. 
در مراســم بهره برداری و آغاز به کار این پروژه ها، قدرت ا... نوروزی، 
شهردار اظهار کرد: همت واالی مدیران شهری و مشارکت با همه اجزای 
استان و نهادها دلیل موفقیت مدیریت شهری بوده است چراکه شهر 
متعلق به شهرداری نیســت و همه افرادی که آن را یاری می کنند در 
آن ســهم دارند.وی ادامه داد: در برخی طرح های عمرانی، ارتش به 
گونه ای شهرداری را حمایت کرده است که امروز شاهد موفقیت های 
بزرگی همچون ســاخت حلقه حفاظتی هستیم. این در حالیست که 
برخی معتقد بودند که ورود به حلقه حفاظتی و ساخت رینگ چهارم 
به دلیل قرار گرفتن بخشی از آن در زمین های ارتش، شدنی نیست. 
شهردار اصفهان با بیان اینکه شــهرداری اصفهان برای اجرای بخش 

غربی رینگ چهارم حفاظتی جلســات متعددی را در تهران و اصفهان 
با امیران و فرماندهان ارتش از جمله فرمانده کل ارتش و فرمانده کل 
نیروی زمینی ارتش برگزار کرده اســت، گفت: طبق این مذاکرات هر 
بار یک گام به جلو حرکت کرده ایم. وی تصریح کرد: امیدواریم بخش 
غربی رینگ حفاظتی که از انتهای فاز دوم سپاهان شهر آغاز و از شهر 
ابریشم به درچه می رسد، از سوی ارتش اجرایی شود چراکه این توان 
در ارتش وجود دارد. همان طور که سازمان عمران شهرداری عملیات 
ســاخت مجموعه پل ها و تقاطع شهید کشــوری را آغاز می کند، این 
توان و لجســتیک در ارتش وجود دارد که 1۰ کیلومتر از مســیر رینگ 
چهارم را که در زمین های ارتش هم واقع شــده، اجرا کند.   وی ادامه 
داد: اجرای پروژه های متعدد 13۰ هکتاری شــهید کشوری و پروژه 
1۷۰ هکتاری که به محلی بــرای اقدامات عمرانی و ســرمایه گذاری 
بزرگ برای ســرمایه گذاران تبدیل می شود، حاصل تعامل شهرداری 
و ارتش است.شــهردار اصفهان افــزود: پروژه 13۰ هکتاری شــهید 
 کشوری ۲۰ سال پیش ساخته شــد؛ اما اکنون بعد از ۲۰ سال تحویل

 داده شده است. 

اتفاقات بزرگ در منطقه 5 طی توافق شهرداری و ارتش  
وی با بیان اینکه اگر گفت و گوی درســت و رفتــار صادقانه نبود هیچ 
گاه این اتفاق نمی افتاد، گفت: ارتش در ایــن زمینه ها یکی از ارکان 
موفقیت شهرداری اصفهان بوده است. به همین دلیل از ارتش که در 
برابر شهر احســاس مســئولیت اجتماعی می کند قدردانی می کنم. 
البته شــهرداری پروژه های زیــادی در رابطه با ارتــش اجرا می کند 
که در این زمینه در منطقــه 5 اتفاقات بزرگی رخ داده اســت که طی 
توافقات طوالنی با ارتش بوده و قابل برگشــت نیست. وی افزود: در 
این پروژه ها منافع هر دو طرف لحاظ شــده و البته منفعت ارتش و 
شهرداری چیزی جز خدمت به مردم نیست.  شــهردار اصفهان بیان 
کرد: شهرداری منطقه شش سال گذشته با ۶۰۰ میلیارد تومان بودجه 
فقط 4۰۰ میلیارد تومان در ســالن اجالس سران هزینه کرده است که 
این کار کوچکی نیست. وی افزود: البته هرچقدر تالش ها بیشتر شود، 
حاشیه هم ایجاد می شود که در این زمینه باید به شدت مراقب بود. 
مدیران در رابطه با مسائل مردم باید احساس مسئولیت کنند؛ اما در 
مورد حاشیه ها بدانند که این کار شــما را متوقف خواهد کرد بنابراین 
باید مانند نجیب زادگان بی اعتنا با این موارد برخورد کرد تا قطار رو به 

امید مسیر حرکت خود را طی کند.

حاشیه سازی ها حرکت ما را متوقف نمی کند
نوروزی تصریح کرد: طی سه سال گذشته در همه مناطق شهر اصفهان 
پروژه هایی اجرا شد و امسال مردم هر هفته میوه شیرین خدمت را 
خواهند چشید. وی ادامه داد: هیچ حاشیه سازی و حرکت نامعقول 
پیشرفت ما را متوقف نمی کند. خدمت در محاصره هیچ فردی نیست 
و همه افراد و نهادهایی که در شــهر دســت یاری داده اند و همچون 
رفیقان صدیق کمک می کنند در این موفقیت ها شــریک هســتند.

شهردار اصفهان اظهار کرد: اطمینان دارم که مسیر حدود ۸۰ کیلومتری 
رینگ چهارم، خط دوم مترو و سالن اجالس ساخته خواهد شد و یک 
روز مردم این شهر با مترو از عاشق آباد تا بهارستان جابه جا می شوند. 
وی افزود: زیربنای امنیت ملی کشور رضایت مردم است و نمی توان 
این عنصر را از صحنه امنیت حذف کرد و شهرداری در همین راستا به 
مردم خدمت می کند.  نوروزی در مورد زمان بهره برداری از مجموعه 
پل های شهید کشوری نیز با اشــاره به اینکه زمان مقرر برای احداث 
این طرح 1۰ ماه است، گفت: من همین جا قول می دهم که با تالش 
شبانه روزی و چندشیفته نه تنها بر اساس زمان بندی عمل شود بلکه 

به یاری خداوند زودتر از زمان نیز به بهره برداری برسد. 

با مسئولان
س: ایمنا

عک

مزایده اموال منقول 
پرونــده:  شــماره   139903902004000097 آگهــی:  شــماره   4 /164
139804002004000321 آگهــی مزایــده پرونــده اجرایــی بــه شــماره بایگانی: 
9803919 شش دانگ یک دســتگاه اتومبیل ســواری شــخصی آریو دنده اتوماتیک 
 1600 ســی ســی مدل 1396 به شــماره انتظامی 127-67 س 12 شــماره شناســه:

 B37V961IRPC904361 دارای شاسی شماره H321200NAS4904361 موتور 
شماره AG16G4TNN0010848 دارای 4 سیلندر رنگ سفید روغنی خریداری راهن 
آقای مهراد روزگاریان طبق سند شماره 49552 مورخ 97/12/14 دفترخانه 186 اصفهان 
که عوارض سالیانه تا پایان سال 97 طی فیش شماره 97188701024588 پرداخت و با بیمه 
نامه شماره 31/3717/1996 شرکت بیمه البرز طبق سند رهنی شماره 97/12/14-33075 
تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 312 اصفهان در رهن آقای پیمان خرد پیشه واقع می 
باشد که طبق نظر کارشناس سواری با مشخصات به شماره انتظامی 127 س 12 ایران 67 
سیستم سایپا تیپ ARIOAT رنگ ســفید روغنی مدل سال 1396 دارای شماره موتور 
0010848 و شماره شاســی 4904391 که متوقف در پارکینگ تمرکزی وابسته به راهور 
در جاده اصفهان – شیراز ) محدوده بهارستان( بازدید و پس از بررسی های فنی و ظاهری 
مشاهده گردید خودرو از ناحیه جلو و عقب آثار برخورد و تصادف دارد قسمت جلو شامل سپر 
و جلو پنجره قسمت توری زیر سپر جلو شکستگی چراغ جلو راست شکستگی پایه چراغ جلو 
چپ از قسمت عقب سپر عقب شکستگی دارد چراغ خطر عقب چپ شکسته است موتور و 
گیربکس و شاسی سالم به نظر رسید الستیکها در حد پنجاه درصد تودوزی با کیفیت پایین، 
خودرو دوندگی داشته است و از ساعت 9 الی 12 روز سه شنبه مورخ 99/5/7 در اداره ا جرای 
اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی چهار راه اول شهید صداقتی ابتدای 
خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه یک میلیارد 
و یکصد میلیون ریال ) 1/100/000/000 ریال( شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین 
قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود. الزم به ذکر اســت پرداخت بدهی های مالیاتی و 
عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد 
به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی 
بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد. ضمنا این آگهی در یک 
نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 99/4/24 درج و منتشر می گردد و در صورت 
تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد.  توضیحاً شرکت در مزایده منوط به پرداخت 
ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در 
جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است  ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز 
از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر، مانده 
فروش را به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش 
را به حساب سپرده ثبت واریز نکند،  مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز 
 خواهد شــد در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد. 

م الف :910006  یعقوبی سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
فقدان سند مالکیت

4/165 شماره نامه: 139985602210002138– 1399/03/31 تمامت نه حبه مشاع از 
هفتاد و دو حبه ششدانگ پالک 153/38 واقع در بخش 20 ثبت اصفهان در صفحه 104 
دفتر 32 ذیل ثبت 7016 به نام آقای هرمز شیرازی باصری سابقه ثبت و سند مالکیت دفترچه 
ای به شماره مسلسل 487182 دارد که طبق ســند شماره 174619 مورخ 1384/10/20 
دفترخانه 56 اصفهان تمامت شــش دانگ به وی انتقال گردیده است سپس مالک قبل از 
ارائه سند مالکیت دفترچه ای و صدور سند مالکیت کاداستری جدیدش  با ارائه درخواست 
کتبی بانضمام دو برگ استشهادیه که امضا شهود آن ذیل شماره 36802 و 36803 و شناسه 
یکتای 139902155869000265 و 139902155869000264 رمز تصدیق 932297 
و 502481 مورخ 1399/03/21 گواهی دفترخانه 142 اصفهان رسیده است و مالک مدعی 
است سند مالکیت آن مفقود شده است  و درخواست صدور سند مالکیت المثنی ملک فوق 
را نموده است لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 

خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید 
تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است 
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله 
ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 910001 

ناصر صیادی صومعه مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان 
فقدان سند مالکیت

4/166 شماره نامه: 139985602210002075– 1399/03/27 تمامت 9 حبه مشاع از 
72 حبه ششــدانگ پالک 39 فرعی از 153 اصلی واقع در بخش 20 ثبت اصفهان به نام 
آقای هرمز شیرازی باصری در صفحه 116 دفتر 32 ذیل ثبت 7020 سابقه و سند مالکیت 
دفترچه ای به شــماره 487186 دارد که  به موجب اسناد انتقال 1384/10/20-174603 
دفترخانه 56 اصفهان به نامبرده انتقال گردیده اســت. ســپس نامبرده با ارائه درخواست 
کتبی بانضمام دو برگ استشهادیه که امضا شــهود آن ذیل شماره 36805 -99/3/21 و 
شناســه یکتای 139902155869000267 و رمز تصدیق 891932  به گواهی دفترخانه 
142 نیک آباد اصفهان رسیده است و مالک مدعی است سند مالکیت آن مفقود شده است  
و درخواست صدور سند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده است لذا  سند مالکیت مذکور از 
درجه اعتبار ساقط و چنانچه  جهت انجام هر گونه اقدام به آن دفترخانه ارائه گردید از انجام 
معامله خودداری و ســند مالکیت را جهت اعمال مقررات به این اداره ارسال نمائید. انجام 
هر نوع معامله با سند مالکیت المثنی موکول به اســتعالم از این اداره می باشد. لذا مراتب  
 به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانــون ثبت در یک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتــراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نمائید تا 
مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده ســند مســترد گردد بدیهی 
اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت 
 یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 910002 ناصر صیادی صومعه مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب شرق 

اصفهان
فقدان سند مالکیت

4/167 شماره نامه: 139985602210002205– 1399/04/02 سند مالکیت ششدانگ 
پالک ثبتی شماره 40 فرعی از 153 اصلی واقع در بخش 20 ثبت اصفهان به نام آقای هرمز 
شیرازی باصری سابقه ثبت و صدور سند به شــماره چاپی 487174 )دفترچه( مورد ثبت 
صفحه 128 دفتر 32 امالک تحت شماره ثبت 7024 که به موجب سند انتقال قطعی شماره 
174611-1384/10/20 دفترخانه 56 اصفهان به مالکیت نامبرده در آمده و سند صادر و 
تسلیم شده است و سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی بانضمام دو برگ استشهادیه که 
امضا شهود آن ذیل شماره یکتا 139902155869000260 و رمز تصدیق 153395 مورخ 
1399/3/22 که  به گواهی دفترخانه 142 اصفهان رسیده مدعی است که سند مالکیت آن 
بعلت سهل انگاری مفقود گردیده و نماینده شرکت مذکور درخواست صدور سند مالکیت 
المثنی ملک فوق را نموده لذا مراتب  به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین 
نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم 
و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند 
 مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 910003 ناصر صیادی صومعه مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب شرق 

اصفهان 
فقدان سند مالکیت

4/168 شــماره نامــه: 139985602210002130– 1399/03/31 تمامــت نــه حبه 
مشــاع از هفتاد و دو حبه ششــدانگ پالک 153/41 واقع در بخــش 20 ثبت اصفهان 
در صفحه 140 دفتر 32 ذیل ثبت 7028 به نام آقای هرمز شــیرازی ســابقه ثبت و سند 

مالکیت دفترچه ای به شــماره مسلســل 487178 دارد که طبق ســند شماره 174601 
مورخ 1384/10/20 دفترخانه 56 - اصفهان بنامش انتقال گردیده اســت ســپس مالک 
قبل از ارائه ســند مالکیت دفترچه ای و صدور سند مالکیت کاداســتری جدیدش  با ارائه 
درخواســت کتبی بانضمام دو برگ استشهادیه که امضا شــهود آن ذیل شماره 36799 و 
شناسه یکتای 139902155869000261 و رمز تصدیق 113029 مورخ 1399/03/21 
گواهی دفترخانه 142 اصفهان رسیده اســت و مالک مدعی است سند مالکیت آن مفقود 
شده است  و درخواســت صدور ســند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده است لذا مراتب  
 به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانــون ثبت در یک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد 
خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نمائید تا مراتب صورت 
مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده ســند مســترد گردد بدیهی است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند معامله ارائه 
 نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 910004 

ناصر صیادی صومعه مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان 
مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی( 

4/169 شماره آگهی: 139903902004000093 شماره پرونده: 9204002004000240 
آگهی مزایده پرونده اجرایی به شماره بایگانی: 9200616 و 9200617  شش دانگ یک 
باب خانه پالک ثبتی 1783 فرعی از 4999 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 
261/45 متر مربع به آدرس: اصفهان خیابان آزادی خیابان فارابی شمالی، کوچه 16، پالک 
11 کدپستی 8168783781 که سند مالکیت آن در صفحه 5 دفتر امالک جلد 1134 ذیل 
شماره ثبت 212774 و شماره چاپی 276748 سری د 97 به مالکیت آقای مجید اسماعیلی 
فرزند درویش ثبت و صادر شده است با حدود: شمااًل: خط مستقیم مفروض است به طول 
10/50 متر )ده متر و پنجاه ســانتیمتر( به پالک 1826  فرعی از 4999 اصلی. شرقًا: خط 
مستقیم مفروض است به طول 30 متر به پالک 1784 فرعی از 4999. جنوباً: خط مستقیم 
مفروض است 10/50 متر )ده متر و پنجاه ســانتیمتر( به کوچه به عرض 12 متر غربًا: خط 
مستقیم مفروض است به طول 25 متر )بیست و پنج متر( به پالک 1782 فرعی از 4999 
اصلی. طبق نظر کارشناس رسمی پالک فوق به صورت مسکونی، طبق سند دارای 261/45 
متر مربع عرصه تقریبی و اعیانی آن حدود 331 متر مربع در دو طبقه مسکونی با احتساب 
یک واحد پارکینگ مسقف در همکف و انباری در زیرزمین می باشد. با مشخصات: اسکلت 
ساختمان دیوار باربر و ستون فلزی، با سقف آهن و آجر، کف سرامیک، سطوح داخلی گچ 
و نقاشــی و بعضًا کاغذ دیواری و گچبری، پنجره ها آلومینیــوم، دربهای داخلی و ورودی 
چوبی، سرویسهای بهداشــتی و  حمام و آشپزخانه اپن با کاشی و ســرامیک در هر طبقه 
بصورت مجزا دارای کابینت از جنس MDF ، نمای خارجی آجر و ســنگ، کف پارکینگ 
و حیاط سنگ و بدنه حیاط از سنگ و آجر، بدنه زیرزمین سرامیک و پالستر سیمان و کف 
موزاییک، دستگاه پله از سنگ و بدنه سنگ و گچ و نقاشی، دارای آیفون تصویری و درب 
برقی حیاط، سیستم حرارتی پکیج، رادیاتور و شومینه گازی و سرمایش کولر آبی و دارای 
سرویس بهداشتی داخل حیاط است. اشتراکات محل، آب مشترک و برق و گاز اختصاصی 
می باشد با توجه به پایان کار مورخ 1363/03/13 قدمت بنا حدود 35 سال برآورد می شود 
که طبق اسناد رهنی شماره 64337-1386/08/03 و 68081-1387/08/05  تنظیمی 
در دفترخانه اسناد رسمی شماره 17 اصفهان در قبال بدهی آقایان افشار ترکی باغبادرانی و 
مجید اسماعیلی در رهن بانک پارسیان شعبه حکیم نظامی اصفهان واقع می باشد و طبق 
اعالم بستانکار تا تاریخ 1400/02/29 تحت پوشــش بیمه است و از ساعت 9 الی 12 روز 
سه شنبه مورخ 1399/05/07 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت 
بهشت شرقی چهار راه  اول شهید صداقتی ابتدای خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم به 
مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه 62/200/000/000  ریال )شصت و دو میلیارد و 
دویست میلیون ریال( شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته 
می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب 
و یا حق اشــتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های 
مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده 

یا نشده باشد به عهده برنده مزایده اســت ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، 
وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنًا 
این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 99/4/24 درج و منتشر 
می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحًا شرکت در 
مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناســی به حساب سپرده ثبت و حضور 
خریدار یا نماینده قانونی او در جلســه مزایده است. برنده مزایده مکلف است  ما به التفاوت 
مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در 
صورتی که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور 
قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات فروش از درجه 
 اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد. م الف :913994  یعقوبی سرپرست اداره اجرای

 اسناد رسمی اصفهان
حصر وراثت

4/170 آقا/خانم  رضا محب زاده قهرود  به شناســنامه شــماره 2  به شرح دادخواست به 
کالسه  9900772    از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان  قربانعلی محب زاده قهرود  به شماره شناســنامه 119 در تاریخ   1399/3/7 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 
1- مریم محب زاده قهرود فرزند قربانعلی به ش ش 34 ، 2- زهرا محب زاده قهرود فرزند 
قربانعلی بــه ش ش 30 ، 3- رضا محب زاده قهرود فرزنــد قربانعلی به ش ش 2 همگی 
فرزندان متوفی . اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت و 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ازمتوفی/متوفیه نزد 
 او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد.

م الف: 907362 قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان 
حصر وراثت

4/171  خانم پروانه عابدی درچه دارای شناسنامه شماره 1645 شرح دادخواست کالسه  
9900165 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شــادروان فاطمه عابدی مدیسه به شناسنامه شــماره 216 در تاریخ 98/11/23 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- منصور 
عابدی شــورجه فرزند حیدر، ش.ش 1644 ت.ت 1339 صادره از اصفهان )پسر متوفی( 
2- اشرف عابدی شــورجه فرزند حیدر، ش.ش 3417 ت.ت 1334 صادره از آبادان )دختر 
متوفی( 3- پروانه عابدی درچه فرزند حیدر، ش.ش 1645 ت.ت 1340 صادره از اصفهان 
)دختر متوفی( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 908624  شعبه پنجم حقوقی شورای حل اختالف لنجان
حصر وراثت

4/172  آقای حسن خســروی دارای شناسنامه شماره 36 به شــرح دادخواست کالسه  
9900072 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان محمدرضا خسروی به شناسنامه شماره 124 در تاریخ 95/04/30 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- حسین خسروی 
فرزند محمدرضا، ش.ش 2300، ت.ت 1351 صادره از نورآباد )پســر متوفی( 2- حسن 
خسروی  فرزند محمدرضا، ش.ش 36 ، ت.ت 1352 صادره از نورآباد )پسر متوفی( 3- روح 
اله خســروی فرزند محمدرضا، ش.ش 153 ، ت.ت 1359 صادره از نورآباد )پسر متوفی( 
4- محمد خسروی فرزند محمدرضا ، ش.ش 285 ، ت.ت 1363 صادره از شهرکرد )پسر 
متوفی( 5- نسرین خسروی فرزند محمدرضا، ش.ش 8 ، ت.ت 1362 صادره از شهرکرد 
)دختر متوفی( 6- علی رضا خسروی فرزند محمدرضا، ش.ش 4277، ت.ت 1354 صادره از 
نورآباد )پسر متوفی( 7- ماه پری سلمانی فرزند عبدالحسین، ش.ش 3 ، ت.ت 1333 صادره 
از اردل )همسر متوفی( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد 
از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 909025  شعبه پنجم حقوقی شورای حل اختالف لنجان
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به منظورهم فکری و بهره مندی از پیشنهادات و ظرفیت های سازمان های 
مردم نهاد )سمن ها( برای توســعه خدمات شرکت گاز به مردم، نشست 
هم اندیشــی با ســازمان های مردم نهاد برگزار شــد.به گــزارش روابط 
عمومی شرکت گازاستان اصفهان، این شرکت در راستای مسئولیت های 
اجتماعی خود نشست هم اندیشی با ســازمان های مردم نهاد در هفته 
عفاف و حجاب و همچنین روز بدون پالستیک برگزار کرد و در این نشست 
درحوزه توانمند سازی خانواده، ازدواج و طالق، صیانت ازمحیط زیست و 
طبیعت، گردشگری و میراث فرهنگی، شبکه های مجازی و... گفت وگو و 
تبادل نظر شد.در این نشست ابتدا مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان 
با اشاره به وضعیت گازرسانی در سطح استان و بهره مندی جمعیت 99.5 
جمعیت اســتان از نعمت گاز طبیعی گفت: در حال حاضر110 شهر و 1060 
روستا گاز دار هستند و ساالنه 21 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در سطح 
اســتان توزیع و مصرف می شود.مدیر عامل شــركت گاز استان اصفهان 
با تاکید بر دو اســتراتژی شرکت مبنی بر ســرآمدی در عملیات و ارتقای 
بهره وری افزود: این شرکت یکی از شركت های زيرمجموعه شركت ملی 
گاز ايران است كه از طریق عملیات طراحی، اجرا،بهره برداری و نگهداری 
شبکه ها و تاسیســات، اقدام به توزیع ایمن و مســتمرگاز طبیعی و ارائه 
خدمات گازرســانی جهت رفاه مشتریان خود در ســطح استان می کند.

مهندس علوی، بیان داشت: تا کنون بیش از 26هزارکیلومترشبكه گذاری، 
یک میلیون و 100هزار انشعاب، بیش از یک میلیون و 870 هزار مشترک 

و گازرســانی به 156 جایگاه سی ان جی در سطح اســتان اجرایی شده 
است.وی اظهار داشت: کمیته مسئولیت های اجتماعی شرکت گاز استان 
اصفهان با رویکرد های توانمند ساز شامل؛ تعامل رهبران با محیط بیرونی، 
شــفافیت عملکرد، پاسخگویی روشــن به ذی نفعان، توسعه گازرسانی، 
 خدمــات مناســب و بهینــه و مدیریت بحــران، حفظ محیط زیســت، 
ISO 5001  و HSE MS فعالیت می کند و در این راســتا برنامه ریزی 
وعملکرد مطلوبی داشته اســت.مهندس علوی، با بیان اینکه انجمن ها و 
تشکل های مردم نهاد از ظرفیت و پتانسیل های باالیی برخوردار هستند، 
از تعامل به وجود آمده ابراز خرسندی کرد و گفت: از آنجایی که عرصه های 
خدمات به مشترکین این شرکت دارای گستردگی زیادی بوده، از این رو 
مشارکت و همکاری ســازمان های مردم نهاد می تواند تاثیر بسزایی در 
افزایش سطح تعالی این شرکت داشته باشــد.وی از تشکل های مردم 
نهاد به عنوان بازوان فکری و اجرایی شــرکت های دولتی نام برد و برای 
استفاده بیشتر از توانمندی این سازمان ها، از تشکیل اتاق فکر جامعه با 
حضور این سازمان ها خبر داد.گفتنی است؛ در این نشست هم اندیشی 
عالوه بر مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان و نمایندگانی از سازمان های 
مردم نهاد استان، مدیرکل ستاد بحران استانداری اصفهان نیز حضور یافت 
و از شرکت گاز استان اصفهان  که همواره در مســیر تعالی سازمانی خود 
هوشمند عمل می کند و ارتقای سطح موفقیت خود را در گروی افزایش 

رضایتمندی مردم می داند، تقدیر و تشکر کرد.

ســخنگوی شــرکت آبفای اســتان اصفهان با تاکید بر اهمیت همکاری با 
تشکل های زیســت محیطی اســتان، از آغاز همکاری 20 تشکل مردم نهاد 
محیط زیستی با این شرکت در راســتای ترویج مصرف بهینه آب در جامعه 
خبر داد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون(، سید اکبر بنی طبا 
گفت: سمن ها نقش مهمی در فرهنگ سازی پیرامون موضوعات مختلف در 
بطن جامعه دارند به طوری که می توان گفت سازمان های مردم نهاد به عنوان 
چشــم بیدار جامعه می توانند به حل معضالت فرهنگی کمک شایانی کنند.

وی با قدردانی از تالش سازمان های مردم نهاد در زمینه زیست محیطی در 
استان تصریح کرد: خوشبختانه سازمان های مردم نهاد روز به روز گسترش 
یافته و تاثیرگذاری آنها در جامعه بیشتر می شود. بر این اساس می توانیم با 
کمک و همکاری این نهادهای مردمی فرهنگ درست مصرف کردن آب را به 

قشرهای مختلف آموزش داده و نهادینه کنیم.
وی افزود: شرکت آبفای استان اصفهان در نظر دارد با  مشارکت تشکل های 
مردم  نهاد برای فرهنگ سازی بیشــتر در امر مصرف بهینه آب برنامه های 

مختلف فرهنگی و آموزشی را در دستور کار قرار دهد.
در ادامه برخی از اعضای تشــکل های زیست محیطی اســتان به برنامه و 
راهکارهایی که در زمینه مدیریت مصرف بهینه آب موثر اســت اشاره کردند 
که در این میان پریسا حسینی ســمنانی از انجمن زیست بان پایدار گفت: 
طی چند سال اخیر شــرکت آبفا برنامه های آموزشی متنوعی برای مقاطع 
مختلف تحصیلی برگزار کرده و در صورتی که از روش های خالقانه در مفاهیم 
آموزشی اســتفاده شــود، قطعا میزان اثرگذاری این آموزش ها به مراتب 
افزایش می یابد و به معنی واقعی دانش آموزان می توانند ســفیران آب در 
جامعه باشند.مرتضی چه گونی، از انجمن صلح با طبیعت با بیان اینکه باید 
نگرش زیست محیطی در بین شهروندان ایجاد کرد تا در نهایت مصرف بهینه 
آب را در دستور کار قرار دهند، اظهار داشــت: باید برنامه هایی تدوین کرد که 
مردم اطالعات درســتی از میزان آب مجازی که در تهیه کاالها و محصوالت 
به مصرف می رسد، داشته باشند چرا که اگر مردم بآگاه باشند چه میزان آب 
برای تولید اجناس و محصوالت استفاده می شود، قطعا نگرش درستی در 

رابطه با مصرف آب و دیگر کاالها از خود نشان می دهند.
وی استفاده از آب خاکســتری را هم حائز اهمیت دانست و گفت: باید طی 
تعامل با دستگاه ها و شــرکت های مختلف به ویژه شهرداری ها استفاده از 
آب خاکستری در صنایع غیر غذایی و آبیاری فضای سبز مد نظر قرار گیرد.

سیف ا... عظیمانی، از انجمن دوســتداران طبیعت شهرستان فریدونشهر 

گفت: به لحاظ اقلیم آب و هوایی شهرســتان فریدونشهر منابع آبی در این 
شهرستان فراهم است، اما این درحالی است که همه مردم در این شهرستان 
تحت پوشــش شــبکه فاضالب نیســتند  که اگر تاسیســات فاضالب در 
شهرستان به طور کامل اجرا شود از سالمت منابع آبی در این منطقه حفاظت 
می شود، همچنین اجرای برنامه های فرهنگی به منظور ترویج مصرف بهینه 

آب در این شهرستان الزم به نظر می رسد.
طاهره دادخواه، از جمعیت امید دوســتداران زاینده رود گفت: بررسی های 
صورت گرفته بیانگر این اســت که هرگاه فضای ناامیدی در جامعه افزایش 
یابد مردم بیشتر به مصرف آب روی می آورند، بر این اساس به نظر می رسد 
باید با ایجاد فضــای امیدواری و شــادی از طریق شــبکه های اجتماعی 
مردم را از طریق برنامه های شــاد به مصرف بهینه آب رهنمود کرد.ابراهیم 
آذری، از انجمن حفاظت از میــراث فرهنگی طبیعی و آثــار تاریخی ایران 
با تاکید بر اســتفاده از تجهیزات کاهنده مصرف آب گفــت: باید زمینه های 
اســتفاده از تجهیزات کاهنده مصرف آب در بین تمام اقشار جامعه فراهم 
شــود، زیرا بهره مندی از این نوع تجهیزات مصرف آب را تا 50 درصد کاهش 
می دهد.بهجت قریشی نژاد، مدیرعامل جمعیت دوستداران محیط زیست 
طبیعت یاران در این جلســه گفت: در این چند ســال اخیر به لحاظ  وقوع 
خشکسالی های مستمر  مدام از آموزش کودکان زیر 10 سال سخن به میان 
می آید در حالی که به نظر می رســد باید به آموزش بزرگساالن نیز پرداخت 
زیرا رفتار کودکان برمبنای الگوهای رفتاری است که از بزرگساالن برداشت 
می کنند.ســمیه بهرامیان، از انجمن پیام آوران ســبز پارسی سمیرم گفت: 
مردم هنوز با تبعات بحران کم آبی به خوبی واقف نیســتند در حالی که اگر 
آموزش هایی همراه با ترس در دستور کار قرار گیرد شاید مصرف بهینه آب را 
مد نظر قرار دهند که پیشنهاد می شود در شبکه های اجتماعی برنامه چالش 
مصرف آب ایجاد کرد.محبوبه قاسمی، از جمعیت یاران خمینی شهر گفت: 
افرادی که به فرهنگســراها مراجعه می کنند دارای ظرفیت بسیار خوبی در 
تهیه محتواهای آموزشی در راســتای مصرف بهینه آب هستند که اگر از این 
ظرفیت ها استفاده شــود می توان فرهنگ مصرف بهینه آب را در جامعه به 
خوبی نهادینه کرد.در پایان حشــمت ا... انتخابی، دبیر شــورای هماهنگی 
ســازمان های مردم نهاد زیســت محیطی اســتان گفت: از فعاالن زیست 
محیطی استان درخواست می شود راهکارهای جدید و خالقانه ای در رابطه 
با مصرف بهینه آب ارائه دهند تا در جلســات آتی با رســیدن به جمع بندی 

همکاری ها به طور جدی گسترش یابد.

معاون امور معادن شرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه مطالعات فاز  پی جویی   
نارک به مساحت تقریبی 14 هزار و 500   و شناسایی منابع معدنی پهنه ا
کیلومترمربع واقع در شرق استان اصفهان در سال 96 به اتمام رسیده 
است،گفت: قرار گرفتن این پهنه در زون ساختاری ایران مرکزی و تنوع 
لیتولوژی آن که شامل انواع سنگ های رسوبی، دگرگونی، ولکانیک، آذرآواری، 
نفوذی و رسوبات متعدد است و   نیز    وقوع رخدادهای زمین ساختی متفاوت 
گمایی وابسته به  هریک  نویدبخش تشکیل  لیت های ما و همچنین فعا
کتشافی است. بنابراین  کانی سازی های متفاوت و متعدد   در این پهنه ا
معاونت امور معادن پس از جمع آوری اطالعات، داده ها و گزارش های موجود، 
اعم از کلیه مستندات تکتونیکی و زمین شناسی مربوط به پهنه، نقشه های 
زمین شناسی و توپوگرافی، اطالعات ژئوشیمیایی، تصاویر ماهواره ای و...، 
جهت پردازش و تفسیر این اطالعات بر الیه های زمین شناسی و مطالعات 
کتشافی  دورسنجی اقدام کرد و بر اساس نتایج آن، مناطق امیدبخش ا
مشخص و پروانه اکتشاف آن ها برحسب اولویت و مساحت درخواست شد. 
در نهایت با همکاری سازمان صمت استان اصفهان برای 7 آنومالی با وسعت 

190 کیلومترمربع پروانه اکتشاف دریافت شد.
محمدیاسر طیب نیا  ضمن تشکر از همکاری های به عمل آمده با معاونت امور 
معادن توضیح داد که طبق اصول علمی مهندسی اکتشاف، عملیات اکتشافی 
برای دستیابی به ذخیره قطعی و قابل استخراج، شامل چهار مرحله شناسایی، 
پی جویی، اکتشافات عمومی و نهایتا اکتشاف تفصیلی با هدف تعیین شکل 
کانسار، عیار میانگین، ذخیره قطعی و انجام مطالعات فنی و اقتصادی است 
کتشافی فوالد مبارکه نیز طبق همین اصول برنامه ریزی و  لیت های ا و فعا
انجام می شود.وی خاطرنشان کرد: اقداماتی که تاکنون در خصوص این پهنه 
اکتشافی انجام شده شامل مرحله شناسایی و پی جویی بوده و انجام عملیات 

اکتشاف عمومی و تفصیلی آنومالی های هفت گانه در دست اقدام است. وی 
گفت: نگاه معاونت امور معادن، بهینه سازی هزینه های اکتشاف و استفاده 
عالمانه از نتایج هر مرحله از اکتشاف در بهبود عملیات اکتشاف تکمیلی است و 
این نگاه مبنای اقدامات فنی و قراردادی معاونت امور معادن در حوزه اکتشاف 
بوده است.معاون امور معادن تصریح کرد: بعد از اخذ پروانه های اکتشاف الزم 
است  در مهلت قانونی مقرر   نسبت به  اکتشافات عمومی و تفصیلی اقدام 
شود؛ بنابراین از ماه های قبل، شرکت های توانمند مجری اکتشاف شناسایی 
و با برگزاری مناقصه محدود یک مرحله ای، در حال حاضر مجری عملیات 
اکتشاف محدوده های متعلق به فوالد مبارکه شناسایی شده است.طیب نیا   
ابراز امیدواری کرد، با انجام به موقع و باکیفیت مراحل بعدی اکتشاف، وضعیت 
ذخایر معدنی این محدوده ها تعیین  شود، ولی باید به این نکته توجه داشت 
که اکتشافات معدنی نیاز به سرمایه گذاری زیاد و طوالنی مدت دارد تا در نهایت 
بتوان به ذخایر قابل توجه و اقتصادی دست یافت. طبق استانداردهای جهانی 
از هر هزار محدوده دارای آنومالی کانسارهای فلزی فقط 10 محدوده منجر به 
گواهی کشف  شده و در نهایت 3 محدوده تبدیل به معدن فعال می شود. در 
مقابل، این 3 معدن چندین برابر کل هزینه های انجام شده برای اکتشاف بازده 

اقتصادی خواهد داشت.
بر همین اساس استراتژی های اصولی و اصلی فوالد مبارکه در حوزه امور 
معادن برخالف رویه رایج در کشورمان تاکید و تمرکز بر فعالیت های اکتشافی 
گر شرکت های معدنی بزرگ کشور این استراتژی را از دهه های  است. ا
گذشته دنبال می کردند و به جای ورود به انتهای زنجیره، تمرکز فعالیت ها و 
سرمایه گذاری های خود را بر حوزه اکتشافات معدن قرار داده بودند، با کمبود 
مواد اولیه در زنجیره فوالد مواجه نبودیم، وضعیتی که در سال های آتی حادتر 

می شود و ممکن است به وضعیت بحرانی برسد.

حجت االسالم و المسلمین دکتر سید محمدرضا میرتاج الدینی، نماینده تبریز 
در مجلس شورای اسالمی و حجت االسالم و المسلمین سید ناصر موسوی 
الرگانی نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای اسالمی و عضو هیئت رییسه 
مجلس شنبه بیست و یکم تیرماه با حضور در ذوب آهن اصفهان از بخش های 
مختلف خط تولید شرکت شامل کارگاه تولید ریل در نورد 650 ، باتری شماره سه 
کک سازی وکوره بلند های شماره یک و سه بازدید و با مهندس منصور یزدی زاده، 
مدیرعامل این شرکت و سایر مسئولین کارخانه گفت وگو  کردند.  نماینده تبریز در 
مجلس شورای اسالمی گفت :ذوب آهن اصفهان یکی از صنایع پایه و از افتخارات 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران محسوب می شود. بنده در دوران فعالیت 
در سمت معاونت ریاست جمهوری نیز بازدیدی از ذوب آهن اصفهان داشتم و 
هم اکنون که در ابتدای مجلس یازدهم هستیم نیز عالقه مند بودم بازدیدی از 

این کارخانه عظیم داشته باشم.

خودکفایی در تولید ریل ملی،ثمره تالش و کوشش 
شبانه روزی متخصصین ذوب آهن اصفهان است

وی با اشاره به اینکه انصافا  تالش و کوشش کارگران در جبهه صنعت از نزدیک 
نمود ویژه ای دارد ، افزود : آماده سازی کوره بلند این کارخانه عظیم که بیش از 
نیم قرن از عمر آن می گذرد جای تشکر و  قدردانی دارد. نماینده مردم تبریز در 
مجلس شورای اسالمی تصریح کرد : یکی از جاذبه های ذوب آهن اصفهان 
برای بنده تولید ریل مطابق با آخرین استاندارد های روز دنیاست و امروز این 
فراغ خاطر را داریم که این شرکت مادر صنعتی می تواند کلیه نیازهای خطوط راه 
آهن کشور را پوشش دهد و  می توانم بگویم خودکفایی در تولید ریل ملی،ثمره 
تالش و کوشش شبانه روزی متخصصین ذوب آهن اصفهان است. میرتاج 
الدینی ادامه داد: نسل آینده قطارهای ایران،از نوع پر سرعت هستند که ذوب 
آهن اصفهان تامین ریل استاندارد آنها را از شمال تا جنوب و شرق تا غرب   

پوشش دهد.

کمبود مواد اولیه، تولید ذوب آهن اصفهان را ناتمام گذاشته است 
این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که دولت و مجلس چگونه می توانند 
دغدغه اصلی ذوب آهن اصفهان که نداشتن مواد اولیه است را برطرف کنند، چنین 
گفت: مطلع شدم این شرکت عظیم به دلیل نداشتن سنگ آهن نمی تواند با 
ظرفیت کامل تولید داشته باشد زیرا بخش اعظمی از   سنگ آهن تولیدی کشور 
متاسفانه صادر می شود و این در حالی است که همین ماده اولیه با ورود به این 
کارخانه و تبدیل شدن به محصول نهایی می تواند ارزش افزوده چند برابری را 
به ویژه در شرایط تحریم کنونی برای کشور به ارمغان بیاورد. ان شاءا... به کمک 
نمایندگان مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی مبحث مهم اختصاص دادن 
معدن به ذوب آهن اصفهان را به صورت جدی از وزارت صمت پیگیری می کنیم 
تا مشکل تامین مواد اولیه این شرکت برطرف شود.حجت االسالم و المسلمین 
سید ناصر موسوی الرگانی، نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای اسالمی 
و عضو هیئت رییسه مجلس نیز گفت : ذوب آهن از اوایل انقالب و قبل از آن به 

عنوان یک صنعت ملی شناخته شده است. برای ساخت این مجموعه عظیم 
فوالدی از بیت المال کشور هزینه بسیاری شده و چندین نسل با تعهد و تالش 
شبانه روزی زحمت کشیدند و حقیقتا امروز جای تعجب دارد که چرا این کارخانه 
عظیم با این وسعت،قدمت و تکنولوژی با نیمی از ظرفیت تولید محصوالت 
استاندارد را در دستور کار دارد، مجموعه توانمندی که نیروی انسانی متخصص 
آن در ایران در کشور حرف اول را می زند.وی اضافه کرد : سنگ آهن که نعمت 
خدادادی است از ذوب آهن اصفهان دریغ می شود بنابراین تولید محصوالتی 
جدیدی چون ریل و همچنین اشتغال زایی برای جوانان ایرانی توسط این کارخانه 
ابتر می ماند.عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی گفت : برای فعال ماندن 
سرمایه های ملی ایران زمین،مانند ذوب آهن اصفهان باید سرمایه خدادادی 
کشور در اختیارشان قرار داده شود لذا این موضوع را به صورت ویژه از وزارت صمت 

پیگیری خواهیم کرد تا جهش تولید مد نظر رهبر معظم انقالب محقق شود.

 با صادرات 50 درصد از محصوالت نهایی 
دیگر خام فروشی مواد اولیه توجیهی ندارد

نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای اسالمی افزود : هم اکنون حدود 50 
درصد از محصوالت نهایی  ذوب آهن اصفهان به بیش از بیست کشور دنیا صادر 
می شود این دستاورد بزرگ در کنار خام فروشی مواد اولیه واقعا بی انصافی 
است و توجیهی ندارد. مدتی است می بینیم معادن کشور نیز زنجیره تولید 
خودشان را تکمیل می کنند و اقدام به تاسیس واحدهای فوالدی در کنار معادن 
کردند که این اقدام شایسته ای نیست و باید ابتدا نیاز داخل و واحدهای فوالدی 
فعلی تامین شود و سپس صادرات مواد اولیه و همچنین مجوزهای جدید 
فوالدی صادر شود.مهندس یزدی زاده، مدیرعامل شرکت نیز گفت : ذوب آهن 
اصفهان به عنوان تنها شرکتی که تولید آن به روش کوره بلند است، متاسفانه از 
یارانه انرژی برخوردار نیست این موضوع قیمت تمام شده محصوالت ذوب آهن 
را  با سایر شرکت ها متفاوت ساخته است.وی افزود : امیدواریم با تامین پایدار 
مواد اولیه شرکت که بزرگ ترین دغدغه امروز تک تک ذوب آهنی هاست بتوانیم 

جهش تولید مد نظر رهبر معظم انقالب را محقق کنیم.

هم اندیشی شرکت گاز استان اصفهان با سازمان های مردم نهاد در راستای نهادینه کردن مدیریت مصرف بهینه آب در جامعه صورت گرفت؛

آغاز همکاری 20 سمن زیست محیطی با آبفای اصفهان

معاون امور معادن شرکت فوالد مبارکه:

 استراتژی های اصولی و اصلی فوالد مبارکه در حوزه امور معادن
 تاکید و تمرکز بر فعالیت های اکتشافی است

نماینده مردم تبریز در مجلس :

 خودکفایی در تولید ریل ،ثمره همت شبانه روزی متخصصین 
ذوب آهن اصفهان است

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