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 سی و سه سال گذشت و ما هنوز اسیر این زمانه و شرمنده شهداییم 

سالم »حسین آقا«...

ایستگاه بیست و یکم؛

  جدال اصفهانی ها
 در ورزشگاه بدون تماشاگر

 صفحه  6

زمزمه های انتقال موزه تاریخ طبیعی 
اصفهان به بیشه ناژوان؛

 یک تصمیم غیر اصولی
 صفحه  7

سالروز شهادت امام هادی )ع( تسلیت باد

بابا علی یک عمر عکسی بود توی قاب روی طاقچه  سمیه پارسادوست
. بعدترها که خانه را عوض کردیم، باز هم عکسی 
بود توی قاب ولی نه روی طاقچه. خانه های جدید طاقچه نداشت. رفت روی 
دیوار و باز شد همان حسرت همیشگی. همان دخترک و آرزوی لبخند که هنوز 
نیســت؛ همان مرد پر از کوه دماوند که هیچ وقت نبود... و مادر شب ها قصه 
»کربال« می گفت؛ از یاسی سه ســاله و از صبر دریا. از تحمل . از دخترکی که 
نامش »رقیه« بود و از بی وفایی دنیا و مردمانش. بعدها من از قصه های مامان 
که الالیی شب ها بود، انشا می نوشتم و خانم معلم همیشه بیست می داد و 
می گفت با عشق می نویسم. موضوع همیشه یکی بود: »کسی که نیست« بابای 

گلم«!
تمام بچگی هوای آســمان دلم ابری بود. به یاد بابایی که نبود. بغض که امان 
گلو را می برید، مادر باز هم به صحرای کربال گریز می زد و بعد از »حاج حسین« 
می گفت که »عشق« باباعلی بود. اسمش شبیه اسم بابای رقیه بود و داستان 
بی دست شدنش شبیه قصه پر از غربت عموی رقیه؛ حضرت علمدار که ذکر 

مقتلش برایم معنای غم غریب تمام غروب های عالم بود. 
مادر از »حاج حســین« می گفت ؛ این بزرگمردی که تمام بچگی و نوجوانی 

نامش را شنیدم و مادر می گفت : قهرمان این شهر است. 
بعدترها »یوسف« که آمد و شد عشــق زندگی ام ؛ باز هم نام »حاج حسین« 
 بود که همیشه بود. شــب و روزهای یوســف رنگ »خردلی« داشت. درد که 
می کشید نفسم بند می آمد. حتی نمی توانست بخندد. شیرین ترین خاطرات، 
آن قدر سینه اش را فشار می داد که بغضش از درد می ترکید. گریه نمی کرد که 

نشکنم. که بیش از این فرونریزم.  
چقدر واضح در خاطرم مانده اســت؛ آخرین روزها و آخرین شب ها. آخرین 
نفس ها. وقتی خس خس های شبانه سینه یوســف، سکوت زجرآور شب 
را می شکست. انگشتانم را فشــار می دادم که اشکم جاری نشود ولی تحمل 
فشــاری که بر روحم تحمیل شــده بود را نداشــتم. هنوز تصویرش روبروی 
 من اســت که بی صدا فریاد مــی زد »نحن صامدون« و مــن میان آخرین 
 نفس ها، لبخند می زدم در هجوم ســرفه هایی که بند نمی آمد چون قســم 
می داد که بخندم. می گفت: »بخند. بگذار آخرین تصویر من از دخترک مهربان 
پر از عشــقی که نوجوانی اش را کنار جانباز ویلچری شیمیایی گذراند و در اتاق 
پر از سرفه و کپســول و درد با دیوارهای به رنگ خردل، بزرگ شد و قد کشید ، 

همین لبخند باشد. «
در همهمه هجوم اسپری های تنفسی و کپسول های اکسیژن خودم را میان 
همین عشق گم می کردم . عشقی که هیچ وقت به زبانم نیامد که بگویم و چه 
حسرتی شد یوسف...گم می شدم در میان خاطرات و خطرها ، میان آرزوها و 
رویاهایی که داشتم شاید صدای سرفه ها هم گم شود و نمی شد...چقدر کنار 

تخت، »یا من اسمه ...« خواندم و نشد که بشود... 
چقدر درباره »حاج حســین« حرف می زدیــم. درباره »علمــدار جبهه ها«. 
چقدر از بزرگــی اش شــنیدم ؛ از اخالصی که داشــت. از حساســیتش بر 
 روی بیت المال. از عشــقی که به بچه رزمنده ها داشــت. گاهی چه حســود

 مــی شــدم وقتــی »یوســف« بــا آن همــه عشــق کــه گویــی 
انــدازه نداشــت مــی گفــت »حســین آقــا...« و بعــد  دوبــاره 
 یاِدخاطــره ای تــازه و هــزاران خاطــره ای کــه از شــنیدنش ســیر 

نمی شدم. 
اصال اسم حسین آقا از زبانش نمی افتاد. مثل باباعلی که مادر می گفت طاقت 
دو سه روز دورماندن از »حاج حسین« را نداشت بس که این َمرد، این فرمانده، 

بوی خدا می داد و حال دلت را خوب می کرد. 
 امروز 8 اســفند، ســالروز شــهادت همان بزرگمرد اســت؛ همــان بزرگ 
فرمانده ای که عشــق بچه بسیجی ها بود. عشــق بچه های اصفهان . و هنوز 

هم هست. میان این همه شلوغی و همهمه و حاشــیه و خستگی و دلزدگی 
و دلمردگی و تــرس و آرزو، هنوز هم این شــهر قهرمانی دارد بــه نام »حاج 
حســین خرازی« که فرمانده باباعلی ها و یوســف های زیادی بود و هرچه 
 خاطره مانده جز خاطرخواهی نیست. رزمنده ها خیلی خاطر »حسین آقا« را 
 می خواســتند. آنها که مانده اند هنوز هم با عشــق و افتخار نامش را به زبان 
می آورند و آنها که رفته اند، به فرمانده ملحق شده اند در  برزخی بهشت گونه در 
دنیای دیگری که قطره قطره خون شهید، هزار هزار گناه می بخشد و هزار هزار 
گنهکار را شفاعت می کند . آنجا به رنگ این دنیا و شبیه این دنیا نیست. دنیایی 
که رنگ فراموشی پاشیده به خاطرات شهدا . شهری که انگار کم کم خالی می 
شود از یاد و خاطره شان. که  گاه یادش می رود هرچه داریم از صدقه سر همان 

هاست که رفتند...
چقدر جایتان خالی ســت »حســین آقا«. دلم برای باباعلی ، برای یوســف 
 تنگ شده و همیشه به وقت دلتنگی، اول به سراغ شما می آیم. یاد روزهایی 
افتاده ام که بچه های مدرسه و دبیرستان را به بازدید جانبازها می آوردند و از 
یوسف می خواســتند از خاطرات جنگ برای شان بگوید. بغض خود را دوباره 
مخفی می کرد. با خاطرات می جنگید گاهی. »جنگ با دشمنان چه شیرین 
 بود ولی خب زخم آشــنا تلخ اســت.« از خودی هم زیــاد خوردند. حکایت 
بچه های شهید بود. یک عمر به اسم سهمیه، سایه ای ساختند بر سرشان که رد 

آن درد بود و بغض و سکوت.
دخترکی گفت: »اين زندگي قشنگ من مال شما/ ايام سپيد رنگ من مال شما/ 
باباي هميشه خوب من را بدهيد/ اين سهميه هاي جنگ من مال شما« ولی 
گوشی شنوا نبود. از خودی و بیگانه خوردیم و هنوز زخم می خوریم.  بگذریم . 
چه درهم و برهم است  این ذهن آشفته که دست داده به قلبی که عاشق است 

و دلی که تنگ شده ...
و چقدر جای شــما در این روز و روزگار خالی ست »حســین آقا«ی دوست 
داشتنی که اجازه نمی دادی ریالی از بیت المال ضایع شود، که همیشه به فکر 
رزمنده ها بودی، که کمتر از گل به پدر و مادرت نگفتــی، که خود را »مکلف به 
وظیفه« می دانستی و می گفتی »هرچه بر سرمان می آید از نافرمانی خداست« 
. که اهل نماز اول وقت و تضرع و دعا و انفاق بــودی. اهل انس با قرآن . اهل 
خلوت شــبانه و مجاهدت روزانه . بوی خدا می دادی بس که رفتار و گفتارت 

خدایی بود و از خدا می ترسیدی. 
 این روزها دور و برمان پرشــده از »خدانترس«هایی که از همه چیز کاســبی 
می کنند. اختالس و دزدی و رشوه و نان حرام خوردن و بردن به خانه و صدها 
 رقم گناه کبیره و صغیره دیگر که هیچ ...حتی از ســالمت مردم هم کاســبی 
می کنند. »یوسف« ماسک نداشت که شیمایی شد و هیچ وقت هم گالیه نکرد. 
این روزها عده ای ماسک را هم احتکار می کنند تا »کرونا« جان مردم را بگیرد. 
همین مردمی که شما برای ماندن شان جان دادید. که جان پناه شان شدید . 

درد زیاد اســت حســین آقا. هوای آســمان دل مثل بچگی ها ابری اســت 
 این روزها. مثل نوجوانــی طوفانی اســت و هنوز هم »عشــق« نجات مان 
می دهد. اگر بودید ، نه فقط به وقت دلتنگی، به وقت عاشــقی به ســراغتان 
 می آمدم و مــی گفتــم : دعا کنید بــا همان یک دســتی که وقتــی قنوت 
می گرفت، سنگر پر می شد از عطر نفس های مردانه مردی که با هزاران هزار 
جوانمرد دیگر شبیه خودش برای خدا  قیام کرد و سی و سه سال پیش درست 
در چنین روزی ، به زمین افتاد تا عمود خیمه انقالب و اسالم و عشق بر زمین 
نیفتد...اسمش شبیه اسم بابای رقیه بود و داستان بی دست شدنش شبیه 
قصه پر از غربت عمــوی رقیه؛ حضرت علمدار که ذکــر مقتلش برایم معنای 
غم غریب تمام غروب های عالم بود. »حاج حســین«؛ ایــن بزرگمردی که 
 تمام بچگی و نوجوانی نامش را شــنیدم و مادر می گفت : قهرمان این شــهر

 است...
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این روزها برخی از مشاغل رونق زیادی دارند و برخی دیگر از رونق افتاده اند؛

سایه کرونا بر سر بازار اصفهان

 اصفهان توانایی تامین دام 
سبک خود را ندارد 

 ممنوعیت توزیع
  غذای نذری 

در بقاع متبرکه اصفهان

در حالی که خانواده ها نگران سالمت 
فرزندان شان هستند ،مسئوالن استانی 

اعالم کرده اند اختیارات تعطیلی مدارس از 
آنها سلب شده است؛

دانش آموزان در معرض 
خطر کرونا
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تسهیل واردات ماسک و محصوالت ضدعفونی

 شهر به استقبال بهار می رود

رییس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی اعالم کرد:

آماده سازی اصفهان برای نوروز 99؛
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 احتمال اعالم همه گیری جهانی از سوی سازمان
 جهانی بهداشت

در حالی که سازمان جهانی بهداشت هنوز همه گیری بیماری کرونا ویروس را اعالم نکرده، نشریه 
نیوزویک درگزارشی با اشاره به بروزرسانی ویروس کرونا نوشت: با توجه به افزایش آمار مرگ و میر 
ناشی از این ویروس، به احتمال زیاد سازمان جهانی بهداشت وضعیت همه گیری جهانی )پاندمی( 
اعالم کند.به گزارش نشریه نیوزویک، با افزایش آمار جان باختگان ناشی از کرونا در ایتالیا که گفته 
می شود به پایتخت اروپایی این ویروس بدل شده و همچنین با توجه به بروزرسانی این ویروس، 
سازمان جهانی بهداشت ممکن است همه گیری جهانی اعالم کند.موارد جدیدی از ویروس کرونا 
)کویید۱۹( در کره جنوبی، ایتالیا و ایران تایید شده و تعداد  جان باختگان به ۷ مورد در ایتالیا و ۴ 
نفر در میان صدها مسافر آلوده کشتی پرنسس دایموند رسیده است.مراکز کنترل بیماری های 
ایاالت متحده )CDC( به شهروندان خود برای ســفر به برخی از این کشورها هشدار داده است؛ 

مناطقی که به عنوان کانون گسترش سریع ویروس در روزهای اخیر هستند.

سفر ترامپ به هند، دهلی را به هم ریخت
رییس جمهوری آمریکا به این کشور، شاهد  پایتخت هند همزمان با ســفر دو روزه دونالد ترامپ، ٰ
تظاهرات و درگیری هایی بود که سه کشته برجای گذاشت. اعتراضات بزرگ صدها نفری معطوف 
به قانون شهروندی در هند بود، اعتراضاتی که به درگیری حامیان و مخالفان این قانون منجر شد و 

سه کشته برجای گذاشت؛ دو مسلمان معترض به قانون شهروندی و یک مامور پلیس.

لندن، دو دیپلمات سعودی را اخراج کرد
» دومنیک راب« وزیر خارجه انگلیس، از اخراج دو دیپلمات ســعودی به خاطر رانندگی در حالت 
مستی خبر داد.به گزارش پایگاه خبری »عربی ۲۱«، راب ادامه داد: به دلیل جدی بودن جرم ها، هر 
دو نفر از هیئت دیپلماتیک عربستان اخراج شدند.این دو دیپلمات که هویت آن ها معلوم نیست 
به خاطر متهم شدن در سه پرونده از انگلیس اخراج شدند.یکی از این افراد در سال ۲۰۱۸ به خاطر 
رانندگی پس از شرب مشروبات الکلی دستگیر شــد و جرم دیگری رانندگی خطرناک و رانندگی 
پس از شرب مشروبات الکلی اعالم شد.رانندگی تحت تاثیر مشــروبات الکلی در انگلستان یک 
جرم جدی به شمار می آید و ممکن است یک کشور خواستار مصونیت دیپلماتیک برای آن دسته 
از دیپلمات هایی شــود که مرتکب این جرم شــده اند.در صورت عدم پذیرش این امر، انگلیس 

درخواست خروج دیپلمات ها از این کشور را صادر می کند.

شورای امنیت، تحریم ها علیه یمن را تمدید کرد
شورای امنیت ســازمان ملل متحد، تحریم ها علیه یمن را برای یک سال دیگر تمدید کرد.خبرگزاری 
فرانسه می گوید تمدید این تحریم ها بعد از مذاکراتی تنش آمیز میان انگلیس و روسیه انجام گرفته 
و مســکو تهدید کرده قطعنامه ای که حتی در آن به طور ضمنی به ایران اشاره شده باشد را وتو خواهد 
کرد.در نهایت، ۱۳ کشــور به این قطعنامه تحریمی که پیش نویس آن توســط انگلیس تهیه شده بود 
رای مثبت دادند. رای روسیه و چین ممتنع بود.با تصویب این قطعنامه، تحریم ها علیه یمن تا فوریه 
۲۰۲۱ ادامه خواهد داشــت. یکی از بندهای این قطعنامه تمدید مجوز کارشناسان سازمان ملل برای 
نظارت بر اجرای تحریم های تســلیحاتی علیه وضع شده یمن اســت.پیش نویس انگلیس به عالوه 
مصادره دارایی ها و ممنوعیت های مسافرتی وضع شــده علیه برخی مقام ها را نیز به مدت یک سال 
دیگر تمدید می کند.»رادنی هانتر«، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد طی سخنرانی خود در این 
جلسه مدعی شد این تحریم ها از تالش های سازمان ملل برای یافتن یک راه حل سیاسی برای جنگ 

یمن حمایت می کنند.

2 سناتور در اروپا به دنبال تصویب طرح های جدیدی برای توافق با ایران هستند؛

جایگزین های برجامی در راه است
دو سناتور تندروی آمریکایی از دو حزب رقیب طرحی را 
آماده  کرده اند که به باور آنها می تواند به ایجاد یک توافق 
هســته ای جدید و بهتر با ایران منجر شــود. روزنامه واشنگتن پست 
نوشته، »لیندسی گراهام« و »رابرت منندز« که به ترتیب نماینده های 
جمهوری خواه و دموکرات در مجلس ســنای آمریکا هســتند، قصد 
پیشبرد این طرح را دارند.  رســانه آمریکایی با اشاره به دیدار مخفیانه 
»کریس مورفــی«، از دیگر ســناتورهای آمریکایی بــا »محمد جواد 
ظریف«، وزیر خارجه ایران در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ نوشته، 
گویا او تنها کســی نبوده که در آنجا مشغول پیشــبرد نوعی دیپلماسی 
مخفیانه با ایــران بوده، زیرا گراهام و منندز هــم در کنفرانس مونیخ با 
سران کشورهای اروپایی درباره توافق هسته ای جدید خودشان صحبت 
کرده اند. طرح گراهام و منندز خواستار آن است که متحدان آمریکا در 
کشورهای حاشــیه خلیج فارس هم در توافق هسته ای جدید با ایران 
مشارکت داده شوند. جزییات توافق هسته ای جدید در طرحی قانونی 
که این دو سناتور در حال تهیه آن هستند، تشریح خواهد شد.ایده آنها 
این است که ایاالت متحده یک توافق هسته ای جدید را همزمان هم به 
ایران و هم به کشورهای خلیج فارس پیشــنهاد دهد. بخش اول این 
طرح، به دنبال توافقی برای اطمینان از دسترســی ایران و کشورهای 
حاشیه خلیج فارس به سوخت هسته ای برای مقاصد صلح آمیز خواهد 
بود. در عوض، ایران و کشورهای خلیج فارس هر دو متعهد خواهند شد، 
از انجام غنی سازی در خاک خودشان تا ابد صرف نظر کنند. البته ایران 
از ظرفیت باالیی برای غنی سازی برخوردار است، در حالی که کشورهای 
خلیج فارس چنیــن قابلیتــی ندارند. به ایــن دلیل ایــران از برخی 
تخفیف های تحریمی برخوردار خواهد شد.طبق برنامه این دو سناتور، 
بعد از این مرحله ایران و آمریکا بر سر توافقی جامع تر که به دنبال ایجاد 
محدودیت در برنامه موشــکی ایران خواهد بود، مذاکره خواهند کرد. 
توافق نهایی به تصویب سنا می رسد و به معاهده تبدیل خواهد شد تا به 
ایران اطمینان خاطر داده شــود، رییس جمهور جدید نمی تواند مانند 
ترامپ از آن خارج شود. گراهام گفته می داند که راضی کردن همکارانش 
در مجلس سنا و همچنین کاخ سفید مبنی بر اینکه روش او کارساز است 
دشــوار خواهد بود؛ اما او در تالش اســت نوعی دیپلماســی را در این 
خصوص آغاز کند. پیش از این هم گزارش شده بود نمایندگان مجلس 
ســنای آمریکا طرحــی را معرفی کرده انــد که خواســتار حل و فصل 
دیپلماتیک مسائل مربوط به برنامه هسته ای ایران است. این طرح که 
نام آن »قانون دیپلماسی ایران« است، دوازده روز پیش به کمیته روابط 
خارجی مجلس سنای آمریکا معرفی شده است. سناتورهای آمریکایی 

در بخــش »بیان سیاســت ها« در این طرح به تشــریح 
نقشه راه خود برای رســیدن به توافقی جدید با ایران پرداخته اند. آنها 
تصریح کرده اند: »رســیدن به یک راه حل دیپلماتیک بر ســر برنامه 
هسته ای ایران از آن نوعی که ایاالت متحده قبل از خروج یکجانبه ترامپ 
از برجام داشت، گامی معنادار برای جلوگیری از درگیری مسلحانه میان 
ایاالت متحده و ایران خواهد بود.«در ادامه این طرح آمده است: »در 
حالی که ایــاالت متحده دیگر جایگاهی در کمیســیون مشــترک یا 
مکانیسم حل و فصل اختالف که توسط سه کشور اروپایی در ۱۴ ژانویه 
۲۰۲۰ فعال شــده ندارد، باید از تالش ها برای دســتیابی به یکی از دو 
رویداد زیر حمایت کند: ۱- بازگرداندن همه طرف ها با پایبندی کامل به 
تعهدات شــان ذیل برجام و جلوگیری از اعمال جریمه های اقتصادی 
علیه فرانسه، آلمان یا انگلیس و ۲- مذاکره بر سر توافقی موقت برای 
ارائه تخفیف اقتصادی موقت و متناسب به ایران در ازای گام های قابل  
راستی آزمایی از ســوی این کشــور جهت به عقب برگرداندن گام های 
برجامی.«نمایندگان مجلس سنای آمریکا تصریح کرده اند، در صورتی 
که ایران به نحوی  راستی آزمایی تعهداتش در برجام را کامل اجرا کند، 
ایاالت متحده و گروه ۱+۵ باید قبل از سال ۲۰۲۳ وارد مذاکرات با ایران 
برای رسیدن به »توافقی جامع« با این کشور شود. در »قانون دیپلماسی 

ایران« بندی هم برای پرداختن به موضوعات غیرهســته ای در توافق 
احتمالی جدید در نظر گرفته شده است. در یکی از بندهای این توافق 
آمده است: »ایاالت متحده و شــریکان بین المللی این کشور باید به 
دنبال پرداختن به سایر جنبه های اقدامات بی ثبات کننده ایران در منطقه 
باشد و در تالش باشد ایران را به پایبندی به تعهدات حقوق بشری اش 
بازگرداند.« تدوین کنندگان این طرح همچنین خاطرنشــان کرده اند، 
هیچ یک از طرف های مشارکت کننده در برجام نباید خارج از »مکانیسم 
حل و فصل اختالف« که شرایط آن در بندهای ۳۶ و ۳۷ تشریح شده، 
ادعایی درباره »عدم پایبندی اساسی ایران« به برجام به شورای امنیت 
مطرح کند. در قانون دیپلماســی ایران همچنین تصریح شده، ایاالت 
متحده آمریکا باید همخوان با تعهداتش در برجام، برای همکاری های 
صلح آمیز هسته  ای با ایران معافیت های تحریمی صادر کند.سناتورها 
تصریح کرده اند، ایاالت متحده باید فضایی ایجاد کند که در آن نهادها و 
موسسات مالی بتوانند از معافیت های تحریمی موجود برای فروش 
کاالهای کشاورزی، غذا، دارو و کاالهای پزشکی به ایران استفاده کنند.
این طرح توســط ســناتور »ادوارد مارکــی« تدوین شــده و »دایان 
فاینشتاین«، »کریس ون هولن«، »تامی داکورث« و »برنارد سندرز« 

دیگر حامیان آن هستند.

وزیر خارجه ایران با اشاره به اعتراف رییس جمهور 
آمریکا درباره سوریه گفت: دونالد ترامپ به چیزی 
اعتراف کرد کــه ما همــه می دانســتیم؛ نظامیان 
آمریکایی بــرای این در ســوریه هســتند که نفت 
را بردارند.محمدجــواد ظریف، وزیر امــور خارجه 
جمهوری اسالمی ایران با انتشار فیلمی از اظهارات 
ترامپ درباره ســوریه در صفحه توئیترش نوشت: 
»دونالد ترامپ بــه چیزی اعتراف کــرد که ما همه 
می دانستیم؛ نظامیان آمریکایی برای این در سوریه 
هستند که نفت را بردارند«. وی همچنین با اعتراف 
به اینکه ایــران از داعش متنفر اســت، پذیرفت که 
سوریه، روســیه و ایران می توانند با داعش مبارزه 
کنند؛ ولی ایاالت متحده نه تنها با داعش نجنگید، 
بلکه بزدالنه، دشمن شــماره یک داعش را به قتل 

رســاند، کاری که فقط پادوهای ترامپ و داعش آن 
را جشــن گرفتند.«دونالد ترامــپ، رییس جمهور 
آمریکا در نشســتی خبری در دهلی نو، بار دیگر از 
اقدام تروریستی واشــنگتن در به شهادت رساندن 
سپهبد قاســم ســلیمانی دفاع کرد.رییس جمهور 
آمریکا در توجیه حمله تروریســتی ۱۳ دی ماه این 
کشــور در نزدیکی فرودگاه بین المللی بغداد که به 
شهادت سردار سلیمانی منجر شــد، فرمانده فقید 
نیروی قدس سپاه پاسداران را عامل اصلی ساختن 
بمب های کنار جاده ای خواند که به کشــته و زخمی 
شــدن نظامیان آمریکایی منجر شده بود.ترامپ با 
این ادعا که آمریکا توانست خالفت داعش در عراق 
و سوریه را از بین ببرد، از لزوم کاهش تعداد نظامیان 
آمریکایی در کشــورهای منطقه غرب آسیا سخن 

گفت.رییس جمهور آمریکا با تاکید بر اینکه کشورهای 
خود منطقه غرب آسیا باید با داعش بجنگند، افزود: 
»ایران از داعش متنفر اســت و آنها باید با داعش 
بجنگند«.وی با اشاره به حضور تعدادی از نظامیان 
آمریکایی در ســوریه تاکید کرد، ایــن نیروها برای 

حفاظت از میادین نفتی در آنجا حضور دارند.

روایت »ظریف« از آنچه ترامپ به آن اعتراف کرد

انتخابات مجلس یازدهم حداقل در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسالمشــهر و پردیس به نوعی عرصه وزن کشی سالیق مختلف سیاسی بود. وقتی 

فهرست ۳۰ نفره شورای ائتالف نیروهای انقالب نهایی شد، از جمله نامزدهایی که فهرست را برنتافتند و ساز جدایی زدند، کارگزاران دولت احمدی نژاد بودند.آنها 

گرد هم آمدند و فهرست ۲۸ نفره ای را تحت عنوان »ائتالف مردم« تنظیم کردند.

  هرچند شخصیت های نزدیک به محمود احمدی نژاد بارها و بارها به رسانه ها یادآور شدند که رییس دولت های نهم و دهم از هیچ لیستی حمایت نخواهد کرد؛ 

 اما گوش کارگزاران،  بدهــکار این حرف ها نبود و تمام تالش شــان را بــه کار گرفتند تا با اعتباری عاریه ای پاســخی محکم به بی مهــری اصولگرایان بدهند.

 احمدی نژادی ها می خواســتند در انتخابات مجلس یازدهم معادالت دوقطبی اصولگرا-اصالح طلب را به هم بریزند و قطب ســوم رقابت دوم اســفند لقب

  بگیرند؛ اما نتیجه انتخابات با تصورات آنها فاصله بســیاری داشــت. فقط ۷ نامزد این لیســت باالی ۱۰ هزار رای آوردند و حتی ۲ نامزد نیز آرای شــان به ۱۰۰۰ 

 نرســید. به عبارت بهتــر ۲۱ نامزد  فهرســت ۲۸ نفــره »ائتالف مــردم« زیــر ۱۰ هــزار رای آوردند کــه وزن احمــدی نژادی ها را نــزد افکارعمومــی جامعه

 نشان می دهد.

خبر روزلیست احمدی نژادی ها چقدر  رای آورد؟

وز عکس ر

پیشنهاد ضدتحریمی 
وزیرخارجه ونزوئال در 
دیدار با معاون رییسی

در دیدار دبیر ســتاد حقوق بشــر 
با وزیــر خارجه ونزوئال پیشــنهاد 
تشکیل گروه کشــورهای مستقل 
با محوریت ایــران و ونزوئال برای 
مواجهه موثر با تحریم های آمریکا 

مطرح شد.

صالحیت وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی دوشنبه بررسی می شود
صالحیت کاظم  خاوازی، وزیر پیشنهادی جهادکشاورزی دوشنبه ۱۲ اسفندماه درمجلس شورای 
اسالمی بررسی می شــود.رییس جمهوری در نامه ای به رییس مجلس شــورای اسالمی کاظم 
خاوازی را به عنوان وزیر پیشــنهادی جهاد کشــاورزی به مجلس معرفــی کرد.»کاظم خاوازی« 
متولد ۱۳۴۷، دارای دکتری تخصصی کشاورزی گرایش خاک شناسی از دانشگاه تربیت مدرس 
و معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشــاورزی است.از سوابق اجرایی وی 
می توان به معاون ترویج سازمان و سرپرست موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، رییس موسسه 
تحقیقات خاک و آب کشور و رییس بخش تحقیقات بیولوژی خاک اشاره کرد.خاوازی، عضویت 
مدعو فرهنگستان علوم جمهوری اســالمی ایران، مجری طرح ملی نظام نوین ترویج کشاورزی 
کشور، راه اندازی مرکز ثبت و کنترل کیفی مواد کودی در کشور، مجری برنامه های اقتصاد مقاومتی 
شرکت های دانش بنیان و انتقال یافته های تحقیقاتی به عرصه را نیز در کارنامه مدیریتی و اجرایی 

خود دارد.

۶0 لیتر بنزین نوروزی برای خودروها اختصاص یافت
 نایب رییس کمیسیون تلفیق بودجه گفت: براساس تصمیم این کمیسیون مقرر شد برای نوروز سال 
آینده، ۶۰ لیتر به سهمیه بنزین اضافه شود.علی اصغر یوسف نژاد اظهار کرد: بنا بر مصوبه کمیسیون 
تلفیق به شرکت ملی نفت اجازه داده می شود تا سقف بدهی ارزی سررسید شده شرکت ملی نفت 
به بانک مرکزی، سپه و ملت سالیانه از محل مابه التفاوت ظرفیت نفت خام تولیدی پس از کسر 
مصارف داخلی و صادرات، به این بانک ها نفت خام تحویل دهد. معادل ۸۵.۵ درصد ارزش نفت 
خام تولیدی برای تسویه مطالبات سررسید شد و ۱۴.۵ درصد به شرکت ملی نفت اختصاص داده 

شده و آیین نامه اجرایی آن توسط دولت تصویب می شود.

سفارت ایران در دوحه:

 هموطنان فعال به قطر سفر نکنند
سفارت جمهوری اسالمی ایران در دوحه قطر با صدور اطالعیه ای ضمن اشاره به تمهیدات و مقررات 
پیشگیرانه به عمل آمده از سوی دولت این کشور برای مبارزه با انتشار ویروس کرونا، به هموطنان 
ایرانی توصیه کرد تا زمان بازگشت شرایط به حالت عادی ، سفر خود به قطر را به تاخیر بیندازند.در 
این اطالعیه  آمده است: با توجه به مقررات اعالم شده از سوی دستگاه های ذی ربط دولت قطر و نیز 
اقدامات به عمل آمده در مبادی ورودی هوایی و دریایی این کشور در ارتباط با کشورهایی که ابتال به 
ویروس کرونا در آنها گزارش شده است، به تمامی هموطنانی که قصد سفر به قطر را داشته و مقصد 
نهایی آنها این کشور است، اکیدا توصیه می شــود سفر خود را تا بازگشت به شرایط عادی به تاخیر 
بیندازند.در  فرودگاه بین المللی دوحه از تمامی مســافران ایرانی و دیگر کشورهایی که مواردی از 
ابتال به این ویروس گزارش شده، معاینه به عمل می آید و به مدت ۱۴ روز باید تحت مراقبت  باشند. 

5 هزار کیت تشخیص کرونا به ایران تحویل داده شد
ســفیر چین در تهران از تحویل ۵ هزار کیت تشــخیص ویروس کرونا از ســوی این سفارتخانه و 
شرکت های چینی به ایران خبر داد.»چانگ هوا« ســفیر جمهوری خلق چین در تهران در صفحه 
توئیترش با انتشــار تصاویری از تحویل ۵ هزار کیت تشــخیص ویروس کرونا به ایران خبر داد و 
نوشت: »۵هزار کیت تشخیص ویروس جدید کرونا که هدایای سفارت چین و شرکت های چینی 
در ایران است، به طرف ایرانی تحویل داده شد، تالش ما ادامه دارد.« وی در توئیت دیگری با انتشار 
فیلمی نوشت: »بنده به نمایندگی از سفارت چین در ایران، ۲۵۰ هزار ماسک را به ایران اهدا کردم،  

کمک های بیشتری در آینده ارسال می شود، قوی باش ایران!«

کافه سیاست

روحانی: 

هرگونه تصمیم گیری در 
مورد تعطیلی، با ستاد ملی 

مبارزه با کروناست
رییس جمهــور گفت: هیــچ تصمیمی برای 
قرنطینــه محل یا شــهری مطرح نیســت، 
تصمیم گیــری در مــورد تعطیلی و یــا ایجاد 
هرگونه محدودیت به خاطر کرونا بر عهده ستاد 
ملی مبارزه با کروناست.حسن روحانی با تاکید 
بر اینکه هیچ تصمیمی برای قرنطینه محل یا 
شهری مطرح نیست و مردم به شایعات توجه 
نکنند، اظهارداشــت: تصمیم گیــری در مورد 
تعطیلی و یا ایجاد هرگونه محدودیت به خاطر 
کرونا با ستاد ملی مبارزه با کروناست.روحانی 
اظهارداشت: مثل همه حوادثی که گاه و بی گاه 
کشور با آن مواجه شده و ملت و دولت در کنار 
هم و با همکاری و برخورد هماهنگ از آن عبور 
کردند، مسئله مواجه شدن با ویروس کرونا هم 
از همین روال پیروی می کند.وی یادآورشد: 
خوشبختانه در عرض یک الی دو هفته اخیر، 
تالش های بسیار خوبی در کشور هم در بخش 
پیشگیری و هم در بخش تشخیص و هم در 
بخش قرنطینه افراد و هــم در بخش درمان، 
انجام گرفته اســت.رییس جمهــوری اضافه 
کرد: نیازمند یک برخورد عالمانه با این مسئله 
هســتیم و باید رفتار تخصصی و جدی داشته 
باشــیم. به همین دلیل هم مسئولیت امر به 
ستادی واگذار شده که رییس این ستاد وزیر 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی است.
روحانی گفــت: بنابراین در همــه امور، هم از 
لحاظ آمــار و ارقامی که باید بــه مردم منتقل 
شــود و هم توصیه هایی که مردم باید گوش 
کنند و هم مراکزی که برای تشخیص و درمان 
وجود دارد، باید به صورت متمرکز بدون توجه 

به شایعات به سخنان این مرکز توجه شود.

بین الملل
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برخورد با داروخانه های متخلف اصفهان 
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: ۱۳ فقره گزارش گران فروشی در داروخانه های 
اصفهان به تعزیرات رسیده اســت که فروش ماسک را با شــش برابر قیمت به بازار عرضه کرده 
و فروخته بودند.غالمرضا صالحی در خصوص رصد بازار توســط گشت های تعزیرات و کشفیات 
جدید این اداره در اســتان اصفهــان، اظهار کرد: در پــی کمبودهایی مبنی بر عــدم وجود کاالی 
ضدعفونی کننده و اقالم بهداشتی در ســطح بازار ،گشت های تعزیرات در حال بررسی واحدهای 
عرضه و توزیع اقالم بهداشتی هســتند، اخیرا تخلف مشهودی دیده نشــده و همه موارد توزیع، 
 اعالم موجودی و عرضــه کاال در حال انجام بوده اســت.وی با بیان اینکه شــکایات مختلفی از

 داروخانه ها به تعزیرات رسیده اســت، افزود: ۱۳ فقره گزارش گران فروشــی در داروخانه های 
اصفهان به تعزیرات رسیده که فروش ماسک را با شش برابر قیمت به بازار عرضه کرده و فروخته 

بودند.

رییس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی اعالم کرد:

تسهیل واردات ماسک و محصوالت ضدعفونی
رییس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی از تسهیل واردات ماسک و محصوالت ضدعفونی خبر 

داد و با اشــاره به تولید ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار ماسک ســه الیه و ۱۵۰ هزار انواع ماسک های فیلتردار در 

روز، وعده داد که تولید ماسک تا ۱۵ اسفند به یک میلیون و ۵۰۰ هزار عدد می رسد و تا هفته آینده 

 N۹۹ و N۹۵ مواد ضدعفونی نیز به اندازه کافی توزیع خواهد شد.صانعی با بیان اینکه ماسک های

به ترتیب با ۹۵ درصد و ۹۹ درصد پیشــگیری از ویروس و FFP۲ و FFP۳ که میزان پیشگیری 

آن ها بین ماسک های N۹۵ و N۹۹ و ماسک های سه الیه اســت در گذشته بیشتر برای مصارف 

صنعتی تولید می شده، اظهار کرد: در حال حاضر ۱۱ شرکت تولیدی ماسک سه الیه روزانه حدود 

۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار عدد ماسک سه الیه تولید می کنند. البته چند تولید کننده هم اخیرا اضافه شدند 

که در مرحله اخذ مجوز هستند و طی چند روز آینده ظرفیت تولید روزانه بیش از یک میلیون عدد 

خواهد شد.وی همچنین با اشاره به افزایش ظرفیت برخی واحدهای تولیدی که در مرحله نصب 

و راه اندازی خط تولید هستند، پیش بینی کرد که تا ۱۵ اســفند ظرفیت تولید ماسک سه الیه به 

بیش از یک میلیون و پانصد هزار عدد در روز برسد.

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان:
 2 هزار بند سنگی مالتی، سیالب احتمالی اصفهان را 

کنترل می کند
معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان گفت: ۲ هزار بند سنگی مالتی در 

منطقه غرب و جنوب اســتان، وظیفه مهار و کنترل ســیالب احتمالی در روزهای آینده را بر عهده 

دارند.ابوطالب امینی افزود: این بندها هر کدام به ارتفاع حداکثر ۲ تا سه متر در حوضه های آبریز 

سدهای استان واقع در شهرستان های فریدون شهر، فریدن، بویین میاندشت، چادگان، خوانسار، 

گلپایگان و ســمیرم قرار دارند.وی ادامه داد: این بندها قادر هستند ۲۰ تا ۵۰ میلیون متر مکعب 

سیالب را کنترل کنند و از ســرعت تخریب آن بکاهند.معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و 

آبخیزداری اصفهان با اشــاره به اخباری مبنی بر احتمال وقوع سیالب در مناطق غربی و جنوبی 

استان اضافه کرد: بر همین اســاس از طرح های آبخیزداری مناطق بازدید کردیم و برنامه ریزی 

الزم انجام و تصمیمات اتخاذ شده است.کارشناســان این روزها درباره خطر وقوع سیل هشدار 

می دهند و در این میان خاطرات تلخ سیالب های ابتدای ســال، بار دیگر نگرانی در این پیوند را 

دو چندان کرد، از این رو شهرســتان های غرب اصفهان برای مقابله با سیالب احتمالی به حالت 

آماده باش در آمده اند.

این روزها برخی از مشاغل رونق زیادی دارند و برخی دیگر از رونق افتاده اند؛

سایه کرونا بر سر بازار اصفهان

کرونا به شدت اقتصاد را تحت تاثیر قرار  مرضیه محب رسول
داده و تمامی معادالت و محاسبات را به 

هم ریخته است. برخی از مشاغل این روزها رونق زیادی دارند و برخی 

دیگر از رونق افتاده اند مردم مانند هر وقت دیگری که هیچ چشم انداز 

درســتی از آینده و روزهای آتی ندارند، به خریــد خوراکی و مایحتاج 

روزانــه روی آورده اند به طوری کــه نایب رییس اتحادیه کشــوری 

فروشگاه های زنجیره ای اعالم کرده است خریدهای مردم در این ایام 

احساسی شــده و میزان خریدشــان منطقی و متناســب با نیاز آنها 

نیست.

 منصور عالی پور  با تاکید بــر اینکه فروشــگاه های زنجیره ای خالی 

نیســت و کاال به وفور وجود دارد، افزود: خالی بودن برخی طبقه های 

فروشگاه ها به دلیل خرید بیش از اندازه مشتریان است و کمی زمان 

می برد تا این طبقه ها مجدد شارژ شود؛ اما از نظر تامین اقالم اساسی 

هیچ مشکلی وجود ندارد.وی در پاسخ به اینکه دیدن قفسه های خالی 

باعث اضطراب بیشتر مردم می شود و آیا برنامه ای برای سرعت توزیع 

وجود ندارد، گفت: با مدیر فروشــگاه ها دائم در تماس هســتیم، آنها 

تالش دارند که سرعت توزیع بیشتر شود اما مدیر فروشگاه نمی تواند 

یکباره برای مدتــی محدود به تعداد نیروهای خــود اضافه کند.نایب 

رییس اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای خاطرنشان کرد که 

فروشگاه ها با تدابیر اندیشیده شده، اجازه نمی دهند قفسه ها از اقالم 

مورد نیاز مردم خالی بماند.

 عالی پور با اشاره به مشکل تامین مواد ضد عفونی کننده در فروشگاه ها 

خاطرنشان کرد: با شرکت های تولیدکننده این کاالها در تماس هستیم 

و آنها قول داده اند سه تا چهار روز آینده سفارش ها را به ما تحویل دهند.

نایب رییس اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای اظهار کرد: این 

روزها مردم باید خریدهای خود را مدیریت کننــد و با خرید بیش از 

اندازه باعث نشوند کمبود کاذب به وجود آید.  وی در پاسخ به این سوال 

که آیا افزایش تقاضا از ســوی مردم باعث بــاال رفتن قیمت اجناس 

نشده است؟ گفت: فروشــگاه های زنجیره ای در این چند روز به هیچ 

عنوان افزایش قیمت نداشته اند و حتی تخفیف های همیشگی خود 

را کم نکرده اند.

با وجود رونق در این گونه از بازارها اما مشــاغل دیگر از نبود مشتری 

و خلوت شــدن خیابان ها و به خصوص بر هم خوردن دورهمی ها به 

شدت زیان دیده اند. مغازه های اغذیه فروشی و دکه های مواد غذایی 

و کافی شــاپ ها از اصلی ترین صنوفی هستندکه متضرر شده اند. از 

سوی دیگر برخی از مشاغل به دلیل نبود مشتری، راکد هستند. رییس 

اتحادیه مهمان پذیران اصفهان اعالم کــرده که در حال حاضر به دلیل 

شیوع این بیماری، مراجعه مسافران به مهمان پذیرها بسیار کاهش 

پیدا کرده است.اسدا... عدالت پناه اظهار کرد: با توجه به توصیه های 

اداره کل بهداشــت اســتان اصفهان، از تمامی کارکنان خواسته شده 

به صورت پیوسته دســت های خود را با آب و مواد شوینده و ژل های 

مخصوص ضد عفونی بشویند، از دســت دادن با مشتریان به صورت 

جدی پرهیز کنند و در صورتی که فرد مشکوکی مشاهده شد به اتحادیه 

اطالع دهند. در کنار کسادی برخی از مشــاغل برخی دیگر از صنوف 

ناچار به تعطیلی شده اند. بر اســاس اعالم معاون دادستان اصفهان 

دســتور پلمپ چایخانه ها و مراکــز عرضه قلیان برای پیشــگیری از 

بیماری کرونا در این استان ابالغ شده است.محمد محسنی اژیه  گفت: 

دستور تعطیلی چایخانه ها و مراکز عرضه قلیان با توجه به ایرادهایی 

که مرکز بهداشــت و دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان به این واحدها 

 وارد کردنــد، صادر و برای پلمپ این مراکز در سراســر اســتان اقدام 

شد.

رییس اتحادیه گوشــت قرمز اصفهان با بیان اینکه 
ظرفیتی برای تامین دام ســبک به انــدازه نیاز در 
اصفهان وجود ندارد، گفت: دام سبک از استان های 
همجوار و با قیمــت بازار روز تهیه می شــود.اصغر 
پورباطنی در ارتباط با وضعیت بازار گوشت قرمز در 
اصفهان اظهار داشت: گوشت قرمز به اندازه نیاز در 
بازار وجود دارد؛ اما به دلیل کاهش زمینه گوســفند 
افزایش قیمت داشته ایم.وی، درباره قدرت خرید 

مردم در آستانه عید نوروز ادامه داد: مردم هنوز هم 
خرید می کنند؛اما طبیعی است که به دلیل وضعیت 
اقتصادی کنونی قدرت خرید مردم پایین اســت.
رییس اتحادیه گوشــت قرمز اصفهان با بیان اینکه 
اصفهان توانایی تامین دام سبک خود را ندارد، عنوان 
کرد: اگر قیمت از جایی که ما گوسفند تهیه می کنیم 
مدیریت شده و کاهش پیدا کند، قیمت گوشت هم 
کم می شود اما این ممکن نیست چراکه اصفهان در 
تامین دام سبک خودکفا نیست و باید از استان های 
همجوار تهیه کند؛ به همین دلیل مرجعی برای اینکه 
ما در ارتباط با هزینه با او قرارداد ببندیم، وجود ندارد و 
باید دام سنگین را به قیمت بازار روز خریداری کنیم.

وی افزود: اصفهان مانند دیگر شهرها، مراتع نداشته 
و ظرفیتی برای تامین دام سبک به اندازه نیاز در آن 
وجود ندارد؛ اما در تامین دام سنگین در خود اصفهان 
مشکلی نداریم.پورباطنی از نرخ تعیین شده برای 
گوشــت قرمز خبر داد و گفت: ســه نرخ گوشــت 
گوسفندی بین ۷۵ تا ۹۵ هزار تومان در بازار تعیین 
شده و این تفاوت قیمت به دلیل تفاوت در کیفیت 
آنهاست.وی اینگونه ادامه داد: اگر افراد درخواست 
انواع خاصی از گوشت را داشته باشند ممکن است 
به صورت توافقی با فروشنده مبلغ باالتری نسبت 
به نرخ تعیین شده را پرداخت کنند و در این صورت 

تخلفی صورت نگرفته است.

رئیس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان:

اصفهان توانایی تامین دام سبک خود را ندارد 

مشاغل دیگر از نبود مشتری و خلوت شدن خیابان ها و به 
خصوص بر هم خوردن دورهمی ها به شدت زیان دیده اند. 
مغازه های اغذیه فروشی و دکه های مواد غذایی و کافی 

شاپ ها از اصلی ترین صنوفی هستندکه متضرر شده اند

کافه اقتصاد
س: ایمنا

عک

استاندار اصفهان بر نقش آفرینی بیشتر بخش خصوصی در تعامالت بین المللی تاکید کرد
 استاندار اصفهان در جلسه شورای امور بین الملل استان ضمن تبیین راهکارها و سیاست های کلی شــورا، بر اهمیت عملکرد شورای امور بین الملل استان در 
تعامالت بین المللی تاکید کرد. عباس رضایی در این جلسه با اشاره به اقدامات انجام شــده در حوزه بین المللی از جمله سفرهای مسئوالن استانی و شهری، 
اعزام و پذیرش هیئت ها و اقدامات اقتصادی استان در حوزه روابط خارجی در سال ۱۳۹۸ اظهار داشت: برگزاری جلسات منظم این شورا و جلسات کارشناسی 
به منظور بررسی کارشناسی برنامه ها و راهکارهای پیشنهادی اموربین الملل و هماهنگی اجرای مصوبات شورا و ارائه گزارش عملکرد و برنامه های پیشنهادی 
به جلسات اصلی شورا برای پیشبرد اهداف شورا موثر خواهد بود. مدیرارشد اســتان، جایگاه و اهمیت جلسات شورای امور بین الملل را مهم بر شمرد و افزود: 
عملکرد این شورا در ماموریت های بین المللی استان، نقش آفرینی بیشتر بخش خصوصی در تعامالت بین المللی و نیز لزوم هماهنگی کامل ارتباطات خارجی 
دستگاه ها با وزارت امور خارجه در چهارچوب سیاست های کالن نظام حائز اهمیت است.استاندار اصفهان با اشاره به برگزاری اجالس های بین المللی مختلف 
در کشور اظهار داشت: استان اصفهان آمادگی دارد میزبان بسیاری از این اجالس ها باشد و باید تالش شود از این فرصت و ظرفیت برای معرفی بیشتر اصفهان 

استفاده بهینه صورت گیرد.

 بازار کره در
تسخیر کرونا

کــره جهــت جلوگیــری از 
گســترش ویروس کرونا، به 
صورت وســیع بازارها را تحت 
مراقبــت قــرار داده، حتــی 
شرکت سامسونگ شعبه های 
 خــود درایــن کشــور را هــم 

تعطیل کرده است.

وز عکس ر

عکس: مشرق نیوز
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مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان خبر داد:

۹۵ درصد از گلزار شهدای استان اصفهان ساماندهی شد

مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران استان گفت: 
تاکنون ۹۵ درصد از گلزارهای شــهدای این استان 
ســاماندهی شــده اســت.داریوش وکیلی اظهار 
امیدواری کــرد که تا پایان نیمه اول ســال آینده ۵ 
درصد باقی مانده گلزار شهدای استان نیز ساماندهی 
شود.وی افزود: اســتان اصفهان دارای ۹۷۵ گلزار 
شهید تک مزاری، ۲ مزاری و ســه مزاری است  و 
بزرگ ترین مزار شــهیدان با بیش از هشــت هزار 
شــهید در شهرســتان اصفهان واقع است.وکیلی 
گفت: یکسان ســازی گلزار شهیدان در برنامه های 
این اداره کل قرار ندارد و هرگونه طرح یکسان سازی 
هم بر اساس برنامه های گذشته انجام شده است.

وی اظهار داشت: در صورتی که در هر محلی هم کار 
یکسان سازی گلزار شهدا انجام شده است، آمادگی 
الزم بــرای تبدیل آن بــه حالت قبلی وجــود دارد.

وکیلی بیان کرد: مرمت و بازســازی گلزار شهیدان 
با هماهنگی خانواده های شــاهد انجام می شود و 
رضایت آنها در این زمینه از اهمیت ویژه ای برخوردار 

است.مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران استان 
اصفهان در ادامه با بیان اینکه اســتان اصفهان ۲۳ 
هزار و ۵۰۰ شــهید در جنگ تحمیلی تقدیم انقالب 
کرده است، گفت: این اســتان دارای یکهزار و ۱۸۹ 
جانباز باالی ۷۰ درصد و ســه هــزار و پانصد آزاده 
سرافراز است.مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران 
اصفهان، تعداد جانبازان استان را  ۵۰ هزار نفر عنوان 
کرد و گفت: اســتان اصفهان ۶ درصد از جمعیت و 
۱۰ درصد از جامعه ایثارگری کشــور را در خود جای 
داده اســت.مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران 
استان اصفهان همچنین گفت: ۸۵۰ هزار برگ سند 
زندگانی شهیدان استان اصفهان شامل وصیت نامه، 
دست نوشته و دفترچه خاطرات شهدا در مرکز اسناد 
بنیاد شــهید نگهداری می شود.داریوش وکیلی در 
این ســفر با خانواده های شــهیدان عباس کوهی 
از شــهدای امنیت، معلم شــهید علیرضا خسروی 
و جانباز ۷۰ درصد ســید مصطفی موسوی در خور 
و بیابانک دیــدار کرد.مدیرکل بنیاد شــهید و امور 

ایثارگران استان در سفر یک روزه خود به شهرستان 
خور و بیابانک ابتدا با حضور در گلزار شــهدای شهر 
خور با آرمان های شهیدان تجدید میثاق و سپس از 
روند بازسازی و ساماندهی گلزار شهدای این شهر 
دیدن کرد.دیدار با فرماندار خور و بیابانک و بررسی 
مشکالت بیمه ای و تامین دارو و برخی از مشکالت 
خانواده شهدا و ایثارگران از دیگر برنامه های کاری 
مدیرکل بنیاد شهید استان اصفهان در این خطه بود.
در اســتان اصفهان یکهزار و ۲۰۰ نفر جانباز باالی ۷۰ 
درصد، ۲۵۷ جانباز آســیب نخاعی، سه هزار آزاده، 
۱۹۵ شهید مدافع حرم، ۲۷ شــهید حریم امنیت و 
۵۰ هزار جانباز جنگ تحمیلی تحت حمایت اداره کل  
بنیاد شهید هستند.شهرســتان خور و بیابانک ۱۱۹ 
شهید واالمقام، ۱۷۵ جانباز و ۹ آزاده سرافراز تقدیم 

انقالب اسالمی کرده است.
خور و بیابانک با ۱۲ هزار کیلومتر وسعت و ۲۰ هزار 
نفر جمعیت در ۴۲۰ کیلومتری شرق مرکز اصفهان 

واقع شده است.

 توقیف محموله ماسک و مواد ضد عفونی کننده
 غیر مجاز در کاشان

محموله ماســک و مواد ضد عفونی کننده قاچاق در کاشان کشــف و جمع آوری شد .سرپرست 

فرماندهی انتظامی شهرستان کاشــان گفت:  ماموران فرماندهی انتظامی این شهرستان هنگام 

گشت  زنی در محور قدیم کاشان – قم به یک دســتگاه خودروی سوای هیوندای، مشکوک و در 

بازرسی از آن دو هزار و ۱۶۰ عدد ماسک فیلتر دار، ۵۵۰ ماسک ساده و ۸۱ بطری مایع ضد عفونی 

کننده یک لیتری را کشــف و جمع آوری کردند .ســرهنگ علی قربانی با بیان اینکه راننده  این 

خودرو دارای هیچ گونه مدارک معتبر و مجوز الزم برای حمل این محموله نبوده است ، افزود: در 

این رابطه خودرو توقیف و راننده آن به مراجع قضایی معرفی شــد. وی گفت: با توجه به تقاضای 

بسیار زیاد شهروندان برای استفاده از ماســک های بهداشتی و مواد ضد عفونی کننده در شرایط 

حاضر عده ای به دنبال سودجویی و کسب منافع خود هستند که پلیس به شدت با این گونه افراد 

برخورد قانونی می کند. 

کشف 29 قبضه سالح گرم در شاهین شهر
۲۹ قبضه سالح گرم در شاهین شهر کشف و جمع آوری شد. دادستان عمومی و انقالب شاهین 

شهر و میمه گفت: در پی کســب اطالع ماموران انتظامی  مبنی بر اینکه تعدادی از قاچاقچیان و 

فروشندگان سالح به قصد عبور دادن محموله ای وارد این شهرستان شده اند، دستورات قضایی 

برای  شناسایی و دستگیری آنان صادر شد .ســید نصرالدین صالحی افزود: ماموران پلیس  در 

این عملیات  یک خودروی  پژو پارس  که حامل ۲۹ قبضه ســالح شکاری  طرح وینچستر و یک 

سواری پژو ۴۰۵ که در قالب پوشش این سواری در حرکت بود را شناسایی و پس از انجام عملیات 

تعقیب و گریز ،موفق به توقف  و دستگیری سرنشینان سواری  ۴۰۵ شدند .وی با اشاره به اینکه در 

این عملیات پژو پارس متواری شده نیز در کنار جاده رها شده بود و محموله سالح گرم جاسازی 

 شده در آن توقیف شد، افزود: جســت وجو برای یافتن سر نشینان متواری این خودرو همچنان 

ادامه دارد.

ضدعفونی ناوگان حمل و نقل عمومی گلپایگان
شــهردار گلپایگان با بیان اینکه چهارشــنبه بازار گلپایگان تعطیل شــد، گفت: به منظور مقابله با 

ویروس کرونا، ناوگان حمل و نقل عمومی شــهری ضد عفونی شــد.پیمان شکرزاده اظهار کرد: 

با توجه به هشــدارهای پزشــکی مبنی بر احتمال آلوده بودن محل های پرتردد شهری از جمله 

اتوبوس های برون و درون شهری و تاکسی ها، شهرداری گلپایگان با تامین هزینه خرید مواد ضد 

عفونی، عملیات شست وشوی ناوگان حمل و نقل عمومی را آغاز کرده است.وی افزود: عملیات 

ضدعفونی ناوگان اتوبوسرانی برون شهری در محل ترمینال مسافربری برای کنترل این ویروس 

تا یک ماه ادامه دارد.شــهردار گلپایگان تاکید کرد: رعایت بهداشت فردی در پیشگیری از انتشار 

ویروس این بیماری بسیار تاثیر دارد، بنابراین شهروندان نکات بهداشتی را به ویژه در محل های 

عمومی رعایت کنند.شکرزاده با بیان اینکه در حال حاضر ۲۰۸ دستگاه تاکسی در این شهر فعال 

است، گفت: این تعداد شامل ۱۴۱ دســتگاه تاکسی گردشی، ۲۵ دســتگاه تاکسی خطی و ۴۲ 

دستگاه تاکسی بی سیم است.وی تصریح کرد: با تصمیم ستاد مدیریت بحران شهرستان برای 

پیشگیری از انتقال ویروس کرونا، چهارشنبه بازار شهر گلپایگان تا اطالع ثانوی تعطیل شد.شهردار 

گلپایگان اظهار کرد: سه دوره کارگاه آموزشی پیشگیری از بروز و شیوع کرونا مخصوص کارکنان 

ستادی و کارگران واحدهای خدمات شهر فضای سبز و عمران و شهرسازی شهرداری گلپایگان و 

رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی توسط کارشناسان شبکه بهداشت و درمان شهرستان برگزار 

شده است.

با مسئولان

مفاد آراء
12/51 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 

و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رای شماره 139860302016000687 مورخ 98/11/06 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک تيران تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی جمعيت هالل احمر جمهوری 
اسالمی ایران به شناسه ملی 10100024850 در ششدانگ پایگاه امداد و نجات جاده ای 
به مساحت 1280 متر مربع مجزی شده از پالک 49 اصلی  واقع در بخش 12 ثبت اصفهان 
که متقاضی مالک مشاعی می باشد محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/11/23 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/12/8 

م الف: 765907  سيد محمد حسن مصطفوی رئيس اداره ثبت اسناد وامالک تيران 
وکرون

مفاد آراء
52 /12 آگهي مفاد آراء قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 

رسمي مستقر در ثبت دهاقان
مفاد آراء هيات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان که در اجراي ماده 
1 قانون و ماده 8 آیين نامه صادر گردیده اســت و در اجراي ماده 3 قانون در دو نوبت به 
فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثيراالنتشار و محلي آگهي مي شود تا شخص یا اشخاصي 
که به آراء مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از تاریخ انتشار آگهي و در روستاها از تاریخ 
 الصاق آگهي در محل تا دو ماه اعتــراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســليم 
و رسيد اخذ نماید و معترض باید ظرف یكماه از تاریخ تسليم اعتراض به اداره ثبت محل 
مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومي محل نماید و گواهي تقدیم دادخواست 
را به ثبت محل ارائه نمایند. بدیهي اســت در اینصــورت اقدامات ثبت منــوط به ارائه 
 حكم قطعي دادگاه خواهــد بود در صورتي که اعتراض در مهلت قانوني واصل نشــود یا 
معترض گواهي تقدیم دادخواســت بــه دادگاه محل ارائه ننمایــد اداره ثبت مبادرت به 
 صدور ســند مالكيت خواهد نمود. صدور ســند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه

 نخواهد بود.
1- راي شــماره 139860302019000483-1398/10/08-  آقــای ســيد اکبــر 
حجازی دهاقانی فرزند ســيد کمال تمامت دو دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه 
به  مســاحت 78/50 متر مربع مجزی شــده از پالک 22 و 29 فرعی از 126 اصلی که 
 به شماره 262 فرعی تبدیل شــده اســت واقع در اراضی خيرآباد دهاقان در ازاء مالكيت

 رسمی خودش.
2- رای شــماره 139860302019000484 - 1398/10/08 - خانم فاطمه یوسف پور 
دهاقانی فرزند رضا تمامت چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 78/50 
متر مربع مجزی شده از پالک 22 و 29 فرعی از 126 اصلی که به شماره 262 فرعی تبدیل 

شده است واقع در اراضی خيرآباد دهاقان در ازاء مالكيت رسمی خودش.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/11/23
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/12/08

م الف:759753 زهرا یعقوبي رئيس اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان
مفاد آراء

12/53 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر با آراء صادره هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مســتقر در ثبت بادرود، تصرفات مالكانه متقاضيان محرز گردیده است. 
لذا مشــخصات متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شــرح ذیل جهت اطــالع عموم در 

دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می گردد و در صورتی که افراد نســبت به صدور ســند 
مالكيت متقاضيان اعتراضی داشته باشند، از تاریخ انتشــار اولين نوبت آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک بادرود ارائه و پس از اخذ رسيد ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تسليم نمایند. بدیهی 
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 
 صادر خواهد شد همچنين صدور ســند مالكيت مانع مراجعه معترضين به محاکم قانونی

 نخواهد بود.
1- برابر رای شماره 139260302022000820 مورخ 1392/12/24 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک بادرود تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای عليرضا حيدری 
فرزند اباسلت شش دانگ یک باب مغازه به مســاحت 33 متر مربع مفروز و مجزی شده 
از پالک 200 اصلی واقع در اميرآباد بادرود  جزء بخش 9 حوزه ثبتی بادرود خریداری مع 
الواسطه از مالک رســمی آقای رمضانعلی چوپانی مقدم محرز گردیده است. )ضمنًا ملک 
فوق قباًل تحت پالک 212 فرعی از 200 اصلی در تاریخ 1393/01/25 آگهی شده است(.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/11/23
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/12/08

م الف: 764428 ســيد مجتبی موســی کاظمی محمدی رئيس اداره ثبت اسناد و 
امالک بادرود

ابالغ رای 
12/54 کالســه پرونــده:971/98 ، شــماره دادنامــه: 1772-98/8/26 ، تاریــخ 
رسيدگی:98/8/11 ، مرجع رسيدگی: شعبه دوازدهم شورای حل اختالف خمينی شهر ، 
خواهان: صندوق قرض الحسنه حضرت مهدی )عج( با مدیرعاملی غالمحسن عموسلطانی 
، نشانی:خمينی شهر خ امام جنوبی کوچه شترگلو ، وکيل:اکرم صالح پور ، خواندهپژمان 
فارقی ، نشانی: مجهول المكان ، خواسته: مطالبه وجه چک )غيابی( ،گردشكار: پس از ارجاع 
پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
اعضاءقاضی شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
قاضی شورا: در خصوص دادخواست تقدیمی صندوق قرض الحسنه حضرت مهدی )عج( 
با مدیریت غالمحسين عموسلطانی با وکالت خانم صالح پور به طرفيت آقای پژمان فارقی  
به خواسته مطالبه مبلغ شش ميليون و هشــتصد و نود هزار ریال وجه یک فقره چک به 
شماره 9115/253118 مورخ  96/2/18  عهده بانک ملی شعبه خام خمينی شهر بانضمام 
خسارت دادرسی و خســارت تاخير تادیه با توجه به محتویات پرونده دادخواست تقدیمی 
مالحظه رونوشت مصدق چک و با توجه به عدم حضور خوانده در جلسه رسيدگی مورخه 
98/8/11 و عدم حضور خوانده در جلسه رسيدگی شورا و نظر به اینكه از ناحيه خوانده دليلی 
که حكایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضاء 
شورا به شرح صورتجلسه مورخه 98/8/11 و با احراز اشــتغال ذمه خوانده و استصحاب 
بقای دین مستنداً به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف 94/8/10 
و مــواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجــارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخيص 
 مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198و 519 و 522 از قانون آئين دادرسی

 مدنی حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ شــش ميليون و هشــتصد و نود هزار 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خســارت تاخير تادیه از تاریخ سر رسيد چک تا زمان 
اجرای حكم که توســط دایره محترم اجرای احكام حقوقی بر اساس شاخص اعالمی از 
ناحيه بانک مرکزی محاســبه می گردد و پرداخت مبلــغ 1/116/000 ریال بابت هزینه 
 دادرسی و حق الوکاله در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غيابی و ظرف

 مهلت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين شــورا و ســپس ظرف مدت بيست 
 روز پــس از آن قابل تجدیدنظــر در محاکم عمومی حقوقی خمينی شــهر می باشــد. 
م الف : 781659  ایمان بختياری قاضی شعبه دوازدهم شورای حل اختالف شهرستان 

خمينی شهر 
ابالغ رای

12/55 کالسه پرونده: 942/98 ، شماره دادنامه:1670 ، تاریخ رسيدگی:98/9/22 ، مرجع 
رسيدگی: شعبه دوم شورای حل اختالف خمينی شــهر خواهان: صندوق قرض الحسنه 
حضرت مهدی)عج( با مدیریت غالمحسن عموســلطانی به نشانی:خمينی شهر خ امام 

جنوبی کوچه شترگلو  ؛ وکيل:اکرم صالح پور ، نشانی:بروجن گندمان بلوار اصلی روبروی 
دادگستری ، خوانده:پژمان فارقی ، نشانی: مجهول المكان ، خواسته: مطالبه ، گردشكار: 
پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ 
نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید.رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست خواهان صندوق قرض الحسنه 
حضرت مهدی)عج( با مدیریت غالمحسن عموسلطانی با وکالت اکرم صالح پور به طرفيت 
خوانده پژمان فارقی به خواســته مطالبه مبلغ 12/500/000 ریال وجه یک فقره چک به 
شــماره 253123 مورخ 96/2/18 بر عهده بانک ملی ایران شعبه خمينی شهر به شماره 
حساب جاری 0109673076003  به انضمام هزینه دادرســی و خسارت تاخير تادیه از 
توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان مالحظه اصل چک و گواهی عدم پرداخت در ید 
خواهان که ظهور در مدیونيت خوانده دارد و اینكه خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلسه 
رسيدگی حاضر نگردیده و دفاعی بر برائت ذمه خود بعمل نياورده است شورا دعوی خواهان 
را وارد تشخيص مســتنداً به مواد 198و 515 و 522 قانون آئين دادرسی مدنی و ماده 2 
قانون صدور چک و تبصره آن خوانده را به پرداخت مبلغ 12/500/000 ریال به عنوان اصل 
خواسته و مبلغ 1/206/000 ریال بعنوان هزینه دادرسی و خسارت تاخير تادیه از تاریخ سر 
رسيد چک لغایت زمان پرداخت مطابق با نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی در حق خواهان 
محكوم می نماید. رای صادره غيابی و ظــرف مهلت 20روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 
در این شورا و ظرف مهلت بيســت روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل اعتراض در 
محاکم حقوقی خمينی شهر می باشد. م الف: 781660  ایمان بختياری  قاضی شعبه 

دوم شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر
ابالغ رای

12/56کالسه پرونده: 1439/98 شعبه 12 شورا ، شماره دادنامه: 2143 ، تاریخ رسيدگی: 
98/10/16  ، خواهان: یاسر جهانگيری فرزند غالمعلی ، نشانی: خمينی شهر خ نبوی منش 
وازیچه کوچه 129 عرفان 44 غربی  ؛ خواندگان: 1-پویا سلطانی فرزند نصرت اله 2-سهيال 
جهانگيری فرزند علی به نشــانی:هردو مجهول المكان ، خواسته: الزام به انتقال رسمی 
سند یكدستگاه خودروی پراید 132 شماره انتظامی 796 ب 51 ایران 43  ،گردشكار: پس 
از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه 
مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی یاسر جهانگيری به طرفيت 1- پویا سلطانی 
2- سهيال جهانگيری به خواسته الزام به انتقال رسمی سند یكدستگاه خودروی پراید 132 
شماره انتظامی 796 ب 51 ایران 43  به انضمام هزینه دادرسی با توجه به محتویات پرونده 
1-دادخواست تقدیمی خواهان ، 2-رونوشــت مبایعه نامه که بيانگر خریداری خودروی 
فوق الذکر توسط خواهان از خوانده ردیف 1 است ، 3-اســتعالم صورت گرفته از پليس 
راهور 4-رونوشت مبایعه نامه که به نام خوانده است ، 5- عدم ارائه دفاع از جانب خوانده 
دعوی خواهان وارد تشخيص و شورا مستنداً به ماده 220 قانون مدنی خوانده ردیف دوم 
را به حضور در یكی از دفاتر اسناد رســمی و انتقال اتومبيل موصوف به نام خواهان بابت 
اصل خواســته و پرداخت 500/000 ریال بابت هزینه ی دادرسی محكوم می نماید و در 
خصوص خوانده ردیف اول با عنایت به عدم توجه دعوی به وی به استناد ماده 84 قانون 
آئين دادرسی قرار رد دعوی صادر و اعالم می شــود این رای نسبت به خوانده ردیف دوم 
غيابی است و ظرف مهلت بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در  این شورا و سپس 
ظرف مهلت بيست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 
عمومی حقوقی خمينی شهر است و نسبت به خوانده ردیف اول در قسمت قرار حضوری 
است و ظرف بيســت روز پس ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی )حقوقی( 
خمينی شهر اســت . م الف: 782734  ایمان بختياری قاضی شعبه دوازدهم شورای 

حل اختالف شهرستان خمينی شهر  
اخطار اجرایی

12/57 شماره: 1401/98حل4 ، مشخصات محكوم عليه:نام و نام خانوادگی: غالمحسين 
طاهرخانی ، نام پدر:غالم ، نشــانی: مجهول المكان ؛ مشــخصات محكــوم له:نام و نام 
خانوادگی: داود حاجی حيدری ، نام پدر: حســين با وکالت محمد کاظم دری ، نشــانی: 
خمينی شــهر ميدان قدس جنب بانک مهــر اقتصاد مجتمع دندانپزشــكی الغدیر طبقه 
3 ، محكــوم به:به موجب رای شــماره 1253 تاریخ 98/9/2 حوزه چهارم شــورای حل 

اختالف شهرســتان خمينی شــهر که قطعيت یافته اســت. محكوم عليه محكوم است 
به: به پرداخت 27/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 1/387/500  ریال بابت 
خسارت دادرســی و حق الوکاله وکيل طبق تعرفه و پرداخت  خســارت تاخير در تادیه از 
تاریخ سررسيد چک لغایت اجرای حكم در حق محكوم له و پرداخت نيم عشر دولتی . رای 
صادره غيابی است. ماده34 قانون اجرای احكام: همين که اجرائيه به محكوم عليه ابالغ 
شد محكوم عليه مكلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتيبی برای 
پرداخت محكوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حكم و اســتيفاء محكوم به از آن 
ميسر باشــد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
 صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسليم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. 
 م الــف : 782016  ایمان بختيــاری قاضی شــعبه چهارم شــورای حل اختالف 

خمينی شهر 
حصر وراثت

12/58  آقای عبدالعظيم حيدری دارای شناســنامه شــماره 30 به شــرح دادخواست به 
کالسه  629/98 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
که شادروان علی حيدری به شناســنامه 910 در تاریخ 1395/1/14 اقامتگاه دائمی خود 
 بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به چهــار فرزند ذکور به 
نام های 1- عبدالعظيم حيدری، ش.ش 30 متولد 1344/1/4، 2- محمد حيدری،ش.ش 
 70 متولــد 1360/7/1، 3- تــاج محمد حيــدری، ش.ش 1710 متولــد 1353/3/3،

 4- عبدالمناف حيدری، ش.ش 1608 متولد 1350/6/9 و یک همسر دائمی به نام مرواری 
کشكی خمسلوئی، ش.ش 49 متولد 1323/1/22 و غير 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 وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستين آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 784160 شعبه اول 

حقوقی شورای حل اختالف شهرستان فریدونشهر
حصر وراثت

12/59   آقای حسين رشيدی جزنی دارای شناسنامه شــماره 51 به شرح دادخواست به 
کالسه  680/98 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
که شادروان رضا رشــيدی جزنی به شناســنامه 310 در تاریخ 1398/11/27 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- توران 
معينی جزنی، ش.ش 211 همسر متوفی 2- داود رشــيدی جزنی، ش.ش 1524 فرزند 
اکبر برادرزاده متوفی 3- حسين رشــيدی جزنی، ش.ش 51 فرزند اکبر برادر زاده متوفی 
4- محمدرضا رشيدی جزنی، ش.ش 5535 فرزند اکبر برادر زاده متوفی 5- زهرا رشيدی 
جزنی، ش.ش 103 فرزند اکبر برادر زاده متوفی 6- منير رشــيدی جزنی ،ش.ش 1613 
فرزند اکبر برادر زاده متوفی 7- مهين رشيدی جزنی، ش.ش 16395 فرزند اکبر برادر زاده 
متوفی 8- فاطمه رشيدی جزنی، ش.ش 877 فرزند اکبر برادر زاده متوفی. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستين آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 783738 شعبه اول حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان نطنز

اعالم مفقودی 
برگ سبز خودروی پژو RD 1600 مدل 1384 به رنگ 
یشمی به شــماره پالک ایران 13-551 د 38 و شماره 
موتور 11784073134 و شــماره شاسی 13476029 و 
شناســه ملی خودرو IRFC131V044476029 به 
نام آقای علی روحی ابرقویی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

همه تدابیر الزم برای مقابله 
با ویروس کرونا در سمیرم 

پیش بینی شد
مدیر شبکه بهداشــت و درمان سمیرم گفت: 
همه تدابیر ضروری برای مقابله و پیشگیری 
با ویروس کرونــا در این شهرســتان انجام و 
پیش بینی شده اســت.علی اصغر صبوحی 
در جلســه مدیریت بحران شهرستان سمیرم 
در محل فرمانداری، اظهارداشت: بیمارستان 
سیدالشهدا)ع( این شهرستان در سطح اول 
آمادگی قرار دارد و بیمارستان حضرت صاحب 
الزمان)عج( شهرضا در سطح دوم و بیمارستان 
معین سمیرم در مواقع اضطراری در نظر گرفته 

شده است.
به گفته وی، کشورمان تا زمان حاضر درگیر این 
ویروس ناشناخته  است؛ اما در استان اصفهان 
و شهرستان سمیرم موردی مشاهده و گزارش 
نشده است.مدیر شــبکه بهداشت سمیرم با 
درخواست از مردم در رابطه با دریافت اخبار از 
وزارت بهداشــت و منابع رسمی، تصریح کرد:  
سمیرم منطقه ای سردســیر است و از همین 
رو آماده باش مجموعه بهداشــت و درمان در 
این شهرستان در ســطح اول قرار دارد.معاون 
بهداشتی شــبکه بهداشــت و درمان سمیرم 
خاطرنشان کرد : واگیری این بیماری نسبت 
به بیماری آنفلوآنزا پایین تر اســت ولی مردم 
آرامش خود را به خاطر مرگ و میر از دســت 
داده اند.به گفته موسوی باید با آموزش، رعایت 
اصول بهداشتی و حفظ آرامش با این بیماری 

فراگیر و سراسری مبارزه کرد.
وی با بیان اینکه راه های انتقال ویروس ارتباط 
با وسایل آلوده، افراد مریض و ذرات تنفسی در 
سطوح آلوده است، ادامه داد: افراد سالم نیازی 
به استفاده از ماسک ندارند و فقط بیماران باید 
استفاده کنند.معاون شبکه بهداشت سمیرم 
از مسئوالن خواست تا خودکارهای مشترک و 
استامپ از بانک ها و مراکز عمومی جمع آوری 
شود و همه سازمان ها قندان های عمومی را 
جمع کنند و از دستگاه ورود و خروج تصویری 

به جای صفحه کلید استفاده شود.
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رییس سازمان اداری و استخدامی کشور:

سرعت گسترش کرونا کاهش پیدا کرده است
رییس ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور و معاون رییس جمهور گفت: ســرعت گسترش 

بیماری کاهش یافته و نتایج خوبی از اقدامات درمانی روی بیماران حاصل شده است. انصاری 

با انتشــار یک پیام در صفحه توئیتر خود نوشت:»در جلســه ای که برای بررسی وضعیت کرونا 

در حضور رییس جمهور تشــکیل شــد گزارش وزیر بهداشــت امید بخش بود: سرعت گسترش 

بیمــاری کاهش یافتــه و نتایج خوبــی از اقدامات درمانی روی بیماران حاصل شــده اســت.

 البته اقدامــات کنترلی باید با جدیت ادامــه یابد و این نیازمند همکاری و مشــارکت همه مردم 

است.«

برخورد جدی با فروشندگان حیوانات وحشی در اسفندماه
صفحه رسمی سازمان محیط زیست کشور در اینســتاگرام با انتشار یک پست نوشت:»برخورد 

جدی محیط زیســت با متخلفین خرید و فروش حیوانات و گیاهان« معاون سازمان حفاظت 

 محیط زیست با اعالم افزایش نظارت برای ممانعت از خرید و فروش حیوانات وحشی و گیاهان 

غیر بومــی، گفــت: درآخرین ماه ســال با متخلفیــن صید، نگهــداری، حمل و نقــل، خرید و 

فروش حیوانات و جانوران وحشی برخورد جدی و قانونی خواهد شد. 

ممنوعیت توزیع غذای نذری در بقاع متبرکه اصفهان
توزیع غذای نذری در بقاع متبرکه استان اصفهان ممنوع شد.مدیر روابط عمومی اداره کل اوقاف 

و امور خیریه اســتان اصفهان گفت: به منظور پیشــگیری از بیماری های واگیردار از جمله کرونا، 

توزیع غذای نذری در بقاع متبرکه این اســتان ممنوع شــده اســت .ایمان خواجه با بیان اینکه 

روزانه هزاران نفر از آســتان مقدس امامزادگان و بقاع متبرک استان بازدید می کنند، افزود: ضد 

عفونی روزانه این اماکن در دستور کار هیئت های امنا قرار گرفته و محیط های عمومی و مشترک 

داخل بقاع متبرکه به صورت مرتب و روزانه نظافت و ضد عفونی شــده  و مهرها و کتب ادعیه نیز 

جابه جا و نظافت می شوند.وی با اشــاره به اهمیت استفاده از رســانه ها و ظرفیت تبلیغی بقاع 

متبرکه در پیشگیری از انتقال ویروس کرونا در جامعه ادامه داد: زائران اینگونه اماکن مذهبی در 

 شرایط کنونی باید به سالم دادن و زیارت از راه دور اکتفا و از لمس و بوسیدن ضریح امامزادگان 

خودداری کنند.

کرونا، به تخم مرغ کاری ندارد
مســئولین ذی ربط درباره آلوده بودن تخم مــرغ به کوویــد ۱۹ معتقدند که آلودگی در اســتان 

اصفهان برای تخم مرغ ها وجود ندارد و نه تنها تخم مرغ بلکه فرآورده های دامی نیز ســالم است 

و مشــکلی برای مصرف آن ها وجود ندارد.در این ارتباط مدیر گروه مهندســی بهداشــت محیط 

اســتان اصفهان در ارتباط با برخی از اخبار در فضــای مجازی مبنی بر آلوده بــودن تخم مرغ ها 

به کرونا ویــروس جدید گفت: برای مصرف تخم مرغ مشــکلی وجود ندارد و بــا پخت کامل آن 

تمام آلودگی ها از بین خواهــد رفت، به طور کلی تمــام مواد غذایی قابل پخت باید در شــرایط 

و دمای مطلوب پخته شــوند. ســید مهدی میرجهانیان در ارتباط با مصرف تخم مرغ به صورت 

نیمرو، اظهار کــرد: اگر تخم مــرغ به طور کامل پخته شــود، مشــکلی برای مصــرف آن وجود 

ندارد و پخت کامــل تخم مرغ مهم تــر از نوع پخت آن مثــل آب پز کردن یا نیمرو کردن اســت، 

 چرا که تخــم مرغ جدای از کرونــا ویروس دارای برخی آلودگی هاســت که با پخــت کامل رفع 

می شود.

در حالی که خانواده ها نگران سالمت فرزندان شان هستند ،مسئوالن استانی اعالم کرده اند اختیارات تعطیلی مدارس از آنها سلب شده است؛

دانش آموزان در معرض خطر کرونا

برای دانش آموزان و خانواده هایشان این  پریسا سعادت
سوال مطرح شده اســت که چرا با وجود 

خطر شیوع کرونا و واگیردار بودن آن به خصوص در میان تجمعات باال، 

مدارس استان همچنان باز است و حتی بر اساس دستورات داده شده 

مهدهای کودک هم که قرار بود تا آخر هفته تعطیل باشــند، بازگشایی 

شدند آن هم در شرایطی که خود مهدهای کودک اعالم کرده اند مواد ضد 

عفونی به اندازه کافی در اختیار ندارند و نمی توانند نظافت و بهداشت را 

در شرایط فعلی برای کودکان فراهم کنند. از سوی دیگر خانواده ها هم از 

ترس کرونا دانش آموزان را به مدرسه نمی فرستند و همین موجب شده 

تا عمال مدارس تعطیل شود. حاال مسئوالن استانی که این چند روز تحت 

فشار افکار عمومی قرار داشتند و حتی دادستانی اصفهان اعالم کرد برای 

یافتن چرایی عدم تعطیلی مدارس اســتان ورود خواهد کرد هم اعالم 

کرده اند دستور  تعطیلی مدارس از حیطه اختیارات استان ها خارج و به 

یک کمیته ملی و کشوری واگذار شده است. 

دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان در اطالعیه ای اعالم کــرد:از چهارم 

اســفنداختیار تصمیم گیری در خصوص تعطیلی مدارس از استان ها 

سلب شده است.بر این اساس دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان باید 

اطالعات دقیق در خصوص شرایط و وضع گسترش بیماری، تعداد موارد 

مشکوک و نتیجه آزمایش ها را به ســتاد ملی گزارش کرده و پیشنهاد 

تعطیلی مدارس را برای کاهش احتمال گردش ویروس در جامعه ارائه 

کند .اخیرا هم ســتاد ملی مبارزه با کرونا،  بر اساس دستوالعمل هایی 

 با درخواســت دانشــگاه در خصــوص تعطیلــی مــدارس، موافقت 

نکرده است.

موضوع تعطیلی مدارس از طرف طاهره چنگیز، رییس دانشگاه علوم 

پزشــکی اصفهان و همچنین عبــاس رضایی، اســتاندار اصفهان  نیز 

پیگیری شد که البته پاسخ موافقی در این زمینه دریافت نشده است.بر 

اساس اطالعیه اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان و بنا به توصیه 

دانشگاه علوم پزشکی، کلیه دانش آموزانی که خود یا یکی از اطرافیان 

آن ها دارای عالئم سرماخوردگی هستند ضروری است تا بهبودی کامل 

یا اطمینان از ابتال نشدن به بیماری در منزل اســتراحت کنند و غیبت 

این دانش آموزان موجه محســوب می شود.در ســتاد ملی مدیریت 

بیماری کرونا ،ســعید نمکی وزیر بهداشــت،درمان و آموزش پزشکی 

،علی ربیعی ســخنگوی دولت، مدیر کمیته اطالع رســانی،عبدالرضا 

رحمانی فضلی وزیر کشــور،مدیر کمیتــه اجتماعــی، انتظامی،رضا 

رحمانی وزیر صنعت،معدن و تجارت مدیر کمیته پشتیبانی و تدارکات 

 و محمد اســالمی مدیــر پیشــگیری از آلودگی ناوگان حمــل و نقل

 است.

هم اکنون ۱0 درصد از ظرفیت همه بیمارستان های استان با امکانات و 

تجهیزات الزم برای پذیرش و مراقبت از بیماران احتمالی و مشــکوک 

به بیماری کرونا در حالت آماده باش هستند و آمار رسمی بسیار کمتر 

از آمار غیر رسمی همچنان عنوان می شود؛ اما مسئوالن اصرار دارند که 

مدارس همچنان دایر باشد آن هم در شــرایطی که اغلب خانواده ها از 

ترس کرونا از سویی و نبود بهداشــت و عدم اطمینان از نظافت محیط 

مدرســه، اجازه حضور در کالس ها را به دانش آمــوزان نمی دهند. در 

این میان برخی از مدارس اقدام بــه راه اندازی گروه در فضای مجازی 

و آمــوزش از راه دور به دانش آمــوزان کرده اند؛ ابتــکاری که بهتر بود 

دولت به فکر آن می افتاد و برنامــه ای را به مدارس می داد؛ اما ظاهرا 

این بار این مدارس و اولیا هســتند که زیر ســایه ترس از کرونا تالش 

دارند که در چرخه آموزش وقفه ای رخ ندهد و از ســوی دیگر مســئله 

 ســالمت دانش آموزان را هم جدی تر از دولت و آمــوزش و پرورش

 زیر نظر گرفته اند.

کلیه دانش آموزانی که خود یا یکی از اطرافیان آن ها دارای 
عالئم سرماخوردگی هستند ضروری است تا بهبودی کامل یا 
اطمینان از ابتال نشدن به بیماری در منزل استراحت کنند و 

غیبت این دانش آموزان موجه محسوب می شود

با مسئولان

فقدان سند مالکیت
12/66  نظر به اینکه خانم حبیبــه دادخواه تهرانی فرزند ابوالقاســم با ارائه یک برگ 
استشهادیه محلی که هویت شهود طی شماره 10769-1398/10/22 دفترخانه اسناد 
رسمی 405 تیران رسمًا گواهی گردیده مدعی مفقود شدن سند مالکیت دفترچه ای به 
میزان یک دانگ مشاع از ششدانگ صادره بر روی پالک ثبتی 67 فرعی از یک اصلی 
بخش دوازده ثبت اصفهان شده که در دفتر 4 صفحه 221 ذیل شماره 447 به میزان سه 
دانگ مشاع به نام ابوالقاسم دادخواه صادر و پس از یک سری نقل و انتقاالت به میزان 
یک دانگ مشاع در ســهم خانم حبیبه دادخواه واقع شده اســت. اینک برابر ماده 120 
اصالحی قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله غیر از آنچه 
در این آگهی ذکر شده است از تاریخ انتشــار این آگهی تا 10 روز به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت 
مجلس و اصل آن به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا 
در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود سند مالکیت المثنی صادر و به متقاضی تسلیم 
می گردد. م الف: 785517 سید محمد حسن مصطفوی رئیس ثبت اسناد و امالک 

تیران وکرون 
ابالغ رای

12/60 شماره پرونده: 1849/98 ،شماره دادنامه:2394-98/11/15 ، مرجع رسیدگی: 
شعبه چهارم شــورای حل اختالف خمینی شهر خواهان:آقای حســینعلی اعتمادی ، 
نشانی: خمینی شــهر منظریه کوچه صبا کد پســتی:8419145146  ؛ خوانده: محمد 
حسین باریکانی ، به نشانی: مجهول المکان ، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس 
از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالســه 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 حسینعلی اعتمادی به طرفیت 
آقای محمدحسین باریکانی به خواســته مطالبه مبلغ 5/000/000 ریال وجه یک فقره 
چک به شماره 220/655910-12  مورخ 94/2/30  عهده بانک سپه به انضمام خسارت 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواســت مالحظه رونوشت صدق چک 
و گواهینامه عدم پرداخت آن و با توجه به عدم حضور خوانده در جلسه مورخ 98/11/6 
و عدم ارائه الیحه دفاعیه از جانب ایشــان و با عنایت به نظریه مشورتی اعضاء شورا و 
احراز اشــتغال ذمه خوانده و اســتصحاب 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 اختالف مصوب 
94/8/10 و مــواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت و تبصــره الحاقی مصوب مجمع 
تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198و 519 و 522 از قانون 
آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی دعوی خواهان را ثابت دانسته 
و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 5/000/000  ریال بابت اصل خواســته و 
پرداخت مبلغ 1/132/500 ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سر رسید چک لغایت استهالک 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 
شــعبه و ســپس ظرف مهلت 20 روز پس از انقضا مدت واخواهی قابل تجدیدنظر در 
محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد. درخصوص خسارت تاخیر تادیه نسبت به 
خوانده رددیف دوم بعلت عدم توجه دعوا مســتندا به بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسی 
مدنی قرار رد دعوا صادر و اعالم میگردد. م الف: 784252 عمار امیری قاضی شعبه 

چهارم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 
ابالغ رای

12/61 شماره پرونده: 1851/98 ،شماره دادنامه:2401-98/11/15 ، مرجع رسیدگی: 
شعبه چهارم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان:آقای حسینعلی اعتمادی ، نشانی: 
خمینی شهر منظریه کوچه صبا کد پستی:8419145146  ؛ خوانده: 1-مجید روح الهی 
2-منصور روح الهی ، به نشــانی:هردو مجهول المکان ، خواســته: 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 رســیدگی را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی آقای حسینعلی 
اعتمادی به طرفیت آقای 1-مجید روح الهی 2-منصور روح الهی  به خواســته مطالبه 
مبلغ 40/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 407265  مورخ 94/9/30  عهده 
بانک سپه به انضمام خسارت دادرسی و خســارت تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست 
مالحظه رونوشــت صدق چک و گواهینامه عدم پرداخت آن و بــا توجه به عدم حضور 
خوانده در جلسه مورخ 98/11/6 و عدم ارائه الیحه دفاعیه از جانب ایشان و با عنایت به 
نظریه مشورتی اعضاء شورا و احراز اشــتغال ذمه خواندگان و استصحاب دین و با توجه 
به وصف تجریدی بودن اسناد تجاری مســتنداً به مواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون 
شــوراهای حل اختالف 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 دانســته و حکم به محکومیت خوانــده به پرداخت مبلغ 
40/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/570/000 ریال بابت خسارات 
دادرسی و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت استهالک 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 شــعبه و سپس ظرف مهلت 20 روز پس از 
انقضا مدت واخواهی قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد. 
درخصوص خســارت تاخیر تادیه نســبت به خوانده رددیف دوم بعلت عدم توجه دعوا 
 مستندا به بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر و اعالم میگردد.
 م الف: 784269 عمار امیری قاضی شــعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر 
ابالغ رای

12/62 شماره پرونده: 1741/98 ،شماره دادنامه:2403-98/11/15 ، مرجع رسیدگی: 
شعبه چهارم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان:آقای حسینعلی اعتمادی فرزند 
محمود ، نشانی: خمینی شهر منظریه کوچه صبا کد پستی:8419145146  ؛ خواندگان: 
1-غفور فرخیــان 2-حمزه نعمتی ، به نشــانی: 1-مجهول المکان 2-خمینی شــهر 
خیابان شریعتی شــمالی کوچه 144 فرعی 9  ، خواســته: مطالبه وجه چک، گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالســه 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 حسینعلی اعتمادی به 
طرفیت 1-غفور فرخیان 2-حمزه نعمتی به خواسته مطالبه مبلغ 150/000/000 ریال 
وجه یک فقره چک به شــماره 688222  مورخ 97/2/20  عهده بانک سپه به انضمام 
خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست مالحظه رونوشت صدق 
چک و گواهینامه عدم پرداخت آن و با توجه به عدم حضور خواندگان در جلســه مورخ 
98/10/18 و عدم ارائه الیحه دفاعیه از جانب ایشــان و با عنایت به نظریه مشــورتی 
اعضاء شورا و احراز اشتغال ذمه خوانده و اســتصحاب دین و با توجه به وصف تجریدی 
بودن اسناد تجاری مستنداً به مواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف 
مصوب 94/8/10 و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجــارت 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 دانســته و حکم به محکومیت خواندگان به پرداخــت مبلغ 150/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/935/000 ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت 
خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رســید چک لغایت اســتهالک کامل دین بر مبنای 
شــاخص بهای کاال و خدمات مصرفــی اعالمی از بانک مرکزی جمهوری اســالمی 
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 ســپس ظرف مهلت 20 روز پس از انقضا 
 مدت واخواهــی قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شــهر می باشــد. 

م الف: 784315 عمار امیری قاضی شــعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان 
خمینی شهر 

ابالغ رای
12/63شماره پرونده: 1839/98 ،شماره دادنامه:2475-98/11/23 ، مرجع رسیدگی: 
شعبه چهارم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان:آقای حسینعلی اعتمادی ، نشانی: 
خمینی شهر منظریه کوچه صبا کد پســتی:8419145146  ؛ خوانده: نوذر رحمانی ، به 
نشــانی: مجهول المکان ، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده 
به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جری تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
اعضاءقاضی شــورا ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای حســینعلی اعتمادی به طرفیت آقای 
نوذر رحمانی  به خواســته مطالبه مبلغ 1/850/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 
913809  مورخ 79/4/30  عهده بانک ملی به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه نظر به مفاد دادخواست مالحظه رونوشــت صدق چک و گواهینامه عدم پرداخت 
آن و با توجه به عدم حضور خوانده در جلسه مورخ 98/11/6 و عدم ارائه الیحه دفاعیه 
از جانب ایشان و با عنایت به نظریه مشورتی اعضاء شورا و احراز اشتغال ذمه خواندگان 
و استصحاب دین و با توجه به وصف تجریدی بودن اســناد تجاری مستنداً به مواد 9 و 
18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310 ، 311 ، 
313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 
قانون صدور چک و مواد 198و 519 و 522 از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی دعوی خواهان را ثابت دانســته و حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 1/850/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/113/000 ریال 
بابت خسارات دادرســی و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت 
استهالک کامل دین بر مبنای شــاخص بهای کاال و خدمات مصرفی اعالمی از بانک 
مرکزی جمهوری اســالمی ایران در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و سپس ظرف 
مهلت 20 روز پس از انقضا مدت واخواهی قابــل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی 
خمینی شهر می باشــد. م الف: 784286 عمار امیری قاضی شعبه چهارم شورای 

حل اختالف شهرستان خمینی شهر 
اخطار اجرایی

12/64 شماره: 893/98حل4 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: 1-امین 
رجبی 2-ســید فرهاد فاطمی ، نام پدر:1-رضا  ، نشانی: 1-مجهول المکان 2-خمینی 
شهر خ امام شــمالی جنب بانک مرکزی ؛ مشــخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: 
حســینعلی اعتمادی، نام پدر: محمود ، نشانی: خمینی شــهر منظریه ک صبا کدپستی 
8419145146 ، محکوم به:به موجب رای شماره 2064 تاریخ 98/9/18 حوزه چهارم 
شورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه ها 
محکوم هستند به: به پرداخت مبلغ 470/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 1/677/500  ریال بابت خسارت دادرسی و خوانده ردیف اول را به پرداخت  خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای حکم در حق محکوم له و پرداخت نیم 
عشر دولتی. رای صادره غیابی اســت. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یــا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف : 784321 عمار امیری  قاضی شعبه چهارم 

شورای حل اختالف خمینی شهر 
اخطار اجرایی

12/65 شماره: 3587/97حل2 ، مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: 1-خلیل 
نوزاد نهند 2-فضل اله فرجی ، نشانی: 1-تبریز استاد جعفری کوی مرندی کوچه یازده 
مردان 2-مجهول المکان ؛ مشــخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: محمود نقدی ، 

نام پدر: محمدعلی با وکالت پریسا غیاثی ، نشــانی: خمینی شهر بلوار شهید بهشتی خ 
عمران کوچه دانش، محکوم به:به موجب رای شــماره 11 تاریخ 98/1/11 حوزه دوم 
شورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه ها 
محکوم هســتند به: نحو تضامنی پرداخت مبلغ 75/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت 1/037/500  ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و  
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 97/10/4 لغایت استهالک کامل 
دین در حق محکوم له به انضمام پرداخت نیم عشر دولت ضمنا در اجرای حکم تبصره 
2 ماده 306 رعایت گردد. ماده34 قانون اجرای احکام: همیــن که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی برای پرداخت محکــوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء 
محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد 
صریحًا اعالم نماید. م الف : 784318 جمشــید شیروانی قاضی شعبه دوم شورای 

حل اختالف خمینی شهر 

تاسیس شــرکت ســهامی خاص زغال راه ابریشــم درتاریخ 
1398/11/21 بــه شــماره ثبــت 237 بــه شناســه ملــی 

 14008983115
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تولید زغال فشــرده، خرید و فروش کلیه کاالهای 
مجاز بازرگانی، شرکت در مناقضات و مزایدات بخش خصوصی و دولتی، عقد قرارداد 
با اشخاص حقیقی و حقوقی و خرید و فروش و اخذ وام و اعتبار و دولتی و خصوصی 
صرفًا در راستای تحقق اهداف شرکت. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم 
از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اســتان 
اصفهان ، شهرستان اردستان ، بخش زواره ، شهر زواره، محله سرآسیاب ، خیابان 
شهدا ، کوچه ))محمود سالمه زاده(( ، خیابان )شهیدخداپرست( ، پالک 17 ، طبقه 
همکف کدپستی 8441644793 سرمایه شــخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 
1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام 
عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 134-1409 
مورخ 1398/11/05 نزد بانک توسعه تعاون شــعبه اردستان با کد 1409 پرداخت 
گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم نیره سلیمانی به شماره ملی 1189495589و 
به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره 
به مدت 2 سال آقای مرتضی سلیمانی به شــماره ملی 1189548143و به سمت 
مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای یاسر 
اسدی درباغی به شــماره ملی 1189587165و به ســمت رئیس هیئت مدیره به 
مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود 
اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء منفرد مدیرعامل همراه 
با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای 
محمدرضا توکلی زاده به شماره ملی 1189841002 به سمت بازرس اصلی به مدت 
یک سال مالی آقای محمدحسین اسدی درباغی به شماره ملی 1189938375 به 
سمت بازرس علی البدل به مدت یک ســال مالی روزنامه کثیر االنتشار زاینده رود 
جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ 
و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زواره )781951(



حسن یزدانی، قهرمان المپیک و کشتی گیر محبوب ایرانی خبر خوش بازگشت خود به تشک کشتی همان جایی که درواقع به آن تعلق دارد را با انتشار پستی در 
صفحه شخصی اینستاگرامش به مردم ایران اعالم داشت.او که دقیقًا 65 روز پیش به علت مصدومیت پای خود را به تیغ جراحان سپرده بود حاال امی رود تا خود 
را برای دریافت مدال طالی المپیک آماده سازد. شرح کامل پست به این ترتیب است: »با سالم، خدارو شاکر هستم که توانستم بعد از گذشت 65 روز از جراحی 
زانو دوباره به تشک برگردم و تمریناتمو ادامه بدم. تشــکر می کنم از همه عزیزانی که در این مدت چه با تماس ها و پیام ها و چه حضوری با تمام عشق و محبت 
جویای حالم بودند و از هیچ کمکی دریغ نکردند همچنین تشکر ویژه ای دارم از دکتر علیرضا دبیر ریاست محترم فدراسیون کشتی، دکتر صالحی امیری ریاست 
محترم کمیته ملی المپیک و دکتر حسن رنگرز و کلیه عوامل اجرایی، دکتر کیهانی بزرگ جراح فوق تخصص زانو، دکتر نوروزی عزیز و خانم دکتر محمدی به همراه 
کل کادر درمانی مجتمع فیزیوتراپی استقالل، و همینطور از دوست خوبم مربی توانبخشی بنده دکتر حســین شریفی و دوست عزیزم امیرحسین حسینی که 
خالصانه و بدون هیچ چشم داشتی در این مدت کمک کردند تا بتوانم به بهترین شکل ممکن سالمت خودم را به دست بیاورم. امیدوارم با دعای خیر شما مردم 

در مسابقات آتی و همچنین مسابقات المپیک با خوش رنگ ترین مدال دل ملت شریف ایران را شاد کنم«.

بازگشت یزدانی؛ خبر خوش به جامعه ورزش

پنجشنبه 8 اسفند  1398 / 3 رجب 1441/ 27 فوریه 2020/ شماره 2924

ایستگاه بیست و یکم؛

 جدال اصفهانی ها در ورزشگاه بدون تماشاگر

در ایستگاه بیست و یکم رقابت های فصل   سمیه مصور
جاری لیگ برتر فوتبال کشــور، تیم های 
همشهری سپاهان و ذوب آهن در شــرایطی مقابل یکدیگر صف آرایی 
می کنند که نتیجه این بازی برای دو تیم از اهمیت فراوانی برخوردار است، 
طالیی پوشان نصف جهان برای ماندن در کورس قهرمانی باید بجنگند و 

سبزپوشان اصفهانی برای بهبود وضعیت شان در جدول رده بندی.
شــصت و ســومین دربی اصفهان در حالی عصر امروز  در فوالد شــهر 
برگزار می شود که این دیدار به دلیل احتمال شیوع بیماری کرونا بدون 
تماشاگر برگزار می شــود؛ دیداری که حساس ترین دیدار هفته بیست 
و یکم مســابقات لیگ لقب گرفته اســت. ذوب آهن در هفته گذشته 
در مقابل تیم اســتقالل شکست خورد و  بازی ســپاهان و پرسپولیس 
برگزار نشد تا بر حساســیت های این دیدار افزوده شــود. نتیجه این 
دیدار عالوه بر این دو تیم، برای تیم های شهرخودرو، تراکتور، استقالل و 
پرسپولیس نیز حائز اهمیت بوده و پیروزی سبزپوشان می تواند شرایط 
سپاهان را سخت  کرده و شــاگردان قلعه نویی را از کورس قهرمانی دور 
کند. ســپاهان که در پایان هفته بیســتم با 36 امتیاز و به دلیل گل زده 
کمتر نسبت به اســتقالل، به رده چهارم جدول ســقوط کرده و تنها یک 

امتیاز با شــهر خودرو فاصله دارد، برای باقی  ماندن در کورس قهرمانی 
به 3 امتیاز این دیدار نیاز دارد. در آن ســو ذوبی ها نیز که با 21 امتیاز در 
رده دهم جدول جای دارند، بــا توجه به فاصله کم  امتیــاز  با تیم های 
 نساجی و ســایپا، برای حفظ جایگاه شــان چاره ای جز پیروزی در این

 دیدار ندارند.
 طالیی پوشــان نصف جهــان در فصل جــاری در فاز دفاعــی عملکرد 
خوب و بدون نقصی داشــته انــد و دروازه بان و مدافعــان این تیم به 
خوبی تفکرات قلعه نویــی را پیاده کرده اند؛ اما مصدومیت ولســیانی 
قلب خط دفاعی ســپاهان را متزلزل کرده است. در فاز تهاجمی و خلق 
موقعیت سپاهانی ها نســبت به فصل قبل عملکرد متوسطی داشته و 
اگرچه دومین خــط حمله برتر لیگ را در اختیــار دارند؛ اما مصدومیت 
 استنلی سپاهانی ها را در شرایط ســختی قرار داده و به مشکالت ژنرال

 افزوده است.
در آن سو، ذوبی ها در آخرین دیدارشان با وجود آنکه بازی خوبی را مقابل 
استقالل به نمایش گذاشتند، شکست خوردند. شاگردان رادولوویچ در 
نیم فصل دوم در فاز تهاجمی عملکرد خوبی داشته و در موقعیت سازی و 
استفاده از این فرصت ها موفق نشان داده اند. اضافه شدن دارکو بیدوف، 

قدرت تهاجمی خط حمله ذوبی ها را افزایش داده و حضور حدادی فر، 
اســماعیلی فر و پهلوان در خط میانی توان خالقیت سبزپوشــان را باال 
برده است، اما  شــاگردان رادولوویچ در فاز دفاعی خوب ظاهر نشده و 

مشکالت زیادی در این فاز داشته اند.

تاریخچه
آغاز شــهرآورد فوتبال اصفهان بــه اوایل دهــه 1350 بازمی گردد؛ این 
دو تیم نخســتین بار در زمســتان 1351 در فینال مســابقات قهرمانی 
باشــگاه های اصفهان و در ورزشــگاه تختی اصفهان با یکدیگر روبه رو 
شــدند. این دیدار در پایان 90 دقیقه وقت قانونی و همچنین وقت های 
اضافه بــدون گل به پایان رســید تا کار بــه ضربات پنالتی بکشــد.در 
پنالتی ها تیم فوتبال ســپاهان موفق شــد با نتیجــه 5 بر 4 ذوب آهن 
را مغلوب کند و به مقام قهرمانی برســد. نخســتین دیــدار این دو تیم 
در مســابقات سراســری لیگ در هفته نهــم جام تخت جمشــید در 
تاریخ 20 اردیبهشــت 1353 در ورزشــگاه تختی اصفهــان و در حضور 
 بیش از 5 هزار تماشــاگر به انجام رســید که با نتیجه تساوی بدون گل

 پایان یافت.

در حالی که کشور دچار شیوع ویروس کرونا شده و 
در چنین شرایطی تاکید به عدم حضور در اجتماعات 
است، فدراسیون فوتبال مصر به برگزاری بازی های 
لیگ برتــر و هم چنین مجمع عمومی فدراســیون 
فوتبال است. سازمان لیگ برتر البته برای برگزاری 
بازی هــا نظرات فدراســیون پزشــکی را هم مورد 
بررســی قرار داده و معتقد است امکان ضد عفونی 
کردن رختکن ها و مکان هایی کــه بازیکنان در آن 
حضور پیدا می کنند، وجود دارد و در چنین شرایطی 
برگزاری بازی ها بدون حضور تماشــاگر آســیبی 
به اعضای تیم ها نمی زند. این در حالی اســت که 
بازیکنان در فضای اجتماعی حاضر هســتند و در 
صورتی که مبتال به کرونا شــوند در جریان بازی به 
دلیل تمــاس هایی که با هم دارند مــی توانند این 

ویروس را به یکدیگر انتقال دهند و دقیقا به همین 
دلیل فدراســیون فوتبال ژاپن و ایتالیا و چند کشور 
دیگر بازی هــای لیگ برتر را تعطیل کــرده اند؛ اما 
کرونا باعث لغو برگزاری مجمع عمومی فدراسیون 
فوتبال که قرار اســت در تاریخ 25 اسفند ماه برگزار 
شود، نخواهد شد! با اینکه این اجتماع هم با حضور 
خبرنــگاران و عکاســان و هم چنین گزارشــگران 
تلویزیونی 100 نفره و شــاید هم بیشتر خواهد بود. 
قرار است از  سوی تیم پزشکی فدراسیون فوتبال، 
محل برگزاری مجمع عمومی فدراســیون پیش از 
حضور اعضا و خبرنگاران و هم چنین عکاسان ضد 
عفونی شود تا خدای ناکرده مشــکلی برای کسی 
رخ ندهد. فدراسیون فوتبال هم اکنون در حال ثبت 
نام نمایندگان رســانه های گروهی برای حضور در 

انتخابات ریاست فدراســیون فوتبال است و آنطور 
که از شواهد امر پیداست عزم خود را جزم کرده که 
هم بازی های لیگ برتر را برگزار کند و هم انتخابات 
ریاست فدراسیون فوتبال. البته که اگر سازمان لیگ 
در ابتدای فصل به بهانه های متعدد لیگ برتر را به 
تعویق نمی انداخت االن به راحتی و به خاطر شیوع 
ویروس کرونا می توانست نزدیک به یک ماه بدون 

دردسر همه بازی ها را تعطیل کند.

آیا کرونا انتخابات فدراسیون فوتبال را لغو می کند؟ 

واکنش جدید مصلح؛ فیلم گرم کردن واقعی بود
شایان مصلح، مدافع کنونی سپاهان و سابق پرســپولیس یکی از نفراتی است که واکنش های 

زیادی به ماجراهای پیش آمده میان اعضای دو باشگاه داشت. او بعد از آنکه روز سه شنبه مفصل 

در این خصوص صحبت کرد حاال در کانال شــخصی اش اعالم کرده کــه فیلم گرم کردن اعضای 

تیمش در راهروی نقش جهان واقعی بوده است.مصلح در این خصوص گفت: اینکه چه اتفاقاتی 

در روز بازی سپاهان و پرسپولیس افتاد مفصل اســت و مسئولین دو تیم مستندات خودشان را 

ارائه می دهند و مسئولین برگزاری بازی هم تصمیم نهایی را پیرامون نتیجه می گیرند؛ اما سوالی 

که خیلی از هواداران دو تیم از من پرســیدند این بود که صادقانه بگو آیــا واقعا آن روز در راهرو و 

رختکن گرم کردید و آماده بودید که بازی کنید یا فردای روز بــازی آمدید و فیلم های گرم کردن 

در راهرو را گرفتید؟وی ادامه داد: باید بگویم ما فقط روز بازی رســمی به ورزشــگاه نقش جهان 

می رویم و آن فیلم هم مربوط به تمرین کردن ما در روز بازی و قبل از ساعت 1۷ است. در زمانی 

که ما در حال گرم کردن در راهرو بودیم گفتند بازیکنان پرسپولیس در حال ترک ورزشگاه هستن 

که من سریع آمدم از پنجره نگاه کردم که شاید دوســتان قدیمی ام را ببینم و با آنها گپ و گفت و 

خوش و بشی داشته باشــم، دیدم که در حال رفتن و ترک ورزشگاه هستند. در آن لحظه عکسی 

از من گرفته و در فضای مجازی پخش شــد.مصلح در پایان افزود: این اتفاقات ذره ای از عالقه  

من به هواداران سپاهان و پرسپولیس که در گرما و سرما آمدند و تشویقم کردند کم نمی کند و تا 

همیشه ارادتمند خاهم بود.

ترس ستاره استقالل از کرونا؛ 

می خواهم از ایران بروم!
هرویه میلیچ، بازیکن کروات اســتقالل که چند وقت پیش صاحب دومین فرزند خودش شده، 

این روزها حسابی نگران اپیدمی ویروس کرونا در ایران است.گفته می شود همسر این بازیکن 

که بعد از ماجرای هــدف قرارگرفتن هواپیمای مســافربری اوکراینی و بــاال گرفتن تنش های 

نظامی بین ایران و آمریکا مخالف بازگشــت او به تهران بود، این روزها حســابی نگران است و 

از همسرش خواسته تا فروکش کردن کرونا به کرواســی برگردد. به خصوص که چند روز پیش 

خبر ســرماخوردگی ناگهانی او در کویت و غیبتش مقابل االهلی هم منتشر شد. با توجه به اینکه 

استقالل در کوران رقابت های لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا قراردارد، باشگاه استقالل اجازه ترک 

کردن اردوی تیم و بازگشت او به کرواسی را نمی دهد. از باشــگاه استقالل خبر می رسد میلیچ با 

اشاره به نگرانی خانواده اش از باشگاه درخواست مرخصی کرده که فعال با آن موافقت نشده است 

و این بازیکن از شرایط موجود نگران و ناراضی است. به ویژه اینکه می بیند لیگ ایتالیا به همین 

دلیل و در شرایط مشابه تعطیل شده است.

فروزان و همسرش از اتهام شرط بندی تبرئه شدند
پس از شکســت تیم تراکتور در مقابل ســپیدرود در هفته بیســت و پنجم لیگ برتر، باشــگاه 
تراکتور محسن فروزان را کنار گذاشــت و همچنین اتهام شرط بندی به او و همسرش زده و حتی 
دروازه بان سابق تیم ملی بازداشت هم شــد. این موضوع ماه ها ادامه داشت تا این که سرانجام 
دادگاه فرهنگ و رسانه پس از بررسی های مختلف، رای نهایی خود را صادر کرد و عالوه بر تبرئه 
محسن فروزان و همسرش نسیم نهالی، خانواده این دو را نیز تبرئه کرد. اتهامی که علیه این افراد 
وجود داشت، کسب مال از راه نامشروع و شــرط بندی در وبسایت های خارجی بود. در این بین 
تحقیقات قوه قضاییه به شهادت افراد، بازرسی حساب فروزان، همسرش، خانواده و اقوام شان 
 منتهی شــد؛ اما هیچ دلیلی برای صــدور حکم علیه این افراد، پیدا نشــد تا اتهــام آن ها اثبات

 نشود. 

در حاشیه

نتیجه این بازی برای دو تیم از اهمیت فراوانی برخوردار 
است، طالیی پوشان نصف جهان برای ماندن در کورس 
قهرمانی باید بجنگند و سبزپوشان اصفهانی برای بهبود 

وضعیت شان در جدول رده بندی

وز عکس ر

نمایش آمادگی 
سیدجالل بعد از 

مصدومیت 
سیدجالل حســینی، کاپیتان 
تیــم پرســپولیس پــس از 
پشت ســر گذاشــتن آسیب 
دیدگی خود، بــا آمادگی باال 
در تمرینات حضــور پیدا کرده 

است.

آدرس فروشگاه: بلداجی، بلوار مدرس
آدرس کارخانه: بلداجی، شهرک صنعتی، فاز1
09133828246
03834643380 - 03834644934
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 تاکید جدی استاندار اصفهان
 بر اقدامات پیشگیرانه از ویروس کرونا

 استاندار اصفهان در نشســت کارگروه مقابله و پیشــگیری از ویروس کرونا بر اقدامات خدماتی، 
بهداشتی و درمانی در استان با محوریت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برای جلوگیری از گسترش 
ویروس کرونا و اجرایی شــدن مصوبات این کارگروه تاکید کرد.عباس رضایی افزود: رسانه ها به 
ایجادآرامش در جامعه توجه داشــته باشند و صدا و ســیما در برنامه های پرمخاطب خود درباره 
آموزش و آگاهی مردم در خصوص این ویــروس و ارائه راهکارهای الزم اقدام کند.   مدیر ارشــد 
استان اصفهان در ادامه با اشاره به اینکه استان در خصوص پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا در 
آمادگی کامل است، تصریح کرد: مردم نباید به شایعات اخبار کذب در خصوص این بیماری توجه 
نکنند و مط م ئن باشند که مسئوالن بیشتر از آنها به این موضوع حساس هستند و آمادگی کامل در 
استان وجود دارد.در ادامه نشست،طاهره چنگیز رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پس از ارائه 
گزارش وضع این بیماری در استان اصفهان، پیشنهاد تعطیلی مدارس استان را به ستاد ملی کرونا 
ارائه کرد.در نشست کارگروه مقابله و پیشگیری از ویروس کرونا، چالش ها و مشکالت پیش روی 
این موضوع بررسی و راهکارهای الزم ارائه شــد.در ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا ،سعید نمکی 
وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی رییس ،علی ربیعی ســخنگوی دولت، مدیر کمیته اطالع 
رســانی،عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشــور،مدیر کمیته اجتماعی، انتظامی،رضا رحمانی وزیر 
صنعت،معدن و تجارت مدیر کمیته پشتیبانی و تدارکات و محمد اسالمی مدیر پیشگیری از آلودگی 
ناوگان حمل و نقل است. از چهارم اسفند، تصمیم گیری در خصوص تعطیلی مدارس از استان ها 
سلب و به عهده ســتاد ملی مبارزه با کرونا گذاشته شد و مدارس شــهر اصفهان در این زمینه فقط 
چهارم اسفند تعطیل شــد.هم اکنون 10 درصد از ظرفیت همه بیمارستان های استان با امکانات و 
تجهیزات الزم برای پذیرش و مراقبت از بیماران احتمالی و مشــکوک بــه بیماری کرونا در حالت 

آماده باش هستند

رییس شورای شهر مطرح کرد:

خدمت های بزرگ به شهر  با مثلث خوشایند
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان در نشست صمیمانه مدیران شــهر با مالکان، سرمایه گذاران 
و مرمت گران با عنوان »میراث داران شــهر اصفهان« اظهــار کرد: باید به افتخــارات و تمدن های 
خودمان بازگردیم زیرا گاهی غفلت های کوچک ما خســارات جبران ناپذیری را برجای می گذارد.

علیرضا نصراصفهانی با بیان اینکه اصفهان شــهری دارای ظرفیت های بسیار است که باید از وجود 
آنها به بهترین نحو اســتفاده شود، گفت: مثلث خوشــایند مدیریت شــهری، میراث فرهنگی و 
معماران و مرمت گران وجود دارد که اگر در این مثلث شــرایط الزم برای افزایش ســرمایه گذاری 
و مدت ماندگاری گردشگران در شــهر فراهم شــود، بزرگ ترین خدمت را به شهر انجام داده ایم و 
البته باید کمک کنیم در سایه تشــکیل این مثلث به آینده شهر و گردشــگری کمک کنیم.رییس 
شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به تخصیص بودجه قابل توجه شهرداری اصفهان به مباحث 
گردشگری شــهر برای ســال آینده گفت: از مجموع بودجه شــش هزار میلیارد تومانی سال ۹۹ 
شــهرداری اصفهان حدود ۲00 میلیارد تومان برای مباحث گردشــگری در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه هنر بهره برداری مناســب از دارایی هایمان را نداریم، اظهار کرد: باید تســهیالتی را 
برای میراث داران شــهر فراهم کرده و مصوبات شورای شــهر را بازنگری کنیم، همچنین برای رفع 
مسائل مربوط به پارکینگ خانه های تاریخی مصوباتی داشته باشــیم.نصر اصفهانی به حاضران 
در این جلســه قول داد برای عملیاتی کردن مسائل مطرح شده از ســوی میراث داران شهر تا حد 
امکان اقدام شــود و البته منتظر پیشــنهادات جهت ارائــه در کمیســیون های تخصصی و طرح 
 آنها در جلســه علنی شــورا برای تصویب تســهیالتی جهت حمایت از اقدامات میراث داران شهر

 هستیم.

آماده سازی اصفهان برای نوروز 99؛

 شهر به استقبال بهار می رود

      نرگس طلوعی دیار گنبدهای فیروزه ای بدون شک در هر 
فصلی زیبایی های  خاص خود را دارد ولی 
با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، نصف جهان رنگ و بوی دیگری 
خود می گیرد، با دمیدن هوای بهاری در کالبد مرده زمین،طراوت شهر دو 
چندان می شود، قمریان مستانه می خوانند و درختان رخت نو به تن می 
کنند تا گردش روزگار و آمدن سال جدید را نوید بدهند. درکنار آماده شدن 
طبیعت، فضای شــهری اصفهان نیــز با همت مدیریت شــهری آماده 
اســتقبال از بهار می شود. ســازمان های مختلف شــهرداری اقدامات 
متعددی را جهت آماده سازی نصف جهان برای پذیرایی از نوروز در دستور 

کار قرار می دهند.

 آماده سازی فضای شهر در قالب چهار طرح 
پیشگیری و رفع تخلفات شهری

اداره کل پیشــگیری و رفع تخلفات شهری شــهردای اصفهان، امسال 
نیز هم چون ســال های گذشــته طرح های ویژه ایام پایانی سال برای 
آماده ســازی فضای شــهری اصفهان را برنامه ریزی کرده اســت. به 
گفته مدیرکل پیشــگیری و رفع تخلفات شــهری شــهرداری اصفهان 
آماده ســازی محیط و فضای شــهری در قالب چهار طرح پیشــگیری 

و رفع تخلفات شــهری اجرایی می شود.پاک ســازی زمین های بایر 
و تســطیح آنها، تعیین تکلیف بناهای مخروبه و رها شــده در راستای 
اجرای ماده 110 قانون شهرداری ها و بند 1۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، 
شناسایی ســاختمان های در حال ســاخت و نیمه کاره و جلوگیری از 
اشــغال معابر عمومی و الزام به اســتفاده از کاور مناســب از نوع توری 
)با توجه به مصوبات و دســتورالعمل های مربوطه( و استفاده از باکس 
نخاله بر اساس ضوابط است که از ســوم تا نهم اسفندماه اجرا می شود، 
یکی از این  طرح هاســت.طرح دوم اجرای رفع ســد معبــر صنوف با 
 رویکرد اطالع رسانی، پیشگیری، آموزش، اخطار و جمع آوری تخلفات 
سد معبر همچنین جمع آوری خودروهای دوره گرد، خودروهای فرسوده، 
گاری ها و خودروهای بازیافتی غیرمجاز از تاریخ سوم تا نهم اسفندماه 
است.حسن محمدحسینی ســاماندهی تابلوهای اصناف، جمع آوری 
پالکاردهــا و بنرهــای غیرمجاز و رســیدگی به وضعیت ســایبان های 
غیرمجاز و فرسوده و پشــت بام مغازه ها، امحاء دیوارنویسی های غیر 
مجاز  را ســومین طرح پیشگیری و رفع تخلفات شــهری عنوان کرده و 
می گوید:اجرای این طرح ها از روز دهم تا شــانزدهم اســفندماه انجام 
خواهد شد.پاک سازی معابر اصلی و فرعی در راستای جمع آوری مصالح 
ساختمانی و برخورد با نخاله های ساختمانی، جمع آوری و ساماندهی 

دست فروشــان، متکدیان، کارتن خواب ها و بازاریاب غیر مجاز اسکان 
طرح چهارم این اداره کل برای آماده سازی فضای شهری جهت استقبال 
از نوروز است.مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان 
با بیان اینکه جلســات آموزشــی و توجیهی ویژه مسئوالن پیشگیری و 
رفع تخلفات شهری و پرســنل مناطق از روز یکم تا ۲۵ اسفندماه برگزار 
می شــود، تصریح  می کند: آمادگی )فنی و ظاهری( ناوگان خودرویی 
و موتورســیکلت ها جهت عملیات اجرایی و همچنیــن تجهیز، نصب و 
راه اندازی تابلوی الکترونیکی راهنمای مســافران نــوروزی از 1۵ تا ۲۴ 

اسفندماه در دستور کار قرار گرفته است.

رنگ آمیزی جداول شهر
رییس اداره خدمات شهری شهرداری اصفهان نیز از رنگ آمیزی جداول 
خیابان های شهر در آستانه سال جدید و عید نوروز، با به کارگیری۵00 نفر 
کارگر سازمان حمایت از زندانیان خبر می دهد. غالمرضا ساکتی با بیان 
اینکه اجرای رنگ آمیزی جداول نقش تاثیرگذاری در زیباســازی شهر 
دارد، می گوید: امسال نیز هم چون ســال های گذشته این عملیات در 
هرکدام از مناطق 1۵ گانه شهر انجام می شود که رنگ آمیزی جداول بر 
اساس برنامه ریزی های صورت گرفته تا ۲۵ اسفند ماه به اتمام می رسد.

مدیر منطقه یک شــهرداری اصفهــان اظهار کرد: 

اجرای طرح پیرایش شهری به کاهش اغتشاشات 

بصری شــهری و شــلوغی جداره های شهر کمک 

می کند.

مهین شــکرانی خاطرنشــان کرد: اجــرای طرح 

پیرایــش شــهری در خیابــان آیت ا...کاشــانی 

شــامل بدنه ســازی مغازه های تجــاری، ایجاد 

پاتوق شــهری، رفع نازیبایی ها، اصــالح تابلوها، 

پیاده روســازی و کف ســازی خیابان است.مدیر 

منطقــه یک شــهرداری اصفهان از آغــاز عملیات 

عمرانــی کف ســازی پیــاده روی ضلــع جنوبی 

خیابــان مطهری حدفاصــل پل فلزی تــا پل آذر 

خبرداد و تصریح کرد: این پروژه با صرف اعتباری 

معادل ۵00 میلیون تومان آغاز شــده و بر اساس 

برنامه ریزی انجام شــده بخشــی از آن تا قبل از 

نوروز ۹۹ به پایان می رســد.وی ادامه داد: از دیگر 

پروژه های منطقــه یک راه اندازی خــط اتوبوس 

ویژه شــرقی _ غربی در خیابان مسجد سید بوده 

که عملیات اجرایی آن آغاز شده است.شکرانی با 

بیان اینکه در زمینه پروژه های آبرســانی، کلکتور 

شرقی _غربی در دست احداث است، گفت: منبع 

آبی باید احداث شــود تــا در هنــگام بحران های 

خشکسالی نجات بخش فضای سبز منطقه باشد.

وی از تکمیل مســیر دوچرخه ســواری حدفاصل 

خیابــان آذر تا خیابــان شــمس آبادی خبر داد و 

گفت: برای اجرای این طــرح ۷۵ میلیون تومان 

اعتبــار در نظــر گرفته شــده اســت.مدیر منطقه 

یک شــهرداری اصفهان اظهار کــرد: طرح احداث 

مســیر دوچرخه خیابــان عباس آبــاد حدفاصل 

 خیابان اردیبهشت تا شــمس آبادی در دستور کار

 است.

مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان خبرداد:

اجرای طرح پیرایش شهری در خیابان آیت ا...کاشانی

با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، نصف جهان رنگ 
و بوی دیگری خود می گیرد، با دمیدن هوای بهاری در 
کالبد مرده زمین،طراوت شهر دو چندان می شود، قمریان 
مستانه می خوانند و درختان رخت نو به تن می کنند تا 

گردش روزگار و آمدن سال جدید را نوید بدهند.

زمزمه های انتقال موزه تاریخ طبیعی اصفهان به بیشه ناژوان؛

 یک تصمیم غیر اصولی
شهرداری و میراث فرهنگی اصفهان، ایجاد موزه هنرهای سنتی را  کاربری مناسب برای تاالر تیموری 
می دانند. این در حالی است که از ســویی خریداران مجموعه موزه تاریخ طبیعی تالش می کنند در 
این بنای تاریخی بمانند و همچنان این 
کاربــری را حفظ کنند و از ســویی دیگر 
برخی نهادها از جمله شــهرداری، ســاز 
انتقال موزه تاریخ طبیعی بــه ناژوان را 
کوک کرده اند. این پیشــنهاد در گذشته 
بارها به مرحوم دکتر جعفریان، بانی موزه 
تاریخ طبیعی داده شــده بود و حاال هم 
به صاحبان فعلی این مجموعه پیشنهاد 
شده است.سوال این است؛ حاال که قرار 
اســت این موزه تاریخ طبیعی به جایی 
مناســب انتقال پیدا کند، چرا پای آن را به بیشــه ناژوان باز می کنند؟ در حالی که ســاخت  و ساز و 
بارگذاری ها هویت ناژوان را نشــانه می گیرد چگونه موزه ای که باید ساختمان مجهزی داشته باشد 
می تواند به این بیشه منتقل شود؟در این سال ها کاربری های نامناسب با چهره طبیعی ناژوان که باید 
با باغ ها و بیشه ها دیده شود، بر گرده این پهنه تاریخی طبیعی سنگینی کرده است.از باغ پرندگان، 
باغ پروانه ها و خزندگان گرفته تا فضاهای تفریحی چون کارتینگ و کافی شــاپ و رستوران، چهره 
طبیعی ناژوان را مخدوش و حجم زیادی از بازدیدکنندگان را به بیشه ای می کشاند که بیشتر باغ ها و 
مزارع کشاورزان و باغدارانی است که همیشه از در امان نبودن محصوالت و باغ هایشان گالیه دارند. 
دلزدگی باغداران و از بین رفتن بسیاری از باغ ها هم از همین منظر روشن و واضح است؛ امری که سبز 
ماندن ناژوان را تهدید می کند و ایجاد بارگذاری های جدید را قوت می بخشد.گرچه به تازگی ایجاد باغ 
گیاه شناسی اصفهان در ناژوان متوقف شد؛ اما همچنان برنامه احداث باغ های موضوعی چون باغ 
زنبق، انواع پرچین، باغ رز و باغ ملل به قوت خود باقی است. باغ هایی که هیچ مناسبتی با بیشه زارها 
و باغ های میوه ناژوان ندارند و سازمان پارک ها  و فضای سبز شهرداری آنها را برای سبز ماندن ناژوان 
به خورد پهنه طبیعی ناژوان می دهد.حاال اما زمزمه های دیگر از ایجاد بارگذاری جدید تحت عنوان 
موزه تاریخ طبیعی در این بیشه شنیده می شــود.  برنامه ریزی طرح های گردشگری همیشه سایه 
سنگینی بوده بر سر ناژوان و همه اینها به بهای نابودی و از بین بردن این پهنه طبیعی کهن بوده است.

موزه های تاریخ طبیعی در کل دنیا بیشــتر در کنار دانشگاه ها هستند و بیشتر موزه های دانشگاهی 
محسوب می شوند. بنابراین این موزه باید از سوی دانشگاه حمایت شود و مکانی نوساز و استاندارد 
باید در اختیار صاحبان این موزه قرار داده شود.در این میان انتقال مجموعه تاریخ طبیعی به مکانی 
مثل پارک علم و فناوری در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان منطقی تر است تا بیشه ناژوان.شاهین 
سپنتا، عضو انجمن دوستداران اصفهان در این باره گفت: اگر بخواهیم موزه تاریخ طبیعی اصفهان را 
به مکان مناسبی منقل کنیم به طور قطع آن مکان ناژوان نخواهد بود.وی یادآور شد : بارگذاری هایی 
که طی سال های گذشته در ناژوان انجام شده اعم از باغ پروانه ها و آکواریوم و کارتینگ و ...بیش از 
ظرفیت این بیشه طبیعی اصفهان بوده و این اماکن با تاسیسات جنبی خود مثل پارکینگ و غیره در 
عمل بخشی از محیط طبیعی بیشه ناژوان را تخریب و اشغال کرده اند.وی افزود: انتقال موزه تاریخی 
طبیعی به ناژوان در عمل پافشاری بر اشتباهات گذشته است. حتی اگر قرار شود موزه در محل فعلی 
باغ پروانه ها دایر شود باز هم این کار اصولی نیست،  چون همین محل باغ پروانه ها و سایر تاسیساتی 
که خارج از ظرفیت ناژوان به آن تحمیل شدند باید به تدریج طی سال های آینده از ناژوان خارج شوند 
و محیط طبیعی ناژوان آزادسازی شود.به گفته سپنتا، شهرداری اصفهان باید در جانمایی نهادهای 
شهری مثل موزه تاریخ طبیعی نگاه بلند مدت و کالبدی به شهر داشته باشد نه این که صرفا برای حل 

یک مسئله، مشکلی به مشکالت شهر افزوده شود.

با مسئولان

خبر ویژهگزارش

آموزش نیروهای متخصص 
نهاد توسعه محلی در 
بافت های ناکارآمد شهر

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان 
از برگــزاری نخســتین دوره طــرح آموزش 
نیروی متخصص نهاد توسعه محلی) دفاتر 
تســهیل گری( در بافت های ناکارآمد شــهر 
اصفهان خبر داد.سیداحمد حسینی نیا اظهار 
کرد: بازآفرینــی بافت هــای ناکارآمد امری 
سریع نیست، بلکه با توجه به مسائل گوناگون 
ایــن بافت ها در ابعــاد مختلــف اجتماعی، 
اقتصادی و کالبدی، هــر گونه مداخله باید بر 
اســاس طرحی از پیش بررسی شده باشد و 
این فرآیند حساس و پیچیده نیاز به طراحی 
برنامه های هدفمنــد کوتاه مدت، میان مدت 
و بلند مــدت دارد.وی تصریح کــرد: یکی از 
مهم ترین بســترها و زمینه های موفقیت در 
بازآفرینی، آشنایی و مشارکت متخصصان و 
دانش آموختگان علوم شهری از موضوعات و 
مسائل پیشروی بافت های ناکارآمد و تجارب 
اقدامات گذشته در سطح جهان و کشور و نتایج 
حاصل از آن اســت تا بتوان با شناختی دقیق 
شهروندان را به عنوان بازوی اصلی شهرداری 
به مشارکت در بازآفرینی شهری تشویق کرد.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان 
ادامه داد: بــا همین هدف »طــرح آموزش 
نیروی متخصص نهاد توسعه محلی )دفاتر 
تســهیل گری( در بافت های ناکارآمد شــهر 
اصفهان« برنامه ریزی و به اجرا گذاشته شده 
که نخستین برنامه آموزشی آن روز ۲۴ دی ماه 
با حضور ثبت نــام کنندگان ایــن دوره برگزار 
شد.وی با بیان اینکه در این دوره بیش از 1۴0 
نفر از دانش آموختگان شهرسازی، برنامه ریزی 
شــهری، معماری، علــوم اجتماعی، حقوق، 
اقتصاد و سایر رشــته های موثر بازآفرینی با 
هدف افزایش مهارت هــا، دانش و تخصص 
حوزه بازآفرینی شــهری و مسائل بافت های 
ناکارآمد را آموزش خواهند دید، گفت: این دوره 
شامل کارگاه هایی از جمله آشنایی با مفاهیم 
بازآفرینی شهری، بافت فرسوده، بسترسازی 

اجتماعی و نهادسازی است.

ضد عفونی کردن 
مراکز تفریحی صفه

برای حفظ سالمت شهروندان 
و پیشگیری از شیوع ویروس 
کرونا، تمــام وســایل مراکز 
تفریحــی کوه صفــه اصفهان 
ضد عفونی و نکات بهداشتی 

رعایت می شود.

وز عکس ر

عکس: ایمنا

شهرداری رزوه در نظر د ارد به استناد مصوبه شماره 3۹8/110/۲۲0 مور خ13۹8/0۵/۲6 شورای 
محترم اسالمی شهر رزوه نسبت به فروش دو قطعه زمین مسکونی واقع در اراضی مسکن مهر 
از طریق مزایده عمومی به شرح ذیل اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد الشرایط دعوت 
بعمل می آید: جهت اطالع از شرایط و اخذ اسناد مزایده به واحد مالی شهرداری مراجعه یا با 

شماره تلفن 031۵۷۷0300۲ تماس حاصل فرمایند.

پالکهای مسکونی واقع در اراضی مسکن مهر
1( پالک مسکونی شــماره 6۲ به متراژ 188/80 متر مربع از قرار هر متر مربع 1/800/000 ریال 

طبق نظر کارشناسی
۲( پالک مسکونی شماره 1۲۷ به متراژ 1۴۹/60 متر مربع از قرار هر متر مربع 1/800/000 ریال 

طبق نظریه کارشناسی
1- دادن سپرده ای که از ۵ درصد قیمت کارشناسی کمتر نباشد به عنوان سپرده شرکت در مزایده 

به صورت واریز نقدی یا ارائه ضمانت نامه بانکی
۲- برنده اول، دوم و سوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد با شهرداری نباشند سپرده آنها 

به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
3- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.

۴- مدت قبول پیشنهادات از تاریخ نشر آگهی مزایده نوبت دوم به مدت 10 روز می باشد.
۵- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

6- تاریخ بازگشایی پیشنهادات ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 13۹8/1۲/1۹ در محل دفتر 
شهردار می باشد.

آگهی مزایده عمومی

حسین علیمحمدی – شهردار رزوهم الف:777104

نوبت دوم
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در هفدهمین جلســه مدیران صنعت نفــت اصفهان که با حضــور مدیران عامل، 
مدیران و روسای 8 شــرکت و سازمان صنعت نفت مســتقر در این استان برگزار 
شد، بر تعامل، همفکری و انســجام شــرکت های نفتی برای ارتقاء صنعت نفت 
اصفهان تأکید شد.ســیاوش اورنگی،  مدیر شــرکت خطوط لوله و مخابرات نفت 
منطقه اصفهان، ضمــن بیان فعالیت هــا و اقدامات این منطقــه در انتقال ایمن 
و پایدار مواد نفتی در گســتره جغرافیایی ســه استان خوزســتان، چهارمحال و 
بختیاری و اصفهان گزارشــی از رســید و ارســال مواد نفتی از طریق خطوط لوله 
 طی 10 ماه گذشــته اشــاره کرد و گفت: در طول مدت ذکر شــده 25 میلیارد لیتر 
نفت خام از میادین نفتی جنوب کشور دریافت کرده ایم که نسبت به سال گذشته 7 
درصد رشد داشته است و در همین رابطه نفت خام تحویلی به پاالیشگاه اصفهان 6 
درصد و فرآورده های نفتی به تهران 37 درصد افزایش داشته ایم.اورنگی به تشکیل 
شورای فرهنگی صنعت نفت اصفهان و نظارت بیشــتر بر طرح های جامع شهری 
و هماهنگی بیشــتر نماینده صنعت نفت اصفهان در جلســات استانداری با سایر 
شرکت ها به منظور پیشگیری از تصویب طرح هایی که مالحظات و استانداردهای 
رعایت حریم خطوط لوله در آنها رعایت نمی شود برای جلوگیری از حوادث در آینده 
و حفظ حریم خطوط لوله به عنوان دو پیشــنهاد اشــاره و در پایان بر لزوم بررسی 
و بازنگری در طرح ایجاد منطقه ویــژه انرژی اصفهان و توجه بیشــتر به اهمیت 
حفظ حریم خطــوط در این طرح و همچنین رینگ پدافنــد غیرعامل در محدوده 

شرکت های نفتی تأکید کرد.

ایمن سازی مخازن ذخیره نفت و گاز در اصفهان
سید مصطفی علوی، مدیرعامل شرکت گاز استان به ایمن سازی مخازن نفت و گاز 

در استان اصفهان اشاره کرد و گفت: با توجه به حجم عظیم ذخیره سازی مواد نفتی 
در این استان باید با تصمیم جمعی مدیران تالش شود محدوده های این مخازن 
و ذخیره سازی ایمن شود.وی بیان داشت: طبق آمار ثبت شده به طور کلی شبکه 
گذاری خطوط لوله گاز در این استان حدود دو و نیم برابر قطر کره زمین است که با 
انسجام و هماهنگی تاکنون توانسته ایم سربلند باشیم و حراست و حفظ تأسیسات 
از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت که با تصمیمات درســت و انسجام و همفکری 

مجموعه را به شکل مناسبی به آیندگان تحویل دهیم.

لزوم تصمیم گیری جدی مسئولین در مصرف سوخت
حســین صادقیان، مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان 
در سخنان خود ضمن اشــاره به مصرف باالی ســوخت در اصفهان گفت: پس از 
تغییر قیمت سوخت طی چندماه اخیر بخش بزرگی از سیستم حمل و نقل کشور 
و خودروهای فرسوده به ســمت اســتفاده از گاز آل پی جی روی آورده اند که این 
اقدام به یک معضل اجتماعی تبدیل شــده است و مســلما خطرات جدی در پی 
خواهد داشت.سید مجتبی گلســتانه، مدیر منطقه 2 عملیات انتقال گاز از تشکیل 
مجموعه اطالع رسانی حراست ها به عنوان یک پیشنهاد یاد کرد و گفت: الزم است 
از ظرفیت های گاز بان هــا و خط بان ها در جهت حفظ امنیت بیشــتر خطوط لوله 
انتقال گاز و مواد نفتی استفاده شود.وی ادامه داد: با تشکیل شورای فنی می توان 
اقدامات خوبی در خصوص به اشتراک گذاری دانش کار و ارتقاء سیستم های کنترل 
بین شرکت ها انجام داد که در همین راستا در خصوص حفاظت کاتدیک با شرکت 
خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه اصفهان همکاری الزم داشته ایم و امیدواریم این 

همکاری در به اشتراک گذاری دانش در سایر شرکت ها نیز ادامه یابد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان:

در آینده نزدیک تاسیسات فاضالب محور جنوب  شرق اصفهان به بهره برداری می رسد
در هفدهمین جلسه مدیران صنعت نفت اصفهان تأکید شد؛

تعامل و انسجام شرکت های نفتی در منطقه اصفهان ارتقاء پیدا می کند

مدیرعامل شرکت آب وفاضالب اســتان اصفهان با بیان اینکه با اجرای 
تاسیسات فاضالب جنوب شــرق اصفهان  صددرصد کالن شهراصفهان  
دارای زیرســاخت جمع آوری ،انتقال و تصفیه فاضالب می شود ،گفت: 
با اجرای این پروژه  تمام مناطق کالن شــهر اصفهان  دارای تاسیســات 
جمع آوری ،انتقال و تصفیه فاضالب می شوند و دیگر در هیچ منطقه ای 
 در اصفهان فاضالب شــهری از طریق چاه های جذبــی دفع نمی گردد. 
مهندس هاشــم امینی با بیان اینکه اجرای تاسیسات فاضالب جنوب 
شرق اصفهان  به رغم تنگناهای  شــدید مالی در دستور کار قرار گرفت، 
عنوان کرد: در ســال های اخیر یکی از دغدغه های اصلی ساکنان محور 
جنوب شرق اصفهان برخورداری از تاسیسات فاضالب بوده است همین 
امر موجب شد به رغم تنگناهای شدید مالی اجرای تاسیسات فاضالب 
یکی از اولویت ها قرار گیرد.مهندس هاشم امینی افزود: با احداث یک 
باب ایستگاه پمپاژ با ظرفیت 400 لیتر برثانیه ،12 کیلومتر خطوط اصلی  
و کلکتور ،61 کیلومتر خطوط فرعی  با هزینه ای بالغ بر80 میلیارد تومان  

تاسیسات فاضالب محور جنوب شرق شهر اصفهان تکمیل می شود.
وی اعالم کرد: تاکنون بالغ بر  30 میلیارد تومان   به منظور اجرای بیش از 
6/5کیلومتر خطوط انتقال با اقطار 600 الی 1000 میلیمتر ،  6 کیلومترخطوط 
 فرعی با اقطار 200 الی 500 میلیمتر، یک باب ایســتگاه پمپاژ با ظرفیت

 400 لیتر بر ثانیه با بهره مندی از 5 پمپ ازمحل اعتبارات جاری و عمرانی 

هزینه شــده اســت.مهندس هاشــم امینی به جمعیت تحت پوشش 
 خدمات شــبکه فاضــالب در محور جنوب شــرق اصفهــان پرداخت و 
تصریح کرد: در حال حاضر با اجرای این پروژه  بیش از 51 هزار نفر تحت 
پوشش خدمات شــبکه فاضالب قرار می گیرند اما پیش بینی شده در 
ســال 1425 بالغ بر 70 هزار نفر در این منطقه از خدمات شبکه فاضالب 
بهره مند شــوند.وی به مناطق محور جنوب شــرق اصفهان اشاره کرد و 
اظهار داشــت: با اجرای این پروژه ساکنان مناطق شــهرک زاینده رود، 
روشن شهر ، روشن دشت،ردان، فیزادان، اجالس سران،شهرک شهید 
کشوری،پینارت،دنارت،زاوان،کلمه خواران،خیابان سلمان فارسی تحت 
پوشش خدمات شبکه فاضالب قرار می گیرند.مهندس امینی عنوان کرد: 
فاضالب ساکنان محور شــرق اصفهان از طریق یک باب ایستگاه پمپاژ، 
12 کیلومتر خطوط اصلی و کلکتور،61 کیلومتر خطوط فرعی  و شبکه های 

فرعی به تصفیه خانه شرق اصفهان انتقال می یابد.
وی ادامه داد: با اجرای تاسیســات فاضالب محور جنوب شرق اصفهان 
دیگر ساکنان این مناطق نگران آلودگی های زیست محیطی ناشی از عدم 
برخورداری از شبکه فاضالب نیســتند.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
اســتان اصفهان اعالم کرد: با اجرای تاسیســات فاضالب محور جنوب 
شرق اصفهان بیش از 24 هزار و 500 فقره انشعاب فاضالب به مشترکین 

واگذار می شود.

استان چهار محال و بختیاری، بلداجی، 
بلوار شهید بهشتی، گز فردوس بلداجی
09132823872
03834642411
info@ferdowsgaz.com

حاج غالمعلی سلطانی 
بنیانگذار صنعت گز بلداجی
شماره ثبت: 172825
شماره بهره برداری:21-7391
پروانه تاسیس از وزارت بهداشت و درمان 4423
شماره پروانه بهداشتی ساخت: 11005/25
گز فردوس با بیش از نیم قرن سابقه درخشان
اولین تولیدکننده گز در بلداجی و تنها 
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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