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دعوت کننده هیئت مدیره شرکت 

آگهى دعوت مجمع فوق العاده فنى و مهندسى 
تکین صنعت اسپادانا مسئولیت محدود ثبت شده 

به شماره 48157 و شناسه ملى 10260663144 
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت مذکور دعوت مى شود تا در جلسه مجمع 
عمومى فوق العاده که در تاریخ 1400/05/24 رأس ساعت 8 صبح در آدرس کوى 
امیریهـ  خیابان دهمـ  فرعى هفتمـ  پالك 22ـ  و کدپستى 8174938463 

تشکیل مى گردد، حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه:
انحالل شرکت

     

قدمت آتشگاه اصفهان گمانه زنى شدوجود واکسن سینوفارم در مراکز واکسیناسیون اصفهانکالهبردارى با وعده واکسن در ترکیه هدف حاج صفى  در آاِك   استاناستان ورزش جهان نما

سپاهان قهرمان 
نیم فصل دوم 

شد!

جمعیت اصفهان بسیار ناهمگون شده است
3
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َابر مجمع بازار 
سرمایه کشور 
برگزار شد

سپاهان به علت تفاضل گل بهتر، عنوان نخست نیم فصل 
دوم لیگ برتر را به دست آورد.

 نکته جالب توجه، عملکرد بهتر سپاهان نسبت به 
پرسپولیس در نیم فصل دوم است. آنها با وجود کسب 

امتیاز و گل خورده برابر با قهرمان لیگ در نیم فصل دوم...

مجمع عمومى عادى ســالیانه صاحبان ســهام 
شرکت فوالد مبارکه براى ســال منتهى به 30 
اســفندماه 99 به صورت حضــورى و آنالین با 
حضور 67/7 درصد از سهام داران برگزار و با رأى 
حداکثرى ســهام داران، صورت هاى مالى این 
شرکت به عنوان بزرگترین شرکت بورسى کشور 
از نظر ارزش بازار تصویب شد و تخصیص 400 
ریال سود به ازاى هر سهم شرکت فوالد مبارکه 
مورد موافقت مجمع عمومى عادى ســالیانه آن 

قرار گرفت...

«دولت مردمى» در واقعیت محقق شود«دولت مردمى» در واقعیت محقق شود
رهبر معظم انقالب اسالمى در مراسم تنفیذ ریاست جمهورى سیزدهم:رهبر معظم انقالب اسالمى در مراسم تنفیذ ریاست جمهورى سیزدهم:
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فرمانده انتظامى استان با اشاره به حضور مهاجران خارجى و داخلى در استان:

نیازمند: زاینده رود حق اصفهان است 
دروازه بان سابق تیم ســپاهان که در فصل جدید فوتبال اروپا براى 
تیم پورتیموننــزه پرتغال به میدان مــى رود، در آخرین گفتگویش از 

زاینده رود هم گفت. این بخش از اظهارات پیام نیازمند را بخوانید:
یکــى از دلخوشــى هاى مــن در زمانى که بــه اصفهــان آمدم، 
زاینده رود بود؛ چون سال اول حضورم در این تیم آب زاینده رود بیشتر 

بود و زمان زیادى آب در جریان بود و جایى...
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در صفحه 8 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

تخصیص 400 ریال سود 
به ازاى هر سهم فوالد

اعالم لیست
 11 نفره گزینه هاى 
شهردارى اصفهان

افتتاح 44 پروژه و کلنگ زنى4 پروژه در چرمهین
4

عبرت لیگ بیستمعبرت لیگ بیستم
 براى حسینى  براى حسینى 

رئیس سازمان برنامه و بودجه:

بازنشستگان
نگران 

متناسب سازى 
حقوق نباشند

سخنگوى دانشگاه
 علوم پزشکى اصفهان:

شناسایى
 2451 بیمار جدید 

مبتال به کرونا
 در یک روز

سخنگوى سازمان غذا و 
دارو خبر داد:

کمبود سرم 
تزریقى برطرف 

مى شود

ناکامى 
شارلروا در 

خرید 
دوباره ملى 
پوش ایرانى
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مدیر دفتر بازار برق شــرکت توزیع برق اصفهان در زمینه 
توسعه نیروگاه هاى خورشــیدى گفت: با توجه به ابالغیه 
اخیر وزیر نیرو 2 اتفاق مثبت در حوزه توســعه سامانه هاى 
برق خورشیدى رقم خورده است. اول افزایش40درصدى 
نرخ پایه قرارداد خرید تضمینى و بحث دوم افزایش سقف 
ظرفیت قابل نصب محــدود به ظرفیت انشــعاب تا 200 
کیلووات مى باشــد که بدین ترتیب نرخ پایه قرارداد خرید 
تضمینى سامانه هاى برق خورشیدى تا 20 کیلووات طبق 
مصوبه اخیر وزیر نیرو معادل 14 هزار و 560 ریال به ازاى هر 

کیلووات ساعت برق مى باشد.
ســارا صالحى افزود: طرح هاى ویژه توســعه سامانه برق 
خورشیدى دردست اقدام اســت و درحال حاضر طرح ویژه 
توسعه ســامانه هاى برق خورشــیدى خانگى ویژه اقشار 
کم درآمد درقالب طرح بسیج روشنایى در دست اجرا مى باشد. 
وى ادامه داد: در این طرح تسهیالت 50 میلیون تومانى5ساله 
با کارمزد حداقلى 4درصد به هر خانوار تعلق مى گیرد. براى 
برخوردارى از این تسهیالت کافى است متقاضى درسامانه 
ebs وام بسیج ســازندگى ثبت نام و درخواست خود مبنى 

برتقاضاى برخوردارى از تسهیالت را ثبت نماید و در صورت 
واجد شرایط بودن، تســهیالت تخصیص یافته و متقاضى 
مى تواند نســبت به نصب ســامانه هاى برق خورشیدى 
3کیلوواتى فقط با استفاده از این تسهیالت و یا سامانه برق 
خورشیدى 5کیلوواتى در صورت امکان تامین مابه التفاوت 

هزینه به صورت شخصى، اقدام نماید.
وى تاکید کرد: مراحل بعدى و اجرایى احداث سامانه متعاقب 
انجام فرایند استفاده از تسهیالت وتخصیص نهایى مبلغ وام 

از طریق پیمانکاران شرکت توزیع انجام خواهدشد.

اجراى طرح هاى ویژه توسعه سامانه برق خورشیدى

عشایر دهاقان و شهرضا با وجود خشکسالى به کشاورزى و دامپرورى مشغول هستند.
مسئول  امور عشایر شهرضا و دهاقان با اشاره به هموار سازى 350 کیلومتر راه عشایرى در 

این مناطق گفت: این مسیر ها با حفظ منابع طبیعى هر ساله بازسازى مى شود.
مجید نادرى افزود: سه تانکر درفصل تابستان براى آبرسانى عشایر آب مورد نیاز عشایر 

و دام هاى آن ها را تامین مى کنند.
وى گفت: 229 پنل خورشیدى با 20 میلیارد ریال هزینه براى عشایر این منطقه خریدارى 

و نصب شده است.

عشایر دهاقان و شهرضا؛ تولیدگران 
بزرگ کشاورزى و دامپرورى

درجلسه کمیته فلزات و سنگ هاى گرانبها ذیل کمیسیون 
معادن اتاق بازرگانــى اصفهان بر، برندســازى درحوزه 
طراحى وتولید طال دراصفهان و پیشــنهاد اختصاص روز 

طال در تقویم کشور تاکید شد.
 به گزارش روابط عمومى اتــاق بازرگانى اصفهان در این 
جلسه که به منظورهم اندیشى درخصوص طراحى وساخت 
طال دراصفهان برگزارشد، بر اســتفاده بهینه از پتانسیل 
نمایشــگاه هاى داخلى و بین المللى طــال براى معرفى 

طالى اصفهان تاکید شد.
در این جلسه با بیان اینکه نمایشگاه اکسپوى دبى فرصت 
مناسبى به منظورمعرفى کیفیت وتنوع محصوالت تولیدى 
دراصفهان است بر طراحى بر اســاس تلفیق سنگ هاى 
قیمتى و تاریخ ایران براى ارایه در این نمایشگاه تاکید شد.

ابراهیم حبیب الهى، مســئول کمیته فلزات و سنگ هاى 
گرانبهاى اتاق بازرگانى اصفهان در این جلسه با اشاره به 
دوره هاى آموزشى برگزارشده براى طراحان طال توسط 

اتاق بازرگانى وشرکت شهرك هاى صنعتى، این دوره ها را 
موجب ایجاد تحول در طراحى طال دانست و افزود: با این 
وجود اختصاص روز طال در تقویم کشور براى توجه هر چه 
بیشتر به فعاالن این حوزه با درنظرگرفتن اشتغالزایى باالى 

این صنعت از اهمیت باالیى برخوردار است.
 در این جلسه بر معرفى تولیدات طالى اصفهان در سطح 
بین المللى تاکید وعنوان شد از این فرصت مى توان براى 

برندسازى طالى اصفهان استفاده کرد.  

ضرورت برندسازى تولیدات طالى اصفهان

رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان اصفهان از اهدا خون 
توسط اعضا جوانان این جمعیت همزمان با روز جهانى اهدا 

خون خبر داد.
به گزارش روابط عمومى جمعیت هــالل احمر اصفهان، 
شــهریار انصارى با اشــاره به شــیوع موج پنجم کرونا و 
کاهش ذخایر خونى، گفت: طــرح ملى «قرار مهربانى» در 
قالب پویش اهداى خون "عید تا عید" به منظور توســعه 
مشارکت جوانان در فعالیت هاى عام المنفعه و تحقق اهداف 
بشردوستانه جمعیت هالل احمر در راستاى حمایت از زندگى 

و سالمت انسان ها و ترویج فرهنگ نوعدوستى اجرا شد.
انصارى به نیاز مبرم بیماران به خون و فرآورده هاى خونى 
ســالم تاکید کرد و افزود: همزمان با روز جهانى اهدا خون 
جوانان نوع دوست اصفهانى  با شعار اهداى خون هدیه اى 

براى نجات جان انسان ها در این پویش مشارکت  کردند.
گفتنى اســت مدیر روابط عمومى جمعیت استان ، رئیس 
هالل احمر شهرستان و پرسنل این جمعیت همراه با اعضا 
در این طرح شرکت داشته و خون اهدا کردند، که با استقبال 

مدیرکل سازمان انتقال خون اصفهان از ایشان همراه بود.

جوانان هالل احمر به قرار مهربانى رسیدند 

رئیس شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى اصفهان گفت: این 
شورا به تعبیر مقام معظم رهبرى یکى از کهن ترین  نهادهاى 
انقالب اسالمى است و رسالت آن تالش براى نقش آفرینى 

و حضور مــردم در صحنه هاى انقالب و 
بزرگداشت ایام ا... انقالب و تثبیت حضور 

مردم است. 
محمد على احمدى که به مناســبت12 
مرداد سالروز تاسیس شوراى هماهنگى 
تبلیغات اسالمى ســخن مى گفت یکى 
از وظایف شــورا را لحظه شناسى عنوان 
و افزود: شوراى هماهنگى تبلیغات زبان 
مردم است و بستر ساز حضور مردم براى 

دیدگاه ها و دفاع از انقالب است.
وى یکى دیگر از ویژگى هاى شــورا را 
فراجناحى بیان کرد و گفت: شورا هیچگاه 
وام دار هیچ جریان سیاسى نبوده و تریبون 
این شــورا تریبون نظام انقالب  اسالمى 

اســت.  وى افزود: از جمله ویژگى هاى شوراى هماهنگى 
تبلیغات اسالمى  ساختار مردمى بودن شورا است که یکى از 

بى نظیر ترین ساختارهاى مردمى است. 
رئیس شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى اصفهان با بیان 
اینکه کمترین تعداد نیروى موظف در سطح استان با گستره 

کشورى در بین همه نهادها را شوراى هماهنگى دارد، گفت: 
مردمى بودن در بعــد طرح ریزى و مشــارکت و برگزارى 

مناسبت ها و فراگیرى به جهت حضور است. 

رئیس شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى اصفهان در مورد 
ساختارهاى شوراى هماهنگى تبلیغات گفت: ساختار مردمى 
یکى از ویژگى هاى آن اســت که در اســتان اصفهان این 

ساختار مردمى را در گستره اصفهان تعمیم دادیم. 
احمدى با اشاره به اینکه یکى از ویژگى هاى ساختارى شورا 

کم هزینه بودن آن است، گفت: ستادهاى مردمى در سطح 
مدارس، ادارات، کارخانه ها و ... تشــکیل مى شود و در دل 

مردم با مردم و براى مردم این ستادها فعالیت دارد. 
محمــد على احمــدى گفت: در شــهر 
اصفهان تشکیل دفاتر شوراى هماهنگى 
در دو مناطق تشکیل شده و در شهرهاى 

بزرگ نیز همین سیاست وجود دارد 
احمــدى بــا بیــان اینکــه یکــى از 
درخواست هاى ما از دولت این است که

 25 آبان به عنوان مناســبت ها در تقویم 
رسمى کشور ثبت بشود، ادامه داد: در سال 
گذشته شبکه تبلیغى در شهردارى ایجاد 

شد که امسال تقویت مى شود. 
احمــدى عنوان کــرد: در مــدت فعالیت 
چالش هایى داشــتیم و شــاهد سیاست 
بازى و سنگ اندازى برخى از مسئوالن در 
بزرگداشت مناســبت ها بودیم؛ در دو سال 
گذشته از مجموعه استاندارى اصفهان هیچ حمایت مادى از این 
شورا نشده است.  وى گفت: بعضى دستگاه ها که خود باید در 
جهت بزرگداشت مناسبت ها تالش کنند تنبل ترین دستگاه ها 
در این زمینه بوده  و برخى از ادارات در مناسبت هایى مانند سالگرد 

امام(ره) حتى در حد یک بنر هم اقدامى انجام ندادند. 

ویژگى شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى، مردمى بودن آن است

واکسن نورا چند؟ جهان نما
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رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره الیحه دائمى شدن 
متناسب سازى حقوق بازنشســتگان لشکرى، کشورى 
و تأمین اجتماعى اعالم کرد کــه پیش نویس این الیحه 
بعد از مشــورت با نمایندگان بازنشستگان آمده، در دولت 
تصویب و در نهایت به مجلس تقدیم شد و اکنون منتظر 
هستیم تا نمایندگانى که اعالم کرده بودند آماده تصویب 
این الیحه هستند در این رابطه اقدام کنند. نوبخت افزود: 
الیحه در مجلس اســت و نباید دیگر مجلــس دنبال بار 
مالى آن باشــد چراکه وقتى دولت الیحه اى را به آن ارائه 
مى کند یعنى بــار مالى آن را پیش بینى کرده اســت مگر 
اینکه نماینده ها طرح هایى را به آن اضافه کنند که نیاز به 

تأمین مالى جدید داشته باشد. نوبخت با بیان اینکه دولت 
انتظار همکارى مجلس براى قانون همسان سازى حقوق 
بازنشستگان را دارد، گفت: البته نیازى هم به الیحه نیست 
و نباید بازنشستگان در این رابطه نگران باشند ما در استعالم 
سازمان بازنشستگى کشورى نیز تأکید کرده ایم که اجراى 
این طرح مقید به یکسال نیست و باید استمرار داشته باشد. 
معاون رئیس جمهــور در ادامه دربــاره آخرین وضعیت 
پرداخت پاداش بازنشستگى سال 1399 یادآور شد که در 
سوم مرداد سال جارى تخصیص الزم به خزانه ابالغ شده 
و دســتگاه هاى مربوطه باید با اعالم به خزانه این پول را 

دریافت کنند.

با وجود اعالم مکرر دولت ترکیه در ارتباط با «واکســینه 
نکردن» گردشگران و اتباع خارجى غیرمقیم، اما همچنان 
تورهاى واکســن به مقصد این کشــور در ایــران تبلیغ 
زیرزمینى و غیررسمى مى شود. فعاالن گردشگرى و برخى 
رسانه هاى ترکیه در واکنش به این تورها آن را نوعى «دروغ 
و کالهبردارى» دانســته اند. در برخى رسانه هاى ترکیه 
از یک آژانس مســافرتى ایرانى نام برده شده که در ازاى 
دریافت 2700 لیر (حدود هشت میلیون تومان با محاسبه 
نرخ روز لیر) وعده واکســن فایزر را بدون داشتن اقامت و 
پاسپورت ترکیه داده است. رسانه هاى داخلى و همینطور 
برخى فعاالن گردشگرى این کشور به این تبلیغ واکنش 

نشان داده و آن را دروغین و نوعى کالهبردارى خوانده اند.
مقام هاى گردشگرى ترکیه یادآور شده اند که درحال حاضر 
تزریق واکســن در ترکیه بدون داشتن اقامت و پاسپورت 
این کشور امکانپذیر نیست. پیش تر، فیلمى کوتاه از سطح 
شهر استانبول در شبکه هاى اجتماعى منتشر شده بود که 
مردى را درحال دادزنى براى تزریق آزاد و عمومى واکسن 
کرونا نشان مى داد. همین ویدیوى ناقص، منبع اطالعات و 
اظهارات برخى مردم، فعاالن گردشگرى و حتى مسئوالن 
شده بود که در ترکیه بدون محدودیت به گردشگران خارجى 
واکسن تزریق مى کنند و دستمایه اى براى اجراى تور و سفر 

به ترکیه براى تزریق واکسن شده بود.  

بازنشستگان نگران 
متناسب سازى حقوق نباشند

کالهبردارى با وعده واکسن 
در ترکیه

تفاوت هاى دلتا
علیرضا زالى، فرمانده ستاد    عصر ایران|
مقابله با کرونا در تهران با بیان اینکه کروناى 
دلتا حتى در فضاى باز سرایت پذیرى باالترى 
دارد افزود: در کروناى دلتا، نقاهت طوالنى تر 
اســت و تا 21 روز جواب تســت مثبت است و 
در حال حاضر گروه هاى ســنى 50 تا 60 سال 
و بعد از آن 40 تا 50 ســال بیشــترین بسترى 

بیمارستانى را دارند.

درگذشت پرستار اهوازى 
رئیس نظام پرستارى اهواز    عصر ایران|
از درگذشت یک پرستار اهوازى مبتال به کرونا 
پس از زایمان خبر داد. علیرضا گچ کوبان اظهار 
کرد: روز شنبه پرستار افسانه احسانى، پرسنل 
26 ساله بیمارســتان مهر اهواز پس از اینکه 
نوزادش را به دنیا آورد، فــوت کرد. وى افزود: 
تست کروناى این پرســتار منفى شده بود و به 
دلیل باردارى، امکان انجام سى تى اسکن ریه 
براى وى وجود نداشــت و متأســفانه با توجه 
به باردارى، بیمارى این پرستار تشدید و دچار 
تنگى نفس شــده بود و پــس از زایمان، جان 
خود را از دســت داد. باتوجه به عالئم بیمارى 

به احتمال زیاد وى مبتال به کرونا بوده است.

کار خیر زن ارمنى 
مدیرامــالك و موقوفــات    ایسنا|
مسجدمقدس جمکران با بیان اینکه صداوسیما، 
جراید و فضاى مجازى بهترین وســیله براى 
فرهنگســازى وقف مهدوى درجامعه هستند 
ابراز کرد: یک خانم ارمنى کــه با برنامه هاى 
مهدوى از طریق برنامه هاى معارفى رادیو انس 
گرفته بود، خانه اش را در یکى از استان ها براى 

مسجد مقدس جمکران وقف کرد.

20 تا 30 ساله هاى مجرد!
بر اســاس آمارهاى موجود،    تسنیم|
بیش از 60 درصد پســرهاى 20 تا 30 ســاله 
در ایران مجرد هســتند؛ این یعنى بیش از پنج 
میلیون پسر 20 تا 30 ســاله زندگى مجردى 
داشته و رؤیاى تشکیل خانواده را در سر دارند. 
همچنین، آمار جوانان 15 تا 29 سال کشور که 
در سرشمارى سال 1390،  23 میلیون و 700 
هزار نفر شمارش شده بود، در سال 1395 به 20 
میلیون و 50 هزار نفر کاهش یافته و در ســال 

99 به 17 میلیون و 827 هزار نفر رسیده است.

چند درصد ایرانى ها 
مجازى اند؟

بد نیســت بدانید که    دنیاى اقتصاد|
تعداد کاربــران اینترنت در ایــران با افزایش 
3/ 1درصدى در یکســال گذشــته، در حال 
حاضر از 59 میلیون نفر گذشــته است. در این 
میان، آمار تأییــد مى کند که تعــداد کاربران 
شبکه هاى اجتماعى در کشــور به 36 میلیون 
نفر رسیده اســت . به این ترتیب 6/ 42 درصد 
از کل جمعیت ایران در حــال حاضر کاربران 
شبکه هاى اجتماعى جهانى هستند که از این 
بین اینستاگرام بیشترین سهم را در اختیار دارد.

پایان حیات تهران 
نزدیک است

پرویــز کردوانــى، پــدر    رویداد24 |
کویرشناسى ایران با اشاره به اینکه شهرهاى 
ایران یکى پــس از دیگرى در حال خشــک 
شدن هستند گفت: اکنون که آب در حال تمام 
شدن اســت، تازه به فکر مصرف حجمى آن 
افتاده اند، در خوشبینانه ترین حالت تا 50 سال 
آینده شهرهاى تهران، کرج، ورامین و اطراف 
کامًال خشک شده و اهالى این شهرها براى بقا 

ناچار به مهاجرت مى شوند.

جنگ با 6 کشور قطعى بود
حجت االســالم والمسلمین حسن    انتخاب|
روحانى دوشــنبه شــب در آخرین گفتگوى زنده 
تلویزیونى خود با مردم درباره علت اینکه در سال 92  
کاندیدا شد گفت: عمدتًا براى این بود که گره اى که 
ایجاد شده بود، در ذهن من این بود این گره از طریق 
مذاکره و دیپلماسى قابل حل است چون این گره به 
جایى رسیده بود که یا با دیپلماسى و یا با جنگ حل 
مى شد. این حرفى است که آقاى «اوالند» ( رئیس 
جمهور وقت فرانسه) در سفر من به پاریس در اواخر 
سال 94 زد و گفت که در سال 2013 ما (1+5) براى 
جنگ با ایران تصمیم قطعى گرفته بودیم. این را در 
مذاکرات رسمى به من گفت. گفت ما مصمم به جنگ 
بودیم و وقتى شما آمدید و اعالم کردید براى مذاکره 

و مذاکرات اولیه را دیدیم از جنگ منصرف شدیم. 

پنج شنبه، معرفى شهردار؟ 
عضو منتخب شوراى اسالمى شهر    تسنیم|
تهران از احتمال معرفى شهردار جدید تهران در روز 
پنج شنبه خبر داد. مهدى چمران گفت: از صبح روز 
چهارشنبه جلســه امتیازدهى به گزینه هاى تصدى 
شهردارى تهران آغاز خواهد شــد. وى در پاسخ به 
این سئوال که شهردار جدید پایتخت روز پنج شنبه 
همزمان با آغاز رسمى شورا و تحلیف شوراى ششم 
اعالم خواهد شد گفت: شــاید و البته بعید مى دانم و 

باید منتظر ماند.

اقدام قابل تأمل 
شــهردارى تهــران در آســتانه    تسنیم|
برگزارى مراســم تنفیذ و تحلیف آیت ا... رئیســى 
به عنوان رئیس دولت جدید، اقدام به برافراشــتن 
پرچم هاى ســیاه در برخى از میادین و مراکز شهر 
تهران کرد. شــهردارى تهران به بهانه فرارسیدن 
ماه محرم پرچم هاى سیاهى را در برخى از میادین و 

مراکز پرتردد شهر تهران برافراشته است.  

تورم50 درصدى 
در روستا ها

تازه ترین روایت مرکز آمار ایران نشان    بهار|
مى دهد که از 53 قلم خوراکى منتخب، تعداد 38قلم 
کاال، درصد تغییر ساالنه باالتر از نرخ تورم نقطه اى 
کل کشــور را تجربه کرده و نرخ تورم ســاالنه در 
مناطق روستایى 10 اســتان کرمانشاه، یزد، فارس، 
همدان، خراسان شمالى، بوشهر، کردستان، ایالم، 
خراسان رضوى و لرستان به باالى 50درصد رسیده 

است.

المبدا بیخ گوش ایران
عاطفــه عابدینى، دبیــر کمیته علمى    بهار|
کشــورى کووید-19 گفت: هرچه لود ویروس در 
جامعه بیشتر باشد، امکان جهش ویروس در جامعه 
بیشتر اســت. در عین حال در صورت عدم رعایت، 
جهش هاى جدیدى ماننــد المبدا هم مى تواند وارد 
کشور شود. البته هنوز در ایران این جهش را نداشتیم، 
اما در دنیا در کشــورهایى مانند آمریکا داشتیم که 
مواردى گزارش شــده و یک نفر در ترکیه گزارش 
شده است و اگر مراقب نباشیم و پروتکل ها را رعایت 

نکنیم، المبدا مى تواند موج بعدى ما باشد.

مشاهده دوباره کرونا 
در ووهان 

مقامات شهر ووهان در مرکز چین،    انتخاب|
جایى که بیمارى کووید-19 براى اولین بار در سال 
2019 ظاهر شــد، اعالم کردند که کل جمعیت 11 
میلیون نفرى این شهر باید مورد آزمایش قرار بگیرند. 
این اعالمیه یک روز پس از آن صادر شد که این شهر 
هفت مورد از ابتال به ویروس جهش یافته کروناى 
دلتا را گزارش کرد. اولین مورد ابتال به ویروس کرونا 
در ووهان از ژوئن 2020 در بیــن کارگران مهاجر 

مشاهده شد.

خبرخوان

سخنگوى ســازمان غذا و دارو از دستور وزیر بهداشت 
براى خرید فوریتى ســرم تزریقى و ورود آن به زنجیره 

توزیع در اسرع وقت خبر داد.
کیانوش جهانپور گفت: با توجه به اینکه یکى از خطوط 
تولید در حال اصالح بوده است و پیش بینى کاهش نسبى 
تولید انجام شده بود و  از مدتى قبل تمهیداتى براى خرید 
و واردات سرم انجام شــده بود که متأسفانه با توجه به 
گرفتارى شدید این کشور در همه گیرى کووید_19، از 

خروج این محموله ممانعت شد.
وى افزود: با دستور وزیر بهداشت دستور خرید فوریتى 
سرم تزریقى از کشور ثالث صادر شــده که به زودى و 

در اســرع وقت وارد زنجیره توزیع خواهد شــد. عالوه 
بر این ســرم هاى تزریقــى تولید داخل هــم مدیریت 
مى شــوند تا در بیمارســتان ها، مراکز درمان سرپایى 
و اورژانس ها اســتفاده شــوند. فعــًال داروخانه هاى 
بیمارســتانى این ســرم ها را در اختیار بیمــاران قرار 

مى دهند.
جهانپور تأکیــد کــرد: محموله خریدارى شــده هم 
ظرف یکــى دو روز آینده به میزان کافى وارد کشــور 
خواهد شــد و بعد از آن مازاد بر نیاز بیماران بســترى و 
مراکز درمانى، در شــبکه داروخانه اى کشور هم توزیع 

مى شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکى بقیه ا... (عج) در پاسخ به این 
سئوال که تا کنون چه مقدار براى تولید واکسن نورا هزینه 
شده است؟ گفت: هنوز کار ما به اتمام نرسیده و تا کنون 
هر چه نیاز بوده اســت، هزینه کردیم و هزینه چندانى را 
هم متحمل نشدیم البته ممکن است در فاز هاى دوم و 

سوم هزینه هاى ما باال رود.
حسن ابوالقاسمى در پاسخ به این سئوال که پیش بینى 
مى کنید، هزینه هاى شما به چقدر برسد؟ افزود: نمى توان 

این موضوع را پیش بینى کرد.
وى در پاسخ سئوال دیگرى مبنى بر اینکه واکسن نورا با 
چه مبلغى به فروش مى رسد؟ توضیح داد: فروش واکسن 

مهم نیست و تامین آن براى مردم را اولویت قرار دادیم 
و در هر صورت تولید واکسن یک اقدام انسان دوستانه 

است. 
ابوالقاسمى ضمن اشــاره به اینکه قیمت واکسن به این 
موضوع بســتگى دارد که چه مقدار واکسن تولید کنیم، 
اظهار کرد: هر چه بیشتر واکسن تولید کنیم، هم به مردم 
کمک بیشــترى مى کنیم و هم هزینه هاى اولیه اى که 
متحمل شــدیم را در مى آوریم و همچنین سودى براى 
گســترش اقدامات و تحقیقات علمى دیگر به دســت 
مى آوریم؛ تولید واکسن حتمًا سود دارد و اطمینان دارم 

بعد از آن پروژه هاى بسیارى را مى توان کلید زد.

واکسن نورا چند؟کمبود سرم تزریقى برطرف مى شود

مراسم تنفیذ ریاســت جمهورى دوره سیزدهم، صبح 
دیروز در حســینیه امام خمینى(ره) برگزار شد و رهبر 
معظم انقالب اسالمى با تنفیذ رأى ملت، حجت االسالم 
سید ابراهیم رئیسى را به ریاست جمهورى اسالمى ایران 

منصوب کردند.
رهبر انقالب اســالمى همچنین در سخنانى در مراسم 
تنفیذ، با مسئلت از خداوند متعال براى مبارك گرداندن 
این روز پر امید بــراى مردم و کشــور، حضور ملت در 
انتخابات ریاســت جمهورى را کامًال پــر معنا و نماد 
مردم ساالرى دینى خواندند و با تشکر از «رئیس جمهور 
و دولت دوازدهم»، براى آقاى رئیسى و همکاران دولت 

جدید نیز توفیق و عنایت ویژه الهى آرزو کردند.
ایشان، مراســم تنفیذ را متکى بر قانون اساسى و رسم 
بنیانگذارى شده به دست امام خمینى(رض) برشمردند 
و افزودند: این مراسم، مظهر موضوع بسیار مهم «جابه 
جایى عقالنى، آرام و متین» در قوه مجریه و در واقع در 

مدیریت کشور است.
رهبر انقالب، وجود تنوع سیاســى را از دیگر مضامین 
بسیار مهم مراسم تنفیذ خواندند و افزودند: گرایش هاى 
مختلف سیاسِى دولت ها، نشان دهنده تنوع سیاسى در 
کشور و این واقعیت نشــانه آزادى و سالمت انتخابات 

است.
ایشان با اشاره به برگزارى انتخابات در سالمت و امنیت 
کامل، از همه دســتگاه هاى برگزارکننده انتخابات و 
تأمین کننده نظم و امنیت و به طــور ویژه از ملت عزیز 
ایران صمیمانه تشــکر کردند و افزودنــد: از مدت ها 
پیش توطئه تحریم انتخابات در محافل سیاستگذارى 
دشمنان طراحى و دنبال مى شد و در داخل هم عده اى 
از روى غفلت و عده اى شاید از روى غرض همین خط 
را دنبال مى کردند اما ملت پاســخ قاطع داد و با توجه به 

اوضاع و احوال، مشارکت خوبى در انتخابات داشت.
حضرت آیــت ا... خامنه اى، جابه جایى قــدرت در قوه 
مجریه را امیدآفرین برشــمردند و گفتند: حضور افراد 
جدید با اراده هاى تــازه و ابتکارات نو، بــراى همه به 
خصوص جوانان امید مى آفریند که این امیدوارى بسیار 

مغتنم است.
ایشان افزودند: این جابه جایى براى صاحبان فکر و نظر 
و اندیشه نیز فرصتى است که با دقت و تأمل، خطاهاى 

دوران گذشته را پیدا کنند و راه حل ارائه دهند.
رهبر انقالب اسالمى با اشــاره به تکیه بر ارزش هاى 
انقالب در تبلیغات انتخاباتى آقاى رئیسى تأکید کردند: 
این مسیر درست باید ادامه یابد چرا که ملت را به حقوق 
اساسى خود مى رساند و ایران را در جایگاه شایسته قرار 

مى دهد.
ایشــان در همین زمینه افزودنــد: ارزش هاى انقالب 
مفاهیم موهومى نیست بلکه در سخنان امام بزرگوار، به 
طور روشن و مکرر بیان شده و باید همین سخنان مالك 

قرار گیرد و دنبال شود.
رهبر انقالب، ورود ملت به مسائل مختلف را کلید اصلى 
حل مشــکالت خواندند و افزودند: پیگیرى ارزش هاى 
انقالب موجب افزایش انگیزه هاى مردم و ورود آنان به 
میدان مى شود که این حضور بى بدیل و بى جایگزین، 

بسیار مغتنم و کارگشاست.
حضرت آیت ا... خامنه اى، تبدیــل مردم را از یک جمع 
منفعل و پراکنده به مجموعه اى متحد، پرانگیزه، هدفدار 
و آرمانخواه، هنر اصلى انقالب و امام خواندند و افزودند: 
هر عامل و عنصرى که بتواند اتحاد، انگیزه و امید ملت 
را افزون و مــردم را وارد میدان کند، مغتنم اســت که 

ارزش هاى انقالب این ویژگى تعیین کننده را دارد.

رهبر انقالب با اشاره به شعارهاى انتخاباتى آقاى رئیسى 
مبنى بر «مردمى بودن و از مردم شنیدن و در میان مردم 
بودن»، گفتند: مردمى بودن موضوع بسیار مهمى است 
و رئیس جمهور محترم و همکارانشان باید تالش کنند 
این شعار در واقعیت محقق شود و به معنى واقعى و بدون 
در نظرگرفتن امتیازهاى طبقاتــى و گروهى، در میان 

همه مردم باشند.
حضرت آیت ا... خامنــه اى خاطر نشــان کردند: البته 
حضور در میان مردم نباید موجب غافل شدن از ارتباط 
با نخبگان شود و ارتباط و تبادل نظر با نخبگان، الزم و 

مفید است.
رهبرانقالب با تأکید بر اینکه دولت باید مظهر وفاق ملى 
و نگاه مالطفت آمیز به عموم مردم باشد، افزودند: یکى از 
کارهاى مهمى که به مردمى بودن دولت کمک مى کند، 
تعهد به گفتگوى صادقانه و بدون پیرایه هاى سیاسى با 
مردم است. باید با مردم صادقانه حرف زد، مشکالت و 
راه حل ها را گفت و توقعات را بیان کرد و کمک هاى الزم 

را نیز به مردم تقدیم کرد.
توصیه بعــدى حضرت آیــت ا... خامنــه اى به دولت 
سیزدهم، شــناخت ظرفیت هاى فراوان کشور و توجه 

جدى به آنها بود.
ایشان گفتند: این روزها از مشکالت و کمبودهاى کشور 
گفته مى شود که زیاد هم هستند اما ظرفیت هاى کشور 
در بخش هاى آب، نفت، معادن، بازار گســترده داخلى، 
همسایگان و استعدادها و آمادگى هاى حیرت آور جوانان، 

بسیار فراتر از مشکالت و فوق العاده هستند.
رهبر انقالب خاطر نشــان کردند: بــدون تردید با این 
ظرفیت ها مى توان بر مشــکالت غلبه کرد به شرطى 
که خوب شناخته و سپس با تالش خســتگى ناپذیر و 

شبانه روزى به کار گرفته شوند.
حضرت آیت ا... خامنه اى یکى دیگر از جنبه هاى مردمى 
بودن را مبارزه بى امان با فســاد و مفســد برشمردند و 
افزودند: آقاى رئیسى در مسئولیت قبلى، مبارزه با فساد 

را شروع کرد و اقدامات خوبى انجام داد اما اصل قضیه و 
بسترها و زمینه هاى فساد در قوه مجریه است که باید با 

آن به طور جدى مبارزه کرد.
ایشــان فرارهاى مالیاتــى، انحصارهــاى بى دلیل، 
فعالیت هاى ناسالم ســوداگرانه و سوء اســتفاده از ارز 
ترجیحى را نمونه هایى از موارد فساد برشمردند که باید 

با آنها با برنامه و پیگیرى، مقابله کرد.
حضرت آیت ا... خامنه اى حل مشــکالت اقتصادى را 
نیازمند برنامه و حرکت براســاس برنامه کلى طراحى 
شــده دانســتند و گفتند: با کارهاى روزمره و اقدامات 
پیش بینى نشــده نمى توان مشکالت را حل کرد ضمن 
آنکه همه بدانند حل مشــکالت اقتصادى زمانبر است 
و مسئوالن باید همه تالش خود را به کار گیرند تا این 

زمان هر چه ممکن است کوتاه تر شود.
ایشان سرعت عمل در تشکیل دولت را ضرورى خواندند 
و افزودند: شرایط کشور اقتضا نمى کند که تشکیل دولت 
به تأخیر بیافتد بنابراین رئیس جمهور محترم در معرفى 
وزراى پیشــنهادى و مجلس نیز در بررسى صالحیت 

وزیران شتاب به خرج دهند.
نکته پایانى که رهبر انقالب به آن اشاره کردند موضوع 

جنگ تبلیغاتى بود.
حضرت آیت ا... خامنه اى با اشــاره به تالش دشمنان 
براى تأثیرگذارى و مسلط شدن بر افکارعمومى کشورها 
از جمله مردم ایران از طریق جنگ نرم و جنگ تبلیغاتى 
و رسانه اى گفتند: اگر افکار عمومى یک ملت در اختیار 
بیگانه قرار گیرد آن ملت طبق میل بیگانه پیش خواهد 

رفت.
رهبر انقالب با اشــاره به وجود ضعــف و کم کارى در 
کارهاى رســانه اى و تبلیغاتى در داخل کشــور خاطر 
نشان کردند: باید در این مسائل قوى تر و هوشمندانه تر 

عمل کرد.
در ایــن مراســم همچنین حجت االســالم رئیســى 
رئیس جمهورى اسالمى ایران با تشکر از همه مردم و 

نقش آفرینان در انتخابات گفت: در انتخابات 28 خرداد، 
ملت با وجود همه مشکالت معیشتى و بهداشتى، حماسه 
بزرگى خلق و دشمنان را ناامید و دوستان را امیدوار کرد.
وى  پیام هــاى انتخابات 28 خــرداد را تحول خواهى، 
عدالت طلبى، مبارزه با فقر، فساد، تبعیض و رانت خوارى، 
پاسداشت ارزش هاى انقالب، لزوم رفع مشکالت و در 
یک کلمه تغییر وضع موجود دانست و گفت: مشکالتى 
از جمله تورم 44 درصدى، رشــد فزاینــده نقدینگى، 
افزایش بدهى هاى دولت، کســرى بودجه، بیکارى و 
مشکل مسکن که به علت دشمنى ها و همچنین برخى 
ناکارآمدى هاى داخلى ایجاد شده، نیازمند اصالح است 

و مردم توقع دارند اعتماد آسیب دیده آنان ترمیم شود.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه هــر جا به رهنمودهاى 
رهبرى بى توجهى شد دچار مشکل شدیم، خاطرنشان 
کرد: به دنبال رفع تحریم ها خواهیم بود اما سفره مردم 

را به اراده بیگانگان گره نمى زنیم.
رئیســى گفت: «کســرى بودجه، ثبات بازار سرمایه، 
کنترل تورم، کرونا و موضوع آب و برق» از جمله مسائل 
مهمى است که حل آنها فوریت دارد و دولت با نگاه به 
10 مســئله فورى، یک برنامه تحولى کوتاه مدت تهیه 

کرده است.
رئیس جمهور افزود: برنامه تحولى چهار ساله دولت که 
به زودى در اختیار صاحبنظران قرار مى گیرد، زمینه ساز 

اجراى برنامه توسعه هفتم خواهد بود.
در این مراسم وزیر کشور نیز گزارشى از روند برگزارى 

سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهورى بیان کرد.
رحمانى فضلى «قانون مــدارى، امانتدارى، بى طرفى، 
امنیت کامل، رقابت سالم، مشارکت حداکثرى و حفظ 
سالمت مجریان، داوطلبان و رأى دهندگان» به منظور 
افزایش شور و نشاط سیاســى و مشارکت مردم را جزو 
اصول برگزارى انتخابات برشــمرد و گفت: شــوراى 
نگهبان صحت و قانونى بودن انتخابات را بدون ابطال 

حتى یک صندوق رأى اعالم کرد.

رهبر معظم انقالب اسالمى در مراسم تنفیذ ریاست جمهورى سیزدهم:

«دولت مردمى» در واقعیت محقق شود
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استاندار 
شهردار انتخاب مى کند

رییس هیات عالى نظارت بر انتخابات شورا هاى استان 
اصفهان گفت: انتخابات بهارسـتان به دلیل گزارشـات 
متعـدد از نهاد هاى مختلـف و مردم ابطال شـد. حجت 
االسالم محمدتقى نقدعلى افزود: در شهر هایى که چنین 
اتفاقاتى رخ مى دهد در واقع آن شهر بدون شورا خواهد 
بود و تا دوره بعدى انتخابات شورا ها تصمیم گیرى براى 

شهر به عهده استاندار خواهد بود.

آبرسانى سیار
در پى افزایش دما و ادامه خشکسالى، توسط23 تانکر در 
روستاهاى بویین و میاندشت آبرسانى سیار انجام شد. به 
گزارش روابط عمومى آبفا بویین و میاندشت، این اقدام 
موجب بر طرف شدن مشکل آب تعدادى از روستا هاى 

قلعه اخالص، ماربر، قائم آباد وتیرکرت شد.

توسعه شبکه آب
عملیات اجرایی توسعه شبکه آب خیابان وحدت واقع در 
خیابان آتشگاه به پایان رسید. به گزارش روابط عمومی 
آبفا منطقه 3، این طرح به طول 80 متر و لوله پلی اتیلن 
اجرا شد. شـایان ذکر اسـت با اجراي این پروژه50 واحد 

مسکونی از آب آشامیدنی پایدار برخوردار شدند.

به روز رسانى شبکه مخابراتى
در راسـتاى ارتقا تجهیـزات مخابراتى، عملیـات بهینه 
سـازى تجهیزات و زیرسـاختهاى مخابراتـى به منظور 
برگرداندن تجهیزات انتقال در مرکز ابوریحان (ریموت 
مرکز گلستان) صورت خواهد پذیرفت. به گزارش روابط 
عمومى مخابرات منطقه اصفهان، در اثر این عمیات کلیه 
ترافیک هاى اینترنت، موبایل– دیتا، سوئیچ و انتقال از 
ساعت 9 و 1 دقیقه روز 16 مرداد  به مدت پنج ساعت با 
احتمال قطعى و اختالل جهت تعویض یکسو کننده مرکز 

ابوریحان (ریموت مرکز گلستان) مواجه خواهند شد.    

هشدار زرد هواشناسى 
کارشـناس مسـئول پیش بینى هواى اسـتان اصفهان 
گفت: هشدار زرد هواشناسى اصفهان به دلیل مخاطرات 
جوى تا پایان هفته جارى صادر شده است. این هشدار به 
منظور رگبار باران و رعد و برق، وزش باد شدید موقتى و 
در مناطق مستعد احتمال بارش تگرگ صادر شده است. 
حجت ا... على عسگریان اظهار داشت: کمینه دماى هوا 

بین یک تا 2 درجه کاهش خواهد داشت.

خبر

یکى از مشکالتى که در روزهاى کرونایى به وجود آمده به 
صدا درآمدن آژیر قرمز در مراکز انتقال خون استان است.  
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان ذخیره خون استان 
را اکنون کمتر از 4 روز اعالم کرد و از مردم نوع دوســت 
درخواست کرده در تامین نیازهاى خونى بیماران مراجعه 

کنند.
على فتوحى افزود: نیاز به خون و فراورده هاى آن روزانه 
است و از اهدا کنندگان درخواســت مى شود به صورت 
مستمر براى اهداى خون و کمک به بیماران نیازمند به 
خون به مراکز انتقال خون مراجعه کنند چرا که اگر تعداد 
مراجعان بیشتر نشود در هفته هاى آینده با مشکل کمبود 

ذخائر خون مواجه مى شویم.
جابرى افزود: به دلیل نیاز مســتمر به خون، باید ذخیره 
خونى مطمئن داشته باشیم وقتى این ذخیره حدود 7 روز 
باشد مطلوب است ولى متاسفانه با موج جدید کرونا میزان 

اهدا کاهش پیدا کرده است.
وى با تاکید بــر اینکه درخواســت داریم افــراد براى 
اهداى خون مراجعه کنند، تصریح کرد: همواره به تمام 
گروه هاى خونى نیاز داریم، اما در حال حاضر بیشترین 
مشکل در زمینه پالکت هاى خونى است و به گروه هاى 
خونى O مثبت و منفى و گروه خونى A منفى و مثبت 

نیاز داریم.

مطالعات روى حدود 2000 قطعه سفال جمع آورى شده 
از محوطه آتشگاه اصفهان نشان داد که این محوطه از 
دوران تاریخى تا قرون اولیه اســالمى مورد استفاده و 

بهره بردارى بوده است.
هادى الهیارى، سرپرست هیأت باستان شناسى مستقر 
در این محوطه گفت: در این بررسى ابتدا به مستندنگارى 
و نقشــه بردارى میکروتوپوگرافیــک از محوطــه با 
کمک پهپاد در آتشگاه پرداخته شــد. در نقشه بردارى 
صورت گرفته عالوه بر توپوگرافى، تقسیم بندى فضایى 
معمارى حاضــر در محوطه و پالن دقیق ســاختمان 

آتشگاه نیز مشخص شد.

وى یــادآور شــد: بررســى باستان شناســى پیش رو 
مى توانــد تــا حــدودى تاریخ گــذارى و همچنیــن 
کاربــرد این مــکان مهــم در غــرب اصفهــان را 

مشخص کند.
الهیارى گفــت: در تاریــخ، گزارش ها و ســفرنامه ها 
توصیفات بســیارى درباره محوطه آتشــگاه اصفهان، 
واقع در جانب غربى شهر و در ساحل شمالى زاینده رود 
شده اســت، ولى با وجود اهمیت این محوطه، تاکنون 
مطالعه باستان شناسانه روشمندى در آن صورت نگرفته 
و بیشتر مطالعات محدود به انجام اقدامات مرمتى روى 

بنا بوده است.

قدمت آتشگاه اصفهان 
گمانه زنى شد

آژیر قرمز در 
مراکز انتقال خون اصفهان 

فقدان سندمالکیت
 خانم پروین همته فرزند شکراله باستناد دوبرگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء 
شهود رسما گواهى شده است مدعى است سند مالکیت خود به شماره ى 155633ج98 
را که به میزان ششدانگ آپارتمان به شماره پالك ثبتى 29283 / 406 واقع در بخش 16 
حوزه ثبتى اصفهان شاهین شهر به شماره دفتر الکترونیک 139920302035002482 
به نام خانم لیدا براهیم زاده فرزند محمود ثبت و صادر و تســلیم گردیده و به موجب 
سند صلح مشروط به شماره ى 217398 مورخ 10 / 02 / 1399 دفتر 33 شاهین شهر 
به او صلح گردیده و معامله ى دیگرى هم انجام نشــده و سپس به موجب فسخ سند 
217398 مورخ 29 / 01 / 1400 دفتر 33 شاهین شهر در مالکیت خانم پروین همته 
مصالح قرار گرفته و نحوه گم شدن جابجایى اعالم شده ، چون درخواست صدور سند 
المثنى گردیده ، طبق تبصره یک اصالحى ماده 120آ . ق . ث مراتب آگهى مى گردد 
که هرکس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى 
تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت 
مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد 
یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم 
خواهد شد . 1171126/م الف على جوانى- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین 

شهر/5/273 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق 

اصفهان
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  
شود تا شخص یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى 
بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود 
و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شــماره 140060302027004588 مــورخ 1400/04/12 مریم نعمت بخش 
فرزند محمدرضا بشــماره شناســنامه 1271786222 صادره از اصفهان بشماره ملى 
1271786222 در ششدانگ یکباب قطعه زمین کشــاورزى احداثى بر روى قسمتى از 
قطعه زمین پالك 409 فرعى از اصلى 56 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 
100586 مترمربع. خریدارى مع الواسطه بصورت عادى از مالک رسمى مشاعى مى  باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/29 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/05/13 - م الف: 
1166917 - مهدى صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت اســناد و امالك شرق اصفهان 

4/380/

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق 

اصفهان
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  
شود تا شخص یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى 
بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود 
و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شماره 140060302027004892 مورخ 1400/04/18 محمد نعمت بخش 

فرزند رضا بشماره شناسنامه 42051 صادره از اصفهان بشماره ملى 1281517471 در 
ششدانگ یکباب قطعه زمین کشــاورزى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 
409 فرعى از اصلى 56 واقــع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 100022/80 
مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/04/29 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1400/05/13 - م الف: 1166913 - مهدى صادقى وصفى - رییس 

منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /4/382

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق 

اصفهان
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  
شود تا شخص یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى 
بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود 
و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شماره 140060302027004893 مورخ 1400/04/18 محمد نعمت بخش 
فرزند رضا بشماره شناسنامه 42051 صادره از اصفهان بشماره ملى 1281517471 در 
ششدانگ یکباب قطعه زمین کشــاورزى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 
409 فرعى از اصلى 56 واقــع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 100035/40 
مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/04/29 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1400/05/13 - م الف: 1166902 - مهدى صادقى وصفى - رییس 

منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /4/384

آگهى تغییرات
شرکت صنایع الســتیکى پیمان صنعت ســهامى خاص به 
شماره ثبت 6436 و شناسه ملى 10260275530 به استناد 
صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1400/04/08 طبق اختیار 
حاصله تفویض شــده از مجمع عمومى فوق العاده 06/ 04/ 
1400 سرمایه شرکت از محل واریز نقدى و صدور سهام جدید 
از مبلغ 31000000000 ریال به مبلغ 44000000000ریال 
افزایش یافت کــه تماما طى گواهى مــورخ1400/04/07 
بانک تجارت شــعبه شــهرك صنعتى جى پرداخت گردید 
وماده5اساسنامه به شــرح ذیل اصالح شد : سرمایه شرکت 
44000000000 ریال نقدى است که به 4400000 سهم 
10000 ریالى با نام عادى منقسم شده وتماما پرداخت شده 
است اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1171041)

سخنگوى منتخبان ششمین دوره شوراى شهر اصفهان از اعالم لیست 11 نفره 
گزینه هاى شهردارى خبر داد.

صالحى افزود: پس از انجام فرایند نخبگانى و استفاده از نظرات مردم ابتدا از یک 
لیست 70 نفره به لیست 21 نفره و سرانجام به لیست 11 نفره رسیدیم ؛ البته برخى 
از نامزدهاى این لیست به دلیل نداشتن شرایط الزم براى حضور در جایگاه شهردار 
از لیست خارج شدند و آقایان اسالمى، خراسانى، سقائیان نژاد و صبورى به انتخاب 

خود، انصرافشان را از حضور در فرایند اعالم کردند.
در پایان محمدعلى احمدى، مهــدى جمالى نژاد، مرتضى حســام نژاد، کمال 
حیدرى، محسن رنجبر، رســول ســادات  نژاد، علیرضا صلواتى، علیرضا قارى  
قرآن، على قاســم  زاده، محمود محمودزاده و رضا مختارى 11 نفر پایانى این 

لیست هستند.

اعالم لیست 11 نفره 
گزینه هاى شهردارى اصفهان

فرمانده انتظامى اســتان اصفهان گفت: اگر امروز 
مى بینیــم اصفهان بــا معضالتى ماننــد اعتیاد، 
حاشیه نشــینى، بیکارى و ... مواجه است حاکى از 
این است که دشــمن برنامه ویژه اى براى اصفهان 
دارد و سیلى که در دوران دفاع مقدس خورده برایش 
فراموش شدنى نبوده و به همین دلیل به دنبال این 
است که از مسیر ایجاد معضالت مختلف به اصفهان 

ضربه بزند.
ســردار محمدرضا میرحیدرى در گفتگو با ایسنا با 
ارزیابى جمعیت اصفهان، گفت: درصد قابل توجهى 
مهاجر در اصفهان داریم که نســبت آن به ســایر 
استان ها قابل قیاس نیست، درحالى که اگر جمعیت 
هر شهر و جامعه اى بیش از 10 درصد ناهمگون شود 
آسیب هایى به دنبال دارد، اما جمعیت مهاجران در 

اصفهان فراتر از این درصد است.
این مقام انتظامــى بابیان اینکه جمعیت اســتان 
اصفهان با حضور تعــداد قابل توجهى از مهاجران 
خارجى و داخلى بسیار ناهمگون شده، ادامه داد: تاوان 
آن را مردم اصفهان مى دهند و مسئوالن استان باید 
به این مســئله توجه کرده و به دنبال راهکارهایى 

باشند که بتوان آثار و تبعات این پدیده را کمتر کرد.
وى با اشــاره به اینکه وقتى در مکان هاى عمومى 
و پارك ها و خیابان هــاى اصفهان با مردم صحبت 
مى کنم مى بینم این مردم شریف هیچ انتظار باالیى 
از ما ندارند، گفت: سطح توقع مردم اصفهان کمتر از 
جاهاى دیگر است. همیشه مى گویند مردم اصفهان 
مطالبه گر هستند، درحالى که این طور نیست و مردم 
اصفهان به خاطر درکى که دارند حداقل چیزى که 
از ما مى خواهند آرامش است. آن ها انتظار دارند اگر 
فضاى سبزى ایجادشده بتوانند در کنار خانواده خود 

آرامش داشته باشند.
رئیس پلیس اصفهان به ماجراى درگیرى دختران 
نوجوان اصفهانى دریکى از پارك ها اشاره و اظهار 
کرد: این ها بچه هاى ما هستند و فطرت پاکى دارند، 
درحالى که ما نتوانسته ایم مراقبت هاى الزم را از آن ها 
داشته باشــیم، حتى در همان فضا هم نتوانسته ایم 

نظارت و پایش تصویرى خوبى داشته باشیم تا وقتى 
مشکلى پیش مى آید ســریع واکنش نشان داده و 
آن ها را هدایت و نصیحت کنیم. البته دشــمن هم 

منتظر سوءاستفاده از چنین اتفاقاتى است.
وى با تأکید بر اینکه ماجــراى درگیرى چند دختر 
نوجوان در حدى که به آن پرداخته شد نبود، تصریح 
کرد: این ماجــرا به صورت هدفمنــد بزرگنمایى 
شــد، چون در هفته حجاب و عفاف بود و دشمنان 
مى خواستند بگویند نظام اسالمى که مدعى ایجاد 
جامعه اى امن و سالم است، با چنین مشکالتى مواجه 
است. سردار میرحیدرى یکى از اولویت هاى اصلى و 
مهم در استان اصفهان را موضوع مبارزه با مواد مخدر 
دانســت و گفت: براى مبارزه با مواد مخدر، در کنار 
پیشگیرى از ورود این مواد به استان، باید به سراغ 
نسل جوان برویم و با آموزش و آگاه سازى، از خطر 
گرفتار شدن آن ها در دام مواد مخدر پیشگیرى کنیم، 
همین طور به سراغ کسانى برویم که در دام اعتیاد 
افتاده اند و ببینیم چرا و چطور به این مسیر کشیده 

شده اند و با تمام توان و ظرفیت بخش هاى مختلف 
مانع از شیوع اعتیاد در استان شویم.

فرمانده انتظامى اســتان اصفهــان همچنین به 
ظرفیت هاى ایجاد نشــده در استان اصفهان اشاره 
و اظهار کرد: اســتان اصفهان با جمعیتى افزون بر 
5 میلیون نفر ظرفیت کافى براى نگهدارى معتادان 
متجاهر را در مراکزى به نــام مراکز ماده 16 ندارد، 
این موضوع باعث مى شود افراد آلوده به مواد مخدر 
از استان هاى دیگر به این شهر بیاید چون مى داند 
دست پلیس براى مبارزه با آن ها بسته است. وقتى 
ظرفیت نگهــدارى معتادان متجاهــر وجود ندارد 
مجبوریم آن هــا را به مقام قضائــى معرفى کنیم، 
درحالى که محلى براى نگهدارى آن ها وجود ندارد 
و اگر بخواهند آن ها را به مراکز ماده 15 بفرستند هم 
باید هزینه پرداخت شود که نیاز به اعتباراتى دارد، به 
همین خاطر این معتادان در جامعه رها مى شوند و 

تاوان آن را مردم مى دهند.
رئیس پلیس اصفهــان یکى دیگــر از مطالبات و 

اولویت هاى پلیس را مدیریت ترافیک در کالن شهر 
اصفهان اعــالم کرد و افزود: اصفهــان از دهه 60 
در حوزه مدیریت ترافیک پیشــتاز بــود و اقدامات 
برجسته اى داشت، اما این حرکت بعدازآن کند شد 

که شاید علت آن به تعارضات سیاسى برمى گردد.
وى بابیان اینکه مدیریت ترافیک با پلیس اســت، 
اما همین تعارضات باعث شده دوربین هاى کنترل 
ترافیک در اختیار شهردارى باشد، گفت: بهره بردار 
پلیس است، اما فرمان دست شهردارى است، البته 
این موضوع فقط مربوط به اصفهان نیســت و یک 

مشکل کشورى است که باید برطرف شود.
این مقام انتظامى یکى دیگر از مشکالت ترافیکى در 
اصفهان را نبود ایستگاه هاى پلیس راهور در سطح 
شهر دانست و گفت: در دهه 60 این ایستگاه ها در 
نقاط مختلف شهر وجود داشت و وقتى مردم تصادف 
مى کردند مى توانستند در این ایستگاه ها منتظر بمانند 
و کرامتشان حفظ مى شد نه اینکه بخواهند در خیابان 

زیر آفتاب و باران منتظر بمانند.

فرمانده انتظامى استان با اشاره به حضور مهاجران خارجى و داخلى در استان:

جمعیت اصفهان بسیار ناهمگون شده است

ســخنگوى دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان از 

شناسایى 2451 بیمار جدید مبتال به کرونا در مراکز 
درمانى تحت پوشــش این دانشگاه طى 24 ساعت 

منتهى به روز سه شنبه خبر داد.
آرش نجیمى ظهر سه شــنبه در جمع خبرنگاران با 
بیان اینکه طى این مدت 5618 بیمار مشکوك به 
کرونا به مراکز درمانى تحت پوشش دانشگاه علوم 
پزشــکى اصفهان مراجعه کرده اند، اظهار داشت: از 

این تعداد تست 2451 نفر قطعى کرونا بوده است.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان با بیان 
اینکه 509 نفر از بیماران جدید بسترى شده اند، ادامه 
داد: همچنین در این بازه زمانى 319 بیمار بهبود یافته 

کرونا از این مراکز درمانى ترخیص شده اند.
وى با بیان اینکه در حــال حاضر در مجموع 2707 
بیمار مبتال به کرونا در مراکز درمانى تحت پوشش 

دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان بسترى هستند، 
افزود: از این تعداد 399 بیمار در بخش مراقبت هاى 

ویژه نگهدارى مى شوند.
نجیمى با اشاره به مرگ 25 بیمار مشکوك به کرونا 
طى 24 ساعت منتهى به روز سه شــنبه در مراکز 
درمانى تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
تصریح کرد: تاکنون تست 15 بیمار مثبت بوده است.

نایب رئیس اول اتحادیه عمده فروشان میوه و تره بار اصفهان گفت: امروز بازار 
سیاه هویج در اصفهان و کشور ایجاد شده و عرضه این محصول بسیار کم و قیمت 

آن در سطح عمده فروشى باالى 15 هزار تومان است.
محمدصادق ریاحى با اشــاره به اینکه بى آبى و خشکسالى نیز موجب افزایش 
قیمت میوه و سبزى در بازار شده اســت، گفت: افزایش قیمت کود و سم، بذر،  

دستمزد کارگران، هزینه بار و ... موجب گرانى میوه و سبزى در بازار شده است.
وى تاکید کرد: در حال حاضر در میدان میوه و تره بار اصفهان گالبى با 45 هزار 
تومان باالترین قیمت میوه و انگور با 10 هزار تومان پایین ترین قیمت را دارند که 

این محصوالت در سطح خرده فروشى به تبع باالتر عرضه مى شوند.
ریاحى دلیل ایجاد بازار ســیاه هویج را کم آبى و خشکسالى و کشت نشدن این 
محصول عنوان کرد و گفت: به دلیل شرایط موجود سطح زیر کشت هویج کاهش 
یافته و از سوى دیگر به دلیل شــیوع کرونا و توصیه پزشکان تقاضا براى خرید 
این محصول افزایش یافته است. نایب رئیس اول اتحادیه عمده فروشان میوه و 
تره بار اصفهان با تاکید بر اینکه امروز در بازار میوه و سبزى کمبود نداریم و تنها 
درگیر گرانى هستیم، گفت: اگر تقاضا مردم براى خرید میوه و سبزیجات همانند 
گذشته بود، به نوعى با قحطى مواجه بودیم، اما با توجه به قیمت باالى محصوالت 

کشاورزى مردم قدرت خرید ندارند.

هویج هم وارد بازار سیاه شد

در حال حاضر واکسن سینوفارم به تعداد زیاد در مراکز واکسیناسیون شهر اصفهان 
وجود دارد.

مدیر مرکز بهداشــت اصفهان با بیان اینکه واکسن ســینوفارم چین در مراکز 
واکسیناسیون شهر اصفهان تزریق مى شود گفت: واکسن برکت به تعداد محدود 
در یکى از مراکز واکسیناسیون جنب بیمارستان الزهرا موجود بود و به تعدادى از 

همشهریان تزریق شد.
کمال حیدرى با اشاره به اینکه واکســن ایرانى برکت به هر میزان که به دست 
ما برسد، در مراکز واکسیناسیون توزیع مى شود افزود:، افراد براى نوع خاصى از 
واکسن اصرار نکنند؛ چراکه به طورکلى تفاوت چندانى با همدیگر ندارند و همه 

مورد تأیید وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو هستند.
وى با اشاره به شلوغى مراکز واکسیناســیون گفت: مردم بدون اینکه پیامکى 

دریافت کنند به این مراکز مراجعه مى کنند.

وجود واکسن سینوفارم در مراکز 
واکسیناسیون اصفهان

شناسایى 2451 بیمار 
جدید مبتال به کرونا 

در یک روز
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شهردار چرمهین از افتتاح 44 پروژه و کلنگ زنى 4 پروژه 
در روز عید قربان خبر داد.

شهاب ثابت راســخ گفت: روز چهارشــنبه 30 تیر ماه 
1400 همزمان با عید ســعید قربان آئیــن افتتاحیه 44 
پروژه عمرانى ، گردشگرى ، ترافیکى ، زیست محیطى، 
ورزشى، خدماتى و امدادى به ارزش 103 میلیارد تومان 
با حضور دکتر جمالى نژاد معاون عمران و توسعه شهرى 
و روستایى وزارت  کشور و رئیس سازمان شهرداریهاى 
کشور ، مهندس غالمى معاون هماهنگى امور عمرانى 
اســتاندارى اصفهان و دکتر ذاکرى مدیرکل دفتر امور 
شهرى و شوراهاى استاندارى اصفهان ، مهندس صالحى 
فرماندار شهرستان لنجان و مسئولین شهرستان، بخش 

و شهر برگزار گردید.
ثابت راسخ اظهار کرد: 44 پروژه یاد شده در تمام نقاط شهر 
با رعایت توسعه همه جانبه و توازن محلى و فرامحلى در 
شرایط اقتصادى ناشــى از تحریم هاى ظالمانه استکبار 
جهانى و شیوع بیمارى کرونا ویروس به همت شهردارى 
چرمهین در دوره پنجم شوراى اسالمى شهر اجرا و به بهره 
بردارى رسیده است. ارزش 44 پروژه افتتاح شده مبلغ 103 

میلیارد تومان  مى باشد.
ثابت راسخ با اشاره به بودجه 95 میلیارد ریالى سال 1396 
آغاز دوران مسئولیت و پرداخت دیون و تعهدات 85 میلیارد 
ریالى مربوط به سال هاى گذشته شهردارى گفت: تفریغ 
بودجه سال گذشته  251673308804 ریال بوده و بودجه 
مصوب سال جارى  253540000000 ریال مى باشد که 
منابع درآمدى پایدار در منطقه نمونه گردشگرى آبشار و 
دهکده تفریحى ویالیى چهره مینو و مزرعه 30 هکتارى 

براى سالهاى آتى شهردارى پیش بینى شده است.
در حاشیه مراسم افتتاحیه 4 پروژه شامل: دهکده فرهنگى 
تفریحى چهره مینو ، هتل ســوئیت و رســتوران و تاالر 
پذیرایى منطقه نمونه گردشگرى آبشار شاهلوالك توسط 

دکتر جمالى نژاد کلنگ زنى شد.
■■■

معاون عمران و توسعه شهرى وزیر کشور و رئیس سازمان 
شهردارى هاى کشور در آیین افتتاحیه 44 پروژه شهردارى 
چرمهین گفت: خداى را شاکرم که امروز در شهرى حاضر 
شدم که یکى از شهرهاى زیبا و با پتانسیل بسیار باالى 
گردشگرى در استان اصفهان است و با تالش شبانه روزى 
شهردار سختکوش و پیشکســوت جناب آقاى شهاب 
ثابت راسخ و همراهى و حمایت اعضاى تالشگر و بسیار 
خوشفکر شوراى اسالمى این شهر و سایر مدیران شهرى 

این اتفاقات نیکو رقم خورده است.
دکتر مهدى جمالى نژاد ضمن تشکر بابت اقدام ارزشمند 
شورا و شهردارى چرمهین در ارج نهادن به مقام پروفسور 
رحمت ا... قدیمى، دانشمند بین المللى شهرستان چرمهین 
با نامگذارى چند پروژه به نام وى، ابراز امیدوارى کرد در 
آینده نیز شاهد اثرگذارى پرفسور قدیمى در توسعه شهر، 
استان و کشور باشــیم و همچنین این اقدامات ارزشمند 

نیز در آینده توسط منتخبان مردم در دوره ششم شوراى 
اسالمى این شهر با سرعت و شدت بیشترى ادامه یابد. 

وى در ادامه با اشــاره به سه ســال فعالیت خود در حوزه 
عمرانى وزارت کشور گفت: طى این سال ها با مشکالتى 
همچون سیالب هاى سخت و مهیب در 25 استان کشور، 

آتش سوزى ها، هجوم ملخ ها، ســهمیه بندى بنزین و 
اغتشاشات ســال 98 ، شــیوع ویروس کرونا و قرنطینه 
که به تنهایى دنیا را زمین گیــر و دچار یک بحران کرد و 
مشکالت اخیر در حوزه آب و برق به اضافه تحریم هاى 
ظالمانه که متأسفانه در این چند سال اخیر فوق العاده شدید 

شد، مواجه بودیم که هر کدام در مسیر خدمت رسانى به 
مردم کشور سختى ها و مشکالت خاص خود را ایجاد کرد 
اما این مشکالت به فضل الهى و با تالش مدیران نه تنها 
سبب توقف پروژه هاى عمرانى کشور نشد بلکه در سرعت 
خدمت رسانى هم مشکلى ایجاد نکرد که به همین دلیل 

باید از تالش ها و خدمات همه مدیران تشکر و قدردانى 
نمود. جمالى نژاد خاطرنشــان کرد: این اقدامات همه به 
برکت همراهى و همدلى و صبورى مردم و به برکت خون 
شهدا و دعاى خیر خانواده آنها صورت پذیرفته که اگر نبود 

این دعاى خیر، بسیارى از این اتفاقات رقم نمى خورد.
وى با اشاره به آشنایى خود با شــوراى شهر چرمهین از 
گذشته هاى دور افزود: من شــهردار با تجربه چرمهین 
را چندین سال است مى شناسم و پروژه هایى که وى در 
شهرهاى مختلف انجام داده را از نزدیک مشاهده کرده 
ام؛ اما یقیناً نوع پروژه هایى که در حال حاضر در چرمهین 
انجام شده با توجه به جنس شهر که منطقه اى گردشگرى 
است و همچنین وجود دو شهر بسیار زیباى باغبادران و 

چرمهین، متفاوت است.
رئیس سازمان شهردارى هاى کشور با اشاره به درگیرى 
جهان با ویروس کرونا به ویژه در حوزه گردشگرى اظهار 
کرد: با این حال، یقینًا فنر بسته و فشرده گردشگرى در 
دوران پساکرونا باز مى شــود و فضا و بستر بسیار خوبى 
براى گردشگرى پیش مى آید. وى در همین خصوص با 
اشاره به قابلیت ها و توانمندى هاى ارزشمند کشورمان 
در حوزه گردشگرى تأکید کرد: ما باید با بازنگرى در حوزه 
گردشــگرى، ببینیم چه اقداماتى باید انجام دهیم تا در 
دوران پسا کرونا نه فقط در شهر چرمهین و نه فقط در این 
منطقه زیبا و قطعه اى از بهشت و حتى نه فقط در استان 
اصفهان که در کشورمان فضاى گردشگرى را باز کنیم و 

حضور گردشگران خارجى را افزایش دهیم.  
جمالى نژاد با بیــان اینکه در اطــراف چرمهین صنایع 
بســیارى همچون ذوب آهن، فوالد و... وجــود دارد و 
کشورمان هم در حوزه نفت تک محصول است، عنوان 
کرد: اما ما باید در حوزه گردشــگرى بــه خصوص در 
شهرهایى چون چرمهین که جنس آنها جنس گردشگرى 
است اقدامات ارزشمندى انجام دهیم چرا که تولید ثروت 
در این حوزه بســیار ارزشمند است و صنعت گردشگرى 

صنعتى پاك است.
معاون عمران و توسعه شهرى وزیر کشــور با اشاره به 
پتانسیل گردشگرى چرمهین از مدیران استانى و شهرى 
به خصوص غالمی معاون عمرانى استاندارى و ذاکرى 
مدیر کل دفتر امور شهرى و منتخبان دوره ششم شوراى 
چرمهین درخواست کرد با انجام آسیب شناسى در حوزه 
گردشگرى به خصوص در استان و به ویژه در چرمهین 
اقداماتى انجام دهند  که گردشگرى در کنار ارزش هاى 
فرهنگى و اجتماعى که دارد منجــر به تولید ثروت هم 
بشود. وى در این باره افزود: من بارها تأکید کرده ام که 
متأسفانه ما به حوزه گردشگرى نگاهى انتزاعى داریم و 
بیشتر به صورت مجزا آن را مى بینیم؛ در حالى که باید با 
نگاهى انضمامى به گردشگرى، آن را با مسائل و مصادیق 
دیگر عجین کنیم؛ باید در کنار گردشــگرى به اقتصاد 
گردشگرى، توسعه شهر، توسعه اجتماعى و در عین حال 
مسائل فرهنگى نیز توجه کنیم و یک بسته بسیار ارزشمند 

به وجود آوریم که درتولید ثروت فوق العاده مؤثر باشد.
جمالى نژاد از مدیران، مســئوالن و اعضاى شــوراى 
اسالمى شهر چرمهین خواست بررسى هاى الزم را در 
عرصه گردشگرى انجام دهند تا اقدامات ارزشمندى که 
در این شهر در حال انجام است، هم تداوم داشته باشد، هم 
ارتقا پیدا کند و هم تولید ثروت کند. وى خاطرنشان کرد: 
وقتى ما شخصى مثل پروفسور قدیمى را داریم که براى 
ما افتخارآفرینى مى کند نباید آبشارش در چنین فصلى 
خشک باشــد. وقتى داغاب خیلى از این آبشارها در این 
شهرستان هست باید کارى کنیم که این آبشارها مداوم 

باشد؛ کار سختى هم نیست و یقیناً امکانپذیر است. 
وى با تأکید بر لزوم فراهم کردن بســته هاى متنوع 
براى گردشــگران در حوزه هاى مختلف گردشگرى 
مانند گردشگرى اسالمى، فرهنگى، طبیعت و... عنوان 
کرد: باید سبدهاى متنوع از انواع و اقسام گردشگرى را 
فراهم کنیم و با نگاه درآمدى به این عرصه و اشتغالزایى 
براى جوانان چرمهین مانع مهاجرت آنها از این شهر 

شویم.
رئیس سازمان شهردارى هاى کشور با توصیه به شهردار 
چرمهین اذعان کرد: شــهردارى ها نمى توانند در حوزه 
هاى گردشگرى، تجارى و بیزینسى کارفرمایان موفقى 
باشند و باید حتماً پاى بخش خصوصى و غیردولتى را به 
این عرصه ها باز کنند، چرا که آنها به راحتى مى توانند در 

این زمینه اشتغالزایى کنند.
جمالى نژاد با اشــاره به ظرفیت هــا و توانمندى هاى 
بى بدیل چرمهین ضمن تشــکر از شــهردار و اعضاى 
شوراى اسالمى شهر چرمهین در دوره پنجم، به منتخبان 
مردم در دوره ششم شوراى اسالمى این شهر هم اطمینان 
خاطر داد که یقینًا آنها نیز مى توانند کارهاى خالقانه تر 

و نوآورانه تر از شوراى اسالمى دوره پنجم انجام دهند.
شهردار اسبق اصفهان خاطرنشان کرد: من همیشه تأکید 
کرده ام که مدیریت مثل دوى امدادى است. زمانى که 
شــهردار اصفهان بودم گفتم آقاى نوروزى که آمد بعد 
از من، هم با سرعت بیشــتر و هم با انرژى بیشترى باید 
به مدیریت امور شهر بپردازد و شهردار بعد از ایشان هم 
همینطور. زمانى هم که معاون عمران و توسعه شهرى 
وزیر کشور شــدم و چوب را از آقاى خندان دل که پیش 
از من عهده دار این سمت بود تحویل گرفتم، گفتم باید 
با سرعت و انرژى بیشترى بدوم و هر کسى جانشین من 
شد هم باید همینطور ادامه دهد. اینجا در چرمهین هم 
همینطور است و یقینًا دوستان ما در دوره ششم شورا در 
این شهر، هم با سرعت بیشتر، هم با انرژى بیشتر، هم با 
انگیزه بیشتر و هم با عشق بیشترى باید حرکت کنند و 
سیستم شهردارى نیز با همین شــیوه ان شاءا... باید به 

مدیریت امور بپردازد. 
جمالى نژاد ابراز امیدوارى کرد این هم افزایى و همدلى در 
چرمهین ادامه داشته باشد و رشد و ارتقاى این شهر را در 

آینده بیشتر و بیشتر شاهد باشیم.

در مراسمى با حضور معاون عمران و توسعه شهرى وزیر کشور و جمعى از مقامات محلى و استانى صورت گرفت

افتتاح 44 پروژه و کلنگ زنى 4 پروژه در چرمهین

 احداث محور گردشگرى و جاده سالمت مسیر پنج کیلومترى دوچرخه سوارى و پیاده راه ایستگاه دوچرخه ســوار و امکانات رفاهى ، ورزشى تفریحى در منطقه نمونه 
گردشگرى آبشار شاهلوالك ، موزه مردم شناسى و مرکز فرهنگى محله ناروندى ، بلوار سردار شهید مهندس نعمتى ، بلوار پیامبراعظم (ص) ، بلوار آبشار ، بلوار باغ فردوس، 
بلوار فاطمه زهرا (س) ، خیابان آبشار دوازدهم ، خیابان ابشار پانزدهم ، زمین چمن مصنوعى فوتبال ، کمپ گردشگرى شالورا ، بوستان معلم ، بوستان گردشگرى اقاقیا، 
رمپ خروجى تقاطع غیرهمسطح چرمهین - باغبهادران ، بوستان گردشگرى الله ، باغ بانوان ، آرامستان بهشت زهرا ، استخر ذخیره آب 5000 مترمکعبى، خط انتقال 
آب 12 کیلومترى ، مزرعه 30 هکتارى گل محمدى ، باغ گردو ، باغ زرشک، مزرعه زعفران، بادامستان، توتستان، نماد و خانه کوهنورد، مرمت و باز سازى هفت رشته از 
قنوات شهر، طراحى و اجراى شبکه جمع آورى هدایت و دفع آبهاى سطحى ، اجراى سیستم پایش تصویرى پالك خوان مبادى ورودى و خروجى و بلوارهاى سطح شهر، 
احداث آبشار مصنوعى، زیرسازى و آسفالت معابر به مساحت 60000 مترمربع ، پیاده روسازى 25000 مترمربع ، اجراى سیستم نوین آبیارى تحت فشار قطره اى و مه پاش 

فضاى سبز شهرى ، تجهیز شهردارى به دستگاه ها و ماشین آالت عمرانى ، راهسازى ، خدماتى ، امدادى و تعدادى پروژه دیگر.

پروژه هاى افتتاح شده در چرمهین



ویژهویژه 05054100 سال هجدهمچهارشنبه  13  مرداد  ماه   1400



0606آگهىآگهى 4100 سال هجدهمچهارشنبه  13 مرداد  ماه   1400

مفاد آرا -آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در 

اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت
1- برابر راى شماره 140060302177000147 مورخه 1400/04/02 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى مجید 
اسالمى   فرزند حسین بشماره شناسنامه 653  برزك و شماره ملى 1260874605  در 
ششدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى قسمتى از پالك 4708  فرعى واقع در علویجه 
1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 293/25 مترمربع انتقالى از مالک رسمى 

خانم خاطره علیرضایى و آقاى امید علیرضایى محرز گردیده است.
2- برابر راى شماره 140060302177000146 مورخه 1400/04/02 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى مجید 
اسالمى  فرزند حسین بشماره شناســنامه 653  برزك و شماره ملى 1260874605  در 
ششدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى قسمتى از پالك 4708  فرعى واقع در علویجه 
1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 115/5 مترمربع انتقالى از مالک رسمى خانم 

آرزو علیرضایى محرز گردیده است.
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند 
رسمى و برحسب ماده 3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا ســهم مفروزى متقاضى صادر گردیده و در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشر 
مى شود تا شخص یا اشــخاصى که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار 
ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارائه گواهى 
مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و ادامه عملیات ثبتى منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه 
خواهد بود و در صورت انقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت 
صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1400/04/29 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/13 - 1164029 

/ م الف - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت - محمد على ناظمى /4/270

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق 

اصفهان
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند 
رسمى و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  
شود تا شخص یا اشــخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى 
بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود 
و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- راى شماره 140060302027004435 مورخ 1400/04/06 اکرم یزدى فرزند حسن  
بشماره شناسنامه 1629 صادره از اصفهان بشــماره ملى 1286869447 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 13017 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مســاحت 90/90 مترمربع. خریدارى مع الواسطه به صورت عادى از مالک 
رسمى اسداله فروغى فرزند حسین. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/29 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/05/13 - م الف: 1166434 - مهدى صادقى وصفى - رییس منطقه 

ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /4/325

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

راى شماره 139960302026024864 مورخ 1399/12/14 هیات یک خانم ایران خامى 
به شناسنامه شــماره 443 کدملى 1286273293 صادره اصفهان فرزند کاظم بصورت 
ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 114,85 مترمربع از پالك 15178 اصلى واقع 
در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى میباشد
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع 
در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم نموده و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/29 - 
تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/05/13 - م الف: 1166464 - رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالك شمال اصفهان - موسوى /4/329

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

راى شــماره 140060302026003476 مورخ 1400/03/12 هیات سه آقاى صفدر 
تقیان به شناسنامه شــماره 529 کدملى 6219607503 صادره بوئین میاندشت فرزند 
حسن نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 150,65 مترمربع پالك شماره 
53 فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال 
اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواســطه از مالکیت مالک رسمى محمد 

حسین مهاجرانى
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع 
در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم نموده و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/29 - 
تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/05/13 - م الف: 1166479 - رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالك شمال اصفهان - موسوى /4/331

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق 

اصفهان
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند 
رسمى و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  
شود تا شخص یا اشــخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى 
بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود 
و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شــماره 140060302027004411 مــورخ 1400/04/05 تاج خانم روســتا 

زاده شیخ یوسفى فرزند کریم بشماره شناســنامه 3023 صادره از اصفهان بشماره ملى 
1282229907 در ششدانگ یکباب مغازه و انبارى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین 
پالك 11673 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 115/80 مترمربع. خریدارى مع 
الواسطه بصورت عادى از مالک رسمى کریم روستازاده شیخ یوسفى. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1400/04/29 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/13 - م الف: 1166545 - مهدى 

صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /4/333

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق 

اصفهان
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند 
رسمى و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  
شود تا شخص یا اشــخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى 
بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود 
و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شــماره 140060302027004134 مورخ 1400/03/29 حســین ایوبى پزوه 
فرزند عبدالمحمد بشماره شناسنامه 10 صادره از اصفهان بشماره ملى 1291228667 
در ششدانگ یکباب ســاختمان احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 11548 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 463/600 مترمربع. خریدارى مع الواسطه 
بصورت عادى از مالک رسمى حســین برزمهرى فرزند غالم. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/04/29 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/05/13 - م الف: 1166522 - مهدى 

صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /4/335

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق 

اصفهان
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند 
رسمى و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  
شود تا شخص یا اشــخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى 
بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود 
و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شماره 140060302027004297 مورخ 1400/04/01 مرضیه چنگانیان فرزند 
على بشماره شناسنامه 352 صادره از اصفهان بشماره ملى 1291555595 در ششدانگ 
یکباب ساختمان احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 8835 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 253/43 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1400/04/29 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/13 - م الف: 1166740 - مهدى 

صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /4/337

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

راى شماره 140060302026001270 مورخ 1400/01/29 هیات چهار آقاى محمدرضا 
عنایتى اشنى به شناسنامه شــماره 184 کدملى 1286773954 صادره اصفهان فرزند 
اسفندیار نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 184,61 مترمربع پالك شماره 309 
اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى طبق 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت مالک رسمى خانم شهناز جاللى نیا
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع 
در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم نموده و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/29 - 
تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/05/13 - م الف: 1166709 - رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالك شمال اصفهان - موسوى /4/339

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق 

اصفهان
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند 
رسمى و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  
شود تا شخص یا اشــخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى 
بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود 
و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شــماره 140060302027004977 مورخ 1400/04/20 فاطمه شیارى فرزند 
نصراله بشماره شناسنامه 1 صادره از اصفهان بشماره ملى 1291428380 در ششدانگ 
یکباب ساختمان احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 9333 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 168/64 مترمربع. خریدارى مع الواسطه بصورت عادى از مالک 
رسمى آقاى نصراله شیارى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/29 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/05/13 - م الف: 1166658 -مهــدى صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت 

اسناد و امالك شرق اصفهان /4/341

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق 

اصفهان
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند 
رسمى و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  
شود تا شخص یا اشــخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى 
بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود 
و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

1ـ راى شماره 140060302027004409 مورخ 1400/04/05 محمدعلى روستازاده 
شــیخ یوســفى فرزند رحیم بشــماره شناســنامه 312 صادره از اصفهان بشماره ملى 
1287500676 در ششدانگ یکباب  خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 
11673 واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان به مســاحت 344/50 مترمربع. خریدارى مع 
الواسطه بصورت عادى از مالک رسمى رحیم روستازاده شیخ یوسفى. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1400/04/29 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/13 - م الف: 1166533 - مهدى 

صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /4/343

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق 

اصفهان
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند 
رسمى و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  
شود تا شخص یا اشــخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى 
بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود 
و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شــماره 140060302027004901 مــورخ 1400/04/18 ســعید فتحــى 
سرشــبادرانى فرزند مصطفى بشــماره شناســنامه 10 صادره از اصفهان بشماره ملى 
1291802347 در ششدانگ یکباب ســاختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین 
پالك 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 125/10 مترمربع. خریدارى 
طى ســند رســمى. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/04/29 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/05/13 - م الف: 1166774 - مهدى صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت اسناد و 

امالك شرق اصفهان /4/363

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق 

اصفهان
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند 
رسمى و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  
شود تا شخص یا اشــخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى 
بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود 
و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شماره 140060302027004070 مورخ 1400/03/29 محمد خانى سوالرى 
فرزند عباس بشماره شناسنامه 10436 صادره از اصفهان بشماره ملى 1293327034 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 39 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 112/20 مترمربع. خریدارى مع الواسطه بصورت عادى از مالک 
رسمى به خانم زهرا ارباب زاده اصفهانى و خانمها آزیتا و روشنک. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/04/29 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/05/13 - م الف: 1166767 - مهدى 

صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /4/365

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

راى شــماره 139960302026024802 مورخ 1399/12/12 هیات یک آقاى صفدر 
سرلک به شناسنامه شــماره 514 کدملى 4171697921 صادره الیگودرز فرزند محمد 
اسماعیل بصورت ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 162 مترمربع از پالك 15180 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع 
در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم نموده و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/29 - 
تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/05/13 - م الف: 1166792 -رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالك شمال اصفهان - موسوى /4/367 

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق 

اصفهان
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند 
رسمى و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  
شود تا شخص یا اشــخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى 
بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود 
و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شماره 140060302027004428 مورخ 1400/04/05 سید مجتبى مرتضوى 
خوراسگانى فرزند سید حسن بشماره شناسنامه 17484 صادره از اصفهان بشماره ملى 
1283876965 در ســه دانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 
6925  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 247/27 مترمربع. خریدارى طى سند 

رسمى.
2ـ راى شماره 140060302027004429 مورخ 1400/04/05 عزت سقارئیس االیتام 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 275 صادره از اصفهان بشماره ملى 1291612361 در سه 
دانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 6925  واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 247/27 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1400/04/29 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/13 - م الف: 1166839 - مهدى 

صادقى - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /4/370

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق اصفهان

در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند 
رسمى و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  
شود تا شخص یا اشــخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف 

مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى 
بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود 
و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شماره 140060302027004607 مورخ 1400/04/12 اکبر حاجى عبدالرحمانى 
خواجویى فرزند مصطفى بشماره شناســنامه 1270080210 صادره از اصفهان بشماره 
ملى 1270080210 در ششــدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین 
پالك 11516 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 289/15 مترمربع. خریدارى مع 
الواسطه بصورت عادى از مالک رسمى على باقرى فرزند مانده على. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1400/04/29 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/13 - م الف: 1166852 - مهدى 

صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /4/372

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

راى شــماره 140060302026002754 مورخ 1400/03/01 هیات چهار آقاى مجید 
افضل به شناسنامه شماره 1728 کدملى 1287939236 صادره اصفهان فرزند مرتضى 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 178,23 مترمربع پالك شماره 18 فرعى 
از 15177 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع 
در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم نموده و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/29 - 
تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/05/13 - م الف: 1166860 - رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالك شمال اصفهان - موسوى /4/374

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق 

اصفهان
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند 
رسمى و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  
شود تا شخص یا اشــخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى 
بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود 
و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شماره 140060302027004915 مورخ 1400/04/19 على نانوائى خوراسگانى 
فرزند بهرام بشماره شناسنامه صادره از اصفهان بشماره ملى 1271282755 در ششدانگ 
یکباب درب باغ مسکونى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 9 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 683/64 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1400/04/29 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/13 - م الف: 1166862 - مهدى 

صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /4/376

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

راى شــماره 140060302026003600 مــورخ 1400/03/13 هیــات یــک خانم 
ساجده سبحانى به شناســنامه شــماره 5148 کدملى 1293274127 صادره اصفهان 
فرزنــد فضل اله نســبت به یــک دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب ســاختمان به 
مســاحت 246,03 مترمربــع از پالك شــماره 169 فرعى از 15177 اصلــى واقع در 
اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان که خود متقاضى مالک

 رسمى میباشد
راى شماره 140060302026003608 مورخ 1400/03/13 هیات یک آقاى میثم هادى 
محمد آبادى به شناسنامه و کدملى 1270696475 صادره اصفهان فرزند فضل اله نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 246,03 مترمربع از پالك 
شــماره 169 فرعى از 15177 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
راى شــماره 140060302026003610 مورخ 1400/03/13 هیات یک آقاى مهرداد 
هادى به شناسنامه شماره 4224 کدملى 1288290799 صادره اصفهان فرزند فضل اله 
نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 246,03 مترمربع از 
پالك شــماره 169 فرعى از 15177 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و 

امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع 
در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم نموده و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/29 - 
تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/05/13 - م الف: 1166459 - رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالك شمال اصفهان - موسوى /4/327

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق اصفهان

در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند 
رسمى و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود 
تا شخص یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواســت به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح 
دعوى اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت 
انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شماره 140060302027004891 مورخ 1400/04/18 شیرین حر فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 22607 صادره از اصفهان بشماره ملى 1292143355 در ششدانگ 
یکباب قطعه زمین کشاورزى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 409 فرعى 
از اصلى 56 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 91864/28 مترمربع. خریدارى 
طى سند رســمى. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/04/29 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 
1400/05/13 - م الف: 1166925 - مهدى صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت اسناد و 

امالك شرق اصفهان /4/378



ورزشورزش 07074100 سال هجدهمچهارشنبه  13 مرداد  ماه   1400

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود قسمتى از امالك بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل 
به علت عدم حضور مالک، تاکنون به عمل نیامده، لذا با توجه به دستور 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضــاى مالکین ذیل، تحدید حدود 
اختصاصى امالك مرقوم در تاریخ هاى تعیین شده در ساعت 8 صبح 
شروع و انجام خواهد شــد و در صورت مصادف با روز تعطیل عملیات 

تحدیدى به روز بعد موکول خواهد شد.
امالك و ابنیه بخش 3 آران و بیدگل

شماره هاى فرعى از پالك 3  اصلى واقع در معین آباد بیدگل بخش سه 
آران و بیدگل

3279 فرعى: آقاى مجید ناصرى بیدگلى به شناسنامه شماره 8 کدملى 
6199679199 فرزند ناصر، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 188,98 

مترمربع مفروز و مجزى از قسمتى از پالك 147 فرعى
شماره هاى فرعى از پالك 235  اصلى واقع در اماکن بخش سه آران 

و بیدگل
108 فرعى: خانم فاطمه منجمی بیدگلی به شناســنامه شماره 117 
کدملی 6199656806 فرزند حسین، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 

47 مترمربع مفروز و مجزى از 1 فرعی
شماره هاى فرعى از پالك 285  اصلى واقع در اماکن بخش سه آران 

و بیدگل
60 فرعى: خانم معصومه خسروى به شناسنامه شماره 7153 کدملى 
6199233727 فرزند حســنعلى، ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 

100,03 مترمربع مفروز و مجزى از باقیمانده 12 فرعى
شماره هاى فرعى از پالك 292  اصلى واقع در اماکن بخش سه آران 

و بیدگل
3 فرعى: خانم فاطمه رمضان زاده بیدگلى به شناسنامه شماره 7521 
کدملى 6199237404 صادره آران و بیدگل فرزند على، ششــدانگ 
اعیان یکباب خانه بر روى عرصه وقفى به مساحت 160 مترمربع مفروز 

و مجزى از 1 فرعى
شماره هاى فرعى از پالك 463  اصلى واقع در اماکن بخش سه آران 

و بیدگل
3 فرعى: آقاى حسین ابراهیمى مطلق به شناسنامه شماره 553 کدملى 
1262033901 فرزند على اکبر، ششدانگ قســمتى از یکبابخانه به 

مساحت 63,5 مترمربع
1400/06/06

شماره هاى فرعى از پالك 763  اصلى واقع در اماکن بخش سه آران 

و بیدگل
19 فرعى: آقاي سید جواد ســجادي بیدگلی به شناسنامه شماره 141 
کدملی 6199590724 فرزند سید قدرت اله، ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 157 مترمربع مفروز و مجزى از 10 و 12 و 15 فرعی و قسمتى 

از مشاعات
20 فرعى: آقاي سید جواد ســجادي بیدگلی به شناسنامه شماره 141 
کدملی 6199590724 فرزند سید قدرت اله، ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 143 مترمربع مفروز و مجزى از 8 و 13 و 14 فرعی و قسمتى 

از مشاعات
شماره هاى فرعى از پالك 972  اصلى واقع در اماکن بخش سه آران 

و بیدگل
237 فرعى: آقاى حسینعلى سالمى بیدگلى به شناسنامه شماره 179 
کدملى 6199626532 فرزند مرتضى، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 

120,40 مترمربع مفروز و مجزى از 9 فرعى
شماره هاى فرعى از پالك 1947  اصلى واقع در اماکن بخش سه آران 

و بیدگل
1 فرعى: آقاي حسین صالتی آرانی به شناسنامه شماره 9597 کدملی 
6199135938 فرزند علی، ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 320 

مترمربع
1400/06/07

شــماره هاى فرعى از پالك 2638 اصلى واقع در احمدآباد بخش سه 
آران و بیدگل

3518 فرعى: خانم طیبه نیک پور آرانی به شناســنامه شماره 11107 
کدملی 6199151046 فرزند جواد، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 

99,95 مترمربع
3519 فرعى: آقاي یونس باقري آرانی به شناســنامه شماره 0 کدملی 
6190055168 فرزند عباس و خانم کوثر مستحکم آرانی به شناسنامه 
شماره 0 کدملی 6190081460 فرزند احمدعلی (بالمناصفه)، ششدانگ 

یکبابخانه به مساحت 180,15 مترمربع مفروز و مجزى از 26 فرعی
3520 فرعى: آقاى حمیدرضا بلندى به شناسنامه شماره 6190040802 
کدملى 6190040802 فرزند محمد، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 

143 مترمربع
3525 فرعى: آقاى محمدمهدى صفرزاده آرانى به شناسنامه شماره 0 
کدملى 6190075231 فرزند محسن و خانم زینب بذرافشان آرانی به 
شناسنامه شماره 0 کدملی 6190090508 فرزند رحمت اله (بالمناصفه)، 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 173 مترمربع مفروز و مجزى از 2638 

اصلى و 103 فرعى از اصلى مذکور
شماره هاى فرعى از پالك 2640 اصلى واقع در آران دشت بخش سه 

آران و بیدگل
2125 فرعى: خانم فاطمه رفیقى آرانى به شناسنامه شماره 248 کدملى 
6199612523 فرزند حسین، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 90,50 

مترمربع مفروز و مجزى از قسمتى از 278 فرعى
شماره هاى فرعى از پالك 2715 اصلى واقع در ابوزیدآباد بخش سه 

آران و بیدگل
727 فرعى: آقاى ماشــااله اکبرزاده به شناسنامه شماره 741 کد ملى 
1260523497 فرزند قربانعلى، ششدانگ قطعه زمین به مساحت 495 

مترمربع
1400/06/08

به موجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در 
روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا 
30 (سى) روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1400/05/13 - م الف: 
1169722 - رییس اداره ثبت اســناد و امالك آران و بیدگل - حامد 

فکریان آرانى /5/157
ابالغ اخطاریه ماده 87 آیین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا

 بدینوسیله به وراث مرحوم صمد صفائى فرد: نوشین ، سعید ، الهام همگى صفائى فرد 
ســاکن مبارکه ، صفائیه محله 9 الوند 5 پالك 44 ابالغ واقعى میسر نگردید ابالغ مى 
گردد در خصوص پرونده اجرایى کالسه 9900456 پالك ثبتى 34861 /406 متعلق 
به مرحوم صمد صفائى فرد در قبال طلب مهناز نادرى ســامانى بازداشت گردیده واقع 
در بخش 16 متعلق به شــما درقبال مهریه مهناز نادرى سامانى بازداشت شد لذا طبق 
ماده 87 آئین نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى بشما بعنوان وراث مرحوم صمد صفائى فرد 
اخطار مى شود که هرگونه نقل انتقالى از طرف شما نسبت به مورد بازداشت ممنوع است 
و ترتیب اثر داده نمى شود . 1171116/م الف ازطرف مرضیه حق شناس مسول واحد 

اجرا - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر/5/271 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        

اخطار اجرایى
محکوم علیه 1 -غالمرضا 2- محمد رضا3- عباس 4 -مجید 5 -حمید6-احمد 7-زهره8- 
مریم 9- اکرم همگى یزدى 10- فاطمه مالحسینى   مجهول المکان و محکوم له رسول 
آقابابائى فرزند مرتضى به وکالت على گزى نشانى شاهین شهرخ شریعتى  پ 140 جنوبى 
دفتروکالت علیرضا یزدانى محکوم به  به موجب راى شماره 46 تاریخ 20 / 2 / 1400 حوزه 6 
حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان گز محکوم علیه محکوم است به به حضور دریکى از 
دفاتر اسناد رسمى و انجام مراحل قانونى و انتقال سهم االرث خود از یک دستگاه لودر فوتون 
مدلFL956F   - 1   به شماره شاسى GLW009LFLAU006704وشماره موتور 
12105088558 به نام خواهان و پرداخت نیم عشر اجرایى در حق صندوق دولت  ماده 34 
قانون اجراى احکام همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى 
معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر 

به اجراى مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد صریحا اعالم نماید   1171120 /م الف.  مجتبى رضوانى  

-  قاضى شعبه 6  حقوقى شوراى حل اختالف گز/5/272 

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق 

اصفهان
در اجراى ماده یــک قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
ســند رســمى و بر حســب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر 
تایید انتقال عادى و یا ســهم مفــروزى متقاضى صادر گردیــده در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى  شود تا شخص یا اشــخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ 
اولین انتشــار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم نموده و در مهلت 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض فرصت دارند نســبت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقــدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه 
حکم قطعــى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عــدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به 

دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شــماره 140060302027004947 مورخ 1400/04/19 محمد نعمت بخش 
فرزند رضا بشماره شناسنامه42051 صادره از اصفهان بشماره ملى 1281517471 در 
36 حبه مشاع یکباب دامدارى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 409 فرعى 
از اصلى 56 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 36128/82 مترمربع. خریدارى 

طى سند رسمى.
2ـ راى شماره 140060302027004951 مورخ 1400/04/19 شهال نعمت بخش فرزند 
اکبر بشماره شناسنامه 54377 صادره از اصفهان بشماره ملى 1281640743 در 6 حبه مشاع 
یکباب دامدارى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 409 فرعى از اصلى 56 واقع 

در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 36128/82 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى.
3ـ راى شماره 140060302027004950 مورخ 1400/04/19 شیرین حر فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 22607 صادره از اصفهان بشماره ملى 1292143355 در 12 حبه مشاع 
یکباب دامدارى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 409 فرعى از اصلى 56 واقع 
در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 36128/82 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى.

4ـ راى شــماره 140060302027004954 مورخ 1400/04/19 شهناز نعمت بخش 
فرزند اکبر بشماره شناســنامه 678 صادره از اصفهان بشماره ملى 1283576228 در 6 
حبه مشاع یکباب دامدارى احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 409 فرعى از 
اصلى 56 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 36128/82 مترمربع. خریدارى 

طى سند رسمى.
5ـ راى شــماره 140060302027004958 مورخ 1400/04/20 مریم نعمت بخش 
فرزند محمدرضا بشــماره شناســنامه 1271786222 صادره از اصفهان بشماره ملى 
1271786222 در 6 حبه یکباب دامدارى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 
409 فرعى از اصلى56 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 36128/82 مترمربع. 

خریدارى طى سند رسمى.
6ـ راى شــماره 140060302027004957 مورخ 1400/04/20 ســبا نعمت بخش 
فرزند محمدرضا بشــماره شناســنامه 1272928675 صادره از اصفهان بشماره ملى 
1272928675 در 6 حبه مشاع یکباب دامدارى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین 
پالك 409 فرعى از اصلى 56 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 36128/82 
مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/29 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/05/13 - م الف: 1166888 - مهدى صادقى - رییس منطقه ثبت اسناد 

و امالك شرق اصفهان /4/386

عبرت لیگ بیستم براى حسینى 
سرمربى ذوب  آهن با وجود نتایج تحسین برانگیز در 
نفت مسجد ســلیمان به ذوب آهن رفت اما نتوانست 

نتایج مدنظرش را کسب کند.
مجتبى حسینى در تاریخ 17 شهریور 1399 هدایت 
تیم نفت مسجد سلیمان را به عهده گرفت. او تا آغاز 
لیگ بیســتم تنها دو ماه فرصت داشت؛ اما تیم وى 
عملکرد مناســبى را در نیم فصل اول لیگ بیســتم 

ارائه داد.
این سرمربى 47 ساله بعد از پایان نیم فصل اول، در 
تاریخ 28 بهمن 1399 پیشنهاد همکارى با ذوب آهن 
را قبول کرد و مربیگرى این تیم را با قراردادى به مدت 
یک فصل و نیم به عهده گرفت. او که سابقه هدایت 
سبزپوشان اصفهانى را در کارنامه داشت براى این به 

اصفهان آمد که نتایج ضعیف دوران رحمان رضایى را 
جبران کند. در همین رابطه بسیارى از ذوب آهنى ها 
از حسینى و تیمش حمایت کردند، برخالف نیم فصل 
اول که این همدلى براى رضایى وجود نداشت. انصافًا 
هم ذوبى ها در زمان حسینى نظم و روحیه بهترى پیدا 

کردند، اما از نظر نتایج چنگى به دل نزدند.
این سرمربى با کسب 8 باخت، 3 تساوى و 4 برد ثبت 
کرد. از این 8 باخت 3 شکســت در هفته پایانى ثبت 
شــده. به این معنا که دقیقًا در زمانى که سبزپوشان 
نیازمند پیروزى بودند و حســینى در اوج شناخت از 

تیمش حتى یک امتیاز هم نتوانست کسب کند.
روند نتایج ذوب آهن در هفته هاى پایانى به گونه اى 
بود که مدیر آن اعالم کرد انتظــار چنین نتایجى را 

با حسینى نداشــته است و شــایعه برکنارى وى به 
گوش رسید. هر چند  دستیار مربى ذوب آهن پس از 
شکست مقابل مس رفسنجان در هفته پایانى اعالم 
کرد حسینى ناجى ذوب بوده اســت، اما نتایج و آمار 

واقعیت هاى دیگرى را بیان مى کنند. 
از آنجا که حســینى در نیم فصل هدایت ذوب آهن 
را برعهده گرفــت نمى تواند بگوید از شــرایط تیم 
خبر نداشــته یا تیم را خودش نبســته است. حسینى 
و کادرش بایــد از تراکتور و فیــروز کریمى قدردانى 
کنند چون با بــازى جوانمردانه، ناجــى اصلى ذوب 
محسوب مى شــوند چرا که ذوب در سه هفته پایانى 
(حســاس ترین شــرایط) حتى یک امتیاز هم کسب

 نکرد. 

دروازه بان سابق تیم ســپاهان که در فصل جدید فوتبال اروپا 
براى تیم پورتیموننــزه پرتغال به میدان مــى رود، در آخرین 
گفتگویش از زاینده رود هم گفــت. این بخش از اظهارات پیام 

نیازمند را بخوانید:
یکى از دلخوشــى هاى مــن در زمانى که به اصفهــان آمدم، 
زاینده رود بود؛ چون سال اول حضورم در این تیم آب زاینده رود 
بیشتر بود و زمان زیادى آب در جریان بود و جایى که من ساکن 
بودم، نزدیک بــه آب بود. خیلى در روحیه مــن و مردم اصفهان 
تاثیرگذار بود؛ واقعا نمى دانم پشــت پرده قضیه چیست و خیلى 
پیگیر این مسئله نیستم اما واقعا حیف بود. چون سال دوم و سوم 
که در اصفهان بودم، آبى نبود. در یکسال گذشته که فکر مى کنم 
ده پانزده روز در مجموع در زاینــده رود آب بود. مى دیدم چقدر در 
روحیه مردم اصفهان تاثیرگذار است. چون خودم جایى که ساکن 
بودم، نزدیک به آب بود، مى دیدم که مردم با چه شور و شوقى در 
کنار آب جمع مى شوند و با وجود کرونا، وقت شان را مى گذرانند و 
چقدر در روحیه شان تاثیرگذار است. واقعا خیلى حیف است. نمى 
دانم این قضیه از کجا نشات مى گیرد. نمى دانم چرا حقى که این 
همه مردم را خوشحال مى کند، باید از آنها گرفته شود. امیدوارم هر 
چه زودتر این مشکل حل شود و این آب به اصفهان بازگردد. واقعا 
دیدن این خوشحالى باعث مباهات است و من را هم خوشحال 

مى کند. امیدوارم این حق به اصفهان بازگردد.

احسان حاج صفى مى گوید از بازگشت به یونان و 
امضاى قرارداد 2 ســاله با تیم  آاِك آتن خوشحال 

است.
حاج صفى که عصر روز دوشنبه به صورت رسمى 
قراردادش را با تیم  آاِك امضــا کرد، گفت: خیلى 
خوشــحالم که پس از 3 ســال دوباره بــه یونان 
بازگشــتم. عضویت در بزرگترین باشگاه فوتبال 

یونان براى من افتخار بزرگى اســت. امیدوارم در 
شرایط بســیار خوبى براى کمک به تیم  آاِك قرار 
داشته باشم. ملى پوش ایرانى تیم  آاِك آتن افزود: 
امیدوارم به تیم جدیدم براى رســیدن به اهدافش 
در فصل جدید کمک کنــم. مى خواهم قهرمانى 
در سوپرلیگ یونان را با همبازیانم جشن بگیریم و 

راهى لیگ قهرمانان اروپا شویم.

نیازمند: زاینده رود 
حق اصفهان است 

هدف حاج صفى 
در آاِك  

مى کند. امیدوارم این حق به اصفهان بازگردد.

ز بازگشت به یونان و 
م  آاِك آتن خوشحال 

نبه به صورت رسمى 
ــا کرد، گفت: خیلى 
ـال دوباره بــه یونان 
گترین باشگاه فوتبال 

یونان براى من افتخار بزرگى اســت. امیدوارم در 
شرایط بســیار خوبى براى کمک به تیم  آاِك قرار 
داشته باشم. ملى پوش ایرانى تیم  آاِك آتن افزود: 
امیدوارم به تیم جدیدم براى رســیدن به اهدافش 
در فصل جدید کمک کنــم. مى خواهم قهرمانى 
در سوپرلیگ یونان را با همبازیانم جشن بگیریم و 

راهى لیگ قهرمانان اروپا شویم.

صفى 
  

سپاهان به علت تفاضل گل بهتر، عنوان نخست نیم فصل دوم لیگ 
برتر را به دست آورد.

 نکته جالب توجه، عملکرد بهتر سپاهان نســبت به پرسپولیس در 
نیم فصل دوم است. آن ها با وجود کســب امتیاز و گل خورده برابر 
با قهرمان لیگ در نیم فصــل دوم، از حیث گل زده وضعیت بهترى 

داشتند و علت اصلى ناکامى شاگردان نویدکیا عملکرد بى ثبات خط 
دفاعى این تیم بود. سپاهان در نیم فصل اول 18 گل و در نیم فصل 

دوم 6 گل دریافت کرد.
در یک نگاه کلى، سپاهان و ذوب آهن از جمله تیم هایى بودند که در 
نیم فصل دوم پیشرفت کردند و امتیازات بیشترى را به دست آوردند.

سپاهان قهرمان 
نیم فصل دوم شد!

تیم شارلروا در خرید دوباره کاوه رضایى ناکام ماند و این 
روزها بازى هاى خود را در لیــگ برتر بلژیک در حالى 
دنبال مى کند که قــادر به بهره گیــرى از این بازیکن 

نیست.
با اعالم باشگاه بروژ کاوه رضایى در لیست فروش این 
تیم قرار گرفت و باشگاه شارلروا که در فصل گذشته از 
این بازیکن به عنوان بازیکن قرضى سود برد، نتوانست با 
پرداخت مبلغ مد نظر بروژ مهاجم تیم ملى فوتبال ایران 
را بار دیگر خریدار کند. شارلروا پیش تر کاوه رضایى را 
زمانى که در استقالل بازى مى کرد به خدمت گرفت و 
در ادامه این بازیکن را با 5 میلیون یورو به بروژ فروخت. 

اما کاوه رضایى درخشى که در ترکیب شارلروا داشت را 
نتوانست تکرار کند و بار دیگر به شارلروا برگشت و این 
بار به عنوان بازیکن قرضى. در فصل جدید معادالت به 
گونه دیگر رقم خورد و شارلروا براى بهره گیرى دوباره از 
کاوه رضایى باید این بازیکن را به صورت دائمى از بروژ 
مى خرید اما نتوانست این کار را انجام دهد و در نهایت 
باید گفت این روزها کاوه رضایى منتظر تعیین و تکلیف 
سرنوشت خودش است تا بار دیگر در میادین حاضر شود.  
خبرهاى رســیده حکایت از آن دارد باشــگاه نایمخن 
باشــگاه ابتدایى علیرضا جهانبخــش در تالش براى 

بخدمت گیرى کاوه رضایى است.

ناکامى شارلروا در خرید 
دوباره ملى پوش ایرانى



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

بارخدایا! تو به دوستانت از همه دوستانشان مهربان ترى و بر آنان که به تو 
توکل کنند از هرکس دیگر کارسازتر. درون پرده رازشان را مى بینى و 
بر ضمایرشان آگاهى و اندازه بصیرتشان را مى شناسى و اسرارشان بر تو 
آشکار است و دل هایشان در حسرت دیدار تو ســوخته است. اگر غربت به 
وحشتشان افکند یاد تو انس و آرامش آنهاست و اگر باران مصایب بر سرشان 
ببارد به پناه جســتن از تو روى آرند. زیرا مى دانند که زمام همه کارها به 

موال على (ع)دست توست و هر چه شود به مشیت و قضاى توست.
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مجمع عمومى عادى سالیانه صاحبان سهام شرکت 
فوالد مبارکه براى سال منتهى به 30 اسفندماه 99 
به صورت حضورى و آنالین با حضور 67/7 درصد 
از سهام داران برگزار و با رأى حداکثرى سهام داران، 
صورت هاى مالى این شــرکت به عنوان بزرگترین 
شرکت بورسى کشور از نظر ارزش بازار تصویب شد 
و تخصیص 400 ریال سود به ازاى هر سهم شرکت 
فوالد مبارکه مورد موافقــت مجمع عمومى عادى 

سالیانه آن قرار گرفت.
مجمع عمومــى عادى ســالیانه صاحبان ســهام 
شرکت فوالدمبارکه روز دوشنبه 11 مردادماه سال 
جارى با حضور امیر خّرمى شاد، رئیس مجمع، میثم 
محمودى آذر، ناظر، فرزاد مختــارى، ناظر، یزدان 
خدیبى، حسابرس مستقل و بازرس قانونى شرکت، 
میثم رجبى، نماینده بورس، حامدحسین ولى بیک، 
دبیر مجمع و حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل شرکت 

فوالد مبارکه برگزار شد.
حمیدرضا عظیمیــان، مدیرعامل شــرکت فوالد 
مبارکه در ابتــداى این مجمع ضمــن خیرمقدم به 
ســهامداران، نماینده بازرس قانونى و حســابرس 
مستقل شرکت و نماینده سازمان بورس اوراق بهادار 
اظهار کرد: خداوند منان را شاکریم که بار دیگر و در 
ســایه لطف بى دریغش، توفیق خدمت گذارى را به 
ما عطا کــرد تا تمام توان خــود را در طبق اخالص 
گذاشته و در راستاى توسعه صنعت و معدن به منظور 
تحقق شــکوفایى اقتصاد ایران عزیزمان، با اتکاء 
به حمایت هاى شــما ســهام داران گام هاى بزرگى 

را برداریم.
وى افزود: در سال گذشته به رغم تحریم هاى ظالمانه 
استکبار جهانى از یک ســو و تغییرات چشم گیر نرخ 
ارز و محدودیت هاى ناشى از بیمارى کرونا از سویى 
دیگر، توانســتیم با به کار بســتن تدابیر مدیریتى، 
نه تنها از زیان هاى ناشى از نوسانات مقطعى احتراز 
کنیم، بلکه توسعه هاى فیزیکى گروه فوالد مبارکه 
را مطابق برنامه هاى تعیین شــده پیاده سازى کنیم 
و نتایج این اقدامــات تنها بخشــى از تالش هاى 

مجموعه فوالد مبارکه را به تصویر مى کشد. 

 صدرنشینى فوالد مبارکه در تولید فوالد 
کشور

عظیمیان با اشــاره به عملکرد تولید این شــرکت 

تصریح کرد: شرکت فوالد مبارکه با تولید بیش از 8 
میلیون و 323 هزار تن فوالد خام در سال 99 موفق 
به کسب سهم 37.2 درصدى از بازار فوالد کشور شد. 
گروه فوالد مبارکه هم با تولیــد بیش از 9 میلیون و 
845 هزار تن فوالد خام بیش از 43.5 درصد از فوالد 

کشور را در دست دارد.
وى با اشاره به ثبت 74 رکورد در سال 99 و در تمام 
نواحى شرکت فوالد مبارکه گفت: مقدار تولید تختال 
در ســال 99 نسبت به مدت مشــابه سال قبل یک 
درصد افزایش یافته و در ســال گذشته محصوالت 
ســرد 5 هزار تن افزایش تولید نســبت به سال 98 

داشته است.
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه با اشاره به رکورد 
تولید ســالیانه در خطوط اصلى در ســال 99 گفت: 
در ســال جهش تولید، در این شــرکت با همراهى 
و همکارى تمامى کارکنان شــرکت توانســتیم به 
رکوردهاى جدیدى دست یابیم به طورى که رکورد  
7 میلیون و 3 هزار تن تختــال ، یک میلیون و 394 
هزار تن در خط تاندم میل و در تولید آهن اسفنجى 
سبا به میزان یک میلیون و 383 هزار تن رکورد جدید 
ثبت شده است. عالوه بر این در تولید تختال محیط 
گاز ترش به عدد 275 هزار تن با رشــد 54 درصدى 
رســیدیم و در تولید تختال محیط گاز شیرین، 303 

هزار تن با رشد 139 درصدى را شاهد بودیم.
وى به عملکرد فروش پرداخت و توضیح داد: فروش 
مقدارى محصوالت در سال گذشته در محصوالت 
گرم یک درصد افزایش یافت و در محصوالت سرد 
2 درصد و در محصوالت پوشش دار 19 درصد بوده 
که در نهایت توانســتیم به عدد فروش 7 میلیون و 
721 هزارتن با رشد 2 درصد نسبت به مدت مشابه 

قبل برسیم.

 کسب سودآورى پایدار از طریق تکمیل 
سبد محصوالت کیفى

عظیمیان به عملکرد طرح هاى توسعه اى، زیرساختى 
و سرمایه اى شــرکت فوالد مبارکه هم اشاره کرد 
و افزود: آغاز عملیات اجرایى پروژه ســردار شــهید 
حاج قاســم ســلیمانى، احداث خط نورد گرم 2 به 
منظور کسب سودآورى پایدار از طریق تکمیل سبد 
محصوالت کیفى؛ طرح احداث یک واحد تولید آهن 
اسفنجى و افزایش ظرفیت زیر سقف فوالدسازى در 

شرکت فوالد هرمزگان، اجراى طرح توسعه سنگان، 
پروژه فوالدســازى و ریخته گرى تختال شــرکت 
فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیارى ، مشارکت 
شرکت فوالد مبارکه در پروژه شیرین سازى آب خلیج 
فارس و انتقال آن به اصفهــان از جمله طرح هاى 
توســعه اى اســت کــه در گــروه فوالدمبارکــه 

برنامه ریزى شده است.
وى با تاکید بر ضرورت اجراى پروژه شیرین سازى 
و انتقال آب خلیج فارس به اصفهــان گفت: پروژه 
مذکور با تاسیس و سهامدارى شرکت فوالدمبارکه 
در شرکت تامین آب اصفهان صفه آغاز شده است؛ 
در سال 99 شرکت فوالد مبارکه ضمن تقویت جایگاه 
سهامدارى خود در آن شرکت، عزم جدى خود را براى 
تحقق بخشــیدن به این پروژه مهم و استراتژیک 
منطقه اى و ملى جزم کرده و امید اســت تا در سال 
1400 ضمن تامین نیاز آن شرکت در خصوص تامین 
ورق مورد نیاز نقش به ســزایى در اجراى آن پروژه 
ایفا نماید که برآورد هزینه اى این طرح نیز 45 هزار 

میلیارد تومان است.
وى بیان کــرد:  مطالعات و ارزیابى هــاى اولیه در 
خصوص احداث پــروژه احداث واحد اسیدشــویى 
و نورد سرد در شــرکت فوالد امیرکبیر کاشان،  به 
ظرفیت 500 هزار تن در سال انجام شده و براساس 
برنامه ریزى صورت گرفته در ســال جارى عملیات 

اجرایى آن آغاز خواهد شد.
وى با تاکید بر ضرورت تامین برق پایدار براى صنایع 
گفت: با اعمال محدودیت هــاى تخصیص برق به 
صنایع،بخش عمده شــرکت هاى فوالدى متضرر 
شدند. از این رو به منظور کاهش ضررهاى احتمالى، 
برنامه ریزى براى احداث نیروگاه سیکل ترکیبى به 

ظرفیت 1.5 مگاوات در حال انجام است.

 طرح تحــول دیجیتــال و الگوى ملى 
بنگاه دارى

مدیرعامل فوالدمبارکه به  طرح تحول دیجیتال این 
شرکت در راستاى چشم انداز خود، الگوى ملى بنگاه 
دارى ، طرح ره نگاشت تحول دیجیتال فوالدمبارکه 
اشاره کرد و گفت: جایگاه برتر در صنعت فوالدمنطقه 
و ســازمانى جهان تراز" با چشم انداز"فوالدمبارکه 
هوشــمند درکالس جهانى" و شــعار فوالد فردا 
هوشمند از ســنگ تا رنگ راتدوین کرده است که 

امیدواریم تا ســال 1404 به بهره بردارى برسد که 
میزان بهره ورى این شرکت افزایش مى یابد. 

 تامین پایدار بــا ارزیابى و اکتشــاف 
محدوده هاى معدنى

عظیمیان به برنامه هاى توســعه اى شرکت فوالد 
مبارکه در حوزه معدن به منظور تامین پایدار اشــاره 
کرد وگفت: همواره تامین مواد معدنى پایدار یکى از 
چالش هاى اساسى این شرکت است و شرکت فوالد 
مبارکه در ارزیابى و اکتشــاف محدوده هاى معدنى 
و توســعه معدن به منظور تامین پایدار با ارزیابى و 
اکتشــاف محدوده هاى معدنى و تامین و فرآورى 

سنگ آهن اقدام هاى مناسبى انجام داده است.
وى با اشاره به تأمین و فرآورى سنگ آهن در شرکت 
فوالد مبارکه توضیح داد: تأمین و فرآورى ســنگ 
آهن در این شرکت شامل تأمین بالغ بر 28 میلیون 
تن سنگ آهن به صورت مستقیم و در قالب قرارداد 
term long و پیگیرى ساخت کارخانه تولید 1.5 
میلیون تن کنســانتره در ســال با توجه به خوراك 

موجود تدوین شده است. 

 پیشتازى بازدهى ســهام فوالد مبارکه 
نسبت به بازارهاى موازى

وى در پایان خاطرنشان کرد: شرکت فوالدمبارکه 
در حال حاضر رتبه نخست بین شرکت هاى بورسى 
به لحاظ ارزش بازار دارد و بازدهى ســرمایه گذارى 
در سهام این شرکت توانســته اختالف معنا دارى با 
دیگر بازارهاى موجود داشته باشد به طورى که این 
بازدهى در بازارهاى ســکه و ارز از ابتداى سال 99 
تاکنون به ترتیب 88 و 72 درصد بوده است، در حالى 
که بازدهى سهام شرکت فوالد مبارکه به رشد قابل 

توجه 253 درصد رسیده است.

 عملکرد باالى سودآورى فوالدمبارکه
عظیمیان دامنه سودآورى شرکت را مناسب اعالم 
کرد و گفت: با تمام محدودیت هایى که در سال 99 
با آن دســت و پنجه نرم کردیم توانستیم در شرکت 
اصلى به رقــم 35 هزار و 500 میلیارد تومان ســود 
عملیاتى و 38 هزار و 200 میلیارد تومان سود خالص 
دست پیدا کنیم که بالغ بر 159 درصد رشد را شاهد 

بوده ایم.

 خلق حماسه بزرگ با همراهى کارکنان 
فوالدمبارکه

امیر خرمى شــاد رئیس مجمع نیــز در ادامه ضمن 
قدردانى از عملکرد شــرکت فوالد مبارکه در سال 
مالى 1399 اظهار کرد: ســال 1399 براى شرکت 
فوالد مبارکه، ســال رکوردزنى در تولید بود و این 
مهم محّقق نمى شود مگر با کار گروهى و کار جمعى 
که تالش گران این شــرکت دســت به دست هم 
دادند تا توانستند این حماســه بزرگ را خلق کنند. 
وى افزود: امیدوارم شــرکت فوالد مبارکه در سال 
1400 نیز همچون ســال 1399، در تولید و فروش 
محصوالت رکوردهاى جدیدى را به ثبت برساند تا 

شاهد شکوفایى بیشتر این شرکت باشیم.

 تصویب عملکــرد و صورت هاى مالى 
 1399

در پایان این مجمع با رأى حداکثرى ســهام داران، 
صورت هاى مالى شــرکت فوالد مبارکه به عنوان 
بزرگ ترین شرکت بورسى کشور از نظر ارزش بازار 
تصویب شد و تخصیص 400 ریال سود به ازاى هر 
ســهم شــرکت فوالد مبارکه مورد موافقت مجمع 

عمومى عادى سالیانه قرار گرفت.

تخصیص 400 ریال سود به ازاى هر سهم فوالد

َابر مجمع بازار سرمایه کشور برگزار شد

شرکت پاالیش نفت اصفهان براى کاهش ترکیبات گوگردى 
محصوالت ســنگین خود، طرح گوگرد زدایــى از ته مانده

 برج هاى تقطیر موســوم به «RHU» را اجرایى کرده که 
با راه اندازى آن تا 5 سال آینده، کیفیت تمامى فرآورده هاى 
نفتى پاالیشگاه اصفهان به اســتاندارد یورو 4 و 5 ارتقاء پیدا 

خواهد کرد.
ساخت واحد گوگردزدایى ته مانده برج هاى تقطیر پاالیشگاه 
اصفهان، ســال 1386 در قالب طرح جامع به یک شــرکت 
کره اى واگذار شــده بود که البته از سال 1388 به علت عدم 
تأمین منابع مالى از سوى آن شرکت متوقف شد، اما به دلیل 
ضرورت و الزامات زیســت محیطى دوبــاره به صورت یک 

بسته جداگانه فعال گردید و یک شرکت داخلى به عنوان یک 
شرکت توانمند جایگزین آن شرکت کره اى شد. این طرح که 
تا کنون 68/16 درصد پیشرفت فیزیکى داشته است، در سال 

1405 به سرانجام مى رسد.
گفتنى اســت تمام 12 میلیون لیتر بنزین تولیدى پاالیشگاه 
اصفهان یورو 5 است. این شــرکت همچنین تولیدکننده 21 
میلیون لیتر گازوییل اســت که در حال حاضر به منظور حفظ 
محیط زیست استان 4 میلیون لیتر گازوئیل یورو 4 به سازمان 
اتوبوسرانى تحویل مى دهد؛ با اجرایى شدن کامل طرح تصفیه 
گازوئیل که تا کنون 5/92 درصد پیشرفت فیزیکى داشته تمام 

گازوئیل تولیدى، یورو خواهد شد.

اجراى طرح گوگرد زدایى از ته مانده برج هاى تقطیر 
پاالیشگاه 

تعمیر حوضچه هاى لووپوینــت (Low Point) منیفولد هاى 
مرکز انتقال نفت شماره 2 مارونـ  اصفهان (شهید بدیع صنایع 

رامهرمز) اجرا شد.
رئیس مرکز انتقال نفت شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 
ـ منطقه اصفهان گفت: با استفاده از امکانات داخلى مرکز انتقال 
نفت، عملیات هاى محوطه ســازى، بتن ریزى، جدول کشــى 
و رنگ آمیزى تراپ هاى ورودى و خروجــى و همچنین تعمیر 

حوضچه هاى لووپوینت منیفولد اجرا شد. سید نعمت رضوى نسب 
افزود: این تعمیر با حدود 25 میلیون ریال هزینه اجرا شده است. 
مرکز انتقال نفت شهید بدیع صنایع رامهرمز (شماره 2 مارونـ  
اصفهان) روزانه 550 هزار بشکه نفت خام ارسالى از مرکز انتقال 
نفت شهید جابر آل خمیس امیدیه (شماره 1 مارونـ  اصفهان) را 
دریافت و با استفاده از توربین هاى سولزر به مرکز انتقال نفت شهید 

ملک (شماره 3 مارونـ  اصفهان) انتقال مى دهد.

تعمیر حوضچه هاى مرکز انتقال نفت
 شماره 2 مارونـ  اصفهان

مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان بیان داشت: امکانات 
الزم جهت تامین گاز 100 گلخانه در تیــران و کرون فراهم 

شده است.
سید مصطفى علوى در مراسم کلنگ زنى ایستگاه تقلیل فشار 
گاز روســتاى مبارکه گفت: براى احداث این پروژه 90 میلیارد 
ریال ســرمایه گذارى گردیده و با بهره بردارى آن تا 10 سال 
آینده پایدارى تأمین گاز منطقه تضمین و متناســب با توسعه 

گلخانه ها و نیاز منطقه پیش خواهیم رفت.
وى، با بیان اینکه تعداد100 گلخانه روستاى مبارکه متقاضى 

بهره مندى از گازطبیعى هستند، تصریح کرد: گاز مورد نیاز این 
گلخانه ها تا زمان افتتاح این ایستگاه از ایستگاه روستاى افجان 

تأمین مى شود.
علوى، با اشاره به اینکه در حال حاضر 112 شهر و1066روستا 
در سطح اســتان از گاز طبیعى بهره مند هستند، افزود: صنایع 
کوچک و بزرگ اســتان نیز براى فعالیت اقتصادى خود از این 
ســوخت پاك و ارزان تا حد مطلوبى برخوردارند بطوریکه هم 
اینک حدود 9 هزار و 670 واحد صنعتى در سطح استان مصرف 

کننده گاز طبیعى هستند.

تأمین گاز 100 گلخانه در تیران و کرون 

رییس هیات مدیره بانک توســعه تعاون میزان تســهیالت 
پرداختى بانک در حوزه اشتغال پایدار روستایى و عشایرى را 26 

هزار میلیارد ریال اعالم کرد.

سید باقر فتاحى اظهار داشــت: از ابتداى اجراى طرح اشتغال 
پایدار روستایى و عشایرى بانک توسعه تعاون به عنوان یکى 
از بانک هاى عامــل این طرح عملکرد قابــل توجهى در این 

سرفصل داشته است.
وى افزود: 26 هزار و 381 طرح در 31 استان کشور با تسهیالت 
پرداخت شده از سوى بانک توسعه تعاون توانسته اند بیش از 50 

هزار شغل پایدار ایجاد کنند.
فتاحى خاطر نشــان کرد: بررسى و 
بازبینى طرح هاى مشمول دریافت 
تسهیالت اشتغال پایدار روستایى و 
عشایرى نشان مى دهد که کمترین 
انحراف در این نوع تسهیالت وجود 

دارد.
رییــس هیات مدیره بانک توســعه 
تعاون با تبیین فرآیند طرح اشــتغال 
پایدار روستایى و عشایرى گفت: این 
طرح از نیمه دوم ســال 96 در چهار 
بانک و موسسه عامل آغاز شده است 
و هم اکنون در فاز پنجم اجراى پروژه 
قرار داریم . بانک توسعه تعاون در این 
طرح ثابت کرد که از چابکى و نیروى انسانى توانمند برخوردار 
است، چرا که در فاز چهارم این طرح تعهدات بانک به صورت 

حداکثرى اجرایى گردیده است.

پرداخت تسهیالت به 26 هزار طرح روستایى و عشایرى 

بانک آینده اعالم کرد به عنوان یکى از نخســتین 
بانک هاى ارائه دهنده ایــن خدمت نوین، «برات و 

سفته الکترونیکى» را عرضه مى نماید.
بانک آینده همراه و هم گام با راه اندازى سامانه سفته 
و برات الکترونیکى در سطح کشور، با هدف فراهم 
آوردن ابزار الزم براى ارائــه خدمات الکترونیکى 
سریع و دقیق به عموم هم وطنان در عرصه بانکى 

کشور، این خدمت نوین را ارائه مى کند.
بنابراعالم این بانک، اجــراى تمامى فرآیندهاى 
مرتبــط در بســتر تمــام الکترونیک بــا تکیه بر 
ظرفیت هاى قانونى مبتنى بــر امضاى دیجیتال، 

اصالت، اعتبارســنجى غیر حضورى، جلوگیرى از 
جعل و سوء  استفاده هاى احتمالى و حذف کاغذ از 

جمله مزایاى این خدمت است.
«سفته و برات الکترونیکى»، با راهبرى خزانه دارى 
کل کشــور ذیل وزارت امور اقتصادى و دارایى با 
همکارى بانک مرکزى و حمایت قوه  قضائیه توسط 
بانک  آینده، به عنوان یکى از نخســتین بانک هاى 
ارائه دهنده این خدمت، با موفقیت آزمایش عملیاتى 
شــد که به زودى و پس از نهایى شدن، این خدمت 
جدید در ســامانه ها و درگاه هاى الکترونیک بانک  

آینده ارائه خواهد شد.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان اصفهان به 
همراه آقاي مهندس روستایى، معاون برنامه ریزى 
این شرکت با حضور در دفتر فرماندار شهرستان 

فریدن با وى دیدار و گفت وگو کردند.
در این جلســه فرماندار شهرستان ضمن خوش 
آمد گویی و تبریــک اعیاد گذشــته و در پیش، 
از ابالغ نارضایتــى مردم به ویژه کشــاورزان از 
خاموشــى هاى روزهاى اخیر خواستار مدیریت 
بیشتر خاموشى ها در ســطح شهرستان به دلیل 
تک فصل بودن کشــاورزى و مشکالت ناشى از 

آن به مردم شد.

مهندس عالقمندان مدیر عامل شرکت توزیع برق 
استان اصفهان هم ضمن اشاره به سراسرى بودن 
خاموشى ها در سطح کشور افزود: خاموشى هاى 
اخیر به صورت نامرتب بوده و توزیع برنامه ریزى 
شده اى از سوى شرکتهاى برق منطقه اى نداشته 
و به صورت متمرکز از ســوى شــرکت مدیریت 

شبکه در تهران اعمال شده است.
وى اظهار امیــدوارى کرد با بهبود زیر ســاختها 
و فرهنگ ســازى مصرف بهینــه در بین مردم 
شــاهد تامین برق پایدار و مطمئــن براى همه 

مردم باشیم.

شمارش معکوس 
براى ارایه خدمت جدید بانک آینده

دیدار مدیر عامل شرکت توزیع برق استان 
با فرماندار فریدن


