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قطع کمک مالی به جمهوری خواهان
شرکت های آمریکایی پس از حمله هواداران ترامپ به ساختمان کنگره، از اعطای کمک های مالی خود 
به جمهوری خواهان صرف نظر کردند.به نقل از جروزالم پست، شــرکت های آمریکایی پس از اعتراض 
ترامپ به نتایج انتخابات و حمله هوادارانش به ساختمان کنگره، کمک های مالی خود را به سیاستمداران 
جمهوری خواه قطع کردند.کمیته های سیاســی ۱۰ شرکت اصلی مورد بررســی رویترز، از جمله شرکت 
مایکروســافت، کمک مالی خود به ۱۴۷ جمهوری خواه را پس گرفتند.ده شرکت آمریکایی، ۹۰ درصد از 
کمک های مالی خود را  به جمهوری خواهانی که از تالش دونالد ترامپ، رییس جمهور پیشین برای برهم 
زدن نتایج انتخابات حمایت می کردند، کاهش دادند.تاکنون کمیته های وابسته به چندین شرکت مانند 
نایک و بست بیوتی گزارشی از کمک های مالی جدید به هیچ نامزدی در ژانویه ارائه ندادند. فقط کمیته های 
سیاسی وابسته به دو شرکت جنرال الکتریک و شرکت آمریکن اکسپرس از کمک مالی خود خبر دادند.

رییس جمهور آرژانتین، نامزد دریافت صلح نوبل شد
رییس جمهور آرژانتین به دلیل کمک به رییس جمهور ســابق بولیوی و »نجات جان« او، به عنوان 
نامزد دریافت جایزه صلح نوبل معرفی شــد.دولت آلبرتو فرناندز روز شــنبه گفت که کمیته نوبل 
پیشــنهاد گروهی از نمایندگان بولیوی برای نامزدی رییس جمهــور آرژانتین برای دریافت جایزه 
صلح نوبل به دلیل برخورد قاطعانه و شجاعانه که باعث نجات جان رییس جمهور سابق بولیوی شد، 
پذیرفت.پس از آنکه مخالفان دولت بولیوی به رهبری کارلوس مسا، ادعای تخلف گسترده ای در 
انتخابات اکتبر ۲۰۱۹ را مطرح کردند، مورالس از ســمت خود به عنوان رییس جمهور استعفا داد و 
تحت فشار ارتش، بولیوی را ترک کرد. مورالس این تحوالت را کودتا علیه خود خواند. به دنبال وی، 
بیشتر مقامات ارشد بولیوی استعفا دادند. در آن زمان ژانین آنز، معاون دوم سنا و از مخالفان دولت 

مورالس قدرت در این کشور را در اختیار گرفت.

عراق موافقت با افزایش نیرو های ناتو را تکذیب کرد
مشــاور امنیت ملی عراق در واکنش به ادعای دبیرکل ناتو، موافقت با افزایش شمار نیرو های این 
پیمان در این کشور را رد کرد.قاسم االعرجی اعالم کرد چنین توافقی میان عراق و پیمان آتالنتیک 
شمالی صورت نگرفته و فعالیت های نیرو های ائتالف با موافقت و هماهنگی دولت بغداد است. این 
مقام عراقی ماموریت فعلی نیرو های ائتالف در عراق را آموزشی و نه جنگی اعالم کرد.مشاور امنیت 
ملی عراق افزود: ما برای ارتقا، امنیت و ثبات با کشور های جهان همکاری می کنیم و از تخصص آن ها 
در مشاوره و آموزش بهره مند می شویم و توافق نامه ای برای افزایش تعداد مربیان ناتو وجود ندارد.

اظهارات االعرجی در پاسخ به ادعای روز پنجشنبه ینس استولتنبرگ، دبیر کل ناتو درباره افزایش 
تعداد ماموریت های ناتو در عراق از ۵۰۰ به ۴ هزار نفر  بیان شد.

مخالفان نخست وزیر ارمنستان به خیابان ها آمدند
گروه ها و جریان  های سیاسی مخالف نخست وزیر ارمنستان موسوم به جنبش »نجات میهن« 
در شهر ایروان، پایتخت این کشور دســت به تظاهرات زدند.طرفداران این جنبش با وجود هوای 
سرد ایروان به خیابان ها آمدند و از »نیکل پاشینیان« خواستند به دلیل تحوالت در منطقه قره باغ و 
جنگ بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان از قدرت کناره گیری کند.»وازگین مانوکیان« از مخالفان 
پاشــینیان که نامزد جنبش مذکور برای تصدی پست نخست وزیری اســت، طی سخنرانی خود 
خواستار برپایی تحصنات و تظاهرات در سرتاسر ارمنستان به صورت کاروانی از خودروها و »بیدار 
کردن مردم« شد.بعد از شکست ارمنستان در جنگ ۴۴ روزه با جمهوری آذربایجان در منطقه قره 
باغ کوهستانی که با توافق سه جانبه ایروان، باکو و مسکو به آتش بس منجر شد، انتقادها و تظاهرات 

علیه نخست وزیر ارمنستان بیشتر شده است.

تشدید اختالف در جنبش فلسطینی فتح جهت ارائه فهرست واحد انتخاباتی؛

سرانجام انتخابات در فلسطین چه می شود؟
اختالفات در فتح که اداره بخشی از سرزمین های فلسطین را بر عهده دارد 
هر روز وارد مرحله جدیدی می شــود و رهبران این جنبش بر سر معرفی 
نامزدها و ارائه فهرست مورد توافق در انتخابات پیش رو دچار چند دستگی 
شده اند.چند دستگی و اختالفات در فتح آن قدر باال گرفته است که حتی 
نشست هفته گذشته کمیته مرکزی این جنبش در »رام ا...« که با هدف 
دستیابی به راه حل  پایان اختالفات و ایجاد اجماع میان محمود عباس 
و ناصر القدوه برگزار شد نیز در عمل با شکست به پایان رسید و نتوانست 
منجر به توافق و اجماع نظر میان رهبران این جنبش شود.در همین حال 
خبرها از سرزمین های اشغالی حاکی است که دو رهبر اصلی جریان فتح 
)محمود عباس و ناصر القدوه( بر ســر معرفی فهرست واحد انتخاباتی 
که مورد اجماع اعضای جنبش باشــد با یکدیگر اختالف نظر شدید دارند 
موضوعی که می تواند تهدیدی جدی برای جایگاه فتح در انتخابات ریاستی 
و قانون گذاری فلســطین باشــد.بر پایه اعالم منابع فلسطینی، محمود 
عباس رییس تشکیالت خودگردان و ناصر القدوه عضو کمیته مرکزی فتح 
و خواهر زاده یاســر عرفات که تا پیش از این موضع واحدی در تشکیالت 
خودگردان داشتند هر یک اکنون در تالش برای ارائه فهرست جداگانه برای 
انتخابات آینده هستند.منابع آگاه نیز در گفت  و گو با »العربی الجدید« با 
اعالم اختالف نظر شدید میان رهبران فتح صحت برخی خبرها مبنی بر 
دستیابی محمود عباس )ابومازن( و القدوه به توافق بر سر ارائه فهرست 
واحد در انتخابات را تکذیب کردند.این منابع افزودند که ابومازن شامگاه 
جمعه در دفتر رییس تشکیالت خودگران و در حضور »جبریل الرجوب«، 
دبیرکل کمیته مرکزی فتح، »حسین الشــیخ«، دیگر عضو این کمیته و 
»ماجد فرج«، رییس دستگاه اطالعاتی با ناصر القدوه دیدار کرد اما این 
دیدار هیچ نتیجه یا توافقی میان القدوه و عباس در پی نداشــت.به گفته 
این منابع، القدوه پس از آنکه از تالش های اصالحی در درون فتح مأیوس 
شد، به برنامه  خود در رایزنی برای کسب حمایت و ارائه فهرستی مستقل 
برای شرکت در انتخابات قانون گذاری ادامه خواهد داد؛ برنامه ای که یا با 

مخالفت خاموش یا تهدید مستقیم رو به رو خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری »میدل ایست نیوز«، حضور نیافتن ناصر القدوه 
در کمیته مرکزی فتح پس آن روی داد که وی خواهان پیوستن به ائتالف 
تحت رهبری »مروان البرغوثی«، از اعضای برجسته و دربند فتح در زندان 
رژیم صهیونیســتی برای معرفی فهرستی مســتقل به منظور رقابت در 
انتخابات قانون گذاری است که فرماندهان نظامی دوران »یاسر عرفات« 
در آن حضور دارند؛ افرادی که با روی کار آمدن ابومازن مورد بی مهری قرار 
گرفتند و به حاشیه رانده شدند.در همین پیوند، یکی از اعضای بلندپایه فتح  
گفت: القدوه پیش از نشست کمیته مرکزی، تماس هایی از طرف رهبران 

مهم فتح برای معرفی فهرستی مستقل به ریاست خود وی به منظور حضور 
در انتخابات قانون گذاری دریافت کرده اســت که در این فهرست، »نبیل 
عمرو، قدوره فارس، حاتم عبدالقادر، حسام خضر« و دیگر رهبران پیشین 
این جنبش حضور دارند که در دوران ابومازن کنار گذاشته  شدند.وی افزود: 
این فهرست در تالش برای تشکیل جبهه ای است تا مانع از سیطره ابومازن 
بر نهادهای سیاسی نظیر مجلس قانون گذاری، شورای ملی و مرکزی و 
کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش شود.وی اظهار داشت: این فهرست 
در ادامه با پیوســتن مروان البرغوثی به عنوان نامزد انتخابات ریاستی به 
فعالیت خود ادامه خواهد داد که البته حضور البرغوثی مشــروط به این 
است که ابومازن به شروطی که وی در نشست اخیر خود با حسین الشیخ 
داشته، پاسخ ندهد، از جمله این شروط، معرفی فهرستی ۲۰ نفره با انتخاب 
البرغوثی برای حضور در انتخابات قانون گذاری و دادن حق وتو به وی برای 
پذیرش یا رد نامزدهای کمیته مرکزی به عنوان نامزدهای جنبش فتح در 

انتخابات است.
از سوی دیگر یکی از اهداف محمود عباس در دعوت به برگزاری انتخابات به 
مسئله انتقال آرام یکی از رهبران کمیته مرکزی از جمله »جبریل الرجوب« 
به ریاست تشکیالت است به ویژه که وی وعده هایی از حماس برای عدم 
رقابت در انتخابات ریاستی دریافت کرده است، همچنین کسب اکثریت 
آرا در شــورای قانون گذاری به فتح برتری خودکاری در نهادهای سازمان 

آزادی بخش می دهد اما بروز اختالفات به شکل کنونی، محمود عباس را 
در برابر گزینه های دشواری از جمله تعویق انتخابات تا زمان سامان دادن به 
وضعیت داخلی فتح قرار می دهد.در همین راستا، »خالد صادق«، سردبیر 
روزنامه استقالل به عربی پســت گفت: دنبال کنندگان اختالفات داخلی 
فتح می دانند که گزینه های مطرح پیش روی ابومازن بسیار محدود و پر 
هزینه است، تن دادن به شروط مخالفانی نظیر البرغوثی، القدوه و دحالن 
به معنای تغییرهای بنیادی در برنامه هایی است که برای مرحله پس از 
ابومازن آماده شده اســت و تنها به پایین آمدن ابومازن از کرسی ریاست 
تشکیالت محدود نخواهد شد بلکه احتمال دارد بقای فتح به عنوان قدرت 
مرکزی و تاثیرگذار در شــورای قانون گذاری و سازمان آزادی بخش را هم 
تحت الشــعاع قرار دهد.وی اظهار کرد: از جمله سناریوهای قوی کنونی، 
صدور فرمانی از ســوی ابومازن برای تعویق انتخابات یــا لغو موقتی آن 
تا زمان سر و ســامان دادن به وضعیت داخلی فتح یا برگزاری کنفرانس 
هشتم فتح برای نشان دادن اهمیت و وحدت این گروه و سپس برگزاری 
انتخابات اســت تا از هر گونه وضعیت پیش بینی نشده در انتخابات آتی 
که می تواند منجر به شکست فتح در آن شود، جلوگیری شود.پس از ۱۵ 
سال، این نخستین بار است که تشکیالت خودگردان فلسطین حکمی برای 
برگزاری انتخابات مجلس قانونگذاری، ریاست جمهوری و مجلس ملی 

صادر می کند  که مورد استقبال جنبش »حماس« نیز قرار گرفته است.

سخنگوی شورای نگهبان:  

هم سالمت انتخابات و هم سالمت مردم مهم است
رییس پژوهشکده شورای نگهبان گفت: امسال هم سالمت انتخابات و هم سالمت  مردم مهم است. عباسعلی کدخدایی در مراسم اختتامیه رویداد ایده نگاری بحران 
کرونا و مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰  گفت:  ویروس منحوسی جامعه بشریت را درگیر کرده و در کشور ما هم همه درگیرند و همه مسئوالن و دستگاه ها به 
دنبال این هستند راه هایی را پیدا کنند که مشکالتی که این ویروس ایجاد کرده را  برطرف کند. وی ادامه داد: آنچه که مهم است این است که مبارزه و مقابله با این ویروس، 
نیازمند مشارکت همه آحاد جامعه هست و  فقط مسئوالن نمی توانند بار مبارزه با آن  را بر دوش داشته باشند بنابراین  یکایک عزیزان در همه جا الزم است کمک کنند و 
پژوهشکده شورای نگهبان با همین نگاه این رقابت را  برگزار کرد و  درخواستی از همه نخبگان شد تا ما را برای بهتر برگزار شدن انتخابات ریاست جمهوری کمک کنند زیرا 
انتخابات مهمی است و همه مردم پیگیرند بدانند که با وضعیت شیوع این ویروس منحوس  ما چگونه می  توانیم انتخابات سالم تری برگزار کنیم. وی تاکید کرد: سالمت 
انتخابات یعنی صیانت از آرای مردم اما از سال گذشته سالمت مردم با این ویروس پیوند خورده و امسال هم سالمت انتخابات و هم سالمت مردم مهم است. ۴۰۰ نفر از 

نخبگان درگیر رقابت ها بودند و برندگان انتخاب و معرفی می شوند؛ ان شاءا... این حرکت ادامه یابد.

خبر روز

انتقاد »قالیباف« از در اولویت نبودن اصالح ساختار بودجه
رییس مجلس شورای اسالمی گفت: الیحه بودجه ۱۴۰۰ دارای اشــکاالت جدی بود؛ اما مجلس 
راه تحول بودجه به نفع مردم را به دولت نشــان داد. محمد باقر قالیبــاف ادامه داد: الیحه بودجه 
سال ۱۴۰۰ هم طبق همین عادت دیرینه 
و حتی بیشــتر از اشــکاالت ساختاری 
مرســوم، دارای اشــکاالت جدی بود و 
معیشت مردم را در معرض آسیب قرار 
می داد. کمیســیون تلفیــق اصالحات 
مهمی در این الیحه اعمال کرد و راه تحول 
بودجه به نفــع مردم را به دولت نشــان 
داد ولی در نهایت دولت مجری بودجه 
است و تجربه نشان داده است که دولت 
می تواند با اجرای بــد و ناقص بهترین 
تصمیمات هم، فرصت اصالحات ضروری را به آسیبی علیه معیشــت مردم تبدیل کند، به همین 
جهت نمایندگان محترم مجلس تصمیم گرفتند اصالحات بودجه به عهده دولت گذاشــته شود و 
مسئوالن اجرایی با توجه به توان و اراده فعلی دولت تغییرات الزم را در الیحه اصالحی اعمال کنند.

وی افزود: در نتیجه این فرآیند و رایزنی های صورت گرفته، خوشبختانه دولت محترم نیز بخشی از 
این اصالحات موردنظر را اعمال کرد، دولت یک گام در جهت تعامل با مجلس به نفع مردم برداشت 
و مجلس نیز چندین گام برداشــت آنچه امروز پیش روی ماست، بودجه مطلوب مجلس نیست 
ولی با توجه به ظرفیت های اجرایی و در تعامل با دولت حداکثر اصالحات ممکن به نفع معیشــت 

مردم در آن اعمال شده است.

نخست وزیر پیشین عراق: 

»بایدن« با تهران وارد مذاکره خواهد شد
نخست وزیر پیشین عراق گفت که جو بایدن برای حل مسئله هسته ای با ایران وارد مذاکره خواهد 
شد.نوری مالکی، رییس ائتالف دولت قانون عراق تاکید کرد: انتظار می رود که دولت جدید آمریکا 
به ریاست جو بایدن مذاکراتی با ایران برای حل موضوع هسته ای انجام دهد.وی گفت: با جو بایدن 
تفاهم دارم و دولت کنونی بسیار بهتر از دولت قبلی است. با توجه به روابطی که با رییس جمهور جدید 
آمریکا دارم، به نظر من وی در چارچوب پرونده هسته ای با ایران وارد مذاکره خواهد شد.نخست وزیر 
پیشین عراق خاطرنشان کرد: اگر هر یک از طرف های ایرانی یا آمریکایی از ما بخواهند که برای حل 
بحران میان دو کشور ورود کنیم، ما مانعی نخواهیم داشت و این مسئله به سود عراق نیز خواهد بود.

نوری مالکی تاکید کرد که بازگشت روابط و دور کردن تنش ایرانی-آمریکایی به سود عراق و منطقه 
است.وی با اشاره به روابط خوبش با رییس جمهور، وزیر خارجه و دولت جدید آمریکا گفت: روابط 

عراق- آمریکا باید تداوم یابد و دولت کنونی آمریکا خواهان خروج از عراق است.

پیش بینی سفیر روسیه در آمریکا درباره آینده برجام
آناتولی آنتونوف، سفیر روسیه در آمریکا گفت که نسبت به پیشرفت در توافق هسته ای ایران در دوران 
ریاست جمهوری جو بایدن امیدوار است و افق آن را روش می بیند.»آناتولی آنتونوف« در پستی در 
فضای مجازی یوتیوب گفت: من روی همکاری عملی در یکسری از عرصه ها از جمله توافق هسته 
ای ایران حساب می کنم. وی با بیان اینکه بایدن اعالم کرد که قصد بازگشت به آن را دارد، تصریح 
کرد: اما هنوز به طور مشــخص نمی توان گفت که این فرآیند چگونه عملی خواهد شد.به گزارش 
رسانه روسی تاس و اسپوتنیک، آنتونوف گفت: »نکته مهم آن است که این تعامل چند جانبه است 
و ما برای آن آماده هستیم. من امیدوارم که در آینده نزدیک  شاهد پیشرفت در این جهت باشیم«.

کافه سیاست

معاون وزیر امور خارجه: 

 پنجم اسفند از برجام
 خارج نخواهیم شد

معاون سیاســی وزیر امور خارجه با بیان 
اینکه پنجــم اســفند اجــرای داوطلبانه 
پروتــکل الحاقی متوقف می شــود، ولی 
از برجام خارج نخواهیم شــد، گفت: سفر 
گروســی، مدیرکل آژانس بــه تهران هیچ 
ارتباطی به تصمیم ایران نــدارد و تصمیم 
ایران اجــرا خواهــد شد.»ســید عباس 
عراقچــی« در خصوص بازگشــت دولت 
جدید آمریکا به برجــام عنوان کرد: برجام 
مخالفــان جدی در کنگــره، داخل آمریکا 
و منطقه دارد. نیروهای مختلف بعد از ۲۰ 
ژانویه و استقرار بایدن در کاخ سفید شروع 
به کار کردند و معلوم بود یک بحث داخلی 
در بین آنهــا می گذرد و بعضا در رســانه ها 
انعکاس یافت که بحثی در داخل تیم بایدن 
وجود دارد که آیا از ابزارهایی که ترامپ علیه 
ایران ایجاد کــرده باید کماکان اســتفاده 
کنند یا خیر.وی خاطرنشان کرد:  مجموعه 
شواهد نشــان می دهد نتوانستند به یک 
جمع بندی کامل برســند. هنوز نتوانســته 
اند به سیاست جایگزین فشار حداکثری 
برسند. بایدن برای مذاکره با ایران در قالب 
۱+۵ اعالم آمادگی کرده و حرف های گذشته 
را مطرح کرد. به نظر می رسد هنوز نتوانسته 
اند به تنش هــای داخلی خــود غلبه و به 
سیاست واحدی جهت چگونگی بازگشت 
به برجام برســند.عراقچی درباره گام های 
کاهش تعهدات برجامی ایران نیز بیان کرد: 
هیچ کسی حسن نیت ایران را در موضوع 
برجام نمی تواند زیر ســوال ببرد. ایران به 
صورت کامل به تعهداتش پایبند بود و عمل 
کرد و حتی بعد از خــروج آمریکا از برجام 
یک سال در برجام باقی ماندیم و هنوز هم 
باقی مانده ایم. ۱۵ گزارش آژانس پایبندی 
ایران به تعهداتش را تایید می کند. اروپایی 
ها بعد از خروج آمریکا وارد صحنه شــدند 
و از ما خواســتند در برجام بمانیــم تا آنها 
نبودن آمریکا را جبــران کنند و راه حل های 

عملی بیابند.

بین الملل

شهرداری سین به اســتناد مصوبه ۷۵6 مورخ ۹۹/۱۱/۱۴ شــورای اسالمی شهر سین 
و صورتجلسه کمیسیون معامالت شهرداری به شــماره ۴۱۰6 مورخ ۹۹/۱۱/۱۲ در نظر 
دارد نسبت به جدولگذاری و بلوک فرش )پیاده روســازی( بلوار امام خمینی به مبلغ 
3/8۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از محل اعتبارات شــهرداری طبق نقشه و مشخصات موجود در 
شهرداری بر اساس فهرست بهای راه، راه آهن و باند فرودگاه و ابنیه ۹۹ از طریق مناقصه 

عمومی اقدام نماید.
۱- کلیه مراحل بارگذاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران 
و بازگشایی پاکتها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام خواهد شد و الزم 
است مناقصه گران مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 
را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند مناقصه گران محترم می توانند از طریق سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
۲- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

3- مهلت دریافت اســناد تا شــنبه مورخ ۹۹/۱۲/۲3 و مهلت شــرکت در مناقصه تا 

یکشــنبه تاریخ ۹۹/۱۲/۲۴ می باشد که پیشــنهاد دهنده می بایستی در 
مهلت تعیین شــده پیشــنهادات خود محتوی ضمانت نامه بانکی و یا فیش 

واریزی نقدی معادل ۱۹۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال واریز به شماره حساب 3۱۰۰۰۰۵3۴8۰۰۰ نزد 
بانک ملی به نام شهرداری ســین بابت ۵ درصد سپرده شــرکت در مناقصه مدارک و 
 اسناد ثبتی شرکت و آخرین تغییرات آن و برگ پیشنهاد قیمت که باید به عدد و حروف

 نوشته شود.
۴- هیچگونه مبلغی بابت تعدیل و ما به التفات تعلق نمی گیرد و کلیه کسورات قانونی 

)مطابق قوانین شهرداری( به عهده برنده استعالم می باشد.
۵- شهرداری هیچگونه تعهدی در قبال پیش پرداخت نخواهد داشت.

6- جهت کســب اطالعات بیشــتر به امــور مالی شــهرداری مراجعه و یا با شــماره 
۴۵83۴۵۱6 -۰3۱ تماس حاصل نمایید.

تلفن تماس: 031-45834516-7
www.sh-seen.ir :آدرس پرتال شهرداری

آگهی مناقصه نوبت دوم

محمد طرمه فروشان طهرانی- شهردار سینم الف:1098774

شهرداری سین به اســتناد مصوبه ۷۵6 مورخ ۹۹/۱۱/۱۴ شورای اسالمی شهر  در نظر 
دارد نسبت به اجرای پروژه تکمیل اسکلت بتنی ساختمان آتش نشانی این شهر )در 
دو طبقه با مســاحت زیربنای تقریبی 6۴6 متر مربع تا مرحله سفت کاری( به مبلغ 
3/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از محل اعتبارات شــهرداری طبق نقشه و مشخصات موجود در 

شهرداری بر اساس فهرست بهای ابنیه ۱3۹۹ از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.
۱- کلیه مراحل بارگذاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه 
گران و بازگشایی پاکتها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام خواهد شد 
و الزم است مناقصه گران مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای 
الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند مناقصه گران محترم می توانند 
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نســبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام 

نمایند.
۲- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

3- مهلت دریافت اســناد تا شــنبه مورخ ۹۹/۱۲/۲3 و مهلت شــرکت در مناقصه تا 

یکشــنبه تاریخ ۹۹/۱۲/۲۴ می باشد که پیشــنهاد دهنده می بایستی در 
مهلت تعیین شده پیشنهادات خود محتوی ضمانت نامه بانکی و یا فیش واریزی 

نقدی معادل ۱6۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال واریز به شماره حســاب 3۱۰۰۰۰۵3۴8۰۰۰ نزد بانک 
ملی به نام شهرداری سین بابت ۵ درصد سپرده شــرکت در مناقصه مدارک و اسناد 
 ثبتی شــرکت و آخرین تغییرات آن و برگ پیشــنهاد قیمت که باید به عدد و حروف

 نوشته شود.
۴- هیچگونه مبلغی بابت تعدیل و ما به التفات تعلق نمی گیرد و کلیه کسورات قانونی 

)مطابق قوانین شهرداری( به عهده برنده استعالم می باشد.
۵- شهرداری هیچگونه تعهدی در قبال پیش پرداخت نخواهد داشت.

6- جهت کســب اطالعات بیشــتر به امور مالی شــهرداری مراجعه و یا با شــماره 
۴۵83۴۵۱6 -۰3۱ تماس حاصل نمایید.

تلفن تماس: 031-45834516-7
www.sh-seen.ir :آدرس پرتال شهرداری

آگهی مناقصه نوبت اول

محمد طرمه فروشان طهرانی- شهردار سینم الف:1098789

چاپ اول

چاپ اول
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اصفهان؛ جزو چهار استان مهاجرپذیر کشور
معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دیدار با معاونان استاندار اصفهان گفت: 
در هر منطقه که ســرمایه گذاری صنعتی بیشتر اســت، میزان بیکاری هم افزون تر است چراکه 
در آن منطقه جمعیت و مهاجرت افزایش می یابد.حجت ا... میرزایی افزود: ســرمایه انســانی 
قدرتمندی در اصفهان وجود دارد، اما کمبود نیروی کار ماهر و مهاجرپذیر بودن مشکالتی را برای 
این استان و افزایش میزان بیکاری آن ایجاد کرده است.وی گفت : در زمان حاضر میزان بیکاری 
در شهرستان های مبارکه، لنجان و کاشان بیشتر است و این در حالیست که در شهرستان فریدن 
پایین ترین این میزان را شاهد هستیم.میزان بیکاری اســتان اصفهان در پاییز به ۱۰ و چهاردهم 
درصد رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارســال ۶ دهم درصد و در مقایسه با تابستان امسال 
یک و دو دهم درصد کمتر شده اســت.معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با 
بیان اینکه در استان اصفهان تمایل به ایجاد کسب وکار خصوصی وجود دارد، افزود : در بسیاری 
از استان ها یک بنگاه اقتصادی وجود دارد، اما در اصفهان بنگاه های بزرگ اقتصادی مانند فوالد 
مبارکه، پتروشیمی، پاالیشگاه و ذوب آهن با بیش از ۵۰ سال سابقه فعالیت دارد.میرزایی گفت: 
برای مناطق صنعتــی، آموزش فنی و حرفه ای نقــش موثری دارد، اما بعــد از تحریم و تورم ها، 
فنی و حرفه ای با مشکالت متعددی مواجه شــدند به صورتی که تنها چهار درصد از بودجه آن ها 

عملیاتی شد.

معاون جهاد کشاورزی استان اصفهان:

مجوز صادرات شیرخشک به زودی صادر می شود
معاون جهاد کشاورزی اســتان گفت: سازمان جهاد کشــاورزی و وزارتخانه، پیگیری هایی مبنی بر 
صادرات شیرخشک انجام داده است که این پیگیری ارتباطی با بیانیه اخیر گاوداران و  نظام صنفی 
کشاورزی ندارد.حسین ایراندوست با اشاره به بیانیه مشترک گاوداران و نظام صنفی کشاورزی، مبنی 
بر ابراز نارضایتی آن ها از ممنوعیت صادرات شیرخشک اظهار کرد: پیرو پیگیری های سازمان جهاد 
کشاورزی و وزارتخانه، به زودی مجوز صادرات شیرخشک صادر می شود، اما این موضوع ارتباطی با 
این بیانیه ندارد و عده ای سوء استفاده نکنند که، چون بیانیه دادند مجوز صادر شد.وی با بیان اینکه طی 
روز های اخیر بحث بر سر این موضوع بود که صادرات شیرخشک باعث می شود گاوداران شیر را گران 
بفروشند، گفت: اگر همچنان اجازه صادرات شیرخشک را می دادیم قیمت لبنیات بیش از این افزایش 
پیدا می کرد.ایراندوست علت صدور این بیانیه را »پیشگیری بهتر از درمان« تعریف کرد و گفت: با توجه 
به اینکه اواخر هر سال کارخانه های تولید محصوالت لبنی شیر کمتری را از گاوداران می خرند، بنابراین 

برای اینکه چنین اتفاقی نیفتد، گاوداران این بیانیه را صادر کردند.

قطع برق، جریمه 200 مرکز غیرمجاز استخراج رمز ارز
مدیر عامل شرکت توزیع برق اســتان اصفهان گفت: امسال ۲۰۰ مرکز اســتخراج غیرمجاز رمزارز 
را شناســایی کردیم و با هماهنگی دســتگاه قضایی ماینرهای آن ها توقیف و برق آن ها نیز قطع 
شد.حمید عالقمندان ، اظهار کرد: چهارمین اقدام فراگیر شرکت توزیع برق استان اصفهان با هدف 
تعدیل و تنظیم روشنایی معابر و مقابله با دســتگاه های رمز ارز غیرمجاز هم زمان با سراسر کشور 
در اســتان اصفهان برگزار شــد.وی افزود: در این مانور دو روزه ۷۲ اکیپ با ۱۸۰ نیروی عملیاتی با 
محوریت معاونت بهره برداری شرکت توزیع برق اقدام به استاندارد سازی، تامین روشنایی معابر، 
شناسایی و پاکسازی رمزارز های غیر مجاز کردند.مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان ادامه 
داد: در حاشیه این اقدامات، ماموران قرائت شرکت به منظور گسترش ارائه خدمات غیر حضوری، 
برای مشترکین اپلیکیشن برق من، را نصب و راه اندازی کردند.عالقمندان گفت: امسال ۲۰۰ مرکز 
استخراج غیرمجاز رمزارز را شناسایی کردیم و با هماهنگی دستگاه قضایی ماینر های آن ها توقیف 

و برق آن ها نیز قطع شد.

وقتی خانه اصفهانی ها انبار روغن شده و مسئوالن همچنان وعده تنظیم بازار را می دهند؛

دم خروس وعده ها بیرون زده است

ماجراهای روغن همچنــان ادامه دارد.  مرضیه محب رسول
بیش از دو ماه اســت که مسئوالن وعده 
می دهند که مشکل کمبود روغن در بازار هفته آینده حل خواهد شد. 
اما هنوز هفته ای که مســئوالن وعده آن را می دهند نیامده و در سایه 
این بی تدبیری در اداره بازار تقریبا هر خانواده تا توانسته روغن خریده 
و به نوعی احتکار کرده است. کار به جایی رسیده که مسئوالن اصناف و 
تنظیم بازار می گویند مســئله کمبود عرضه نیست و فشارهای روانی 
ناشــی از نبود روغن مردم را وادار کرده حتی اگــر احتیاج هم ندارند 
روغن بخرنــد. موضوعی که به وفور در مراکز خرید و فروشــگاه های 
زنجیره ای دیده می شود. تقریبا در هر سبد خریدی، یک یا دو روغن 
 در ســایزهای بــزرگ دیده مــی شــود؛ اتفاقی کــه پیــش از این
  در مورد شــکر یا رب هم افتاده بود؛ اما ظاهرا مســئوالن اصال به آن

 توجه ندارند. 
به گفته  رییس اتاق اصناف، متاسفانه به دلیل انتظار تورمی و کمبودی 
که در برهه ای از زمان در بازار روغن شکل گرفت، تقاضای کاذب ایجاد 
شــد و اکنون بســیاری از روغن ها به جای اینکه در ویترین مغازه ها 
باشد، در انبار خانه های مردم احتکار شده است.رسول جهانگیری ، در 

خصوص وضعیت بازار در آستانه شــب عید و گرانی کاالهای اساسی، 
اظهار کرد: مشکلی در تامین ســایر کاالها به غیر از کاالهای اساسی 
نداریم و باید توجه داشت که متولی این دسته از کاالها، نه بازاریان و 

اصناف، بلکه دولت است.
وی افزود: اگر زمانی نوســان قیمتی در روغن و تامین کاال ایجاد می 
شــود، از ناحیه فروشنده نیست و این به ســوء مدیریت برمی گردد.

رییس اتاق اصنــاف اصفهان با بیــان اینکه اکنون دو برابر گذشــته 
روغن به بــازار تزریق می شــود، گفت: متاســفانه به دلیــل انتظار 
تورمی و کمبودی کــه در برهه ای از زمان در بازار روغن شــکل گرفت، 
تقاضــای کاذب ایجاد شــد و اکنون بســیاری از روغن هــا به جای 
 اینکه در ویترین مغــازه ها باشــد، در انبار خانه های مــردم احتکار 

شده است.
وی توضیح داد: اگر حتی روزانه ۲۰۰ واحد روغن به بازار تزریق شود، به 
دلیل ترس از کمبود روغن در گذشته و انتظارات تورمی، شاهد تقاضای 
کاذب مردم هستیم. ما در تامین هیچ یک از کاالهای اساسی کمبود 
نداریم اما سوء مدیریت در تامین کاالهای اساسی و دیر تزریق شدن 
آن به بازار موجب شده تا امروز شــاهد تقاضای کاذب باشیم به نوعی 

که افراد حتی روغن مورد نیاز ۵ ماه آینده خود را در خانه هایشان انبار 
کرده اند. هر چند مسئوالن برای جلوگیری از این دست اقدامات روغن 
را به ازای هر کارت ملی فروختند؛ اما تشــکیل صف آن هم در شرایط 
کرونایی نه تنها خطرناک تر شد بلکه تشکیل صف های طوالنی ولع و 

ترس مردم را برای خرید بیشتر کرد.
 برخی از نمایندگان از جمله موسوی الرگانی، نماینده مردم فالورجان 
در مجلس تالش کردنــد تا از وزیر صمت بابت ایــن مدل از مدیریت 
بازار سوال داشته باشــند؛ اما ســوال این نماینده فعال البه الی انبوه 
درخواســت ها و بازخواســت ها از وزیر صمت در کمیســیون صنایع 
مجلس باقی مانده اســت. آشــفتگی تنظیم بازار نــه تنها در بخش 
تامین و توزیع روغن که در بســیاری از بخش ها دیده می شــود. هر 
چند وزیر صمت بارها اعالم کرده که دغدغه کوتاه کردن دســت رانت 
خــواران و دالالن در بــازار را دارد و برنامه های مدونــی برای فوالد و 
بخش های کالن ارائه کرده است؛ اما ســوال اینجاست وزارتخانه ای 
که نتواند گوشــه کوچکی از بــازار مصرفی مردم را درســت هدایت و 
 تنظیم کند دقیقا چطور می خواهد سیاست های کالن بازار در کشور را

 سر و سامان دهد؟

دبیر گروه جهادی برکت گفت: بروکراســی اداری و 
چرخش معیوب اداری مانع بزرگی در مسیر اقتصاد 
مقاومتی کشور است و در این زمینه حمایت کافی 
از تولید فرش دستباف توســط گروه های جهادی 
نمی شود.طه حسن زاده با اشــاره به هفته اقتصاد 
مقاومتی و اقدامات صورت گرفته توسط گروه های 
جهادی در ایــن زمینه اظهار داشــت: اولین تجربه 
گروه جهادی برکت حدود ســه ســال گذشته در 
یکی از مناطق محروم شــکل گرفت کــه با ورود به 

فعالیت های محرومیت زدایی و جهادی به اولویت 
نیاز به پتانســیل اقتصادی بــرای هزینه کردن پی 
بردیــم.وی با بیــان اینکه رفع معضــل اقتصادی 
خانواده ها مقدم بر ســایر نیازهای آنهاست، ادامه 
داد: تنهــا با هدف ایجــاد کارآفرینی، بــا ۱۲ نفر به 
صورت مشــاغل خانگی بافت تابلو فــرش را آغاز 
کردیم و اکنون ۴۴ نفر نیرو در این زمینه مشغول به 
کار هستند و به یک کارگاه تابلو فرش آن را گسترش 
دادیم.حسن زاده با بیان اینکه میزان استقبال بازار 
به نسبت توانایی ما بیشتر بود و گاهی پاسخی برای 
مشتریان خارجی نداشــتیم، گفت: در ابتدا بازار و 
میزان در خواست مشتریان را رصد کردیم و سپس 
برای جذب اقدام کردیم که اغلب توسط واسطه ها 

انجام می شد.دبیر گروه جهادی برکت بیان داشت: 
ما با وجود تحریم ها شــرایط و زمینه صادرات و در 
اختیار گرفتن بازار کشورهای عمان، قطر، سوریه و 
کشورهای همسایه را داریم، هرچند کمک هایی به 
گروه جهادی شده اما چشم گیر نبوده و بروکراسی 
اداری و چرخش معیوب اداری مانع بزرگی در مسیر 
اقتصاد مقاومتی کشور است.وی ادامه داد: در حال 
حاضر حدود ۲۴ هزار نفر در شهر اصفهان و حاشیه 
قابلیت فعالیت در این گــروه جهادی و حوزه بافت 
تابلو فرش و فرش دستباف را دارند و در کل حدود 
۴۰ هزار نفر در اســتان قابلیت فعالیت در این حوزه 
را دارا هستند و همین اســتان می تواند جوابگوی 

صادرات غیر نفتی باشد.

دبیر گروه جهادی برکت:

گروه های جهادی اصفهان در زمینه فرش دستباف حمایت نشدند

چهره  روز

متاسفانه به دلیل انتظار تورمی و کمبودی که در برهه ای 
از زمان در بازار روغن شکل گرفت، تقاضای کاذب 
ایجاد شد و اکنون بسیاری از روغن ها به جای اینکه در 
 ویترین مغازه ها باشد، در انبار خانه های مردم احتکار 

شده است

احداث هزار واحد مسکونی خسارت دیده از زلزله
رییس بنیاد مسکن گفت: بر اساس ارزیابی گروه های اعزامی بنیاد مسکن به مناطق زلزله زده، تاکنون 
هزار واحد مسکونی خسارت دیده از زلزله در شهر و روستا داریم که نیاز به احداث مجدد دارند.علیرضا 
تابش با تاکید بر این که اگر گروه های ارزیاب از برخی منازل در منطقه برای برآورد خسارت، هنوز بازدید 
نکردند نگران نباشند، افزود: از همه نقاط و واحد ها در مناطق استان کهگیلویه وبویراحمد و استان های 
مجاور مانند اصفهان بازدید به عمل می آید و برآورد خسارت می شوند.وی گفت: این هزار واحد امکان 
تعمیر و بازسازی ندارند، چون خســارت زیادی دیدند و دیگر برای سکونت امن نیست.رییس بنیاد 
مسکن گفت:از این تعداد واحد آســیب دیده ۵۸۰ واحد در روستا های کهگیلویه وبویر احمد وبقیه در 
شهر سی سخت قرار دارند.وی افزود: ۲۳۰۰ واحد هم به تعمیرات جزئی نیاز دارند و تا ۳۰ درصد به آن ها 
آسیب وارد شده است همچنین ۲۳۰۰ واحد مسکونی از نظر وسایل زندگی هم خسارت دیده اند.تابش 
گفت:در روستا های استان اصفهان و شهر سمیرم، به برخی واحد ها خسارت جزئی وارد شده بود که 
۲۱۷ واحد مسکونی نیاز به احداث و ۳۵۵ واحد نیاز به تعمیر دارند همچنین به وسایل منزل ۲۴۶ واحد 
مسکونی نیز خسارت وارد شده است.وی تصریح کرد: طبق روال، بعد از برآورد خسارت، آن را صورت 
جلسه و به ستاد مدیریت بحران وزارت کشور ارسال می کنیم و سپس به هیئت دولت ارسال می شود .

انرژی خورشیدی نیروگاه برزک وارد مدار می شود
نماینده مردم کاشــان و آران و بیدگل در مجلس شــورای اسالمی گفت: تا شــهریور ۱۴۰۰ انرژی 
خورشیدی نیروگاه منطقه برزک وارد مدار خواهد شــد و تالش می شود ظرفیت ۱۰ مگاوات به ۱۰۰ 
مگاوات ارتقا پیدا کند.سیدجواد ساداتی نژاد ، با اشاره به کلنگ زنی احداث اولین نیروگاه ۱۰ مگاواتی 
در شمال استان اصفهان در منطقه برزک اظهار کرد: این نیروگاه توسط بخش خصوصی احداث می 
شــود و این اتفاق مهم موجب تقویت و افزایش نیروگاه های تجدیدپذیر در شمال استان اصفهان 
خواهد شد.نماینده مردم کاشــان و آران و بیدگل در مجلس شورای اســالمی با اشاره به اینکه، ۳ 
سال است به دنبال ایجاد ظرفیت های انرژی خورشیدی در منطقه هستیم، گفت: روزانه متوسط ۱۰ 
ساعت و به صورت ماهیانه ۳۰۰ ساعت آفتاب در این منطقه است؛ اما به دلیل نوسانات ارضی موفق 
به بهره برداری در این منطقه نشــده بودیم که این امر  به تازگی محقق شد.رییس کمیسیون آب و 
منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه تا شهریور ۱۴۰۰ انرژی خورشیدی وارد مدار خواهد 
شد، تصریح کرد: طی صحبت هایی که با سرمایه گذار پروژه صورت گرفته در مسیر جاده برزک این 

عدد به ۱۰۰ مگاوات ارتقا پیدا خواهد کرد.

برنامه ریزی برای حذف دالالن از بازار گوشت قرمز
 دبیر ستاد تنظیم بازار، وعده داد که طی چند روز آینده قیمت گوشت قرمز کاهش یابد و گفت: قرار 
شد با تحویل الشه دام به مراکز بســته بندی، توزیع در قصابی ها و عرضه به مردم با نرخ مناسب، 
دست واسطه ها کوتاه شود. طرح یاد شــده فعال به صورت پایلوت در تهران اجرا می شود و احتماال 
تا آخر هفته به سراسر کشور تعمیم داده خواهد شد تا دست دالالن و واسطه ها از بازار گوشت قرمز 
کوتاه شود.  به گفته عباس قبادی،گوشت دام سنگین و سبک تابع عرضه و تقاضاست. دام سبک 
حدودا به قیمت ۱۰۰ هزار تومان به عرضه کننده ها عرضه می شود و آنها با سود معقول به قیمت ۱۱۰ تا 
۱۲۰ هزار تومان به فروش می رسانند. البته این قیمت ها متغیر است و به نوع دام هم بستگی دارد. 
دام سنگین ۸۰ تا ۸۷ هزار تومان به قصابی تحویل داده می شود و حدود ۱۰۰ هزار تومان به فروش 
می رسد که البته به نوع الشه هم بستگی دارد.از آبان ماه امسال بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت، مســئولیت تنظیم بازار کلیه کاالهای اساســی و ضــروری، از جمله محصوالت 
کشاورزی و دامی در مرحله توزیع و خرده فروشی همچنان بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت 
است، اما مســئولیت تولید، عرضه و تنظیم بازار مرغ و تخم مرغ تا مرحله عمده فروشی به قیمت 

مصوب، به وزارت جهاد کشاورزی محول شده است.

کافه اقتصاد

اخبار

رییس گروه محیط زیست و سالمت غذای ســازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان تصریح کرد: برنامه ریزی و اجرای برنامه های متعددی در راستای تولید 
محصوالت گواهی شده در سطح استان اصفهان شکل گرفته است.  حسنعلی رحیمی، با اشاره به برخی فعالیت های این گروه اظهار کرد: برنامه ریزی و اجرای 
برنامه های متعددی در راستای تولید محصوالت گواهی شده در سطح استان شــکل گرفته که نتایج خوبی به همراه داشته است.رییس گروه محیط زیست و 
سالمت غذای سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان عنوان کرد: انتخاب کارشناس مسئول محصوالت گواهی شده برای هر شهرستان، انتخاب محصوالت غالب 
در شهرستان ها با توجه به دستورالعمل ها برای تولید محصوالت گواهی شده، تشکیل اکیپ های تخصصی در شهرستان ها و بازدیدهای منظم به منظور بررسی 
شرایط تولید، انتخاب کشاورزان همکار در اجرای طرح ها با در نظر گرفتن ســطح توانایی و انگیزه آنها، هماهنگی برای ارائه آموزش های کاربردی به کشاورزان و 
نظارت بر روند توزیع محصوالت گواهی شــده در بازار و افزایش تنوع در تولیدات از جمله مواردی است که باید با جدیت دنبال شوند تا بتوان به سطح مناسبی از 
تولید محصوالت گواهی شده دست یافت.وی با اشاره به استقبال مردم از محصوالت گواهی شده و سالم تصریح کرد: پیش بینی مناسبی برای تولید محصوالت 
گواهی شده در محصوالتی همچون خیار فضای سبز، خیار گلخانه ای، گوجه فضای باز و گوجه گلخانه ای شکل گرفته است و با برنامه ریزی مناسب شکل گرفته 

امیدواریم به نتایج مناسب در این بخش دست یابیم.

ضرورت توجه به تولید محصوالت گواهی شده

گشت ویژه نظارت 
بر اصناف

با قرمزشــدن وضعیت کرونا 
دراهــواز، اکیپ های گشــت 
کارگروه نظارت بر اصناف ستاد 
مدیریت و کنترل بیماری کرونا 
اقدام به برخورد قانونی و پلمب 
واحد های صنفی غیر ضروری 

کردند.

وز عکس ر

عکس: ایرنا

امام جمعه اصفهان: 

تولیدکنندگان نیازمند 
حمایت بیشتر هستند

امام جمعه اصفهان گفت: در بحرانی ترین زمان 
از نظر اقتصادی قرار داریــم و تولیدکنندگان 
نیازمند حمایت بیشــتر هستند.سید یوسف 
طباطبایی نژاد در دیدار معاون امور اقتصادی 
وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی با اشــاره 
به ضرورت حمایت دولــت از چرخه تولید و 
صادرات اظهار داشــت: در بحرانی ترین زمان 
از نظر اقتصادی قرار داریــم و تولیدکنندگان 
نیازمند حمایت بیشتر هستند؛ آنان با انگیزه 
و تالش فراوان برای رونــق تولید و صادرات 
محصوالت ایرانی به کشــورهای دیگر تالش 
می کننــد، بنابراین دولت باید از کســانی که 
مایه  آبروی دولت هستند و یاور او محسوب 
می شــوند، حمایت کند.وی با اشاره به روند 
کاهش ارزش پول ملی در دولت های مختلف 
افزود: گرانــی دالر بــه ضرر اقتصاد کشــور 
است اما با گران شــدن دالر، واردکنندگان و 
قاچاقچیان انگیزه  کمتری برای واردات دارند 
و تولیدکنندگان داخلــی فرصت خوبی برای 
تولید و صادرات پیــدا می کنند.  نماینده ولی 
فقیه در اســتان اصفهان بیان کرد: در شرایط 
کنونی نفت ما به فروش نمی رســد و شرایط 
سختی برای دولت فراهم شــده است البته 
همه دولت ها تــالش کرده اند که از فرصت ها 
اســتفاده کنند و لطف خدا شامل حال ملت 
ایران شده که بتوانند از سختی ها و مشکالت 
عبور کنند.وی با اشــاره بــه بی تدبیری های 
صورت گرفته در عرصه تولید و صادرات گفت: 
نباید شایسته ساالری کنار گذاشته و جای آن 
با رفیق بازی و ...عوض شود؛ افراد شایسته ای 
را برای بازاریابی در کشــورهای مختلف قرار 
دهید تا بتوانند بازارهایی که در دســت ایران 

است را حفظ کنند. 
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تحریم ها، تولید مالت را در کشور رونق داد؛

راهاندازیاولیندهکدهمالتکشوردرچهارمحالوبختیاری
تحریم ها و نگاه به توانمندی های داخلی فرصت اســتفاده از محصول 
مالت کارخانه مالت هفشجان در استان چهارمحال و بختیاری را فراهم 
کرد.از شهرکرد تا هفشجان شهری که کارخانه مالت را در دل خود جای 
داده است ۱۵ کیلومتر بیش نیست. به درب کارخانه که رسیدیم، »محمد 
رستمی« مدیر عامل کارخانه، از ما خواست که مستقیم به سمت واحد 
تولید عصاره مالت برویــم، کارخانه ای که حدود چهــار هزار و ۵۰۰ متر 

مربع فضا دارد.

مالت چیست؟
مالــت، دانه جــو جوانه زده فرآوری شــده اســت که بر اثــر حرارت، 
رست)برشــته( و به رنگ تیره تبدیل می شــود؛ از دانه مالت در تولید 
ماءالشعیر، بیســکوئیت، شــکالت، داروهای تقویتی و مواد آرایشی 
استفاده می شــود.مدیرعامل کارخانه مالت هفشــجان گفت: ساالنه 
حدود ۲۰ هزار تن فرآورده های مالت شــامل پودر مالت، عصاره مالت، 
مالت تیره، پودر عصاره مالت، پودر جوانه گندم و دم نوش در بزرگ ترین 
کارخانه مالت سازی خاورمیانه در چهارمحال و بختیاری تولید و روانه 
بازار های داخلی و خارجی می شود.سال ۱۳۹۶ با اعمال تحریم ها و با پا 
پس کشیدن فروشندگان خارجی و گران شدن ارز، مالت اولین کارخانه 
ایران دیده شد؛ محصولی که با داشتن کیفیت و رنگ و بوی مطلوب با 

استانداردهای جهانی عمال برابری می کند.
به گفته مســئوالن این کارخانه، ســال ۱۳۹۱ بود که پس از دو سال راه 
اندازی نخستین کارخانه مالت سازی صنعتی کشور به دلیل استقبال 
نکردن از محصول مالت این کارخانه، قراردادهای توســعه محصول با 
مرکز تحقیقات گیاهان دارویی و دانشگاه علوم همگی متوقف و موجب 
بیکاری نیروهای متخصص این حوزه شد.اما محمد رستمی، مدیرعامل 
کارخانه مالت دســت بردار نبود؛ فارغ از همه این مشــکالت با تولید 
فرآورده های مالت برای سوپر مارکت ها مانند: پودر مالت، پودر جوانه 
گندم، عصاره مالت، پودر عصاره مالت، دمنوش جو، پودر رست مالت و 

دانه رست مالت، کارخانه را زنده نگه داشت.
در صنایع بهداشتی، دارویی و مواد غذایی به ویژه کارخانه های نوشابه 
سازی کشور هر ساله بیش از صد هزار تن دانه مالت نیاز دارند و کارخانه 
مالت چهارمحال و بختیاری قادر اســت ۲۵درصد از نیاز بازار داخلی را 
تامین کند.۵۳۰ نفر به صورت مســتقیم و غیر مستقیم در این کارخانه 
مشغول به کارند و ســاالنه از خروج بیش از ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار دالر 

ارز جلوگیری می شود.
یکی از رمزهای موفقیت محمد رستمی، نگاه به توانمندی های داخل 

کشور بود؛ که توانســت ۱۶واحد این کارخانه را به دســت مهندسان و 
متخصصان ایرانــی طراحی و راه اندازی کند.این محصول به واســطه 
خواص تغذیه و مواد مغذی که در آن وجود دارد؛ بهبود ضریب تبدیل و 
کاهش بیماری های کلیوی و افزایــش وزن گله های دام را به دنبال را 
دارد.با راه اندازی این واحد ها زمینه اشتغال ۴۰ نفر مستقیم و ۱۶۰ نفر 
غیر مستقیم فراهم می شود.محمد رســتمی، مدیرعامل تنها کارخانه 
تولید مالت در کشور گفت: بومی ســازی صنعت مالت از سال ۱۳۸۶ 
با طراحی، راه اندازی و بازاریابی محصوالت مالت به دســت مهندسان 
و متخصصان ایرانی برای اولین بار در کشــور در چهارمحال و بختیاری 
انجام شد.وی افزود: تمام ماشــین آالت خط تولید مالت در کشور با 

دانش متخصصان داخلی ساخته شده است.

 ورود به بازار های جهانی به زودی محقق می شود
سید جواد ساداتی نژاد، رییس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و 
محیط زیست مجلس شورای اسالمی در سفر به چهارمحال و بختیاری و 
بازدید از کارخانه مالت هفشجان گفت: میزان نیاز کشور به مالت ساالنه 
۱۵۰ هزار تن اســت که این کارخانه به عنوان تنهــا تولید کننده مالت در 
کشور، ۲۰ هزار تن در سال تولید دارد.وی با اشاره به کمبود ۱۳۰ هزار تنی 

مالت در کشور، بر توسعه این واحد صنعتی تاکید کرد.
احمد راستینه، نماینده مردم شهرستان های شهرکرد، بن و سامان در 
مجلس شورای اسالمی نیز از حمایت های الزم جهت توسعه این واحد 
صنعتی خبر داد و اضافه کرد: تفاهم نامه ارتقای این مجموعه به اولین 
دهکده مالت کشــور، با معاون رییس جمهور منعقد شــده است.وی 
افزود: این طرح دانش بنیان به عنوان یــک پروژه ملی در بحث تولید 

عصاره مالت پشتیبانی می شود.
محمد رستمی، مدیرعامل کارخانه مالت چهارمحال و بختیاری اظهار 
داشت: با چشم انداز ۱۰ ساله و مطالعات انجام شده در صنعت مالت 
و اســتقرار ۵ طرح عملیاتی همگام افزایش تولید دانه مالت در کشور 
بتوانیم در ارز آوری، صادرات غیر نفتی و اشتغال زایی نقش مهمی را ایفا 
کنیم.وی افزود: تنها تولید کننده مالت ایران تنها یک سوم از نیاز کشور به 
این بندر تامین می کند و مابقی واردات است.رستمی ادامه داد: در حال 
حاضر این کارخانه تخصصی با تمام ظرفیت در حال فعالیت است و ۱۰۰ 
نفر به صورت مستقیم در این کارخانه مشغول به کارهستند و ساالنه از 
خروج ۱۱ میلیون دالر ارز جلوگیری می شود.رستمی ادامه داد: راه اندازی 
دهکده مالت در کشور عالوه بر رفع نیاز های داخلی در پاسخ به نیاز های 

کشور های منطقه حائز اهمیت است.

استاندار چهارمحال و بختیاری:

بهره گیری از ظرفیت خیران برای توسعه مدارس ضروری است
استاندار چهارمحال و بختیاری با اشــاره به اینکه بهره گیری از ظرفیت خیران برای توسعه مدارس 
چهارمحال و بختیاری ضروری اســت، اظهار داشــت: خیران تاکنون مشــارکت خوبی در توسعه 
مدارس چهارمحال و بختیاری داشــته اند.اقبال عباسی عنوان کرد: باید از فرهنگ مشارکت مردم 
در مدرسه سازی فرهنگ سازی شود.وی عنوان کرد: بهره گیری از واحدهای سرمایه گذاری بزرگ 
استان برای توسعه مدرسه ســازی در این استان ضروری است.اســتاندار چهارمحال و بختیاری 
ادامه داد: ۵۰۰ دستگاه تبلت از سوی مرکز آمار ایران برای دانش آموزان مناطق محروم چهارمحال 
و بختیاری اختصاص یافته است.این تبلت ها برای آموزش دانش آموزان در مناطق محروم استان 
توزیع می شود.وی ادامه داد: ارتقای بخش آموزش در استان زمینه ساز توسعه و پیشرفت استان 

چهارمحال و بختیاری است.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت استان:

چهار هزار کیسه برنج در چهارمحال و بختیاری توزیع می شود
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: 
۴۰۰ تن برنج دولتی وارد بازار استان شد و این میزان برنج در قالب چهار هزار کیسه ۱۰ کیلوگرمی و به 
منظور مصرف خانوار وارد بازار شده است.حسن شمسی پور افزود: کیسه ۱۰ کیلوگرمی برنج دولتی از 
نوع ۱۱۲۱ هندی موجود در بازار استان به قیمت یک میلیون و ۸۰۰ هزار ریال عرضه می شود.شمسی 
پور اضافه کرد: به تازگی هم برای تنظیم بازار چهارمحال و بختیاری شش هزار و ۳۶۴ تن قند و شکر 
وارد بازار استان شد که از این میزان ۴۴۰ تن قند و ۴۱۱ تن شکر به منظور مصرف خانوار و پنج هزار و 

۵۱۳ تن شکر برای مصرف صنف و صنعت بوده است.

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( در چهارمحال و بختیاری:

 ستاد اجرایی فرمان امام)ره( ۵0 هزار بسته معیشتی
 در چهارمحال و بختیاری توزیع کرد

مدیرکل ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( در چهارمحال و بختیاری اظهار داشــت: ســتاد 
اجرایی فرمان امام خمینی )ره( در رابطه با رزمایش احســان و همدلی تا به امروز در چهار مرحله 
توزیع بسته های معیشتی را داشته اســت.ابراهیم صالح افزود: در این چهار مرحله  حدود هشتاد 
هزار قطعه مرغ در توزیع شــده اســت، همچنین طی یک مرحله ۲۰ هزار بسته معیشتی و مرحله 
دیگر هزار بســته و در آخر ده هزار بســته معیشــتی بین افراد نیازمند در مناطــق مختلف توزیع 
شده اســت. از دیگر اقدامات بحث رزمایش احســان و همدلی تهیه لوازم التحریر و کیف مدرسه 
بود که در مهرماه و شــهریور ماه انجام و بین افراد نیازمند تقســیم شــد.مدیرکل ســتاد اجرایی 
فرمان حضــرت امام )ره( در اســتان چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه بســته های معیشــتی 
بین افرادی که تحت پوشــش نهادهــای حمایتی نبودنــد، کارگران فصلــی و خانواده های مبتال 
به کرونا توزیع شــد، عنوان کرد: تا به امروز ۵۰ هزار بســته معیشتی و هشــتاد هزار قطعه مرغ و 
همچنین ۲۰ هزار پک بهداشتی که شامل ماســک و ژل ضد عفونی بودند، در سراسر استان توزیع 
شــده اســت.وی با بیان اینکه تاکنون ۲۰ فقره جهیزیه در بحث های حمایتی بــه نیازمندان اعطا 
شده اســت، تصریح کرد: در حوزه بخش های اشــتغال زایی نیز تســهیالتی به مبلغ ۵۰۰ میلیارد 
ریال به شــرکت های دانش بنیان و مشــاغل خانگی در روستاها داده شــده و یا کار عمرانی با آن 
صورت گرفته است.صالح با اشــاره به اجرای ۸۰ پروژه آبرســانی در آینده ای نزدیک، مطرح کرد: 
ساخت مساجد، ســاخت مدارس برکت، اجرای پروژ ه های آبرسانی، ســاخت راه ها و همچنین 
 توزیع بســته های معیشــتی در بحث محرومیت زدایی در شهرســتان های مختلــف نیز انجام

 شده است.

بام ایرانبا مسئولان

مفاد آراء
12/19 آگهی مفاد آراء صادره توسط هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و 

امالک شهرستان مبارکه
نظر به اینکه طبق آراء صادره توســط هیــأت فوق الذکر تصرفــات مفروزی یا 
 مشاعی افراد مشروحه ذیل به استناد اســناد مالکیت رسمی مشاعی یا قباله انتقال 
 عادی مــورد تأیید قرار گرفته اســت لــذا طبق مــاده 3 قانون تعییــن تکلیف
 وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رســمی ، مفاد آراء صادره در دو 
 نوبت به فاصلــه 15 روز در دو روزنامه اخبار اصفهان و زاینده رود چاپ و منتشــر 
می گردد تا چنانچه شــخص یا اشــخاصی نســبت بــه آراء مذکــور معترض 
باشــند از تاریخ انتشــار نوبت اول آگهــی روزنامه ظرف مدت دو مــاه اعتراض 
خود را بــه اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نماینــد. معترض 
باید ظرف یکمــاه از تاریخ تســلیم اعتراض مبــادرت به تقدیم دادخواســت به 
دادگاه عمومــی محــل نمایــدو گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه اداره 
 ثبت محــل تحویــل دهــد. در اینصــورت اقدامــات ثبــت موکول بــه ارائه 
حکم قطعی دادگاه خواهد بود . .و چنانچه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
 یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محــل را ارائه نکند، 
اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت بنام متصرف می نماید. لیکن صدور 

سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1- رأی شــماره 139960302009003127مــورخ  1399/10/29 آقای مجید 
جعفری باغملکی فرزند اکبر در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  192/08متر 
مربع مجزی شده از پالک  417فرعی از 19- اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان 
انتقالی با قباله عادی از مالک رسمی عباسعلی رضائی قهنویه به موجب سند رسمی 

20392مورخ 1350/04/09 
 2- رأی شــماره 139960302009003136مــورخ  1399/10/29 آقای یداله 
فرهنگ فرزند عوضعلی در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  296/32متر مربع 
مجزی شده از پالک  16 - اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه 
از مالک رسمی یداله گودرزی ســرارودی به موجب سند رســمی 25975مورخ 

1351/03/17 دفتر سه - شهرضا 
3- رأی شــماره 139960302009003159مــورخ 1399/10/30 خانم حلیمه 
باروتی شاه کوچکی فرزند اله یار در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  305/15متر 
مربع مجزی شده از پالک  903 فرعی از دو- اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان 
انتقالی با واسطه از مالک رسمی رجبعلی چاجائی )سهم االرث از کربالیی حسین 

فرزند مرحوم حسن ( 
4- رأی شماره 139960302009003145مورخ  1399/10/30 خانم زهرا دانش  
فرزند ناصر در ششــدانگ یک باب خانه قدیمی به مســاحت  258/73متر مربع 
مجزی شده از پالک 16 - اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه 
از مالک رسمی کریم باقرزاده به موجب سند رسمی 18995مورخ 1349/11/03 

دفتر سه - شهرضا
5- رأی شــماره 139960302009003148مورخ 1399/10/30 آقای ذبیح اله 
نصوحی  فرزند حسین در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت  
173/38متر مربع مجزی شده از پالک 105 فرعی از7 - اصلی  واقع در بخش 8ثبت 

اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی حشمت اله موسوی مبارکه 
6- رأی شــماره 139960302009003149مورخ 1399/10/30 آقای محسن 
یزدانــی باغملکی فرزند صفرعلی درســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب 
خانه   به مســاحت  173/38متــر مربع مجزی شــده از پــالک  105 فرعی از 
 7- اصلی  واقــع در بخش 8ثبــت اصفهان انتقالی باواســطه از مالک رســمی 

حشمت اله موسوی مبارکه  
7- رأی شماره 139960302009003156مورخ 1399/10/30 آقای اکبر ربیعی 
مبارکه  فرزند رمضانعلی در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  156/16متر مربع 

مجزی شده از پالک  یک- اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه 
از مالک رسمی رمضان قنبری به موجب سند رسمی 55734 مورخ 1351/06/08 

دفتر 29- اصفهان  
8- رأی شــماره 139960302009003133مــورخ 1399/10/29 خانم پروانه 
ایرانپور مبارکه فرزند مصطفی در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  330/20متر 
مربع مجزی شده از پالک 940 فرعی از دو- اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان 

انتقالی با واسطه از مالک رسمی عبدالکریم ایرانپور 
9- رأی شــماره 139960302009003129مورخ 1399/10/29 خانم ریحانه 
سادات هاشمی شــیخ آبادی فرزند ســیدعلی در سه دانگ مشــاع از ششدانگ 
یک باب خانه به مســاحت  321/85متر مربع مجزی شــده از پالک 160 فرعی 
از 5- اصلی  واقــع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واســطه از مالک رســمی 
 حسن علی صادقی سرارودی به موجب سند رســمی 1306مورخ 1336/09/09 

دفتر 4- شهرضا
10- رأی شــماره 139960302009003130مــورخ 1399/10/29 آقــای 
مجیــد صفریــان زاد فرزند آقایار در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب 
خانه به مســاحت  321/85متر مربع مجزی شــده از پــالک 160 فرعی از 5- 
اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واســطه از مالک رســمی حســن 
 علی صادقی ســرارودی به موجب ســند رســمی 1306مــورخ 1336/09/09 

دفتر 4- شهرضا
11- رأی شماره 139960302009003278مورخ 1399/11/14 آقای علیرضا 
صفائی قهنویه فرزند علی اصغر در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  181/70متر 
مربع مجزی شــده از پالک یک- اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی از 
مالک رسمی امیرقلی محمدی بموجب سند رسمی 52167 مورخ 1350/11/04 

دفتر 29 – اصفهان
12- رأی شــماره 139960302009003146مــورخ 1399/10/30 آقای اکبر 
غالمی دیزیچه فرزند محمد در ششدانگ یک باب خانه و باغچه متصله به مساحت  
504/64متر مربع مجزی شده از پالک 126- اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان 
انتقالی با واسطه از مالک رســمی نعمت اله علیرضائی بموجب سند رسمی 9517 

مورخ 1351/02/10 دفتر 100 – اصفهان
 1399 /11 /30 139960302009003458مــورخ   13- رأی شــماره 
آقای سید موســی میرلوحی فالورجانی فرزند سید یوســفعلی در ششدانگ یک 
باب گاوداری و زمین مزروعی متصله به مســاحت  3500متر مربع مجزی شــده 
از پالک 46 فرعــی از 510- اصلی  واقع در بخش 9 ثبــت اصفهان بموجب آراء 
شــماره ی : 366 مورخ 1376/3/310 و 10/336 مورخ 1387/02/30هیات ماده 
 واحده مبارکه و دادنامه شماره 639 مورخ 1387/5/21 شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر

 استان اصفهان
14- رأی شــماره 139960302009003459مــورخ 1399/11/30 خانــم 
فیروزه ابوطالبی کرکوندی فرزند عزیزاله در دو دانگ مشــاع از ششــدانگ یک 
باب خانه به مســاحت  128/71متر مربع مجزی شــده از پــالک 147 فرعی از 
 یک - اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واســطه از مالک رســمی 

مصطفی کمالی دهنوی 
15- رأی شــماره 139960302009003460مــورخ 1399/11/30 آقــای 
ســجاد فروغی فرزند قنبرعلــی در چهار دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب 
خانه به مســاحت  128/71متر مربع مجزی شــده از پــالک 147 فرعی از یک 
 - اصلی  واقــع در بخش 8 ثبــت اصفهان انتقالی با واســطه از مالک رســمی

 مصطفی کمالی دهنوی
16- رأی شــماره 139960302009003461مورخ 1399/11/30 آقای ابراهیم 
رفیعی اســماعیل ترخانی فرزند اسداله در اششــدانگ یک باب خانه به مساحت  
102/37متر مربع مجزی شده از پالک یک - اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان 
انتقالی از مالک رسمی یداله ایرانپور بموجب ســند 55904 مورخ 1351/06/08 

دفتر 29-اصفهان 
17- رأی شماره 139960302009003462مورخ 1399/11/30 آقای عباسعلی 
فخاری مبارکه فرزند غالمعلی در سه دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب خانه به 
مســاحت  183/13متر مربع مجزی شــده از پالک یک - اصلی  واقع در بخش 
9ثبت اصفهان انتقالی از مالک رسمی غالمعلی فخاری بموجب سند 6059 مورخ 

1342/06/13 دفتر 86- اصفهان 
18- رأی شماره 139960302009003463مورخ 1399/11/30 خانم زهرا اسدی 
مبارکه فرزند قاسمعلی در سه دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت  
183/13متر مربع مجزی شده از پالک یک - اصلی  واقع در بخش 9ثبت اصفهان 
انتقالی از مالک رسمی غالمعلی فخاری بموجب سند 6059 مورخ 1342/06/13 

دفتر 86- اصفهان
19- رأی شماره 139960302009003457مورخ 1399/11/30 آقای علی اصغر 
کیانی شیخ ابادی فرزند ایرج در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  224/05متر 
مربع مجزی شــده از پالک 63 فرعی از4 - اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان 

انتقالی با واسطه از مالک رسمی ابراهیم کیانی 
20- رأی شــماره 139960302009003456مورخ 1399/11/30 آقای محمد 
گودرزی ســرارودی فرزنــد مرتضی در ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت  
181/77متر مربع مجزی شده از پالک 16 - اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان 
انتقالی با واسطه از مالک رسمی میرزا حســین صفائی شاه کوچکی بموجب سند 

9188 مورخ 1313/07/09 دفتر 4- شهرضا
21- رأی شــماره 139960302009003456مورخ 1399/11/30 آقای مسلم 
گودرزی سرارودی فرزند مرتضی درچهارونیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت  299/55متر مربع مجزی شده از پالک 16 - اصلی  واقع در بخش 
8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رســمی سید محمد امیری بموجب سند 

26054 مورخ 1351/03/20 دفتر سه- شهرضا
22- رأی شــماره 139960302009003437مورخ 1399/11/30 خانم اعظم 
کریمی منجرموئی فرزند سردار در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  137/88متر 
مربع مجزی شده از پالک 9 - اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه 

از مالک رسمی محمدعلی ایرانی 
23- رأی شــماره 139960302009003446مــورخ 1399/11/30 آقــای 
امین حیــدری وینی فرزند غالمحســین دردو دانگ مشــاع از ششــدانگ یک 
باب خانه بــه مســاحت 106/50متر مربع مجزی شــده از پــالک 940 فرعی 
از دو - اصلــی  واقع در بخــش 9 ثبــت اصفهان انتقالــی با واســطه از مالک 
 رســمی مرتضی مــرادی مبارکه بموجب ســند 20031 مــورخ 1342/02/29 

دفتر 62- اصفهان
24- رأی شــماره 139960302009003445مــورخ 1399/11/30 آقای علی 
حیدری فرزند غالمحسین دردو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
106/50متر مربع مجزی شده از پالک 940 فرعی از دو - اصلی  واقع در بخش 9 
ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی مرتضی مرادی مبارکه بموجب سند 

20031 مورخ 1342/02/29 دفتر 62- اصفهان
25- رأی شــماره 139960302009003444مــورخ 1399/11/30 آقــای 
غالمحســین حیدری وینیچه فرزندشــکراله دردو دانگ مشــاع از ششــدانگ 
یک بــاب خانه بــه مســاحت 106/50متر مربع مجــزی شــده از پالک 940 
فرعی از دو - اصلی  واقع در بخــش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واســطه از مالک 
 رســمی مرتضی مــرادی مبارکه بموجب ســند 20031 مــورخ 1342/02/29 

دفتر 62- اصفهان
تاریخ انتشار اول  : 99/12/04
تاریخ انتشار دوم  : 99/12/19

 م الــف: 1098043 مظاهــر نصرالهــی رییــس اداره ثبــت اســناد 
وامالک مبارکه

فقدان سند مالکيت
12/22 شــماره نامه: 139985602025013632- 1399/11/11 نظر به اینکه 
آقاي حبیب اله تاجمیر ریاحي احدي از ورثه مرحوم نعمت اله تاجمیر ریاحي بموجب 
گواهي حصر وراثت شماره 2126 مورخ 1379/07/12 شعبه پنجم دادگاه عمومي 
اصفهان با تسلیم دو برگ استشــهاد شهود شماره 78254-99/11/08 دفترخانه 
25 اصفهان، مدعي مفقود شدن سند مالکیت مورث خود به میزان ششدانگ پالک 
1888 فرعي از 5 اصلــي واقع در بخش 14 ثبت  اصفهان کــه در ذیل ثبت 532 
صفحه 128 دفتر جلد 269 بشماره چاپي 790585 صادر و تسلیم گردیده و نامبرده 
اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم در اثر جابجایي مفقود گردیده و تقاضاي صدور 
سند مالکیت المثني نموده اســت.  لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحي ذیل 
ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهي مي شود چنانچه کسي مدعي 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد از تاریخ 
انتشــار این آگهي ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهي است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضي نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
اقدام به صدور سند مالکیت المثني طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1097185 

ابوالفضل شهریاري نائیني مدیر واحد ثبتي حوزه ثبت ملک غرب اصفهان
فقدان سند مالکيت

12/23 شــماره نامه: 139985602015004759-1399/11/26 نظر به اینکه 
سید عباس صفوي ریزي فرزند سید حسن به اســتناد 2 برگ استشهادیه محلي 
که هویت و امضاء شــهود رسما گواهي شــده ، مدعي است که ســند مالکیت 
ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک دســتگاه آپارتمان پالک 6386 فرعي از 
658- اصلي واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبــت اصفهان که به نــام وي، ثبت 
و ســند مالکیت به شــماره چاپي 838810  صادر و تســلیم گردیــده و معامله 
دیگري انجام نشــده و به علت جابجایي مفقود شــده اســت لذا چــون نامبرده 
درخواســت صدور ســند مالکیت المثني نموده، طبق مــاده 120 اصالحي آئین 
نامه قانون ثبت، مراتب آگهي مي شــود که هر کس مدعي انجام معامله نســبت 
به ملک موصوف یا وجود ســند مالکیت نزد خود مي باشــد از تاریخ انتشــار این 
آگهي تا 10 روز پس از آن به این اداره مراجعه و اعتراض خــود را کتبًا با مدارک 
مثبت تســلیم نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرســد و یا در صورت 
اعتراض، اصل سند یا ســند معامله ارائه نشــود، اداره ثبت المثناي سند مالکیت 
 را طبق مقررات صادر و به متقاضي تســلیم خواهد کرد. م الف: 1096384 

اداره ثبت اسناد و امالک لنجان 
فقدان سند مالکيت

12/24 شــماره نامــه: 139985602015004760-1399/11/26 نظــر بــه 
اینکه خانم فاطمه الســادات هاشــمي زاده فرزند ســید نصراله به استناد 2 برگ 
استشــهادیه محلي که هویت و امضاء شــهود رسما گواهي شــده ، مدعي است 
که سند مالکیت ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یک دســتگاه آپارتمان پالک 
6386 فرعي از 658- اصلي واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبــت اصفهان که به 
نام وي، ثبت و ســند مالکیت به شــماره چاپي 838811  صادر و تسلیم گردیده 
و معامله دیگري انجام نشــده و به علت جابجایي مفقود شــده اســت لذا چون 
نامبرده درخواست صدور ســند مالکیت المثني نموده، طبق ماده 120 اصالحي 
آئین نامه قانون ثبت، مراتب آگهي مي شــود که هر کس مدعــي انجام معامله 
نسبت به ملک موصوف یا وجود ســند مالکیت نزد خود مي باشد از تاریخ انتشار 
این آگهي تا 10 روز پس از آن به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با مدارک 
مثبت تســلیم نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرســد و یا در صورت 
اعتراض، اصل سند یا ســند معامله ارائه نشــود، اداره ثبت المثناي سند مالکیت 
 را طبق مقررات صادر و به متقاضي تســلیم خواهد کرد. م الف: 1096380 

اداره ثبت اسناد و امالک لنجان 



دوشنبه 4 اسفند  1399 / 10 رجب 1442/ 22 فوریه 2021/ شماره 3198
رییس اداره پیش بینی هواشناسی اصفهان خبر داد:

آخر هفته بارانی در انتظار اصفهان
رییس اداره پیش بینی هواشناسی اصفهان گفت: از روز چهارشنبه سامانه بارشی از غرب وارد استان 
خواهد شد.فاطمه زهرا سیدان با اشاره به وضعیت هوای استان اظهار داشت: نقشه های هواشناسی 
بیانگر جوی نسبتا پایدار بر استان است.رییس اداره پیش بینی هواشناسی اصفهان گفت: بر این 
اساس در اکثر مناطق، آسمان صاف تا قســمتی ابری در ساعات بعد از ظهر گاهی وزش باد نسبتا 
شدید پیش بینی می شود.وی بیان کرد: در برخی مناطق غرب، جنوب و جنوب شرق شاهد افزایش 
ابر و احتمال بارش پراکنده هســتیم و از روز چهارشنبه سامانه بارشــی از غرب وارد استان خواهد 
شد.سیدان با اشاره به اینکه بیشینه دمای هوا  یک تا ۳ درجه افزایش خواهد داشت، گفت: بیشینه 
دمای هوای اصفهان ۱۸ و کمینه آن منفی یک درجه ســانتی گراد زیر صفر و گرم ترین نقطه استان 
ورزنه با ۱۹ درجه و بوئین میاندشت با منفی ۱۱ درجه زیر صفر ســردترین نقطه استان پیش بینی 

می شود.

جانشین فرمانده انتظامی استان اعالم کرد:

امحای 188 میلیارد کاالی قاچاق در اصفهان
جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان از امحای ۱20 تن انواع کاالهای خارجی قاچاق مکشوفه 
به ارزش ۱۸۸ میلیارد ریال با پیگیری و تالش های پلیس امنیت اقتصادی این فرماندهی خبر داد.

محمدرضا هاشمی فر اظهار داشت: در راستای اجرای فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر آتش زدن 
کاالهای خارجی قاچاق که مشابه آن در داخل تولید می شود، این موضوع به صورت جدی همواره 

در دستور کار فرماندهی انتظامی استان اصفهان قرار داشته است.
جانشــین فرمانده انتظامی اســتان اصفهان افــزود: در این رابطــه با تالش هــا و پیگیری های 
مجدانه پلیس امنیــت اقتصادی اســتان ، ۱20 تن کاالی خارجی قاچاق مکشــوفه که بیشــتر 
شامل لوازم آرایشــی و بهداشتی، مواد خوراکی، پوشــاک، لوازم التحریر ،ســیگار و... بودند طی 
2 مرحله در ســال جاری به آتش کشــیده شــدند.وی، ارزش این کاالها را برابر اعالم کارشناسان 
مربوطه ۱۸۸ میلیــارد ریال عنوان کــرد و گفت: قاچــاق کاال، یکــی از اصلی ترین موانع بر ســر 
تحقق شــعار جهش تولید است که از ســوی مقام معظم رهبری مطرح شــده و نیروی انتظامی 
هم از جمله دســتگاه هایی اســت که نقش بی بدیلی را در مبارزه با این پدیــده نامیمون برعهده 
 دارد و اقدامــات قابل توجهــی را نیز انجام داده و دســت دانه درشــت های قاچــاق کاال را کوتاه 

کرده است.

جذب حامی برای 20 هزار فرزند یتیم اصفهان
مدیرکل کمیته امداد استان گفت: با وجود مشکالت اقتصادی، حامیان و خیران نیکوکار اصفهانی 
در پنج ماه گذشته سرپرســتی بیش از 20 هزار فرزند یتیم و محسنین را در استان اصفهان برعهده 
گرفتند.مدیر کل کمیته امداد امام خمینی )ره( اســتان در دیدار با حجت االســالم دست افکن، 
دبیر بنیاد بین المللی غدیر گفت: امسال همدلی مردم اصفهان در مقایسه با سال های گذشته در 

رسیدگی به امور نیازمندان بیشتر شده است.
کریم زارع، تعداد فرزندان یتیم و نیازمند طرح اکرام این نهاد را در استان 2۶ هزار و ۳2۷ نفر اعالم 
کرد و گفت: با وجود مشارکت گسترده خیران کماکان تعداد قابل توجهی فرزند از این جمع، بدون 
حامی هســتند.وی همچنین در ادامه از اجرای موفق طرح »ایران مهربان« در اصفهان خبر داد و 
افزود: بیش از ۶ هزار خیر اصفهانی تاکنون برای سرپرستی ایتام و محسنین آمادگی خود را به این 
نهاد اعالم کرده اند.مدیرکل کمیته امداد استان گفت: تمام خیران نیکوکار برای مشارکت در این طرح 
و پذیرش حمایت ایتام و فرزندان نیازمند می توانند عالوه بر مراجعه به دفاتر این نهاد در سراســر 

استان از پایگاه اینترنتی ekram.emdad.ir نیز استفاده کنند.

به گفته معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، موج چهارم کرونا در استان شروع شده است؛

چهارمین چهره یک تراژدی

کرونا دوباره نرفته بازگشت و این بار با موج  پریسا سعادت
چهارم و  چهره ای هولناک تر از قبل! تقریبا 
طی یک سال اخیر هر سه ماه یک بار کووید در اصفهان اوج گرفته است. 
در موج قبلی این بیماری پراکندگی و سرایت بیشتر در میان خانواده ها 
بود و الگوی شــدت بیماری از سالخوردگان به ســمت میان ساالن و 
جوانان حرکت می کرد. با رعایت پروتکل های بهداشتی در مراکز عمومی 
و مکان های شلوغ و البته خلوت شدن نسبی خیابان ها پس از قرنطینه 
دو هفته ای، بیماری تا حدودی مهار شد؛ اما حاال مسئوالن علوم پزشکی 
استان می گویند موج چهارم در اصفهان به راه افتاده و سوال این است 

در این موج تازه از راه رسیده باید منتظر چه چیزهایی باشیم؟
 آنگونه که معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان گفته است 
موج چهارم کرونا در استان شروع شده اســت و ۱۹4 نفر از فوتی های 
کرونا در اصفهان نیز زیر ۱۸ ســال بودند. یکــی از الگوهایی که در حال 
تکرار است اینکه بیماری در اســتان هایی مانند خوزستان اوج گرفته و 
مانند دوره های قبل به دلیل مراودات و جاده های دسترســی به این 
استان و اصفهان احتمال باالی ســرایت به اصفهان از خوزستان وجود 
دارد ضمن اینکه در شهرستان هایی مانند اردســتان و نطنز نیز الگوی 
سرایت به شدت در حال گسترش اســت. به گفته مسئوالن بهداشتی، 

کرونا این بار بیشــتر جوانان و کودکان را در تیررس قرار خواهد داد و با 
توجه به بازگشــایی مدارس و مهدهای کودک این خطر مسلما بسیار 

بیشتر خواهد بود.
 عالوه بر میزان ســنی افرادی که مبتال می شوند، هزینه های درمانی و 
تشخیصی این بار بسیار بیشتر از دوره های قبل خواهد بود. بر اساس 
اعالم مســئوالن  هزینه هر تست کرونای انگلیســی ۸ میلیون تومان 
خواهد بود. در همین زمینه یک متخصص بیماری های داخلی با بیان 
اینکه عالئم بیماران در جهش جدید ویروس کرونا فرق کرده و بیشتر 
شبیه سرماخوردگی شده است، گفت: این جهش باعث شده جوانان و 
کودکان نسبت به موج های قبلی بیشتر عالمت دار باشند، اگرچه هنوز 

ابتالی شدیدتر و بیشتر آنها به بیماری مشخص نیست.
دکتر میسا قیم ، به شروع موج چهارم کرونا در کشور اشاره و اظهار کرد: 
از حدود ۳ هفته پیش تعداد بیماران سرپایی بیشتر شده است. معموال 
وقتی موج جدید کرونا قرار است اتفاق بیفتد، تعداد بیماران بدحال به 
یک باره بیشتر نمی شــود، بلکه اول تعداد بیماران مشکوک و سرپایی 
بیشتر می شــود که حال عمومی بهتری دارند.متخصص بیماری های 
داخلی با اشاره به اینکه به نظر می رسد موج چهارم کرونا تازه آغاز شده 
و هنوز به پیک هایی که در موج های قبلی کرونا پشــت سر گذاشتیم 

نرسیده ایم، افزود: تفاوتی که موج چهارم کرونا با موج های قبلی دارد 
این است که بیماران بیشــتر با حالت گلودرد و آبریزش بینی طوالنی و 
عالئمی شــبیه ســرماخوردگی مراجعه می کنند.وی خاطرنشان کرد: 
جهش جزئی از چرخه زندگی یک ویروس اســت، گاهی این جهش، 
ویروس را به سمت پایدارتر شدن و خفیف شدن بیماری می برد و گاهی 
به سمت کشنده تر شدن بیماری که باعث می شود ویروس زودتر از بین 
برود، بنابراین تمام جهش هایی که در یک ویروس اتفاق می افتد الزاما 

باعث کشندگی بیشتر آن نمی شود.
این پزشک با اشاره به اینکه در طول یک سال گذشته از همه گیری کرونا 
بسیاری از افراد به این ویروس مبتال شده و تا حدودی ایمنی سلولی 
دارند، تصریح کرد: اگرچه افرادی که قبال یک بار به ویروس کرونا مبتال 
شده اند ممکن است باز هم مبتال شوند، اما این موضوع قطعی نیست.

وی با بیان اینکه در ابتالی مجدد ممکن است عالئم بیمار حتی بدتر از 
ابتالی اول باشد، افزود: اگرچه بیشــتر افراد، ابتالی دوم را خفیف تر و 
به شکل یک سرماخوردگی تجربه می کنند، اما این موضوع نباید باعث 
احساس اطمینان کاذب در افراد از ایمن بودن در برابر کرونا باشد، چراکه 
بعد از گذشت ۵ تا ۸ ماه از میزان آنتی بادی ها در بدن کاسته شده و گونه 

جهش یافته نیز قدرت بیشتری برای ابتالی افراد دارد.

تفاوتی که موج چهارم کرونا با موج های قبلی دارد این 
است که بیماران بیشتر با حالت گلودرد و آبریزش بینی 

طوالنی و عالئمی شبیه سرماخوردگی مراجعه می کنند

با مسئولان جامعه

مزایده نوبت 
12/20 واحد اجرای شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی کاشــان با توجه به دستور 
فروش رقبه مشاعی در پرونده کالسه ۹۹0۳۴۶۸  اجرای حقوقی 1  صادره از شعبه 
2 دادگاه عمومی حقوقی کاشان به سود اعظم هاللی و زیان حسین جلودار مبنی بر 
فروش پالک ثبتی ۶۵۵2 فرعی از 2۳ مفروز و مجزا از اصلی مذکور بخش 2 کاشان 
واقع در خیابان امیرکبیر کوی گلفا )تقریری( کوی نســترن ۷ دارای عرصه طبق 
سند به مساحت 2۵1 متر مربع و اعیانی در 2 طبقه زیر زمین غیر قابل سکونت و به 
صورت سفت کاری به مســاحت ۹۵ متر مربع و همکف قابل سکونت به مساحت 
حدود 1۶۵ متر مربع به انضمام پارکینگ به مساحت حدود 2۴ متر مربع با عنایت 
به مراتب فوق و ســایر عوامل موثر در ارزیابی از نظر کارشناس محترم ارزش روز 
ششــدانگ عرصه و اعیانی پالک فوق الذکر به مبلــغ 2/۶۵۷/000/000  تومان 
ارزیابی گردیده است و مبلغ 2۷/۳۵0/000  ریال بابت هزینه کارشناسی و اینکه 
کارشناس رسمی منتخب دادگستری پس از بازدید به شرح ذیل اقدام به ارزیابی 
نموده است در تاریخ ۹۹/12/2۳  از ساعت 11 صبح واحد اجرای شعبه اول حقوقی 
به مزایده می گذارد به هرکس و کســانی که از مبلغ کارشناســی شده ذیل الذکر 
شروع و باالترین مبلغ را پیشــنهاد نماید اموال به وی فروخته خواهد شد خریدار 
می بایســت 10 درصد از ارزش کل اموال را فی المجلس تودیع نماید و مابقی را 
ظرف مهلتی که از سوی مسئولین و متصدیان اجرای احکام تعیین و حداکثر آن از 
یک ماه تجاوز نمی کند می بایست پرداخت نماید چنانچه خریدار در مهلت مقرر 
تعیین شده نسبت به پرداخت مابقی بهاء اقدام ننماید سپرده او پس از کسر هزینه 
مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد گردید کسانی که مایلند اموال را 
مالحظه و بازدید نمایند می توانند ۵ روز مانده به وقت مزایده به دایره اجرای شعبه 
اول حقوقی دادگستری کاشان مراجعه نمایند . م الف: 1096778  اجرای شعبه 

اول دادگاه عمومی حقوقی کاشان 
مزایده نوبت

12/21  واحــد اجــرای شــعبه اول حقوقــی دادگاه عمومی حقوقی کاشــان 
با توجه بــه اجرایی صادره لــه فاطمه ســادات عنایتی به وکالــت از جواد علی 
بلندی علیه محمود صالحی مبلــغ ۵00/000/000  ریال بابت اصل خواســته 
و مبلــغ ... ریال بابت هزینه دادرســی و مبلــغ ... ریال بابت حــق الوکاله وکیل 
و مبلغ... ریــال بابت هزینه کارشناســی و مبلــغ ریال .... بابت خســارت تاخیر 
تادیــه از زمان صــدور چک تا زمــان اجرای حکم بر اســاس شــاخص بهای 
کاال و خدمــات اعالمی از بانــک مرکــزی و مبلــغ  2۵/000/000 ریال بابت 
نیم عشــر دولتی مقــداری از اموال محکوم علیه شــامل : 1-  چهار ســرویس 
 قابلمه چــدن گرانیتی طوســی رنگ ۷ پارچــه بــه ارزش ۴0/000/000  ریال

 2- سه سرویس قابلمه چدن گرانیتی قرمز رنگ 12 پارچه به ارزش  ۵1/000/000 
ریال ۳- 10 سرویس آشپزخانه 2۹ پارچه به ارزش 1۳0/000/000 ریال ۴ -  دو 
سرویس چینی 12 نفره )چهارگوش گل قهوه ای و گرد گل فیروزه ای(  به ارزش 
1۶0/000/000 ریال ۵- ظروف دکوری پایه زرین صدفی رنگ طالیی  ۸ تیکه 
به ارزش ۴0/000/000  ریال و ارزش کل اموال فوق الذکر واقع در خیابان رجایی 
پاســاژ امیرکبیر مغازه بلور فروشــی صالحی از نظر کارشــناس محترم به مبلغ 
۴21/000/000 ریال ارزیابی گردیده است توقیف پس از جری تشریفات قانونی 
و اینکه کارشناس رسمی منتخب دادگستری پس از بازدید به شرح ذیل اقدام به 
ارزیابی نموده است است در تاریخ  ۹۹/12/20 از ساعت 10 صبح واحد اجرای شعبه 
اول حقوقی به مزایده می گذارد به هر کسی یا کسانی که از مبلغ کارشناسی شده 
ذیل الذکر شروع و باالترین مبلغ را پیشنهاد نماید اموال به وی فروخته خواهد شد 
خریدار می بایســت 10 درصد از ارزش کل اموال را فی  المجلس تودیع نماید و ما 
بقیی را ظرف مهلتی که از سوی مسئولین و متصدیان اجرای احکام تعیین و حداکثر 
آن از یک ماه تجاوز نمی کند می بایست پرداخت نماید چنانچه خریدار در مهلت 
مقرر تعیین شده نســبت به پرداخت مابقی بهاء اقدام ننماید سپرده او پس از کسر 
هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد گردید  کسانی که مایلند 

اموال را مالحظه و بازدید نمایند می توانند ۵ روز مانده بــه وقت مزایده به دایره 
 اجرای شعبه اول حقوقی دادگستری کاشان مراجعه نمایند . م الف: 1097368  

شعبه اول اجرای احکام مدنی کاشان 
فقدان سند مالکیت

12/2۵ شماره نامه: 1۳۹۹۸۵۶0202۴011۶2۳-1۳۹۹/11/21  نظر به اینکه سند 
مالکیت دو دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی ۳ فرعی از 2۷2۹ اصلی در صفحه 
1۷۸ دفتر 2۴۶ ذیل ثبت ۳2102 به نام حاجیه خانم خلیقی ســیچانی سند تحت 
شماره چاپی ۹۹۸۴۵1 دفترچه ای ثبت و صادر و تسلیم گردیده سپس نیم دانگ 
آن به غیر انتقال و از صفحه خارج شده است ســپس طی دستور شماره 2۹۹/۸۳ 
مورخ 1۳۸۳/02/0۶ شعبه نیابت دادگســتری اصفهان در وثیقه قرار گرفته است 
سپس مالک )حاجیه خانم خلیقی سیچانی( مالک یک و نیم دانگ مشاع مورد ثبت 
بموجب گواهی حصر وراثت شــماره ۴۸۳۳ مورخ 1۳۸۵/11/2۶ شعبه اول حصر 
وراثت اصفهان فوت نموده وراث حین الفوتش عبارتند از دو پسر و چهار دختر به 
 اسامی محمد باقر و محمد صادق و ملوک و طیبه و زینت و فردوس شهرت همگی 
خلیقی فر ســپس بموجب گواهی حصر وراثت 2۵2۶ مورخ 1۳۸۵/0۶/2۵ شعبه 
اول حصر وراثت اصفهان ملــوک احدی از ورثه فاطمه ســلطان خلیقی فر فوت 
نموده وراثت حین الفوتش عبارتند از دو پسر و سه دختر و همسر به اسامی احمد و 
امیر و مریم و مرضیه و راضیه فرزندان و نصراله همســر شهرت همگی خواجوئی 
و الغیر می باشند ســپس نامبرده گان با ارائه درخواســت کتبی به شماره وارده 
1۳۹۹21۷02002۴۴۶۵۶۶ مورخ 1۳۹۹/11/0۴ به انضمام دو برگ استشهادیه 
محلی که امضا شــهود آن ذیل شناســه یکتا 1۳۹۹021۵0۴۷۳0002۶۷ و رمز 
تصدیق ۳۶۷۹۳0 مورخ 1۳۹۹/10/2۷ به گواهی دفترخانه اســناد رســمی ۳۴۴ 
اصفهان رسیده است مدعی هستند که ســند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود 
گردیده است و درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده است  لذا 
مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک 
نوبت آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله به این اداره 
تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده 
سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1098033 قویدل رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

12/2۶ شــماره نامه: 1۳۹۹۸۵۶0221000۷2۴۳-1۳۹۹/10/0۴  سند مالکیت 
۵۴0 سهم مشاع از 1۳۳۵۶0 سهم ششدانگ  پالک ثبتی شماره 12 فرعی از 1۵۳ 
اصلی واقع در بخش 20 ثبت اصفهان بنام امامقلی حیدری سابقه ثبت و صدور سند 
به شــماره چاپی 1۳1۴1۶- )دفترچه(، مورد ثبت صفحه ۵ دفتر ۴2 تحت شماره 
ثبت ۸۹12 بموجب سند انتقال قطعی بشماره ۶۵۳۷-1۳۸۴/۷/2۳ دفترخانه 1۳۷ 
اصفهان به مالکیت نامبرده در آمده و سند صادر و تسلیم شده است دیده  و سپس 
نامبرده با ارائه درخواســت کتبی به انضمام دو برگ استشهادیه که امضاء شهود 
آن ذیل شــماره یکتا 1۳۹۹021۵۵۸۸۶000۶2۳ و رمز تصدیق ۵۴۵1۹۸ مورخ 
1۳۹۹/۷/1۵ که به گواهی دفتر خانه ۳1 اصفهان رســیده مدعی اســت که  سند 
مالکیت آن بعلت جابجایی مفقود گردیده و وی درخواســت صدور سند مالکیت 
المثنی ملک فوق را نموده لذا مراتب  به اســتناد تبصــره یک اصالحی ذیل ماده 
120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار 
این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا 
سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل 
سند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر 

اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
 اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1097997 

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

12/2۷  شــماره نامه: 1۳۹۹۸۵۶0202۳00۷۴۳۳-1۳۹۹/11/۳0 سند مالکیت 
ششدانگ اعیان آپارتمان بشــماره پالک 2020/۳0 بانضمام انباری و پارکینگ 
بشــماره فرعی ۴2 و ۵2  واقع در بخش ۴ ثبت اصفهان ذیل ثبت ۵۵2۵۷ صفحه 
2۸۷ دفتر 2۷1 با شــماره چاپی 2۵1120- الف ۸۳ بنام ســید محمود میر هندی 
اصفهانی ثبت و سند مالکیت آن صادر و تسلیم شد. طی سند ۸۵/0۷/2۶-۶20۴ 
دفترخانه 1۴۶ اصفهان تمامت آن به صدیقه ســعیدی پور انتقال شده با توجه به 
اعالم فقدان سند مالکیت یاد شده از صدیقه سعیدی پور مالک و درخواست صدور 
المثنی بشــماره ۹۹۳02۴0۴۵-۹۹/11/1۹ و ارائه دو برگ استشهاد شهود با رمز 
تصدیق ۷2۶1۷۸ و شــماره یکتــا 1۳۹۸021۵۵۷00000۳۵0 دفترخانه ۳۸0 
اصفهان  ســند مالکیت المثنی در اجرای ماده 120 آئین نامه قانون ثبت و تبصره 
های ذیل آن در شرف صدور اســت  لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی 
ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
از تاریخ انتشار این آگهی 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 سند مســترد گردد بدیهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
 معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1097821  ابوالفضل ریحاني محمد زاده مدیر واحد ثبتی اداره  ثبت 

اسناد و امالک مرکزي اصفهان
مزایده اموال منقول نوبت دوم

12/2۹ اجرای احکام شــعبه اول دادگاه حقوقی فالورجــان درنظردارد درپرونده 
شــماره اجرائی ۹۸ / ۳0۹۳ موضوع علیه آقای حســنعلی میرزایــی با ضمانت 
مهدی میرزایــی وله عبــاس نصرالهی ده ســرخی درتاریــخ 1۸ / 12 / ۹۹ به 
منظور فروش یکدســتگاه نان پهن کن اصفهان پخت ) ماشــین چانه پهن کن ( 
کارکرده واقع در کلیشــاد خ کمربندی بیمارســتان روبروی ورزشگاه   ازساعت 
10 الی 11 صبح جلســه مزایده دردفتر اجرای احکام ضعبه اول شــورای حقوقی 
فالورجان اتاق 1۹  برگزار نماید اموال موضوع مزایده توســط کارشناس رسمی 
دادگســتری به مبلغ 000 / 000 / ۳۵0 ریال ارزیابی شــده اســت . متقاضیان 
خرید می توانند پنــج روز قبل از مزایــده باحضور در محل این اجــرا ازموقعیت 
اموال مطلع شــوند . مزایده ازقیمت ارزیابی شده شــروع وبرنده کسی است که 
باالتریــن قیمت را پیشــنهاد نماید ضمنا " کلیــه هزینه های مزایــده برعهده 
برنده مزایده است وکسانی می توانند درجلســه مزایده شرکت نمایند که حداقل 
 ده درصد قیمت ارزیابی شــده راهمراه داشــته باشــند . م الف: 1097239 

مدیر اجرای احکام شعبه اول دادگاه حقوقی فالورجان 
مزایده 

12 شــماره آگهــی: 1۳۹۹0۳۹0200۳0001۹۸ شــماره پرونــده:  /۳1
1۳۹۹0۴00200۳0000۳۹ آگهی مزایــده پرونده اجرائی به شــماره بایگانی: 
۹۹000۸۹ سه دانگ مشاع از شــش دانگ پالک ثبتی 21 فرعی از ۴2۹ اصلی 
بخش 1۴ ثبت حوزه ثبت اصفهان، که شش دانگ آن به مساحت 1۷۳ متر مربع 
واقع در آدرس: خیابان بهشــت محله جنیران کوی نادری بن بست شهید نصراله 
سنائی  پالک ۳ کدپستی ۸۳۹۷1-۸1۸۸۹ که ســند مالکیت آن با شماره چاپی 
۳2۸1۶۷ سری الف ۸۳ صفحه 1۹1 دفتر ۷1۹ و شــماره ثبت 111۵2۳، ملکی 
آقای رسول جنترانی ثبت و صادر شده است با حدود و مشخصات: شمااًل: به طول 
10/۳۵ متر دیواریست به بن بست، شرقًا: به طول 1۷/۹0 متر دیوار به دیوار خانه 
 احداثی در باقیمانده ۳2۹ فرعی، جنوبًا: به طول ۹/2۵ متر درب و دیواریســت به 

بن بست، غربًا: به طول 1۸/10 متر دیوار به دیوار خانه احداثی در باقیمانده مزبور 
که مشخصات ملک طبق نظر کارشناس: یک باب مسکونی دارای حدود 1۷۳ متر 
مربع عرصه و حدود 2۳۷ متر مربع اعیانی شــامل دو طبقه )همکف و اول( دارای 
پروانه ساختمانی به شــماره 1۹/۷2۹2 مورخ ۸2/0۶/۳0 با مصالح اسکلت بتونی 
و ســقف تیرچه بلوک، نمای خارجی سرامیک و ســنگ طبقه همکف: با قدمت 
حدود 1۵ سال، دارای آشپزخانه اپن با کف ســرامیک و بدنه کاشی کاری شده و 
کابینت فلزی و پنجره ها آلومینیوم شیشــه خور و دربهای داخلی چوبی، سیستم 
سرمایش توســط کولر آبی و گرمایش بخاری گازی اشتراکات برق و گاز مستقل 
و آب مشترک تامین و سطوح داخلی سفید کاری و رنگ شده، طبقه اول با قدمت 
حدود ۳ سال، سطوح داخلی سفید کاری شــده، کف هال و اتاقها سرامیک فرش، 
پنجره ها آلومینیوم شیشــه خور و دربهای داخلی چوبی و آشــپزخانه اپن با کف 
سرامیک و بدنه کاشــی کاری شــده و کابینت ام دی اف، سرویسهای بهداشتی 
با کف ســرامیک و بدنه کاشی کاری شده، سیستم ســرمایش توسط کولر آبی و 
گرمایش پکیج دارای اشــتراک از برق مجزی و آب مشــترک با همکف توضیح 
اینکه ملک مذکور فاقد پایان کار می باشــد و یک واحد پارکینگ سرپوشیده در 
طبقه همکف و یک اتاق در باالی طبقه اول می باشــد کــه در قبال طلب خانم 
معصومه میر احمدی بابت مهریه مندرج در ســند ازدواج: شــماره سند: ۸۷۹۶، 
تاریخ ســند: 1۳۷۷/0۶/01، دفترخانه صادر کننده: دفترخانه ازدواج 1۷۶ شــهر 
اصفهان اســتان اصفهان، توقیف گردیده از ساعت ۹ الی 12 روز چهارشنبه مورخ 
1۳۹۹/12/20 در شعبه مهریه اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در اصفهان 
خیابان جی خیابان تاالر میدان هفت تیر شــعبه مهریه اداره اجرای اسناد رسمی 
از طریق مزایده به فروش می رســد. مزایده از مبلغ پایه ۵/۵00/000/000 ریال 
)معادل پانصد و پنجاه میلیون تومان( شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین 
قیمت پیشنهادی فروخته می شــود. این آگهی یک مرتبه در سایت سازمان ثبت 
اسناد و امالک کشور و روزنامه زاینده رود در تاریخ 1۳۹۹/12/0۴ چاپ و منتشر 
می گردد و درج در سایت سازمان به منزله انتشار در روزنامه کثیر االنتشار محلی 
می باشــد و خریداران جهت شــرکت در مزایده باید مبلغ ده درصد پایه مزایده را 
 IR0۹010000۴0۶101۳20۷۶۷01۹2 :طی فیش ســپرده به شماره حســاب
بنام تمرکز وجوه ســپرده اداره کل ثبت اســناد و امالک کشــور با شناسه واریز 
۹۹۸10۸۵۶11۶10۷00۷0۵۷0000000000 نزد بانــک مرکزی بابت پرونده 
کالسه فوق پرداخت نمایند. برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را 
ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی 
که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور 
 قابل اســترداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شــد.  الزم به ذکر است کلیه 
هزینه های قانونی تا تاریخ مزایده اعم از  اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده 
باشــد به عهده برنده مزایده اســت و در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت 
هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد خواهد شــد و نیم عشر و 
حق مزایده نقداً وصول می گردد ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رســمی گردد، 
مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ســاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.  

م الف:1098239 یعقوبی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

اعالم مفقودی 

دفترچه قرارداد به شــماره 2385-02- و- ج صادره از 
شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان مربوط به 
اینجانب احسان اله مکاری به شماره ملی 2030063411  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.



مسابقات بدمینتون انتخابی المپیک قرار بود از ماه مارس آغاز شود؛ اما فدراسیون جهانی بدمینتون تغییراتی در برنامه خود به وجود آورد و زمان برگزاری مسابقات 
را تمدید کرد. طبق اعالم  برنامه جدید فدراسیون جهانی، مسابقات انتخابی از ۲۵ آوریل )پنجم اردیبهشت ۱۴۰۰( آغاز می شود و ۱۵ جون ) ۲۵ خرداد ۱۴۰۰( هم 
به پایان می رسد. در همین راســتا برگزاری برخی مسابقات هم به تعویق افتاده که زمان جدید آن ها اعالم خواهد شــد. ثریا آقایی، بانوی ملی پوش بدمینتون 
ایران به دنبال گرفتن سهمیه المپیک بود. او مدتی پیش در لیگ برتر از ناحیه زانو دچار مصدومیت شد. از این رو تحت عمل جراحی قرار گرفت و فعال  دو ماه باید 
استراحت داشته باشد.با توجه به تغییر زمان بندی مســابقات انتخابی المپیک باید دید این تغییر به نفع آقایی است و می تواند خودش را به مسابقات برساند 
و یا مانند چهار سال پیش دوباره مسابقات کسب سهمیه را از دست می دهد.آقایی چهار سال پیش در حالی که برای گرفتن سهمیه المپیک ریو تالش می کرد 

مصدوم شد و ادامه مسابقات انتخابی المپیک را از دست داد.

 »ثریا آقایی« به  مسابقات بدمینتون انتخابی المپیک می رسد؟

دوشنبه 4 اسفند  1399 / 10 رجب 1442/ 22 فوریه 2021/ شماره 3198

ستاره پرسپولیسی سپاهان در آستانه جدایی
احتمال جدایی بازیکن مطرح تیم فوتبال ســپاهان اصفهان وجود دارد.طالیی پوشان اصفهانی 
یکی از بهترین تیم های نیم فصل اول بوده اند که مســابقات را با رتبه خوبــی نیز تمام کردند و به 
نظر نمی رســد با توجه به بازیکنان با کیفیتی که در این تیم وجود دارد، شــاهد تغییرات آنچنانی 
باشــیم. مهدی کیانی یکی از سرشناس ترین بازیکنان لیگ برتر به شــمار می رود که احتماال در 
پنجره زمستانی پس از دو سال و نیم حضور در سپاهان از این تیم جدا خواهد شد.ضمن این که 
زمزمه هایی درمورد درخواست رضا دهقانی و محمدرضا خلعتبری که سابقه بازی در پرسپولیس 
را دارد نیز برای جدایی شنیده می شود. البته یک باشگاه برای جذب رضا میرزایی درخواست داده 
است. برای تقویت تیم، نویدکیا در پست هافبک به دنبال یک مهره بازیساز است که اکبر صادقی 

از شهرخودرو یکی از گزینه های او به شمار می رود.

تازه ترین ادعا درباره پرونده جنجالی »ویلموتس«
مسئوالن فدراسیون همچنان به آینده خوش بین هســتند.پرونده مارک ویلموتس و ایران هنوز 
به رای نهایی نرســیده و دادگاه عالی ورزش در حال بررسی پرونده اســت و به زودی رای صادر 
می شود. وقتی صادق درودگر، رییس کمیته اقتصادی و عضو هیئت رییسه فدراسیون فوتبال با 
سوال درباره این پرونده روبه رو شد، گفت: »من در جریان پرونده ویلموتس نیستم ولی خیلی 
خوش بینم که با یک جریمه کوچک پرونده حل و فصل شــود.« البته پیش از این هم مسئوالن 

فدراسیون گفته بودند پرونده ویلموتس مشکل ساز نیست.

کنایه به »وریا« و افشای رقم قرارداد »شجاع«!
کاپیتان اســتقالل قرارداد قبلی خود را فسخ و قرارداد جدیدی در تابســتان گذشته بست.هنوز 
مشکالت بین باشگاه اســتقالل و وریا غفوری حل و فصل نشده اســت. این بازیکن قراردادی 
۲.۵ میلیارد داشــت که آن را فســخ و قراردادی 6 میلیاردی امضا کرد. صــادق درودگر، رییس 
کمیته اقتصادی فدراســیون و عضو هیئت رییســه فدراســیون هم در واکنش به افزایش رقم 
قرارداد بازیکنان به کنایه گفت: »بعضی از بازیکنان باوجود داشتن قرارداد، باشگاه را تحت فشار 
قرارداده اند و با انعطاف بیخود مدیریت، قراردادشان را چند برابر کردند که منطقی نیست. از سوی 
دیگر رقم بازیکنان باال رفته. مثال رقم قرارداد شــجاع خلیل زاده در قطر 9۰۰ هزار یورو است که در 

فوتبال ایران مبلغ زیادی می شود.«

 تیرک دروازه رقبا؛دشمن بزرگ »قلعه نویی« 
در لیگ بیستم

سرمه ای پوشــان گل گهر این فرصت را داشتند تا در نیمه نخســت تقابل با پرسپولیس از حریف 
خود پیش بیفتند؛ اما با بدشانســی توپ آن ها راهی به دروازه پیدا نکرد.پیش از آن که جشنواره 
گل شــاگردان یحیی گل محمدی در سیرجان به پا شــود و آن ها حریف خود را با پنج گل گلباران 
کنند، یک فرصت ایده آل در اختیار تیم میزبان قرار گرفت؛ اما گل گهری ها با بدشانسی نتوانستند 
دروازه پرسپولیس را باز کنند؛ فرصتی که روی یک ارسال ضربه کرنر نصیب شاگردان قلعه نویی 
شد.احمدرضا زنده روح توپ را از سمت چپ دروازه پرســپولیس ارسال کرد و توپ مستقیما به 
ســوی دروازه لک کمانه کرد ولی پیش از ورود به دروازه به تیرک اصابت کــرد تا یک گل زیبا در 
سیرجان به ثبت نرسد و شاگردان قلعه نویی نتوانند در همان ۱۵ دقیقه آغازین از حریف خود پیش 
بیفتند.البته این بدشانسی مختص به دیدار با پرسپولیس نیست، چرا که سرمه ای پوشان گل گهر 
با 8 ضربه به تیرک دروازه در طول نیم فصل نخســت لیگ بیستم، رکورددار هستند و بدون شک 

اگر این بدشانسی گریبان آن ها را نمی گرفت، پایانی بهتر در نیم فصل برای شان رقم می خورد .

هفته دوازدهم لیگ برتر فوتسال؛

گیتی پسند در جنگ با شهروند ساری

در دوازدهمین هفته از رقابت های لیگ   سمیه مصور
برتر فوتسال، تیم گیتی پسند در ورزشگاه 
پیروزی به مصاف تیم شهروند ساری می رود و بازار کوثر اصفهان نیز 

دربرابر تیم سن ایچ ساوه قرار می گیرد.

گیتی پسند- شهروند ساری
 شاگردان وحید شمسایی در بازی گذشــته خود برابر تیم کراپ الوند 
به تساوی دو بر دو رسیدند تا با کسب یک امتیاز این دیدار ۱8 امتیازی 
شــده و در رده دوم جدول رده بندی جای بگیرند.گیتی پسند بعد از 
انجام ۴ دیدار رسمی در ســالن مخابرات اصفهان به سالن پیروزی 
بازگشــته تا از حریفان خود در این ســالن بین المللی میزبانی کند. 
نماینده اصفهان با ۱8 امتیاز و یک بازی کمتر نسبت به مقاومت البرز 
در رده دوم لیگ برتر ایســتاده و با کسب ســه امتیاز دیدار پیش رو 
می تواند با توجه به استراحت نماینده البرز دوباره به صدر جدول گروه 
خود صعود کند. در آن سوی میدان تیم شــهروند که در بازی گذشته 
در یک بازی پرگل 8 بر ۲ مهمانش منصوری قرچک را شکســت داد 

امروز با روحیه ای مضاعف به مصاف گیتی پســند می رود.شــهروند 
ســاری در حال حاضر با 9 امتیاز در رده ششــم جدول ۷ تیمی گروه 
الف قرار دارد و در سه بازی آخر باید برای کسب امتیازات الزم تالش 
کند تا در پایان فصل، گزینه ســقوط نباشد. تیم شــهروند برای بهبود 
جایگاه خود چاره ای جز امتیاز گرفتن در دیدار پیش رو ندارد از این رو 
می توان پیش بینی کرد بازی زیبایی در پیش خواهد بود. دیدار رفت 
این دو تیم  با تساوی پر گل چهار بر چهار به پایان رسیده بود. اسماعیل 
کمربســته و هادی ترابی از آذربایجان شــرقی با همراهی حســین 
امیری و محمدمهدی حقوقی قضاوت دیدار گیتی پســند اصفهان و 
شهروند ســاری را بر عهده خواهند داشت. همچنین عباس دهقانپور 
نیز ناظر داوری این مسابقه خواهد بود.بر اساس اعالم روابط عمومی 
باشگاه گیتی پسند این دیدار به صورت زنده از شبکه اصفهان با حضور 

کارشناسان برای عالقه مندان پخش خواهد شد.

سن ایچ ساوه- بازارهای روز کوثر
شاگردان سعید رستمی در بازی گذشــته با ارائه یک بازی تماشایی 

موفق شدند تیم فرش آرای مشــهد را با نتیجه شش بر چهار شکست 
دهند تا با کسب سه امتیاز این دیدار خانگی ۱۱ امتیازی شده و در رده 

پنجم جدول رده بندی گروه ب این رقابت ها قرار بگیرند.
تیم بازار های روز کوثر برای جلوگیری از ســقوط نیاز مبرمی به کسب 
امتیازات دیدارهای باقی مانده داشته از این رو با تمام قوا مقابل تیم 
سن ایچ ساوه قرار می گیرد. شاگردان سعید رستمی با پیروزی هفته 
گذشــته روحیه خوبی پیدا کرده و با آمادگی باالیی آماده دوازدهمین 
دیدار خود در این دوره از رقابت های لیگ برتر فوتسال کشور می شوند. 
دیدار رفت این دو تیم با نتیجه پر گل هفت بر دو به سود تیم سن ایچ 

ساوه پایان یافته بود.
علی حجی زاده و علی زنگنه با همراهی  ولی صفارها  و بهشاد پنجه زاده 
قضاوت دیدار ســن ایچ ســاوه و بــازار روز کوثر را بر عهــده خواهند 
 داشــت. همچنین عباس رنجی ناظر داوری این مسابقه خواهد بود.
دیدارهای هفته دوازدهم رقابت های لیگ برتر فوتســال کشور عصر 
امروز به طور همزمان در گروه الف و ب این مســابقات از ساعت ۱۵ 

آغاز می شود.

رقابت جذاب و تماشــایی قوی ترین مردان ایران و 
نبرد آن ها با گوی، کنده و وزنه های چندصد کیلویی 
خاطرات خوش مــردان آهنیــن در دهه های ۷۰ و 
8۰ را زنــده کرد.قوی تریــن مردان ایران کــه با نام 
مردان آهنین از دهه ۷۰ جای خــود را در خانه های 
مردم باز کرد، در دهه 9۰ به خاطر قطع شدن پخش 
تلویزیونی کمتــر مورد توجه قرار گرفتــه؛ اگرچه در 
ســال 9۷ هم یک بار دیگر این رقابــت از تلویزیون 
پخش شد.حتی خیلی ها معتقدند همین مسابقه 
مردان آهنین باعث شــده تا باشگاه های بدنسازی 
در ایران رونــق بگیرند و به جایی برســند که امروز 
فدراســیون آمار آن ها را نزدیک به ۲۵ هزار باشگاه 
عنوان می کند. محراب فاطمی کــه پرافتخارترین 
ورزشکار در مســابقه مردان آهنین با ۴ قهرمانی به 
شــمار می رود، در این باره می گویــد: »وقتی ما در 
دهه ۷۰ این رشــته را آغاز کردیم، شاید در تهران ۱۰، 

۱۵ باشگاه بدنسازی بیشتر نبود، اما این تعداد یک 
سال بعد از پخش مسابقه مردان آهنین به ۷۰۰، 8۰۰ 
باشگاه رسید.«حاال که بیش از ۲ دهه از استارت این 
مسابقه جذاب بین غول های پرقدرت ورزش ایران 
می گذرد، همچنان هم مردم پیگیر قهرمانان قدیمی 
آن هستند، اما شاید به خاطر عدم پخش تلویزیونی 
در سال های اخیر کمتر کســی بداند که  رکوردهایی 
به مراتب باالتر از گذشته در مســابقات قوی ترین 
مردان در حال ثبت و جابه جایی است.بعد از تغییر 
و تحوالتی که در رأس فدراسیون بدنسازی رخ داد، 
فرامرز خودنگاه به عنــوان رییس کمیته قوی ترین 
مردان و تیمش طی روزهای اخیر مامور شــدند تا 
مسابقه قوی ترین مردان را به میزبانی ایرانشهر در 
استان سیستان و بلوچستان برگزار کنند؛ مسابقه ای 
که به جز یکی، دو نفر بقیه مدعیان این رشته در آن 
حضور داشتند و رقابتی نزدیک و جذاب را هم ترتیب 

دادند.۱۰ فینالیســت این مســابقات بعد از ۵ آیتم 
مرحله مقدماتی عصر روز پنجشنبه شناخته شدند تا 
جمعه در یک رقابت جذاب و نفس گیر برای کسب 
عنوان قوی ترین مرد ایران رقابت کنند. جالب اینجا 
بود که بین ورزشــکاران حاضر در ایــن دوره برخی 
ورزشکارانی که در دهه 8۰ هم در مردان آهنین حضور 
داشــتند، رویت می شدند. محســن مسن آبادی، 
مهرداد باجالن، فرشــید همتی و... از جمله نفراتی 
بودند که سابقه نبرد جذاب با چهره های نام آشنای 

مردان آهنین را هم در کارنامه داشتند.

برگزاری رقابت جذاب قوی ترین مرد ایران در نقطه صفرمرزی

خبر روز

»رویس« به رکورد 300 بازی در بوندسلیگا رسید
بوروسیا دورتموند در هفته بیست و دوم بوندسلیگا به مصاف شــالکه رفت و با ۴ گل به پیروزی 

دست پیدا کرد.
در این دیدار مارکو رویس در ترکیب اصلی دورتموند به میدان رفت و 8۰ دقیقه بازی کرد.طبق اعالم 
شبکه آماری، اوبتا رویس با حضور در دیدار برابر شــالکه به رکورد ۳۰۰ بازی در بوندسلیگا رسید. 
او این تعداد بازی را با پیراهن بوروسیا مونشــن گالدباخ و دورتموند انجام داده است.دورتموند 

با پیروزی که در این دیدار به دست آورد با ۳6 امتیاز در رده ششم جدول رده بندی قرار گرفت.

جیمی کاراگر:

نمی شود که مدام بگویند »فن دایک« بیرون است!
ویرژیل فن دایــک، مدافع با تجربه لیورپول، از اکتبر گذشــته و در پــی مصدومیت جدی رباط 
صلیبی، در ترکیب این تیم قرار نگرفته است.جیمی کاراگر می گوید که وقت آن رسیده که لیورپول 
دســت از اســتفاده از غیبت فن دایک به عنوان بهانه ای برای توجیه افت شدید و شکست های 

خود در این فصل بردارد.
شکست شنبه شب لیورپول برابر اورتون در دربی مرسی ساید، چهارمین شکست خانگی پیاپی 
این تیم پس از 98 سال بود!جیمی کاراگر گفت:»لیورپول آنقدر ضعیف بوده که آنها به هر چه که 
حق شان بود رسیدند. آنها نمی توانند مدام بگویند ویرژیل فن دایک را نداریم. حتی من هم دیگر 
حالم از گفتن این جمله به هم می خورد.در حال حاضر حمله کردن هم برای لیورپول همان قدر 
مشــکل بزرگی اســت که دفاع کردن. می دانم که لیورپول مالکیت توپ را در اختیار داشت ولی 
این به هیچ دردی نمی خورد اگر شــما نتوانید موقعیتی روی دروازه خلق کنید و این یک مشکل 
خیلی بزرگ برای این تیم لیورپول اســت. اکنون وقتی انتظار دارید تیم لیورپول گل بزند، خیلی 

به ندرت می بینید که بازی کند.«
 گرام ســونس، ســتاره ســابق لیورپول، نیز گفت: آنها ســایه ای از خود پیشین شــان هستند.

 تبدیل به حریفی آســان شــده اند. برد ۲-۰ برای اورتون نتیجه غیرمنتظره ای نیســت که به آن 
افتخار کنند. آنها شایســته برد بودند. در تمام مناطقی از زمین کــه واقعا اهمیت دارند، اورتون از 

لیورپول بهتر بود.

دنی کاردناس:
امیدوارم رئال مادرید قهرمان اللیگا شود

 دنی کاردناس با توپ گیری هایش به کابوس اتلتیکو مادرید در ورزشــگاه وانــدا متروپولیتانو 
تبدیل شــد. این دروازه بان جوان یکی از دالیل اصلی پیروزی تیم پاکو لوپز در مقابل صدرنشین 
اللیگا با نتیجه ســه بر صفر بود. کاردناس در مصاحبه با رادیو کادنا کوپه در مورد پیروزی تیمش 
صحبت کرد:» وقتی در هفته گذشته مقابل اتلتیکو مســاوی کردیم، گفتیم که از صدرنشین یک 
امتیاز گرفتیم اما بازی اخیر یک بمب بود. کمی شــانس و کمی تالش تیم در آن نقش داشت.« 
محصول آکادمی لوانته در پاســخ به این پرسش که دوســت دارد چه تیمی قهرمان اللیگا شود، 
جواب جالبی داد و گفت:» سوال مشــکلی است اما بر اســاس خاطرات کودکی ام امیدوارم و 
دوســت دارم که رئال مادرید قهرمان شود. خانواده ام همگی رئالی هســتند. آنها اهل کاتالونیا 

هستند؛ اما رئالی بوده اند.«
 کاردناس ۲۳ ســاله که تجربه حضور در آکادمی بارســلونا و اسپانیول را داشــته هم می گوید:

» در کودکی در بارسا بازی کردم و زمانی که به رده نوجوانان رســیدم و می توانستم بین بارسلونا 
و اســپانیول یکی را انتخاب کنم، به ســراغ دومی رفتم و بعد از آن به لوانته ملحق شــدم.« در 
 حال حاضــر با نتایج روز شــنبه اللیگا، رئــال مادرید فقط ســه امتیاز تا اتلتیکوی صدرنشــین

 فاصله دارد.

فوتبال جهان

 پاداش قهرمانی آسیا
 با تورم صفر شد !

کاپیتان جدید تیم ملی فوتســال زنان ایران با 
انتقاد از مسئوالن فدراســیون فوتبال بار دیگر 
نســبت به عدم پرداخــت پــاداش قهرمانی 
جــام ملت هــای آســیا انتقــاد کرد.موضوع 
پاداش قهرمانــی تیم ملی فوتســال زنان در 
جام ملت هــای آســیا در دوره متوالی ۲۰۱۵ و 
۲۰۱8 بارها در رسانه ها مطرح شده و مسئوالن 
فدراســیون فوتبــال و وزارت ورزش نیز تاکید 
کرده اند که این مطالبات پرداخت خواهد شد 
اما هنوز با گذشت ۳ ســال از آخرین قهرمانی، 
خبری از پرداخــت مطالبات نیســت.فرزانه 
توســلی، کاپیتــان جدید تیم ملی فوتســال 
زنان کــه یکی از اعضــای مجمــع انتخاباتی 
ریاست فدراســیون فوتبال خواهد بود، درباره 
بدقولی های مکرر مسئوالن و بی توجهی آن ها به 
پرداخت پاداش فوتسال زنان گفت: اگر مسئله 
بیماری کرونا پیش نمی آمد تا االن ســومین 
جام ملت ها را هم پشت ســر گذاشته بودیم؛ 
۲۵ میلیون تومان شاید سه سال پیش به درد 
می خورد؛ اما االن پولی نیست. این فدراسیون 
حاضر نیســت همان را هم پرداخت کند. ما در 
سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱8 در شــرایطی قهرمان 
آسیا شدیم که کشورهایی مثل ژاپن امکانات 
ویژه تری داشــتند. همیشه وقتی از مسابقات 
برمی گردیم، ۲-۳ روز اول مورد استقبال قرار 
می گیریم و همه برای عکس گرفتن می آیند، 
اما بعد از آن فرامــوش می کنند. فکر می کنم 
فدراسیون پاداش ما را فراموش کرده و آنقدر 
جابه جا شــده که ممکن اســت رییس جدید 
بگوید پرداخت آن به من ربطی ندارد.توســلی 
هم چنین ادامه داد: امیدوارم هرکسی روی کار 
می آید، پاداش ما و فوتسال مردان را پرداخت 
کند چون حق بازیکنان است، برای آن زحمت 
کشــیده اند و عرق ریخته اند؛ شــاید اگر این 
پاداش را بیشــتر کننــد گوشــه ای از زحمات 
بازیکنــان را  جبران کند. آنقدر در این ســال ها 
اتفاقات بدی افتاده و فدراســیون بدهی هایی 
را باال آورده که فوتبال و فوتســال را تحت تاثیر 
قرار داد، اما امیدوارم از ۱۰ اسفند به بعد شاهد 

اتفاقات خوبی باشیم .

نماینده اصفهان با 18 امتیاز و یک بازی کمتر نسبت به 
مقاومت البرز در رده دوم لیگ برتر ایستاده و با کسب 
سه امتیاز دیدار پیش رو می تواند با توجه به استراحت 
نماینده البرز دوباره به صدر جدول گروه خود صعود کند

مستطیل سبز

وز عکس ر

نشست مدیران عامل 
 باشگاه های سپاهان 

و ذوب آهن
محمدرضا ساکت و مجتبی فریدونی 
به عنوان مدیران عامل دو باشــگاه 
ســپاهان و ذوب آهــن اصفهان با 

یکدیگر دیدار کردند.
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معاون عمران شهری شهردار اصفهان خبر داد:

پیشرفت 90 درصدی پروژه میدان امام علی )ع(
 معاون عمران شهری شهردار اصفهان از پیشــرفت ۹۰ درصدی پروژه میدان امام علی )ع( خبر 
داد و گفت: برای اجرای پروژه میدان امام علی )ع( ۲۲ قرارداد به مبلغ ۷۷ میلیارد تومان منعقد 
شده است.ایرج مظفر با ارائه گزارش چهار ساله معاونت عمران در مدیریت پنجم شهر از ابتدای 
مهرماه سال ۹۶ تاکنون، اظهار کرد: در شهرداری اصفهان عناوین پروژه ها به سه دسته کلی شامل 
پروژه هایی که معاونت عمران در حال اجرای آن بوده، پروژه هایی که از تاریخ یکم مهرماه ۹۶ آغاز 
شده و پروژه های تکمیل و تحویل موقت شده در این تاریخ، تقسیم بندی شده است.وی با بیان 
اینکه برای اجرای پروژه میدان امام علی )ع( ۲۲ قرارداد به مبلغ ۷۷ میلیارد تومان منعقد شده 
است، افزود: از این تعداد ۱۳ قرارداد با مبلغ ۵۹ میلیارد تومان از اول مهرماه ۹۶ به بعد آغاز شده 

و ۱۷ قرارداد با مبلغ ۲۱ میلیارد و ۹۸۰ میلیون تومان تحویل موقت شده است.
معاون عمران شــهری شــهردار اصفهان با ابراز خرسندی از پیشــرفت حدود ۹۰ درصدی پروژه 
میدان امام علی )ع(، تصریح کرد: در میدان امام علــی )ع( بزرگ ترین پروژه، تکمیل مجموعه 
تجاری زرین است که با رفع مسائل بین مشارکت کنندگان مقرر شد شهرداری به صورت پیمانی 
این پروژه را انجام دهد.وی افزود: پروژه میدان امام علی )ع( دارای ســه فاز بود که فاز نخست 
احداث میدان ترافیک و زیرگذرها، فاز دوم احداث میدان اصلی و فاز ســوم بدنه سازی و فضای 

چند منظوره است.
مظفر خاطرنشان کرد: از نیمه دوم ســال ۹۶ تاکنون دو هزار و ۲۲۷ قرارداد عمرانی با اختصاص 
اعتبار بیش از یک هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان منعقد و از این تعــداد یک هزار و ۸۰۰ قرارداد تکمیل 

شده است.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری:

نمادهای آسیب  دیده شهر اصفهان مرمت می شود
مدیرعامل ســازمان زیباسازی شــهرداری اصفهان اظهار کرد: پس از ســرقت برخی آثار هنری 
شــهری در اصفهان هماهنگی های الزم برای حفاطت بیشتر نمادهای شــهری و با حساسیت و 

تدابیر شدیدتر انجام شد. 
حسن موذنی با اشاره به مقوله تخریب گرایی یا وندالیسم گفت: تخریب اموال عمومی و سرقت 
آثار هنری در زمره بزه ها و ناهنجاری های اجتماعی است که جامعه شناسان آن را عکس العملی 
خصمانه و واکنشی نسبت به برخی از فشارها، نامالیمات، اجحاف ها و شکست ها تحلیل می کنند.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان ادامه داد: تخریب گران و سارقان آثار ارزشمند و 
فرهنگی_هنری شــهر باید بدانند که صدمه زدن به این اموال که متعلق به عموم مردم است جرم 
محسوب می شــود و این افراد تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.وی تعمیر و مرمت نمادها 
و المان های شهری آســیب  دیده را مستلزم هزینه کرد دانســت و تاکید کرد: پیش از این ردیف 
بودجه ای برای این امر در نظر گرفته نشده بود، اما در سه سال اخیر ردیف بودجه ای برای مرمت و 
تعمیر نمادها و المان های شهری اصفهان اختصاص داده شده و تا کنون در حوزه تعمیرات و پتینه 

آثار هنری شهری اقدامات خوبی شده است.
موذنی افزود: با توجه به حساسیت برخی نمادهایی که توسط اساتید برجسته ساخته شده است، 
عملیات مرمت آثار با نظارت هنرمندان ســازنده انجام می گیرد.مدیرعامل ســازمان زیباسازی 
شهرداری اصفهان با بیان اینکه این شــهر و تمامی آثار هنری واقع در کالبد شهری به همه مردم 
تعلق دارد، خاطرنشــان کرد: شهروندان در زمینه حفظ و حراســت از نمادها و المان های شهری 
با شهرداری همکاری و همراهی کنند تا شاهد شهری همیشــه زیبا و بانشاط باشیم.وی افزود: 
شهروندان می توانند در صورت مشاهده هرگونه اقدام در زمینه آسیب و یا سرقت آثار هنری سطح 

شهر موضوع را به سامانه ۱۳۷ اعالم کنند.

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان مطرح کرد:

وزارت میراث، آماده تعامل با شهرداری اصفهان برای ساماندهی تپه اشرف  

شهردار اصفهان در نشست مشترک با مدیرکل سازمان میراث فرهنگی 
استان اصفهان با اشاره به لزوم ســاماندهی تپه تاریخی اشرف اظهار 
کرد: اراده و دغدغه شهرداری بر ساماندهی و رسیدگی به این محوطه 
تاریخی اســت زیرا معتقدیم ادامه کاوش ها در ایــن نقطه، برگی به 

تاریخ شهر اصفهان اضافه می کند. 
 قــدرت ا... نوروزی، با بیان اینکــه اگر تاریخ اصفهــان به چند فصل 
تقسیم شــود، تپه اشــرف نماد یک فصل بســیار مهم است، گفت: 
شــهرداری اصفهان آمادگی دارد با تعامل میــراث فرهنگی در زمینه 

ساماندهی و کاوش در این محوطه کمک کند.
وی بیان کرد: شهرداری آمادگی دارد با توجه به جاذبه های گردشگری 
تپه اشــرف، اقدامــات مقدماتی همچــون نصب تابلــوی معرفی و 
شناسنامه اثر و پیرایش محیط پیرامونی شامل خواناسازی و نخاله 
برداری تپه در ضلع شــمالی را با هماهنگی میــراث فرهنگی تا پایان 

سال انجام دهد.
شهردار اصفهان تاکید کرد: با توجه به اهمیت این پروژه در زمینه تاریخ 
اصفهان، شهرداری اصفهان مشارکت در این زمینه با میراث فرهنگی 
را طی سال های گذشته در جلسات مطرح و اعالم کرد و خوشحالیم 
با امضای این تفاهم نامه زمینه اقدام از همین امروز فراهم می شود.

در ادامه این نشســت، فریدون الهیاری، مدیرکل میــراث فرهنگی 
اســتان اصفهان با اشــاره به اینکه وزیر میــراث فرهنگی طی گفت و 
گوهایــی که بــا وی در خصوص ســاماندهی تپه اشــرف و تعامل با 
مدیریت شــهری اصفهان داشــتیم، نگاه مثبتی در این زمینه دارد، 
اظهار کرد: میراث فرهنگی با کلیت ساماندهی تپه با تعامل شهرداری 
مشکلی ندارد چراکه نمونه این کار در شــهر نوش آباد کاشان در حال 
اجراست و ساماندهی و بهره برداری این اثر تاریخی به شهرداری این 

شهر واگذار شده است.   
مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه وضعیــت تپــه اشــرف گفــت: 
حفاری های شــرکت آبفا نــگاه به حریــم و عرصه تپــه را تغییر داد 
 و آنچــه در ایــن میــان پیــدا شــد مربــوط بــه دوره اشــکانی و

 میترائیسم بود.   
وی افزود: تپه اشــرف عــالوه بر ارزش باســتانی و میراثــی دارای 
ارزش های گردشــگری نیز هســت، به همین خاطر اگر این محوطه 
به یک سایت باســتانی در اصفهان تبدیل شــود، نگاه گردشگران به 
این بخش معطوف می شــود و طی صحبت هایی کــه با وزیر میراث 
فرهنگی داشتیم، تاکید بر ســرعت در اجرای اقدامات مربوط به این 

تپه بوده است.  

تبدیل تپه اشرف به سایت-موزه 
الهیاری افزود: پیشنهاد وزیر میراث فرهنگی در مورد این مکان، پیش 
بینی یک سایت – موزه است و اینکه ســاماندهی این نقطه به لحاظ 
ترمیم حفاظتی، نورپــردازی و نخاله برداری در اولویت باشــد. وی 
افزود: بر همین اساس آمادگی داریم عرصه فرضی را پیشنهاد کنیم تا 
اقداماتی که طی تعامل با شهرداری اجرا می شود، تابع ضوابط میراث 
فرهنگی باشــد. گفتنی است؛ تفاهم نامه شــهرداری اصفهان و اداره 
کل میراث فرهنگی استان اصفهان در راستای اهداف برنامه اصفهان 
۱4۰۵ شهرداری اصفهان و برنامه ســنجش پذیر شهردار اصفهان در 
راستای تبدیل اصفهان به قطب گردشــگری و با هدف بهره مندی از 
ظرفیت مشــترک دو نهاد در این راستا، تدوین شــده و در این جلسه 

به امضا رسید. 
 بر اساس این تفاهم، شــهرداری اصفهان و اداره کل میراث فرهنگی، 
در زمینه همکاری و مشارکت در ساماندهی تپه اشرف و ادامه کاوش 

باستان شناسی ضلع شمالی تپه اقدام خواهند کرد.   
  همچنین بر اســاس این تفاهم نامه، موافقت نامه ســاماندهی تپه 
اشرف و کاوش باستان شناسی ضلع شمالی آن با هدف مرمت حین 
کاوش، حفاظت از آثار و ابنیه به دســت آمده و ارائــه آن به مقامات 
مسئول، پیشنهاد نحوه حفاظت و نگهداری و به نمایش گذاشتن آثار 

کشف شده در راستای ایجاد سایت موزه تنظیم خواهد شد.
    طبــق این تفاهــم نامه، نخاله برداری پهنه های مشــخص شــده 
در بخش جنوبــی تپه اشــرف کــه محــدوده آن از طرف مشــاور، 
ارائه شــده و به تاییــد اداره کل میراث فرهنگی نیز رســیده باشــد، 
تحــت نظــارت مســتقیم و بــا حضــور باســتان شــناس معرفی 
 شــده از ســوی اداره کل میــراث فرهنگــی به وســیله شــهرداری

 انجام می شود.      
 ارائه طرح و برنامــه اجرایی نورپــردازی و تکمیل حصارکشــی تپه

  اشــرف از دیگــر مفــاد ایــن تفاهم نامه اســت کــه مانند ســایر 
 اقدامــات بــا نظــارت و مجــوز اداره کل میــراث فرهنگی اســتان 
 اصفهــان، اجرایــی خواهد شــد.   همچنیــن یک شــورای راهبری 
 پیرامــون تپه اشــرف بــه منظــور انجــام هماهنگــی بیشــتر بین
  شــورای اســالمی شــهر، شــهرداری اصفهــان و اداره کل میراث

  فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری اســتان اصفهان تشــکیل 
خواهد شد.

با مسئولان

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان در صد و شصتمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان گفت:یقینا در هر دوره ای از مدیریت شهری هر گروهی که تولیت و 
مدیریت امور شهری را داشته باشند نقاط قوت و ضعف دارند و هیچ گروه و جریانی در هیچ زمانی نباید مدعی باشد که من از هرگونه ضعفی مبرا هستم و تمام کارهایی 
که انجام می دهم صواب و به دور از خطاست.ما به عنوان یک مسلمان، شیعه و مدعی پیروی از ائمه هدی)ع( باید همواره نگاه عادالنه به امور جاری داشته باشیم و با 

عدالت امور جاری را  رصد کنیم و به فرصت ها و تهدیدهایی که در هر دوره مدیریت هست توجه ویژه داشته باشیم و آن گاه به قضاوت بنشینیم.  
علیرضا نصراصفهانی در ادامه تاکید کرد: باید تالش مان بر این باشد که اولویت مان کاشتن امید و بذر اعتماد در جامعه باشد و تالش مان بر پرهیز از هر اقدامی باشد که به 
مردم آسیب می رساند، هرچند الزم باشد برای مردم و اعتمادشان و امید دادن به مردم از منافع حزبی و گروهی خودمان قدری فاصله بگیریم.رییس شورای اسالمی 
شهر اصفهان در ادامه آب را یکی از مسائلی دانست که مردم آن را به صورت ویژه رصد می کنند و نسبت به آن دلواپسی و نگرانی دارند. وی گفت: قطعا مردم از نمایندگان 
خود در مجلس شورای اسالمی و شورای شهر درخواست دارند فکر عاجلی برای پایان دادن به این بحران داشته باشند، مسئوالن باید نهایت تدابیر الزم را به خرج دهند 

که حداقل مردم بدانند خواسته هایشان توسط نمایندگانشان پیگیری می شود تا مردم آرامش بگیرند و دل نگرانی و دلواپسی شان کاهش یابد.

مدیر منطقه ۱4 شهرداری اصفهان در یکصد و شصتمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به پروژه  های عمرانی آماده افتتاح در منطقه ۱4، اظهار کرد: 
به زودی آیین افتتاح رسمی خیابان های تابان و آسمان برگزار می شود.علی شمسی با بیان اینکه حدفاصل پروژه تقاطع آفتاب تا خیابان آیت ا...غفاری با نام »تابان« 
و از آیت ا... غفاری تا میدان شهدای ورزشکار با نام »آسمان« نام گذاری شده اســت، تصریح کرد: احداث این خیابان ها اقدامی بزرگ است که سال ها مورد انتظار 
مردم شمال شرق و شهرستان های اطراف از جمله برخوار، شاهین شهر و دولت آباد بود. مدیر منطقه ۱4 شهرداری اصفهان گفت: احداث خیابان های تابان و آسمان 
منجر به توسعه ۱.۶ متر مربع سرانه فضای سبز ، رفع آلودگی از میانه منطقه ۱4 و خروج آالیندگی کامیون ها با خروج آنها از محدوده منطقه شده است. برای اجرا و 
آزادسازی این خیابان ها و تقاطع غیرهمسطح آفتاب ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه شده که ۷۰ میلیارد تومان در حوزه آزادسازی و ۱۳۰ میلیارد تومان هزینه اجرایی بوده 
است. مدیر منطقه ۱4 شهرداری اصفهان، هزینه اجرایی سیستم روشنایی خیابان های تابان و آسمان را بالغ بر ۲۵ میلیارد ریال ذکر کرد و ادامه داد: سیستم روشنایی 
خیابان های تابان و آسمان در این منطقه به طول ۵۳۰۰ متر مربع بوده که ۹۰۰ متر از آن در مسیر رینگ چهارم واقع شده است. وی گفت: اجرای این پروژه ها کاهش 
ترافیک خیابان بعثت، سه راه نقشینه و میدان جوان را به همراه داشته و به طور میانگین از جان باختن ساالنه ۱۵ نفر در این محدوده بر اثر تصادفات جلوگیری می کند.

رییس شورای اسالمی شهر  مطرح کرد:

آب؛ نگرانی اصلی مردم اصفهان
مدیر منطقه ۱4 شهرداری مطرح کرد: 

تحقق آرزوی مردم شرق اصفهان

تبصره 3 ذیل ماده 120
12/28 شــماره نامــه: 139985602024012190-1399/11/29 نظــر به 
اینکه سند مالکیت ششــدانگ شــماره پالک 869 فرعی از 5000 اصلی واقع 
در بخش 5 اصفهان به شــماره صفحه 40 و شــماره دفتر 348 امالک و شماره 
ثبت 44452 و شــماره چاپی 2/73369 به نام خانم زهرا بیگــم میریان فرزند 
ســید مرتضی ثبت صادر و تســلیم شده است ســپس مع الواســطه به موجب 
ســند 75481 مورخ 1354/12/02 دفترخانه اسناد رســمی 4 اصفهان به آقای 
محمد رحمن مختــاری انتقــال یافته که به موجــب گواهی انحصــار وراثت 
5183 مــورخ 1388/12/12 قاضی شــورای حــل اختالف شــعبه دهم حصر 
وراثت اصفهان آقای محمــد رحمن مختاری فوت شــده و وراث حین الفوتش 
 عبارتند از ربابه زمانی فروشــانی و اکبر و بتول و فاطمــه و عزت و امیر و اصغر و 
ولی اله و  جواد و مرتضی شــهرت همگی مختاری می باشــند و به موجب سند 
145338 مورخ 1390/09/17 دفترخانه اسناد رسمی شماره 6 اصفهان و گواهی 
انحصار وراثت 5183 مورخ 1388/12/12  شــعبه دهم حصــر وراثت اصفهان 
تمامت نه حبه و ســه پنجم حبه مشــاع از هفتاد و دو حبه ششــدانگ از طرف 
احدی از ورثه   بنام امیر به خانم ربابه فروشــانی انتقال قطعی یافت سپس بتول 
و فاطمه مختاری  احدی از وراث اعالم نمودند که اصل ســند متوفی نزد یکی از 
ورثه به نام اکبر مختاری می باشد و به موجب تبصره 3 ذیل ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت بدواً به نامبرده اخطار و به جهــت انقضای مدت ده روز از تاریخ ابالغ 
اخطاریه و عدم مراجعه و تحویل ســند مالکیت به این منطقــه ثبتی، متقاضیان 
با ارائه درخواســت 48255 مورخ 1399/11/15 به انضمام دو برگ استشهادیه 
محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره 653837 مورخ 1399/11/15 به گواهی 
دفترخانه اسناد رســمی 152 اصفهان رسیده اســت نموده مدعی است که سند 
مالکیت به علت نامعلوم مفقود و درخواســت صدور المثنی سند مالکیت را نموده 
لذا مراتب یکبار آگهی تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
می باشد و یا مجوز قانونی جهت نگهداری ســند مالکیت دارد به این اداره ارائه 
و یا نســبت به تحویل ســند مالکیت مذکور اقدام نماید در غیر اینصورت پس از 
پایان مهلت ده روز از انتشــار آگهی و عدم وصول اعتراض موجه، سند مالکیت 
 وراث طبق مقررات صادر و ســند مالکیت اولیه از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
 م الف: 1098067 اعظم قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک جنوب 

اصفهان   
مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(

12 شــماره آگهــی: 139903902004000301 شــماره پرونــده:  /32
139704002004000231 آگهــی مزایــده پرونده اجرایی به شــماره بایگانی: 

9701760  و9702379   شش دانگ پالک ثبتی شماره 11256 فرعی از 15190 
مفروز و مجزا شــده از 2714 فرعی از اصلی مذکور قطعه 24 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مســاحت 220 متر مربع به آدرس: اصفهان خیابــان جی خیابان تاالر 
کوچه ایمان بن بست ایمان پالک 37 که سند مالکیت آن در صفحه 532 و 65 دفتر 
امالک جلد 98 و 99 ذیل شماره 16347 و 114263 و با شماره های چاپی 805252 
 و 194772 ثبت و صادر شده است با حدود: شــمااًل به طول 10 متر دیواریست به 
بن بست 6 متری، شرقًا: به طول 22 متر دیوار به دیوار قطعه 25 تفکیکی، جنوبًا: به 
طول 10 متر دیوار به دیوار قطعه 29 تفکیکی، غربًا: به طول 22 متر دیوار به دیوار 
قطعه 23 تفکیکی حقوق ارتفاقی ندارد که طبق نظر کارشناسان رسمی پالک فوق 
منزل مسکونی است به مســاحت عرصه 220 متر مربع و اعیانی به مساحت حدود 
185 متر مربع شامل یک طبقه همکف با کف سرامیک و دیوارها و سقف گچکاری 
و رنگ و روغن آشــپزخانه اپن با کابینت فلزی دارای دربهای داخلی چوبی و درب 
و پنجره های خارجی آلومینیوم و سیســتم گرمایــش آبگرمکن و بخاری گازی و 
سرمایش کولر آبی با قدمت حدود 35 سال دارای سیستم سازه ای دیوار باربر و سقف 
تیرآهن و طبقه همکف به انضمام پارکینگ، یک اتــاق روی پارکینگ، زیرزمین، 
انباری و انشعاب آب، برق و گاز می باشــد ملکی خانم اعظم السادات حسینی نیا 
و آقای ســید کمال حسینی هر کدام به نسبت ســه دانگ مشاع از شش دانگ که 
طبق ســند رهنی شــماره 21394 مورخ 95/9/30 و 16481 مورخ 91/11/26 و 
20367 مورخ 94/10/26 تنظیمی دفتراسناد رسمی شــماره 119 شهر اصفهان 
استان اصفهان در رهن بانک کشاورزی شعبه اصفهان واقع می باشد و طبق اعالم 
بانک مورد وثیقه فاقد بیمه نامه می باشد و از ســاعت 9 الی 12 روز یکشنبه مورخ 
99/12/17 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی 
چهار راه اول شهید صداقتی ابتدای خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم به مزایده 
گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه 41/450/000/000 ریال ) چهل و یک میلیارد 
و چهارصد و پنجاه میلیون ریال( شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت 
پیشنهادی نقداً فروخته می شود. الزم به ذکر 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 شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن 
آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از 
محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمناً این آگهی در یک نوبت در روزنامه 
زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 99/12/04 درج و منتشــر مــی گردد و در صورت 
تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحًا شرکت در مزایده  منوط به 
پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا 

نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. برنده مزایده ملکف است ما به التفاوت مبلغ 
فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در 
صورتی که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ 
مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات 
فروش از درجه اعتبار ســاقط و مزایده تجدید می گــردد.  م الف:1098612 

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

12 شــماره آگهــی: 139903902004000302 شــماره پرونــده:  /33
139604002004000504 آگهی مزایده پرونده اجرایی کالســه: 9601686/2   
ششــدانگ یک دســتگاه آپارتمان دفتر کار پالک ثبتی 3/2475 مجزی شده از 
2378 از اصلی مذکور واقع در بخش 14 ثبت اصفهان واقع در طبقه دوم به مساحت 
112/53 متر مربع )یکصد و دوازده متر و پنجاه و ســه دســیمتر مربع( به انضمام 
پارکینگ 5 فرعی واقع در طبقه زیرزمین دوم به مساحت 12/50 متر مربع )دوازده 
متر و پنجاه دســیمتر مربع( واقع در زیرزمین دوم با قدر السهم از عرصه مشاعی و 
سایر مشاعات و مشترکات طبقه قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایی آن که 
در دفتر 140 صفحه 974 ذیل ثبت 310024 و شــماره چاپی 278931 سری الف 
سال 90 به نام جمشید خیام باشی فرزند فضل اله سابقه ثبت و سند دارد به آدرس: 
اصفهان، ابتدای بلوار آتشگاه، نبش کوچه برلیان، مجتمع ساختمانی برلیان طبقه 
دوم کدپستی 8185774998 این محل یکدستگاه آپارتمان دفتر کار با مشخصات 
 ثبتی و ابعادی فوق الذکر به مســاحت 112/53 متر مربع اعیانی طبق ســند و با 
قدر السهم از عرصه مشــاعی با حدود: حدود و مشخصات آپارتمان: شمااًل: در پنج 
قسمت که قسمت دوم قوسی شکل و چهارم شرقی است بطولهای 0/67 و 4/21 
و 1/62 و 0/13 و 0/31 متر پنجره و دیوار و دیوار کوتاه به فضای خیابان آتشــگاه. 
شرقًا: اول در 9 قسمت که قسمت دوم و هفتم و نهم شمالی و چهارم جنوبی و ششم 
بصورت پخ است. بطولهای 0/98 و 0/16 و 3/49 و 0/38 و 1/14 و 1/01 و 1/49 و 
1/96 و 0/11 متر دیوار مشترک با پالک 2476 فرعی دوم بطول 1/90 متر درب و 
دیواریست براه پله و آسانسور مشاعی سوم در شش قسمت که قسمت دوم جنوبی 
و چهارم مورب و پنجم جنوبی و ششم پخی شکل است بطولهای 0/07 و 1/44 و 
0/14 و 2/43 و 0/26 و 0/07 متر دیوار مشــترک با دفتر کار 2477 فرعی چهارم 
در دو قسمت که قسمت اول جنوبی است به طولهای 6/58 و 4/74 و متر پنجره و 
دیواریست به نورگیر مشاعی، جنوبًا: بطول 4/80 متر و 1/70 متر دیواریست به درز 
انقطاع مشاعی، غربًا: اول بطول 11/80 متر دیوار بدیوار پالک 274 فرعی دوم به 
طول 0/55 متر پیشرفتگی و دیواریست به فضای خیابان ، حقوق ارتفاقی ملک، له و 
علیه طبق قانون تملک آپارتمانهاست. حدود پارکینگ: شمااًل: بطول 5 متر در امتداد 

خط فرضی به پارکینگ 6، شرقًا: بطول 2/50 متر در امتداد خط فرضی به محوطه 
مشــاعی پارکینگ، جنوبًا: بطول 5 متر در امتداد خط فرضی به محوطه مشــاعی 
پارکینگ، غربًا: بطول 2/50 متر در امتداد خط فرضی به محوطه مشاعی پارکینگ، 
طبق نظر کارشناسان مشخصات آپارتمان عبارست از: ششدانگ یکباب آپارتمان 
دفترکار به مســاحت 112/53 متر مربع واقع در طبقه دوم مجتمع اداری برلیان و 
بانضمام پارکینگ قطعه پنج به مســاحت 12/5 متر مربع واقع در زیرزمین دوم و با 
قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و با کاربری دفتر کار با اسکلت بتن، سقفهای 
تیرچه بلوک، سطوح داخلی گچ و رنگ، پنجره های آلومینیوم و شیشه، فرش کف 
سرامیک، چهارچوب و دربهای داخلی چوبی با سرویس های بهداشتی و حمام کاشی 
و سرامیک. سیستم سرمایش کولر آبی و گرمایش پکیج و رادیاتور و دارای اشتراکات 
آب و گاز مشترک، برق مجزا و مجهز به سیستم اطفاء حریق و آسانسور و با قدمتی 
حدود 10 سال بصورت اســتیجاری مورد بهره برداری است. به موجب سند رهنی 
164052 مورخ 1392/05/13 دفترخانه 15 اصفهان در قبال بدهی شرکت فیروز 
تجارت اقتصاد در رهن بانک صادرات واقع می باشد و طبق اعالم بانک بستانکار 
ملک فاقد بیمه می باشد از ســاعت 9 الی 12 روز یکشنبه مورخ 1399/12/17 در 
اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی چهار راه اول 
 سمت چپ به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه 10/800/000/000 ریال 
)ده میلیارد و هشتصد میلیون ریال( شــروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین 
قیمت پیشنهادی فروخته می شود.  الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط 
به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد 
مزایده دارای آنها باشــد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شــهرداری و غیره تا 
تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشده باشد به عهده برنده 
 مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت 
هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد می گردد ضمنًا این آگهی 
 در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 99/12/04 درج و منتشــر 
می گردد و در صــورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکــول می گردد. توضیحًا 
شــرکت در مزایده  منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناســی به حساب 
سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. برنده مزایده 
ملکف اســت ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنــج روز از تاریخ مزایده به 
حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش 
را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل اســترداد نبوده و به حساب 
خزانه واریز خواهد شــد در این صــورت عملیات فروش از درجه اعتبار ســاقط و 
 مزایده تجدید می گردد.  م الف:1098680 یعقوبی رئیس اداره اجرای اســناد

 رسمی اصفهان
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 جزیره فارالون ، در سانفرانسیســکو: جزیــره فارالون در 
آمریکا جزیره ای است که در آن تعداد زیادی از گونه های 
مختلف حیوانــی زندگی می کننــد . تقریبــا 30 مایل با 
کالیفرنیا فاصله دارد. ورود بازدیدکنندگان برای حفظ جان 

حیات وحش به این ناحیه ممنوع است.
 جزایر هرد و مک دونالد، در استرالیا: این جزیره هم جزو 
مناطق ممنوعه اســت که به شــدت از آن جــا محافظت 
می شــود. فردی که می خواهد به این ناحیه وارد شــود ، 
باید مجوز رسمی داشته باشــد . علت آن هم این است که 
پرندگان، پنگوئن ها و دیگر انــواع حیوانات بتوانند در این 

ناحیه به راحتی زندگی کنند.
 جزیره برادر شمالی ، در آمریکا: این جزیره گذشته تلخی 
داشته اســت و در نیویورک واقع شــده و هم اکنون در آن 
زندگی نمی کنند. در ســال های گذشــته به دلیل بیماری 
تب تیفوئید قرنطینه شــد. بعد از آن نیز مردم آن به اعتیاد 
به دارو مبتال شــدند. اکنون این ناحیــه خالی از وجود هر 

انسانی است و فقط پرندگان در آن زندگی می کنند.
 غار السکو، در فرانسه: دیوار های این غار نقاشی های بسیار 
ارزشمندی از گذشته دارند. بازدید از این غار از سال 1963 

ممنوع اعالم شد زیرا ورود توریســتان به این ناحیه باعث 
ایجاد رشد میکروب ها و قارچ ها شده بود.

 موزه جینگ سو، در چین: این موزه یکی از مناطق ممنوعه 
در جهان است. البته خود بومیان و مردم چین اجازه دارند 
وارد این ناحیه شــوند؛ اما هیچ فرد خارجی اجازه ورود به 
این منطقه را ندارد . علت آن هم محافظت از رازهای دولت 
و مردم چین است که نمی خواهند کسی به اسناد سالح ها 

و تجهیزات آن ها پی ببرد.
 اتاق 39، در کره شــمالی: اتاق 39 در کره شــمالی یکی 
از مناطق امنیتی این کشور محســوب می شود که در یک 
ساختمان واقع شده است و هیچ بازدید کننده محلی و غیر 

محلی حق ورود به آن را ندارد.
 صحرای ومرا ، در استرالیا: این ناحیه یک منطقه نظامی در 
جنوب استرالیاست و ورود به آن کامال ممنوع است و افراد 
زیادی مامور حفظ امنیت و حفاظت از این ناحیه هستند. 
تقریبا 122 هزار کیلومتر مربع اســت و از سال 1947 ورود 

به آن ممنوع شد.
 جزیره پووجلیا: این جزیره کوچک تاریخ بسیار ترسناکی 
دارد. مدت زمانی ایــن ناحیه قرنطینه اعالم شــده بود و 

بیمارستان های روانی در آن تاسیس می شد . البته ورود 
به این ناحیه اکنون برای همگان کامال ممنوع است.

 معبد ایسه گراند شرین ، در ژاپن: این ناحیه در کشور ژاپن 
قرار گرفته که بازدیــد عمومی از آن ممنوع  اســت  . فقط 
خانواده شاهنشاهی حق دارند که از آن بازدید کنند . اطراف 
آن تقریبا چهار الیه فنس چوبی قرار گرفته اســت که هیچ 

کس توان ورود به آن را ندارد.
 جزیره سورتسی، در ایسلند: این جزیره یکی از جدیدترین 
جزیره ها در ایسلند اســت که تحت انفجار آتشفشان قرار 
گرفته که در ســال 2008 اعالم شــد یکی از میراث جهانی 
یونسکو اســت . فقط تعداد کمی از دانشمندان حق بازدید 
از این جزیره را دارند . علت آن هم حفظ محیط زیست در 

این ناحیه است.
 جزیــره آلباتــروس، در اســترالیا: این جزیــره مکانی 
برای بــزرگ ترین پرنــده هــای دنیاســت و 40 درصد 
جمعیــت پرنــدگان در ایــن جزیــره زندگــی مــی 
کننــد. حضــور بازدیدکننــدگان به ایــن ناحیــه ممنوع 
 اســت، زیرا هیــچ انســانی حق نــدارد وارد قلمــرو این

 پرندگان شود.

آشپزی

کوکوی دو الیه ذرت و برنج!
مواد الزم برای الیه اول: برنج خام  یک پیمانه،سینه 

مرغ پخته و خردشده  یک عدد،پیاز  یک عدد،سیر 4 حبه،زرده 
تخم مرغ  3 عدد،نمک و فلفل و زعفران به میزان الزم

موارد الزم برای الیه دوم:زرشک  2 قاشق غذا خوری،خالل بادام  نصف 
پیمانه،سیب زمینی رنده شده  یک عدد متوسط،گوجه فرنگی سفت ریز شده  

2 عدد،ذرت پخته  یک پیمانه،سفیده تخم مرغ  3 عدد،نمک به میزان الزم
طرز تهیه: برنج را مثل کته بپزید.پیازرا ریز خرد کنید و در کمی روغن تفت دهید و سیر 
خرد شده را هم به آن اضافه کنید.بعد ازکمی تفت دادن مرغ را هم به آن اضافه کرده  و 
تفت دهید.درآخر نمک ، فلفل و زعفران را اضافه کنید و  از روی گاز بردارید. وقتی مواد 
سرد شد برنج و زرده های تخم مرغ را به آن  اضافه کنید خوب مخلوط کنید بعد  ته 

یک ظرف پیرکس را چرب کنید و موادرا درون آن ریخته و صافش کنید.
برای الیه دوم سیب زمیینی ها را  سرخ کنید و بعدهمه مواد گفته شده را با آن مخلوط کنید 

حتما می دانید که زرشک را  اگرازقبل خیس کنید بهتر است .فقط یادتان باشد که  
الیه دوم نمک کمتری الزم دارد.  این مواد را روی مواد اول ریخته و صافش 

کنید و بعد بگذارید داخل فر .نیم ساعت در  حرارت متوسط فر 
باشد کافی است البته بستگی به شما دارد که  چقدر 

بخواهید رویش طالیی شود. 

جاهایی از کره زمین که اجازه رفتن به آنجا را ندارید )2(

 نخستین تصویر از اکبرعبدی
 در سریال »روزهای آبی«

 فیلم سینمایی »پریسان«
 ادای دینی به جامعه پزشکی

»روزهای آبی« داستان زندگی خانواده ای  است که با توجه به مشکل 
مالی پدر و فرار از طلبکارها، مجبور به تجربه زندگی در روستای 
مادری شان می شوند و این آغاز چالش های تلخ و شیرین آن ها در 
روستاست. ویدا جوان، فریبا متخصص، اکبر عبدی، ایرج نوذری، علی 
سلیمانی، نادر سلیمانی ، مهران رجبی ، رامین ناصرنصیر، امیرغفار منش 
بازیگران جدیدترین سریال شبکه پنج سیما هستند.

کامبیــز بابایی تهیه کننــده، کارگردان و نویســنده فیلم ســینمایی 
»پریسان« که به پاس تالش های کادر درمان کشورمان در مدت زمان 
شیوع ویروس کرونا ساخته خواهد شد، درباره انتخاب سوژه گفت: با 
توجه به این موضوع که کادر درمان در مسیر بیماری کرونا زحمات فراوانی 
را متحمل شدند، ما به این نتیجه رسیدیم که ارزش کار واالی این عزیزان 
را به شکلی نشان دهیم.

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

مراجعات حضوری ارباب رجوع به ادارات آبفای استان اصفهان از شنبه دوم 
اسفندماه    99  در  سطح استان  به حداقل ممکن رسیده و خدمات 23 گانه 

آبفا  از طریق درگاه های غیر حضوری ارائه می  شود. 
معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آبفای اســتان اصفهان  گفت: تا 
اطالع ثانوی میز خدمت در مرکز منطقه فعال بوده و صرفا مراجعات مربوط 
به تقسیط و تحویل چک ، ارائه مجوزها و معدود موارد دیگری که کماکان نیاز 

به مراجعه حضوری دارد، ارائه می شود.
محسن صالح  افزود:به عنوان مثال واگذاری انشعاب به صورت نقد و اقساط 
همچنان نیاز به مراجعه حضوری مشــترکان جهــت تحویل برگ چک دارد 
و   براین اساس ترتیبی اتخاذ شــده تا روند تحویل چک توسط  متقاضی یا 
مشترک در قالب فرم درخواست تقســیط به واحد مشترکین در کوتاه ترین 

زمان ممکن انجام گیرد. 
 وی ادامــه داد: واگذاری انشــعاب نیاز بــه دریافت مجوزهــای قانونی از 
سازمان های ذی ربط از جمله شهرداری ،بخشــداری ، جهاد کشاورزی و ... 
دارد و    الزم است جهت تسهیل در امور و عدم مراجعه حضوری مشترکین به 
ادارات، گردش این مکاتبات حتی االمکان از درگاه خدمات دولت الکترونیک 

انجام شده و ارسال درخواست و دریافت پاسخ از این روش صورت پذیرد.
معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آبفای استان اصفهان  عنوان کرد: 
مســئولین امور مشــترکین به خصوص در مناطقی که دارای نواحی شهری 
و روستایی با پراکندگی باال  هستند، تعامالت بیشــتری با دفاتر پیشخوان 
داشته و با برگزاری جلساتی روش های جدید ارائه خدمت را با پرسنل این 

دفاتر مرور و راهکارهای عملیاتی را توافق  می کنند.
صالح با اشاره به نصب اپلیکیشن همراه آبفا برای مشترکین عنوان کرد: باید  
این امکان فراهم شود که اپلیکیشن همراه آبفا به مراجعین حضوری معرفی 
و لینک دانلود آن همزمــان برای آنها  پیامک شــود و پس از نصب آن روی 
گوشــی موبایل ارباب رجوع، مراحل درخواست با کمک همکار مربوطه از آن 

طریق پیگیری شود. 
   وی به چگونگی  ارائه خدمات شــرکت به صورت غیر حضوری اشــاره کرد 
و گفت: هم اکنــون  برای 22 خدمت از خدمات 23 گانــه  به جز فروش آب 
تانکری همه شرایط مهیاست و بســتر ارائه خدمات به صورت غیر حضوری 

انجام می شود.  
معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آبفای استان اصفهان  اظهار داشت: 
باتوجه به بررســی های انجام شــده، بخش زیــادی از مراجعات حضوری 
مشترکین ناشی از نداشتن شناسه قبض بوده است. بنابراین باید ساز و کار 
الزم برای در اختیار گذاشتن شناسه قبض مشترکینی که بدین منظور مراجعه 

کرده یا تلفنی تماس می گیرند در منطقه فراهم شود.
   وی به راه های ارائه خدمات به روش غیر حضوری پرداخت و بیان داشت: 
هم اکنون مشترکان می توانند طی تماس با شماره 1522 و شماره گیری کلید 
5، شــماره کنتور خود را اعالم کنند و ســپس رقم آب بها محاسبه و به وسیله 
پیامک به مشــترک اعالم می شــود؛ همچنین به منظور رضایت مشترکان، 

روش دیگر، ارســال پیامکی شــماره کنتور برای کنتورنویس اســت که در 
این روش، شــماره همراه کنتورنویس هر محدوده برای مشــترکان پیامک 
 می شــود. در این روش، مشترکان به وســیله تلفن همراه خود طبق الگوی: 
* شناسه قبض # شماره رقم کنتور را به شماره 300001522 پیامک می کنند.

روش دیگری که در حال راه اندازی اســت، ورود به پرتال شرکت به آدرس 
www.abfaesfahan.ir و ثبت شماره کنتور در لینک تعیین شده است.

 صالح افرود: تمام تالش ما در شرایط اضطراری ناشی از شیوع ویروس کرونا 
حفظ سالمت عموم شهروندان عزیز و همکاران تالشگرمان است و اولویت را 
تا حدامکان بر اجرای اقدامات از طرق مختلف با هدف پیشگیری از گسترش 
این ویروس قرار داده ایم. همچنین نسخه اندرویدی خدمات همراه آبفای 
استان اصفهان هم اکنون به طور رایگان از فروشگاه های اینترنتی کافه بازار، 

ایران اپس و مایکت قابل دریافت و نصب روی تلفن های همراه است.
 وی ادامــه داد: مشــترکان مــی تواننــد  بــا اســتفاده از کد دســتوری 
#151522*6655* اقدام به ثبت شــماره کنتور واحد مسکونی خود کنند. 
گفتنی است؛ اســتفاده از کدهای دســتوری نیازمند نصب هیچ نرم افزاری 
نیست و مشترکان می توانند با گرفتن کد دســتوری یاد شده با تلفن همراه 
خود، خدمات غیرحضوری شرکت آب و فاضالب استان اصفهان را دریافت 

کنند . 
 وی به خدمات 23گانه شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان که از طریق 
سامانه 1522 ارائه می شوند را به شرح ذیل عنوان کرد: واگذاری انشعاب آب، 
واگذاری انشعاب فاضالب، تغییر کاربری انشــعاب آب،  پاسخ به استعالم 
مالکیت انشــعاب آب،  تغییر مشخصات مشــترکین آب و فاضالب، تغییر 
تعداد واحد مســکونی مشــترکین آب و فاضالب،  تغییر ظرفیت قراردادی 
انشعاب آب،  تغییر قطر انشــعاب آب، تفکیک کنتور آب،  تغییر مکان کنتور 
آب، آزمایش کنتور آب، تعویض کنتور آب، نصب سیفون اضافی فاضالب، قطع 
موقت و وصل انشعاب آب،  جمع آوری یا ادغام انشعاب آب، تسویه حساب 
بدهی مشترکین آب و فاضالب، درخواست بررسی صورت حساب مشترکین 
آب و فاضالب،  اعالم کارکرد کنتور آب، مشــاهده سوابق صورتحساب های و 
پرداختی های مشترکین آب و فاضالب، فروش آب تانکری، پاسخگویی به 
شکایات مرتبط با آب و فاضالب، رسیدگی به پیشنهادات حوزه آب و فاضالب، 

درخواست لوازم کاهنده مصرف آب .
الزم به یادآوری است؛ سامانه خدمات غیرحضوری 1522 در سال 1395 به 
طور رسمی افتتاح شــد و مورد بهره برداری قرار گرفت.  این سامانه با هدف 
تمرکز و ارائه خدمات غیر حضوری از طریق تلفن ثابت و همراه برنامه ریزی 
شــده و هدف آن حذف مراجعه شــهروندان به ادارات آبفا و ارائه خدمات 
فروش و پس از فروش به صورت تلفنی به مشــترکین بوده است. در حال 
حاضر خدمات 23 گانه شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در تمام ساعات 
شبانه روز در 98 شــهر و حدود 1000 روســتا، از طریق تماس با شماره تلفن 
چهار رقمی 1522 و انتخاب 9 کلید و 17 زیر کلید به متقاضیان و مشــترکین 

ارائه می شود.

بر اساس آمار و اطالعات موجود شرکت فوالد مبارکه تا پایان دی ماه سال جاری 
موفق به ثبت رشــد 96 درصدی درآمدزایی در بخش فروش محصوالت ســرد 
شده است.»نورد« در واقع فرآیندی در شرکت های تولید فوالد است که طی آن 
ضخامت یک قطعه فوالدی توسط غلطتک هایی کاهش می یابد. این فرآیند تا 
جایی ادامه پیدا می کند که قطعه فوالدی به قطر مورد نظر دست یابد. البته باید 
توجه داشت که این فرآیند تنها مختص فوالد نبوده و برای همه فلزات کاربرد دارد.

فرآیند نورد به صورت کلی به دو بخش نورد سرد و نورد گرم تبدیل می شود که هر 
یک ویژگی های مخصوص به خــود را دارد بنابراین محصول نهایی حاصل از هر 
کدام از این فرآیندهای نورد، در نهایت در صنایع مختلف و به منظور انجام وظایف 
متفاوتی مورد استفاده قرار می گیرد.به طور کلی از فرآیند نورد سرد می توان در 
تولید کالف و ورق یا تسمه، میله و میلگرد با سطوح فوق العاده صاف و ابعاد دقیق 
استفاده کرد. ورق و تســمه های نورد سرد شــده را می توان در شرایط مختلفی 
تولید کرد، از جمله نورد پوسته، ربع-سخت، نیمه-سخت و تمام سخت.در نورد 
پوسته، فلز نورد شده فقط به میزان نیم تا یک درصد فشرده می شود تا فقط یک 
ســطح صاف و ضخامتی یکنواخت ایجاد شــود. همچنین این کار باعث از بین 
رفتن یا کاهش پدیده نقطه تسلیم  )yield-point phenomenon( می شود.

این ماده برای کار در حالت سرد که در آن به شکل پذیری خوبی نیاز است، بسیار 
مناسب است. ورق و نوار ربع سخت، نیمه سخت و کامال سخت مقادیر بیشتری 
)تا 50 درصد( کاهش ضخامت در حالت سرد را تجربه می کنند. نقاط تسلیم آنها 
باالتر رفته، خواص آنها جهت دار شده و شکل پذیری کاهش می یابد.شرکت فوالد 
مبارکه اصفهان یکی از بزرگ ترین فعاالن در حوزه نورد سرد محسوب می شود که 
تنها در بازه زمانی یک ماهه منتهی به 30 دی ماه سال جاری، تولید 133 محصول 

سرد را به ثبت رسانده که درآمدزایی 19 میلیون و 578 هزار و 474 میلیون ریالی 
را برای این مجموعه به ارمغان آورده است.همچنین این مجموعه از ابتدای سال 
جاری تا پایان دی ماه، فروش 1248 محصول ســرد را ثبت کرده که با توجه به 
نرخ فروش 108 میلیارد و 669 میلیون و 199 هزار و 519 ریالی، درآمدی بالغ بر 
135 میلیون و 619 هزار و 161 میلیون ریالی را برای این مجموعه به ارمغان آورده 
است.به عالوه بررسی ها از وضعیت فروش محصوالت سرد شرکت فوالد مبارکه 
اصفهان نشان می دهد این شرکت در بازه زمانی اول فروردین ماه 99 تا پایان دی 
ماه همین سال در  مقایسه با بازه زمانی مشابه در سال گذشته، 66 میلیون و 329 
هزار و 477 میلیون ریال بیشتر درآمد کســب کرده است.به عبارتی درآمد این 
شرکت در بازه  زمانی ذکر شده در سال جاری نسبت به سال گذشته، 96 درصد رشد 
داشته که آمار قابل توجهی به شمار می رود. این رشد درآمد با توجه به وضعیت 

تحریمی و محدودیت های موجود در مسیر فوالد حائز اهمیت است.

یکی از نمایندگان مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: شرکت ذوب 
آهن در بی اثر کردن و خنثی سازی تحریم ها کارهای پرشتابی را انجام داده است.

عباس مقتدایی در حاشیه بازدیدی که اخیرا از شرکت ذوب آهن داشت،  اظهار 
کرد: دستاوردهای ذوب آهن نشان می دهد که کارشناسان و مهندسان کشور ما 
می توانند در ســطح جهانی کارهای بزرگی انجام دهند و این موفقیت ها بسیار 

امیدبخش و غرور آفرین است.
وی، با اشاره به تجهیزات مدرن موجود در کارگاه نورد 650 ذوب آهن که تولید ریل 
انجام می دهد، گفت: با این توانمندی به جمع 5 کشوری پیوستیم که از دانش فنی 

و فناوری الزم برای تولید انواع ریل های استاندارد برخوردار هستند.   
 نماینده مردم اصفهان، بهره گیری از  فناوری و تجهیزات تولید ریل را که نیازمند 
برخورداری از چندین دانش در کنار هم اســت، کار دشوار و پیچیده ای دانست و 
تصریح کرد: جوانان این مرز و بوم بدون اتکا به بیگانه این دستاورد بزرگ را به وجود 
آوردند و کامال مشهود اســت که مدیران و برنامه ریزان ذوب آهن توانستند برای 
تولید ریل، مجموعه ای از فعالیت های مدیریتی را در باالترین سطح انجام دهند.

مقتدایی ادامه داد: باید در سطح ملی، انواع حمایت ها را از صادرات محصوالت 
ذوب آهن اصفهان داشته باشیم و  با تمام توان کمک کنیم که در کشور، این تولید 

ملی را به سطح باالتری از ثروت آفرینی برسانیم.
نایب رییس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطر نشان 
کرد: این مجموعه توانمند که با آرامش در حال فعالیت های بسیار مهم تولیدی 
است، در بی اثر کردن و خنثی سازی تحریم ها کارهای پرشتابی را انجام داده است 
و شاید در آینده مشخص شود که این دانش و تکنولوژی که متکی بر توانمندی 

داخلی است تا چه اندازه نقش مهمی در مقابله با تحریم داشته است.   
مقتدایی یادآور شــد: این بازدید میدانی نشــان داد که تحرک بــی نظیری در 

مجموعه های تولیدی ذوب آهن اصفهان وجود دارد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس، با اشاره به نیاز ذوب آهن اصفهان به مواد اولیه 
اظهار کرد: مجلس آمادگی هرگونه حمایت از صنایع مهم کشور را دارد و می توانیم 

با ایجاد هماهنگی با دستگاه های مختلف در این زمینه عمل کنیم.
وی افزود: یکی از دغدغه های اصلی نمایندگان مجلس، افزایش تولید ملی است 
بنابراین تالش می کنیم در یک فضای منطقــی و مبتنی بر رفع نیازهای جامعه، 
شرایطی ایجاد کنیم که تولید کننده و مصرف کننده هر دو منتفع شوند. در این راستا 
حفظ تولید و حمایت از مصرف کننده با هم انجام می شــود و یک سویه نگری 

نخواهیم داشت.

رشد ۹۶ درصدی درآمد فوالد مبارکه از فروش محصوالت سرد

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

حمایت از صادرات محصوالت ذوب آهن، یک اولویت ملی است

در هر زمان و هر کجا با  میز خدمت آبفا؛

 ارائه تمامی خدمات شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
 با  ۶ روش غیرحضوری در خانه شما
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