
  شرایط تشدید خشکسالی در استان ادامه خواهد داشت؛

سایه خشکسالی بر سر اصفهان
5

 اصناف؛ در چرخ دنده تعطیالت 
  رییس کمیسیون اقتصادی اتاق اصناف اصفهان معتقد است طرح جدید محدودیت اصناف تنها 30 درصد اثرگذاری خواهد داشت؛

3

افزایش ظرفیت پرواز 
 همزمان فرودگاه 
اصفهان از ۲ به ۵

اولین دشت سه امتیازی طالیی 
پوشان در نقش جهان رقم خورد؛

 سالم سپاهان 
به پیروزی

مدیرکل سازمان انتقال خون استان:

وضعیت مطلوب کنونی 
پایدار نخواهد بود

3

5

6 7

شهردار اصفهان: 

احداث تقاطع امید باعث 
ساماندهی ورودی شهرک 
امام حسین )ع( می شود 

8

 تقدیر معاون
  رییس جمهور از 
ذوب آهن اصفهان

هوشمندی 
اقشار بسیج در 
پهنه سازندگی، 
 محرومیت زدایی
  و مقابله با دشمن

7 در جنگ نرم

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی  

شنبه 01  آذر   1399 
0۵ ربیع الثانی  144۲ 

 ۲1  نوامبر  ۲0۲0
 شماره 31۲۲     

8 صفحه
قیمت: 1000 تومان

 آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران 

)شماره فراخوان در سامانه ستاد 2099001205000029(

امور قراردادها  م الف:1048541

شــرکت آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد ایمن سازی و نرده گذاری شبکه های آبیاری نکوآباد، آبشار وروشــت را از طریق مناقصه عمومی با شرایط و 
مشخصات زیر به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید. لذا از مناقصه گرانی که تمایل به حضور در مناقصه فوق را دارند دعوت می گرد نسبت به دریافت 

اسناد ارزیابی کیفی از سامانه تدارکات الکترونیک دولت )WWW.SETADIRAN.IR( اقدام نمایند.
مبلغ پایه: برآورد مناقصه معادل 76/920/660/853 ریال بر اساس فهارس بهاء واحد پایه رشته های ابنیه و راه و باند سال 1399 می باشد.

شــرایط مناقصه گر: مناقصه گران دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری حداقل پایه 5 از ســازمان برنامه و بودجه در رشته های ساختمان و آب و ارائه  
گواهینامه صالحیت ایمنی
محل اجراء: استان اصفهان

مدت اجراء: 7 ماه 
نوع اعتبار: اعتبار این پروژه از محل اعتبارات جاری شرکت می باشد.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه، مدت اعتبار پیشنهادها و چگونگی و زمان تحویل پیشنهاها متعاقبًا در استعالم ارزیابی و اسناد مناقصه مشخص 
خواهد شد.مناقصه گران واجد شرایط مطابق شرایط قید شده در سامانه ستاد )SETADIRAN.IR( مهلت دارند از طریق این سامانه نسبت به دریافت 
اسناد ارزیابی کیفی و بارگذاری مدارک مثبته شرکت اقدام نماید. پس از تعیین فهرست کوتاه مناقصه گران اسناد مناقصه از طریق سامانه فوق در اختیار 

آنها قرار خواهد گرفت.
نشانی مناقصه گزار: اصفهان- پل خواجو- بلوار آئینه خانه- جنب هالل احمر- شرکت آب منطقه ای اصفهان- دفتر امور قراردادها

تلفن تماس: 5-36615360 داخلی 2529 و 2528 فاکس: 36611073 

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی  

شنبه 24 آبان  1399 
28 ربیع االول  1442 

 14  نوامبر  2020
 شماره 3116     

8 صفحه
قیمت: 1000 تومان

  بحران جدی کاهش ذخایر خونی در کشور و اصفهان؛

آژیر قرمز برای خون
5

3

 معاون حفاظت و بهره برداری
 شرکت آب منطقه ای: 

هر تصمیمی برای 
 زاینده رود منوط به
 میزان بارش هاست

3

7

3 4

3

رییس سازمان بسیج اساتید 
اصفهان:

زبان بسیج اساتید برای 
حل مشکالت، زبان 

علمی است

رییس اداره حفاظت محیط زیست 
شهرستان بروجن:

تاالب های چهارمحال و 
 بختیاری برای پرندگان 

مهاجر امن است

رییس بازرسی و نظارت اصناف 
اصفهان  خبر داد :

همراهی 90 درصد اصناف 
با تعطیلی مشاغل

  اجرای طرح توسعه 300 کیلومتری سیستم آبرسانی روستایی در 100 روز

سفر وزیر راه و 
شهرسازی به شمال 

استان اصفهان

 آگهی مزایده عمومی تبلیغات اتوبوس ها و
 ایستگاه های سایه بان دار )نوبت اول(

احمدرضا پری تبار- شهردارشاهین شهر م الف:1043387

شهرداری شاهین شهر به استناد  مصوبه شــماره 1202/ش مورخ 99/06/15 شورای اسالمی شهر در نظر دارد تبلیغات 
فضای داخلی و بیرونی اتوبوس ها و ایستگاه های سایه بان دار تحت نظارت واحد زیباسازی شهرداری شاهین شهر را از 
طریق مزایده عمومی به مدت پنج سال با قیمت پایه کارشناسی طبق اسناد مندرج در آگهی به شرکتهای دارای پروانه 

کانون آگهی و تبلیغات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی واگذار نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مزایده می بایستی در ساعات اداری به واحد زیباسازی شهرداری 
مراجعه  و پیشنهادهای خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشــنبه مورخ 99/09/10 به دبیرخانه حراست تحویل 

نمایند. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود

031_36284167_8

چاپ اول

اجرای طرح غربالگری عمومی کرونا در اصفهان از هفته آینده آغاز می شود؛

همه راه های نرفته
5

 سقوط آزاد خودرو 
 رییس اتحادیه خودروی اصفهان از کاهش 20 تا 50 میلیون تومانی قیمت خودرو خبر داد؛  

3

معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری اصفهان:

نانوایان به بهانه نان 
کنجدی گران فروشی 

نکنند

 جدال ایران- بوسنی
 با طعم »اسکوچیچ«

 معاون فرهنگی سپاه  
صاحب الزمان)عج(:

 بسیج هر کجا که کشور
   به مشکل برخورده
 به میدان آمده است

3

7

6 5

 مسئول پیشگیری و کنترل دیابت
 مرکز بهداشت استان:

 350 هزار اصفهانی 
مبتال  به دیابت هستند

4

رییس پلیس راه چهارمحال و بختیاری:

جاده های چهارمحال 
لغزنده است

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

پنجشنبه 22  آبان 1399 
 26 ربیع االول   1442 

 12  نوامبر 2020
 شماره 3115

8 صفحه
قیمت: 1000 تومان

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای)نوبت دوم(

شرکت عمران شهر جدید بهارستان

شرکت عمران شهر 
جدید بهارستان

م الف:1041642

شرکت عمران شهر جدید بهارستان در نظر دارد انتخاب پیمانکار انجام امور خدمات پشتیبانی به صورت حجمی به شرح زیر را در بهارستان از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( به شرکت های دارای گواهینامه صالحیت معتبر پیمانکاری و بر اساس شرایط مناقصه واگذار نماید، لذا با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت 
اسناد تا پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند. )مناقصه گران 
می بایست به دقت شرایط مناقصه را مطالعه نمایند- نحوه بارگذاری اســناد پاکت ب و ج از طریق سامانه ستاد و اسناد به وسیله امضاء الکترونیکی )دیجیتالی( صاحبان 

مجاز امضاء می گردد(
تاریخ انتشار آگهی در سامانه مورخ 1399/08/21 ساعت 14 می باشــد.مناقصه گران در صورت نیاز به اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و نحوه ارائه و تسلیم پاکت 
الف به آدرس بهارستان بلوار امیر کبیر مراجعه یا با شماره تلفن 36861090 داخلی 232 تماس حاصل نمایند.اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در 

سامانه: مرکز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 

موضوع شماره مناقصهردیف
مناقصه

گواهینامه 
صالحیت 
پیمانکاری

مبلغ برآورد 
اولیه )ریال(

مبلغ ضمانت 
نامه شرکت در 
مناقصه )ریال(

مهلت 
دریافت 

اسناد مناقصه

مهلت 
ارائه 

پیشنهاد
زمان 

بازگشایی
مدت 
قرارداد

12099001352000011

واگذاری انجام 
امور خدمات 
پشتیبانی 
مورد نیاز 

شرکت عمران 
شهر جدید 
بهارستان به 
صورت حجمی

گواهی 
صالحیت 
انجام امور 
پشتیبانی 
و خدماتی

27/375/262/0001/368/770/000
تا ساعت 
19 مورخ 
99/08/29

تا ساعت 
14 مورخ 
99/09/11

ساعت 
10 مورخ 
99/09/12

16 ماه 

آگهی برگزاری مناقصه عمومی

  نام روزنامه:زاینده رود

  تاِريخ انتشار: 99/8/22

شركت آب و فاضالب 
استان اصفهان

 شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايی به شرح زير را از طريق مناقصه عمومی
 به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد .

مهلت تحويل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاساعت : 15:00 روز شنبه به تاریخ 1399/09/08
تاريخ گشايش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1399/09/09

دريافت اسناد : سايت اينترنتی
WWW.abfaesfahan.irشركت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گويا:  36680030-8- 031

)  داخلی 384  (

مبلغ تضمين)ريال (مبلغ برآورد )ريال(محل تامين اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

24.466.443.603823.993.000جاریانجام امور اداری و خدمات عمومی آبفا منطقه مبارکه99-3-172

3.936.138.036196.806.000جاریعملیات نصب و اصالح انشعابات فاضالب در منطقه فالورجان99-3-173

نوبت اول

4

ساخت 171 
 باب مسکن 

برای نیازمندان 
 در چهارمحال
 و بختیاری

آغاز عملیات 
اجرایی میدان 

امید در آینده ای 
7نزدیک

نوبت دوم

 کار ساخت و ساز تونل بهشت آباد بر اساس اعالم قرارگاه سازندگی خاتم رسما متوقف شده است؛
جدال اجتماعی بر سر بهشت آباد

8

چاپ دوم

نوبت اول

رنا
 ای

س:
عک
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چراغ سبز »پمپئو« به »مکرون« در موضوع لبنان
یک روزنامه لبنانی به نقل از منابع غربی گزارش داد که رییس جمهور فرانســه، وزیرخارجه آمریکا را 
مجاب کرده است که اعمال  تحریم های بیشتر علیه مقام های لبنانی را به تعویق بیندازد.روزنامه لبنانی 
یادشده به نقل از دیپلمات های غربی نوشت که این درخواست مکرون به این علت بوده که روند تشکیل 
دولت لبنان پیچده تر نشــود و تالش ها در این خصوص ناکام نماند.دیپلمات های یادشده همچنین 
فاش کردند، پیش از آنکه »جو بایدن« نماینده دموکرات ها دولت را در این کشــور به دســت بگیرد، 
واشنگتن چنانچه مقام های لبنانی از زیر مســئولیت های خود در خصوص تشکیل دولت، »متوقف 

سازی تضییع ]اموال[ و فساد شانه خالی کنند و از حزب ا... حمایت کنند«، آنها را تحریم خواهد کرد.

 معترضان در ارمنستان خواستار کناره گیری
 »پاشینیان« شدند

ایروان  بار دیگر شاهد تظاهراتی با درخواست استعفای نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان بود 
که به درخواست ۱۶ حزب سیاسی مخالف برگزار شد.احزاب مخالف، امضای توافق نامه توقف جنگ 
در قره باغ توسط نیکول پاشینیان با جمهوری آذربایجان و روسیه و نیز عقب نشینی از مناطقی به نفع 
باکو را محکوم کردند.ده ها معترض یکی از چهارراه ها در مرکز پایتخت را بستند و سرود ملی خواندند 
و شعارهایی نظیر »نیکول خائن است« سر می دادند. آنها از او خواستند استعفا کند.پس از موافقت 
نیکول پاشینیان با این ابتکار، مردم ارمنستان آن را به عنوان تحقیر احساس کردند و دنیای سیاسی 

در ارمنستان آشفته شده است.

آمریکا علیه کره شمالی تحریم های جدید وضع کرد
منابع خبری از اعمال تحریم های جدید از ســوی واشــنگتن علیه پیونگ یانگ خبــر دادند.وزارت 
خزانه داری آمریکا تحریم های جدیدی علیه برخی نهادهای کره شمالی وضع کرده است. این وزارتخانه 
تحریم های جدید خود را در ارتباط با کره شمالی بر یک شرکت ساختمانی روس و یک شرکت تجاری 
از پیونگ یانگ در روسیه اعمال کرده است.این درحالی است که آمریکا و کره شمالی سال ها در تالش 
برای رسیدن به توافقی بودند؛ اما سال گذشته رایزنی های میان دو طرف متوقف شد و آمریکا از کاهش 
تعداد نظامیان خود امتناع کرد و غیرهسته ای سازی پیونگ یانگ را پیش شرط خود دانست.  اکنون 
با اعمال تحریم های جدید اشخاص و شرکت های آمریکایی از هرگونه تجارت با شرکت های نام برده 

شده در لیست و متعلق به کره شمالی منع خواهند شد.

اعتراض انگلیس به گسترش شهرک  های صهیونیستی
وزیر مشــاور در امور خاورمیانه وزارت خارجه انگلیس گسترش شهرک ســازی رژیم صهیونیستی را 
نقض قوانین بین المللی خواند.به گزارش الجزیره، اندرو موریســون، وزیر مشاور در امور خاورمیانه 
وزارت خارجه انگلیس گفت: گســترش شهرک ســازی اســراییل، نقض قوانین بین المللی است.

پروژه جدید رژیم صهیونیســتی برای گسترش اشــغالگری خود در اراضی فلســطین، داد بسیاری 
از کشور ها از جمله فرانســه و ترکیه را نیز درآورده اســت.پیش از این جوزپ بورل، مسئول سیاست 
خارجــی اتحادیه اروپا بــا انتشــار بیانیه ای درباره توســعه شهرک ســازی رژیم صهیونیســتی در 
اراضی اشــغالی فلســطین ابراز نگرانی کرد. وزارت امور خارجه فرانسه نیز با انتشــار بیانیه ای اعالم 
کرد، فرانســه اطالعیه های مربوط به ســاخت هزار و ۲۵۷ واحد مسکونی در شــهرک صهیونیستی 
»گیوات هاماتوس« در شــرق قــدس را محکوم می کند.بــه تازگی رژیم صهیونیســتی اعالم کرده 
است که قصد ســاخت شــهرک های جدید در کرانه باختری و قدس اشــغالی را دارد. برخی منابع 
 از همکاری امــارات متحده عربــی و بحرین در شهرک ســازی های جدید در فلســطین اشــغالی

 خبر داده اند.

بــا روی کار آمدن بایــدن در آمریکا تقریبا  علیرضا کریمیان
تکلیف سیاست خارجی این کشور در اروپا و 
آمریکای التین روشــن خواهد بود. آمریکا و سیاست هایش دوباره به 
روزهای تعامل با جهان باز خواهد گشت. بایدن وعده داده به پیمان هایی 
که در دوره ترامپ، کشورش از آنها خارج شده باز خواهد گشت و احتماال 
همکاری های صلح جویانه با همــان رویکردهــای دوره اوباما در مورد 
کشورهای اروپایی نیز برقرار خواهد شد؛ اما سیاست های آمریکا و شخص 
بایدن در مورد خاورمیانه، اعراب و ایران بسیار مبهم است. هر چند بایدن 
وعده داده تا پس از استقرار در کاخ سفید به برجام بازگردد؛ اما این کار به 
آسانی سخن گفتن از آن نیست! هر نوع تغییر تعامل و سیاست با ایران 
می تواند به شــدت معادالت و منافع آمریکا در خاورمیانه را دستخوش 
تغییر کند. فشار اعراب بر آمریکا و نگرانی از امنیت اسراییل موانعی است 
که هر یک می تواند بار سنگین سیاسی و هزینه های امنیتی برای ایاالت 
متحده داشته باشــد به همین دلیل حساسیت در مورد چگونگی اعمال 
سیاست های بایدن بر این منطقه امروز بسیار زیاد شده است. رسانه های 
جهانی و اندیشکده های بین المللی تقریبا هر روز مطلب و تحلیل در این 
زمینه ارائه می دهند. در همین زمینه اندیشکده کوئینسی در تحلیلی مدعی 
شده است دولت بایدن با توجه به اینکه باور دارد تحوالت منطقه خاورمیانه 

برای امنیت آمریــکا و ثبات منطقــه ای ضروری اســت، روی به اتخاذ 
استراتژی  متفاوتی از ترامپ می آورد. در میان انبوهی از موضوعات مهم 
استراتژیک برای آمریکا، چهار مورد از همه برجسته تر است، اولی موضوع 
کشور های ورشکسته، دوم تروریسم، ســوم برنامه هسته ای ایران و در 
نهایت روابط اسراییل با فلسطین و اعراب. میدل ایست آی دیگر رسانه ای 
است که معتقد است ترکیه به عنوان اهرم فشاری بر ایران در صورت احیای 
مجدد برجام خواهد بود. به نوشته این رسانه، اگر بایدن قصد داشته باشد 
تحریم های ایران را تا حدی لغو کند، به ترکیه به عنوان اهرمی برای برقراری 
توازن منطقه ای احتیاج دارد. امروز عرصه های زیادی وجود دارد، از سوریه 
و عراق گرفته تا لیبی، جایی که ترکیه به یک بازیگر تبدیل شده است. بایدن 
خواه ناخواه مجبور است با این حقایق موجود کنار بیاید. به عقیده نویسنده 
این رسانه، بایدن تقریبا تمام سیاست های اجرایی ترامپ در خاورمیانه چه 
در حمایت از بن سلمان در عربستان و چه سیاست قدرت گرفتن اسراییل 
در برابر اعراب را به چالش خواهد کشید در این میان بیشتر از همه عربستان 
و امارات در منطقه باید از سیاست های تهاجمی خود در مورد ایران، قطر و 
فلسطین عقب نشینی کنند. الشــرق االوسط، دیگر رسانه خاورمیانه ای 
است که به چشم انداز سیاســت های آتی تیم بایدن پرداخته است. به 
نوشته این رسانه، سیاست های بایدن ادامه برنامه های اوباما نخواهد بود؛ 

چیزی که سیاستمداران ایران بیش از هر مسئله ای به آن امید دارند. به 
عقیده این رسانه، تیم بایدن قطعا تجربه اوباما در مورد نرمش با تهران تا 
درجه تسلیم خواســته های آن ها شــدن را تکرار نمی کند، همانطور که 
سختگیری شدید ترامپ از طریق اعمال تحریم ها را نیز صالح نمی داند. در 
این شرایط، خطر داخلی که تهران در رابطه با بایدن با آن مواجه است، این 
مسئله است که مذاکرات با دولت جدید آمریکا منحصر به پرونده هسته ای 
نشود و احتماال به پرونده های داخلی ایران در خصوص حقوق بشر و نیز 
پرونده های خارجی اش در حمایت از نیرو هــای نیابتی خود در منطقه 
مرتبط شود. واشنگتن پست هم در گزارشی در مورد چشم انداز سیاست 
های بایدن در خاورمیانه نوشــته اســت: بایدن باید اهــداف خود را در 
خاورمیانه مشخص کند. رویاهای بهار عربی امروز کم رنگ شده، سوریه و 
لیبی هنوز درگیر جنگ هستند، شبه نظامیان وابسته به ایران همچنان یک 
نیروی بی ثبات کننده در سراسر منطقه به حساب می آیند و عربستان به 
عنوان متحد واشنگتن نیز از خود رفتارهای شیطانی از جمله قتل خاشقچی 
و جنایت در یمن بروز می دهد. نیروهای آمریکایی در عراق باقی می مانند 
جایی که شبه نظامیان مورد حمایت ایران فعالیت می کنند. روی مثبت 
داستان البته این است که اســرائیل روابط دیپلماتیک خود را با امارات 

متحده عربی و بحرین رسمیت داده است.

خبر روز

 پاسخ دولت به شبهات وجود حساب نهاد
 ریاست جمهوری 

معاون پارلمانی رییس جمهــور گفت: نهاد ریاســت جمهوری مثل همه دســتگاه های دیگر در 
قانون بودجه سنواتی، ردیف بودجه دارد و هزینه ها بر اساس قوانین و مقررات است.حسینعلی 
امیری با تاکید بر این که خزانه دیگری در نهاد ریاســت جمهوری وجود نــدارد، ادامه داد: محل 
هزینه های نهاد ریاســت جمهوری و رییس جمهور از اعتبارات نهاد ریاســت جمهوری است.وی 
بیان کرد: نهاد ریاســت جمهوری مثل همه دســتگاه های دیگر در قانون بودجه ســنواتی ردیف 
بودجه دارد و این هم اختصاص به این دولت ندارد و همیشــه چنین چیزی بوده اســت.معاون 
پارلمانی رییس جمهور اظهار داشــت: در نهاد ریاســت جمهوری، هزینه ها براســاس قوانین و 
 مقررات پرداخت می شــود، ذی حساب وجود دارد و دیوان محاســبات بر نحوه هزینه اعتبارات

 نظارت می کند.
امیری تاکید کرد: تخصیص ها در ریاســت جمهوری مثل دســتگاه های دیگر است که از بودجه 
 عمومی کشــور اســتفاده می کنند و چیزی به عنــوان خزانه دیگــر در نهاد ریاســت جمهوری

وجود ندارد.

»ظریف« به مسکو سفر می کند
ســخنگوی وزارت امور خارجه روســیه اعالم کرد: محمد جواد ظریف، وزیر امــور خارجه ایران 
روز ۲۳ نوامبر)۳ آذر( به مســکو می آید. ماریــا زاخارووا گفت: محمد جواد ظریف با ســرگئی 
الوروف، وزیر امور خارجه روســیه دیدار می کند و دو طرف درخصوص مســئله قــره باغ، برنامه 
جامع اقدام مشــترک )برجام(، ســوریه، افغانســتان و اوضاع منطقه خلیج فارس گفت و گو 
می کنند.وی افــزود: در دســتورکار دوجانبه، موضوعــات اقتصادی و طرح های مشــترک در 
عرصه انرژی هم قرار دارد.زاخارووا خاطرنشــان کرد که روابط ایران و روســیه در حال گسترش 
اســت و تماس های منظم بین دو کشــور درجریان اســت.زاخارووا گفت: دو طرف درخصوص 
 طرح های انــرژی و حمل و نقــل و دورنمای گســترش روابط انســانی و فرهنگــی گفت وگو

 خواهند کرد.

وندی شرمن:

 »برجام« به مویی بند است
معاون سیاسی وزیر خارجه دولت باراک اوباما، شرایط فعلی برجام را بسیار سخت توصیف کرد 

و گفت شکی نیست که برجام به سختی به مویی آویزان شده است.
وندی شرمن، درباره وضعیت فعلی برجام افزود: فکر می کنم باید به این واقعیت امیدوار باشیم 
که حتی پس از خروج ترامپ از برجام، این توافق برای مدتی و مطمئنا در تمام دوران ترامپ ادامه 
داشت زیرا ایران و کشورهای اروپایی، روســیه و چین به دنبال حفظ تطابق تعهدات خود بودند.

معاون سیاســی وزیر خارجه دولت اوباما اضافه کرد: ناراحت کننده اســت که به خاطر مجموعه 
اقدامات ایاالت متحده و ایران اکنون ما در مکانی هســتیم که ایــران قدم هایی را فراتر از برجام 
برداشته که به تازگی گزارشــی را درباره سانتریفیوژهای پیشرفته داشــتیم که البته نگران کننده 

است.
شرمن اظهار کرد: ما در یک شــرایط واقعا ســخت قرار داریم، به نظر می رسد رییس جمهوری 
ترامپ در تالش اســت تا شــرایط را به نفع آمریــکا تغییر دهد و ایــران هم به همــان اندازه به 
دنبال تغییر شــرایط بــه نفع خود، پیــش از دولت جدیــد آمریکاســت.وی با ابــراز نگرانی از 
گزارش هایی از بررســی حمله به تاسیســات هســته ای ایران، تاکید کرد: این امــر می تواند به 
 سرعت به جنگی گسترده تر از تاسیسات هسته ای منجر شــود. از این رو، ما در موقعیت سختی

 قرار داریم.

کافه سیاست

بازتاب الحاق ناو شهید 
رودکی به نیروی دریای 
سپاه در رسانه ها خارجی

الحاق ناو اقیانوس پیمای شــهید رودکی 
به نیروی دریای ســپاه مورد توجه رسانه 
های خارجی قرار گرفت. شبکه بلومبرگ با 
تیتر »ایران با ناوی جدید به دنبال حضور 
دریایی فراتر از خلیج فارس است« به این 
رخداد پرداخته و نوشت: ایران گفته است 
که یک ناو جنگی جدید بــا قابلیت حمل 
هلکوپترها، هواپیماهای بی سرنشــین و 
موشک هایی روی عرشــه به کار گرفته و 
این پیــام را مخابره می کند کــه به دنبال 
گســترش نفوذش فراتــر از خلیج فارس 

است. 
بلومبرگ افزود: طبق بیانیه سپاه پاسداران 
ایراین، ناو رودکــی امنیت خطوط حمل و 
نقل دریایی ایــران را افزایش خواهد داد. 
عالوه بر این، خبرگزاری شــینهوا با اشاره 
به قابلیت هــای متعدد این نــاو از جمله 
مجهز بودن آن به موشــک های سطح به 
سطح، ســطح به هوا، در این باره نوشت: 
طبق بیانیه سپاه پاسداران ایران، ناو شهید 
رودکی تمام تجهیزات و امکانات الزم برای 
تامین امنیت پایدار حمــل و نقل دریایی 
و کمک رســانی به کشــتی های تجاری و 

ماهیگیری را دارد.
 خبرگزاری آسوشــیتدپرس نیز به تحویل 
این ناو پیشــرفته به نیروی دریایی سپاه 
پرداخته و با تیتر  »ســپاه پاسداران ایران 
نــاو هواپیمابر روانه آب ها کرد« نوشــت: 
ســپاه پاســداران ایران در بحبوحه تداوم 
تنش ها با آمریــکا، روز پنجشــنبه اعالم 
کرد که یک ناو ســنگین جنگی با قابلیت 
حمل هلیکوپتر، پهپاد و موشــک اندازها 
ی مختلف را در خلیج فارس به کار گرفته  
اســت. از جمله منابــع دیگری کــه این 
دســتاورد نظامی ایران را مورد توجه قرار 
دادند، روزنامــه صهیونیســتی هاآرتص، 
روزنامه چاینــا دیلی، روزنامــه نیودهلی 
 تایمز، روزنامه اکونومیک تایمز و مواردی 

دیگر بودند.

بین الملل

چگونگی اتخاذ سیاست های آمریکایی در دوره »بایدن« به موضوع جذاب این روزهای رسانه های دنیا تبدیل شده است؛

خاورمیانه در انتظار رییس جمهور جدید آمریکا

منابع خبری از تشــکیل تیمی در وزارت خارجه رژیم 
صهیونیســتی برای اثرگذاری روی سیاســت دولت 
آتی آمریکا در قبال ایران خبــر داده اند.دو مقام رژیم 
صهیونیستی در مصاحبه با پایگاه خبری »آکسیوس« 
گفتند اســراییل در حال تدوین راهبردی برای تعامل 
با دولت »جو بایدن« در خصوص ایران اســت.طبق 
این گزارش، »گابی اشــکنازی«، وزیــر خارجه رژیم 
صهیونیستی در جلسه ای محرمانه در کنست )پارلمان 
رژیم صهیونیســتی( خواســتار اثرگذاری بر هر گونه 
برنامه احتمالی بایدن برای بازگشــت به برجام شده 
است.مقام های اســراییلی به آکســیوس گفته اند، 
وزارت خارجه اسراییل تیمی ویژه به رهبری اشکنازی 
برای اثرگذاری بر مذاکرات احتمالی تیم بایدن با ایران 
تشکیل داده اند.اشــکنازی در جلسه استماع کمیته 
روابط خارجی کنســت گفته، هدف این تیم اطمینان 
یافتــن از گنجانده شــدن مفاد مهم برای اســراییل 

در هر توافق هســته ای احتمالی با ایران است.طبق 
گفته مقام هایی که در جلسه محرمانه کنست حضور 
داشته اند، اشکنازی گفته باور وزارت خارجه اسراییل 
این اســت که برنامه بایدن، تالش برای دســتیابی 
به یک توافق هســته ای جدید با ایــران خواهد بود.

اشــکنازی، با وجود این، اضافه کرده که به باور او تیم 
بایدن آگاه است که توافق هســته ای حاصل شده در 
سال ۲۰۱۵ ضعف هایی داشته و تالش خواهد کرد آنها 
را برطرف کند. اشکنازی گفت وزارت خارجه اسراییل 
به منظور ایجاد کانال های ارتباطی با دولت جو بایدن، 
همین االن تماس هایی مقدماتی با تیم انتقال قدرت 
او برقرار کرده است.آکســیوس گــزارش داده هنوز 
مشخص نیست آیا »بنیامین نتانیاهو«، نخست وزیر 
رژیم صهیونیســتی با دیدگاه های اشــکنازی درباره 
نحوه تعامل با دولت بایــدن در خصوص ایران موافق 
است یا خیر. »ران درمر«، سفیر رژیم صهیونیستی در 

آمریکا که یکی از نزدیک ترین مقام ها به نتانیاهو است 
روز دوشــنبه در مصاحبه ای گفت بازگشت به توافق 
هسته ای برجام، اشتباه است. یک روز بعد از گزارش 
آکسیوس، روزنامه »یو اس ای  تودی« هم در مطلبی 
نوشته نتانیاهو در تالش است از بازگشت جو بایدن به 
برجام، به شــکلی که در حال حاضر هست جلوگیری 
کند. »دنی دایان«، سرکنســول ســابق اسراییل در 
نیویورک گفت: »نتانیاهو به خوبی می داند که بایدن به 
توافق هسته ای باز می گردد و ماموریتش این است 
که بایدن را متقاعد کند تا از بازگشــت به این توافق به 

شکلی که در حال حاضر هست، خودداری کند.«

تالش اسراییل برای ثابت ماندن وضعیت آمریکا در برجام

هشدار سه کشور اروپایی به ایران
سه کشور اروپایی به  رغم ناتوانی در عمل به وعده های خود برای جبران آثار خروج آمریکا از برجام در بیانیه ای روز چهارشنبه مدعی شده اند: »ما تحریم ها را همان 
گونه که در توافق مقرر شده بود لغو کرده و اقداماتی اضافی انجام دادیم تا ایران بتواند تجارت قانونی را از طریق توسعه سازوکار مالی اینستکس دنبال کند.«آنها 
در این بیانیه همچنین نوشته اند: »اگر چه بر خالف این اقدامات که با حسن نیت انجام شد، ایران اکنون یک سال و نیم است که تخطی های متعدد و جدی از 
تعهدات هسته ای اش انجام می دهد، ما همچنان نگران عملکرد ایران هستیم که منافع مربوط به عدم اشاعه در توافق را از میان برمی دارد. پیشرفت و تحقیق و 
توسعه در این راستا پیامدهای جدی در بر خواهد داشت.«در ادامه این بیانیه آمده است: »ما از این نگران هستیم که ایران اورانیوم را بیش از حد ۳.۶۷ درصد 
تعیین شده در برجام غنی سازی می کند و به افزایش ذخایر اورانیوم ادامه داده که اکنون ۲ هزار و ۴۴۳ کیلوگرم است. این ۱۲ برابر بیش از حد تعیین شده در برجام 
است. برخالف برجام، ایران در حال استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته برای تولید اورانیوم با غنای پایین است. همچنین برخالف برجام، در حال غنی سازی 

در تاسیسات فردو است که این محل هیچ کاربرد غیرنظامی معتبری ندارد.«

وز عکس ر

تظاهرات در جنوب 
شرق افغانستان 

علیه پاکستان
همزمان با ســفر نخســت وزیر 
پاکستان به کابل، تظاهرات علیه 
پاکستان در شماری از والیت های 

افغانستان برگزار شد.

خطر داخلی که تهران در رابطه با بایدن با آن مواجه 
است، این مسئله است که مذاکرات با دولت جدید 
آمریکا منحصر به پرونده هسته ای نشود و احتماال 
به پرونده های داخلی ایران در خصوص حقوق بشر 
و نیز پرونده های خارجی اش در حمایت از نیرو های 

نیابتی خود در منطقه مرتبط شود
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نماینده مردم شاهین شهر و میمه در مجلس:

 قطار  اصفهان–تهران در برخوار به شکل زیرزمینی
 اجرا شود

نماینده مردم شــاهین شــهر و میمه در مجلس شــورای اسالمی گفت: درخواســت شهروندان 
منطقه برخوار این است که قطار سریع الســیر اصفهان – تهران در این منطقه به صورت زیرزمینی 
اجرا شود.حســینعلی حاجی دلیگانی در آیین بهره برداری از آزادراه شــرق اصفهان با بیان اینکه 
برای بهره بــرداری از این پروژه با مشــکالت زیادی رو بــه رو بودیم، اظهار داشــت: بهره برداری 
از این پروژه فراز و نشــیب های زیادی را داشــت و مســئوالن زیادی پیگیر این پــروژه بودند که 
خوشبختانه امروز با همه سختی ها به بهره برداری رسیده است.وی با بیان اینکه ادامه این پروژه 
امری ضروری است، ابراز داشــت: ضروری است که در زمینه ســاماندهی حاشیه این پروژه نیز 
برنامه ریزی مناسبی انجام شود.نماینده مردم شاهین شــهر و میمه در مجلس شورای اسالمی 
 با اشــاره به لزوم ســاماندهی محور حبیب آباد گفت: این محور اعتبار دارد و بایــد هر چه زودتر 

ساماندهی شود.

ضرورت بهسازی بیش از 40درصد از مرغداری های اصفهان
مدیر امور طیور سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان گفت: بیش از ۴۰ درصد از تجهیزات و فضای 
نگهداری و پرورش مرغداری های گوشتی این استان نیازمند مکانیزه شدن و بهسازی است.علی 
دهقانی اظهار داشــت: تاکنون بیش از ۵۰ درصد از واحدهای مرغداری استان در راستای ارتقای 

بهره وری، مکانیزه و بهینه سازی شده است.
وی تصریح کرد: بهینه ســازی واحدهــای مرغداری، افزایــش قابل توجه ۵۰ درصــدی تولید و 
جوجه ریزی را بــه دنبال دارد.مدیر امور طیور ســازمان جهادکشــاورزی اســتان اصفهان افزود: 
امکان پــرورش ۱۰ قطعه جوجه گوشــتی در هر مترمربــع  از واحدهای مرغداری ســنتی وجود 
دارد؛ اما در هــر مترمربع از ســالن های مدرن و مکانیــزه ۱۵ قطعه مرغ گوشــتی پرورش داده 
می شــود.وی خاطرنشــان کرد: کلیه واحدهای مرغداری جدیــد ملزم به احداث ســالن های 
مدرن و مکانیزه هســتند.دهقانی ادامــه داد: مکانیزاســیون و ارتقای واحدهــای مرغداری در 
 دســتور کار جهاد کشــاورزی اســتان قرار دارد و در این راســتا تســهیالتی در اختیار مرغداران 

قرار داده می شود.

 اختصاص 1520 میلیارد تومان نقدینگی به آزادراه
 شیراز-اصفهان 

اســتانداری فارس اعالم کرد که جلسه بررســی روند ساخت آزادراه شــیراز-اصفهان به ریاست 
معاون اول رییس جمهــوری، رهاورد تزریق یک هــزار و ۵2۰ میلیارد تومان اعتبــار به این طرح 
را داشــت.در این جلســه مقرر شــد که با توجه به توافق های اخیر، وزارت راه و شهرسازی 32۰ 
میلیارد تومان، ســازمان مدیریت و برنامه ریــزی ۵۰۰ میلیارد تومان و وزارت دفــاع 7۰۰ میلیارد 
تومان نقدینگی به ایــن پروژه تزریق کنند.اســتاندار فارس در این زمینه گفت: بر اســاس توافق 
حاصل شده در این جلســه مقرر شــد که نقدینگی تخصیص یافته به شــکل هر ماه 2۰۰ میلیارد 
تومان تخصیص یابد تا پروژه تا پایان امســال آماده بهره برداری شــود.آزادراه شــیراز- اصفهان 
یکی از مهم ترین پروژه های ملی به شــمار می  رود که کلنگ احداث آن در سال 89 به زمین خورد 
و قرار است تا پایان ۱۴۰۰ افتتاح شــود.این آزادراه در هفت قطعه با 222 هکتار در حال اجرا بوده و 
تاکنون 79 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. این پروژه پس از بهره برداری، حدود ۱۱۰ کیلومتر 
 مسیر شیراز- اصفهان را کاهش می دهدکه مســاوی با کاهش ۱2۰ دقیقه ای زمان سفر نسبت به

 مسیر قبلی است.

 رییس کمیسیون اقتصادی اتاق اصناف اصفهان معتقد است طرح جدید محدودیت اصناف تنها 30 درصد اثرگذاری خواهد داشت؛

اصناف؛ در چرخ دنده تعطیالت

باالخره پس از کش و قوس های فراوان و  مرضیه محب رسول
تاخیرهای مداوم قرار است از امروز طرح 
محدود شــدن فعالیت اصناف به اجــرا درآید؛ طرحی کــه موافقان و 
مخالفان زیادی دارد و معلوم نیست این طرح تا چه حد بتواند از شیوع 
و گسترش کرونا جلوگیری کند. اغلب اصناف در حالی به استقبال یک 
تعطیلی دو هفته ای خواهند رفت که نگرانــی جدی تامین مالی برای 
اغلب کســب و کارها وجود دارد. باز بودن بانک ها و ادارات  البته دلیل 
دیگری است که این دغدغه های مالی را بیشتر کرده است. کسبه نگران 
از گردش مالی ناشی از باز بودن بانک ها هستند؛ پاس کردن چک ها و 
وصول مطالبات بخش مهمی از این دغدغه اســت. اتاق اصناف ایران 
هشدار داده است که طی دو هفته آینده تعداد زیادی از چک ها در شبکه 

بانکی برگشت خواهند خورد. 
اتحادیه های صنفی می گویند در صورت اجبار به تعطیلی کســبه باید 
بانک ها هم برای امنیت مالی بیشتر و تعویق پرداخت ها و بدهی های 
کاسب کاران بسته باشــند از ســوی دیگر فعاالن صنفی هم معتقدند 
محدودیت ها باید به جای اصناف برای مردم و رعایت بیشتر پروتکل 
های بهداشتی و ممنوعیت و نظارت بر دورهمی ها و مراسمات اعمال 
شود تا به این صورت فشار اقتصادی روی قشر زیادی از مردم برداشته 
شود. از سوی دیگر تعلل دولت برای ارائه بسته های حمایتی از اصناف 

و معافیت های مالیاتی و عوارضی از دیگر مشــکالتی اســت که کسبه 
از آن شــکایت دارند. این گالیه ها در حالی مطرح می شــود که کسبه 
هم در روزهای اخیر متهم به لجبازی با دولت و وزارت بهداشــت شده 
اند؛ کاســب کارانی که به جای ترک محل کسب خود ترجیح می دهند 
دورهمی هایشان را در خیابان برگزار کنند و یا از فرصت کم شدن نظارت 
ها برای بازکردن مخفیانه مغازه های خود اســتفاده می کنند و کرکره 
ها را دوباره باال می کشند ولی  به گفته مســئوالن اصناف؛ آنها قصدی 
بر لجبازی ندارند و نگرانی ها از تامین معیشــت مانع از تعطیلی های 
گسترده اســت . آنگونه که رییس کمیســیون اقتصادی اتاق اصناف 
اصفهان گفته اســت امروز اصناف اصفهان یا ورشکسته علنی شده اند 
یا در صف ورشکستگی قرار دارند، درحالی که دولت باید در این شرایط 
بسته هایی برای حمایت از صنوف تعریف کند.روح ا... چلونگر، درباره 
مشکالت محدود شدن ساعات کاری اصناف به دلیل شیوع کرونا، اظهار 
کرد: باید قبول کرد که کرونا یک بیماری خطرناک است و چتر خود را در 
کشور و دنیا پهن کرده است.وی با انتقاد بر اینکه متاسفانه به تصمیمات 
لحظه ای برای مهار این بیماری از سوی مدیران عادت کرده ایم، گفت: 
باید دید آیا زیرساخت اجرای این تصمیمات در کشور مهیاست.رییس 
کمیسیون اقتصادی اتاق اصناف اصفهان با بیان این که متاسفانه اصناف 
از رفتارهای مردم در دوران کرونا گالیه مند هستند، تاکید کرد: اگر مردم 

پروتکل های بهداشتی وزارت بهداشت را به طور دقیق رعایت می کردند، 
امروز اوضاع کشور به لحاظ شیوع کرونا چنین بحرانی نمی شد که دائم 
تعطیلی اصناف مختلف تمدید شود، متاسفانه برای بسیاری افراد زدن 
ماسک، رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله اجتماعی هنوز تعریف 
نشده اســت، البته برخی اصناف نیز نســبت به رعایت پروتکل های 

بهداشتی کوتاهی کرده اند. 
وی درباره تصمیم خاموشی اصناف از ساعت ۶ بعد از ظهر به بعد برای 
مهار کرونا، گفت: به اعتقاد منريال این طرح پرچالشی است و موفقیت 
آن کمتر از 3۰ در صد خواهد بود.چلونگر با بیان اینکه متاسفانه در عمل 
واحدهای صنفی نسبت به این طرح شاید کامل تمکین نکنند، اظهار کرد: 
با توجه به اینکه چند روز از اجرای این طرح می گذرد، همچنان شــاهد 
باز بودن برخی واحدهای صنفی در گروه های 2، 3 و ۴ هستیم، از سوی 
دیگر نظارت بر این واحدها به سختی انجام می شود، در حالی که وقتی 
طرحی قرار است اجرا شــود، باید نظارت بر آن نیز تعریف شود.رییس 
کمیســیون اقتصادی اتاق اصناف اصفهان با تاکید بر ضرورت آگاهی 
مردم نسبت به شرایط شیوع کرونا، گفت: متاسفانه اصناف حال خوبی 
ندارند و اگر دولت برنامه ریزی درستی برای آنها نداشته باشد نمی توان 
شرایط موجود را کنترل کرد، بنابراین امروز اصناف از مجلس انتظار ورود 

به وضعیت موجود را دارند.

خبر روز

احتمال ثبت نام مجدد مسکن ملی در آذرماه
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اگر شرایط بهداشتی اجازه دهد آذرماه در برخی استان ها 
امکان ثبت نام مجدد طرح اقدام ملی مســکن فراهم می شود، گفت: سند واحدهای اقدام ملی 
به نام متقاضی اولیه صادر شــده و خریداران از این بابت به دردسر می افتند.محمود محمودزاده 
اظهار کرد: پرونده برخی متقاضیان طرح اقدامات ملی مسکن ایراداتی دارد که دائما در حال رفع 
آنها هستیم. همچنین باید به اعتراضات رســیدگی کنیم که این موارد زمان بر است. بنابراین برای 
کسانی که اطالع رسانی نشده بودند مهلت بیشتری دادیم.وی افزود: کسانی که پرونده شان نیمه 
تکمیل است ان شاءا... در آذرماه اگر شرایط بهداشتی اجازه دهد در استان هایی که اعالم ظرفیت 
جدید داشته باشند و شهرهایی که بتوانند تامین زمین کنند یا پروژه هایی که ظرفیت خالی دارند 
برای ثبت نام مجدد تصمیم می گیریم.معاون مسکن و ســاختمان وزیر راه و شهرسازی، درباره 
مسئله فروش امتیاز مســکن ملی گفت: این موضوع را دنبال می کنیم و در حال رسیدگی به این 
موضوع هستیم که معامالت غیررسمی قابلیت پیگیری قضایی نداشته باشد؛ زیرا بارها اعالم کرده 
ایم فروش امتیاز واحدهای طرح اقدام ملی مسکن غیرقانونی است و نهایتا امکان ضرر خریدار 

بسیار زیاد است.

بالیی که کرونا بر سر بخش هوایی کشور آورد
معاون وزیر راه و شهرســازی گفت: عمده درآمدهای فرودگاه های کشور از پروازهای بین المللی 
است که با شیوع کرونا ۵۰ درصد کاهش یافت. ســیاوش امیرمکری اظهار کرد: با شیوع کرونا با 
محاسبات به عمل آمده ۵۰ درصد درآمدهای بخش هوایی کاهش یافت که این میزان تقریبا در 
جهان همین میزان است.وی افزود: در ایران عمده درآمدها از محل پروازهای بین المللی و عبور از 
آسمان ایران بوده که وضعیت کرونا این درآمدها را کاهش داده است.مدیر عامل شرکت فرودگاه ها 
و ناوبری هوایی ایران اضافه کرد: وزارت راه و شهرسازی برای شرکت های خسارت دیده از شرایط 
کرونا در مجموع 2۰ هزار میلیارد ریال تسهیالت در نظر گرفته است.وی به موضوع حمایت دولت از 
شرکت های هواپیمایی در ایام کرونا اشاره و تصریح کرد: بیش از دو هزار میلیارد تومان تسهیالت 
در اختیار شرکت های هواپیمایی قرار گرفته که بتواند مشکالت خود را پوشش دهند.امیرمکرمی با 
اشاره به افتتاح ترمینال جدید فرودگاه بین المللی گرگان توضیح داد: با افتتاح این پروژه امکان 
اعزام و پذیرش دو میلیون و ۱۰۰ هزار مســافر در فرودگاه گرگان به وجود آمده و اگر بحث کرونا در 
دنیا برطرف شود می توانیم امیدوار باشیم که مقاصد گردشگری فرودگاه گرگان با دیگر کشورهای 

دنیا نیز ایجاد شود.

چرا معامله خودروی خارجی متوقف شد؟
دبیر انجمن واردکنندگان خــودرو از توقف خرید و فروش خودروهای خارجــی خبر داد و گفت: 
روند خرید و فروش خودروهای خارجی قفل شده اســت و عمال نه خریداری در بازار وجود دارد 
و نه فروشــنده ای.با تداوم کاهش قیمــت دالر، روند خرید و فــروش خودروهای خارجی عمال 
متوقف شده است. به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، عمال نه خریداری در بازار وجود دارد 
و نه فروشــنده ای.مهدی دادفر درباره چرایی توقف خرید و فــروش خودروهای خارجی در بازار 
گفت: برخی نمایشــگاه داران از دیگر همکاران خود خودروهای خارجی را بین 2۰۰ تا 2۵۰ میلیون 
تومان زیر قیمت می خرند اما این خودروها را به مردم نمی فروشند؛ چرا که فعاالن بازار هم منتظر 
برخی تصمیمات سیاســی در عرصه بین الملل هســتند.تمام فعاالن بازار خودرو دست بسته راه 
می روند و منتظــر نتایج نهایی انتخابات آمریکا هســتند. همین موضوع باعث شــده که خرید و 
فروش در بازار خودرو داخلی بسیار کم باشد. ممکن اســت در برخی از مدل های محبوب خودرو 
 فروخته شــود اما عمال در بازار خودروهای خارجی طی یک هفته گذشــته خرید و فروشــی رخ 

نداده است.

با مسئولان

رییس اتحادیه فروشندگان موبایل اصفهان:اخبار

 سهم گوشی های تولید داخل از بازار موبایل ناچیز است
 رییس اتحادیه صنف فروشندگان و تعمیرکنندگان تلفن ثابت و همراه اصفهان گفت: سهم موبایل های تولید داخل از بازار بسیار ناچیز است و برندهای تولیدکننده 
در این حوزه تنها به تولید گوشی موبایل در گروه های خاصی مشغول  هستند.حســن میرشمشیری ، با اشاره به التهابات اخیر در بازار ارز و تغییر محسوس نرخ 
برخی از ارزهای شــاخص، اظهار کرد: قیمت کاالیی که در واحدهای صنفی این اتحادیه به فروش می رسد به صورت مستقیم وابسته به نرخ دالر است و نوسان 

نرخ دالر موجب افزایش یا کاهش قیمت تلفن همراه در بازار می شود.
وی افزود: واحدهای صنفی تعیین کننده قیمت موبایل در بازار نیستند و قیمت از سوی واردکننده کاال بر اساس نرخ دالر در بازار تعیین می شود.رییس اتحادیه 
صنف فروشــندگان و تعمیرکنندگان تلفن ثابت و همراه اصفهان با بیان اینکه اطالعی از افزایش یا کاهش حجم تلفن های همراه ورودی وارداتی به بازار موبایل 
اصفهان ندارم، تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مرجع اصلی صدور مجوز واردات تلفن های همراه در ایران، واردات این کاال به کشور را کنترل 
می کند.میرشمشیری اضافه کرد: در حال حاضر کمبودی در بازار موبایل اصفهان وجود ندارد و خوشبختانه همه مدل های تلفن همراه در واحدهای صنفی فعال 
بازار قابل دسترس است؛ اما متاســفانه با توجه به افزایش شدید نرخ ارز در هفته های گذشــته، قیمت تلفن همراه نیز موج افزایشی محسوسی را تجربه کرده 
است.رییس اتحادیه صنف فروشندگان و تعمیرکنندگان تلفن ثابت و همراه اصفهان با بیان اینکه 99 درصد از حجم موبایل های موجود در بازار خرید و فروش 
تلفن همراه اصفهان، وارداتی است، خاطرنشان کرد: سهم موبایل های تولید داخل از بازار بسیار ناچیز است و برندهای تولیدکننده در این حوزه تنها به تولید گوشی 

موبایل در گروه های خاصی مشغول  هستند.

افزایش ظرفیت پرواز 
 همزمان فرودگاه 
اصفهان از 2 به 5

عضو هیئت مدیره شــرکت فرودگاه ها و 
ناوبری هوایی ایران گفــت: پیش از این 
فرودگاه شهید بهشــتی اصفهان ظرفیت 
دو پرواز همزمان در هر ساعت را داشت که 
این ظرفیت با پروژه های اجرا شده به ۵ 

پرواز همزمان در ساعت رسید.
علی رستمی در آیین بهره برداری از طرح 
توسعه فرودگاه شــهید بهشتی اصفهان 
اظهار کرد: استان اصفهان با ظرفیت های 
متعدد در حوزه گردشگری با توجه به آثار 
تاریخی ارزشمند در سطح ملی و فرامرز 
که در خود جــای داده یکی از قطب های 
گردشــگری اســت.عضو هیئت مدیره 
شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران 
ادامــه داد: با توجــه بــه توانمندی های 
صنعتــی اســتان اصفهان از یک ســو و 
دســتور وزیر راه و شهرســازی مبنی بر 
ارتقای خدمــات شــرکت فرودگاه ها و 
ناوبــری هوایی ایران، تکمیــل دو پروژه 
توســعه ترمینال و پارکینــگ هواپیمای 
 فرودگاه شــهید بهشتی در دســتور کار 

قرار گرفت.
وی بیان کرد: پیش از این فرودگاه شهید 
بهشتی اصفهان ظرفیت دو پرواز همزمان 
در هر ساعت را داشــت که این ظرفیت با 
پروژه های اجرا شده به ۵ پرواز همزمان 
در ســاعت رسید.رســتمی خاطرنشان 
کرد: فرودگاه شهید بهشــتی اصفهان به 
عنوان فــرودگاه احتیاطــی و جایگزین 
فرودگاه هــای پایتخت اســت و اجرای 
این پروژه ها زمینه خدمت رســانی بهتر 
به مردم را فراهم خواهد کرد.عضو هیئت 
مدیــره شــرکت فرودگاه هــا و ناوبری 
هوایــی عنوان کــرد: در راســتای کنترل 
ســالمت مســافران تجهیزاتی برای این 
فرودگاه خریداری شــده و بــا توجه به 
ســختی های پرواز هوایی پروژه ای برای 
 تهویه مناســب هوا در این فرودگاه اجرا 

شده است.

با توجه به اینکه چند روز از اجرای این طرح می گذرد، 
همچنان شاهد باز بودن برخی واحدهای صنفی در 
گروه های ۲، 3 و ۴ هستیم، از سوی دیگر نظارت بر این 
واحدها به سختی انجام می شود، در حالی که وقتی 
طرحی قرار است اجرا شود، باید نظارت بر آن نیز تعریف 

شود

 اداره کل راهداری وآگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 99/77/25      
  حمل و نقل جاده ای 

استان چهار محال و بختیاری

                    دستگاه مناقصه گزار: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان چهار محال و بختیاری
آدرس: شهرکرد- بلوار طالقانی- مجتمع ادارات- روبروی فرمانداری                 تلفن: 3-32244852     نمابر: 32250997      کدپستی: 8817653449 

روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و  نقل جاده ای استان چهار محال و بختیاری م الف:1048366

حداقل پایه و رشتهمبلغ تضمین شرکت در مناقصه)ریال(برآورد اولیه )ریال(مدت )ماه/ روز(موضوع مناقصهردیف

۱

لکه گیری روکش آسفالت 
محور شهرکرد- ناغان- ایذه 
)تونل ناغان- پلیس راه و 

گهرو به سمت گلوگرد و بهرام 
آباد به سمت طاقانک(

رتبه ۵ راه و ترابری۴39/۵7۱/9۱۰/977۱/978/۵9۵/۵۴9 ماه

2
لگه گیری و روکش آسفالت 

محور سه راهی گندمان- بلداجی 
و محور بروجن - دهاقان

رتبه ۵ راه و ترابری3۱۰/۶8۶/8۵9/۴۶9۵3۴/3۴2/973 ماه

زمان بازگشایی پیشنهادهامهلت تحویل پیشنهادهامهلت دریافت اسناد مناقصه

از روز شنبه مورخ ۱399/۰9/۰۱ تا ساعت 
۱3:۰۰روز دوشنبه مورخ ۱399/۰9/۰8

تا ساعت ۱3:۰۰ روز سه شنبه 
مورخ ۱399/۰9/۱8

ساعت 9:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱399/۰9/۱9

http://www.setadiran.ir : محل دریافت اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
محل تحویل ضمانت نامه )پاکت الف(: دبیرخانه محرمانه ) اداره حراست( اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان چهار محال و بختیاری و 
سایر اسناد )تصویر پاکات الف، ب، ج( از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری گردد. در ضمن کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت 

اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس فوق انجام خواهد شد.

نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار بر اساس آیین نامه تضمین معامالت دولتی می باشد.
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آگهی

آگهي نوبتي سه ماهه دوم سال 1399 
مربوط به ابنيه و امالك واقعات در حوزه ثبتي شهرستان 

لنجان قسمتي از بخش  9  ثبت اصفهان
9/1  بموجب ماده 11 قانون ثبت اســناد و امالك و مــاده 59 - اصالحي آئين 
نامه مربوطه امالكي كه در سه ماهه دوم سال 1399 تقاضاي ثبت آنها پذيرفته 
شده و همچنين شماره هاي از قلم افتاده و نيز آنچه طبق آراء هيئت نظارت ثبت 
آگهي آنها بايد تجديد شود مربوط به بخش 9 ثبت اصفهان را به شرح زير آگهي 

مي نمايد :
الف ( شــماره پالك و مشــخصات مالك و نوع ملك و محل وقوع امالكي كه 
اظهارنامه آنها در ســه ماهه مربوطه قبل تنظيم و جهت انتشار آگهي در رديف 

منظور گرديده اند .
اول بخش 9  ثبت اصفهان

1 - ابنيه و امالك واقع در باغبهادران به شماره 131- اصلي و فرعي های ذيل :
2611 فرعی – بهجت بهادرانی باغبادرانی فرزند رحمت نســبت به ششدانگ 

يکبابخانه به مساحت 332.04 مترمربع .
2628 فرعی – فرشاد كاويانی باغبادرانی فرزند فريدون نسبت به ششدانگ يك 

قطعه زمين محصور به مساحت 445.53 مترمربع .
2 - ابنيه و امالك واقع در دره دراز باغبادران به شماره 562- اصلي و فرعي ذيل :

16  فرعی – علی مازندرانی فرزند يداله نســبت به ششدانگ يك قطعه زمين 
مشجر به مساحت 760.72 مترمربع .

بموجب ماده 16 قانون ثبت امالك چنانچه كسي نسبت به امالك مندرج در اين 
آگهي اعتراض داشته باشد بايد از تاريخ انتشــار اولين نوبت نسبت به آنهايي كه 
تقاضاي ثبت شده به شرح رديف الف ظرف مدت 90 روز و نسبت به رديف ب در 
مدت 30 روز دادخواست اعتراض خود را به اين اداره تسليم نمايد و طبق تبصره 
2 ماده واحده قانون تعيين تکليف پرونده هــاي معترضي ثبت ، معترض ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره بايستي با تقديم دادخواست به 
مرجع ذيصالح قضايي گواهي تقديم دادخواست را اخذ و به اين اداره تسليم نمايد 
و در صورتي كه قبل از انتشــار اين آگهي دعوائي اقامه شده باشد طرف دعوي 
بايد گواهي دادگاه را مشــعر بر جريان دعوي ظرف مدت مرقوم تســليم نمايد . 
اعتراضات يا گواهي طرح دعوي كه بعد از انقضاي مدت مرقوم واصل شود بال اثر 
است و مطابق قسمت اخير ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد. 
ضمنًا طبق ماده 56 - آيين نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقي در موقع تعيين حدود 
در صورت مجلس قيد و اعتراض صاحبان امالك و مجاورين نســبت به حدود 
و حقوق ارتفاقي مطابق ماده 20 قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين 
 تکليف پرونده هاي معترضي ثبت پذيرفته خواهد شد. اين آگهي نسبت به رديف

) الف ( در دو نوبت به فاصله 30 روز و نسبت به رديف ) ب ( فقط يك نوبت از تاريخ 
انتشار نوبت اول در روزنامه تعيين شده درج و منتشر مي گردد.

تاريخ انتشار نوبت اول :  1399/08/01
تاريخ انتشار نوبت  دوم :  1399/09/01  

م الف: 1022924 مصطفی شمسی كفيل ثبت اسناد و امالك لنجان

آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1399
9/2 به موجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالك و ماده 59 اصالحی آئين نامه 
مربوط به امالك كه در سه ماهه  دوم سال 1399 تقاضای ثبت آنها پذيرفته شده 
و همچنين شماره هائی كه از قلم افتاده آگهی  نوبتی آنها منتشر نشده و يا طبق 
آراء هيات نظارت ثبت اصفهان آگهي آنها بايد تجديد شــود به شرح ذيل آگهی 

می گردد :
رديف ب(

- امالك و مستغالت واقع در بخش دو ثبت اصفهان
820- ششــدانگ يکباب خانه پالك 820 بخش دو ثبــت اصفهان بنام حبيب 
استکی فرزند علی بشماره شناسنامه 1783 صادره از چادگان كه در آگهی نوبتی 

سال 1310 و1319 نام خانوادگی ونام پدر مالکين سهواً قيد نگرديده است
1559-يکباب خانه سيد احمد ابوطالب اصفهانی فرزند سيد فضل اهلل نسبت به 
چهاردانگ ونيم مشاع از ششدانگ كه بدليل عدم درج نام خانوادگی ونام پدر  در 

آگهی نوبتی قبلی تجديد آگهی ميشود.
- امالك و مستغالت واقع در بخش چهار  ثبت اصفهان 

681/1 –خانم زهرا پاكدل فرزند محمدرضا ششــدانگ يك باب مغازه پالك 
شــماره 681/1 بخش 4 ثبت اصفهان  مفروز از پالك 681 اصلی كه در آگهی 

نوبتی قبلی سه دانگ مفروزی و اشتباها 618 قيد شده بود.
بموجب ماده 16 قانــون ثبت و ماده 86 آيين نامه چنا نچه كســي  نســبت به 
امالك مندرج در اين آگهي اعتراضي دارد از تاريخ اولين روز انتشــار به شــرح 
رديف )الف( نود روز و نســبت به رديف ) ب( سي روز اعتراض خود را كتبًا به اين 
واحد ثبتي ارســال و ظرف يك ماه دادخواســت واخواهي تقديم دادگاه صالحه 
نمايد و در صورتي كه قبل از انتشــار اين آگهي دعوي اقامه شده باشد معترض 
بايد گواهي دادگاه را مشــعر به جريان دعوي ظرف مدت مرقوم تسليم نمايد و 
اعتراضات و گواهي هــاي دعوي مطروحه بعد از وقت مرقــوم بال اثر و مطابق 
ماده 16 و تبصره ذيل ماده 17 قانون ثبت عمل خواهد شــد ضمنًا طبق ماده 56 
آيين نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقــي در موقع تحديد حدود تعيين مي گردد و در 
صورت مجلس قيد مي گردد . اين آگهي نسبت به رديف )) الف(( در دو نوبت به 
 فاصله سي روز و نسبت به رديف ))ب(( در يك نوبت در روزنامه زاينده رود درج و 

منتشر مي گردد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/08/01
تاريخ انتشار نوبت دوم 1399/09/01

م الف: 1018199 ابوالفضــل ريحانی كفيل منطقه ثبت اســناد وامالك  
مركزی اصفهان

آگهي نوبتي سه ماهه دوم  سال 1399 
بخش 6ثبت اصفهان

9/3 بموجب ماده 11 قانون ثبت اســناد و امالك و ماده 59 اصالحي آئين نامه 
مربوطه امالكي كه در سه ماهه دوم  سال 1399 تقاضاي ثبت آنها پذيرفته شده 

مربوط به بخش 6 ثبت اصفهان را به شرح ذيل آگهي مي نمايد .
  اول : امالك و ابنيه واقع در بخش 6 ثبت اصفهان

1- امالك واقع در پالك 1427 اصلی و فروعات ذيل :  
1 فرعي:  آقای مصطفی عابدی اشکاوندی   فرزند  حسن ششدانگ يکباب خانه 

بمساحت 306/58 متر مربع
2- امالك واقع در پالك 2248- اصلی و فروعات ذيل:

5795 - فرعي : آقای  شاهپور بختياروند  فرزند محمد تقی  ششدانگ يك درب 
باغ ويال  بمساحت1019/10  مترمربع  

5802 فرعي : خانم مهين اكبری نقندر  فرزندغالمحسين ششدانگ يك قطعه 
زمين محصور بمساحت 234  مترمربع  

5803 فرعي : آقای  هراند پاتاتانيان  فرزند  نيکاغوس ششدانگ يك باب باغ ويال  

بمساحت 1014  مترمربع  
5825 فرعي : آقای علی اوجنی  فرزندقلی ششدانگ يك قطعه زمين محصور با 

بنای احداثی  بمساحت 1439/34 مترمربع  
5838 فرعی :خانم زهرا قلی زاده  فرزند حسن  ششدانگ يك قطعه زمين محصور  

بمساحت 1950 مترمربع 
5840 فرعي : آقای هرمز ترابی زيارتگاهی  فرزند حسينقلی  ششدانگ يك قطعه 

زمين محصور مشجر  بمساحت 2319/05  مترمربع 
اولين نوبت 05/01 /1399 نسبت به آنهائی كه تقاضای ثبت شده ظرف مدت 90 
روز دادخواســت واخواهی خود را به اين اداره تسليم و طبق تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعيين تکليف پرونده های معترضی ثبت معتــرض ظرف مدت يکماه از 
تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره بايستی با تقديم دادخواست به مرجع ذيصالح 
قضائی گواهی تقديم دادخواســت را اخذ و به اين اداره تسليم نمايد و در صورتی 
كه قبل از انتشــار اين آگهی دعوائی اقامه شده باشــد طرف دعوی بايد گواهی 
دادگاه را مشــعر بر جريان دعوی ظرف مدت مرقوم تســليم نمايد. اعتراضات 
يا گواهی طرح دعوی كه بعد از انقضاء مدت مرقوم واصل شــود بال اثر اســت 
و مطابق قســمت اخير ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شــد .  
ضمنًا طبق ماده 56  آئين نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تحديد حدود در 
صورتمجلس قيد و واخواهی صاحبان امالك و مجاورين نسبت به حدود و حقوق 
 ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت وتبصره 2 مــاده واحده قانون تعيين تکليف 
پرونده های معترضی ثبت پذيرفته خواهد شد  اين آگهی در دو نوبت به فاصله 30 

روز از تاريخ انتشار نوبت اول درج و منتشر می شود .
تاريخ انتشار نوبت اول :   1399/08/01

تاريخ انتشار نوبت دوم :  1399/09/01                
م الف: 1014009 ناصر صيادی رئيس اداره ثبت اسناد و امالك جنوب شرق 

آگهي نوبتي سه ماهه دوم  سال 1399 
ثبت اسناد وامالك شهرستان گلپايگان

9/4 بموجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالك و ماده 59 اصالحي و آئين نامه 
مربوط به امالكي كه در سه ماهه دوم سال 1399 تقاضاي ثبت آنها پذيرفته شده 
و همچنين شــماره هاي از قلم افتاده و نيز آنچه كه بموجب آراء هيئت نظارت و 
اختيارات تفويضي بايدآگهي هاي آن تجديد شود و مربوط به بخشهاي حوزه ثبتي 

گلپايگان به ترتيب در رديف هاي الف و ب بشرح ذيل آگهي ميشود.
 ))بند الف : ((

))بخش يك ثبت گلپايگان ((
1654-موقوفه مســجد حاج حســينعلی به نمايندگی اداره اوقاف و امورخيريه 

شهرستان گلپايگان ششدانگ يکباب مسجد به مساحت 204/80 مترمربع 
2068- *آقــای محمدرضا مهاجری فرزندمحمد حســين نســبت به دو نهم 
سهم مشــاع و خانمها زهرا و صديقه و زهره و اقدس همگی مهاجری فرزندان 
محمدحسين هريك نسبت به يك نهم سهم مشاع از پنج سهم ششدانگ به استثنا 
بها يك هشتم عرصه و اعيان آن كه متعلق به فاطمه مهاجری می باشد * آقای 
علی مهاجری فرزند محمد نسبت به دو نهم سهم مشاع از پنج سهم ششدانگ و 
خانمها صديقه و زهرا و شوكت و مريم همگی مهاجری فرزندان محمد هريك 
نسبت به يك نهم سهم مشاع از پنج سهم ششدانگ و خانم فاطمه مهاجری فرزند 
ابوالقاسم نسبت به يك سوم سهم مشاع * آقای محمد مهدی شهيدی فرزند علی 
نسبت به يك ششم و خانمها رباب و فاطمه هردو شهيدی فرزندان علی هريك 
نسبت به يك دوازدهم سهم مشاع از پنج سهم ششدانگ تماميت دو سهم مشاع 

از پنج سهم ششدانگ قطعه زمين به مساحت ششدانگ 6204/87 مترمربع
3554- آقای علی اكبر عباسی فرزند اسماعيل تماميت سه چهارم دانگ مشاع از 

ششدانگ يکباب عمارت به مساحت ششدانگ 490/5 مترمربع 
4090- موقوفه مال جعفر موذن به نمايندگی اداره اوقاف و امورخيريه شهرستان 

گلپايگان ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت 4031/50 مترمربع
4786-آقايان مجيد و مهدی گلزاری فرزندان محمد نســبت به چهار دانگ و 
چهارپنجم )هركدام دو دانگ و دو پنجم ( دانگ مشاع از ششدانگ آقای محمد 
خوش نژاد مقدم فرزند حسين نسبت به سه دهم دانگ مشاع و آقای وحيد خوش 
نژاد مقدم فرزند محمد نسبت به ســه پنجم دانگ مشاع و خانم فائزه خوش نژاد 

مقدم فرزند محمد نسبت به سه دهم دانگ مشاع از ششدانگ قطعه باغ
4980- خانم انور آغــا خانم جهانگيری فرزند نعمت الــه خان همگی و تمامت 

ششدانگ قطعه زمين به مساحت 94/79 مترمربع
))بخش دو ثبت گلپايگان((

) شماره فرعی زير از شماره 2 اصلی واقع در قريه رباط ابلوالن عليا(
317-آقای رضا وليجانی فرزند محمد حسين سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه 

زمين به مساحت ششدانگ 2637/30 مترمربع
) شماره های فرعی زير از شماره 3 اصلی واقع در قريه رباط ابلوالن سفلی(

140- مهدی خوشنويســان فرزند خدارحم ششــدانگ قطعه زمين به مساحت 
1348/13 مترمربع 

522- موقوفه مســجد پاچنار به نمايندگی اداره اوقاف و امورخيريه شهرستان 
گلپايگان ششدانگ يکباب مسجد به مساحت 395/31 مترمربع

548-موقوفه مســجد فاطميه به نمايندگی اداره اوقاف و امورخيريه شهرستان 
گلپايگان ششدانگ يکباب مسجد به مساحت 360/44مترمربع 

1828-آقای حسين غياثی فرزند ابوالقاسم ششدانگ يك قطعه باغ به مساحت 
2225/05 مترمربع 

) شماره فرعی زير از شماره 6 اصلی واقع در قريه ركابدار(
192- خانم سودابه رســتگار فرزند حسن ششــدانگ قطعه زمين به مساحت 

3621/30 مترمربع 
) شماره های فرعی زير از شماره 9 اصلی واقع در قريه رباط حسينيه(

503- آقای حسين ابراهيمی فرزند علی اكبر تمامت ششدانگ يکباب عمارت به 
مساحت 848/64 مترمربع 

594- آقای محمد ابراهيمی فرزند غالمرضا تمامت ششدانگ يك قطعه زمين 
به مساحت 1551/97 مترمربع 

))بخش سه ثبت گلپايگان((
73اصلی – شهرداری شهرســتان گلپايگان تمامت ششدانگ قبرستان معروف 

به قاضی زاهد
))بخش چهار ثبت گلپايگان((

)شماره های فرعي زير از شماره 5 اصلي واقع در قريه سفالوزن(
559-آقای مجتبی روشــنی فرزند ابوالفضل مقدار سه چهارم سهم مشاع از سه 
سهم مشاع از هفت سهم ششدانگ قطعه زمين به مساحت 3842/44 مترمربع 

1065- خانم مريم زمانی فرزند حسن دو دانگ مشاع از ششدانگ يکباب عمارت 
به مساحت 177/17 مترمربع

)شماره فرعي زير از شماره 6 اصلي واقع در گوگد(
1353– آقايان سيف اله و مصطفی ومرتضی و محمدعلی همگی روشنی فرزندان 
و ورثه مرحوم عباس تمامت دو دانگ و يك سوم دانگ مشاع از ششدانگ )هريك 

نسبت به هفت دوازدهم دانگ مشاع ( به مساحت 818/48 مترمربع 
)شماره های فرعي زير از شماره 13 اصلي واقع در دستجرده(

269-موقوفه حاج محمدجعفر دستجرده ای به نمايندگی اداره اوقاف و امورخيريه 
گلپايگان ششدانگ قطعه زمين مزروعی به مساحت 2378/13 مترمربع

290- موقوفه شــاهزاده گلين به نمايندگی اداره اوقاف و امورخيريه گلپايگان 
ششدانگ يك قطعه زمين مزروعی به مساحت 2389/90 مترمربع

)شماره فرعي زير از شماره 30 اصلي واقع در قريه كنجدجان(
3590-موقوفه بقعه متبرك امامزاده صالح پيغمبر بــه نمايندگی اداره اوقاف و 
امورخيريه گلپايگان ششــدانگ يکباب بقعه امامزاده صالح پيغمبر به مساحت 

2287 مترمربع
)شماره فرعي زير از شماره 53 اصلي واقع در كركسوز از مزارع قريه فاويان(

389-بقعه متبرك امام زاده ســيد نور محمد فاويان به نمايندگی اداره اوقاف و 
امورخيريه گلپايگان ششدانگ يکباب بقعه امامزاده ســيد نور محمد فاويان به 

مساحت 4413/22 مترمربع
))بخش شش ثبت گلپايگان((

)شماره فرعي زير از شماره 2 اصلي واقع در قريه وانشان(
1776-آقای مصطفی كامرانی فرزند سيد عبداله ششــدانگ يك قطعه زمين 

محصور مشجر به مساحت 1452/27 مترمربع
 ))بند ب : ((

)بخش يك ثبت گلپايگان (
2 فرعی از 2928 اصلی – آقايان محمد جواد و محمد مهدی و عباس و محمدرضا 
و خانمها معصومه و زهره و زهرا همگی توسلی فرزندان مرحوم محمدحسين به 
استثناء بهای عرصه و اعيان يك هشتم كه متعلق به خانم فاطمه سلطان صالحی 
فرزند علی می باشد ششدانگ ساختمان به مساحت 388/46 مترمربع می باشد 
كه در آگهی نوبتی قبلی شــماره فرعی پالك 2928 از قلم افتاده و بدين شرح 

2928/2 اصالح ميگردد
لذا بموجب ماده 16 قانون ثبت اســناد و امالك چنانچه كسي نسبت به امالك 
مندرج در اين آگهي اعتراض داشته باشد از تاريخ اولين نوبت انتشار ظرف مدت 
نود روز براي آگهي بند الف درخواست اعتراض خود را به اداره ثبت اسنادو امالك 
گلپايگان تسليم نمايد و نســبت به آگهي مندرج در  بند ب كه در اجراي دستور 
هيئت نظارت ثبت تجديد آگهي مي گردد ظرف مدت 30 روز از تاريخ انتشار نوبت 
اول اعتراض خود را ارائه نمايند و طبق ماده 86 آئين نامه اصالحي قانون ثبت از 
تاريخ  تسليم اعتراض به اداره ثبت اســناد و امالك گلپايگان ظرف مدت يکماه 
مهلت دارند گواهي طرح دعوي خود را از مراجع ذيصالح قضائي اخذ و به اين اداره 
ارائه نمايند در غير اينصورت متقاضي ثبت و يــا نماينده قانوني وي مي تواند به 
دادگاه مربوطه مراجعه وگواهي عدم تقديم دادخواست را دريافت و به اداره ثبت 
تسليم نمايند اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتي را با رعايت مقرات 
ادامه مي دهد ضمنًا حقوق ارتفاقي طبق مــاده 56 آئين نامه قانون ثبت امالك 

فوق در هنگام تحديد حدود امالك مشخص  خواهد شد .
تاريخ انتشار نوبت اول : 1399/08/01

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1399/09/01                                                              
م الف: 1020946 محمد سلمانی  رئيس  ثبت اسناد گلپايگان

آگهی های  نوبتی  سه ماهه   دوم سال 1399
اداره ثبت اسناد وامالك  شهرستان خوانسار 

9/5 به موجب ماده 11 قانون ثبت اســناد و امالك  و مــاده 59 اصالحی آيين 
نامه قانون ثبت مربوط به امالكی كه در ســه ماهه اول سال 1399 تقاضای آن 
ها پذيرفته  شده و امالكی كه در آگهی نوبتی از قلم افتاده  مربوط به حوزه ثبتی 

خوانسار  به شرح ذيل آگهی می شود 
بخش 1:

191/1- آقای محمد ربيعی  فرزند محمد علی – همگی و تمامت 4/5 دانگ مشاع 
از ششدانگ يك قطعه زمين 

579- خانم منور احمديان فرزند مرتضی – همگی و تمامت يك بيســت و يکم 
دانگ مشاع از ششدانگ عمارت 

766/3- مرتضی زمانی فرزند غالمحسين – همگی و تمامت 53 شعير مشاع از 
96 شعير ششدانگ بناهای تحتانی و فوقانی 

1425/9- آقايــان 1- ايرج 2- ذبيح اله 3- رضا 4- احمــد 5- منصور خانم ها 
6- اخترام 7- پروانه 8- صديقه 9- خديجه همگی تائبی فرزندان محمد و محمد 

صادق تائبی – كما فرض اله و االشاعه – تمامت ششدانگ يك باب طويله 
199/2- حسين شــاهی فرزند اســمعيل-  تمامت 3 دانگ مشاع  از ششدانگ 

عمارت مخروبه 
بخش 2:

2128- غالمعلی صرامی فروشان – همگی و تمامت ششدانگ باغچه  
بخش3:

شماره ))3(( اصلی به شرح فرعی های زير:) واقع در كوی سونقان(
78- آقای حجت قيصری  فرزند رحيم و خانم سميه قيصری فرزند علی بالمناصفه 

– تمامت ششدانگ قطعه زمين مزروعی
504- خانم اشــرف ســجادی  فرزند مرتضی  - تمامت  يك دانگ مشــاع از 

ششدانگ دو دستگاه عمارت بيرونی و اندرونی 
شماره ))5(( اصلی به شرح فرعی های زير : ) واقع در هرستانه( 

329- سيد احمد سيد صالحی فرزند سيد رضا – همگی و تمامت 2 دانگ مشاع 
از ششدانگ  قطعه زمين كه به صورت ساختمان در آمده است 

1425- آقايان  سيد حسين و سيد علی هردو صانعی موسوی فرزندان ابوالقاسم – 
بالمناصفه  همگی و تمامت  ششدانگ سالن مرغداری مخروبه و انباری 

شماره ))8(( اصلی به شرح فرعی های زير :
133- آقايان سيد محمد و ســيد علی و خانم ها  فتانه و اعظم و صديقه همگی  
ذوالفقاری  فرزندان نعمت اله  و آقای  احمد رضا قربانی فرزند رضا )ســيد محمد 
و سيد علی هريك نسبت به دوازده هشــتم دانگ و فتانه و اعظم و احمد رضا و 
صديقه هريك نسبت به شش هشتم دانگ ( همگی و تمامت ششدانگ يك قطعه 

زمين  به مساحت 679/79 متر مربع 
شماره  ))9(( اصلی به شرح فرعی های زير:)واقع در كوی بابا سلطان(

87-آقايان ســيد محمد و ســيد علی و خانم ها فتانه و اعظم و صديقه همگی 
ذوالفقاری  فرزندان نعمت اله  و آقای احمد رضا قربانی  فرزند رضا )سيد محمد و 
سيد علی هريك نسبت به شش هشتم دانگ و فتانه و اعظم و صديقه و احمد رضا 
هريك نسبت به سه هشتم  دانگ ( همگی و تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ 

يك قطعه زمين 
173- آقايان سيد محمد و ســيد علی و خانم ها فتانمه و اعظم و صديقه همگی 
ذوالفقاری فرزندان نعمت اله و آقای احمد رضا قربانی فرزند رضا )سيد محمد و 
سيد علی هريك نســبت به دوازده هشــتم دانگ و فتانه و اعظم و احمد رضا و 
صديقه  هريك نسبت شش هشتم دانگ ( همگی و تمامت ششدانگ عمارت و 

باغچه متصل  به مساحت 348/24 متر مربع 

521- آقای رجاء شهرياری  فرزند  عباس – همگی و تمامت  شصت و دو سهم و 
شصت و هفت  صدم سهم مشاع از 100 سهم ششدانگ يك قطعه زمين  باغچه 

جلو خانه  به مساخت 628/43 متر مربع 
770- خانم مريم الســادات ذوالفقاری  فرزند سيد فضل اله – تمامت ششدانگ 

باغچه به مساحت 230 متر مربع 
772- آقای ســيد اصغر ذوالفقاری فرزند حســين  - تمامت دو دانگ مشاع از 

ششدانگ  سه باب بنای تحتانی و فوقانی  به مساحت 220 متر مربع 
775- خانم مريم الســادات ذوالفقاری فرزند ســيد فضل اله – تمامت 2 دانگ 
مشاع از ششدانگ چهار باب بنای تحتانی و فوقانی به مساخت 151/55 متر مربع 
3571- آقايان سيد محمد و سيد علی و خانم ها فتانه و اعظمك و صديقه همگی 
ذوالفقاری فرزنــدان نعمت اله و آقای احمد رضا قربانــی فرزند رضا – همگی و 
تمامت ششــدانگ يك قطعه زمين ) سيدمحمد  و ســيد علی  هريك نسبت به 
دوازده هشســتم دانگ و فتانه و اعظم و احمد رضا و صديقه  هريك نســبت به 

شش هشتم دانگ (
3572- آقای  احمد گلشنی  فرزند مرتضی و آقای مسعود گلشنی فرزند مرتضی  
بالمناصفه  و االشاعه – تمامت ششــدانگ يك باب طويله  به مساخت 58/64 

متر مربع 
شماره))13(( اصلی  به شرح فرعی های زير : )واقع درصحرای جاوان(

1135- آقای احمد گلشنی فرزند مرتضی همگی و تمامت ششدانگ يك قطعه 
زمين 

1137- خانم كبری مبرهنی  فرزند حبيب اله – تمامت  ششدانگ يك قطعه زمين 
مزروعی  به مساخت 265/94 متر مربع 

بخش4:
شماره ))5(( اصلی  به  شرح فرعی زير:

397- موسسه خيريه ايتام خوبان روزگار به شماره ثبت 51 و شناسه ملی شماره 
14005240890- همگی و تمامت ششدانگ عمارت به مساحت 147/46 متر 

مربع 
409-موسسه خيريه ايتام خوبان روزگار به شماره ثبت 51 و شناسه ملی شماره 
14005240890- همگی و تمامت  ششــدانگ دو باب سرای تحتانی و فوقانی  

به مساحت 30/87 متر مربع 
410 -موسســه خيريه ايتام خوبان روزگار  به شــماره ثبت 51 و شناســه  ملی 
14005240890 – همگی و تمامت  32 شــعير مشــاع از 96 شعير ششدانگ 

محوطه  به مساحت 117/92  متر مربع 
411- موسســه خيريه ايتام خوبان روزگار  به شــماره ثبت 51 و شناســه ملی 
شــماره 14005240890- همگی و تمامت پنجاه و هفت و شــش دهم شعير 
 مشاع از 96 شــعير ششــدانگ محوطه و برج و مستراخ به مســاحت 187/89 

متر مربع 
414- موسســه خيريه ايتام خوبان روزگار  به شــماره 51 و شناسه ملی شماره 
14005240890 همگی و تمامت ششدانگ مستراح و محل كودگاه  به مساحت 

61/34 متر مربع 
شماره ))18(( اصلی به شرح فرعی های زير :

1083-  خانم اعظم اردودری فرزند محمد -  مقدار 10 ســهم مشاع از 20 سهم 
ششدانگ پالك ثبتی 18/1083 به مساحت 2296/34 متر مربع 

بخش 5 : 
2 اصلی : 

951- آقای محمد حســين زارعی فر فرزند حسن – همگی و تمامت ششدانگ 
يك قطعه زمين 

952- آقای محمد حسين زارعی فر  فرزند حسن – همگی و تمامت ششدانگ 
يك قطعه زمين مزروعی به مساحت 274/29 متر مربع 

26 اصلی :
338- محمد رضا حضوری فرزند علی – همگی و تمامت ششدانگ يك قطعه 

باغ به مساحت 974/42 متر مربع 
339- آقای ابوالفضل حضوری فرزند علی – همگی و تمامت ششــدانگ يك 

قطعه باغ به مساحت 1448/02 متر مربع 
بخش6:

شماره ))15(( اصلی: به شرح فرعی های زير) واقع در روستای تيدجان(
2828- خانم فاطمه رضا سلطانی فرزند غالمعلی – تمامت سيصدو هشتادو سه 
سهم و پنجاه و چهار صدم سهم مشاع از هزارو پانصدو نود و چهل و شش صدم 

سهم  ششدانگ يك قطعه زمين مزروعی به مساحت 1974 متر مربع 
بخش 7: 
22 اصلی :

آقای بهمن عمادی فرزند حسن – تمامت  نيم شعير مشاع از 160 شعير ششدانگ 
آب و ملك مزرعه پيکريان رديف 41 

38 اصلی :
خانم رقيه آقا زمانی فرزند نعمت اله – تمامت ششــدانگ يــك قطعه زمين  به 

مساخت 324/77 متر مربع 
امالكی كه تقاضای ثبت آن ها پذيرفته شده  و آگهی های نوبتی امالك مزبور  
 نيز قبال منتشر شــده  ليکن به علت اشــتباه  آگهی مجددا  در يك نوبت منتشر 
می گردد  و مهلت اعتراض نسبت به آن ها 30 روز از تاريخ انتشار آگهی می باشد  
به موجب ماده 16 قانون ثبت اسناد و امالك  چنانچه كسی نسبت به  تقاضاهای 
مندرج  در اين آگهی  اعتراضی داشــته باشد  بايد نسبت به تقاضا های مندرج در 
رديف )الف( از تاريخ انتشار اولين آگهی نوبتی  تا 90 روز و نسبت به  رديف )ب(  
از تاريخ انتشــار اولين آگهی نوبتی تا 30روز اعتراض خود را به اين اداره  تسليم 
نمايد  در صورتی كه قبل از انتشــار اين آگهی دعوايی اقامه شــده باشد  طرف 
 دعوی بايد  از تاريخ انتشار اولين آگهی نوبتی  تا 90روز گواهی دادگاه را مشعر به 
جريان دعوی  به اداره تســليم نمايد  اعتراضات  يا گواهی طرح دعوی كه بعد از 
انقضاء مدت مرقوم  واصل گردد  بال اثر  و مطابق تبصــره ذيل  ماده 17 قانون 
و ماده 86 آييــن نامه  قانون ثبت  رفتار خواهد شــد  معترضين بايســتی ظرف 
 مدت يك ماه  از تاريخ  تســليم اعتراض به اين اداره دادخواست خود را به مرجع

 ذيصالح  قضايی تقديم  در غير اين صورت  متقاضــی ثبت می تواند  به دادگاه  
مربوطه مراجعه  و گواهی عدم تقديم دادخواســت  را دريافــت  و به اداره ثبت 
تســليم نمايد  و اداره ثبت بدون توجه به اعتراضات  عمليــات  ثبتی را با رعايت 
مقررات ادامه ميدهد ضمنًا طبق ماده 56 آئين نامــه قانون ثبت حقوق ارتفاقی 
در موقع تحديد حدود  درصــورت مجلس تحديدی قيــد و واخواهی صاحبان 
 امالك و مجاورين نســبت  به حدود  و حقوق ارتفاقی  مطابــق ماده 20 قانون

  ثبــت پذيرفتــه خواهد شــد  ايــن آگهــی در روزنامــه  زاينــده رود  درج و 
منتشر می گردد. 

تاريخ انتشار نوبت اول :1399/08/1
تاريخ انتشار نوبت دوم :01 /1399/09

م الف: 1029274 امير حســين مومنی رئيس  اداره ثبت اســناد و امالك 
خوانسار
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مدیرکل سازمان انتقال خون استان:

وضعیت مطلوب کنونی پایدار نخواهد بود
مدیـرکل سـازمان انتقال خـون اسـتان اصفهـان گفـت: شـرایط ذخیره خـون اسـتان اصفهـان در 
وضعیت بحـران قرار داشـت کـه خوشـبختانه با توجـه به فراخـوان هـا و اسـتقبال مـردم از اهدای 
خـون، ذخیره خـون اسـتان از وضعیت بحـران خارج شـد و بـه وضعیت مطلـوب رسـیدیم.  مجید 
زینلی ادامه داد: وضعیـت مطلوب کنونی بـه دلیل مصارف خـون و فرآورده های خونی بیمارسـتان 
ها، مراکز درمانی و بیماران تاالسـمی پایـدار نخواهد بـود و نیاز داریم که مردم مشـارکت بـرای اهدا 
خـون را ادامه دهند.وی افـزود: درخواسـت داریم که هفته های آتـی هم شـهروندان عزیز اصفهانی 

برای اهـدای خون بـه مرکز خواجـو مراجعـه کنند.

ممنوع شدن فعالیت کارگاه های گچ در اطراف اصفهان
مدیـرکل مدیریت بحـران اسـتانداری اصفهان گفـت: با توجه بـه پیش بینـی کارشناسـان مبنی بر 
ادامه آلودگی هوای اصفهـان، صنایع آالینده مـورد رصد مداوم قـرار گرفته اند و فعالیـت کارگاه های 
گچ ممنوع شـد.منصور شیشـه فـروش ، با اشـاره بـه افزایش غلظـت آالینده هـا در آبان مـاه اظهار 
داشت: بر این اسـاس اسـتفاده از سـوخت مازوت و آتش زدن زمین های زراعی توسـط کشاورزان 
ممنـوع شـد و شـهرداری ها نیـز اجـازه سـوزاندن برگ هـای خزانـی را ندارنـد.وی افـزود: صنایـع 
آالینده توسـط اداره کل محیـط زیسـت اسـتان اصفهـان رصـد می شـوند و فعالیـت کارگاه های گچ 
در اطـراف اصفهان هـم ممنـوع اعالم شـد.مدیرکل مدیریـت بحـران اسـتانداری اصفهان با اشـاره 
به توقـف خـودرو و موتورسـیکلت های دودزا توسـط پلیس راهور اسـتان اصفهـان تصریح کـرد: بر 
اسـاس داده های اداره کل محیط زیسـت، در آبان ماه هفت روز هوای اصفهان سـالم داشـته است.

آموزش مجازی مدارس اصفهان در آذرماه ادامه دارد
معـاون پژوهـش برنامه ریـزی و توسـعه منابـع اداره کل آمـوزش و پـرورش اصفهـان گفـت: آموزش 
مجـازی کالس هـای درس در همـه شهرسـتان های اسـتان در آذر ادامـه دارد؛ امـا مراکـز آموزشـی در 
شهرسـتان های قرمـز تعطیـل هسـتند.محمد میرپـور اعـالم کرد: بـا توجـه بـه بخشـنامه های وزارت 
آموزش و پـرورش در باره طرح جامع مدیریت هوشـمند محدودیت های متناسـب بـا وضعیت و روند 
ویروس کرونا، همه مراکز آموزشـی در شـهرهای دارای وضعیت قرمز به طور کامل تعطیل اسـت و کلیه 
کالس های درس مجـازی برگزار می شـود.میرپور با اشـاره به محدودیت های متناسـب بـا وضعیت و 
روند بیمـاری کووید ۱۹ افزود: در طـرح مذکور، نحوه فعالیـت اداره ها و حضور کارکنـان در محل خدمت 
در وضعیت زرد، نارنجـی و قرمز از نظر فراگیری و شـیوع بیماری بر اسـاس ضوابط مصوب سـتاد ملی 

مدیریت کرونـا به صـورت هفتگی توسـط وزارت بهداشـت برای هـر یک از شـهرها اعالم می شـود.

پرداخت وام 2٠٠ میلیون ریالی به دانشجویان پیام نور
رییس دانشـگاه پیـام نور اسـتان اصفهـان گفـت: سـقف تسـهیالت کاالکارت دانشـجویی از بانک 
قرض الحسـنه مهـر ایـران ۲٠٠ میلیـون ریـال اسـت.محمدرضا جاللـی ،درباره شـرایط افـراد واجد 
دریافت وام ۲٠ میلیون تومانی اظهار داشـت: همه دانشجویان، اسـاتید و کارمندان دانشگاه پیام نور 
مشـمول این طرح هسـتند و برای اخذ کاالکارت دانشـجویی و خریـد تجهیزات آموزشـی مورد نیاز 
خـود می توانند به شـعب بانـک قرض الحسـنه مهرایـران مراجعه کننـد.وی با اشـاره به نحـوه ثبت 
نام گفت: بـرای آگاهی از قیمـت کاال های مـورد نیاز، شـرایط پرداخت فروشـگاه )پذیرنـده(، افراد 
متقاضی با مراجعه به سـایت بانک قرض الحسـنه مهر ایـران برای آگاهـی از قیمت کاالها، شـرایط 
پرداخت فروشـگاه )پذیرنـده(، میزان اقسـاط و سـپس با حضـور در شـعب بانک قرض الحسـنه 

مهرایران بـرای ارائه درخواسـت و دریافـت کاالکارت اقـدام کنند.

  شرایط تشدید خشکسالی در استان ادامه خواهد داشت؛

سایه خشکسالی بر سر اصفهان

بارش های دو سال اخیر در حالی امید برای  پریسا سعادت
عبور اصفهان از سایه خشکسالی و کم آبی 
را به ارمغان آورده بود که با کاهش شدید بارش ها در سال جاری باید در 
ماه های آینده منتظر بازگشت روزهای خشکسالی در اصفهان بمانیم. 
آنگونه که کارشناسان اقلیم شناســی می گویند، وقوع پدیده »النینا« 
سامانه های جوی را به شدت تضعیف کرده و موجب کاهش بارش های 
سال آبی جدید در مناطق جنوبی و غربی این اســتان و به طورکلی در 
کشور شده است. »النینا« تقریبا متضاد »ال نینو« است و در هر سه تا 
هفت ســال اتفاق می افتد و حاصل تغییر اختالف فشار منطقه است و 
اجازه می دهد ســطح آب اقیانوس در قسمت شرقی، سردتر از حالت 
معمول شود و در قسمت حاره غربی گرم تر از حالت عادی گسترش یابد. 
بر این اساس با فعال شدن شــرایط »النینا«، بارش خوبی در قسمت 
های غرب و جنوب کشور و غرب و جنوب استان ما اتفاق نخواهد افتاد و 
سامانه های جوی به شــدت ضعیف می شــود. این وضعیت در پاییز 
پررنگ شده و تا سه ماه آینده نیز تداوم خواهد داشت. در همین زمینه 
معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان هم گفته 
است: طی ســه ماه آینده بارش ها زیر نرمال اســت و شرایط تشدید 
خشکسالی ادامه پیدا خواهد کرد؛ در سرشاخه های زاینده رود بارش ها 

وضعیت خوبی نداشته و زیر حد نرمال است.نوید حاج بابایی اظهار کرد: 
بارش استان اصفهان طی یک ماه آینده در مناطق غرب، جنوب  و مرکز 
استان کمتر از نرمال اســت و بارش ها در نواحی شرق و شمال استان 
نزدیک به نرمــال خواهد بود.معاون توســعه و پیش بینــی اداره کل 
هواشناسی اســتان اصفهان تصریح کرد: حداقل دمای کمینه در صبح 
یک درجه کمتر از دمای نرمال است و بیشینه دما در حد نرمال است.وی 
افزود: طی ســه ماه آینده بارش ها زیر نرمال اســت و شرایط تشدید 
خشکسالی ادامه پیدا خواهد کرد؛ در سرشاخه های زاینده رود بارش 
ها وضعیت خوبی نداشته و زیر حد نرمال است. در حالی برای ماه های 
آینده امیدی به احیــای زاینده رود وجود ندارد کــه میزان بارش ها در 
سرچشمه زاینده رود در چهارمحال و بختیاری هم با کاهش مواجه بوده 
است. با این وضعیت به نظر می رسد حتی برای تامین آب اصفهان نیز 
در ماه های آینده باید تدابیر ویژه ای اندیشیده شود. آنگونه که مدیرکل 
مدیریت بحران استانداری اصفهان گفته است: با توجه به پیش بینی 
کاهش بارش ها در استان باید تدبیری برای تامین منابع آبی اندیشیده 
شود و ضرورت دارد وزارت نیرو در راستای پیش بینی و تامین منابع آب 
برای حوزه زاینده رود اقدام و وزارت جهاد کشاورزی هم اجرای طرح های 
مصرف بهینه آب را در این بخش تقویت کند.منصور شیشه فروش افزود: 

بر اساس پیش بینی اداره کل هواشناسی، بارش های پاییزی دیگری 
در اســتان اتفاق خواهد افتاد؛ اما نســبت به میزان بلندمدت کاهش 
خواهد داشت. شیشه فروش گفت: سامانه های بارش زای جوی در این 
شرایط تشکیل نخواهد شد و مناطق غرب و جنوب غرب کشور متاثر از 
این وضعیت، بیشترین کاهش بارش را خواهند داشت. آمار بارش های 
استان اصفهان با گذشت ۵۶ روز از ســال آبی جدید)ابتدای مهر ۹۹ تا 
انتهای شهریور۱۴۰۰( نشان از کاهش۲۰ درصدی نسبت به مدت مشابه 
بلندمدت دارد و طبق پیش بینی هواشناسی، در سه ماهه پیش رو نیز 
میزان بارندگی ها چندان مطلوب نخواهد بود. بر اساس اعالم اداره کل 
هواشناسی اســتان اصفهان، از ابتدای ســال زراعی جدید تاکنون ۶۴ 
میلیمتر بارش در سمیرم، ۴۹ میلیمتر در خوانسار، ۲۱ میلیمتر در داران، 
۱۸ میلیمتر در نطنز، ۱۸ میلیمتر در فریدونشهر، ۱۸ میلیمتر در گلپایگان، 
۱۶ میلیمتر در اردســتان، ۱۴ میلیمتــر در میمــه، ۱۰ میلیمتر در خور و 
بیابانک، هفت میلیمتر در کاشــان، هفت میلیمتر در شــهرضا، هفت 
میلیمتر در نایین، پنج میلیمتر در چادگان، ۴.۹ میلیمتر در اصفهان، ۴.۳ 
میلیمتر در زرین شهر،چهار میلیمتر در مبارکه، چهار میلیمتر در مورچه 
خورت، ۲ میلیمتر در نجف آبــاد، ۲ میلیمتر در ورزنــه و ۲ میلیمتر در 

فرودگاه اصفهان گزارش شده است.

با مسئولان جامعه
شنبه 1  آذر  1399 / 5  ربیع الثانی 1442/ 21  نوامبر 2020/ شماره 3122
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عک

مفاد آراء
9/7 آگهی مفــاد آراء صادره از هیات قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت نایین
در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال 
عادی و یا ســهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود تا شخص یا اشــخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار 
آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و 
ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند در این صورت اقدامات ثبت موکول به 
ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نخواهد بود.
1- رای شماره 139960302031000493 - 99/6/20 آقای مرتضی قاسمی کجانی 
فرزند مصطفی ششدانگ مفروزی یک باب خانه احداثی در پالک ثبتی قسمتی از 312 
فرعی از 26 اصلی واقع در روستای کجان بخش 17 ثبت اصفهان الحاقی به ثبت نائین 
به مساحت 48/12 متر مربع خریداری عادی مع الواسطه از غالمرضا ابراهیمی کجانی
2- رای شماره 139960302031000606-99/7/14 خانم رقیه بنویدی فرزند عباس 
نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به پالک ثبتی 13921 اصلی واقع 
در روستای بنوید علیاء بخش 2 ثبت نائین به مساحت ششدانگ 363/80 متر مربع 

خریداری عادی از مصومعلی بنویدی احدی از ورثه حسین بنویدی مالک رسمی
3- رای شماره 139960302031000713-99/8/9 آقای حسین علینقیان نائینی 
فرزند فتح اله نسبت به چهار )4( سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ یک باب خانه به 
پالک ثبتی 629 اصلی واقع در نائین بخش 1 ثبت نائین به مساحت ششدانگ 246 متر 

مربع خریداری عادی مع الواسطه از محمدرضا فقیه نائینی مالک رسمی
4- رای شــماره 139960302031000714-99/8/9 آقای محمد علی  جزالنیان 
فرزند رضا ششــدانگ یک باب خانه به پالک ثبتی یک فرعــی از 700 اصلی واقع 
 در نائین بخش 1 ثبــت نائین به مســاحت 218/95 متر مربع خریــداری عادی از 

قمر هاشمی زاده نائینی مالک رسمی
5- رای شــماره 139960302031000760-99/8/23 آقای محمدرضا چنگیزی 
محمدی فرزند میرزا عباس نسبت به یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مخروبه 
به پالک ثبتی 5 فرعی از 1526 اصلی واقع در بخش 1 ثبت نائین به مساحت ششدانگ 

348 متر مربع خریداری عادی مع الواسطه از حبیب اله جمشیدیان مالک رسمی
6- رای شماره 139960302031000761-99/8/23 خانم عالم فالحتی نائینی فرزند 
یوسف نسبت به نیم دانگ مشاع از ششدانگ )6 سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ( 
یکدرب باغ به پالک ثبتی 168 اصلی واقع در بخش 1 ثبت نائین به مساحت ششدانگ 
2311/30 متر مربع خریداری عادی مع الواسطه از خانم همایون مظفری مالک رسمی
7- رای شماره 139960302031000763-99/8/23 آقای وحید سلطانی محمدی 
فرزند ناصر سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین مشجر به پالک ثبتی 4 فرعی از 
3839 اصلی واقع در کشتزار حنفش موسوم به باغ کناره بخش 2 ثبت نائین بمساحت 
ششدانگ 1983 متر مربع خریداری عادی مع الواســطه از فضل اله سلطانی مالک 

رسمی
8- رای شــماره 139960302031000764-99/8/23 خانم مرجان احمدی نژاد 
فرزند شکراله سه دانگ مشــاع از ششدانگ قطعه زمین مشــجر به پالک ثبتی 4 
فرعی از 3839 اصلی واقع در کشتزار حنفش موسوم به باغ کناره بخش 2 ثبت نائین 
بمساحت ششدانگ 1983 متر مربع خریداری عادی مع الواسطه از فضل اله سلطانی 

مالک رسمی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/09/01
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/09/15

م الف: 1044600 اباذر مهیمن رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نائین

فقدان سند مالکیت 
9/8 بموجب تقاضای وارده شــماره 80180 مــورخ 1399/08/07 به اســتناد 2 برگ 
استشهادیه مصدق پیوست که امضاء شهود رســمًا گواهی گردیده خانم کشور صفری 
کمجانی مدعی می باشند سه دانگ مشاع از ششدانگ اعیانی ساخته شده در قطعه زمین 
شماره 4645 فرعی مفروز و مجزی شده از 593 فرعی از 49 اصلی واقع در مزرعه صفی 
آباد بخش دو حوزه ثبتی کاشان )ششــدانگ اعیانی احداثی به شماره 12737 فرعی در 
عرصه موقوفه به شــماره 4645 فرعی از 23 اصلی( به شماره دفتر امالک 189 صفحه 
281، ذیل شماره 27192 به نام کشــور صفری کمجانی ثبت و سند مالکیت به شماره 
چاپی 446857 صادر و تسلیم گردیده اســت که به علت جابجائی تقاضای صدور سند 
المثنی را نموده اند کــه طبق تبصره 1 ماده 120 اصالحی آئیــن نامه قانون ثبت آگهی 
می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد 
خود می باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی تا 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود 
را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس 
واصل ســند به ارائه کننده مســترد گردد و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در 
صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی 
 تسلیم خواهد شــد. م الف: 1045140  مهدی اسماعیلی طاهری رئیس ثبت اسناد

 و امالک کاشان
اخطار اجرایی

9/9 محکوم علیــه رضا بنیادی فرزنــد علیرضا مجهــول المکان و محکــوم له کرم 
رضا ماهر و بختیاری نشــانی درود روســتای ســیاهکه بوســتان 1 بــه موجب رای 
شــماره 628 تاریخ 5 / 12 / 98 حوزه قضای شــعبه 6 حقوقی شــورای حل اختالف 
شــهرگز محکوم علیه محکوم اســت به حضور در یکی از دفاتر اســناد رسمی و انجام 
 مراحــل قانونی و انتقال یک دســتگاه خــودروی ســواری پراید به شــماره انتظامی
 ایــران 41 -153 د 93و پرداخت مبلغ یک میلیون هفتصد و هفــده هزار و پانصد ریال 
هزینه دادرســی در حق محکوم له و پرداخت نیم عشــر اجرایی در حق صندوق دولت  
ماده 34 قانون اجرای احکام همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه 
مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خــود را قادر به اجرای مفــاد اجراییه نداند باید ظــرف مهلت مزبور صورت 
 جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید.  

م الف: 1047091 قاضی شعبه ششم حقوقی شورای حل اختالف گز 
مزایده اموال غیرمنقول 

9/10 اجرای احکام حقوقی دادگســتری فالورجان درنظردارد درپرونده شماره اجرائی 
980325 موضــوع علیه آقای مجتبی کاظم زاده فرزند حســینعلی ولــه عزیمه رفیعی 
فرزند عبداله درتاریخ یک شــنبه 23 / 09 / 1399  به منظور فروش شش دانگ عرصه 
واعیان یک بــاب منزل مســکونی دارای 33 / 111 مترمربع عرصــه وحدود 100 متر 
مربع اعیانی دریک طبقه که بااســکلت دیوار باربر ســقف ، پروفیل سبک فلزی ، کف 
سیمانی ، بدنه ســفید کاری ، درب وپنجره های خارجی فلزی ، دربهای داخلی چوبی ، 
فاقد نماسازی وباقدمت حدود 30 ســال ملکی آقای مجتبی کاظم زاده فرزند حسینعلی 
دارای سابقه ثبتی به شــماره 191 فرعی از 423 اصلی واقع دربخش 9 ثبت اصفهان که 
ملک مذکور مفروز بوده ومتعلق حق غیر نمی باشد . ازســاعت 10 الی 11 صبح جلسه 
مزایده دردفتر اجــرای احکام حقوقی فالورجان اتاق 318 برگــزار نماید .ملک موضوع 
مزایده توسط کارشناس رســمی دادگســتری به مبلغ  000 / 000 / 900 ریال ارزیابی 
شــده اســت . متقاضیان خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده باحضــور در محل این 
اجرا ازموقعیت اموال مطلع شــوند . مزایده ازقیمت ارزیابی شده شــروع وبرنده کسی 
اســت که باالترین قیمت را پیشــنهاد نماید ضمنا" کلیه هزینه هــای مزایده برعهده 
برنده مزایده اســت وکســانی می توانند درجلسه مزایده شــرکت نمایند که حداقل ده 
درصد قیمــت ارزیابی شــده را حداقل دوروز قبــل از تاریخ مزایده باشناســه پرداخت 
922108100100119809983653400293 به حساب سپرده دادگستری به شماره 
IR 110100004061012907670593 واریز وفیش تایید شده از سوی حسابداری این 

دادگستری راارائه نمایند . با انصراف برنده یا عدم پرداخت مابه التفاوت قیمت پیشنهادی 
 درمهلت مقرر ده درصد قیمت پیشــنهادی ایداعــی به نفع دولت ضبط خواهد شــد . 
م الف: 1046960 عبداله بابائی مدیردفترشــعبه اجرای احکام مدنی دادگســتری 

شهرستان فالورجان
مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(

پرونــده:  شــماره   139903902003000111 آگهــی:  شــماره   9 /11
139704002003004372 آگهــی مزایــده پرونده به شــماره بایگانــی 9706062 
تمامت ششــدانگ یک باب کارگاه پالک ثبتی شــماره 3 فرعی از 12330 اصلی واقع 
در بخش 5 اصفهان به مســاحت 81/02 متر مربع به آدرس: اصفهان- خیابان مشتاق 
دوم- خیابان جی شــیر- ابتدای کوچه یاس- کارگاه ایزوگام با شــماره دفتر بازداشتی 
الکترونیــک 1397580627002512 مورد ثبت شــماره 50064 در صفحه 132 دفتر 
264 دفاتر بخش 5 منطقه شــرق اصفهان ملکی آقای حمید حبیبی فروشــانی مالک 
شــش دانگ عرصه و اعیان می باشــد که در قبال طلب خانم مهناز شمس بابت مهریه 
مندرج درســند نکاحیه 2730 مورخ 1377/05/10 دفترخانه ازدواج شــماره 15 شهر 
اصفهان اســتان اصفهان )تعداد چهل قطعه ســکه طالی بهار آزادی و بیســت مثقال 
طالی ســاخته هیجده عیار و بیســت میلیون ریال وجه رایج ایــران( توقیف گردید و 
حدود، حقوق و مشــخصات آن بدین شرح می باشد: شــماال: بطول 7 متر دیوار بدیوار 
پالک 12330 باقیمانده، شــرقًا: بطول 11/6 متر دیوار بدیوار پــالک باقیمانده مزبور، 
جنوبًا: بطول 7 متر در و دیواریســت به خیابان، غربًا: بطول 11/55  متر اول دیواریست 
به خیابان دوم دیوار بدیوار پالک 12330/1 طبق نظر کارشــناس رسمی دادگستری: 
ملک مورد بازدید عبارت اســت از یک باب کارگاه یک طبقه با دیوارهای باربر آجری و 
سقف تیرچه بلوک با کف موزائیک و بدنه تا یک متر ســنگ و بقیه تا زیر سقف سیمان 
سفید پرداختی و ســقف گچ با درب ریلی پروفیل فلزی و پنجره شیشه خور حفاظ دار و 
دارای انشــعاب  آب و برق می باشــد. در موقع بازدید محل فوق ایزوگام و آجر فروشی 
مشاهده گردید. از ســاعت 9 الی 12 روز دوشــنبه مورخ 99/09/17 در شعبه اول اداره 
اجرای اسناد رســمی اصفهان واقع در اصفهان، خیابان تاالر، طبقه دوم از طریق مزایده 
به فروش می رســد. مزایده از مبلغ پایه 4/900/000/000 ریال )چهار میلیارد و نهصد 
 میلیون ریال( شــروع 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 مسترد می گردد 
ضمنا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 99/09/01 درج 
و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحًا 
جهت شرکت در جلسه مزایده ده درصد از مبلغ پایه مزایده را به حساب تمرکز وجوه سپرده 
اداره کل ثبت اسناد و امالک اصفهان و شناسه واریز ) دریافت از حسابداری اداره اجرای 
اسناد رسمی اصفهان( بابت پرونده کالســه فوق واریز و به همراه تقاضای کتبی و ارائه 
کارت شناسایی معتبر الزامی اســت. برنده مزایده مکلف است 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 سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل 
استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی 
 گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ســاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. 

م الف: 1048036 زهرا یعقوبی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
فقدان سند مالکیت

9/12 شــماره نامــه: 139985602025010257 - 1399/08/28 نظــر بــه اینکه 
آقای غالمرضا عزیزی دهچی با تســلیم دو برگ استشــهاد شــهود شــماره به رمز 
تصدیق: 943675 مورخ 1399/06/19 دفترخانه اســناد رســمی شــماره 335 شهر 
اصفهــان، مدعی مفقود شــدن ســند مالکیت به میــزان 11/575 حبه مشــاع از 72 
حبه ششــدانگ مربوط به پــالک 244 فرعی از 9 اصلــی به صفحــه 462 دفتر 34 

به شــماره ثبت 4186 بخش چهــارده اصفهان به شــماره چاپــی 707295 صادر و 
تســلیم گردیده بوده و اظهار داشــته که ســند مالکیت مرقوم در اثــر جابجائی مفقود 
گردیده و تقاضای صدور ســند مالکیــت المثنی نموده اســت. لذا مراتب به اســتناد 
 تبصره یــک اصالحی ذیل مــاده 120 آییــن نامه قانــون ثبت در یــک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آ گهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه 
 نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1047897 

ابوالفضل شهریاری نائینی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک غرب اصفهان
فقدان سند مالکیت

9/13 شــماره نامه: 139985602025008818-1399/07/27 نظــر به اینکه آقای 
علی حسین شــورابی به موجب وکالتنامه شــماره 28346 مورخ 98/12/19 به وکالت 
از آقای ســعید یاریان رنانی با تسلیم درخواست شــماره 25027650 مورخ 99/7/20 
و دو برگ استشهاد شهود به شــماره 17206 مورخ 99/5/30 دفترخانه 261 اصفهان، 
مدعی مفقود شدن ســند مالکیت ) به علت جابجایی( ششــدانگ پالک شماره 2152 
 فرعی از 40 اصلی بخش 14 ثبت اصفهان اســت و متقاضی صدور سند مالکیت المثنی 
می باشد پالک مزبور در صفحه 358 دفتر 800 امالک ذیل شماره ثبت 146374 تحت 
شــماره چاپی 827656 ســابقه ثبت دارد و به موجب نامه 1398009000493883-
98/3/18 شــعبه 9 دادیاری اصفهــان و 1397009000750043-97/5/24 شــعبه 
اول اجرای احکام مدنی و 13980090002003011412-98/8/22 شــعبه اول اداره 
اجرای اسناد رسمی در بازداشــت می باشد. لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی 
ذیل مــاده 120 آیین نامه قانــون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کســی 
مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود میباشــد از 
تاریخ انتشــار این آ گهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند 
مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و 
اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود 
 اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1048123 

ابوالفضل شهریاری نائینی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک غرب اصفهان
فقدان سند مالکیت

9/14 شــماره نامه: 139985602210006212-1399/08/26 تمامت شــش دانگ 
پالک 40066 فرعی از 2250 اصلی واقع در بخش 6 ثبت اصفهان طبق دفتر الکترونیک 
شماره 139920302210014540 بنام خانم رویا خســروی سابقه ثبت و سند مالکیت 
کاداستری به شماره مسلسل 100115- و / 98 دارد که طبق سند قطعی 24219 مورخ 
1399/08/10 دفترخانه 330 اصفهان به ایشــان انتقال گردیده اســت سپس مالک با 
ارائه درخواســت کتبی بانضمام دو برگ استشــهادیه که امضاء شــهود آن ذیل شماره 
16767 و شناســه یکتای 139902155355000464 و رمــز تصدیق 550183 مورخ 
1399/08/22 گواهی دفترخانه 177 اصفهان رســیده اســت و مالک مدعی است سند 
مالکیت آن مفقود شده است و درخواست صدور سند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده 
است. لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آ گهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید 
تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده ســند مسترد گردد بدیهی 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
 سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1047847 ناصر صیادی صومعه مدیر واحد ثبتــی حوزه ثبت ملک جنوب 

شرق اصفهان

با توجه به پیش بینی کاهش بارش ها در استان باید 
تدبیری برای تامین منابع آبی اندیشیده شود و ضرورت 
دارد وزارت نیرو در راستای پیش بینی و تامین منابع 
آب برای حوزه زاینده رود اقدام و وزارت جهاد کشاورزی 
هم اجرای طرح های مصرف بهینه آب را در این بخش 

تقویت کند
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گالیه منصوریان: دستمزد داوران کم است!
علیرضا منصوریان پس از تساوی یک - یک تیمش مقابل نساجی مازندران از داوری این بازی 
تعریف و تمجید کرد. ایــن اتفاق در حالی افتاده که تقریبا همه کارشناســان داوری معتقدند گل 
تراکتور آفساید بوده است.منصوریان درباره داوری بازی و صحنه گل تراکتور که به نظر می رسید 
آفســاید بوده، گفت: »ما اینقدر دور بودیم که نتوانیم این صحنه را ببینیم. خسته نباشید به رضا 
کرمانشاهی و تیم داوری ایشان می گویم که فوق العاده خوب قضاوت کرد و مسلط بود. خوشحالم 
که ایشان برگشت. حتی اگر می باختیم هم می گفتم ایشان خوب قضاوت کرد. در صحنه گل هم 
بازیکن نساجی مقداری جلوتر بود. اگر داور دیگری بود مدیریت سختی انجام می داد. خواهش 
می کنم از فدراسیون فوتبال که به این نکته توجه داشته باشند که نمی شود بازیکن و مربی باالی 
یک میلیارد پول بگیرند و داور بــازی فقط یک میلیون تومان بگیرد! همه داوران ما چند شــغله 
هستند. من از فدراسیون خواهش می کنم با ۲۰ داور لیگ برتر قرارداد حرفه ای ببندند. نمی شود ما 
حرفه ای باشیم ولی داوران ما آماتور باشند. با ۲۰ بازیکن قرارداد ببندند که کال ۱۰ میلیارد می شود 

و این مبلغ را تقسیم بر ۱۶تیم لیگ برتری کنند تا حق داوری داده شود«.
وی اشــاره کرد: نمی شــود که داور ۲۰ بازی داوری کند و در آخر ۲۰ میلیون پــول بگیرد. اگر داور 
حداقل ۵۰۰ میلیون تومان قرارداد داشته باشد تمرکزش را روی زندگی حرفه ای می گذارد و صبح 
و شــبش را برای داوری می گذارد. در حق داوران ما فوق العاده ظلم می شود. اینکه به خود اجازه 
می دهیم درباره داوری رضا کرمانشــاهی حرف بزنیم بی احترامی به سیستم است. داور ممکن 
است اشتباه کند، ما در هفته قبل دو امتیاز از دســت دادیم ولی این چیزی از مدیریت سید علی 
کم نمی کند. از بهاروند و نبی خواهش می کنم به داوران احترام بگذارند و قرارداد رســمی با آنها 
ببندند. از هر باشــگاه ۷۰۰-۶۰۰ میلیون برای حق داوری بگیرند. در لیگ یک هم هر باشگاه، ۳۰۰ 

میلیون پول بدهد.

انتقاد قلعه نویی: چرا چمن مصنوعی؟
امیر قلعه نویی؛ سرمربی تیم فوتبال گل گهر ســیرجان در کنفرانس خبری پیش از دیدار مقابل 
مس رفسنجان در هفته دوم رقابت های لیگ برتر، از وجود چمن مصنوعی در رقابت های لیگ 
برتر انتقاد کرد. وی درباره بازی در استادیوم تیم مس که چمن مصنوعی دارد، گفت: »اگر چمن 
مصنوعی بر اساس استانداردهای فیفا و AFC باشد، اشکالی ندارد ولی سوال من این است که 
چرا باید کشور چهار فصل ما احتیاج به چمن مصنوعی داشته باشد؟ آن هم در استان کرمان چنین 
چمنی وجود دارد و من تعجب می کنم. چند جای دیگر هم چمــن مصنوعی دارند که به کیفیت 

فنی تیم ها لطمه خواهد زد.«

رکورد ویژه »ابی صادقی« در فوتبال ایران!
پس از نمایش خوب و تساوی ارزشمند مقابل پرسپولیس در هفته نخست لیگ بیستم، شاگردان 
ابراهیم صادقی عصرپنجشنبه در مسجدسلیمان به مصاف نفت رفتند و در حالی که نیمه نخست با 
برتری نفتی ها به پایان رسیده بود، صادقی در نیمه مربیان توانست ورق را به سود تیمش بازگرداند 
تا سایپایی ها با کسب تســاوی و اندوخته حداقل امتیاز به تهران بازگردند و در جدول رده بندی 
لیگ بیستم نیز ۲ امتیازی شوند.نتیجه پایانی این دیدار یک تساوی دیگر را هم به کارنامه ابراهیم 
صادقی اضافه کرد تا او در ۳۵ تجربه سرمربی گری اش در سایپا، سیزدهمین تساوی خود را تجربه 
کرده باشد و رکورد ویژه ای نیز از این حیث در اختیار ســرمربی جوان خودروسازان قرار گیرد.در 
هفته سوم لیگ بیستم، شاگردان صادقی در خانه میزبان مس رفســنجان هستند که باید دید 
سایپایی ها موفق به طلسم شکنی و کسب اولین برد خود در فصل جدید خواهند بود یا همچنان 

به مانند لیگ نوزدهم، نارنجی پوشان به دنبال تساوی های پرشمار مقابل رقبای خود هستند.

اولین دشت سه امتیازی طالیی پوشان در نقش جهان رقم خورد؛

سالم سپاهان به پیروزی

اولین دشت سه امتیازی سپاهانی ها در  سمیه مصور
بیســتمین دوره رقابت هــای لیگ برتر 
فوتبال کشــور در دومین هفته از این مسابقات به دست آمد تا طالیی 
پوشان نخســتین پیروزی خود با محرم نوید کیا را در ورزشگاه نقش 
جهان جشن بگیرند. سپاهانی ها در حالی پا به میدان دومین دیدار 
خود در فصل جاری رقابت های لیگ برتر گذاشتند که در اولین بازی 
خود در این رقابت ها مقابل گل گهر ســیرجان تن به شکست سنگین  
سه بر یک دادند، شکستی که موجب شد تا شــاگردان نوید کیا برای 
فراموش کردن این باخت به دنبال کســب تمام سه امتیاز این دیدار 

خانگی باشند.
 طالیی پوشان در شرایطی مقابل تیم آلومینوم اراک صف آرایی کردند 
که کفه ترازو از لحاظ توان فنی و تعداد بازیکنان به سمت آنها سنگینی 
می کرد، عاملی که ســبب شد تا آنها مقابل شــاگردان رسول خطیبی 
بازی تماشایی و  حساب شــده ای را به نمایش بگذارند و  با شکست 
این تیم سرسخت خود را رسما به عنوان یکی از مدعیان قهرمانی این 
دوره از رقابت های لیگ برتر معرفی کنند. سپاهانی ها مقابل شاگردان 
خطیبی کیفیت بازی باالیی از خود نشان داده و در هر ۲ فاز هجومی و 

دفاعی عملکرد خوبی از خود به جای گذاشتند. آنالیز دقیق و شناخت 
کامل نقاط ضعف حریف، اتخاذ تاکتیک درســت و استمرار در پیاده 
کردن آن، دقت در زدن ضربات آخر و حفظ تمرکز روانی در طول روند 
بازی، 4 فاکتور پیروزی بخش سپاهان در این دیدار به شمار می رود. 
نگاهی به آمار بازی سپاهان و آلومینیوم به خوبی مشخص می  کند که 
شاگردان نویدکیا آنالیز دقیقی از نحوه بازی شاگردان خطیبی داشته 
و نقاط ضعف این تیم را به خوبی شناســایی کرده بودند. زردپوشــان 
اصفهانی پنجشنبه شب در بیشتر فاکتورهای فوتبالی از جمله مالکیت 
توپ، تعداد و دقت پاس، تعداد شوت و شوت های درون چهارچوب 
عملکرد بهتری نسبت به بازیکنان آلومینیوم داشتند؛ اما نتوانستند از 

موقعیت هایشان استفاده کنند.
گل سه امتیازی سپاهانی ها در این دیدار توسط سجاد شهباززاده به 
ثمر رســید، بازیکنی که با حضور محرم نوید کیا روی نیمکت سپاهان 
قراردادش را بار دیگر با این تیم تمدید کرد تا در بیستمین دوره رقابت 
های لیگ نیز با پیراهن ســپاهان به میدان برود. شهباززاده سومین 
سالی اســت که در تیم طالیی پوشــان حضور دارد. مهاجم سپاهانی 
اوایل لیگ هجدهم بــا نظر مثبت قلعه نویی به ایــن تیم آمد و در دو 

سال گذشته بازی های خوبی برای سپاهان انجام داد تا یکی از امید 
های نوید کیا برای درخشش در لیگ بیســتم لقب بگیرد.   سروش 
رفیعی، یکی دیگر از بازیکنان خوب سپاهان در این دیدار بود. هافبک 
تکنیکی ســپاهان همانند روزهای ســرمربی گری امیر قلعه نویی در 
این تیم، توانســته در دوران حضور محرم نویدکیــا نیز جایی ثابت در 
ترکیب طالیی پوشان از آن خود کند.سروش رفیعی که بعد از جدایی 
از پرسپولیس راهی شهرخودرو شــده بود، برای دستیابی به فضایی 
بهتر به پیشنهاد ســپاهان در فصل گذشته پاسخ مثبت داد و توانست 
با وجود روزهای پر فراز و نشــیب این تیم در فصل گذشــته، جایگاه 
مناســبی در بین طرفداران با نمایش کیفی مناســب خود به دست 
بیاورد.در فصل جدید نیز این محرم نویدکیاســت که به اعتماد الزم از 
این هافبک تکنیکی و طراح دســت یافته و رفیعی توانسته در ترکیب 
این تیم و با هدایت نویدکیا اولین برد لیگ برتری خود در فصل بیستم 
را جشن بگیرد. رفیعی که در سبک مدنظر نویدکیا یک بازیکن کلیدی 
و تاثیرگذار محســوب می شــود، باید دید در طول فصل قادر خواهد 
بود فلسفه فوتبالی مدنظر ســرمربی این تیم را به اجرا در بیاورد و به 

طالیی پوشان برای دستیابی به هدف بزرگ شان کمک کند یا خیر.

 خبر   روز

گواردیوال: 

 بسیار خوشحالم که در منچستر سیتی هستم
 پپ گواردیوال که ســابقه دو قهرمانی پیاپی با ســیتی را در لیگ جزیــره در کارنامه دارد، قرارداد 
خود را با ایــن تیم برای دو فصل دیگر تمدید مــی کند تا زمزمه های رفتن او بــه تیم هایی نظیر 
بارســلونا و یوونتوس به دست فراموشــی ســپرده شــود.گواردیوال درباره تمدید قرارداد خود 
با ســیتی  و حضور در این تیم گفت:  از زمان ورود به منچســتر ســیتی، از باشــگاه و خود شهر 
اســتقبال گرم کرده ام. از بازیکنــان، کارکنان، هواداران، ســاکنان منچســتر و همچنین مالک 
باشــگاه کامال رضایــت دارم. از آن زمان ، ما با هم بــه موفقیت های زیادی رســیده ایم: گلزنی 
، برد در مســابقات و جام ها. همه ما به این موفقیت هایی که کســب کردیم بســیار افتخار می 
کنیم.او در بخــش دیگری از صحبت های خود گفت: این نوع پشــتیبانی بهترین حدی اســت 
که یــک مربی می توانــد به دســت آورد. من هر آنچــه آرزو دارم بــرای انجام یــک کار خوب 
داشته باشــم را در منچسترســیتی حس می کنم و از اعتمادی که مالک و سرپرست باشگاه با 
پیشــنهاد تمدید قرارداد برای دو ســال دیگر به من نشان داده اند قدردان هســتم. ما با وظیفه 
 ادامه پیشرفت روبه رو هستیم ، بســیار خوشــحالم و می خواهم به منچسترسیتی در این امر

 کمک کنم.

 آرسنال دیگر اجازه حضور »اوبامیانگ« در تیم ملی گابن
 را نمی دهد

پاتریس نئوو ، سرمربی تیم ملی گابن گفت ، آرسنال دیگر مهاجم خود پیر اومریک اوبامیانگ را 
به تیم ملی گابن نخواهد داد.دلیل این امر ممکن است اوضاع تیم ملی گابن در بانجول پایتخت 
گامبیا باشــد. اوبامیانگ و هم تیمی هایش پس از ورود به  این کشور برای دیدار مقدماتی جام 
ملت های آفریقا مجبور شدند روی زمین فرودگاه محلی بخوابند. تیم ملی گابن به دلیل »مشکل 

اداری« تمام شب از فرودگاه خارج نشد. 
تنها پــس از مداخله دولت اوضاع برطرف شد.آرســنال پــس از دیدن وی در چنین شــرایطی 
با پیر امریک تماس گرفــت و به او گفت دیگر تمام اســت. او دیگر اجازه حضــور ندارد و همین 
اتفاق در مورد بازیکنان ســایر باشــگاه هــا رخ خواهد داد.ســرمربی گابنی ها ادامــه داد: این 
قابل درک اســت. این ها فوتبالیست های ســطح باالیی هســتند و وقتی به تیم ملی می آیند 
حداقل بــه راحتی کافی نیــاز دارند. همه بازیکنان ســعی کردنــد روی کف فــرودگاه بخوابند. 
تصور کنید اگــر اوبامیانگ ، فوتبالیســتی که ماهیانه بیــش از یک میلیون یــورو قیمت دارد، 
 مصدوم شود. آرســنال ممکن اســت از اینکه فوتبالیســتش مجبور شــده روی زمین بخوابد،

 عصبانی باشد.

PSG  دست رد ستاره اتلتیکومادرید به پیشنهاد هنگفت
ژائو فلیکس در تابستان سال ۲۰۱9 با قراردادی به ارزش ۱۲۶ میلیون یورو راهی اتلتیکو مادرید شد 
و حاال این ملی پوش ۲۰ ساله پرتغالی دومین فصل حضور خود در جمع شاگردان دیگو سیمئونه 
را پشت سر می گذارد.با این حال اولین فصل حضور فلیکس در اتلتیکو امیدوار کننده نبود چرا که 
او تنها شش گل به ثمر رساند و یک پاس گل نیز ارسال کرد. با این حال به نظر می رسد که ستاره 
پرتغالی در فصل جدید راه افتاده چرا که او در هفت بازی ابتدایی اللیگا پنج بار برای اتلتیکو مادرید 
گلزنی کرده و دو پاس گل نیز برای هم تیمی های خود ارسال کرده است.در همین ارتباط نشریه 
رکورد پرتغال گزارش داده که باشــگاه پاری ســن ژرمن با توجه به احتمال جدایی نیمار یا کیلیان 
امباپه به جذب ژائو فلیکس از اتلتیکومادرید عالقه نشان داده؛ اما ستاره پرتغالی از شرایط فعلی 
خود در این تیم کامال خوشحال اســت و نمی خواهد روخی بالنکو را ترک کند و به نوعی پیشنهاد 

PSG را رد کرده است.

فوتبال جهان

بانوی ملی پوش هندبال سپاهان:

مدت اردوهای تیم ملی 
باید طوالنی باشد

 نیوشا مرادبخش ۲۳ ساله که از سال ۱۳9۰ 
به مدت 9 ســال بازیکن تیــم ملی هندبال 
بانوان ایران در رده های مختلف سنی است، 
به تیم هندبال فوالد مبارکه سپاهان اصفهان 
پیوســت. وی پیرامــون نقل مــکان از تیم 
تاسیســات دریایی تهران به فــوالد مبارکه 
ســپاهان اصفهان گفت: یکی از دالیل ترک 
تیم تاسیســات دریایی، کســب تجربه در 
خارج از تهران بود. با همه احترام به تیم های 
دیگر ترجیح دادم تا در این فصل از لیگ برتر 
برای فوالد مبارکه سپاهان بازی کنم، چراکه 
این تیم حرفه ای است و بازیکنان با تجربه 
و مربی با دانــش باالیــی دارد.بانوی ملی 
پوش هندبال سپاهان با بیان اینکه امیدوارم 
امسال بهترین نتایج را کسب کنیم، افزود: 
در دور اول لیگ برتر فوالد مبارکه ســپاهان 
خیلی آسیب دید زیرا هفت نفر از بازیکنان 
کرونــا گرفتند که بازیکنان مطــرح این تیم 
بودند و این موضوع سبب شد نتیجه الزم را 
کســب نکنیم، امیدوارم در دور دوم بتوانیم 
۶ امتیاز بــازی ها را به دســت بیاوریم.وی 
پیرامون شــرایط تیم ملی هندبــال بانوان 
بیان داشــت: مدت اردوهای تیم ملی باید 
طوالنی باشــد تا بتوانیم جایــگاه خود را در 
آســیا تغییر دهیم. امیدوارم با برنامه ریزی 
خوب و بهبود شرایط و رعایت پروتکل های 
بهداشــتی اردوی طوالنی مدتی را داشــته 
باشــیم تا حداقل جایگاه قبلی خود را حفظ 
کنیم چراکه اگــر یک پله هم بــاال بیاییم و 
پنجم شویم، امکان کسب سهمیه جهانی را 
داریم.نیوشا مرادبخش در پایان گفت: باید 
از فدراســیون هندبال تشکر کنم که حمایت 
خوبی را از هندبال بانــوان انجام داد و لیگ 
برتر را با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار 
کرد.گفتنی است؛ نیوشا مرادبخش هندبال 
حرفه ای خود را از جنوب تهران در شــهر ری 
شروع کرده و تاکنون به این درجات و رزومه 
ورزشی در این رشته در ســطح  لیگ برتر و 

ملی رسیده است. 

زش ور

مستطیل سبز
اتحادیه جهانی کشتی با قرار دادن نام ۱۶ آزادکار نام آشنای جهان از عالقه مندان به کشتی در سراسر جهان خواست آرای خود را برای شناخت محبوب ترین آزادکار 
اعالم کنند.حسن یزدانی با دو طالی جهان و یک طالی المپیک در دور نخست با رای طرفداران کشتی برابر والنتین یوردانوف، نابغه سبک وزن کشتی جهان که 8 
طالی جهان و المپیک را در کارنامه خود دارد، پیروز شد.یزدانی سپس مقابل طاها آکگل ترک و دارنده ۲ طالی جهان و یک طالی المپیک پیروز شد و به جمع 4 
نفر برتر این نظرسنجی راه یافت. یزدانی در نیمه نهایی نیز با رای بیشتر مقابل بوایسار سایتیف، نابغه کشتی جهان از روسیه که ۳ طالی المپیک و ۶ طالی جهان را 
در ویترین افتخارات خود دارد، پیروز شد و به فینال رسید.در سوی دیگر نیز عبدالرشید سعدا... یف، ملقب به تانک روس که مدال های طالی جهان و المپیک را در 
کارنامه خود دارد و بخت اصلی کسب طالی المپیک توکیو است، پس از شکست جان اسمیت و جردن باروز آمریکایی و فرانک چامیزو کشتی گیر کوبایی االصل 
ایتالیا به فینال محبوب ترین آزادکاران جهان راه یافت.در نظرسنجی فینال این مسابقه فضای مجازی، حسن یزدانی با کسب ۵4 درصد آرا )بیش از ۵۰ هزار رای( 

مقابل سعداله یف روس به پیروزی رسید و محبوب ترین آزادکار جهان شد.

حسن یزدانی، محبوب ترین آزادکار جهان شد

رییس فدراسیون  ووشــوی ایران در مورد آخرین 
وضعیت ووشــو و تاریخ برگزاری مســابقات این 
رشته در سطح بین المللی توضیح داد: فدراسیون 
جهانی تا کنون هیچگونه اطالعیه ای راجع به تاریخ 
جدید برگزاری مسابقات به ما نداده است. در حال 
حاضر بــرای رقابت های قهرمانی آســیا و جهانی 
تاریخ دقیق وجود ندارد و به نظرم مســابقات بین 
اللملی ووشو تا اردیبهشــت ماه سال آینده برگزار 
نشود. البته با این شــرایط ما هم بیکار نیستیم و 
سعی داریم که فدراسیون در این شرایط عجیب و 
غریب به بهترین شــکل فعال باشد. امیر صدیقی 
در مورد فعایت های فعلی فدراســیون ووشو نیز 
اظهار کرد: با توجه به شــرایط فعلی اکثر فعالیت 
های فدراسیون در حوزه مسئولیت های اجتماعی 
و بعد همگانی است که برای این بخش طرح های 

مختلف داریم که ووشــو را در این بخش نیز احیا 
کنیم. مقاله های زیــادی هم در مورد تاثیرات این 
رشــته بر ســالمت جامعه تهیه کرده ایم و تالش 
می کنیم افــرادی تربیت کنیم که بــرای باال بردن 
ســالمت جامعه مفید باشــند.رییس فدراسیون 
ووشــوی ایران، در مورد تاریخ برگزاری مسابقات 
لیگ برتر نیز تصریح کرد: اگر شــرایط فراهم شود 
تالش می کنیم لیگ را از اواخر دی ماه آغاز و پس 
از آن هم مسابقات قهرمانی کشور در بخش تالو را 
برگزار کنیم. یک مقدار نیاز به زمان بیشتری داریم 
که با توجــه به افزایش محدودیت ها، در شــرایط 
خوبی مســابقات را برگزار کنیم.وی در پاســخ به 
این سوال که آیا این تعطیالت می تواند تاثیر منفی 
روی روند خوب  ووشــوی ایران بگــذارد؟ تصریح 
کرد: تالش می کنیم که شرایط سخت موجود تاثیر 

منفی نگذارد زیرا همه ملی پوشان زیر نظر کادرفنی 
تیم  ملی تمرین می کنند و بــا کادر فنی هماهنگ 
هستند. امیدوارم شرایطی فراهم شود که اردوها را 
برگزار کنیم. در حال حاضر رشته هایی اردوی ملی 
برگــزار می کنند که برای حضــور در المپیک آماده 
می شــوند.صدیقی درباره شرایط مالی فدراسیون 
ووشو و بحث زیرســاخت های این رشته در ایران 
نیز اظهار کرد: نه تنها ووشو بلکه همه ورزش کشور 
دچار مشکل و بحران هستند، به ویژه باشگاه های 

ورزشی که شرایط سختی را سپری می کنند. 

رییس فدراسیون  ووشوی ایران:

در تالشیم لیگ  ووشو از دی آغاز شود

وز عکس ر

ادای احترام 
 »رسول خطیبی«

  بر سر مزار
 »محمود یاوری«

ادای احتــرام رســول خطیبی، 
ســرمربی و اعضــای کادرفنی 
تیم فوتبال آلومینیــوم اراک با 
حضور بر سر مزار محمود یاوری، 
سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال.

بیشتر  ر  د شب  پنجشنبه  نی  صفها ا ن  پوشا رد ز
فاکتورهای فوتبالی از جمله مالکیت توپ، تعداد و 
دقت پاس، تعداد شوت و شوت های درون چهارچوب 
عملکرد بهتری نسبت به بازیکنان آلومینیوم داشتند؛ 

اما نتوانستند از موقعیت هایشان استفاده کنند



شنبه 01  آذر    1399 / 05 ربیع الثانی 1442/ 21 نوامبر 2020/ شماره 3122
رییس شورای اسالمی شهر:

خسارت ناآرامی های آبان 9۸ به اصفهان پرداخت نشده است
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به خسارت های ناشــی از ناآرامی های آبان ماه ۹۸ به 
تاسیسات شهری اصفهان، اظهار کرد: مدیریت شهری وظیفه داشت میزان خسارات را برآورد کرده 
و آن را به مراجع مربوطه منتقل کند؛ این وظیفه انجام شد و انتظار این بود که اگر امکان جبران تمام 
خسارات وارد شده نیست، حداقل بخشــی از آن توسط دولت جبران می شد.علیرضا نصراصفهانی 
افزود: نهادهای مرتبط همان موقع به این موضوع ورود کردند اما شرایط دولت به نحوی پیش رفت 
که امکان کمک به شــهرداری فراهم نشد؛ هنوز هم جبران خســارت را دنبال می کنیم و امیدواریم 
گشــایش مالی برای دولت ایجاد شــود تا به شهرها کمک بیشــتری کند.رییس شورای اسالمی 
شهر اصفهان تصریح کرد: کمک هایی که از دولت انتظار داریم صرفا به خاطر آسیب هایی که پس از 
ناآرامی های سال گذشته به شهرها زده شد نیســت، بلکه حوزه حمل ونقل شهری در ماه های اخیر 
به دلیل شیوع کرونا دچار زیان شدیدی شــده که نیازمند حمایت جدی است.وی خاطرنشان کرد: 
سرویس دهی حمل ونقل عمومی متوقف نشــده اما درآمدها به دلیل پایین آمدن تعداد مسافران 
کاهش یافته و قیمت قطعات ناوگان حمل ونقل عمومی افزایش شدیدی داشته است.نصراصفهانی 
ادامه داد: تعویض قطعات و نگهداری وضع موجود با این شرایط سخت شده که امیدواریم دولت به 
هر شکلی می تواند به شهرداری های کشور برای حفظ و ارتقای شرایط موجود کمک کند.وی با بیان 
اینکه خدمات دهی شهرداری با کوچک ترین کاستی ها برجسته و مشخص شده و امکان به تاخیر 
افتادن آن وجود ندارد، گفت: حتی تصور اینکه یک روز خدمات شهرداری مانند شست وشو و تمیز 
ماندن معابر شهر، جمع آوری زباله و حمل ونقل عمومی تعویق افتد نیز غیرممکن است.رییس شورای 
اسالمی شهر اصفهان با اشاره به مصوبه این شورا برای تامین نیروی امنیت فیزیکی در ساختمان ها 
و اموال عمومی شهرداری و سازمان های وابسته آن، تاکید کرد: حفاظت فیزیکی در شهرداری یکی 
از کارهایی اســت که به طور جدی دنبال شــده چون این اماکن و اموال متعلق به مردم بوده و نباید 

آسیبی به آن وارد شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مطرح کرد:

تمهیدات جدید تاکسیرانی اصفهان در شهر
مدیرعامل ســازمان مدیریت و نظارت بر تاکســیرانی شــهرداری اصفهان اظهار کرد: در خصوص 
محدودیت های اعالم شــده برای اجرا از ابتدای آذرماه ســال جاری در حوزه حمــل و نقل به ویژه 
تاکسیرانی، وظیفه اصلی حمل و نقل از اول آذرماه از ساعت ۹ شب تا چهار صبح بر عهده ناوگان تاکسی 
خواهد بود که شامل تاکسی های زرد، آژانس ها و تاکسی های اینترنتی است.هادی منوچهری افزود: 
هماهنگی های الزم به منظور حضور تاکسی های زرد و آژانس ها در ساعات مذکور در شهر صورت گرفته 
و شماره پالک های این خودروها در سامانه های مربوطه ثبت شده تا جریمه های در نظر گرفته شده، 
مشمول آنها نشود.مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان ادامه داد: در 
ارتباط با فعالیت تاکسی های اینترنتی، شرکت های مربوطه در حال هماهنگی نهایی با پلیس راهور 
هستند تا بتوانند سرویس دهی الزم را به شــهروندان از ساعت ۹ شب تا چهار صبح ارائه کنند.وی با 
بیان اینکه استفاده از ماسک برای رانندگان و مسافران تاکسی ها الزامی است، تاکید کرد: در صورتی 
که رانندگان تاکسی مبتال به ویروس کرونا باشند، فعالیت آنها در شهر ممنوع است و عدم رعایت این 

موارد مشمول جرائم سنگین خواهد شد.
منوچهری با تاکید بر اینکه مرخصی رانندگان تاکســی و تردد بین شهری آنها در حال حاضر ممنوع 
اســت، خاطرنشــان کرد: با برنامه ریزی ها و هماهنگی های به عمل آمده، خدمت رسانی مطلوب 
به شهروندان توسط تاکســی های زرد و آژانس ها بدون هیچ مشکلی انجام خواهد شد.وی گفت: 
انتظار می رود با توجــه به ممنوعیت تــردد اتوبوس و مترو از ســاعت ۲۱ به بعــد از ابتدای آذرماه 
 سال جاری، شهروندان در صورت حضور ضروری در شهر حتی االمکان از تاکسی های زرد و اینترنتی

 استفاده کنند.

شهردار اصفهان: 

احداث تقاطع امید باعث ساماندهی ورودی شهرک امام حسین )ع( می شود 

شهردار اصفهان در برنامه رادیویی »شهر پرسشگر، شهردار پاسخگو« با 
تسلیت درگذشت مرحوم افروزی، مدیر امالک و آزادسازی شهرداری 
اصفهان اظهار کرد: هرکسی با آزادسازی و احداث خیابان سر و کار داشته 
اســت، می داند که وی از جایگاه مهمی برخوردار بود و با اخالق نیکو با 
مردم مواجه می شد. قدرت ا... نوروزی ادامه داد: از فوت ایشان بسیار 
متاثر هستم چون آن مرحوم همراه من در حال بازدید از یک پروژه بود. 
شهر سرمایه بزرگی را از دســت داد و شهرداری متاثر از این اتفاق ناگوار 
اســت و یقین دارم جبران چنین اتفاقاتی بســیار کار سختی است. به 
خانواده بزرگ شهرداری و شــهروندان بابت فوت این مرد خدمتگزار، 
ســخت کوش و مدافع حقوق مردم تســلیت می گویم چراکه فعالیت 
های ایشــان گنجینه ای از دانش بود.  شــهردار اصفهان با اشاره به روز 
نکوداشــت اصفهان تصریح کرد: از ۲5 آبان تا یکم آذر برنامه های روز 
نکوداشت اصفهان اجرا می شــود که این مناسبت را به همه شهروندان 
و دوســتداران اصفهان تبریک می گویم. شرایط کرونا محدودیت های 
زیادی ایجاد کرده و امکان اجرای برنامه های عرصه محور به این مناسبت 
مقدور نیست به همین سبب سعی کردیم از طریق فضای مجازی بیشتر 
برنامه ها را اجرا کنیم.   وی از رونمایی ۱50 محصول فرهنگی اجتماعی در 
بخش های مختلف خبر داد و گفت: همچنین در سطح شهر فضاسازی 
در کنار پل ها صورت گرفته است.نوروزی با اشاره به اینکه ستاد کرونا هم 
در کشور و اســتان تصمیماتی گرفته است و باید همه بسیج شویم و در 

این مبارزه جانکاه و ســنگین، متحد عمل کنیم، گفت: برهمین اساس 
ساعات فعالیت مترو و اتوبوسرانی را تغییر دادیم؛ به طوری که ساعت 
کار متروی اصفهان از ساعت شــش و ۱5 دقیقه صبح با سرفاصله ۱5 
دقیقه تا ساعت ۱۹ است و ساعت فعالیت و سرویس  دهی اتوبوس   های 
شهر از 5:۳0 صبح تا ۲0 شب خواهد بود. وی با اشاره به حضور شهرداری 
اصفهان در نمایشگاه CIIE چین که با همکاری انجمن های مردم نهاد 
و رایزن های فرهنگی اصفهان در چین بدون حضور افرادی از شهرداری 
برگزار شد، گفت: همچنین شبکه ملی چین گزارشی یک ساعته از غرفه 
اصفهان در این نمایشــگاه پخش کرد و مقامات چینی و ایرانی از غرفه 

اصفهان بازدید کردند.

بودجه ساماندهی محله بهرام آباد افزایش می یابد 
شهردار اصفهان با اشــاره به پیگیری یکی از شــهروندان در مورد عقب 
نشینی خانه ها در کنار چشمه باقرخان در منطقه سه اظهار کرد: شهردار 
منطقه سه از این مکان بازدید داشته و شهروندان بهتر است برای دریافت 
پاسخ و صحبت رو در رو با مدیران، مباحث را دنبال کنند تا وقتی مدیران 
به منطقه می آیند بتوانند گفت و گو داشته باشند. وی بیان کرد: همچنین 
حتما در بودجه امسال افزایش بودجه این بخش را در نظر داریم تا روند 
ساماندهی سرعت بگیرد و مشکالت حل و فصل شود.نوروزی در مورد 
ساماندهی محله بهرام آباد در منطقه هشت هم که مورد درخواست یکی از 

ساکنان این محله بود، تصریح کرد: تقریبا سوم فروردین بود که به اتفاق 
مدیر منطقه هشت از این محالت بازدید کردم و برخی محالت که دچار 
مشکل است، بررسی شد؛ در این منطقه، خانه اصفهان موقعیت خوبی 
دارد اما ناگهان وارد محله بهرام آباد می شــویم که شرایط نامساعدی 
دارد و در شأن اصفهان نیست.   وی ادامه داد: امتداد خیابان بهرام آباد 
به خیابان چمران می رسد و نیاز دارد مشکالت به صورت جدی پیگیری 
شود و البته بسیاری از محالت آسفالت شد و طرحی هم در منطقه هشت 
چند روز پیش در رابطه با این محالت ارائه شد که می تواند فاصله طبقاتی 
را کم کند. البته مشکل امالک قولنامه ای هم در این منطقه وجود دارد 
و در بودجه امسال منطقه هشت باید ساماندهی بهرام آباد لحاظ شود.   
شهردار اصفهان در مورد ساماندهی ورودی شهرک امام حسین )ع( که 
مسدود شده اســت و فقط یک ورودی خاکی دارد، تصریح کرد: جاده 
فرزانگان از ســمت مســیر دولت آباد به طرف خیابان آیت ا... غفاری، 
احداث شده اســت؛ در حال حاضر تمرکز ما روی این موضوع است تا 
تقاطع غیرهمسطح امید را در این بخش ایجاد کنیم تا این مسیر روان 
سازی شود و البته زیرسازی و آسفالت شهرک هم در دستور کار است. 
وی ادامه داد: طرح تقاطع امید هم آماده ســازی شده تا با احداث آن 
ورودی شهرک روان سازی شود.نوروزی اظهار کرد: در خیابان فرزانگان 
به ویژه تقاطع امید کارگاه هــای متعددی بود که مرحــوم افروزی در 

آزادسازی آنها نقش مهمی داشت.

با مسئولان

فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج(  حدیث زاهدی
استان اصفهان در نشست خبری 
به مناسبت فرا رسیدن هفته بسیج اظهار داشت: اقشار بسیج 
در پهنه سازندگی، محرومیت زدایی و مقابله با دشمن در جنگ 
نرم و هوشــمند عملکرد بسیار خوبی داشــته اند که همواره 
می توان این عملکــرد را به عنوان یک مدال افتخار بر ســینه 
بســیجیان ببینیم و هفته بسیج، هفته ای است که می توانیم 
عملکردعوامل مختلف بســیج را بازگو کرده و این قوت قلبی 
باشد برای افرادی که عالقه مند به نظام بوده و نیازمندانی که 

به نظام چشم امید دارند.
ســردار مجتبی فدا  با اشــاره به اقدامات در هفته بسیج که 
طی دو مرحله انجام می شــود، گفت: تبلیغــات محیطی و 
به روزرسانی فعالیت های فرهنگی وفضاسازی میدانی با شعار 
بسیج، پیشرو خدمت، امیدآفرین انجام می شود و همچنین 
پویش نصب تصاویر شهدا در معابر و شهرهای استان با هدف 

ترویج و نگه داشتن یاد و خاطره شهدا صورت می پذیرد.
وی خاطرنشــان کرد: بیش از ۲ هزار برنامه در طول هفته در 
محالت و پایگاه های محلی انجام خواهد شد و در روز ۳0 آذر 
که نخستین روزاز هفته بسیج است، با شعار»بسیج، معنویت 
و سالمت« فعالیت های قرارگاه حافظان سالمت محله محور 
شهید سلیمانی آغاز شــده و  ۲۲ تیم بهداشتی توسط بسیج 

جامعه پزشــکی به مناطق محروم اســتان اعزام می شوند و 
همچنین باتوجه به درخواســت و نیاز ســازمان انتقال خون 
توسط بســیج جامعه زنان پویش تایید»هرخانه یک پایگاه 

انتقال خون« آغاز می شود.
فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( اســتان اصفهان تصریح 
کرد: با شعار »بسیج، فرزند مسجد و خادم مردم« پویش هر 
پایگاه یک خدمت آغاز شده و ۱000 قرارگاه محافظان سالمت 
در اســتان با محوریت دانشــگاه علوم پزشــکی و همکاری 
دســتگاه های مختلف که درمســاجد نقش ویژه دارند، مثل 
نخبگان، هیئت امنا، هالل احمر، امام جماعت، پایگاه بسیج 
خواهران و برادران، اداره ارشاد، شهرداری وگروه های جهادی 

تقویت و راه اندازی می شود.
فدا در رابطه با حضور اقشــار علمی بســیج در فعالیت های 
این هفته اظهار داشــت: روز یکشنبه، روز »بسیج، مبتکر حل 
مسائل« نام گذاری شده  اســت چراکه یکی از ظرفیت های 
خوب اقشار بسیج، اقشار متشکل از نخبگان و صاحب نظران 
است که مجمع غیرحضوری بزرگداشــت تشکیل بسیج در 
دانشــگاه های اســتان با حضور نخبگان دانشــگاهی برگزار 
می شــود و همچنین پویــش »لبخند رضایت« که شــامل 
فعالیت وخدمات کمکی به دانش آموزان نیازمند است و توزیع 
لوازم التحریر و تبلت به دانش آموزان نیازمند صورت می گیرد 

که توسط خیران، سپاه وآموزش و پرورش تهیه شده  است.
فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( استان اصفهان در رابطه با 
پروژه های محرومیت زدایی و عمرانی در هفته بســیج گفت: 
روز دوشــنبه که روز»بســیج الگوی ســبک زندگی ایرانی، 
اسالمی« نام گذاری شده  اســت، افتتاح  5۳ پروژه عمرانی، 
محرومیت زدایی و اقتصاد مقاومتی درنقاط مختلف استان 
صورت می گیرد و همچنین و رونمایــی از تولیدات فرهنگی 

هنری مرکز آفرینش های بسیج نیز اجرا می شود.
وی افزود: سه شنبه روز »بسیج، والیی، انقالبی و تمدن ساز« 

نام گذاری شده  اســت که 500 گروه سرود در مناطق مختلف 
اســتان اقدام به اجرای برنامه می کننــد و همچنین مرحله 
چهارم رزمایــش کمک مومنانه که شــامل توزیــع ۱00 هزار 
بسته  معیشتی می شود، آغاز خواهد شــد.فدا تصریح کرد: 
یک تفاهم نامه بین بسیج سازندگی اســتان و کمیته امداد 
امام خمینی)ره( مبنی بر ساخت ۱۱50 واحد مسکونی برای 
محرومان اجرا می شــود. چهارشنبه، روز »بســیج، نیروی 
مقاومت ملت ایران« نام گذاری شــده  اســت که رونمایی و 
افتتاح وبســایت محتوایی ایام ا... با هدف برگزاری محتوای 

غنی و انقالبی انجام می شود.
وی افــزود: توزیع ۲00 ســری جهیزیه به صــورت رایگان به 
خانواده های نیازمندان و ارتباط تصویری با استاندار اصفهان 
به مناسبت هفته بسیج با مدیران کل دســتگاه ها و ادارات و 
تجلیل از بســیجیان ادارات و دســتگاه های مختلف صورت 
می گیرد که هرســال به صورت حضوری برگزار می شــد ولی 
امســال به دلیل شــرایط کرونایی به صورت ویدئو کنفرانس 
برگزار می شــود.فرمانده ســپاه صاحب الزمان)عج( استان 
اصفهان در رابطه با فعالیت های کمک مومنانه و معنوی بیان 
کرد: پنجشــنبه روز »بســیج، خدمت مومنانه و ایثارگری« 
نام گذاری شده  است که تجدید میثاق بسیجیان با آرمان های 
امام و عطرافشــانی با رعایت شــیوه نامه های بهداشتی در 

گلزارهای شهدای سراسر اســتان برگزار می شود، همچنین 
طرح اکرام محسنین بسیجی و ایثارگران و پویش ختم ۲۳ 
هزار صلوات به تعدادشهدای استان به مناسبت عطرافشانی 

قبور شهدا برگزار می شود.
وی افــزود: در طول هفتــه برنامه های مختلفــی به صورت 
وبینار و بزرگداشت تشــکیل بســیج با حضور فرمانده هان 
برگزار می شود؛ مســابقه حفظ دعای هفتم صحیفه سجادیه 
و ۱000 ختم قرآن کریم به نیت صحت و ســالمتی مردم نیز 
برگزار می شــود و همچنیــن ۱0 هزار کتاب بیــن پایگاه های 
بسیج سراسر استان و قرائت زیارت آل یاسین و دعای هفتم 
صحیفه ســجادیه در بخش کرونایی بیمارســتان صحرایی 
صدوقی عصر جمعه برگزار خواهد شد.فدا با اشاره به فعالیت 
اقشــار کارگری و عمرانی بســیج اظهار داشت: طرح شیفت 
ایثار توسط کارگران بســیجی در مراکز تولیدی استان برگزار 
می شود که منافع آن صرف کمک به خانواده های بی بضاعت 
می شــود. باتوجه به اینکــه در آینده دومیــن مرحله کنگره 
بزرگداشت ۲۳ هزارشهید استان اصفهان برگزار خواهد شد، 
۱6 هزار آلبوم نیازمند زندگی نامه، خاطرات، عکس و وسایل 
شهدای اصفهان است که ثبت این موارد از خانواده های شهدا 
 توسط سپاه استان و بسیج دانش آموزی در محالت مختلف

 انجام می شود.

فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( استان اصفهان مطرح كرد:

هوشمندی اقشار بسیج در پهنه سازندگی، محرومیت زدایی و مقابله با دشمن در جنگ نرم

ساعت کار متروی اصفهان از ساعت شش و 15 دقیقه 
صبح با سرفاصله 15 دقیقه تا ساعت 19 است و ساعت 
فعالیت و سرویس  دهی اتوبوس   های شهر از 5:۳۰ 

صبح تا ۲۰ شب خواهد بود. 
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عک

آگهي نوبتي سه ماهه دوم سال 1399 
بخش 8 و 9 ثبت اصفهان

9/6 بموجب ماده 11 قانون ثبت اســناد و امالك و ماده 59 اصالحي آئين نامه 
مربوطه امالكي كه در سه ماهه دوم سال 1399 تقاضاي ثبت آنها پذيرفته شده 

مربوط به بخش 8 و 9 ثبت اصفهان را به شرح ذيل آگهي مي نمايد .
  اول : امالك و ابنيه واقع در بخش 8 ثبت اصفهان

1- امالك واقع در دهنو پالك يک - اصلی و فروعات ذيل :  
132 فرعي:  اداره اوقاف وامور خيريه  شهرستان مباركه ششدانگ يکباب   مسجد 

بمساحت 680/81 متر مربع
1924 فرعي:  اداره اوقاف وامور خيريه  شهرستان مباركه ششدانگ يکباب  خانه 

بمساحت 151/98 متر مربع
1925 فرعي:  آقای حجت اله فروغی دهنوی فرزند غالمرضا ششدانگ يکباب 

خانه بمساحت 275/90 متر مربع
2- امالك واقع در طالخونچه پالك 40- اصلی و فروعات ذيل:

1915 فرعي : آقای  مرتضی قاســميان فرزند مصطفی ششــدانگ يکبابخانه 
بمساحت 293/48  مترمربع   مجزی شده از پالك 1484 فرعی

1916 فرعي : آقای  اميد يلمه  فرزند عبدالرحيم ششدانگ يکبابخانه بمساحت 
232/65  مترمربع 

 1917 فرعي : آقای  حســينقلی جعفری فرزند  قوام علی ششدانگ يکبابخانه 
بمساحت 548/80  مترمربع   مجزی شده از پالك 1068

1918 فرعي : خانم اشرف درخانی طالخونچه فرزند  مراد ششدانگ يکبابخانه 
بمساحت 146 مترمربع   

 دوم : امالك و ابنيه واقع در بخش 9 ثبت اصفهان
    1   -امالك واقع در مباركه پالك دو- اصلی و فروعات ذيل :

1359 فرعي : آقای  ا حمد صادقی دهنوی فرزند اكبر قلی ششدانگ يک قطعه 
زمين محصور بمساحت 313/80  مترمربع و مجزی شده از پالك 1359 فرعی

4001فرعــي : آقــای محمــد كارگــران فرزند حيــدر ششــدانگ يکباب 
 ســاختمان در حال ســاخت بمســاحت 100  مترمربع  و مجزی شده از پالك

 81 فرعی
4002 فرعی :آقای عبداله محمدی مباركه فرزند فيض اله ششدانگ يکباب خانه 

بمساحت 174/75 مترمربع و مجزی شده از پالك 1145 فرعی
4003 فرعي : خانم نرگس محمدی مباركه فرزند عبداله ششدانگ يکباب خانه 

بمساحت 305/14  مترمربع و مجزی شده از پالك 1142 فرعی
4004 فرعي : خانم زهره ايرانپور مباركه  فرزند امير قلی  ششدانگ يکباب خانه 

بمساحت 214/86  مترمربع  و مجزی شده از پالك 763 فرعی
4005 فرعــي : خانم زهرا رياحی درچــه  فرزند  خرم ششــدانگ يکباب  خانه  

بمساحت 265/40  مترمربع  و مجزی شده از پالك 560 فرعی
4006 فرعي : آقای غالمرضا قربانی   فرزند  اســفنديار نســبت به ســه دانگ 
مشاع وخانم فرشــته بابائی دارگانی فرزند صفر علی نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششــدانگ يکباب  خانه  بمســاحت /200  مترمربع  و مجزی شده از پالك 

235/1  فرعی
4007 فرعي : آقای قدرت اله احمدی مباركه فرزند محمد نســبت به سه دانگ 
مشــاع وخانم نســرين ناطقی پيکانی فرزند محمد علی نســبت به 1/5دانگ 
مشاع و خانم آرام احمدی مباركه  فرزند قدرت اله نســبت به 1/5 دانگ مشاع 
 از ششــدانگ يکباب  خانــه  بمســاحت 225/86  مترمربع  و مجزی شــده از 

پالك 1359  فرعی
4008 فرعی خانم  ســهيال ايرانپور مباركه فرزند عباس ششدانگ يکباب  خانه  

بمساحت 199/40  مترمربع  و مجزی شده از پالك 875  فرعی 
4009 فرعي : آقای بهروز شــاكری مباركه فرزند عبدالرحيم  ششدانگ يکباب  

ساختمان  بمساحت 34  مترمربع  
4010 فرعي آقای احمد رياحی فرزند اســماعيل  ششــدانگ يک قطعه زمين  

بمساحت 22/34  مترمربع  و مجزی شده از پالك 821  فرعی
4011 فرعي موقوفه حاج مرتضی صالحی مباركه بنمايندگی اداره اوقاف وامور 
خيريه شهرستان مباركه ششــدانگ يکباب ساختمان نيمه كاره  بمساحت 206 

مترمربع  و مجزی شده از پالك 1305  فرعی
4012 فرعي موقوفه سيد حسين موســوی بنمايندگی اداره اوقاف وامور خيريه 
شهرستان مباركه ششدانگ يکباب ساختمان  بمســاحت 108/60 مترمربع  و 

مجزی شده از پالك 1404  فرعی
2  -امالك واقع در كركوند پالك 23- اصلی و فروعات ذيل :

433 فرعي اداره اوقاف وامور خيريه شهرستان مباركه قسمتی از امامزاده حليمه 

خاتون بمســاحت 5414/06 مترمربع  و مجزی شــده از پالكهای فرعی 141 
الی147 و149 فرعی

اولين نوبت 08/01 /1399 نسبت به آنهائی كه تقاضای ثبت شده ظرف مدت 90 
روز دادخواست واخواهی خود را به اين اداره تسليم و طبق تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعيين تکليف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف مدت يکماه از تاريخ 
تسليم اعتراض به اين اداره بايستی با تقديم دادخواست به مرجع ذيصالح قضائی 
گواهی تقديم دادخواست را اخذ و به اين اداره تسليم نمايد و در صورتی كه قبل از 
انتشار اين آگهی دعوائی اقامه شده باشد طرف دعوی بايد گواهی دادگاه را مشعر 
بر جريان دعوی ظرف مدت مرقوم تسليم نمايد. اعتراضات يا گواهی طرح دعوی 
كه بعد از انقضاء مدت مرقوم واصل شود بال اثر است و مطابق قسمت اخير ماده 

16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد .  
ضمنًا طبق ماده 56  آئين نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تحديد حدود در 
صورتمجلس قيد و واخواهی صاحبان امالك و مجاورين نسبت به حدود و حقوق 
 ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت وتبصره 2 مــاده واحده قانون تعيين تکليف
 پرونده های معترضی ثبت پذيرفته خواهد شد  اين آگهی در دو نوبت به فاصله 

30 روز از تاريخ انتشار نوبت اول درج و منتشر می شود .
تاريخ انتشار نوبت اول :   1399/08/01

تاريخ انتشار نوبت دوم :  1399/09/01                
م الــف: 1025563 مظاهر نصرالهــی رئيس اداره ثبت اســناد و امالك 

شهرستان مباركه
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صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   
جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

رتبه:4    ضریب کیفی روزنامه: 45
نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

تلفن: 8-36284167-031     فکس: 36284166

   

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

سامانه شبکه اجتماعی محالت شــهر اصفهان شــامل 220 محله شهر از سوی 
معاونت اجتماعی و مشارکت های مردمی ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شهرداری اصفهان رونمایی شد.آیین رونمایی از سامانه شبکه اجتماعی محالت 
شهر اصفهان با حضور مسئوالن شهری و استانی در موزه هنرهای معاصر اصفهان 
برگزار شد. در این مراسم فرماندار اصفهان اظهار داشت: کشورهای گوناگون از جمله 
کشور ما شکل گیری حکومت و دولت-ملت ها را تجربه کرده اند و با شکل گیری 
نهادها و ســازمان های مختلف امور گوناگون شهرها و محالت پیگیری شده ؛ اما 
هنوز نتوانسته ایم به صورت فراگیر، جامع و مویرگی خواسته های مردم و محالت را 
احصا کنیم و به آنها پاسخ دهیم. باید از خود بپرسیم آیا بازخورد طرح ها و برنامه های 
خود را از مردم محالت دریافت کرده و در برنامه های بعدی خود از آنها اســتفاده 

کرده ایم یا خیر؟
حسین سیستانی افزود: شهرداری ها برای گرفتن نتیجه بهتر از خدمات خود به 
شهروندان نیازمند برقراری ارتباط دوسویه با مردم هستند که سازوکار این امر فراهم 
است ؛اما نیازمند سازوکار دقیق تری بودیم. وی با بیان اینکه از ابتدای شیوع بیماری 
کرونا احساس کردیم که برای پاسخگویی به نیازها و رفع مشکالت گوناگون مردم 
در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روان شناختی نیاز به ورود به محالت 
داریم، ادامه داد: بنابراین هیچ چاره ای نبود مگر اینکه با معتمدان و فعاالن محالت 
ارتباط برقرار کنیم که با راه  اندازی پویش »یاوران اجتماعی محالت« اقداماتی را آغاز 
کردیم. در ادامه معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اصفهان ضمن تشکر 
از اقدام معاونت فرهنگی شهرداری اصفهان برای ایجاد سامانه شبکه اجتماعی 
محالت شهر اصفهان با کمک شورای اسالمی شهر گفت: شهرداری به عنوان نهادی 
تاثیرگذار در حوزه اجتماعی نقش مهمی در ایجاد ارتباط میان مردم و حاکمیت دارد.

حیدر قاسمی با بیان اینکه شهر موجودی زنده است، اضافه کرد: این موجود زنده 
سرزندگی خود را به اجزای مختلف شهر مدیون است که محالت یکی از این اجزا 
هستند. در واقع زمانی که مردم آرامش و احساس امنیت داشته باشند، سرزندگی 
شهر محقق می شود.وی تصریح کرد: هرچه در حوزه های اجتماعی اقدامات موثر 
بیشتری انجام دهیم با مشکالت امنیتی کمتری مواجه می شویم و تبعات موجود 
حاصل غفلت و کم کاری در حوزه اجتماعی بوده اســت.معاون سیاسی، امنیتی 
و اجتماعی اســتاندار اصفهان مردم را پایه و اساس امنیت شهر و کشور دانست و 
تاکید کرد، اگر پیوند و ارتباط دوسویه میان حاکمیت و مردم شکل بگیرد، دولت و 
حاکمیت نیز مشکالت و محدودیت های خود را با استفاده از ظرفیت های مردمی 
رفع می کنند؛ بنابراین برای ایجاد این پل ارتباطی به شبکه سازی نیاز است.قاسمی 
اعالم آمادگی کرد که اســتانداری اصفهان برای نتیجه بخش بودن فعالیت شبکه 
اجتماعی محالت شهر اصفهان اقدامات الزم را در راستای هماهنگی دستگاه های 
گوناگون انجام دهد.رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان نیز در این آیین اظهار 
داشت: در شورای اسالمی شــهر اصفهان به دنبال تحقق مشارکت مردم هستیم 
و اگر قرار باشد کار شهر، استان و کشور پیش برود چاره ای جز مراجعه به مردم و 

محالت نداریم.
علیرضا نصر اصفهانی افزود: برای مراجعه درست به محالت و برنامه ریزی صحیح 
باید وضعیت آنها را کامــال بدانیم و نیاز به اطالعات و آمار کامل و درســتی داریم. 
امروز از آمار به عنوان ســتون فقرات برنامه ریزی ها نام برده می شود و در واقع در 
جاهایی با مشکل مواجه شــده ایم و برنامه ریزی های ما به نتیجه نرسیده است 
که اطالعات و آمار درســت و جامعی نداشــته ایم.وی، رونمایی از سامانه شبکه 
اجتماعی محالت شــهر اصفهان را به فال نیک گرفت و خاطرنشان کرد: امیدوارم 

با آغاز به کار شبکه های اجتماعی در محالت، اتفاقات مبارکی برای شهر اصفهان 
بیفتد.رییس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسالمی شهر اصفهان 
نیز در این مراسم گفت: تدوین طرح شبکه سازی اجتماعی سال ها دغدغه حوزه 
اجتماعی و حلقه مفقوده برنامه های این حوزه در جوامع در حال توســعه بود که 
موجب سردرگمی در حوزه اجتماعی شد.کوروش محمدی افزود: متاسفانه هرچه 
در این حوزه تالش و برنامه ریزی کرده ایم در نهایت به نقطه اول بازگشته ایم و سال 
به سال شاهد افزایش معضالت و آسیب های اجتماعی بوده و هستیم؛ بنابراین به 
تدوین طرح شبکه سازی اجتماعی پرداختیم چون تمام صاحب نظران حوزه های 
اجتماعی و روان شناسی اجتماعی و متخصصان علوم رفتاری و آسیب شناسی 
اجتماعی اعتقاد دارند جوامعی به پیشــرفت و توسعه دست می یابند و به عنوان 
کشوری توسعه یافته مطرح می شــوند که مردم را در طرح ها و برنامه های خود 

مشارکت دهند.
وی با بیان اینکه متاسفانه هر سال بر دردها و رنج های جامعه افزوده می شود، ادامه 
داد: بنابراین شــبکه های اجتماعی را از دل محالت انتخاب کردیم. ایجاد سامانه 
شبکه اجتماعی محالت شــهر اصفهان حاصل تالشی سه ماهه بود. در این طرح 
220 محله شهر شناسایی شده و شبکه های اجتماعی واقعی با حضور معتمدین، 
روحانیون، فعاالن ســمن ها، تحصیل کردگان محله و افرادی که می توانند به هر 
شکلی به محله خود کمک کنند به صورت داوطلبانه در این محالت تشکیل شده 
است. در هر محله از 7 تا 15 نفر در این شــبکه های اجتماعی عضو هستند که به 
نیازهای هر محله نگاه ویژه و دغدغه مند دارند.رییس کمیسیون اجتماعی و محیط 
زیست شورای اسالمی شهر اصفهان بیان کرد: این 220 شبکه اجتماعی در محالت 
در قالب یک سامانه به هم متصل شده اند و شبکه حامی از دستگاه های استان از 

این شبکه پشتیبانی می کند.
محمدی ،رونمایی از سامانه شبکه اجتماعی محالت شهر اصفهان را بزرگ ترین 
رویداد اجتماعی شــهر دانست و خاطرنشــان کرد: از تمام دستگاه های اجرایی 
استان که در آیین نامه این طرح ،نقش شــبکه حامی را دارند درخواست می کنم 
این شبکه های اجتماعی را متعلق به خود و شهر بدانند تا از مزایای این مشارکت 
اجتماعی برخوردار شــویم. این طرح می تواند به الگویی ملی و حتی بین المللی 
تبدیل شــود؛ اما فعال تمرکز ما بر رفع بخشــی از آالم، ناهنجاری ها و مشکالت 

اجتماعی در شهرمان اصفهان است.

عضو شــورای عالی بورس در مورد نقش و جایگاه فوالد مبارکه گفت: فوالد 
مبارکه یک افتخار ملی برای کشور اســت و این شرکت خصوصیات بسیار 
خوبی دارد و دانشــی که در این مجتمع وجود دارد خیلی از شــرکت های 
فوالدی را تحت تاثیر قرار داده اســت به همین جهت فوالد مبارکه عالوه بر 
اینکه یک تولید کننده خیلی خوب در جهان و خاورمیانه اســت در واقعیت 
یک دانشگاه هم به شمار می رود. این را به این جهت می گویم چون رفتار و 

عملکرد این شرکت خیلی موثر و تاثیر گذار بوده است.
شاهین چراغی،  درباره فعالیت وســیع فوالد مبارکه و ورود این شرکت به 
کل زنجیره ارزش گفت: اگر بخواهیم فوالد مبارکــه را از لحاظ عملکردی با 
خیلی از فوالد سازها مورد مقایســه قرار دهیم؛ باید بگوییم دامنه فعالیت 
این شرکت خیلی وسیع تر از سایر شرکت هاست یعنی این مجتمع عظیم 
صنعتی به کل زنجیره ارزش ورود پیدا کرده اســت و اگر دقت کنید هم در 
تامین مواد اولیه ســرمایه گذاری کرده و هم در زنجیره تکمیل محصول؛ به 
همین جهت یک تولید کننده تاثیرگذار در کشــور اســت و در این چند سال 
هم با بورس کاال همیشه هماهنگ بوده و مثل بقیه فوالدسازها رابطه خیلی 
خوبی با بورس کاال داشــته و یکی از موثرترین اعضای هیئت مدیره بورس 

کاال بوده است.
عضو شورای عالی بورس، به سود حاصل از شرکت های فوالدسازی پرداخت 
و تاکید کرد: یکی از بحث هایی که ما همیشه داشته ایم این است که سود 
حاصل از فروش محصوالت فوالدی باید به ســهامداران برسد یا وقتی این 
سود به سهامدار نمی رسد و ســود به شرکت فوالد ساز برمی گردد؛ باید این 

سود در طرح های توسعه ای شرکت ها هزینه شود. لذا هرچقدر که شرکت از 
بنیه مالی قوی تری برخوردار باشد؛ عمال می تواند طرح های توسعه بهتری 
را برای کشور پیش ببرد و شما می بینید که فوالد مبارکه با دانشی که داشته 
هم توانسته فوالد صبا و هم فوالد هرمزگان را به ظرفیت برساند و این از این 
موضوع نشأت می گیرد که سودی که داخل شرکت می آید با دانش الزم در 

مسیر توسعه به ظرفیت حداکثری تبدیل شده است.
چراغی در خاتمه به رسیدن کاال به دست مصرف کننده نهایی و تقسیم سود 
به صورت متوازن در کل زنجیره فوالد  اشاره کرد و افزود: ما عالقه مندیم که 
در ساختار اقتصادی کشــور، زنجیره تولید فوالد بتواند ارزش افزوده الزم را 
ایجاد کند و تاکید ما این است که کاال به دست مصرف کننده نهایی برسد و 
قیمت ها بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا مشخص و مردم از قیمت واقعی 
متاثر شوند. لذا تاکید می کنم که اگر قرار است اتفاقی در صنعت فوالد بیفتد 
باید زنجیره به طور کامل توســعه پیدا کند و اگر این زنجیره درست تعریف 
شود؛ سود هم به معدن دار می رسد و هم به فوالدساز زیرا اگر قرار باشد همه 
سود به فوالدساز برسد و معدن سود نداشته باشد این بازی برد برد نیست و 
توسعه را دچار مشکل می کند. گرچه من اعتقاد دارم فوالد مبارکه سهام دار 
اصلی دو مورد از معادن مهم کشور است و می شود گفت این شرکت قطعا 
سیاستی در پیش گرفته که ســود در زنجیره درست توزیع شود. زیرا وقتی 
سنگ آهن وجود نداشته باشد و توسعه در آن بخش اتفاق نیفتد؛ فوالدساز 
هم عمال دچار مشــکل خواهد شــد و باید این باور را هم داشته باشیم که 

فوالدساز و معدن کار هر دو متعلق به این کشور هستند .

علی اکبر صالحی، معــاون رییس جمهــور و رییس ســازمان انرژی اتمی 
ایران با اهدای لوح از ذوب آهن اصفهان برای تامیــن آهن آالت پروژه ملی 
یون درمانی تقدیر کرد.در این لوح ، خطاب به منصــور یزدی زاده مدیرعامل 

شرکت آمده است:اگر امروز 
مدیران و تالشگران صنعت 
هســته ای کشــور با عزمی 
استوار و خلل ناپذیر، پای در 
میدان مجاهدت علمی نهاده 
و در پرتو اراده ملی و انسجام 
اسالمی برگ زرین دیگری 
به کارنامه پــر افتخار نظام 
مقدس جمهوری اســالمی 
ایران می افزایــد، بر ناظران 
آگاه و صاحــب بصیــرت، 
آشــکار و هویداســت. این 

دســتاوردها، مرهون همکاری های افرادی از خود گذشــته است که بی نام و 
 نشــان ، زمینه حضور قدرتمند فرزندان این مرز و بــوم را در این کارزار جهانی 
فراهم کرده اند. از این رو بــر خود الزم می دانم به پــاس همکاری خالصانه 
جنابعالــی و همــکاران بــا این 
سازمان در راســتای تامین آهن 
آالت پــروژه ملی یــون درمانی 

ایران تقدیر و تشکر کنم.
دوام سالمتی و مزید سرافرازی 
و بهروزی جنابعالی را در ســایه 
عنایــات و توجهــات حضــرت 
ولیعصــر )عــج( و زعامت ولی 
امر مســلمین حضــرت آیت ا... 
خامنــه ای )مدظلــه العالی( از 
درگاه یگانــه هســتی بخــش 

مسئلت دارم.

عضو شورای عالی بورس مطرح کرد:پیوند 220 محله در شبکه اجتماعی محالت شهر اصفهان
فوالد مبارکه یک دانشگاه و افتخار ملی برای کشور است 

تقدیر معاون رییس جمهور از ذوب آهن اصفهان

اگر احســاس تنبلی می کنید و نمی خواهید بلند شوید تا 
کاری که باید را انجام دهیــد، در ادامه برخی از نکاتی که به 
شــما کمک خواهند کرد انگیزه بگیرید و دوبــاره پرانرژی 

شوید را به شما معرفی می کنیم.
 ورزش کنید: هر گاه که احســاس تنبلی می کنید یا حس 
می کنید که سطح انرژی شــما در حال کاهش است، بدن 
خود را به حرکت درآورید! حرکات باعث ایجاد احساسات 
می شوند و بهتر است قبل از اینکه تنبلی ما را شکست دهد، 
فعال شــویم. بنابراین بدن خود را به حرکت درآورید. قبل 
از ساعت 5 صبح از خواب بیدار شوید و پیاده روی کنید، به 
باشگاه بروید و یا شــنا کنید. کاری انجام دهید که گردش 

خون شما را افزایش دهد و بدن تان را به حرکت بیندازد.
 شروع به نوشــتن کنید:روش موثر دیگر هنگام مواجهه با 
تنبلی این است که آهنگ مورد عالقه  خود را بگذارید و شروع 
به نوشتن کنید. اهداف خود، ایده هایتان را یادداشت کنید 
و یا حتی می توانید ویدئویی نگاه کرده و از آن نکته برداری 
کنید. نوشتن راه بسیار خوبی برای از بین بردن استرس و 
تمرکز کردن بر چیزی بزرگ تر و یا هیجان انگیز تر اســت و 
تنبلی شــما را در 20 دقیقه از بین خواهد برد.»مردم تنبل 

نیســتند، آن ها فقط اهداف ناموفق دارند. یعنی، اهدافی 
دارند که برای آن ها الهام بخش نیست. «- تونی رابینز

 بیرون برویــد و کاری انجــام دهید: تنبل بــودن در خانه 
کار آسانی اســت بنابراین از منزل خارج شــوید و چیزی 
را ببینیــد، جایی راه برویــد و یا با دوســتی مالقات کنید. 
با انجام ایــن کار الهام بگیرید و ذهن خــود را بر ممکن ها 
متمرکز کنید. خود را در محیطی که به شــما الهام می دهد 
 قرار داده و فرصت های خــود را برای بی انگیزه و تنبل بودن

 محدود کنید.
 فضای اطراف تان را مرتب کنید:یکی از بهترین کارهایی که 
می توانید در زمان تنبلی انجام دهیــد مرتب کردن فضای 
اطراف تان است. هیچ چیز بهتر از محیطی تازه و تمیز حال 
و هوای تان را عوض نمی کند و هیچ چیز مانند تصویر ذهنی 
قبل و بعد کاری که انجام دادید باعث نمی شــود که ضمیر 
ناخودآگاه تان  احساس زنده بودن کند. محیط اطراف تان را 

با انگیزه و الهام بخش کنید.
 برای شخصی دیگر کاری انجام دهید: یکی از بهترین  کارها 
در این شــرایط داوطلب شــدن و کمک کردن به شخص 
دیگری اســت. متمرکز شدن بر چالش شــخصی دیگر و 

کمک به دیگران همیشه شــما را از بی حوصلگی در خواهد 
آورد. این امر می تواند کمک به یک دوست برای جا به جایی 
منزل، داوطلب شــدن در خیریه  محلی و یــا حمل خرید 
کسی باشد. هر کاری که از دست تان برمی آید انجام دهید 
و ببینید که چگونه حال تان تغییر می کند.» چیزی به اسم 
 یک فرد تنبل وجود ندارد. او یا بیمار است و یا بی انگیزه. «

- زگ زلیارد.
ماجراجویی و یا خرید بعدی خــود را برنامه ریزی کنید: در 
نهایت کاغذ و قلم خود را در دست بگیرید و یا آنالین شوید 
و سفر آینده و یا خرید بزرگ بعدی تان را برنامه ریزی کنید. 
در این صورت شــما چیزی هســت که منتظر آن باشید و 
برای آن هیجــان زده خواهید بود و این کار به شــما انگیزه 
می دهد.تنبلی مانع پیشــرفت شــما در زندگی می شود و 
رویایتان را در یک لحظه از بین می برد. فرصت رســیدن به 
بزرگ ترین رویا و اهداف تان را از دست ندهید.یکی از این 6 
راهنمایی را انتخاب کنید و بالفاصله پس از احساس تنبلی 
و ناتوانی در زندگی خود آن هــا را به کار ببرید در این صورت 
 زندگی  شــما به ســرعت تغییر خواهد کرد و مسیر خود را

 خواهید یافت.

آشپزی

نرگسی پلو 
 مواد الزم: برنج 4 پیمانه،سیر یک بوته،عدس 

یک پیمانه،زردک 4 عدد،شوید یک دوم پیمانه،پیاز یک 
عدد،زعفران به مقدار الزم،نمک و فلفل و زردچوبه به مقدار الزم

طرز تهیه:برنج را از چند ساعت قبل با نمک خیس کنید. پوست سیر را جدا کرده و رنده کنید 
سپس عدس را با مقداری آب ولرم برای یک ساعت خیس کنید و بعد از آن داخل قابلمه بریزید 
و با مقداری نمک زمان دهید تا پخته شود. پیاز را شسته و خاللی خرد کنید سپس داخل تابه با 

مقداری روغن تفت دهید. وقتی سبک شد، کمی زردچوبه اضافه کرده وسپس زردک ها را با رنده 
درشت یا خالل درشت خرد کرده و پیاز را اضافه کنید و درب تابه را گذاشته تا زردک ها با بخار کمی نرم 
شوند و به روغن بیفتند.وقتی زردک نرم شد، سیر رنده شده را اضافه و تفت داده تا عطر سیر خارج 
شود. عدس پخته شده را آبکش کرده و به مواد اضافه کنید سپس مقداری فلفل سیاه به همراه 

پودر لیموعمانی افزوده و مخلوط کنید. برنج را روی حرارت گذاشته تا به جوش بیاید، وقتی 
نرم شد آبکش کرده و کف قابلمه روغن ریخته و ته دیگ مورد نظر را بگذارید. حاال یک 

الیه برنج ریخته و مقداری از مواد نرگسی را بریزید و با برنج مخلوط کنید، این کار 
را ادامه دهید تا مواد نرگسی تمام شود. سپس برنج را به مدت 45 دقیقه 

دم بگذارید تا پخته شود و در انتهای پخت کمی کره یا روغن روی 
برنج ریخته و در ظرف سرو کشیده و به تنهایی یا 

با مرغ پخته شده میل کنید. 

با انجام این 6 کار تنبلی خود را از بین ببرید

 فصل دوم »جالل« به سقوط
 سوسنگرد رسید

 ساخت سریال 
»سالم بمبئی«

»علیرضا جاللی« تهیه کننده فصل دو سریال »جالل« گفت: حدود 
70 درصد از تصویربرداری این سریال انجام شده است و این روزها 
سکانس های مربوط به جنگ و سقوط سوسنگرد را ضبط می 
کنیم.وی ادامه داد: تهران، لوکیشن های کمیته مشترک، بیمارستان 
و درگیری ها را تا به حال مقابل دوربین بردیم. همچنین تعدادی از 
لوکیشن هایمان راکورد داشت و باید حفظ می شد که آنها را حفظ کردیم.

در شــرایطی که قربان محمدپور به تازگی برای ساخت فیلم سینمایی 
»سالم بمبئی2 « پروانه ساخت گرفته و حتی مذاکرات اولیه با بازیگران 
این فیلم هم انجام شده بود، عقب افتادن فیلمبرداری این فیلم به علت 
کرونا باعث شد تهیه کننده و کارگردان فیلم تصمیم تازه  ای برای این پروژه 
بگیرند.با تصمیم سازندگان ادامه داستان »سالم بمبئی« در قالب یک 
سریال برای شبکه خانگی در پانزده تا بیست قسمت ساخته می شود. 
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