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مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان می گوید  با پزشکان متخلف از اول اسفندماه برخورد قضایی خواهد شد؛

آخرین اولتیماتوم
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 مشارکت  کمرنگ زنان در  حوزه اهدای خون 
 بر اساس اعالم مدیرکل انتقال خون اصفهان حدود 97 درصد از اهداکنندگان خون در استان اصفهان آقایان و حضور خانم ها تنها 3 درصد است؛
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 تقاطع غیرهمسطح شهید 

سپهبد سلیمانی
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مدیر عامل ذوب آهن تاکید کرد:
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 با افت فروش داخلی
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 فرمانده نیروی زمینی ارتش  
در شهرضا مطرح کرد:
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دارنده دو نشان کیفیت برتر جهانی

از کنوانسیون بین المللی BID ژنو و 
برنده تندیس ستاره طالیی ژنو که 
نشانه کیفیت جهانی است.
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سناتور آمریکایی، چین را به ساختن ویروس متهم کرد
سناتور جمهوری خواه در تازه ترین جنگ روانی و تبلیغاتی واشنگتن علیه چین، مدعی شد که مقام های 
چینی ویروس کرونا را در راستای یک برنامه جنگ بیولوژیک به وجود آورده اند.سناتور »تام کاتن« اظهار 
داشت: ویروس کرونا که تاکنون باعث کشته شدن بیش از ۱۰۰۰ شهروند چینی شده است، یک سالح 
بیولوژیکی است که توسط ارتش چین ساخته شده است.این سناتور جنگ طلب آمریکایی مدعی شد 
که گزارش ها مبنی برآغاز منشــأ ویروس در بازار مواد غذایی چینی نادرست بوده و افزود: این ویروس 
از بازار حیوانات ووهان شروع نشد.کاتن ادامه داد: ما نمی دانیم از کجا آمده است، اما می دانیم که باید 
منشأ آن را کشف کنیم. همچنین می دانیم که تنها در چند مایلی آن بازار مواد غذایی، تنها آزمایشگاه فوق 
پیشرفته ایمنی چین واقع است که در مورد بیماری های عفونی انسان تحقیق می کند.مقام های چین، 

سناتور کاتن را به دروغ گویی درباره منشأ ویروس کرونا متهم کرده اند. 

افغانستان در چند قدمی صلح با آمریکا
گروه طالبان اعالم کرده که مذاکرات این گروه با آمریکا به پایان رسیده و سند توافق نامه صلح و ضمائم 
آن نهایی و به زودی امضا خواهد شد.سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به بی بی سی 
گفت، توافق نامه صلح با آمریکا تا پایان ماه فوریه امضا خواهد شد.شاهین گفت هر دو طرف قرار است 
اعالمیه های جداگانه ای را منتشر کنند که در آن تاریخ امضای توافق نامه نیز تعیین شده است.انتظار 
می رود با امضای این ســند، زمینه مذاکرات بین االفغانی فراهم شود و آمریکا خروج نیروهایش را از 
افغانستان آغاز کند.مذاکرات میان آمریکا و گروه طالبان برای دست یابی به توافق صلح بیش از یک سال 
طول کشیده است.پیش از این مقامات ارشد آمریکایی از امضای احتمالی توافقنامه صلح با طالبان در 

آینده نزدیک خبر داده بودند.

زمزمه استقالل طلبی اسکاتلند از بریتانیا
با پیروزی »بوریس جانسون« رهبر حزب محافظه کار بریتانیا در انتخابات پارلمانی این کشور وتصاحب 
اکثریت کرســی های پارلمان، وهمچنین پیروزی »نیکال اســترجئون« رهبر حزب ملی گرای حامی 
استقالل از بریتانیا، نبرد میان دو طرف برای برگزاری همه پرسی دوم برای استقالل اسکاتلند از بریتانیا 
همچنان ادامه خواهد یافت. »جانا چری« نماینده حزب ملی اسکاتلند طی یک سخنرانی در دانشگاه 
ادینبورو به تشریح استراتژی این حزب برای آینده اسکاتلند پرداخت و تاکید کرد که تنها راه بازگشت 
به اتحادیه اروپا استقالل این کشــور از بریتانیاســت.وی افزود: »روند برگزیت محدودیت های این 
انحراف را روشن کرده است و همه ریشه های باقی ماندن پادشاهی متحده در اتحادیه اروپا فرو ریخته 
و تنها بنیان برای بازگشت به اتحادیه اروپا استقالل اسکاتلند اســت.«پیش از این »دونالد تاسک« 
رییس سابق شورای اروپا با استقبال از اشتیاق اسکاتلندی ها برای ورود به اتحادیه اروپا گفته بود که 
روند بازگشت سریع و مستقیم خواهد بود.مواضع حزب ملی اسکاتلند برای پیوستن به اتحادیه اروپا 
در حالی است که حزب کار این کشور معتقد است که اسکاتلند به دلیل کسری بودجه ای که دارد قادر 

نیست به اتحادیه اروپا بپیوندد.

مصر در مرزهایش با غزه دیوار می سازد
یک شبکه عبری زبان از اقدام مسئوالن مصری در ساخت دیواری در مرزهای غزه خبر داد.به نقل از شبکه 
خبری روسیا الیوم، شبکه هفت تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد، مسئوالن مصری اواخر ژانویه 
گذشته کار ساخت دیواری در مجاورت مرزهای این کشور با نوار غزه را آغاز کردند.این سایت افزود، مصر 
چندین پروژه جدی را با هدف تقویت امنیت مرزهای خود با غزه آغاز کرده که از جمله آنها دیوار جدیدی 
است که با ارتفاع شش متر از گذرگاه کرم ابوســالم تا گذرگاه رفح کشیده خواهد شد.این اقدام در سایه 

تاکیدهای چند باره جنبش حماس بر حفاظت کامل از مرزها و امنیت این منطقه انجام می شود.

آیا ایران می تواند این بار هم از درج نامش در لیست سیاه FATF در اما ن بماند؟

تقابل ایران و FATF به وقت پاریس

با وجود  تمــام تالش هــا و رایزنی های  علیرضا کریمیان
صورت گرفته، لوایــح مرتبط با FATF در 
ایران به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نرسید و این نهاد ترجیح داد 
تا با مسکوت گذاشتن آن عمال رویه عدم تایید این قرار دادها را رسمی 
کند. هر چند هنوز همه امیدها برای تصویب این لوایح از بین نرفته؛ اما 
احتمال کلید خوردن اقدامات زیادی در نشســت اخیر با ایران بسیار 
بیشتر از تمدید مدت دوباره خواهد بود. نشست گروه ویژه اقدام مالی 
موسوم به FATF از یکشنبه در پاریس آغاز شــده و تا روز جمعه دوم 
اسفند ادامه پیدا خواهد کرد. در این نشســت شش روزه بیش از ۸۰۰ 
نماینده از ۲۰۵ کشــور جهان و ســازمان های بین المللی نظیر صندوق 
بین المللی پول، سازمان ملل و بانک جهانی حضور دارند و قرار است در 
آن مباحث متعددی با تمرکز بر اقدام جهانی برای رهگیری پول های با 
مبدأ مجرمانه و تروریستی و کاهش خسارت آن به جوامع و مردم انجام 
شود. برخی از کشورها از جمله پاکستان، عربستان و ایران کشورهایی 
هستند که قرار است پرونده آنها در این نشست مورد بررسی قرار بگیرد.  
در حالی که پاکستان و عربستان گام های رو به جلویی برای پیوستن به 
این کنوانسیون جهانی برداشته اند؛ اما مسئله در ایران همچنان الینحل 
باقی مانده است. این در حالی است که در نشست قبلی، بیانیه صادر 

شده از سوی گروه ویژه اقدام مالی درباره ایران به صراحت تاکید کرده 
بود اگر جمهوری اســالمی ایران به کنوانســیون پالرمو و تامین مالی 
تروریســم ملحق نشــود، تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران برداشته 
خواهد شد.کارشناسان اعتقاد دارند در تجارب قبلی معموال به موارد گفته 
شده در بیانیه گروه عمل شده است. از این رو با توجه به اینکه در رابطه با 
دو درخواست مطرح شده از سوی گروه اقدام مالی در ایران هیچ اتفاقی 
نیفتاده احتمال اول، بازگشــت اقدام تقابلی علیه ایران است. این در 
حالی است که مخالفان در داخل ایران همچنان به شدت با پیوستن به 
این کنوانسیون مخالف هســتند در حالی که خطر فرستان دوباره نام 
ایران به لیست سیاه خطر اندک مراودات بانکی با کشورهای همجوار را 
هم تحت تاثیر قرار خواهد داد ایران اولین بار در ســال ۲۰۰۹ در لیست 
سیاه FATF قرار گرفت و پس از آن جریان ورود سرمایه گذاری به این 
کشور دشوار و همکاری های اقتصادی محدود شد.در سال ۲۰۱۵ و پس 
از امضای توافق هسته ای موسوم به برجام، این وضعیت به حالت تعلیق 
درآمد. حاال اگر در نشستی که در پاریس برگزار خواهد شد، ایران لوایح 
چهارگانه را نپذیرد، بار دیگر در لیست سیاه قرار خواهد گرفت.کشورهای 
همسایه ایران، عربستان سعودی، عراق، سوریه و لبنان پیش تر لوایح 
این ســازمان بین المللی را پذیرفته و تصویب کرده اند. عدم الحاق به 

کنوانسیون های FATF و قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه، به معنای 
محدودتر شدن همکاری های اقتصادی و جریان ورود سرمایه گذاری به 
این کشــور است.کارشناســان اقتصادی و طرفداران پیوستن به این 
کنوانسیون می گویند حضور در لیست سیاه FATF، آثار مخربی روی 
وضعیت اقتصادی کشور خواهد گذاشت. آنچه واضح است این که هر 
کشوری در صورتی که نتواند مبادالت بین المللی خود را پیش ببرد و در 
بحث انتقال پول و مبادالت تجاری مشکل پیدا کند با دردسرهای زیادی 
روبه رو می شــود. وقتی مبادالت تجاری با سایر کشورهای دنیا انجام 
نشود یا اینکه با هزینه های زیاد اتفاق بیفتد، گرانی و مشکالت معیشتی 
پیش می آید و هزینه چنین اتفاقی هم به مردم تحمیل می شــود و در 
نهایت آنها هستند که باید تاوان مشکالت اقتصادی را بپردازند.با وجود  
اولتیماتوم های پیشــین این نهاد اما  هنوز روزنه امید به صورت کامل 
مسدود نشده است، برخی امیدوارند مذاکرات سیاسی و جلب حمایت 
برخی کشورها از ســوی هیئت مذاکره کننده ایرانی بتواند گزینه تعلیق 
اقدامات متقابل را برای ایران فعال نگه دارد. با توجه به ریاست دوره ای 
چین بر گروه اقدام مالی و البی های سیاســی شــاید ایــران بتواند با 
حمایت چین و برخی کشورهای همسو از بازگشت نام خود به فهرست 

اقدام تقابلی)لیست سیاه(جلوگیری کند.

علی الریجانی، رییس مجلس شــورای اســالمی 
در دیدار با حموده صباغ، رییس مجلس ســوریه، 
اظهار داشت: ایران و سوریه دو کشور برادر و دوست 
هستند.رییس مجلس شورای اسالمی بیان کرد: 
تروریست ها توســط آمریکا در این منطقه به وجود 
آمدند و متاسفانه برخی از کشــورهای منطقه نیز 
از آن ها حمایت کردند؛اما شــما در این اســتقامت 
پیروز شدید.وی خطاب به رییس مجلس سوریه با 
اشاره به اینکه شرایط نسبت به هشت سال گذشته 
تغییر کرده اســت، گفت: در آن زمان یکی از رهبران 
کشورهای منطقه به ایران آمد. وی گفت: »چرا شما 
از سوریه حمایت می کنید؟ کار سوریه تمام است. دو 
هفته دیگر با هم در مسجد اموی نماز می خوانیم«. 
من به ایشان اعالم کردم که شــما اشتباه می کنید 

و ملت ســوریه را نمی شناسید.الریجانی ادامه داد: 
برخی از کشورهای منطقه حرف ما را گوش نکردند و 
امروز متوجه شدند.رییس مجلس شورای اسالمی 
با ذکر این مطلب که امروز شما وارد صحنه بازسازی 
و بهبود شرایط اقتصادی شده اید، اظهار داشت: تجار 
ایران و سوریه در شرایط امروز می  توانند با یکدیگر 

همکاری کنند.
الریجانی خطاب به رییس مجلس ســوریه گفت: 
مطمئن باشید در بازسازی نیز در کنار شما خواهیم 
بود.حموده صباغ، نیز در این دیدار ضمن خیر مقدم 
به رییس مجلس شورای اسالمی و هیئت همراه، 
اظهار داشــت: دیدار ما دیدار برادران است، در واقع 
این دیدار بیانگر رابطه تاریخی و راسخ بین دو کشور  
تلقی می شود. رییس مجلس سوریه با بیان اینکه 

پیوند تاریخی ایران و سوریه توسط رهبران دو کشور 
ســوریه و ایران مرحوم حافظ اســد و مرحوم امام 
خمینی )ره( ایجاد شده است، بیان کرد: رابطه بین 
دو کشور تاکنون ادامه پیدا کرده و با خون شهدای دو 
ملت و مسئوالن دو کشور تقویت شده است.وی با 
تسلیت شهادت سردار سلیمانی و یارانش، افزود: 
خون این شهدا، آســمان امنیت ما را روشن کرده و 
راه مقاومت را در برابر آمریکا و نظام استکبار و برای 

تمامی آزادگان گشوده است.

الریجانی: ایران در بازسازی ها کنار سوریه ایستاده است

معاون دادستان کل عراق با »محمدجعفر منتظری«، دادستان کل کشور، دیدار و گفت وگو کرد.»ضاری جابر فرهود« معاون دادستان کل و قائم مقام وزیر دادگستری 
جمهوری عراق با حجت االسالم منتظری، دادستان کل جمهوری اسالمی ایران دیدار و گفت وگو کردند.در این دیدار معاون دادستان کل جمهوری عراق از تشکیل پرونده ای 
در دادستانی کل عراق در جهت برخورد با آمرین و عاملین حادثه ترور شهید قاسم سلیمانی وابومهدی المهندس وهمراهان شان خبر داد و گفت: قطعا ثمره خون این 
شهدای عزیز باعث وحدت هرچه بیشتر بین دو ملت ایران وعراق خواهد بود.در ادامه این دیدار حجت االسالم منتظری، دادستان کل جمهوری اسالمی ایران با بیان اینکه 
اشتراکات فراوانی بین دو کشور ایران و عراق از گذشته تاکنون وجود داشته است گفت: البته ایران و عراق دارای دشمنان مشترکی همچون استکبار جهانی و صهیونیسم 
نیز هستند.منتظری در این دیدار به یادداشت تفاهم نامه های چهارگانه بین ایران و عراق هم اشاره کرد و گفت: با توجه به این که در زمینه هایی همچون معاضدت در امور 
مدنی، کیفری، استرداد مجرمین و انتقال محکومین بین دو کشور تفاهم نامه وجود دارد تسریع در انتقال محکومین بین دو کشور به خصوص زندانیان ایرانی در عراق را 
خواستار شد.در پایان این دیدار دادستان کل ایران و معاون دادستان عراق در جهت تشکیل کمیته ویژه قضایی با هدف پیگیری پرونده شهادت سردار سلیمانی و ابومهدی 

المهندس و همراهان شان اعالم آمادگی کردند تا به صورت هماهنگ در سطح منطقه  و بین الملل با یکدیگر همکاری داشته باشند.

نقل قول روزتشکیل پرونده  در دادستانی کل عراق درباره ترور سردار سلیمانی

وز عکس ر

تصاویر آماده سازی 
صندوق های اخذ رای 

انتخابات مجلس
در روز هــای باقــی مانــده به دوم 
اسفند ۱۳۹۸، روز انتخابات مجلس 
یازدهم فعالیت های ستاد انتخابات 
در شهرســتان های کشــور دیدنی 
است. کمیته های انتخابات کار های 
خود را شــروع کرده انــد و در حال 
آموزش به اعضای اجرایی شــعب 
اخــذ رای و آماده شــدن برای روز 

انتخابات هستند.

ستاد نظارت شورای نگهبان امروز  افتتاح می شود
سخنگوی شورای نگهبان گفت: اگر تخلفاتی که در سرنوشت انتخابات تعیین کننده است صورت گیرد، ما 
با ابطال آرای یک صندوق، یک شعبه و یا یک حوزه نسبت به آن تخلف اقدام می کنیم.عباسعلی کدخدایی 
اظهار داشت: بحث بررسی صالحیت ها در شورای نگهبان به اتمام رسیده و همه امکانات معطوف بر نظارت 
بر برگزاری انتخابات شده است.وی افزود: ستاد نظارت ما هم افتتاح خواهد شد و کارشناسان ما مستقر  
می شوند تا براین اساس برای روز جمعه آمادگی الزم را داشته باشند.سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد:  
همکاران و کارشناسان ما از ستاد نظارت حضور خواهند داشت تا چنانچه احیانا تخلفی صورت می گیرد 
با آن تخلفات برخورد شود و نظارت موثر شورای نگهبان هم بر برگزاری انتخابات اعمال شود.وی افزود: 
ناظران ما  تخلفاتی که در قانون آمده از جمله اخالل در رای گیری، خرید و فروش آرا و یا تبلیغات غیرمجاز 
و اینگونه موارد که در قانون ذکر شده است را رصد می کنند و اگر تخلفی صورت بگیرد، گزارش خواهند داد.

تاییدیه آیت ا... مصباح بر لیست مستقل جبهه پایداری
یک عضو جبهه پایداری، از تایید روش این جبهه برای انتخاب نامزدها از سوی آیت ا... محمدتقی 
مصباح یزدی خبر داد و از قول ایشان چنین نقل کرد که »سیاسیون ما هنوز به رشد الزم برای تعامل 
صحیح نرســیده اند.«به گفته این منبع، آیت ا... مصباح یزدی خطاب به اعضای شــورای جبهه 
پایداری فرمود: »وقتی سیاسیون ما هنوز به رشــد الزم برای تعامل صحیح نرسیده اند ، شما راه 
منطقی و شرعی خود را ادامه دهید و از انگ های سیاسی نترسید.« ایشان همچنین مخاطبان و 
همه مومنین را به »توسل و دعا ، سفارش موکد کردند.«این عضو جبهه پایداری افزود: سه روز قبل 
نیز از حضرت آیت ا...مصباح متنی مکتوب در تایید روش جبهه پایداری در تعامل با سایر گروه های 

سیاسی و تعیین نامزدهای انتخاباتی، در سایت و کانال ایشان منتشر شده بود.

طراحی و ساخت 310 قطعه برای سامانه های راداری و موشکی
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به طراحی و ساخت حدود ۳۱۰ قطعه برای سامانه های 
مختلف راداری و موشــکی گفت: با تولید این قطعات پیشــرفته ۱۴۰ میلیــون دالر صرفه جویی ارزی 
نصیب کشور شد.»سرتیپ امیر حاتمی«روز دوشنبه در جریان بازدید از نمایشگاه بومی سازی قطعات 
الکترونیکی و میکروالکترونیکی شرکت صنایع الکترونیک ایران، طراحی و ساخت حدود ۳۱۰ قطعه 
برای سامانه های مختلف راداری، ارتباطی، موشــکی، هوایی و دریایی را در شرایط تحریم ها، اقدامی 
انقالبی و جهادی دانســت.وزیر دفاع اظهار کرد: متخصصین جوان صنعت دفاعــی با تکیه بر دانش 
بومی و ظرفیت های داخلی توانسته اند به توانایی ساخت و تولید پیچیده ترین دستاوردهای پیشرفته 
الکترونیکی و میکرو الکترونیکی حوزه دفاعی دســت یابند.حاتمی افزود: دانشمندان ایرانی با همت 
بلند خود تهدیدهای حاصل از تحریم ها را به فرصت تبدیل کردند و به لحاظ دانشی، فناوری و اقتصادی 

توانستند با تولید این قطعات پیشرفته ۱۴۰ میلیون دالر صرفه جویی ارزی را نصیب کشور کنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه:

شهروند ایرانی بازداشت شده در آلمان به کشور بازگشت
ســخنگوی وزارت امور خارجه از آزادی و بازگشت احمد خلیلی، شــهروند ایرانی که به بهانه نقض 
تحریم های آمریکا در آلمان بازداشت شده بود، خبر داد. »سید عباس موسوی«  سخنگوی وزارت 
امور خارجه با اعالم این خبر گفت: در پی سلسله رایزنی های فشرده دیپلماتیک و با همکاری موثر 
قوه قضاییه و سازمان اطالعات سپاه، »احمد خلیلی« شهروند ایرانی که به بهانه نقض تحریم های 
غیرقانونی و ظالمانه آمریکا و به درخواست دادســتانی این رژیم در آلمان بازداشت شده بود، آزاد 
شد.وی ادامه داد: احمد خلیلی در معرض استرداد به آمریکا قرار داشت که پس از آزادی،  به همراه 

»محمدجواد ظریف« وزیر امور خارجه به میهن بازگشت.

کافه سیاست

روحانی:

می ترسم کم کم بقالی ها 
و لباس فروشی ها هم 

دوقطبی شوند
حجت االسالم والمســلمین حسن روحانی، 
رییس جمهور در آیین پایانی ســی و سومین 
جشــنواره بین المللی خوارزمی بیان کرد: اگر 
بخواهیــم جوانــان رابه فضــای علمی جذب 
کنیم باید فضا را فضای مناســبی قرار دهیم و 
اکوسیستم الزم به وجود بیاید.روحانی ادامه 
داد: در شرایط فشــار و تحریم راه را گم نکردیم 
و مســیر را درســت پیمودیم و این بهبود رتبه 
می تواند یکی از معیار های عملکرد دولت تدبیر 
و امید باشــد، اینکه توانســتیم در این ۶ سال 
۵۹ رتبه در نوآوری ارتقا پیــدا کنیم، معنایش 
این است که مســیر انقالب و دانش پژوهان 
مسیر درستی بوده است.روحانی افزود: اولین 
مسئله، امید جامعه به آینده و فضای مناسب در 
دانشگاه ها است. فضای دانشگاه باید فضای 
علم باشد و فضای تنازع نباشد، علم را تقسیم 
نکنیم، علــم و هنر را دوقطبــی نمی توان کرد؛ 
می ترسم کم کم در جامعه ساندویچ فروشی ها، 
بقالی ها و لباس فروشی ها هم دوقطبی شوند. 
میوه هم تبدیل به دوقطبی شود، پرتقال جناح 
راست، پرتقال جناح چپ! هر چیزی را در جامعه 
نباید دوقطبی کرد. قطب و حزب و جناح جای 
خود را دارد، زمانی که ما دانشجو بودیم، بعضی 
دانشجویان با برخی از استادها خوب نبودند، 
من همان زمان هم با این حرف مخالف بودم 
که یک استاد وقتی سر کالس می رود، ما باید 
از دانش او اســتفاده کنیم، از اول که نمیتوانیم 
دماســنج بگذاریم ببینیم تقوایش باالست یا 

پایین است یا اصل و نسب آن را بررسی کنیم .

اگـر در نشسـتی کـه در پاریـس برگـزار خواهـد شـد، ایران 
لوایـح چهارگانـه را نپذیـرد، بـار دیگـر در لیسـت سـیاه قرار 
خواهـد گرفت.کشـورهای همسـایه ایـران، عربسـتان 
سـعودی، عـراق، سـوریه و لبنـان پیش تـر لوایـح ایـن 

سـازمان بین المللـی را پذیرفتـه و تصویـب کرده انـد

بین الملل

عکس: باشاگه خبرناگران جوان
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 کمک بالعوض به کشاورزان اصفهانی آسیب دیده
 از سیل بهاره 

رییس سازمان جهاد کشــاورزی استان اصفهان گفت: تاکنون تعداد ســی و یک هزار و ۱۸۸ پرونده به 
اعتبار ۱۱۹ میلیون و ۱۰۵ هزار ریال کمک بالعوض به مرحله پرداخت رســیده اســت.مهرداد مرادمند با 

اشاره به اینکه در اثر ســیل فروردین ماه 
سال جاری حدود هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال 
خســارت به زیربخش های کشــاورزی 
اســتان از جملــه اراضی زراعــی، باغی، 
جایگاه های دام، آبزیان و زیرســاخت ها 
برآورد شــد، اظهار داشت: عمده خسارات 
وارده در شهرستان های غرب استان شامل 
فریدون شهر، بوئین میاندشت، سمیرم، 
فریدن و چادگان و در بقیه شهرستان ها در 

ابعاد کمتر ایجاد شد.وی افزود: با عنایت به مصوبه ۲۰۰۱۶/ ت ۵۶۴۳۸ مورخ ۲۳/ ۰۲/ ۹۸  هیئت محترم 
وزیران به منظور جبران بخشی از خسارات وارده و در اجرای دستورالعمل ابالغی پرداخت کمک بالعوض 
و تسهیالت قرض الحسنه بانکی به خســارت دیدگان، مراحل بازدید و بارگذاری پرونده های خسارت 
دیدگان در سامانه سجاد انجام شد.رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه تعداد 
سه هزار و ۶۰۰پرونده در کمیته های تخصصی شهرستان های خسارت دیده تشکیل شده، تصریح کرد: 
از این تعداد تاکنون سی و یک هزار و ۱۸۸ پرونده به اعتبار ۱۱۹ میلیون و ۱۰۵ هزار ریال کمک بالعوض به 

مرحله پرداخت رسیده است.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای خبر داد:

 توزیع آب نوبت دوم کشت بهنگام کشاورزان اصفهان
 در اسفندماه

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای، ذخیره سد زاینده رود را ۳۰۲ میلیون متر مکعب اعالم 
کرد و گفت: آب نوبت دوم کشــت بهنگام 
کشاورزان در اسفندماه خواهد بود.حسن 
ساسانی با اشــاره به اینکه تاکنون جلسه 
ای برای تعیین زمان توزیع آب کشاورزی 
برگزار نشده است، اظهار داشت: این جلسه 
به زودی برگزار می شود.وی افزود: میزان 
بارش ها در سرشــاخه های زاینده رود از 
ابتدای سال آبی جاری تا امروز ۵۱۱ میلی 
متر است که این مقدار در سال آبی گذشته 
یک هزار و ۱۵۷ میلی متر گزارش شده بود.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای با تاکید بر اینکه بارش ها نسبت به دوره بلندمدت 
۴۴ ساله با ۳۶ درصد کاهش همراه بوده است، ابراز داشت: مقدار بارش ها در متوسط بلندمدت ۷۹۴ 
میلی متر بوده است.وی، پیش بینی مقدار بارش ها را در اسفند امسال و فروردین سال آینده را هم کمتر 
از نرمال اعالم کرد و افزود: پیش بینی ها بر بارش های کمتر از نرمال حکایت دارد و با توجه به حجم فعلی 
سد زاینده رود در کنار کاهش شدید آبخوان ها این نکته را گوشزد می کند که اگر مصرف بهینه آب در تمام 
بخش ها در اولویت قرار نگیرد در تامین آب ســال آینده به ویژه در تابستان با مسائل عدیده ای مواجه 
خواهیم شد.ساسانی ذخیره ســد زاینده رود را ۳۰۲ میلیون متر مکعب اعالم کرد و گفت: تنها راه برون 

رفت از بحران کم آبی مصرف بهینه آب خواهد بود.

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان می گوید  با پزشکان متخلف از اول اسفندماه برخورد قضایی خواهد شد؛

آخرین اولتیماتوم

ماجرای مالیات پزشکان یکی از موارد مورد  حدیث زاهدی
حساســیت جامعه اســت که به شکلی با 
موضوع کارتخوان هم گره خورده و اگر از کسی سوال شود چرا پزشکان در 
مطب خود از  کارتخوان استفاده نمی کنند، بالفاصله این پاسخ را می دهد 
که می خواهند از پرداخت مالیات فرار کنند. در این شرایط به نظر می رسد 
پزشکان باید عالوه بر اجرای قانون، به دنبال شفاف سازی و تلطیف فضا 
باشند تا جوسازی های انجام شــده علیه این قشر از بین برود.در همین 
راستا بهروز مهدلو، مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان با اشاره به آخرین 
مهلت پزشکان برای ثبت نام و اتصال کارتخوان های خود به سامانه امور 
مالیاتی کشور تا پایان بهمن ماه، گفت: در حال حاضر پرونده هایی که از 
کل کشور به اصفهان آمده و مورد بررســی قرار گرفته نشان داده که این 
اســتان بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داشته و به طور قطع 
مقصر اصلی فرارهای مالیاتی فاکتورسازی است.مهدلو با بیان اینکه در 
تماس با سامانه ۱۵۲۶، مردم نداشتن دستگاه کارتخوان در مطب پزشکان 
را همواره نقد می کنند، افزود: در تفاهم نامه سازمان امور مالیاتی با نظام 
پزشکی مقرر شــد جامعه پزشــکی در آخرین مهلت تا پایان بهمن ماه 
صندوق های مکانیزه خود را به سازمان امور مالیاتی متصل کنند و در این 
راســتا اقدامات الزم برای بخشــودگی جرائم مالیاتی آنها انجام خواهد 
شد.مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان با اشاره به اینکه تا پیش از این 
تفاهم نامه ۴۱ درصد جامعه پزشکی استان در این سامانه ثبت نام کرده 
بودند، گفت: براساس این تفاهم نامه اداره امور مالیاتی اصفهان روزهای 
جمعه از صبح تا بعدازظهر برای این کار به پزشکان خدمات رسانی کرده و 

طی چهار جمعه گذشــته بیش از ۱۵۰ پزشــک مراجعه و در این سامانه 
ثبت نام کرده اند.این مقام مسئول با بیان اینکه در استان اصفهان ۶۸۲۹ 
پزشــک فعالیت دارند، اعالم کرد: حدود ۳۶۸۰ پزشک یعنی ۵۴ درصد 
جامعه پزشکی استان در سامانه امور مالیاتی ثبت نام کرده اند و امیدواریم 
تا پایان بهمن مــاه این آمار افزایش یابد.مهدلو با اظهار اینکه براســاس 
تفاهم نامه ســازمان امور مالیاتی با نظام پزشکی، متوجه برخی ایرادات 
آماری در جامعه پزشکان اصفهان شــدیم، توضیح داد: متاسفانه برخی 
اصناف همچون آرایشــگاه های زنانه و برخی پزشــکان مانند پزشکان 
بی هوشــی و افرادی که مطب ندارند در این آمار لحاظ شده که تعداد آنها 
حدود ۱۰۰۰ نفر است.وی در ادامه افزود: مطابق این آمار و حذف این تعداد 
در حال حاضر باالی ۷۰ درصد جامعه پزشکی استان در سامانه سازمان 
امور مالیاتی ثبت نام کرده اند و پیش بینی می شــود تا پایان بهمن ماه، 

باالی ۹۰ درصد جامعه پزشکی اصفهان در این طرح ثبت نام کنند.

برخورد سیستم قضایی با پزشکان متخلف
مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان تاکید کرد: از ابتدای اسفند ماه اگر 
جامعه پزشکی دستگاه کارتخوان متصل به سازمان امور مالیاتی نداشته 
باشند و از بیماران پول نقد دریافت کنند در تعامل با سیستم قضایی کشور با 
آنها برخورد خواهد شد.مهدلو تصریح کرد: شفاف سازی اطالعات درآمدی 
جامعه پزشــکی، بیش از ۸۰ درصد به نفع پزشکان است و دیگر مالیات 
های آنها علی الرأس نخواهد شد.وی همچنین هشدار داد: در صورتی که 
برخی پزشکان از حساب های منشی و دیگر اعضای خانواده خود استفاده 

کنند به طور قطع این موضوع از سوی سازمان امور مالیاتی رصد می شود 
و آنها مشمول جریمه خواهند شد و مردم در صورت هرگونه تخلف و نبود 
کارتخوان در مطلب پزشــکان می توانند در تماس با سامانه ۱۵۲۶ موارد 
تخلف را گزارش دهند، از سوی دیگر کارتخوان هایی که متصل به سامانه 
امور مالیاتی نشود در آینده با هماهنگی بانک مرکزی مسدود خواهند شد.

۵0 صنف، مشمول اتصال صندوق های مکانیزه 
فروش خود به سامانه مالیاتی هستند

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان تاکید کرد: همزمان با جامعه پزشکی 
۵۰ صنف دیگر مشمول این قانون و اتصال صندوق های مکانیزه فروش 
خود به سازمان امور مالیاتی شده اند که باید تا پایان امسال و بهمن ماه 

در این طرح ثبت نام کنند 

حذف مالیات علی الرأس از سال آینده
مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان درخصوص ثبت نام دیگر اصناف 
در این ســامانه، گفت:  در حال حاضر ۱۲ درصد دفاتر پلیس +۱۰، ۵۴ 
درصد جامعه پزشکی اصفهان، پنج درصد مراکز اقامتی، هتل ها، هتل 
آپارتمان ها، مهمان خانه ها و ...، هشت درصد دفاتر خدمات الکترونیک 
قضایی، ۱۲ درصد دفاتر پیشخوان دولت، ۱۰ درصد دفاتر اسناد رسمی، ۱۲ 
درصد کافی نت و گیم نت ها، ۱۲ درصد دفاتر مشاوران حقوقی و خانواده 
در ســامانه امور مالیاتی ثبت نام کرده اند، همچنین وکال، نمایشــگاه 
های خودرو، قنادی ها، مشــاوران امالک، آجیل و خشکبار و... نیز در 
این دســته بندی قرار دارند.وی با بیان اینکه براساس ماده ۹۷ قانون 
مالیاتی پیش از سال ۱۳۹۵ در صورت نبود شفافیت، مالیات به صورت 
علی الرأس محاسبه می شد که این موجب اعتراض بسیاری از فعاالن 
اقتصادی شده بود، اظهار کرد: به همین منظور قانون گذار از سال ۱۳۹۵ 
با اصالح قانون، موضوع علــی الرأس را حذف کرد؛ امــا به دلیل نبود 

زیرساخت ها به مدت سه سال علی الرأس تمدید شد.

شناسایی بیش از 30 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در اصفهان
وی با بیان اینکه رسیدگی به موضوع مالیات و دفاتر از سال آینده بر مبنای 
ریسک خواهد بود، تاکید کرد: خوشبختانه سازمان امور مالیاتی تا امروز 
بیش از ۵ میلیارد رکورد اطالعاتی در اختیار دارد و اصفهان پایلوت مبارزه 
با فرارهای مالیاتی در کشور است و در حال حاضر پرونده هایی که از کل 
کشور به اصفهان آمده و مورد بررسی قرار گرفته نشان داده که این استان 
بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داشــته و به طور قطع مقصر 

اصلی فرارهای مالیاتی فاکتورسازی است.

هودی زنانه

بازار

هودی زنانه مدل پاندا 
قیمت: 40،000 تومان

هودی زنانه طرح چشم
قیمت: ۵8،000 تومان

هودی زنانه طرح دخترعکاس
قیمت: 8۵،000 تومان

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل:

دارندگان گوشی های سامسونگ و ال جی نگران نباشند
در پی انتشار اخبار مربوط به تغییر تابلوی شرکت های سامسونگ و ال جی در ایران، دبیر انجمن 
واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی گفت که این مســئله مربوط به لوازم خانگی است و در 
ارائه خدمات و گارانتی گوشی های موبایل تغییری ایجاد نخواهد شد.طی روزهای گذشته تغییر 
تابلوهای سامسونگ و ال جی از سطح شهر و فروشگاه ها خبر ساز شد و در پی آن رییس هیئت 
مدیره انجمن لوازم صوتی و تصویری ایران اعالم کرد که این برندها با نام های سام و جی پالس 
جایگزین می شود. علت این تغییر نیز از ســوی رییس هیئت مدیره اتحادیه فروشندگان لوازم 
خانگی،  حضور ناو کره ای در خلیج فارس و افزایش قاچاق عنوان شــده اســت.در این میان هم 
مقامات صنفی و هم شرکت سامسونگ درباره ارائه خدمات پس از فروش و گارانتی به خریداران 
قبلی خود اطمینان خاطر دادند؛ اما برای برخی از مخاطبان درباره احتمال تغییر در بخش خدمات 
مربوط به گوشــی های همراه این برندها ایجاد شــده بود که به گفته دبیر انجمــن واردکنندگان 
موبایل، تبلت و لوازم جانبی از حدود دو ســال پیش خدمات پس از فــروش تلفن های همراه 
از سوی شــرکت های واردکننده ارائه می شــود؛ بنابراین تغییری در این زمینه رخ نمی دهد.امیر 
اسحاقی اظهار کرد: سازمان حمایت ضابطه مشخصی درباره ارائه خدمات پس از فروش دارد که 
طبق آن شرکت های واردکننده به دولت تعهد محضری می دهند که کلیه موارد مرتبط با خدمات 
کاالیی که می خواهند وارد کنند، مربوط به شــرکت است.وی با بیان اینکه شرکت های واردکننده 
طبق تعهدشان موظف به ارائه خدمات هستند، گفت: نحوه ارائه خدمات و سرویس به شرکت ها 
مربوط می شــود؛ اما با توجه به نظارت شدید ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
مشــکلی در این زمینه وجود ندارد.دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی با اشاره 
به لزوم ارائه گزارش های ساالنه به شرکت های بازرســی،  تصریح کرد: در حال حاضر سه شرکت 
بازرسی وضعیت سرویس دهی به مردم را بررسی می کنند و شرکت ها را بر اساس ارائه خدمات 
رتبه بندی می کنند.اســحاقی همچنین با اشــاره به راه اندازی ســامانه جامــع گارانتی که اخیرا 
رونمایی شد،  اظهار کرد: این ســامانه برای همه بخش ها طراحی شده؛اما فعال به صورت پایلوت 
در بخش موبایل فعالیت می کند که به ســامانه همتا نیز وصل شده اســت.به گفته وی، در حال 
حاضر خریداران می توانند کد آی ام ای آی محصول خریداری شده را به #۷۷۷۷*پیامک  کنند 
و اطالعات مربوط به وضعیت و مدت گارانتی،  شرکت واردکننده و شرکت گارانتی را دریافت کنند. 
اســحاقی با بیان اینکه همه فرآیندهای مربوط به خدمات پس از فروش گوشی های همراه  در 
سامانه جامع گارانتی اتفاق می افتد که تحت نظر سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد،  گفت: بنابراین مشکلی در زمینه خدمات پس از فروش 

گوشی های سامسونگ و ال جی  وجود ندارد و تغییری در این زمینه رخ نمی دهد.

به منظور تامین میوه شب عید بازار صورت گرفت؛

 ذخیره سازی بیش از 6 هزار تن میوه 
در سردخانه های استان

بیش از ۶ هزار تن میوه برای شب عید در سردخانه های استان اصفهان ذخیره سازی شده است.
معاون بارزگانی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: به منظور تامین میوه شب 
عید، بیش از چهار هزار تن  پرتقال  در سردخانه های این استان از مهر امسال ذخیره سازی شده که 
این میزان در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۵۰۰ کیلو گرم افزایش داشته است .اسماعیل نادری 
افزود: همچنین در این مدت بیش از دو هزار تن سیب درختی برای تامین میوه مورد نیاز شب عید 
ذخیره سازی شده است.وی گفت: توزیع این میزان میوه در شرکت های تعاونی و فروشگاه های 
زنجیره ای از  نیمه دوم اســفند آغاز می شود. سال گذشــته بیش از دو هزار تن  سیب درختی و 

سه هزار و ۵۰۰ تن پرتقال در سرد خانه های این استان برای شب عید ذخیره سازی شده بود.

کافه اقتصاد
س: زاینده رود

عک

اخبار

با توجه به اینکه شــهرداری نیاســر در نظر دارد به استناد مصوبات شــماره ۵/۱۵۲۰ مورخه 
۹۸/۳/۲۳ و ۵/۱۷۴۰ مورخ ۹۸/۸/۲۲ شــورای اســالمی شهر، نســبت به فروش قطعه 
زمینی به شــماره پالک ۳۷۳۱ تفکیکی از پالک ثبتی ۳۴۲۳ فرعــی از ۳۵ اصلی به متراژ 
۴۱۴/۴۴ متــر مربع، واقع در شــهرک باغ ویالیی باغشــهر نیاســر بر اســاس قیمت پایه 
کارشناســی شــده از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. فلذا متقاضیان می توانند از تاریخ 
 انتشــار آگهی ظرف مدت ۱۰ روز جهت دریافت اسناد و مدارک به شــهرداری )امور پیمانها(

 مراجعه نمایند.

آگهی مزایده عمومی
 مرحله سوم- نوبت اول

مجتبی نظیری- شهردار نیاسرم الف:773789

آگهی مناقصه عمومی یک مر حله ای

شرکت عمران شهر جدید بهارستان م الف:773324

شرکت عمران شهر جدید بهارستان در نظر دارد اجرای امور خدماتی به شرح زیر را در بهارستان از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
شــرکت های دارای گواهینامه صالحیت معتبر پیمانکاری واگذار نماید، لذا با توجه به اینکه  کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد تا پیشنهاد 
مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند.

تاریخ انتشار آگهی در سامانه مورخ 1398/11/27 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 19 روز پنجشنبه مورخ 1398/12/01 

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سایت: تا ساعت 19 روز یکشنبه 98/12/11 
زمان بازگشایی پاکت ها در سایت: ساعت 10 صبح روز دوشنبه 98/12/12 

مناقصه گران در صورت نیاز به اطالعات بیشتر به آدرس بهارستان خ الفت شرقی خ امیر کبیر )با شماره تلفن ۳۶۸۶۱۰۹۰ الی ۶ داخلی ۲۳۲( مراجعه و 
یا تماس حاصل نمایند.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۴۱۹۳۴-۰۲۱ دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸ 

نوبت دوم

مبلغ برآورد گواهینامه صالحیت پیمانکاریموضوع مناقصهشماره مناقصهردیف
اولیه )ریال(

سپرده شرکت در 
مدت پیمانمناقصه)ریال(

۱
 ۲۰۹۸۰۰۱۳۵۲۰۰۰۰۳۴

تجدید
انجام خدمات نقلیه 

شرکت عمران بهارستان
گواهی صالحیت انجام خدمات 
موضوع مناقصه از مراجع ذیصالح

۱۲ ماه۵/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰۲۷۵/۰۰۰/۰۰۰

شرکت عمران شهر 
جدید بهارستان
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آگهی

مفاد آراء
11/218 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی                                                                                 
برابر آراءصادره هیئت های اول ودوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه 14 اصفهان حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات 
متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به 
فاصله پانزده روز آگهی می شــود.در صورتیکه اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل، تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت 

یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.  
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول :

1- رای  شــماره   3379  مورخ  1398/10/22 آقای / خانم اشــرف محمدی جوآبادی  
فرزند  قربانعلی  به شــماره کالســه  1509  وبه شماره شناســنامه 29  و به شماره ملی  
1142195481  صادره نسبت به شش دانگ یکباب  ســاختمان مسکونی و تجاری  به 
مســاحت 73.35مترمربع پالک شــماره 3954  فرعی از  99  اصلی واقع  در جوی آباد  
بخش 14 اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از حیدر علی محمدی 
ثبت در صفحه 52 دفتر1  ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
2- رای  شــماره   3337    مورخ  1398/10/22 آقای / خانم درویــش محمد علی پور  
فرزند  غریب      به شــماره کالسه  1869    وبه شماره شناســنامه 832  و به شماره ملی    
5759409158  صادره نسبت به شش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 196.50مترمربع 
پالک شماره 530  فرعی از   99    اصلی واقع  در   جوی آباد     بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ســند 34189 مورخ 53/09/30 دفتر 73ومالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
3- رای  شــماره   3457  مــورخ  1398/10/24 آقای / خانم عاطفــه محمدی  فرزند 
ابوالقاسم  به شــماره کالســه  0914    وبه شــماره شناســنامه 472  و به شماره ملی  
1290440761  صــادره نســبت به شــش   دانگ یکباب  ســاختمان به مســاحت 
62.52مترمربع پالک شــماره 1324  فرعــی از  99  اصلی واقع  در جــوی آباد  بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواســطه از فاطمه محمدی ثبت 
در صفحه 125 دفتر83  ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشــناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
4- رای  شــماره  9560  مورخ  1398/7/30 آقــای / خانم ملیحه هــوازاده جوآبادی  
فرزند  حســین  به شماره کالســه  1178  وبه شماره شناســنامه 690  و به شماره ملی  
1141209551  صادره نسبت به3 دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب  خانه به مساحت 
154مترمربع پالک شــماره 352.1  فرعی از   99  اصلی واقــع  در جوی آباد بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 504 و 510 و 258 دفتر477 

و 147  ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
5- رای  شماره   9561   مورخ  1398/7/30 آقای / خانم جواد جوانمرد فرزند  ابوالقاسم  
به شماره کالسه  1177    وبه شماره شناســنامه 631  و به شماره ملی  1290471673 
صادره نسبت به3 دانگ مشاع از  شش دانگ یکباب خانه به مساحت 154مترمربع پالک 
شماره 352.1  فرعی از   99  اصلی واقع  در جوی آباد بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک 
خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 504 و 510 و 258 دفتر477 و 147  ومالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
6- رای  شــماره   3806   مورخ  1398/10/30 آقای / خانم علــی اصغر رحیمی فرزند  
عبدالرحمن به شــماره کالســه  1962  وبه شــماره شناســنامه 509  و به شماره ملی 
1141073706 صادره نسبت به شــش دانگ یکباب خانه به مساحت 210.78مترمربع 
پالک شماره 568.1 و 568.2 و3 و 568 فرعی از  111 اصلی واقع  در نخود جاری اندان  
بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه از مالکیت کرمعلی 
رحیمی ارائه قولنامه از وراث نامبرده طی ثبت در صفحه 182 دفتر 34  ومالحظه نقشــه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
7- رای  شماره   3759  مورخ  1398/10/30 آقای / خانم رضوان مقیمی ورنوسفادرانی 
فرزند علی اکبر  به شماره کالسه  1882 وبه شماره شناســنامه 2387  و به شماره ملی  
1142252061  صادره نسبت به2 دانگ مشاع از  شــش دانگ یکباب خانه به مساحت 
351.58مترمربع پالک شماره 546  فرعی از  87  اصلی واقع  در ورنوسفادران بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 125 دفتر611 ومالحظه 

نقشه ملک وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
8- رای  شــماره   3758    مــورخ  1398/10/30 آقای / خانم نورالــه محمد صادقی  
فرزند  غالمعلی به شماره کالسه  1883    وبه شماره شناســنامه 463  و به شماره ملی  
1141146703  صادره نسبت به4 دانگ مشاع از  شش   دانگ یکباب  خانه به مساحت 
351.58مترمربع پالک شماره 546  فرعی از   87    اصلی واقع  در ورنوسفادران  بخش 
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 122 دفتر611 ومالحظه 

نقشه ملک  وگزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
9- رای  شــماره   3584  مورخ  1398/10/28 آقای / خانم علی شیروی خوزانی فرزند 
محمد تقی به شــماره کالسه  2028    وبه شــماره شناســنامه 2691  و به شماره ملی  
1141229617  صادره نســبت به2/5 دانگ مشــاع از شــش دانگ یکباب  ساختمان 
مسکونی به مساحت 238مترمربع پالک شماره 1384  فرعی از   82  اصلی واقع  در سکه 
الزهر خوزان    بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شامل سند 30822 
مورخ 98/04/17 دفتر 322ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
10- رای  شــماره   3581  مورخ  1398/10/28 آقای / خانم مهیــن احمدیان اندانی  
فرزند  رجبعلی به شماره کالســه  2027    وبه شماره شناسنامه 24565  و به شماره ملی   
1140237268  صادره نســبت به1/5 دانگ مشاع از  شــش   دانگ یکباب ساختمان 
مســکونی به مســاحت 238مترمربع پالک شــماره 1384  فرعی از   82  اصلی واقع  
در ســکه الزهر خوزان  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شامل سند 
30822 مورخ 98/04/17 دفتر 322ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه 

و محرزگردیده است.
11- رای  شــماره   3580    مورخ  1398/10/28 آقای / خانم عفت علی شاهی خوزانی 
فرزند  حسن به شماره کالســه  2026 وبه شــماره شناســنامه 115  و به شماره ملی    
1141604061  صادره نسبت به2 دانگ مشاع از  شش دانگ یکباب  ساختمان مسکونی  
به مساحت 238مترمربع پالک شماره232 و 231 تبدیلی  1384  فرعی از   82    اصلی 
واقع  در  سکه الزهر خوزان بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی شهر شامل سند 
30822 مورخ 98/04/17 دفتر 322ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه 

و محرز گردیده است.
12- رای  شماره   1599 مورخ  1398/10/03 آقای / خانم عبدالرسول پریشانی فروشانی  
فرزند  محمد به شــماره کالســه  1547 وبه شماره شناســنامه 3010  و به شماره ملی   
1141339110  صادره نسبت به3 دانگ مشاع از  شش   دانگ یکباب  خانه به مساحت 
90.13مترمربع پالک شــماره 181  فرعی از   80  اصلی واقع  در صحرای کهنه  بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 345 دفتر 543 و صفحه 
188 دفتر 256ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.

13- رای  شــماره   1601  مورخ  1398/10/03 آقای / خانم منیــژه همدانیان  فرزند  
مرتضی  به شــماره کالســه  1548    وبه شــماره شناســنامه 7498  و به شماره ملی    
1142299899  صادره نسبت به3 دانگ مشاع از  شش   دانگ یکباب  خانه به مساحت 
90.13مترمربع پالک شماره 181  فرعی از   80    اصلی واقع  در  صحرای کهنه  بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ثبت در صفحه 345 دفتر 543 و صفحه 
188 دفتر 256ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.

14- رای  شماره   3751  مورخ  1398/10/30 آقای / خانم لیال حسن زاده احمد آبادی  
فرزند  حسین  به شماره کالسه  1834 وبه شماره شناســنامه 19990  و به شماره ملی 
1140199477  صادره نسبت به3 دانگ مشاع از  شــش دانگ یکباب خانه به استثنای 

ربیعه اعیانی  به مساحت 135مترمربع پالک شــماره 306  فرعی از   82  اصلی واقع  در 
ســکه الزهر خوزان   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی شــهر شامل ثبت در 
صفحه 23 و 32 و 26 و 29 دفتر 397ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه 

و محرز گردیده است.
15- رای  شــماره   3753    مورخ  1398/10/30 آقای / خانم حســین زرگری  فرزند  
عبدالرحمن به شــماره کالســه  1833  وبه شــماره شناســنامه 250  و به شماره ملی   
1141674939  صادره نسبت به3 دانگ مشاع از  شــش دانگ یکباب خانه به استثنای 
ربیعه اعیانی  به مســاحت 135مترمربع پالک شــماره 306  فرعی از   82   اصلی واقع  
در ســکه الزهر خوزان  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در 
 صفحه 23 و 20 دفتر 397ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
16- رای  شماره   2461    مورخ  1398/10/12 آقای / خانم زهرا کامروا  فرزند غالمرضا  
به شماره کالسه  2009    وبه شماره شناسنامه 1049  و به شماره ملی  1284542181  
صادره نســبت به3 دانگ مشاع از  شــش دانگ یکباب  ویال و ســاختمان  به مساحت 
3094.56مترمربع پالک شماره 91  اصلی واقع  در  تیرانچی بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی شهر شامل سند 130519 مورخ 74/04/03 دفتر 14ومالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
17- رای  شــماره   2459    مورخ  1398/10/12 آقای / خانم محمد حســن جعفری 
فرزند محمد به شماره کالســه  2010    وبه شماره شناســنامه 1255  و به شماره ملی  
1285448790  صادره نسبت به3 دانگ مشاع از  شش دانگ یکباب  ویال و ساختمان  به 
مساحت 3094.56 مترمربع پالک شماره 91  اصلی واقع  در تیرانچی بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت ملک خمینی  شهر شامل سند 130519 مورخ 74/04/03 دفتر 14ومالحظه 

نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است0
18- رای  شــماره 3392 مورخ  1398/10/23 آقــای / خانم حســین حاجی مرادی 
ورنوسفادرانی فرزند نعمت اهلل   به شماره کالســه  1414  وبه شماره شناسنامه 15234  
و به شماره ملی    1140151126  صادره نسبت به3 دانگ مشاع از  شش دانگ یکباب 
خانه به مساحت 95.05مترمربع پالک شماره 598 فرعی از 158  اصلی واقع  در  صدر آباد 
بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه از شهر داری خمینی 
شهر ثبت در صفحه 343 و 346 دفتر 124 ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس  

مالحظه و محرز گردیده است
19- رای  شــماره   3394    مورخ  1398/10/23 آقای / خانم مهری حاجی هاشــمی           
فرزند اسماعیل  به شماره کالسه  1415    وبه شماره شناسنامه 21630  و به شماره ملی    
0059047070  صادره نسبت به3 دانگ مشاع از  شش   دانگ یکباب  خانه   به مساحت 
95.05مترمربع پالک شــماره 598 فرعی از 158  اصلی واقع  در  صدر آباد  بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه از شهر داری خمینی شهر ثبت 
در صفحه 343 و 346 دفتر 124 ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و 

محرز گردیده است0
20- رای  شــماره   5110    مورخ  1398/04/18 آقای / خانم زهرا حاج حیدری  فرزند 
محمد کریم   به شماره کالســه  1342    وبه شماره شناســنامه 3298  و به شماره ملی    
1141201631  صادره خمینی شــهر  نسبت به4 دانگ مشــاع از  شش   دانگ یکباب  
خانه   بــه مســاحت 166.05مترمربع پالک شــماره 815 فرعــی از 159  اصلی واقع  
در  اراضی شــمالی بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شامل ثبت در 
 صفحه 143 دفتر 445 ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشــناس  مالحظه و محرز

 گردیده است
21- رای  شماره   5112    مورخ  1398/04/18 آقای / خانم رسول کوهی  فرزند حیدر                
به شماره کالسه  1344  وبه شماره شناســنامه 379  و به شماره ملی    1141059770  
صادره خمینی شهر  نســبت به2 دانگ مشاع از  شــش  دانگ یکباب خانه  به مساحت 
166.05مترمربع پالک شماره 815 فرعی از 159  اصلی واقع  در  اراضی شمالی بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ثبت در صفحه 592 دفتر 84 ومالحظه 

نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است
22- رای  شــماره   3465    مورخ  1398/10/25 آقای / خانم علی شــیروی خوزانی  
فرزند غفور   به شــماره کالسه  1824    وبه شــماره شناســنامه 535  و به شماره ملی    
1141708701  صادره  نسبت به4 دانگ مشاع از  شش  دانگ یکباب  خانه  به مساحت 
168مترمربع پالک شــماره 377 فرعــی از 99  اصلی واقع  در  جــوی آباد  بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ثبت در صفحه 91 دفتر 74 ومالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است
23- رای  شماره   3463    مورخ  1398/10/25 آقای / خانم عصمت عشقی  فرزند نوراهلل                  
به شماره کالسه  1823    وبه شماره شناسنامه 14252  و به شماره ملی    1140515901  
صادره  نسبت به2 دانگ مشاع از  شــش  دانگ یکباب خانه   به مساحت 168مترمربع 
پالک شماره 377 فرعی از 99  اصلی واقع  در  جوی آباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل ثبت در صفحه 596 دفتر 524 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
24- رای  شــماره   2811    مورخ  1398/10/16 آقای / خانم الهام شــیروی خوزانی              
فرزند حسین   به شــماره کالســه  1841    وبه شماره شناســنامه 10915  و به شماره 
ملــی    1142334015  صادره  نســبت به1/5 دانگ مشــاع از  شــش   دانگ یکباب  
خانه   به مســاحت 182مترمربــع پالک شــماره 1443 فرعی از 85  اصلــی واقع  در  
خوزان بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شــامل سند 15088 مورخ 
 92/03/28 دفتر 322ومالحظه نقشــه ملــک  وگزارش کارشــناس  مالحظه و محرز

 گردیده است.
25- رای  شــماره   2812    مورخ  1398/10/16 آقای / خانــم براتعلی امینی  خوزانی              
فرزند محمد   به شــماره کالسه  1843    وبه شماره شناســنامه 9733  و به شماره ملی    
1140350633  صادره  نسبت به 3 دانگ مشاع از  شش   دانگ یکباب  خانه   به مساحت 
182مترمربع پالک شماره 1443 فرعی از 85  اصلی واقع  در  خوزان بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ســند 236659 مورخ 96/12/20 دفتر 72 و سند 
189133 مورخ 88/02/27 دفتر 73ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه 

و محرز گردیده است.
26- رای  شماره   2809    مورخ  1398/10/16 آقای / خانم اکرم روح الهی ورنوسفادرانی               
فرزند عبدالرحیم   به شــماره کالسه  1842    وبه شماره شناســنامه 5678  و به شماره 
ملی    1142284816  صادره  نســبت به 1/5 دانگ مشــاع از  شــش   دانگ یکباب  
خانه   به مســاحت 182مترمربــع پالک شــماره 1443 فرعی از 85  اصلــی واقع  در  
خوزان بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شــامل سند 82405 مورخ 
 90/05/24 دفتر 46ومالحظه نقشــه ملک  وگــزارش کارشــناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
27- رای  شــماره   3515    مــورخ  1398/10/26 آقای / خانم دردانه اشــرفی  فرزند 
حیدر علی   به شــماره کالسه  1522   وبه شــماره شناســنامه 1348  و به شماره ملی    
1284569098  صادره  نسبت به 2 دانگ مشاع از  شش   دانگ یکباب  خانه   به مساحت 
276.60مترمربع پالک شماره 56 و 57 فرعی از 120  اصلی واقع  در  ورنوسفادران  بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شــامل و صفحه 281 و 284 دفتر 252 سند 
25760 مورخ 76/02/10 دفتر 46  صدیقه ســر تیپی ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
28- رای  شــماره   3516    مورخ  1398/10/26 آقای / خانم آرزو نقد علی فروشــانی                
فرزند نوراهلل  به شماره کالســه  1523    وبه شماره شناســنامه 3847  و به شماره ملی    
1141347504  صادره  نسبت به 1 دانگ مشاع از  شش   دانگ یکباب  خانه   به مساحت 
276.60مترمربع پالک شماره 56 و 57 فرعی از 120  اصلی واقع  در  ورنوسفادران  بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شــامل و صفحه 281 و 252  سند 25760 
مورخ 76/02/10 دفتر 46  صدیقه ســر تیپی ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  

مالحظه و محرز گردیده است.
29- رای  شــماره   3517    مورخ  1398/10/26 آقای / خانم فریدون اشــرفی  فرزند 
حیدر علی   به شماره کالســه  1524    وبه شــماره شناســنامه 661  و به شماره ملی    

1284516792  صادره  نسبت به 3 دانگ مشاع از  شش   دانگ یکباب  خانه   به مساحت 
276.60مترمربع پالک شماره 56 و 57 فرعی از 120  اصلی واقع  در  ورنوسفادران  بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل و صفحه 161 دفتر 505  سند 25760 
مورخ 76/02/10 دفتر 46  صدیقه ســر تیپی ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  

مالحظه و محرز گردیده است.
30- رای  شــماره   8180    مــورخ  1398/07/02 آقــای / خانم زهرا حاج هاشــمی 
ورنوسفادرانی فرزند علی   به شماره کالسه  1369   وبه شماره شناسنامه 1130187101  
و به شماره ملی    1130187101  صادره اصفهان  نســبت به 1/5 دانگ مشاع از  شش   
دانگ یکباب  خانه   به مســاحت 200مترمربع پالک شــماره592 فرعی از 158  اصلی 
واقع  در  صدر آباد   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه 
از شهرداری خمینی شــهر ثبت در صفحه 366 دفتر 4 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
31- رای  شــماره   8186    مــورخ  1398/07/02 آقــای / خانم مجتبی شــاه زمانی  
ورنوسفادرانی  فرزند محمد علی  به شماره کالسه  1370    وبه شماره شناسنامه 1943  و 
به شماره ملی    1141256541  صادره خمینی شهر  نسبت به 4/5 دانگ مشاع از  شش   
دانگ یکباب  خانه   به مســاحت 200مترمربع پالک شــماره592 فرعی از 158  اصلی 
واقع  در  صدر آباد   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه 
از شهرداری خمینی شــهر ثبت در صفحه 366 دفتر 4 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
32- رای  شماره2168   مورخ  1398/10/10 آقای / خانم بی بی جان مرادی باز آبادی                  
فرزند راه خدا   به شماره کالســه  1588    وبه شماره شناســنامه 432  و به شماره ملی    
6639739429  صادره  نسبت به شش   دانگ یکباب  خانه   به مساحت 196.60مترمربع 
پالک شماره    608   فرعی از    99   اصلی واقع  در  جوی آباد   بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ســند 14758 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  

مالحظه و محرز گردیده است.
33- رای  شــماره  7600   مــورخ  1398/06/13 آقــای / خانم میمنــت هادی زاده   
فرزند عباس   به شماره کالســه  0700    وبه شماره شناســنامه 321  و به شماره ملی    
1141004852  صادره  نسبت به شش   دانگ یکباب  خانه   به مساحت 277.91مترمربع 
پالک شــماره    908   فرعی از    87   اصلی واقع  در  ورنوسفادران    بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  مع الواسطه از مالکیت محمد اقا صابونی سند 3336 
مورخ 1311/12/02 دفتر 3 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
34- رای  شــماره  7596   مورخ  1398/06/13 آقای / خانم حسین  هادی زاده    فرزند 
عباس  به شــماره کالســه  1491   وبه شــماره شناســنامه 13480  و به شماره ملی    
1140133527  صادره  نسبت به شش   دانگ یکباب  خانه   به مساحت 267.67مترمربع 
پالک شــماره    908   فرعی از    87   اصلی واقع  در  ورنوسفادران    بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  مع الواســطه از مالکیت محمد اقا صابونچی سند 
3336 مورخ 1311/12/02 دفتر 3 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه 

و محرز گردیده است.
35- رای  شــماره  7594   مورخ  1398/06/13 آقای / خانم علــی محمد  هادی زاده                   
فرزند عباس  به شــماره کالسه  1493    وبه شــماره شناســنامه 27  و به شماره ملی    
1140998803  صادره  نسبت به شش   دانگ یکباب  خانه   به مساحت 172.50مترمربع 
پالک شــماره    908   فرعی از    87   اصلی واقع  در  ورنوسفادران    بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  مع الواســطه از مالکیت محمد اقا صابونچی سند 
3336 مورخ 1311/12/02 دفتر 3 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه 

و محرز گردیده است.
36- رای  شــماره  7602   مــورخ  1398/06/13 آقای / خانم حســن  هــادی زاده                   
فرزند عباس    به شماره کالســه  1515    وبه شماره شناســنامه 280  و به شماره ملی    
1140984391  صادره  نسبت به شش   دانگ یکباب  خانه   به مساحت 114.21مترمربع 
پالک شــماره    908   فرعی از    87   اصلی واقع  در  ورنوسفادران    بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  مع الواســطه از مالکیت محمد اقا صابونچی سند 
3336 مورخ 1311/12/02 دفتر 3 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه 

و محرز گردیده است.
37- رای  شــماره 2991   مورخ  1398/10/18 آقای / خانم رضــا مهدیان  فرزند علی                         
به شماره کالسه  1570    وبه شماره شناسنامه 67  و به شــماره ملی    1141640465  
صادره  نسبت به شــش   دانگ یکباب  خانه   به مساحت 172.65مترمربع پالک شماره    
61   فرعی از    114   اصلی واقع  در  شــمس آباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک 
خمینی  شهر مع الواســط از مجید شفیعی ســند 1160ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
38- رای  شــماره   3513    مــورخ  1398/10/26 آقای / خانم دردانه اشــرفی  فرزند 
حیدر علی   به شــماره کالســه  1521    وبه شماره شناســنامه 1348  و به شماره ملی    
1284569098  صادره  نســبت به شــش   دانگ یکباب  خانه دو طبقه   به مســاحت 
220مترمربع پالک شــماره 56 فرعی از 120  اصلی واقع  در  ورنوسفادران  بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل و صفحه 281 و 284   دفتر 252  ومالحظه 

نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
39- رای  شماره 3315   مورخ  1398/10/21 آقای / خانم رسول عبدالهی  فرزند حیدر                          
به شماره کالسه  1650    وبه شماره شناسنامه 1437  و به شماره ملی    1141251477  
صادره  نسبت به شــش   دانگ یکباب  خانه   به مساحت 208.17مترمربع پالک شماره    
842 و 1378 و 841   فرعــی از    111   اصلی واقع  در  نخود جــاری اندان  بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 5907 مورخ 98/08/04 دفتر 139 و 
سند 57976 مورخ 97/12/05 دفتر 139 و ســند 8630ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
40- رای  شــماره   3329    مورخ  1398/10/21 آقای / خانم زهــرا خلیلیان گورتانی                
فرزند اسداله  به شماره کالسه  1599    وبه شماره شناســنامه 11734  و به شماره ملی    
1282900382  صادره  نسبت به  شش   دانگ یکباب  خانه   به مساحت 101.90مترمربع 
پالک شــماره 648 فرعی از 107  اصلی واقع  در  بابافضلگاه   بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 17951 مورخ 96/05/23 دفتر 305 و مع الواسطه از 
مالکیت رسول مسعودیان سند 55919 مورخ 93/02/11 دفتر 172 ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
41- رای  شــماره   3331    مــورخ  1398/10/21 آقای / خانم ســهراب رعنا   فرزند 
نجف علی  به شــماره کالسه  2049    وبه شــماره شناســنامه 2673  و به شماره ملی    
1141297478  صادره  نسبت به شــش  دانگ یکباب  باغ   به مساحت 2720مترمربع 
پالک شــماره 100  اصلی واقع  در  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر 
شامل مع الواسطه از مالکیت نجفعلی رعنا سند 23746 مورخ 55/10/05 دفتر 63 و سند 
24841 مورخ 56/06/18 دفتر 63 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه 

و محرز گردیده است.
42- رای  شــماره   2712    مورخ  1398/10/16 آقای / خانم رمضانعلی حاجی حیدری 
ورنوسفادرانی    فرزند حسن   به شماره کالسه  1723    وبه شماره شناسنامه 15434  و 
به شماره ملی    1140153129  صادره  نسبت به   شش   دانگ یکباب  خانه   به مساحت 
180مترمربع پالک شــماره 732 و 731 فرعی از 158  اصلی واقع  در صدر آباد   بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه از شهر داری خمینی شهر 
ثبت در صفحه 514 و 511 دفتر 158 و 151 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  

مالحظه و محرز گردیده است.
43- رای  شــماره   2841    مورخ  1398/10/16 آقای / خانم مســلم پیمانی فروشانی               
فرزند محمد علی  به شماره کالســه  1894    وبه شماره شناســنامه 253  و به شماره 
ملــی    1291114017  صادره  نســبت به شــش   دانــگ یکباب  باغ    به مســاحت 
1309.86مترمربع پالک شــماره 277  فرعــی از 109  اصلی واقــع  در  درب ادریان  
بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شامل مع الواســطه از علی یاوری 
 ثبت در صفحه 59 دفتر 53  ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
44- رای  شماره   6670    مورخ  1398/05/20 آقای / خانم مریم اصغری نیا   فرزند علی   
به شماره کالسه  1918    وبه شماره شناسنامه 2734  و به شماره ملی    1141163128  
صادره  نسبت به شــش   دانگ یکباب خانه     به مساحت 288.17مترمربع پالک شماره 
31  فرعی از 114  اصلی واقع  در  شــمس آباد   بخش  14  اصفهــان حوزه ثبت  ملک 
خمینی  شهر شامل سند 0153 ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و 

محرز گردیده است.
45- رای  شــماره   3749    مــورخ  1398/10/30 آقای / خانم زهــره حاجی حیدری                
فرزند علی   به شــماره کالســه  1798    وبه شــماره شناســنامه 17790  و به شماره 
ملی    1140177451  صادره  نسبت به شــش  دانگ یکباب  خانه قدیمی  به مساحت 
143.31مترمربع پالک شماره 1786  فرعی از 87  اصلی واقع  در  ورنوسفادران  بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شــامل مع الواســطه از مالکیت خدیجه 
حاج حیدری و معصومه حاج حیدری  ســند 19908 مورخ 41/09/18 دفتر 61وســند 
26332مورخ 49/12/22 دفتر 61 وســند 37875 مورخ 59/05/05 دفتر 61 و ســند 
28902 مورخ 52/08/15 دفتر 61  ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه 

و محرز گردیده است.
46- رای  شماره   3783    مورخ  1398/10/30 آقای / خانم الهام رحیمی اندانی   فرزند 
مرتضی    به شماره کالسه  2086    وبه شماره شناسنامه 1130066541  و به شماره ملی    
1130066541  صادره  نسبت به شــش   دانگ یکباب  خانه    به مساحت 202مترمربع 
پالک شماره 38  فرعی از 118  اصلی واقع  در  ورنوسفادران   بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه از مالکیت محمود ملک زاده  ثبت در صفحه 
35 دفتر 312 و ســمیرا کیوانی ثبت در صفحه 25 دفتر 312  و محبوبه لنجانی ثبت در 
صفحه 25 دفتر 312 و عزت باقری کرم ثبت در صفحه 28 دفتر 312  ومالحظه نقشــه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
47- رای  شــماره   3599    مورخ  1398/10/28 آقای / خانم محمد حســین چراغی                
فرزند حیدر علی   به شــماره کالســه  2084    وبه شماره شناســنامه 33  و به شماره 
ملی    1141589664  صادره  نســبت به شــش   دانــگ یکباب  ســاختمان در حال 
احداث     به مســاحت 163.88مترمربع پالک شــماره 86  فرعــی از 106  اصلی واقع  
در  صحــرای پیوندهــا بخش  14  اصفهــان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شــامل 
 ســند 1707 و 1706  ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشــناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
48- رای  شــماره   2869    مورخ  1398/10/17 آقای / خانم سید مجید هاشمی زاده                
فرزند سید حمید  به شماره کالسه  1991    وبه شــماره شناسنامه 255  و به شماره ملی    
1141630486  صادره  نسبت به شش   دانگ یکباب  خانه    به مساحت 174.29مترمربع 
پالک شــماره 259  فرعی از 72  اصلی واقع  در  فروشان بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل سند 70158 مورخ 64/11/23 دفتر 73  ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
49- رای  شــماره   3576    مورخ  1398/10/28 آقای / خانم کیــوان صدری کرمی                
فرزند عبدالرضا   به شماره کالسه  0968    وبه شــماره شناسنامه 1130233537  و به 
شماره ملی    1130233537  صادره  نسبت به شــش   دانگ یکباب  خانه     به مساحت 
230.50مترمربع پالک شماره 637  فرعی از 107  اصلی واقع  در  بابا فضلگاه   بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه از مالکیت مهین دخت امینی  
ثبت در صفحه 97 دفتر 56  و صفحه 103 و 99 و 101 دفتر 56ومالحظه نقشــه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
50- رای  شــماره   7598    مورخ  1398/06/13 آقای / خانم فاطمه هادی زاده  فرزند 
حسین   به شماره کالســه  1946    وبه شــماره شناســنامه 10374  و به شماره ملی    
1140102257  صادره  نسبت به شش   دانگ یکباب  خانه     به مساحت 163.72مترمربع 
پالک شماره 908  فرعی از 87  اصلی واقع  در  ورنوسفادران   بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شهر شــامل مع الواســطه از محمد اقا صابونچی  سند 3336 مورخ 
1311/12/02دفتر 3  ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشــناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
51- رای  شماره   2676    مورخ  1398/10/15 آقای / خانم ایرج ملک زاده  فرزند فرج 
اله   به شماره کالسه  2184    وبه شماره شناسنامه 285  و به شماره ملی    1141022664  
صادره  نسبت به شــش   دانگ یکباب  کارگاه سنگبری    به مساحت 4741.80مترمربع 
پالک شــماره 598  فرعی از 118  اصلی واقع  در  ورنوســفادران   بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ســند 11218 مورخ 24/07/38 فرج اهلل ملک زاده  

ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/11/14  
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/11/29 

م الف: 754160  نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 
تحدید حدود اختصاصی

11/219 شماره صادره: 1398/31/600113-1398/11/20 نظر به اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یک قطعه بملک پالک شماره 94 فرعی مجزی شده از پالک – فرعی واقع در 
نجف آباد دهاقان 130 اصلی طبق پرونده ثبتی بنام آقای سید حسین مرتضوی دهاقانی 
فرزند سید محمد و غیره در جریان ثبت میباشد و تحدید حدود آن بعمل نیامده است اینک 
بنا بدستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق درخواست متقاضی تحدید حدود 
ملک مرقوم در روز پنج شــنبه مورخه 1398/12/22 از ساعت 9 صبح در محل شروع و 
بعمل خواهد آمد. لذا و به موجب این آگهی بــه کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد 
که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک 
مطابق مقررات ماده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی به مدت 30 
روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعییــن تکلیف پرونده های 
معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این واحد می بایستی با 
تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این واحد 
تسلیم نماید.  م الف:770472  زهرا یعقوبی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان

حصر وراثت
11/220  آقای مسعود یسلیانی دارای شناسنامه شماره 1 به شرح دادخواست به کالسه  
615/98 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان علی مردان یسلیانی به شناسنامه 8 در تاریخ 1398/11/3 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به چهار فرزند ذکور به نام 
های 1- ناصر یسلیانی، ش.ش 3976 متولد 1348/7/1، 2- هوشنگ یسلیانی، ش.ش 
6777 متولد 1353/1/9، 3- مسعود یســلیانی، ش.ش 1 متولد 1362/1/1، 4- یوسف 
یسلیانی، ش.ش 32 متولد 1360/1/1 و غیر از نامبردگان فوق وارث دیگری ندارد. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 772237 شعبه اول 

حقوقی شورای حل اختالف شهرستان فریدونشهر
حصر وراثت

11/221  آقای مسعود یسلیانی دارای شناسنامه شماره 1 به شرح دادخواست به کالسه  
614/98 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان اشرف یسلیانی به شناســنامه 127 در تاریخ 1397/5/11 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به چهار فرزند ذکور به نام 
های 1- ناصر یسلیانی، ش.ش 3976 متولد 1348/7/1، 2- هوشنگ یسلیانی، ش.ش 
6777 متولد 1353/1/9، 3- مسعود یســلیانی، ش.ش 1 متولد 1362/1/1، 4- یوسف 
یســلیانی، ش.ش 32 متولد 1360/1/1  و همســر نامبرده به نام علی مردان یسلیانی، 
ش.ش 8 متولد 1313/4/3 و غیر از نامبــردگان فوق وارث دیگری ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 772246 شعبه اول حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان فریدونشهر
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مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان  مطرح کرد:

 مساجد و بقاع متبرکه استان اصفهان
 آماده برگزاری انتخابات 

مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان از آماده باش مساجد و بقاع متبرکه استان اصفهان برای 
برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی خبر داد.حجت االسالم محمدحسین بلک 
با بیان اینکه برای برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی در استان اصفهان همانند 
سال های گذشته برخی از مساجد و بقاع متبرکه به عنوان شعب اخذ رای انتخاب شده اند، اظهار کرد: باید 
توجه داشت که در مساجد و امامزادگان به دلیل اینکه پایگاه های حضور مردم هستند امکانات مورد نیاز 
برای برگزاری انتخابات فراهم است.وی با بیان اینکه تعامل و همکاری خوبی بین اوقاف و ستاد برگزاری 
انتخابات وجود دارد، اضافه کرد: همچنین در بسیاری از این شعب هیئت امنای مساجد و بقاع متبرکه به 
عنوان مسئوالن اجرایی انتخابات فعالیت دارند.مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان همچنین با 
بیان اینکه برای آگاهی بخشی و حضور حداکثری در انتخابات ویژه برنامه های فرهنگی در بقاع و مساجد 
استان اصفهان در حال برگزاری اســت، افزود: برای این امر از ظرفیت ائمه جماعات و مبلغان نیز برای 

روش های انتخاب فرد اصلح آموزش هایی به شهروندان ارائه می شود.

تمهیدات ویژه ثبت احوال در آستانه انتخابات
مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان در مورد برنامه های این ســازمان جهت برگزاری انتخابات  گفت: 
کسانی که از قبل مراجعه و یا تا این روز به ثبت احوال برای صدور شناسنامه مراجعه کنند شناسنامه آن 
ها خارج از نوبت و تا روز چهارشنبه صادر می شود.حسین غفرانی کجانی اظهار کرد: با توجه به برگزاری 
انتخابات، بنا بر اعالم سازمان ثبت احوال تا روز چهارشنبه 30 بهمن کلیه کسانی که از قبل مراجعه و یا تا 
این روز به ثبت احوال برای صدور شناسنامه مراجعه کنند شناسنامه آن ها خارج از نوبت  و تا روز چهارشنبه 
صادر می شود و به آن ها تحویل خواهد شد.مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان تصریح کرد:  همچنین 
پنجشنبه و جمعه نیز برای تحویل شناسنامه، رفع مغایرت و پاسخگویی به مشکالت و سواالت مردم، 

ثبت احوال به فعالیت خواهد پرداخت.

افزایش 10 درصدی نرخ سرویس مدارس اصفهان
الیحه افزایش 10 درصد نرخ سرویس مدارس اصفهان تصویب شد .مدیر عامل سازمان تاکسی رانی 
شــهرداری اصفهان گفت:  الیحه پیشــنهاد افزایش 10 درصدی  نرخ کرایه سرویس مدارس شهر 
اصفهان در صد و سیزدهمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان برای سال تحصیلی ۹۹- ۹۸ 
بررسی و تصویب شد. هادی منوچهری از ســهمیه سوخت 100 لیتری سرویس مدارس خبر داد و 
افزود: هم اکنون حدود 74 هزار دانش آموز اصفهانی برای حمل و نقل خود از ســرویس مدارس 

استفاده می کنند .وی گفت: ۹ هزار سرویس مدارس در اصفهان فعال است .

 ممنوعیت نصب پوسترهای تبلیغاتی
 روی عالئم راهنمایی و رانندگی 

رییس پلیس راهور استان اصفهان گفت: نصب اعالمیه، عکس، پوستر و هر گونه آگهی تبلیغاتی روی 
عالئم راهنمایی و رانندگی، تابلوی بیمارستان ها، تابلوی مدارس و وسایل نقلیه ممنوع است.سرهنگ 
محمدرضا محمدی با بیان اینکه تابلوها و عالئم عمودی حاشیه معابر برای راهنمایی و هدایت استفاده 
کنندگان از راه و به منظور تنظیم عبور و مرور نصب شده اند، اظهار کرد: بر این اساس نصب هرگونه عکس 
و پوستر به گونه ای که باعث سردرگمی و اشــکال در تصمیم گیری رانندگان شود ممنوع و خالف قانون 
است.وی افزود: ماموران انتظامی در صورت مشاهده چنین مواردی، متخلفان را جلب و به منظور تعقیب  
قانونی به مقامات قضایی تحویل و طبق قانون شــهرداری ها و بخشداری ها نیز باید نسبت به امحای 
چنین اوراق اقدام کنند.رییس پلیس راهور استان اصفهان اضافه کرد: نصب هرنوع عالئم یا الصاق هرنوع 

نوشته، آگهی و تصاویر به بدنه خارجی وسایل نقلیه نیز تخلف محسوب می شود.

تبلیغات نامزدهای مجلس توسط بهزیستی، ممنوع است
 رییس ســازمان بهزیســتی کشــور، هرگونه ورود ســازمان و بخش های تابعه آن، له یا علیه هر 
کاندیدایی در هر جناح و دســته ای را ممنوع اعالم کرد و گفت: حدود 10 ماه پیش اولین بخشنامه 
را در این خصوص به تمام دفاتر بهزیســتی سراســر کشور و مراکز اســتان ها ابالغ کردیم.صفحه 
رسمی سازمان بهزیستی کشــور در اینستاگرام با انتشــار یک پســت به نقل از وحید قبادی دانا 
نوشت:»تبلیغات کاندیدای مجلس توسط بهزیستی »ممنوع« اســت.دکتر »وحید قبادی دانا« 
رییس سازمان بهزیستی کشور، هرگونه ورود سازمان و بخش های تابعه آن، له یا علیه هر کاندیدایی 
در هر جناح و دســته ای را »ممنوع« اعالم کرد و گفت:حدود 10 ماه پیش اولین بخشنامه را در این 
خصوص به تمام دفاتر بهزیستی سراسر کشور و مراکز استان ها ابالغ کردیم.در صورت مشاهده هر 
مورد از چنین فعالیت هایی با افراد خاطی برخورد صورت می گیرد و افراد به #شــورای_تخلفات_

اداری معرفی می شوند«.

 بر اساس اعالم مدیرکل انتقال خون اصفهان حدود 97 درصد از اهداکنندگان خون در استان اصفهان آقایان و حضور خانم ها تنها 3 درصد است؛

مشارکت  کمرنگ زنان در  حوزه اهدای خون

در فرهنگ ملی و مذهبی ما اهدای خون  پریسا سعادت
اقدامی پســندیده است. شاید به همین 
دلیل باشد که ایران از معدود کشــورهایی است که از انتقال و واردات 
خون بی نیاز است.همین مسئله اهدای خون در شرایط خاص مانند 
مناســبت های مذهبی و یا رخدادهای غیر مترقبه افزایش می یابد. 
امادر این میان خانم ها همچنان ســهم بســیار اندکی از این پروسه 
خیرخواهانه دارند این موضوع در برخی از اســتان ها مانند قم کمتر و 

در برخی دیگر مانند اصفهان بیشتر است.
 بر اســاس اعالم مدیرکل انتقال خون اصفهان حــدود ۹7 درصد از 
اهداکنندگان خون در اســتان اصفهان آقایان و حضــور خانم ها تنها 
3 درصد است؛ در صورتی که درصد بیشتری از مصرف کنندگان خون 
خانم ها هستند. ترس از کم خونی، ترس از سوزن کیسه های اهدای 
خون، ابتال به بیماری های عفونی ماننــد ایدز و هپاتیت، ضعف قوای 
جسمانی و ممانعت شــوهران از اهدای خون همسران خود از عوامل 
کاهش مشارکت بانوان در امر اهدای خون کشور محسوب می شود.

مجید زینلی با بیان اینکه در ماه های ســرد سال تعداد اهداکنندگان 
خون کاهش پیدا می کند، اظهار کرد: این روند در اســفندماه بیشــتر 
می شــود و تعداد اهداکنندگان کاهش محسوســی دارد در صورتی 

که مراکز درمانی اســتان فعال هســتند و نیاز به خون دارند.مدیرکل 
انتقال خون استان اصفهان گفت: نیاز است مردم در ماه های پایانی 
ســال بیماران و افراد نیازمند به خون را فراموش نکند و برای اهدای 
خون به مراکز انتقال خون مراجعه کنند؛ پایگاه های انتقال خون جز 
یک و 13 فروردین، دیگر روزهای عید نــوروز را به فعالیت خود ادامه 
می دهند.زینلی بیان کرد: خانم ها حدود 50 درصد از جمعیت استان 
را تشکیل می دهند و  بیشتر از 50 درصد خون و فرآورده های خونی را 
 مصرف می کنند؛ اما مشارکت فوق العاده پایینی در حوزه اهدای خون

 دارند.
 وی خاطر نشــان کــرد: از نظر اســتانداردها و ســالمت خانم ها هم

 می توانند اهدا کننده خون باشــند، تمهیدات الزم برای جلوگیری از 
متضرر شدن اهدا کننده در نظر گرفته شــده است و اگر به این نتیجه 
 برســیم که اهدای خون برای فــردی کوچک ترین مشــکلی ایجاد 
می کنــد، او را از چرخه اهدای خون کنار می گذاریــم. اهدای خون از 
ســوی خانم ها البته همواره با حرف و حدیث هایی همراه بوده است 
عالوه بر بحث های پزشــکی که معموال خانم هــا را از  اهدای خون به 
هراس می اندازد، برخی از جو ســازی های روانــی در جامعه هم به 
این مســئله دامن می زند. آذرماه امسال بود که رشــته توئیت های 

مشــکوک و مغرضانه ای در فضای مجازی عمال اهدای خون خانم ها 
را کاری بیهوده معرفی کرده و برخی در فضای مجازی مدعی شــدند 
اجازه استفاده از خون دختران مجرد در بیمارستان ها داده نمی شود 
و یا اصال از آنها خونی گرفته نمی شود. در این  توئیت هااشاره شده بود 
که ســازمان انتقال خون از دریافت خون از خانم های مجرد که دارای 
روابطی خارج از چارچوب هســتند جلوگیری می کنــد و در مواردی 
مشابه ســالمت خون های اهدایی را زیر سوال برده اند. این در حالی 
اســت که در همه جای دنیا و نه فقط ایران قبل از اینکه فرد داوطلب 
اقدام به اهدای خــون کند، به منظور راســتی آزمایــی و اطمینان از 
سالمت اولیه خون اهدایی، فرم هایی را به فرد داوطلب می دهند و از 
او پرسیده می شود که بعد از انجام خون گیری، برای مصرف بیماران 
انجام شود یا خیر؟ همچنین اگر فرد رفتار پرخطری داشته باشد، اما 
بنا به دالیلی از بازگو کردن آن خودداری می کنــد، به راحتی می تواند 
آن را در فرم مربوطه اعالم کند تا خون دریافتی از چرخه مصرف خارج 
شــود؛ البته این موضوع تنها مختص بانوان نیست. هر چند شایعات 
هر از چند گاهی در فضای مجازی رخنه می کنــد؛ اما همچنان عامل 
 فرهنگــی اصلی ترین دلیل کمبــود مراجعات به مراکــز انتقال خون

 است.

50 درصد از جمعیت استان را تشکیل  خانم ها حدود 
می دهند و  بیشتر از 50 درصد خون و فرآورده های خونی را 
مصرف می کنند؛ اما مشارکت فوق العاده پایینی در حوزه 

اهدای خون دارند

با مسئولان
س: ایرنا

عک

اخطاریه افراز
11/223 شماره نامه: 139821702006019330 ، پیوست: 1398/11/24 نظر به اینکه 
خواهان خانم لیال ریاحی فر فرزند رحمت اله مالک هفده و پنج دهم سهم مشاع از هفتاد 
و دو سهم شــش دانگ پالک 121/407 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان با ارائه دو فقره 
فرم درخواســت افراز به این اداره و طبق ماده یک قانون افراز و فروش امالک مشــاعی 
مصوب 1357 تقاضای افراز ســهم مالکانه خود را نموده و طی مرقومه وارده به شــماره  
139821702006010543  مورخ 98/11/3 اظهار داشــته کــه از آدرس کلیه مالکین 
مشاعی اطالعی ندارد.لذا با توجه به پرونده ثبتی به مالکین مشاعی شش دانگ بنامهای 
1-خانم ایران چوبداران ورنوســفادرانی فرزند قنبر 2-محمدرضا قاسمی ورنوسفادرانی 
فرزند حیدرعلی 3-معصومه قاسمی ورنوســفادرانی فرزند حیدرعلی 4-فاطمه قاسمی 
ورنوسفادرانی فرزند حیدرعلی 5-زهرا قاسمی ورنوسفادرانی فرزند حیدر علی 6-نسرین 
قاسمی ورنوســفادرانی فرزند حیدرعلی بموجب دستور شماره 454-96 مورخ 98/1/28 
صادره از اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف خمینی شهر مالکیت محمدرضا قاسمی 
نامبرده فوق بنام مرجان هاشمی بازداشت است که در این رابطه اجرای احکام مدنی شورا 
حل اختالف طی نامه 454/96  مورخ 98/9/4 با افراز سهم خواهان موافقت کرده لذا به 
کلیه صاحبان حقوق اخطار می شود در روز دوشنبه مورخ 98/12/26 راس ساعت 9 صبح 
در محل رقبه مذکور حاضر تا نسبت به عملیات افراز اقدام گردد ، عدم حضور مالکین مانع از 
انجام عملیات افراز نبوده و این اداره مطابق مقررات قانونی خود عمل خواهد نمود و متعاقبا 
 نتیجه افراز در روزنامه منتشر خواهد شد و به جز آگهی مزبور آگهی دیگری منتشر نمیگردد. 
 م الــف: 772158  نبــی الــه یزدانــی رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــالک 

خمینی شهر
ابالغ رای

11/224 شماره پرونده: 1138/98 ،شــماره دادنامه:1685-98/9/24 ، مرجع رسیدگی: 
شعبه هشتم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان:محمود نقدی  ، نشانی: خمینی شهر 
خ بهشتی خ خیام کوچه دانش پالک 108  ؛ خوانده: 1-عرفان محمودی 2-جواد اعیان  ، به 
نشانی: مجهول المکان ، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این 
شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا:

در خصوص دعوی آقای محمود نقدی با وکالت زهرا عســگری بــه طرفیت 1-عرفان 
محمودی 2-جواد اعیان به خواســته مطالبه مبلــغ 145/000/000 ریال وجه یک فقره 
چک به شماره 806167  مورخ 98/2/30  عهده بانک رفاه به انضمام خسارت دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست مالحظه رونوشت مصدق چک و گواهینامه 
عدم پرداخت آن و با توجه به عدم حضور خواندگان در جلسه مورخ 98/9/24 و عدم ارائه 
الیحه دفاعیه از جانب ایشان و با عنایت به نظریه مشــورتی اعضاء شورا و احراز اشتغال 
ذمه خواندگان و استصحاب دین و با توجه به وصف تجریدی بودن اسناد تجاری مستنداً 

به مواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شــوراهای حل اختــالف مصوب 94/8/10 و مواد 
310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198و 519 و 522 از قانون آئین دادرســی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی دعوی خواهان را ثابت دانسته و حکم به محکومیت 
تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 145/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت 
مبلغ 2/862/500 ریال بابت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت اســتهالک کامل دین بر مبنای شاخص بهای کاال و 
خدمات مصرفی اعالمی از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق خواهان صادر 
و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
همین شعبه و سپس ظرف مهلت 20 روز پس از انقضا مدت واخواهی قابل تجدیدنظر در 
محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد. م الف: 772423   ایمان بختیاری قاضی 

شعبه هشتم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر
ابالغ رای

11/225 کالسه پرونده:1341/98،شماره دادنامه:1966- 98/8/9 مرجع رسیدگی: شعبه 
یازدهم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: محمود نقدی فرزند محمدعلی به نشانی: 
خمینی شهر خ شهید بهشتی ، وکیل:زهرا عســگری فرزند اسداله ، نشانی: خمینی شهر 
خ آزادگان روبروی ایران خودرو ، خواندگان: 1-لیال گنجی فرزند یحیی نشانی: مجهول 
المکان  2-محمد ایران نژاد ، نشــانی: خمینی شهر بلوار بهشتی فتح 8 ، خواسته: مطالبه، 
گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طی تشریفات 
قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضاءقاضی شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دادخواست آقای محمود 
نقدی فرزند محمدعلی با وکالت زهرا عسگری به طرفیت خواندگان 1-لیال گنجی فرزند 
یحیی 2-محمد ایران نژاد  به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 356076 به 
مبلغ 170/000/000 ریال مورخ 97/7/25 عهده بانک ملی شعبه سردار جنگل از جاری 
0111711147004  به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه 
شورا با توجه به دادخواست تقدیمی و ضمائم و وجود اصل مستندات دعوی در ید خواهان 
و اینکه خواندگان دلیل و مدرکی مبنی بر برائت ذمه خود یا ادای دین در حق خواهان ارائه 
نکرده اند همچنین خوانده ردیف اول به عنــوان متعهد اصلی صادر کننده چک و خوانده 
ردیف دوم به عنوان ضامن مبادرت به صدور چک فوق نموده اند،دعوی خواهان را مقرون 
بر صحت دانسته و با توجه به نظر مشــورتی اعضای شورا به شــرح صورتجلسه مورخ 
98/10/7 و به استناد مواد 522 و 519 و 198 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و مــواد 249 و 310 و 313 و 314 از قانون تجارت و تبصره الحاقی 
مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده2 قانون صدور چک حکم به محکومیت 
تضامنی خواندگان به پرداخت مبلــغ 170/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 
3/195/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل وفق آیین نامه تعرفه حق الوکاله 

وکال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 97/7/25 لغایت زمان پرداخت که در 
زمان اجرا محاسبه می گردد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای شورا  غیابی است 
و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و پس از انقضای مهلت واخواهی 
ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان خمینی شهر 
می باشد. م الف : 772419  ایمان بختیاری قاضی شعبه یازدهم حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر 
فقدان سند مالکیت

11/226 شــماره نامه: 139885602024009790-1398/11/24 نظر به اینکه ســند 
مالکیت ششدانگ یک باب خانه پالک ثبتی شماره 11008 فرعی از 5000 اصلی واقع در 
بخش 5 اصفهان ذیل ثبت 67337 در صفحه 97 دفتر امالک جلد 409 به شــماره چاپی  
457914 به نام آقای جعفر علی سعیدی ثبت صادر و تسلیم شده است سپس مع الواسطه 
طبق ســند 130590 مورخ 86/10/12 دفتر 6 اصفهان مورد ثبت بــه آقای عبدالکریم 
کمالی فرزند ملک محمد واگذار گردیده و نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 
139821702024037191 مورخ 98/11/07 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که 
امضاء شهود آن ذیل شماره شناسه یکتا 139802155862001304 مورخ 98/10/29 و 
شماره 66032 مورخ 98/10/29 به گواهی دفترخانه 6 اصفهان رسیده است مدعی است 
که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند 
مالکیت ملک فوق را نموده است  لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم 
و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد 

شد. م الف: 772824 قویدل رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

11/227 شماره: 773/98 خواندگان: 1- محمود شــاه کرمی 2- محمد کاظم امین پور 
شیرازیان،وقت رسیدگی: 1399/1/16 ساعت 16 در خصوص دعوی آقای شمس علی 
کریم زاده به طرفیت شما بدینوسیله وقت رســیدگی 99/1/16 ساعت 16 وفق ماده 73 
قانون آئین دادرسی مدنی به شما ابالغ می گردد. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و وفق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد. شما می توانید قبل از وقت رسیدگی در 
دفتر شعبه حاضر و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نمایید. م الف: 773589 

شعبه اول شورای حل اختالف بادرود
ابالغ دادخواست وضمائم

11/228 بدینوسیله به آقاي میالدیاری شــکفتی فرزند غالمرضا فعاًل مجهول المکان 

 ابالغ مي گرددکه خواهان سجادمحمدزاده فرزند قمصور به نشاني دهاقان روستای دزج 
ک آزادگان درب سوم  دادخواستي به خواسته الزام به انتقال رسمی پراید به شماره انتظامی 
449 د 91  ایران 63 به این شورا تسلیم  که  بکالسه 98 / 820 ش6 ح  ثبت و وقت رسیدگي 
براي روز یکشــنبه مورخ  24 / 1 / 99  ســاعت 30 / 4 عصر تعیین گردیده اینک حسب 
درخواســت خواهان و به تجویزماده 73 ق 0 آ 0 د 0 م مراتب یک نوبت دریکي از جراید 
کثیراالنتشار آگهي مي شودتا ازتاریخ انتشــارظرف یک ماه بامراجعه به دبیرخانه شوراي 
حل اختالف شماره 6 حقوقي شهرضا حاضرشویدواگربعداً احتیاج به نشرآگهي باشد یک 
نوبت منتشرخواهدشــدومدت آن ده روزخواهدبود. م الف: 773689 رئیس دبیرخانه 

شوراي حل اختالف شماره 6 حقوقي شهرضا 
فقدان سند مالکیت

11/229 نظر به اینکه ســندمالکیت ششــدانگ پالک ثبتي شــماره : 5326 فرعي از 
2 - اصلي بخش یک که دردفتر 225 صفحه 355 به نام غالمرضا برزوکی ثبت وســند 
صادرو تسلیم گردیده سپس بموجب سند شماره 88141 - 26 / 4 / 73 دفتر یک شهرضا 
تمامت چهاردانگ مشــاع ازمالکیت خودرابه عطاء اله حیدری انتقال نموده اینک نامبرده 
باارائه درخواست کتبی به شــماره وارده  139821702008011046 - 16 / 11 / 98 به 
انضمام دوبرگ استشهادیه محلی که امضاء شهودآن ذیل شماره 19933 - 25 / 9 / 98 به 
گواهي دفترخانه شماره 247 شهرضا رسیده است مدعي است که سندمالکیت آن به علت 
جابجایي مفقودگردیده است ودرخواست صدورالمثنای سند مالکیت ملک فوق رانموده 
لذامراتب به استنادتبصره یک اصالحي ذیل ماده 120آئین نامه قانون ثبت دریک نوبت 
آگهي مي شود چنانچه کسي مدعي انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یاوجود سند مالکیت 
نزد خود مي باشد ازتاریخ انتشــاراین آگهي ظرف مدت ده روز اعتراض خودراکتبًاضمن 
ارائه اصل ســندمالکیت یاســندمعامله به این اداره تســلیم ورســیداخذنمایدتامراتب 
صورتمجلس واصل سند مالکیت به ارائه کننده سندمستردگردد بدیهي است اگرظرف مدت 
مقرراعتراضي نرسیدیادرصورت اعتراض اصل سندمالکیت یاسندمعامله ارائه نشوداقدام 
به صدورســندمالکیت المثني طبق مقررات خواهدشد. م الف: 772621  سید اسداله 

موسوی مدیرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرضا 
ابالغ وقت رسیدگی

11/222  در پرونده شعبه دوم حل اختالف شهرستان فریدون شهر آقای فریدون رضایی 
فرزند محمدرضا دادخواستی مبنی بر الزام خوانده آقای محمد علی رجبی خرزوقی فرزند 
قاسم علی به حضور در یکی از دفاتر اسناد رســمی و انتقال سند موتور سیکلت به شماره 
انتظامی 39532/625 تقدیم نموده لذا شورا وقت رســیدگی را برای مورخ 1399/1/20 
ساعت ســه بعد از ظهر در محل شوراهای حل اختالف شهرســتان فریدون شهر برای 
رسیدگی به موضوع معنونه تعیین نموده اســت و این اطالع به منزله ابالغ قانونی تلقی 
می گردد تا خوانده مجهول المکان در جلسه حضور یابد. م الف: 772250 شعبه دوم 

حقوقی شورای حل اختالف شهرستان فریدونشهر

کارشناس مســئول آنفلوآنزا و مراقبت بهداشت معاونت بهداشتی 

علوم پزشــکی اصفهان با تاکید بر اینکه بیماران مبتــال به آنفلوآنزا 

حتما با نظر پزشــک دارو مصرف و از مصرف خودسرانه دارو پرهیز 

کنند، گفت: برخی از داروها برای آنفلوآنزا مضر است و حتی شرایط 

جسمی بیمار را بدتر می کند.

مهدی فارســی با اشــاره به اینکه بیمــاری آنفلوآنزا یــک بیماری 

ویروسی اســت که از طریق پخش شــدن قطرات تنفسی در هوا، 

استنشــاق آن و ورودش به مجاری تنفســی فوقانــی مانند بینی 

و احتماال ریه فــرد را مبتال می کند، اظهــار کرد: این تنهــا راه ابتال 

به آنفلوآنزاســت و بیمــاری از طریــق دیگری منتقل نمی شــود.

کارشناس مســئول آنفلوآنزا و مراقبت بهداشت معاونت بهداشتی 

علوم پزشــکی اصفهان بــا بیان اینکــه اپیدمی آنفلوآنــزا هر چند 

ســال یک بار در دنیا، در نیمه دوم ســال اتفاق می افتد، افزود: در 

ســال ۸۸ با آنفلوآنزای خوکی مواجه شــدیم و بعد از آن در ســال 

۹4 اپیدمی آنفلوآنزا داشتیم، در ســال جاری نیز اپیدمی آنفلوآنزا 

 داشــتیم و ممکن اســت که در ســال های آینده نیز با آن روبه رو

 شویم.

فارسی خاطرنشان کرد: نوع خفیف ابتال به آنفلوآنزا معموال در افراد 

جوان و افرادی که سیســتم  ایمنی  فعال و مناســبی دارند اتفاق 

می افتد.وی با تاکید براینکه بیماران باید حتما با نظر پزشــک دارو 

مصرف کند و از مصرف خودســرانه دارو پرهیــز کنند، گفت: برخی 

از داروها برای آنفلوآنزا مضر اســت و حتی شــرایط جسمی بیمار 

را بدتر می کند.فارســی خاطرنشان کرد: متاســفانه تزریق آمپول 

بتامتازون در بین مردم بسیار شایع شده، در حالی که ممکن است 

در ظاهر عالئم بیماری را بهبود ببخشد؛ اما در نهایت فرد را به سمت 

آنفلوآنزای شــدید ســوق داده و حتی باعث بســتری و مرگ وی 

خواهد شد.

کارشناس مسئول آنفلوآنزا و مراقبت بهداشت معاونت بهداشتی علوم پزشکی اصفهان خبر داد:

شیوع تزریق خودسرانه آمپول بتامتازون برای درمان آنفلوآنزا



شــجاع خليل زاده برای تبرئه خودش از اتهام كم كاری روی گل اول الدحیل، همچنان حرف های عجیب و غریبی می زنــد؛ از جمله اینكه كمك داور پرچمش را 
»كمی« باال آورده بود و یا اینكه معز علی توپ را از اوت به داخل زمین برگرداند. البته تا جایی كه ما دیدیم، حداقل توپ معز 
علی اوت نشده بود. همه اینها به كنار؛ فاجعه اصلی جایی است كه خلیل زاده می گوید: »انتقاد از من چیزی را عوض نمی كند.« 
اتفاقا اصلی ترین هدف انتقاد این است كه یك چیز را عوض كند. مردم رفتار شما را نقد می كنند، بلكه خودتان را اصالح كنید 
و هزینه بیخودی برای تیم به وجود نیاورید. اینكه چنین گارد محكمــی در برابر انتقادات دارید، یعنی منتقدان دارند گل لگد 
می كنند. فقط كاش شــجاع می فهمید دود این یكدندگی بیشتر از همه در چشــم خودش می رود؛ وگرنه او چرا االن نباید 

حداقل 50 بازی ملی داشته باشد؟

برایشجاع،ملتدارندگللگدمیكنند؟

سهشنبه29بهمن23/1398جمادیالثانی18/1441فوریه2020/شماره2916

مدالبرنزتیراندازاصفهاندرمسابقاتدانمارک
 گلنوش سبقت الهی، تیراندازی اصفهانی موفق به کســب مدال برنز در رقابت های آزاد تیراندازی 
دانمارک شد.آخرین روز مسابقات آزاد تیراندازی دانمارک در حالی پیگیری شد که در رشته تفنگ 
بادی آقایان، مهیار صداقت با کسب مدال ارزشمند طال در جایگاه اول ایستاد و نمایندگان سوئد و 
دانمارک به ترتیب دوم و سوم شدند.در فینال رشــته تفنگ بادی بانوان نیز، نجمه خدمتی، آرمینا 
صادقیان و فاطمه کرم زاده به ترتیب چهارم، پنجم و هفتم شدند.هم چنین با برگزاری فینال رشته 
تپانچه بادی بانوان، هانیه رســتمیان تیرانداز ارزنده کشــورمان به مدال طال دست یافت و پس از 
تیرانداز سنگاپور، گلنوش ســبقت الهی دیگر ملی پوش کشــورمان به مدال برنز رسید.تیراندازان 
بالفاصله پس از این رقابت ها دانمارک را به سمت هانوفر ترک کردند تا اردویی ۴ روزه را در بخش های 

خفیف و بادی داشته باشند.

درخواستایرانبرایمیزبانیفوتسالجامملتها
مسابقات فوتســال قهرمانی آســیا و انتخابی جام جهانی ۲0۲0 که قرار بود از هفتم اسفندماه در 
ترکمنستان آغاز شود، با تصمیم کنفدراسیون فوتبال آســیا به دلیل شیوع ویروس کرونا تا اطالع 
ثانوی به تاخیر افتاد.بــا توجه به اینکه ترکمنســتان تمهیدات ســخت گیرانه ای در قبال میزبانی 
مسابقات در شرایط فعلی در نظر گرفته و کنفدراسیون فوتبال آسیا هم زمان محدودی برای برگزاری 
مسابقات قهرمانی آسیا )به دلیل شروع مسابقات جام جهانی در شــهریورماه( در اختیار دارد، از 
جمله راهکارهای پیش روی کنفدراسیون فوتبال آسیا تغییر میزبان مسابقات است.داوود پرهیزکار 
رییس کمیته فوتسال ایران با بررسی شرایط و در راستای بهره برداری از فرصت ایجاد شده، در طول 
 AFC سفر خود به تایلند همراه تیم زیر ۲0 سال کشورمان، به رایزنی با تعدادی از مسئوالن و ناظران
پرداخت و پس از بازگشت به کشــور با پیگیری و هماهنگی داخلی و خارجی، شرایط را جهت ارائه 
درخواست به کنفدراسیون فوتبال آسیا فراهم کرده است. به همین منظور نامه مکتوب درخواست 
رسمی ایران به AFC ارسال می شود.با توجه به درخواست مشابه برخی کشورها برای اخذ میزبانی 
و البته احتمال وجود مواردی از ویروس کرونا در این کشورها، شانس ایران جهت کسب بزرگ ترین 

و مهم ترین رویداد فوتسال آسیا بسیار زیاد است.

تمجیدFIVBازپاسورتیمملیایران
فدراسیون جهانی والیبال با انتشار گزارشــی، به تمجید از سعید معروف کاپیتان و پاسور تیم ملی 
والیبال ایران پرداخت.برونو رزنده کاپیتان و پاسور تیم ملی برزیل که توانسته است با این تیم مدال 
طالی بازی های المپیک ۲0۱۶ ریو، مدال نقره المپیک ۲00۸ پکن و المپیک ۲0۱۲ لندن را به دست 
آورد، در آخرین صحبت های خود به تمجید از همتای ایرانی خود پرداخته است.پاســور تیم ملی 
برزیل در آخرین اظهار نظر خود با انتخاب سعید معروف به عنوان بهترین پاسور دنیا، گفت: دیدن 
بازی معروف لذت بخش است. ما با هم دوست هســتیم و من بازی او را بسیار دوست دارم. وی 
ادامه داد: تکنیک سعید معروف فوق العاده است و از دستان تاثیر گذاری برخوردار است. هماهنگی 
خیلی خوبی در تیم ایران به خاطر وجود معروف ایجاد شده، همه پاس ها از طرف اوست و بازیکن 

محوری و فوق العاده ای در تیم ایران به شمار می رود. 

شعاربازیهایالمپیک2020توکیومشخصشد
بازی های المپیک ۲0۲0 توکیو از سوم تا نوزدهم مرداد به میزبانی کشور ژاپن برگزار می شود.شعار 
رسمی بازی های المپیک ۲0۲0 توکیو توســط کمیته برگزاری بازی ها اعالم شد.شعار این بازی ها 
)United by Emotion( »حس متحد« است. این شعار کوتاه در برگیرنده شهر میزبان بازی های 

المپیک خواهد بود.

لیگ قهرمانان آسیا؛

سپاهان ایران- السد قطر؛ جدال سخت در گروه مرگ

در چارچــوب هفتــه دوم مرحله گروهی  سمیهمصور
فصل جــاری لیگ قهرمانان آســیا، تیم 

سپاهان ایران مقابل تیم السد قطر قرار می گیرد.
طالیی پوشان نصف جهان در حالی پا به این میدان می گذارند که آنها 
موفق شدند اولین دیدارشان در این رقابت ها را با پیروزی پشت سر 
بگذارند. تیم سپاهان که بعد از چهارســال به این مسابقات بازگشته 
بود با برتری چهار بر صفر مقابل تیم العین امارات در صدر گروه مرگ 

قرار گرفت. 
شاگردان قلعه نویی که فردای پیروزی برابر العین، امارات را به مقصد 
دوحه ترک کردند به خوبی به شرایط جوی دوحه عادت کرده و 5 جلسه 
تمرینی در این شهر به اضافه شرایط میزبانی عالی السد از سپاهان در 
دوحه، طالیی پوشان را کامال آماده بازی با السد کرده است.شاید تنها 
نگرانی کادر فنی سپاهان مصدومیت گئورگی گولسیانی باشد که باعث 
می شود دست این تیم در خط دفاع بســته شود، هرچند علی مصلح 
جانشین گولســیانی در دیدار برابر العین عملکرد بسیار خوبی در کنار 
طیبی داشــت و باعث شــد نورافکن با حضور در خط هافبک راندمان 

میانه میدان طالیی پوشان را باال ببرد.

در آن ســوی میدان تیم الســد قطریکی از تیم هــای قدرتمند غرب 
آسیاست، تیمی که با سرمربی گری ژاوی هرناندز، بازیکن سال های 
نه چندان دور بارســلونا پا به این دوره از مسابقات گذاشته است. تیم 
قطری در اولین دیدار خود در این رقابت ها مقابل تیم النصر عربستان 

قرار گرفت که این بازی با نتیجه مساوی دو بر دو به پایان رسید.
تیم نامدار قطری هرچند در لیگ داخلی عملکرد ایده آلی نداشــته و 
فعال پشت سر رقیب اصلی خود یعنی الدحیل قرار گرفته؛ اما در لیگ 

قهرمانان آسیا شروع نسبتا خوبی داشته است. 
حاال السدی ها که به گرگ ها ملقب شــده اند، در اولین بازی خانگی 
خود در اندیشه کسب ۳ امتیاز هستند تا عالوه بر پیشی گرفتن از تیم 
صدرنشین گروه، امیدهای خود را برای صعود از گروه مرگ افزایش 

دهند.
 الســدی ها در این فصل دور تازه ای از حمله خود را به ســمت جام 
آسیایی آغاز کرده و بعد از دو حذف در نیمه نهایی های لیگ قهرمانان 
امیدوارند امسال با ژاوی هرناندز که مشــهور ترین چهره بین المللی 
حاضر در لیگ قهرمانان آسیاست در این جام کاری صورت بدهند؛ اما 
آن ها فعال از عبدالکریم حسن یکی از بهترین هایشان محروم هستند 

و همین مسئله می تواند در بازی امروز برابر ســپاهان که وینگرهای 
ســرعتی و پابه توپی دارد، خطرناک باشــد. با این حال الســدی ها 
امیدوار هستند در حالی که بعید است جای خالی عبدالکریم حسن 
پر شود، اکرم عفیف مرد سال ۲0۱9 آسیا در خط جلو طوری بازی کند 

که کسی نگران مشکالت خط دفاعی این تیم نباشد.

تاریخچهجدالهایسپاهانایران-السدقطر
سپاهان در شرایطی به مصاف السد می رود که این پنجمین تقابل دو 
تیم در ادوار مختلف لیگ قهرمانان آســیا محسوب می شود.سپاهان 
و الســد پیش از این ۴ بار دیگر در ادوار مختلف لیگ قهرمانان آسیا 
به مصاف هم رفته اند که سهم هر دو تیم ۲ برد و ۲ شکست بوده است. 
نخستین تقابل سپاهانی ها با السد به مرحله یک  چهارم نهایی فصل 
۲0۱۱ لیگ قهرمانان باز می گردد. ســپاهان در آن فصل از رقابت ها هر 
دو بازی رفت و برگشت را در درون زمین با پیروزی پشت سر گذاشت؛  
اما اشتباه زردپوشان در استفاده از رحمان احمدی ۲ اخطاره کار دست 
آنها داد و در نهایت با نظر کمیته انضباطی AFC نتیجه دیدار رفت ۳ بر 

صفر به نفع السدی ها شده و سپاهان حذف شد.

حتما طی هفته های اخیر نام »ژئو پارک قشم« را به 
دلیل راه اندازی کمپین های گسترده مردمی به منظور 
حفظ و حمایت آن، در خبرها و شبکه های اجتماعی 
بسیار شنیده اید؛ژئوپارک قشم واقع در جزیره قشم - 
استان هرمزگان در جنوب ایران - نخستین ژئوپارک 
خاورمیانه است که از ســال ۱۳۸5 به عضویت شبکه 
جهانی ژئوپارک های تحت حمایت یونســکو درآمد. 
ژئوپارک ها مناطقی هســتند که با داشــتن چندین 
پدیده بارز زمین شناسى، نشانگر تنوع عظیم زیستی 
و زمین شناختی کره زمین در تاریخ ۴.۶ میلیارد ساله 
آن هســتند.از ســال ۱۳95 برای اولین بار مسابقات 
تریل رانینگ )Trail running( با شــعار »با دویدن 
کشــف کن« با حضور دوندگان خارجــی و ایرانی در 
ژئوپارک قشم برگزار شد و ازآن پس به دلیل استقبال 
چشــمگیر ورزشــکاران و عالقه مندان به این ورزش 
استقامتی و پرهیجان، این مراسم زمستان هرسال در 
 Trail جزیره زیبای قشم برگزار می شود.تریل رانینگ

Running ، یک نوع فعالیت ورزشی است که شامل 
دویدن و کوهنوردی در مسیرهای کوهستانی و جنگلی 
و متفاوت از دویدن در جاده و یا دویدن در پیست است. 
محبوبیت روز افزون این ورزش ســبب شــده است 
که ورزشــکاران زیادی به آن جذب شوند و همین امر 
موجب شد که ایده برگزاری مســابقات تریل رانینگ 
با اســتانداردهای بین المللی در ایران مطرح شود و 
جذابیت این موضوع با انتخاب »ژئوپارک قشــم« به 
عنوان مسیر مسابقه برای دوندگان حرفه ای و عالقه 
مند به این ورزش نوین صدچندان شد!مســیرهای 
دوی طبیعــت »ژئوپارک تریل قشــم« از جاده های 
تاریخی فراموش شــده، آبگیرها و دره ها و تنگه های 
رســوبی جزیره عجایب هفتگانه قشم انتخاب شده، 
مسیرهایی که حتی بســیاری از مردم بومی نیز آن را 
نمی شناسند و کمتر کسی این مسیرها را رفته است. 
یکی از دالیل ناشــناخته بودن این جاذبه ها را، نبودن 
جاده های ماشین رو در کنار آنها می دانند. این مسابقه 

در واقع به معرفی ژئوپارک قشم به عنوان پدیده  بکر 
و بی نظیر طبیعت کشــور به عموم مردم ایران و جهان 
کمک شایانی می کند.مسافت ۳0 کیلومتری مسابقه 
با تقریبا ۴50 متر صعود برگزار می شــود که کمتر از 5 
ساعت باید پیموده شود. تمامی افراد باالی ۱۸ سال 
می توانند در این مسابقه شــرکت کنند، به شرطی که 
صالحیت دویدن در مسیرهای طوالنی را داشته باشند.
امسال نیز چهارمین دوره ماراتن ژئوپارک جهانی قشم 
با عنوان ژئوپارک تریل رانینگ، صبح روز پنجشــنبه 
۲۴ بهمن ماه با حضور فعال ۱050 ورزشکار این رشته 
از سراسر نقاط ایران در مسیر ۳0 کیلومتری در جزیره 

زیبای قشم در جنوب ایران برگزار شد.

هیجانماراتندرژئوپارکقشم

توقفناپذیر؛دوندهاصفهانی
بازهمرکوردزد

چهره روز

رکوردمنفیجدیدمنچستریونایتد
منچستریونایتد تنها تیمی از لیگ برتر است که در سال جاری میالدی در بازی های خارج از خانه گل 
نزده است.منچستری ها وضعیت خوبی 
ندارند و هر روز از روز قبل بیشــتر تحت 
فشار قرار می گیرند.تیم تحت امر »اوله 
گونار سولسشــر«  که در هفته بیســت 
و ششــم لیگ برتر میهمان چلسی در 
استفموردبریج است، صاحب یک رکورد 
منفی جدید شد.طبق گزارش دیلی میرر ، 
تیم ســرخ پوش الدترافوردی در ســال 
جاری میالدی که یک مــاه و نیم از آن 
سپری شده،  هیچگاه در بازی های خارج 
از خانه گل نزده و تنها تیم لیگ برتر از نظر ناکامی در گلزنی خارج از خانه است.منچستریونایتد هم 

اکنون در رده نهم جدول لیگ برتر جای دارد.

ادنهازارد:ازبازگشتراضیام،ازنتیجهنه!
بعد از ۸۲ روز دوری از ترکیب رئال مادرید، ادن هازارد باالخره در دیدار مقابل ســلتاویگو در ترکیب 
تیمش قرار گرفته و در نیمه دوم موفق به کسب یک پنالتی شد. البته حضور ادن هازارد در ترکیب 
برای لوس بالنکوس خوش یمن نبود و این تیم دو امتیاز حســاس را از دست داد؛ اما ستاره ۲۸ 
ســاله بلژیکی ابراز امیدواری کرد این تیم در ادامه فصل به موفقیت دست یابد.ادن هازارد گفت: 
»احساس خوبی دارم. در ۱0 دقیقه ابتدایی کمی احساس خســتگی می کردم؛ اما هر چه از زمان 
بازی گذشت شــرایط بهتری را حس کردم. من از عملکردم در دیدار مقابل سلتاویگو رضایت دارم، 
اما از نتیجه خوشحال نیستیم، امیدوارم در هفته های آتی شرایط بهتری پیدا کنیم.وقتی با نتیجه 
۱-۲ از حریف پیش افتادیم سعی کردیم کار حریف را تمام کنیم؛ اما این اتفاق رخ نداد. بازی های 
فراوانی تا پایان فصل باقی مانده و ما تا پایان برای قهرمانی مبارزه خواهیم کرد. تصور نمی کنم ما 
در امر گلزنی ضعیف عمل می کنیم، در دیدار مقابل سلتاویگو نیز موقعیت های زیادی خلق کردیم 
و الیق به ثمر رساندن گل های بیشتری مقابل این تیم بودیم. ما خوب کار می کنیم و می خواهیم در 

کنار یکدیگر به پیروزی های فراوانی دست پیدا کنیم«.

شوخیجالب»مورینیو«باستارهکرهای
روند نتایج درخشان تاتنهام در هفته های اخیر ادامه دارد و این تیم در دیداری مهم، با گل حساس 
و ثانیه های پایانی سون هیونگ مین موفق به کسب سه امتیاز حساس این دیدار شده و جایگاه 
خود در رتبه پنجم جدول لیگ برتر را استحکام بخشید.سون هیونگ مین همانند هفته های اخیر 
 در این دیدار نیز ســتاره تیمش بود و در اوایل نیمه دوم موفق به گلزنی شد؛ اما اوج کار این ستاره 
کره ای در دقیقه 9۴ رقم خورد که با بهره گیری از اشتباه بزرگ مدافع آستون ویال، با دروازه این تیم 
تک به تک شده و موفق شــد گل پیروزی بخش تیمش را به ثمر برساند.البته سون هیونگ مین 
پیش از زدن گل پیروزی و در جریان بازی چند موقعیت خوب را مقابل پپ رینا از دست داد تا این 
اتفاق دستمایه شوخی مورینیو شود. ســرمربی پرتغالی در پایان بازی و در میکسدزون، هنگامی 
که سون هیونگ مین مشــغول مصاحبه بود، با خنده به این بازیکن نزدیک شده و از او سوال کرد: 
»در مورد گل هایی که به ثمر رساندی صحبت می کنی یا موقعیت هایی که از دست دادی؟« البته 
سرمربی پرتغالی با حالت طنز این سوال را مطرح کرد و سون هیونگ مین نیز خندید تا این شوخی 
برای لحظاتی روند مصاحبه را متوقف کند؛ اما مورینیو خیلی ســریع از این جمع جدا شده و سون 

هیونگ مین نیز به ادامه سواالت پاسخ داد.

فوتبال جهان

فرزانه فصیحی، بانوی دونده ایران یکشــنبه 
شب در دوی ۶0 متر کاپ بین المللی استانبول 
دوید و رکورد ملی ایــران را که پیش از این هم 
در اختیار خودش بود، شکســت. فصیحی در 
این مسابقات زمان ۷.۲5 را ثبت کرد و ۴ صدم 
ثانیه رکورد قبلی خود را ارتقــا داد ضمن اینکه 
فدراسیون جهانی نیز این رکورد فصیحی را مانند 
رکوردهای قبلی اش ثبت کرد.این ارتقای رکورد 
در حالی اتفاق افتاد که عملکرد فصیحی پس از 
ثبت زمان ۷.۲9 در صربستان و کسب سهمیه 
 مسابقات جهانی داخل سالن با حواشی زیادی
 رو بــه رو شــد. بارها رکــورد او و مســابقات 
صربستان به دلیل نداشتن شماره روی سینه 
و ابهام در فتوفینیش از سوی برخی زیر سوال 
رفت. فدراسیون دوومیدانی هم تحت تاثیر این 
حواشی نامه ای با هفت ســوال به صربستان 
فرستاد و درخواست صحت رکورد کرد؛ نامه ای 
که به گفته ایرج عرب، سرپرست این فدراسیون 
لحن خوبی نداشــت و در نتیجه نامه دومی با 
ادبیات بهتر ارســال شــد. فصیحی این بار در 
مســابقاتی دوید که هم فتوفینیش داشت و 
هم شماره ســینه. عالوه بر این فیلم  مسابقات 
کامل پخش شد تا با بهانه منقطع شدن فیلم، 
شائبه تقلب مطرح نشود. فصیحی در این مدت 
به جای اینکه با مصاحبه به انتقادات پاســخ 
بدهد بر کار خود تمرکز کرد و بار دیگر رکورد خود 
را ارتقــا داد تا بهترین پاســخ را به منتقدانش 

داده باشد.
 یکی از اصلی ترین مســائلی که این حواشی 
را بــرای فصیحی به وجود آورد، جنگ بر ســر 
تصدی پســت ریاست فدراســیون است چرا 
که شایعه شــده اگر فصیحی چهره شاخص 
بانوان دوومیدانی کار ایران شود، آنگاه احتمال 
اینکه او نماینده ورزشکاران در مجمع انتخاباتی 
شود، زیاد خواهد شد و از آنجا که برخی او را به 
واسطه همسرش منتســب به حمایت از یکی 
از کاندیداها می  دانند، ســعی داشتند در ثبت 
رکود این ورزشکار شائبه ایجاد کنند تا در نهایت 
او نماینده ورزشکاران نشود اما فصیحی بدون 

توجه به حواشی بار دیگر رکوردشکنی کرد.

تیم نامدار قطری هرچند در لیگ داخلی عملکرد ایده آلی 
نداشته و فعال پشت سر رقیب اصلی خود یعنی الدحیل 
قرار گرفته؛ اما در لیگ قهرمانان آسیا شروع نسبتا خوبی 

داشته است

در حاشیه
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پیراهنشماره100
برایهوادارصدساله

پیــش از آغــاز دیــدار تیم های 
یوونتوس و برشا باشگاه بیانکونری 
از یک هوادار قدیمی و پر ســابقه 
خود تقدیر کرد.سیلویو فاسون  در 
این روز تولد۱00 ســالگی خود را با 
حضور در ورزشگاه آلیانس آرنا به 
صورت خاصی برگزار کرد.باشگاه 
یوونتوس با اهدای پیراهن شماره 
۱00، صد سالگی فاسون را تبریک 

گفت. 

عکس: ؟؟؟
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رییس کمیسیون نظارت و پایش شورای اسالمی شهر مطرح کرد:

سهم عمده طرح های عمرانی در بودجه99
 رییس کمیسیون نظارت و پایش شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار کرد:در تصویب بودجه ۹۹ مهم 
ترین موضوعی که تغییر کرد، سقف درآمد های شهرداری بود که از۵هزار و صد میلیارد تومان به۶هزار 

میلیارد تومان تغییر یافت. این افزایش 
عمدتــا در نتیجــه بررســی موضوعاتی 
همچــون ســهم شــهرداری از مالیات 
برارزش افزوده و برخی کمک های دولتی 
برآورد شده است.وی در ادامه جزییات 
بودجه۹۹ را این چنین برشمرد:۷۱درصد 
از کل اعتبــارات برای بخــش عمرانی 
و ۲۹درصد برای بخش جاری تخصیص 
داده شــده که هزینه های جاری شامل 
مواردی همچون هزینه نظافت و نگه داری 

فضا های ســبز  خواهد بود. در طرح های عمرانی نیز مواردی از قبیل اتمام خط دو مترو، توســعه 
معابر شهری و رینگ حفاظتی مطرح است که ما پیش بینی می کنیم بتوانیم از حدودهزار میلیارد 
تومان اوراق مشارکت برای خرید اتوبوس های جدید و اتمام پروژه خط۲مترو استفاده کنیم.معین 
افزود:مهم ترین هدف بودجه ۹۹ روان شدن ترافیک و ایجاد شــهری زیست پذیر با کاهش درصد 
آلودگی هواست.رییس کمیسیون نظارت و پایش شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به وظایف این 
کمیسیون در قبال بودجه۹۹ اظهار داشت: کمیسیون نظارت و پایش که در سال۹۸ تشکیل شده است 
عمدتا به بررسی میزان عمل و اجرای بودجه می پردازد و از نظر درآمدی و هزینه ای عملیات اجرایی 
بودجه تحت کنترل قرار می گیرد. جلوگیری از توقف پروژه های عمرانی و استمرار مراحل اجرایی آن ها 

از مهم ترین مسائلی است که مورد توجه این کمیسیون قرار خواهد گرفت.

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان:

توسعه جوامع، بدون مشارکت فعاالنه زنان امکان پذیر نیست
 عضو شورای اسالمی شهر اصفهان در حاشیه برگزاری نشســت »زنان و چشم اندازهای توسعه« 
اظهار داشت: توسعه یکی از بسترهای تعالی و رشد انسان است و زمانی این توسعه موفقیت آمیز 
خواهد بود  که مشارکت تمامی گروه های اجتماعی را به دنبال داشته باشد و بتواند همه گروه های 
اجتماعی را دربر گیرد؛ در این میان زنان که نیمی از جامعه را تشــکیل می دهند از مهم ترین گروه 
های اجتماعی هستند که بدون مشارکت آنها قطعا جوامع نمی توانند به توسعه یافتگی دست پیدا 
کنند.فریده روشن افزود: زنان تربیت کننده فرزندان و حامی مردان هستند و با ارتباطی که با گروه 
های مختلف ســنی دارند و تاثیری که می توانند روی آنها بگذارند، خودشــان قادر هستند  فعاالن 
اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی باشند.عضو شورای اســالمی شهر اصفهان تصریح کرد: 
جوامع در حال توسعه ای که از مشارکت زنان بهره مند نبودند نتوانستند به اهداف عالی خود دست 
یابند و امروز به این اجماع رسیدند که تا حضور و مشــارکت زنان نباشد به طور قطع به اهداف عالی 
توسعه دست نمی یابند.وی ادامه داد: وقتی جوامع، عوامل دیگر توسعه مانند مسکن، تغذیه، سواد 
و تندرستی را کیفیت ببخشــند؛ اما حضور زنان را که قشری تاثیرگذار هستند نادیده بگیرند هرگز به 
اهداف خود نخواهند رسید.وی با بیان اینکه هنوز هم مقاومت های زیادی در برابر حضور و مشارکت 
زنان در توسعه وجود دارد، اظهار کرد: متاســفانه هنوز هم در جامعه شاهد نابرابری های جنسیتی 
هســتیم و از فعالیت زنان فعال جلوگیری می شود؛ نابرابری های جنســیتی مشارکت زنان را در 
 جامعه کم کرده که اینها نتیجه باورهای غلطی بوده که به صورت کلیشــه ای و جنســیتی در اذهان 

شکل گرفته است.

گام بلند مدیریت شهری برای احیای بافت های فرسوده؛

ارائه بسته های تشویقی برای مرمت  و بازسازی خانه های تاریخی

هر گوشــه ای از نصف جهان را که از نظر           نرگس طلوعی
بگذرانیم یــادگاری از تاریخ پرهویت این 
دیار به چشم می آید. ساعت ها می توان در اصفهان چرخید و چشم به 
بناهای مختلفی گشود که دیدن شــان خالی از لطف نیست و ما را به 
زمان های مختلف می برند، یکی ما را بــه دوره قاجار می برد و یکی به 
دوره پهلوی و قدم کــه در آنها بگذاریــم انگار در جایی غیــر واقعی پا 
گذاشته ایم.در کنار زیبایی چشــمگیری که در این یادگارهای تاریخی 
وجود دارد در دنیای امروز این فرصت ایجاد شده تا بتوان از این داشته ها 
استفاده کرد و در راستای پیشــرفت بخش های مختلف آنها را به کار 
گرفت. خانه های تاریخی یکی از همان داشــته های قدیمی است که 
تعدادشان در اصفهان کم نیست و هرچند بسیاری از آنها به خاطر گذر 
زمان شرایط مناسبی ندارند؛ اما رسیدگی به آنها می تواند روحی دوباره 
در این خانه ها بدمد. شهرداری اصفهان درصدد است خانه های تاریخی 
را که امکان احیا دارند با همکاری ارگان های ذی ربط به زندگی شهری 
وارد کند تا به واسطه رونق دوباره آنها جذب بیشتر گردشگر نیز امکانپذیر 

شود.
منطقه 3 شهرداری به عنوان یکی از قدیمی ترین مناطق شهر اصفهان که 
در همه دوره های تاریخی محور توجه بوده، دارای آثار زیادی است که هر 

کدام حرفی برای گفتن دارند. ۵00 خانه تاریخی این منطقه تنها یکی از 
داشته هایی است که با احیای آنها و ورودشان به زمینه گردشگری حال 

و هوای شهر عوض می شود.
مدیر منطقه ســه شــهرداری اصفهان  در این باره می گویــد: توجه به 
خانه های تاریخی تاثیر زیادی در افزایش جذب گردشگر همچنین رونق 
اقتصادی دارد، از این رو شهرداری منطقه سه آماده هر گونه همکاری 

برای احیا و مرمت خانه های تاریخی است.
حســین کارگر می افزاید: ۲۶3 هکتار از محدوده منطقه سه شهرداری 
اصفهان را بافت فرسوده تشکیل می دهد که در دل این بافت خانه ها و 

بناهای ارزشمند تاریخی وجود دارد.
وی ادامه می دهد: برای مرمت، بازسازی و تبدیل خانه های تاریخی به 
میهمان سرا با همکاری میراث فرهنگی برنامه ریزی های خوبی انجام 
شده است.به گفته مدیر منطقه 3 شهرداری اصفهان، مدیریت شهری به 
عنوان متولی صدور پروانه رایگان جهت مالکان خانه های تاریخی و برای 
خانه هایی که در بافت فرسوده قرار گرفته، ۵0 درصد تخفیف عوارض در 
نظر گرفته تا تشویقی برای مالکان برای مرمت و بازسازی آن ها باشد.

حسین کارگر می افزاید: با توجه به این که شهرداری و میراث فرهنگی 
مالک خانه های تاریخی نیست، نمی تواند برای تخریب یا مرمت آن ها 

ورود کند، اما مالکان این خانه ها می توانند به واحد بازآفرینی شــهری 
منطقه سه مراجعه کنند تا مراحل مرمت و بازسازی برای آنها هموار شود.

وی با بیان این که در منطقه سه حدود ۵00 خانه تاریخی ثبت شده وجود 
دارد، گفت: امسال مرمت و بازسازی 30 خانه با صدور پروانه رایگان از 
جانب شــهرداری به اتمام رســیده و یا در حال انجام است و تبدیل به 

خانه های بوم گردی، اقامتگاه سنتی و گردشگری شده است.
کارگر با بیان اینکه شــهرداری درصدد احیای خانه های تاریخی شهر 
است، اظهارمی کند: اقامت در خانه های تاریخی برای گردشگران بسیار 
جذاب تر از اقامت در هتل های چند ستاره شــهر است، از این رو پیگیر 
هستیم تا این ظرفیت ها را در اختیار سرمایه گذاران بخش خصوصی قرار 
دهیم.به گفته مدیرمنطقه سه شهرداری اصفهان، شناسایی این محل ها 
و ارتباط مالکان با سرمایه گذاران به خوبی در حال انجام است و در این 

فرآیند شهرداری به دنبال ریال و تراکم نیست.
با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفتــه در زمینه احیای بافت های 
فرســوده و خانه های تاریخــی، از مالکان خانه هــای تاریخی انتظار 
می رود به شــهرداری مراجعه کنند تا چنان چه امکان بازســازی وجود 
 داشته باشــد، با همکاری میراث فرهنگی تمهیداتی برای بهسازی آن

 انجام شود.

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران 
در مراسم افتتاح ۸0 واحد مسکونی ارتش در منطقه 
سروستان شهرضا اظهار داشت: فرماندهی در نیروی 
زمینی بر ســه پایه والیت محوری، عدالت محوری 
و شایسته ساالری اســتوار اســت و تا امروز تمام 
تالش مان این بوده اســت که بر این اصول پایبند 
باشیم.امیر سرتیپ کیومرث حیدری با بیان این که 

والیت باالترین نعمت اســت و باید بهترین شکر ها 
را برای این نعمت داشــته باشــیم، افزود: امروز 
توفیق پیدا کردم در منطقه خوشنام و معطر به عطر 
شــهیدان همت و مرادی حضور پیدا کنم و شــاهد 
به منصــه ظهور رســیدن بخشــی از والیت مداری 
همرزمانم باشــم.وی با اشــاره به انتظارات مقام 
معظم رهبری درخصوص بهبود وضعیت معیشتی 
و منزلــت اجتماعی کارکنان نیــروی زمینی ارتش 
عنوان کرد: پررنگ ترین انتظار و خواسته رهبر معظم 
انقالب اسالمی ارتقای معیشت کارکنان بوده است.
حیدری با اشــاره به کلنگ زنی ۲۴0 واحد مسکونی 

در فاز 3 سروستان گفت: در مدت یک سال باید این 
پروژه تحویل کارکنان داده شــود، در تمام پروژه ها 
که کلنگ زنی می کنیم، یک سال وقت می دهیم تا 
در ســال آینده در همین زمان به بهره برداری برسد.

وی با بیان این که سردار ســلیمانی، نهضت مبارزه 
با آمریکا را ســرداری کرد، خاطرنشــان کرد: باید 
قهرمانان شاهنامه را به تاریخ بســپاریم، امروز ما 
ســردار ســلیمانی را داریم که باید فصلی از تاریخ 
را بــه آن اختصــاص داد، قهرمانانی چون شــهید 
صیاد شــیرازی را داریم که باید حماســه سرایان، 

نویسندگان و شاعران به آن ها بپردازند.

فرمانده نیروی زمینی ارتش در شهرضا مطرح کرد:

باید قهرمانان شاهنامه را به تاریخ بسپاریم

 توجه به خانه های تاریخی تاثیر زیادی در افزایش جذب 
گردشگر همچنین رونق اقتصادی دارد، از این رو شهرداری 
منطقه سه آماده هر گونه همکاری برای احیا و مرمت 

خانه های تاریخی است

آغاز عملیات اجرایی ایستگاه خلجا از هفته آینده
مدیرعامل ســازمان قطار شــهری اصفهان اظهار کرد: پس از آغاز عملیات احداث ایســتگاه های 
کهندژ، خرازی و چهارسوق در مسیر خط دو متروی اصفهان، از هفته آینده عملیات احداث ایستگاه 
خلجا آغاز خواهد شد.محمدرضا بنکدار با بیان اینکه در حال حاضر تجهیز کارگاه ایستگاه خلجا در 
حال انجام است، تصریح کرد: قرارداد منعقد شده با پیمانکار برای احداث سازه و سیویل )مرحله 
سفت کاری( ایستگاه خلجا معادل ۶0 میلیارد تومان به غیر از هزینه های آزادسازی است و عملیات 
نازک کاری در قراردادهای بعدی لحاظ خواهد شد.مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان گفت: 
خط دوم قطار شــهری اصفهان با بودجه حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان در شهر آغاز شده و به عنوان 
یک ابر پروژه عمرانی در حال اجراست.وی افزود: خط دو قطار شــهری اصفهان از ایستگاه دارک 
در زینبیه آغاز و تا ایســتگاه مدرس نجفی ادامه پیدا خواهد کرد.بنکدار، طول خط دو قطار شهری 
اصفهان را ۱۴.۵ کیلومتر و ۱۶ ایســتگاه عنوان کرد و افزود: در یک سال گذشته ۱0 ایستگاه خط دو 
مترو فعال شده و تاکنون پیشرفت های خوبی داشته است.بنکدار اظهار کرد: روش اجرای خط دو 
مترو اصفهان زیر زمین است به همین دلیل شهروندان اجرای این پروژه را احساس نمی کنند، زیرا 
ابتدا ایستگاه ها احداث و پس از آن TBM وارد ایستگاه می شود؛ این موضوع، معضالت ترافیکی 
و مشکالت ساخت را به حداقل می رساند.وی خاطرنشان کرد: شــفت جبهه دوم خط دو متروی 
اصفهان از سمت ایستگاه مدرس نجفی طبق برنامه ریزی های انجام شده تا خردادماه سال آینده 

اجرا و عملیات حفاری آن از مردادماه سال ۹۹ آغاز خواهد شد.

 به دعوت و همت امام جمعه محترم بخش بلداجی، حجت االســالم حاج شــیخ یدا... رحمانی 
بلداجی، در نهمین روز از گرامیداشــت دهه مبارک فجر، مهندس عباسی، استاندار و مهندس نظری، 
معاونت امور عمرانی استاندار و جمعی دیگر از معاونین و کارشناســان استانداری، فرماندار بروجن، 
بخشدار و  شــهردار بلداجی از مصالی بزرگ امام حسین )ع( این شــهر بازدید به عمل آمد و ضمن 
قدردانی از زحمات و خدمات امام جمعه محترم برای پیشرفت فیزیکی این مصال قول مساعدت دادند.

  با درخواست و پیشنهاد فرماندهی پلیس راهور اســتان و مصوبه تهران و پیگیری شورای اسالمی 
شهر بلداجی طی مراسمی، ایستگاه پلیس راهور بلداجی در ســاختمان شهرداری بلداجی گشایش 
یافت. در این مراسم سرهنگ حسین پور ،رییس راهور استان، احمدی فرماندهی انتظامی شهرستان 
بروجن و حراست نیروی انتظامی استان و مسئولین محلی و مسئولین رؤسای ادارات شهر و بخش 

بلداجی حضور داشتند.
 طی مراســمی با حضور مدیر کل ندامتگاه اســتان، علیرضا نوری بلداجی به عنوان رییس جدید 

ندامتگاه زندان شهرستان بروجن معرفی شد.
 طی حکمی از سوی مدیر کل ثبت احوال استان آقای علی ربیعی به عنوان رییس جدید ثبت احوال 
بخش بلداجی معرفی و از خدمات آقای علی شریفی ریگی تجلیل شد. گفتنی است؛ اداره ثبت احوال 
بخش بلداجی از سال ۹۱به عنوان اداره مستقل با تالش و کوشش شبانه روزی اعضای شورای اسالمی 
دوره سوم ارتقا و گشایش یافت و ساختمان و زمین محل احداث این اداره تماما از سوی مردم شریف 
شهر بلداجی تامین شده است.الزم است مسئوالن استانی با برنامه ریزی یک اداره جدیداالحداث و 
درخور مردم این شهر احداث کنند تا مردم بلداجی شاهد احداث یک ساختمان جدید برای این اداره 

در جهت خدمات رسانی بهتر به مردم این منطقه باشند.
 به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره شهید ســرافراز اسالم، سپهبد حاج قاسم سلیمانی به استناد 
مصوبه شورای اسالمی شــهر بلداجی میدان مرکزی شهر بلداجی)میدان انقالب( به نام سردار دل ها 

شهید حاج قاسم سلیمانی نام گذاری و تابلوی آن نصب  شد. 

خبرنگار اختصاصی زاینده رود در بلداجی،علیرضا رحمانی بلداجی

شورا

خبر ویژهخبر

پیشرفت 48درصدی 
پروژه تقاطع غیرهمسطح 

شهید سپهبد سلیمانی
مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان اظهار کرد: 
اجرای پروژه های عمرانی و ترافیکی همسو با 
نیاز شهروندان یکی از مهم ترین سیاست های 
مدیریت شــهری در جهت تحقق طرح های 
توسعه شهری است.مسعود قاسمی با بیان 
اینکه اجرای هر پــروژه عمرانی به مرور زمان 
هویت شهر را می سازد و توجه به لحاظ کردن 
میزان نیاز شــهروندان در پروژه ها موضوعی 
مهم در طراحی آنهاســت، گفت: در راســتای 
تحقق سیاست های شهرداری برای دستیابی 
به این اهــداف و اجرای طرح های توســعه 
شــهری از جمله اجــرای پروژه های مختلف 
عمرانــی و ترافیکــی، ایــن منطقــه یکی از 
بزرگ تریــن پروژه های عمرانــی و ترافیکی 
خــود را از ســمت ورودی شــرق اصفهان از 
چندی پیش آغاز کرده که تاکنون به پیشرفت 
۴۸ درصــدی رســیده و همچنــان با تالش 
شبانه روزی تمامی دســت اندرکاران در حال 
اجراست.مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان 
افزود: شهرداری اصفهان مصمم است تمامی 
نقاط شهر از پروژه ها و برنامه های توسعه ای 
برخوردار شــود که احــداث تقاطع های غیر 
همســطحی همچون تقاطع غیر همســطح 
نصف جهان که به نام شــهید ســپهبد قاسم 
سلیمانی تغییر نام پیدا کرده، از جمله پروژه ها 
با هزینه بسیار باالست که با هدف جداسازی 
فیزیکی مســیرهای ترافیکی و ایجاد جریان 
ترافیک پیوســته و کم شــدن زمان تاخیر و 
افزایش ظرفیت تقاطع هــا صورت می گیرد، 
از این رو برای دستیابی به این مهم مشارکت 
مردم، همدلی و همراهی تمامی دســتگاه ها 
در راســتای توســعه شــهر مورد نیاز است.

وی ادامه داد: این پروژه بــه صورت پنج پل 
غیرهمسطح که طول پل شماره یک آن ۴۹۵ 
متر و همچنین طول پل های شماره دو، سه و 
چهار ۵00 متر و پل پنجــم آن ۱30 متر خواهد 
بــود، دارای ارتفاعی حــدود ۱۴ متر تا منهای 
هفت متر پیش بینی شــده که در چهار سطح 

اجرا می شود.

رزمایش پروازی ده ها فروند بالگرد بازآماد شــده و ارتقا یافته که در دهه فجر توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تحویل پایگاه چهارم هوانیروز 
اصفهان شده بود، روز دوشنبه برگزار شد.این رزمایش با پرواز بیش از ۱00 فروند بالگرد جنگنده، شناسایی رزمی، ترابری سنگین و ترابری تاکتیکی هوانیروز 
اصفهان و بالگردهای تازه وارد به این پایگاه برگزار شد.همچنین بالگردهای جدید نیز در این رزمایش توسط خلبانان این پایگاه به پرواز درآمدند.فرمانده پایگاه 
چهارم هوانیروز ارتش در این رزمایش با قدردانی کارکنان این نیرو گفت: عملکرد شایسته سامانه های فنی و تعمیر و نگهداری بالگردها در حفظ و ارتقای قدرت 
آتش و توان پروازی هوانیروز و رشادت و شرف و شهادت طلبی خلبانان قهرمان در دفاع عزتمندانه از کشور ستودنی است.سرتیپ ستاد خلبان سید قاسم 
خاموشی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عزتمند هوانیروز گفت: امروز روح شهدای هوانیروز شاهد بر این عزت آفرینی و اقتدار هستند و با شهدای مان در 
حرکت مصمم در مسیر والیت و دفاع از عزت و حریم کشور تجدید عهد می کنیم.وی با اشاره بر ارتقای توان در حوزه های نیروی انسانی و بالگردی و تسلیحات  

ادامه داد: در تقویت توان رزمی برای تولید قدرت بازدارنده و نیز ارائه خدمات هوایی امدادی به مردم ،هیچ فرصتی را از دست نخواهیم داد. 

برگزاری رزمایش بالگردهای بازآماد شده و ارتقا یافته هوانیروز 

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان در نظر دارد اجاره فضاهای بال استفاده خود را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده 
با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )setadiran.ir( به شرح ذیل واگذار نماید.

آگهی مزایده اجاره

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهانم الف:775367

تاریخ دریافت تاریخ انتشارنام مزایده
اسناد

تاریخ بازدید 
از سامانه

پایان زمان ارسال 
پیشنهاد قیمت

تاریخ 
شماره مزایده در سامانهبازگشائی

واگذاری کارگاه آموزشی زبان 
تخصصی مرکز شهید رجائی

۹۸/۱۱/۲۹۹۸/۱۱/۲۹۹۸/۱۱/۲۹۱3۹۸/۱۲/۱0۹۸/۱۲/۱۱۵0۹۸0033۴30000۵۵

در صورتی که شرکت کنندگان دارای صالحیت تعیین شده در اسناد نباشند و یا 
مدارک خواسته شده در زمان انعقاد قرارداد کامل نباشد در صورت برنده شدن 

حذف خواهند شد.
ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی است:

۱- برگزاری مزایده صرفًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد 
و کلیه مراحل فرآیند مزایده شــامل خرید و دریافت اسناد مزایده، پرداخت 
تضمین شرکت در مزایده )ودیعه( ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت 

برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.

۲- کلیه اطالعات موارد اجاره شــامل مشــخصات شــرایط و نحــوه اجاره 
 در برد اعالن عمومــی ســامانه مزایده قابل مشــاهده، بررســی و انتخاب

 می باشد.
3- عالقه مندان با شــرکت در مزایده می بایســت جهت ثبت نام و دریافت 
گواهی الکترونیکی )توکن(با شماره ۴۱۹3۴- 0۲۱ مرکز پیشتیبانی و راهبری 

سامانه تماس حاصل نمایند.
 اطالعــات تمــاس دفاتــر ثبــت نــام اســتانها در ســایت ســامانه 

)www.setadiran.ir( بخش ثبت نام / پروفایل مزایده گر موجود است.

 سازمان آموزش
 فنی و حرفه ای کشور

اداره کل آموزش فنی و 
حرفه ای استان اصفهان
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کو�تاه از بلداجی
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مدیرعامل ذوب آهن در بازدید جمعی از اقتصاددانان، استادان دانشگاه های عالمه 
و تهران از ذوب آهن برای بررســی چالش های این صنعــت اظهار کرد: ذوب آهن 
به تدریج شرایط مطلوبی پیداکرده و آماده اوج گیری است؛ اما مشکالت فعلی آن 
از بیرون سازمان تحمیل شده است.وی گفت: ذوب آهن تنها شرکت در ایران است 
که به روش کوره بلند محصوالت فوالدی را به روش معمول در دنیا تولید می کند و به 
همین دلیل به جای استفاده از گاز و بهره مندی از یارانه انرژی آن، از زغال سنگ بهره 
می برد. یزدی زاده ادامه داد: اما فوالد مبارکه و خوزستان به روش احیای مستقیم و 
با گاز طبیعی کار می کنند و به همین دلیل با یارانه انرژی شرایط بهتری از ذوب آهن 
دارند. وی افزود: ذوب آهن از زغال به عنوان انرژی استفاده می کند و تنها شرکتی 
است که از سنگ آهن مرغوب ترین فوالد یعنی ریل تولید می کند. یزدی زاده درباره 
محصوالت جدید این شرکت نیز گفت: انواع ریل بین شهری و داخل شهری را در 
دست تولید داریم. تولید آزمایشی ریل معدن را آغاز کرده و ورق های سازه فوالدی 
نیز به تازگی تولید شده اســت. وی، درباره تاثیر ویروس کرونا بر بازار محصوالت 
فوالدی گفت: شــیوع کرونا تاثیر اندکی روی قیمت مواد اولیه و سایر محصوالت 
صنعتی در دنیا گذاشــت؛ اما پیش بینی می شــود که نرخ محصوالت فوالدی به 
جایگاه گذشته خود بازگردد.  یزدی زاده با اشــاره به افزایش تولید فوالد در کشور، 
گفت: در سال جاری نسبت به سال گذشته، همه زیرمجموعه های تولید محصوالت 
فوالدی افزایش تولید را تجربه کرده اند به طوری که تولید کنســانتره سنگ آهن به 
4۹ میلیون تن، گندله 42 میلیون تن، آهن اسفنجی 2۹ میلیون تن، فوالد خام 26 
میلیون تن، محصوالت تخت 12میلیون تن و محصوالت ساختمانی به 10 میلیون 
تن افزایش یافته است.منصور یزدی زاده تصریح کرد: هرچند روند تولید محصوالت 
افزایشی بوده، ولی از ظرفیت تولید کشور فاصله دارد.  یزدی زاده افزود: برای فوالد 

خام بین 32 تا 36 میلیون تن ظرفیت سازی شده است. وی همچنین به کاهش 
مصرف داخلی فوالد اشــاره کرد و گفت: طی 8 ماهه سال ۹6 تقریبا 11میلیون تن 
مصرف فوالد کشور بوده که این نرخ در 8 ماهه سال ۹7 به 86/ 10 میلیون تن رسیده 
و در سال جاری نیز روند آن کاهشی بوده است. وی از کاهش تولید مسکن، خودرو 
و فعالیت های عمرانــی به عنوان مهم ترین دالیل کاهش مصــرف فوالد در داخل 
کشور یادکرد و گفت: با کاهش مصرف و افزایش تولید، صادرات افزایش می یابد.  
وی ادامه داد: پیش بینی می شود که نرخ صادرات در سال جاری نسبت به سال ۹6 
بیش از 30 درصد باشد. معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به عنوان 
میهمان اصلی این مراسم گفت: ذوب آهن گستره بزرگی دارد و از استان های کرمان، 
گلستان، مازندران و سمنان مواد اولیه تهیه می کند. حجت ا...میرزایی ادامه داد: 
هشت معدن بزرگ در کرمان و معادن البرز شرقی و البرز مرکزی نیز محصوالت 
خود را به ذوب آهن می فرستند.وی افزود: گستره جغرافیایی تامین نیروی انسانی 
و نهاده های تولید ذوب آهن، وسیع است به طوری که این شرکت سنگ آهن موردنیاز 
خود را از بافق و خراسان جنوبی و آب و نیروی انســانی خود را هم از استان های 
چهارمحال بختیاری و اصفهان تامین می کند. میرزایی به روند خصوصی ســازی 
ذوب آهن اشاره کرد و گفت: خصوصی سازی ناتمام این شرکت مشکالتی را برای آن 
ایجاد کرد به طوری که ذوب آهن با آغاز سیاست های خصوصی سازی، بخش زیادی 
از فعالیت های خود را برون ســپاری و شــرکت های جانبی وابسته تاسیس کرد.

میرزایی افزود: این شرکت میزان نیروی انسانی خود را از 17 هزار نفر به حدود ۹ هزار 
نفر رساند و بقیه را در قالب شرکت های پیمانکار به کار گرفته بود. به گفته میرزایی، 
در حال حاضر دوباره تعداد نیروی انسانی ذوب آهن به 13 هزار نفر رسیده تا مسائل 

مالی هم به مشکالت تامین نهاده این شرکت اضافه شود.

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق اســتان اصفهان با تاکید بر 
پرداخت غیرحضوری قبوض برق اظهار داشت: امکان مراجعه حضوری مردم به امور  و 
بخش ها در 35 نقطه کاری در محدوده جغرافیایی استان اصفهان وجود دارد؛ اما مهم 
ترین درگاه خدمات غیرحضوری مرکز »سمیع« است.جعفر بحرینی افزود: روزانه 
حدود پنج هزار و 700 تماس تلفنی با مرکز »سمیع« داریم که به طور متوسط هزار و 400 
تماس توسط کارشناسان پاسخ داده می شود و در صورت لزوم ثبت درخواست می کنند 
و حدود چهار هزار و 300 تماس به IVR متصل می شــود که هم استانی ها می توانند 
با شماره گیری 37121 و کد های زیرمجموعه به صورت شبانه روزی خدمت دریافت 
کنند.معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق استان اصفهان با اشاره به 
حذف کاغذ ابراز داشت: با حذف قبوض کاغذی بایگانی الکترونیک را ایجاد کردیم که 

برای هر پرونده به صورت متوسط از مصرف 6 برگ کاغذ جلوگیری شده و همین باعث 
صرفه جویی یک میلیون و 800 هزار برگ کاغذ A 4 شده است.وی به طرح قبض سبز 
اشاره ای کرد و توضیح داد: قبل از اجرای طرح حذف قبوض کاغذی، شرکت توزیع برق 
استان نسبت به صدور و چاپ بیش از ۹ میلیون قبض کاغذی در سال اقدام می کرد که 
هزینه بیش از یازده میلیارد ریال به شرکت توزیع تحمیل می شد که با حذف قبوض 
کاغذی، برق مصرفی به صورت پیامک ارســال می شود.بحرینی به طرح کنتور های 
فهام در راستای اقتصاد مقاومتی اشاره ای داشت و گفت: شرکت توزیع برق استان 
اصفهان اقدام به نصب تعداد سی هزار دستگاه کنتور هوشمند فهام طی دو سال گذشته 
با اولویت مشترکین مصارف سنگین صنعتی و کشاورزی کرده است تا در جهت تامین 

زیرساخت های سخت افزاری برای ایجاد شبکه هوشمند توزیع برق اقدام شود.

مدیر عامل ذوب آهن تاکید کرد:

رشد صادرات ذوب آهن با افت فروش داخلی

صرفه جویی یک میلیون و ۸۰۰ هزار برگ کاغذ با حذف قبوض کاغذی برق

به مناسبت دهه فجر و با افتتاح و كلنگ زنی دو پروژه در شهرستان های كاشان و شاهين شهر صورت گرفت؛

آبرسانی به ٣٥٠٠ نفر از روستایيان استان اصفهان

حال و روز  »آب« در کشور ما خوب نیست، این را  حدیث زاهدی
همه می دانند و می گویند. در این شــرایط، وزارت 
نیرو به عنوان متولی آب کشور، روزهای پرچالش و پرکاری را سپری می کند. در 
چنین وضعیتی، اولویت اول این وزارتخانه تامین آب شرب مردم است و در گام 
بعدی عالوه بر تامین آب موردنیاز برای بخش های دیگر همچون کشاورزی و 
صنعت، باید به وضعیت وخیم منابع آب و دورنمای تامین نیاز آبی کشــور نیز 
توجه ویژه داشته باشد.جهت تامین پایدار نیاز آب شرب و کاهش فشار بر منابع 
آب محدود و همچنین احیای زیست محیطی حوضه مقصد با استفاده از منابع 

آب مازاد حوضه مبدأ، طرح انتقال بین 
حوضه ای ضروری اســت. این امر در 
سطوح جهانی به منظور رفع کمبود آب در 
مناطق خشــک و کم باران به کار گرفته 
می شود. نظر به اثرات تغییر اقلیم، رشد 
جمعیت در کالن شــهرها و عدم توزیع 
یکنواخت مکانی و زمانی بارش در ایران، 
مشکالت اساســی در تامین پایدار آب 
برای مصارف گوناگــون در بخش های 
مختلف کشور وجود دارد. لذا پروژه های 

انتقال آب براســاس لحاظ کردن معیارهــای مختلف اقتصادی، سیاســی، 
اجتماعی، زیست محیطی و ...مورد بررسی قرار می گیرد و پس از اخذ تمامی 
مجوزهای الزم ازجمله مجوز ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط 
زیست کشور، مطالعات تکمیلی و عملیات اجرایی این طرح ها شروع می شود. 
با همین هدف در ایام دهه فجر، کلنگ زنی و آغاز عملیات اجرایی پروژه های 
متعدد تامین آب آشامیدنی سالم و پایدار در  تعدادی از شهرستان های استان 

اصفهان به همت شرکت آب و فاضالب روســتایی رقم خورد.در این راستا رضا 
پهلوانی، رییس اداره روابط عمومی و آموزش همگانی شــرکت آب و فاضالب 
روستایی استان از کلنگ زنی یک پروژه آبرسانی روستایی در شهرستان شاهین 
شهر و میمه  و همچنین افتتاح یک پروژه آبرسانی در شهرستان کاشان  خبر داد 
و اظهار کرد: برای بهره برداری از  پروژه آبرســانی به روســتای ازوار شهرستان 
کاشــان،  لوله گذاری شــبکه توزیع آب به طول  5 کیلومتــر و نصب 108 فقره 
انشعاب آب انجام شــده و 1800 نفر از آب آشامیدنی ســالم و پایدار بهره مند 
شده اند. همچنین  برای آماده ســازی پروژه تامین آب اهالی روستای مورچه 
خورت شهرستان شاهین شهرومیمه ،  
اجرای 5 کیلومتر لوله گذاری خط انتقال 
آب از شــهرک صنعتی تا مخزن هوایی  
روستا پیش بینی شده است و با اتمام 
عملیــات اجرایی و بهره بــرداری از آن  
حدود 1500 نفر از آب آشــامیدنی سالم 
برخوردار خواهند شــد.وی در خصوص 
اعتبارات این پروژه ها تصریح کرد: برای 
افتتاح پروژه روســتای ازوار شهرستان 
کاشــان  بالغ بر 4500 میلیــون ریال از 
اعتبارات ملی و استانی هزینه شده و در خصوص پروژه آبرسانی روستای مورچه 
خورت نیز  اعتباری بالغ بر 20000 میلیون ریال برآورد شــده است.رییس اداره 
روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب روستایی استان در پایان 
خاطر نشــان کرد : این پروژه ها بخشی از 21 پروژه آبرســانی به 44 روستای 
استان اصفهان است که در ایام دهه فجر افتتاح شد و 43 هزار نفر از روستاییان 

این استان از آب آشامیدنی سالم و پایدار بهره مند شدند.

استاندار اصفهان در نشست خیریه مهر کوثر که با محوریت مصرف بهینه آب 
در شرکت آب وفاضالب استان اصفهان برگزارشد، گفت: در سال آبی جاری 
میزان بارندگی در حوضه آبریز زاینده رود حدود 510 میلی متر بوده که بیانگر 

کاهش 35 درصدی بارش ها در سال آبی نرمال است.
رضایی با بیان اینکه در حــال حاضر حجم ذخیره  ســد زاینده رود حدود 
303 میلیون مترمکعب است، اعالم کرد: تامین آب شرب جمعیت استان 
اصفهان در اولویت قرار دارد براین اســاس با توجه به اقلیم خشک و نیمه 
خشک اســتان اصفهان از همه بهره برداران انتظار می رود با بهره گیری از 
تکنولوژی  و استفاده از روش های جایگزین تامین آب، مصرف بهینه آب 
را جدی بگیرند.وی افزود: بارش ها  در ســال آبی جاری در حوضه آبریز 
زاینده رود مطلوب نبوده و از میانگین کشــوری خیلــی پایین تر بوده؛ اما 
امیدوار هســتیم در ادامه ســال آبی بارش های مطلوبی در حوضه آبریز 
زاینده رود صورت گیرد تا عالوه بر تامین پایدار آب شــرب مردم و رفع نیاز 
سایر بهره برداران ،آب در بستر زاینده رود هم جاری شود.استاندار اصفهان 
به تغییر الگوی کشــت در اصفهان اشــاره و تصریح کرد: باتوجه به  اقلیم 
خشک استان اصفهان دیگر کشت غرقابی در اصفهان جایز نیست و بهتر 
است که کشاورزان به کشت های گلخانه ای روی آورند تا شاهد کشاورزی 
پایدار در اســتان اصفهان باشــیم. رضایی به تشــکیل خیریه مهر کوثر با 
محوریت مصرف بهینه آب پرداخت و بیان داشت: برای اولین بار در کشور 
خیریه ای با محوریت مصرف بهینه آب در اســتان اصفهان تشکیل شد که 
نمایندگانــی  از همه  بهره برداران از حوضه زاینــده رود در خیریه حضوری 
فعال دارند.وی افزود: همه اعضای خیریه با هم اندیشی و ارائه تجربیات 

راهکارهــای نوین مصرف بهینه آب را در بخش های شــرب ،کشــاورزی 
،صنعت و خدمات عنوان می کنند.در ادامه این نشست، مدیرعامل شرکت 
آب وفاضالب اســتان اصفهان گفت: یکی از چالش های اســتان تامین 
آب پایــدار بهره برداران از حوضه آبریز زاینده رود اســت که در ســال های 
اخیر اســتاندار اصفهان  با روحیه جهادی برای  تامین پایدار آب مورد نیاز 
بخش های مختلف تالش های بسیاری را در دستور کار قرار داد.مهندس 
هاشــم امینی راه اندازی سامانه دوم آبرســانی اصفهان بزرگ را دلیل بر 
تامین پایدار آب شرب مردم دانست و خاطرنشان کرد:در سال های اخیر 
با ترغیب مردم به مصرف بهینه آب هم اکنون 87درصد مشترکین الگوی 
مصرف را رعایت می کنند و نیز میزان هدر رفت آب در استان حدود 16 درصد 
است که کمترین رقم در کشور به شــمار می آید.وی به کاهش چشمگیر 
آبدهی چاه های فلمن در ســال های اخیر اشــاره کرد و اظهار داشت: طی 
سال های اخیر آبدهی چاه های فلمن را از دســت داده ایم در حالی که در 
گذشــته  آبدهی چاه های فلمن به بیش از 4 هزارلیتر در ثانیه می رسید.

مدیرعامل شــرکت آب وفاضالب اســتان اصفهان گفت: در پیک مصرف 
برای تامین پایدار آب شرب جمعیت استان با کمبود 4 مترمکعب در ثانیه 
مواجه هستیم که یکی از دالیل اصلی این چالش ظرفیت محدود سامانه 
آبرسانی اصفهان بزرگ است که معادل 11 مترمکعب در ثانیه خواهد بود، 
بنابراین ضرورت راه اندازی سامانه دوم آبرسانی بیش از پیش احساس 
می شود.الزم به یادآوری است؛ خیریه مهر کوثر اولین خیریه آب در کشور  
محسوب می شود که دفتر کار این سازمان مردم نهاد در محل خانه فرهنگ 

آب شرکت آبفای استان اصفهان قرار دارد.

استاندار اصفهان:
کاهش ۳۵ درصدی بارش ها در حوضه زاینده رود، ضرورت مصرف بهینه آب را می طلبد
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