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با وجود خلوت بودن خیابان ها، اما هوای اصفهان در روزهای اخیر به شدت آلوده بوده است؛

همدستی »کرونا« با آلودگی هوا!
5

  مجسمه های جدید به شهر می آیند
 در نوروز 99؛ 

7

کرونا، درصد اشغال 
مهمانخانه های اصفهان را 

به 1۵ درصد رساند

 ۵2 کاروان از استان 
اصفهان، به حج تمتع 99 

مشرف خواهد شد

شهردار اصفهان:

تهدید پیش آمده را با 
همدلی مدیریت می کنیم
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عک اصفهان قادر به تامین شکر 
مورد نیاز خود نیست

 جدال مرگ و زندگی 
در اصفهان

3
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کلیه اماکن و محوطه های 
 تاریخی اصفهان 

ضدعفونی شده است
 صفحه  7

 رییس اداره اطالع رسانی 
آموزش و پرورش اصفهان:

ارتباط معلمان و دانش آموزان 
در فضای مجازی برقرار است

 صفحه   5

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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کرونا مانع سفر رییس جمهور چین به توکیو شد
منابع دیپلماتیک چینی و ژاپنی می گویند که ســفر رییس جمهور چین به توکیو به دلیل درگیری 
دو کشور با ویروس کرونا چند ماه به تاخیر خواهد افتاد.چین و ژاپن در حال برنامه ریزی برای به 
تاخیر انداختن سفر »شــی جینپینگ« رییس جمهوری چین به توکیو به دلیل درگیری دو طرف 
با ویروس کرونا هستند.به گزارش رویترز، این سفر قرار بود اوایل ماه آوریل برگزار شود؛ اما منابع 
دیپلماتیک در دو کشور می گویند که احتماال به اواخر پاییز موکول خواهد شد.این درحالی است که 
»شینزو آبه« نخست وزیر ژاپن روز شنبه در نشســت خبری خود گفته بود که مقدمات سفر آقای 

شی به توکیو در حال انجام است.

رییس جمهور افغانستان:

 تعهدی برای آزادی زندانیان طالبان نداریم
رییس جمهور افغانستان با اشاره به محدود بودن مذاکرات آمریکا و طالبان، تاکید کرد برای آزادی 
زندانیان این گروه تعهدی وجود نــدارد.وی گفت: من به نمایندگی از دولت افغانســتان به مردم 
عزتمند خود اطمینان می دهم که برای حفظ صلح پایدار و نظام جمهوری اسالمی افغانستان از هیچ 
کوششی دریغ نکنم.غنی با اشــاره به توافق آمریکا و طالبان افزود: بحث ها میان آمریکا و طالبان 
محدود است؛اما میان حکومت افغانســتان و طالبان وسیع است.وی ادامه داد: هیچ نوع تعهدی 
برای رهایی 5000 زندانی طالبان وجود ندارد. ما این موضوع را به صورت شفاف با خلیلزاد و مقامات 

دیگر در میان گذاشته ایم.

واکنش »ماهاتیر«  به سوگند نخست وزیر جدید مالزی
منابع خبری گزارش دادند: درحالی که محی الدین یاســین به عنوان نخست وزیر هشتم مالزی صبح 
یکشنبه در نزد پادشاه این کشور در ایستانا نگارا سوگند یاد کرد، ماهاتیر محمد او  را نخست وزیر مشروع 
ندانست و خواستار نشســت فوری دیوان رایت یا مجلس نمایندگان این کشور شد.رسانه های مالزی 
دراین زمینه گزارش دادند: محی الدین یاسین که توسط پادشاه مالزی به عنوان جایگزین ماهاتیر محمد 
و نخست وزیر آتی این کشور سوگند یاد کرده از همه طرف های سیاسی دراین کشور خواسته است تا با 
تصمیم پادشاه که براساس قانون اساسی و قانون فدرال این کشور اتخاذ شده، همراهی کنند.این درحالی 
اســت که ماهاتیر محمد که ائتالف پاکاتان هاراپان را رهبری می کند، این موضوع را رد کرده و خواستار 
نشست فوری پارلمان شده است.وی اعالم کرد که از حمایت ۱۱۴ نفر از مجلس نمایندگان ۲۲۲ نفره این 
کشور برخوردار است.ماهاتیر محمد در گفت وگو با خبرنگاران اظهار تاسف کرد و گفت: این یک موضوع 
عجیب است، بازندگان انتخابات سراسری گذشته، قرار است دولت تشکیل دهند و برندگان این انتخابات 

دراین صورت به عنوان مخالفان خواهند بود.

اتریش، مرزهایش را به روی پناهجویان می بندد
صدراعظم اتریش با توجه به هجوم پناهجویان از مرز ترکیه به سمت یونان برای ورود به حوزه اروپا 
از احتمال بسته شــدن مرزهای کشــورهای حوزه بالکان خبر داد.به گزارش روزنامه ایندیپندنت، 
سباســتین کورتس با توجه به هجوم پناهجویان به اروپا در ســال های ۲0۱5 تا ۲0۱۶ گفت: ما در 
اتحادیه اروپا و در طول مســیر بالکان غربی با شــرکای خود در تماس هســتیم. در صورت عدم 
موفقیت محافظت از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا، اتریش از مرزهای خود محافظت خواهد کرد.
کورتس در انتقاد از تصمیم دولت ترکیه و هجوم مهاجرت غیرقانونی پناهجویان در بیانیه ای خاطر 
 نشان کرد:  اتریش آماده است تا کشورهای واقع در مرزهای بیرونی اتحادیه اروپا را با پلیس های

  اضافی مــورد حمایت قــرار دهد تــا پناهجویــان در همــان مرزهــای خارجی اتحادیــه اروپا 
متوقف شوند.

آمریکا و طالبان در آستانه صلحی قرار دارند که نه دولت مرکزی و نه تاثیرگذار ترین کشور همسایه یعنی ایران به این پیمان خوش بین نیستند؛

آخرین برگ برنده آمریکا در افغانستان

ترامپ اعالم کــرده به زودی بــا طالبان  علیرضا کریمیان
توافق نامه صلحــی را امضا خواهد کرد که 
می تواند مهم ترین دستاورد صلح برای دولت آمریکا و اولین از نوع خود 
در منطقه باشد. اینکه  آمریکا با گروهی پیمان صلح امضا کند  که نزدیک 
به دو دهه با آن در حال جنگ بوده است، البته اگر صلح و توافقی پایدار 
باشد، می تواند تحولی بزرگ در دستگاه دیپلماتیک آمریکا را رقم بزند. 
هر چند به نظر نمی رسد تنها امضای یک پیمان بتواند صلحی پایدار در 
افغانستان ایجاد کند به خصوص آنکه ایران و دولت مرکزی افغانستان 
با این پیمان مخالف هستند و فعاالن سیاسی در داخل این کشور هم 
چندان به پایبندی طالبان به این توافق خوش بین نیستند. براساس 
این توافق، آمریــکا برنامه ای برای خروج تدریجــی نیرو های خود از 
افغانستان طراحی می کند. در حال حاضر، آمریکا حدود ۱۳000 نیرو در 
افغانســتان دارد که در صورت اجــرای توافق این نیرو هــا به تدریج از 
افغانستان خارج خواهند شد. دولت های آمریکا و افغانستان روز شنبه 
در بیانیه مشترکی اعالم کردند براساس توافق صلح با طالبان، ظرف ۱۳5 
روز، آمریکا تعداد نیروهایش در افغانســتان را بــه ۸500  نفر کاهش 
می دهــد. در همین بیانیه آمده اســت که آمریکا ظــرف ۱۴ ماه، همه 
نیروهایش را از افغانستان خارج خواهد کرد.کاهش بیشتر نیروها، به 
پایبندی طالبان به »کاهش خشونت ها« بستگی خواهد داشت. هنوز 

معلوم نیست که خروج تدریجی نیرو های آمریکا و متحدان غربی اش 
از افغانستان، به چه نحوی اتفاق خواهد افتاد؛ اما طبق توافق، آمریکا و 
قدرت های غربی در افغانستان پایگاه های نظامی خواهند داشت. دولت 
افغانســتان اما مراتب نگرانی خود از آینده این طرح را علنا بیان کرده 
است . طالبان در حالی با آمریکا توافق صلح امضا کرد که ۱-  دولت غنی 
در این امضا نقش چندانی نداشــت، ۲-طالبان ســالح خود را زمین 
نگذاشته و همچنان اراضی وسیعی را در کنترل دارد. ۳-خروج نیرو های 
آمریکایی و غربی از افغانستان، حتی اگر تدریجی اتفاق بیفتد، ممکن 
است دولت کابل را در برابر طالبان تضعیف کند. حال که هزاران نیروی 
آمریکایی و غربی با بهترین تجهیزات نظامی در افغانســتان مســتقر 
هستند و طالبان ۴0 درصد خاک افغانستان را در تصرف دارد، می توان 
تصور کرد که در صورت خروج نیرو های خارجــی، طالبان چه مقدار از 
اراضی افغانستان را در اختیار خواهد داشت. از سوی دیگر ایران و روسیه 
نیز چندان از این روند استقبال نکرده اند و آن را نوعی دخالت در آینده 
سیاســی افغانســتان عنوان کرده اند. ایران در بیانیه ای اعالم کرد که 
آمریکا جایگاه حقوقی برای تعیین آینده سیاســی در افغانستان دارد، 
این به منزله به رسمت نشناختن این پیمان صلح از سوی ایران  خواهد 
بود. در  این بیانیه آمده است:جمهوری اسالمی ایران معتقد است حضور 
نیروهای خارجی در افغانستان غیر قانونی بوده و از دالیل اصلی جنگ 

و ناامنی در آن کشور است. خروج این نیروها الزمه دستیابی به صلح و 
امنیت در افغانستان اســت و هر اقدامی که زمینه خروج این نیروها را 
فراهم کند به صلح در آن کشــور کمک خواهد کــرد.وزارت امورخارجه 
جمهوری اســالمی ایران، اقدامات آمریکا را تالشی برای مشروعیت 
بخشیدن به حضور نیروهایش در افغانستان دانست و اعالم کرد: ایران 
با این اقدامات مخالف اســت و آمریکا جایگاه حقوقی برای امضای 
قرارداد صلح یا تعیین تکلیف در مورد آینده افغانســتان ندارد.در ادامه 
بیانیه آمده است: معتقدیم سازمان ملل متحد از ظرفیت های مناسبی 
برای تســهیل مذاکرات بین االفغانی و نیز نظــارت و تضمین اجرای 
توافقات حاصله برخوردار است. جمهوری اسالمی ایران ضمن احترام 
به حاکمیت و تمامیت سرزمینی افغانســتان آمادگی دارد در راستای 
راهبرد امنیت ملی خود، هر گونه کمکی را برای اســتقرار صلح، ثبات و 
امنیت در افغانستان ارائه کند. امیدواریم در افغانستان دولتی بر سر کار 
بیاید که با همســایگان خود روابط دوســتانه و برادرانه داشته و بتواند 
تروریسم را ریشه کن کند.حال باید دید آیا مانور صلح آمریکایی ها در 
افغانستان می تواند به ســرانجام خوبی برســد یا در نهایت به همان 
سرنوشــت نامعلوم در عراق و لیبی ختم خواهد شد به خصوص آنکه 
آمریکایی ها می دانند بدون موافقت ایران، سرانجام چندان روشنی در 

انتظار این صلح نخواهد بود.

مرکز مستشــاری نظامی ایران در ســوریه با اشاره 
به تداوم حمالت توپخانه ای ترکیــه به مواضع این 
مرکز، ترکیه را به برخورد عقالنــی با موضوع ادلب 
و بر اســاس مصلحت مردم این کشور دعوت کرد.

به گزارش شــبکه »المیادین« متــن بیانیه مرکز 
مستشــاری ایران درباره تحوالت ادلب به شــرح 
زیر است:»به نیروهایمان دســتور دادیم نظامیان 
ترکیه را در ادلب هدف قرار ندهند تا جان آنها حفظ 
شود. نیروهای ما نیز با وجود  اینکه آنها را در تیررس 
داشتند، از هدف قرار دادن شــان خودداری کردند 
اما ارتش ترکیــه همچنان به گلوله بــاران توپخانه 
ای مواضع و مراکز و پایگاه های ما ادامه می دهد.

مرکز مستشــاری نظامی ایران در سوریه نظامیان 

ترکیه را دعوت به برخورد عقالنی بر اساس مصلحت 
ملت های ســوریه و ترکیه می کند. بــاز هم تاکید 
می کنیم فرزندان ملت ترکیه در ارتش آن کشور در 
منطقه ادلب در تیررس نیروهای نظامی ما هستند 
و به راحتی می توانســتیم انتقام بمباران مراکزمان 
را از آنها بگیریم؛ اما در پاســخ به دســتورات صادر 
شده از فرماند هانمان خویشــتن داری کرده ایم.از 
آنها دعوت می کنیم بــه فرماندهان و رهبران ترکیه 
برای حفظ آرامش و جلوگیری از ریخته شدن خون 
نظامیان ترکیه در خاک ســوریه فشــار وارد آورند.

اعالم می کنیم به رغم شرایط بسیار سخت و طاقت 
فرســای به وجود آمــده همچنان در کنــار دولت و 
مردم و ارتش سوریه در میدان مبارزه با تروریسم تا 

آزادسازی و پاک سازی کامل خاک این کشور قرار 
داریم و همــگان را به تفکــر و درک خطرات بزرگی 
که ادامه دشــمنی و حمالت علیه ســوریه به وجود 

می آورد، دعوت می کنیم«.
گفتنی اســت؛ ۳۴ نظامی ترکیه بامداد جمعه در 
حمله هوایی که در نزدیکی روستای »الباره«، واقع 
در »جبل الزاویه«، در حومه استان ادلب انجام شد، 

کشته شدند. 

اصطکاک بین ایران و ترکیه در سوریه

هنوز از نمایندگان برای حضور درجلسات ستاد مقابله با کرونا دعوت نشده است
عضو هیئت رییسه مجلس آخرین روند تصمیمات درباره برگزاری یا عدم برگزاری جلسات علنی پارلمان را تشریح کرد.امیرحسین قاضی زاده هاشمی، عضو 
هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه طبق مصوبه هیئت رییسه مجلس قرار بود که بنده به همراه آقایان پزشکیان و رنجبرزاده از طرف مجلس در 
جلسات ستاد مقابله با کرونا شرکت کنیم، اظهار داشت: این مصوبه به این ستاد ابالغ شده؛ اما تاکنون از طرف ستاد مقابله با کرونا برای حضور در جلسات از ما 
دعوت نشده است.وی افزود: قرار بود ما به نمایندگی از مجلس در جلسات ستاد مقابله با کرونا شرکت کنیم و گزارشی از جلسات ستاد به هیئت رییسه ارائه دهیم 
تا درباره برگزاری و یا عدم برگزاری جلسات علنی پارلمان تصمیم گیری شــود.عضو هیئت رییسه مجلس با بیان اینکه به دلیل عدم حضور ما در جلسات ستاد 
مقابله با کرونا در باره تعطیلی جلسات علنی پارلمان تصمیم گیری نشــده، ادامه داد: با توجه به مسائل پیش آمده فعال جلسات علنی مجلس برگزار نمی شود.

قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه از طرفی هم قرار بود کمیسیون تلفیق که بررسی بودجه سال 99 را در دستور کار خود دارد ،روزیکشنبه ۱۱ اسفند درباره برگزاری یا 
عدم برگزاری جلسات علنی پارلمان تصمیم گیری کند، بیان داشت: اعضای کمیســیون تلفیق هنوز در این باره تصمیم گیری نکرده اند و اگر هم تصمیمی اتخاذ 

کنند مصوبه کمیسیون تلفیق در نهایت باید در جلسه هیئت رییسه مجلس مطرح و تصمیم نهایی با هیئت رییسه مجلس، خواهد بود.

 عضو مجمع تشخیص:

در FATF اصطالحی به نام 
لیست سیاه وجود ندارد

نقل قول روز

 آخرین تحوالت پروازها را
 از ستاد کنسولی وزارت امور خارجه بپرسید

وزارت امور خارجه از ایرانیان خواســت با توجه به توقف برخی پروازها، با ستاد ارتباطات کنسولی 
وزارت امور خارجه تماس بگیرند و از آخرین تحوالت و اقدامات انجام شــده در این خصوص آگاه 
شوند.اداره کل اطالع رسانی و امور ســخنگویی اعالم کرد به منظور ســاماندهی و تسریع در روند 
خدمت رســانی و پاســخگویی به هموطنان عزیزی که با توجه به توقف برخی پروازها از مبدأ و به 
مقصد کشورمان از سوی تعدادی از کشــورها در ارتباط با کرونا  با مشکالتی مواجه شده اند، ستاد 
شبانه روزی ارتباطات کنسولی در محل وزارت امور خارجه تشکیل شده است.براساس این گزارش، 
ستاد ارتباطات کنسولی به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به سواالت هم میهنان در خصوص 
آخرین تحوالت در مبدأ و مقصد پروازهای کشورمان است.اداه کل اطالع رسانی و امور سخنگویی 
وزارت امور خارجه افزود: ایرانیان می توانند با شماره تلفن 0۲۱۶۱۱5۳009 تماس گرفته و از آخرین 

تحوالت و اقدامات انجام شده  در خصوص پروازها آگاه شوند.

 تماس تلفنی »روحانی« با امیر قطر درباره کرونا
رییس جمهور در تماس تلفنی با »شیخ تمیم بن حمد آل ثانی« امیر قطر  گفت: سفر جنابعالی به 
تهران در راستای توسعه مناســبات و همکاری ها موفقیت آمیز بوده و امیدوارم در دیدار سران دو 
کشور در آینده در دوحه برای توســعه روابط و همکاری های فی مابین گام های موثرتری برداشته 
شود.روحانی با بیان اینکه امروز ویروس کرونا به یک مشــکل جهانی تبدیل شده و همه ملت ها 
و دولت های جهان باید در کنار هم بوده و با کمک به یکدیگر هرچه زودتر از این مشــکل عبور کنند، 
اظهار کرد: خوشبختانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشــکی ایران برنامه ریزی ویژه ای برای 
مدیریت و کنترل شیوع این ویروس انجام داده است.وی با اشاره به ضرورت همکاری های دوجانبه 
و منطقه ای میان همه کشورهای منطقه، گفت: جمهوری اسالمی ایران در خصوص تبادالت تجاری 
و صادرات کاال در حال اجرای پروتکل های بهداشتی خاصی است و بر این امر اهتمام دارد.رییس 
جمهور افزود: همچنین برای رفت و آمد مسافران دو کشــور هم پروتکل بهداشتی ویژه ای در نظر 

گرفته شده که با رعایت آن می توانیم پروازها را بین دو کشور به حالت عادی برگردانیم.

فرمانده نیروی زمینی ارتش: 

سرباز مبتال به کرونا نداشته ایم
فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: در جهاد خودکفایی نزاجا به دســتاورد جدیدی برای تشخیص 
آنالین کرونا رسیده ایم که برای تایید به وزارت بهداشت فرستاده شده است.امیر حیدری با تاکید 
بر اینکه نیروی زمینی ارتش با اخالص تمام در اختیار وزارت بهداشــت و درمان است، خاطر نشان 
کرد: با همکاری عزیزان مان در وزارت بهداشت و درمان، ان شاءا... به زودی این بالیی که ناخواسته 
کشورمان به آن دچار شده است را شکست خواهیم داد.وی با بیان اینکه عمده تجهیزات مقابله با 
کرونا در ارتش متعلق به نیروی زمینی ارتش اســت، ادامه داد:  برنامه داریم که در روزهای آینده 
حالت آفندی نســبت به ویروس کرونا پیدا کنیم.فرمانده نزاجا گفت: طبق برنامه قرار است مراکز 
بیمارستانی تهران با تجهیزات نیروی زمینی ارتش ضدعفونی شوند.امیر حیدری با بیان اینکه ما تا 
امروز در پادگان هایمان به لحاظ اقدامات ویژه ای که انجام می دهیم، مورد ابتال به کرونا نداشته ایم، 
خاطرنشان کرد: ما طی مدت اخیر سرباز ورودی هم داشــته ایم؛ اما به لحاظ تمهیدات ویژه ای که 
داشتیم، موردی از ابتال به کرونا وجود نداشته اســت.وی در پایان گفت: عزیزان ما در بخش جهاد 
خودکفایی نیروی زمینی ارتش، چند وســیله منحصر به فرد را ســاخته اند و جهت تایید به وزارت 
بهداشت فرستاده شده است که اگر تایید شوند به یک دستاورد بســیار بزرگ در زمینه شناسایی 

آنالین و سریع ویروس کرونا دست پیدا کرده ایم.

کافه سیاست

یک عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
گفت: اینکه گفته می شــود اگر ایران با تعبیر 
غلط مطبوعات به لیست سیاه FATF بپیوندد 
برای بازگشــتش حتی بعــد از تحریم های 
آمریکا نیز پروســه طوالنی نیاز اســت، باید 
بگویم که چنین حرفی درست نیست.غالمرضا 
مصباحی مقدم در ارتباط با قرار گرفتن ایران 
 FATF اظهار کرد: در FATF در لیست ســیاه
اصطالحی به نام لیست ســیاه وجود ندارد. 
در این برهه ما مجددا وارد لیســت کشورهای 
غیرهمکار با FATF شــدیم.وی در ارتباط با 
امکان همکاری مجــدد با FATF گفت: آنچه 
تصویب شده مجددا فرجه ای برای ایران باقی 
گذاشته که هر وقت دو کنوانســیون پالرمو و 
CFT تصویب شد، امکان ورود ایران به لیست 
کشورهای همکار  وجود دارد. این عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: تا 
به االن ۳9 توصیــه از ۴۱ توصیه FATF عمل 
شــده اما منفعتی برای ایران نداشته است.

وی در توضیح نام مناسب برای شرایط فعلی 
ایران در مقابل FATF گفت: آنچه وجود دارد 
لیست کشورهای همکار، غیرهمکار، در حال 
همکاری و تعلیق شده در حال همکاری با نهاد 
است. استفاده از لیست سیاه اثر بسیار بدی 
روی افکار عمومی جامعه ما دارد. این استاد 
دانشگاه خاطرنشــان کرد: بانک ها و شرکت 
های درجه ۳ دنیا هنــوز با ایران همکاری می 
کنند. آن ها با آمریکایی هــا تعاملی ندارند یا 
اگر دارند بسیار اندک است، بر همین اساس از 

مورد تحریم شدن نمی ترسند.

جمهوری اسالمی ایران معتقد است حضور نیروهای 
خارجی در افغانستان غیر قانونی بوده و از دالیل اصلی 
جنگ و ناامنی در آن کشور است. خروج این نیروها الزمه 

دستیابی به صلح و امنیت در افغانستان است

بین الملل

موضوع: باســتناد مصوبه شــماره 9۸/۱۴7۱ مورخ 9۸/05/۱۲ شورای محترم 
اسالمی شهر نجف آباد در خصوص بهره برداری از پارکینگ های پارکهای سطح 

شهر نجف آباد )آبشار، کوهستان، الله(
مدت مزایده: یک سال شمسی از تاریخ عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری نجف آباد
محل اجاره: بهره برداری از پارکینگ های پارکهای ســطح شهر نجف آباد )آبشار، 

کوهستان، الله(
شرایط شرکت در مزایده: شرکت برای عموم آزاد می باشد که بایستی دارای کپی 
شناسنامه و یا کارت ملی معتبر باشند )رعایت منع مداخله کارکنان دولت الزامی 

است(.
سایر شرایط مزایده در اسناد مزایده ذکر گردیده است.

مهلت و محل دریافت اسناد مزایده و پیشنهاد قیمت: از افراد واجد شرایط دعوت 

می شود برای کســب اطالعات بیشتر و دریافت اســناد مزایده تا پایان 
وقت اداری روز پنجشنبه 9۸/۱۲/۲۲ به سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر 
شــهرداری نجف آباد مراجعه و پیشــنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری 
روز دوشنبه 9۸/۱۲/۲۶ به دبیرخانه محرمانه شهرداری نجف آباد تحویل نمایند.

اسناد مزایده: برای دریافت اسناد مزایده )قیمت پایه کارشناسی، میزان سپرده 
و...( مبلغ ۲00/000 ریال طی فیش واریزی به حساب سیبای بانک ملی به شماره 
0۱۱۲۶۴۳۳۴۶005 سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری نجف آباد 

اقدام نمایند.
هرگاه برنده یا برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها 

به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
تذکر1: هزینه های برگزاری مزایده به عهده برنده یا برندگان مزایده خواهد بود.

تذکر 2: کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

آگهی مزایده )نوبت دوم(

رضا رضایی- مدیر عامل سازمانم الف:781589

چاپ  دوم
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رییس جامعه حرفه ای مهمان پذیران استان:

کرونا، درصد اشغال مهمانخانه های اصفهان را به 1۵ درصد رساند
رییس جامعه حرفه ای مهمان پذیران اســتان اصفهان گفت: در پی شیوع ویروس کرونا در کشور هنوز 
ممنوعیتی برای پذیرش مســافران در مهمانخانه های اصفهان اعمال نشــده؛اما تا حد امکان مراحل 
استریلیزه و ضدعفونی این مراکز اقامتی را انجام می دهیم.اســدا...عدالت پناه در خصوص وضعیت 
مهمان پذیران در پی شیوع ویروس کرونا در کشور و محدودیت سفرها، اظهار کرد: طبق آمارگیری از بیشتر 
مهمان پذیران اصفهان، در حال حاضر مسافران زیادی در آنها مستقر نیست و با توجه به کاهش سفرها، از 
میزان مسافران کاسته شده است.وی با اشاره به برگزاری همایش هایی به منظور آموزش و آگاهی بخشی 
درباره این ویروس به صاحبان مهمانخانه ها، توضیح داد: حدود ۲۰ روز پیش همایشــی از سوی اداره 
بهداشت برگزار و آموزش های الزم در خصوص ویروس کرونا و راهکارهای پیشگیری و مقابله با آن داده 
شد که بیشتر همکاران در آن شرکت کردند.عدالت پناه تداوم این شرایط را برای مهمان پذیران اسفناک 
پیش بینی کرد و افزود: در پی شیوع کرونا در کشور و طی یک هفته گذشته شاهد روند نزولی پذیرش ها 
در مهمانخانه های استان هستیم به طوری که یک واحد اگر در حالت عادی ۶۰ تا ۷۰ درصد ظرفیت خود 

پذیرش داشت، اکنون درصد اشغالی آنها به ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش یافته است.

رییس اتحادیه کفش اصفهان: 

در صورت حمایت، صنعت کفش رشد می کند
رییس اتحادیه کفش اصفهان اظهار کرد: وجود ۲۰ کارخانه بزرگ کفش در اصفهان نشان دهنده توان این 
استان در تولید و صادرات کفش است به نحوی که اصفهان پس از تهران و تبریز در رتبه سوم تولید کفش 
کشور قرارگرفته است. اکبر زاهدی از ظرفیت اشتغال زایی فراوان این صنعت خبر داد، زیرا با رونق صنعت 
کفش، صنایع دیگری همچون نســاجی، چرم طبیعی و مصنوعی، ماشین سازی و قالب سازی، مواد 
پلیمری رنگ و چسب و... نیز پررونق خواهند شد.وی افزود: هم اکنون نیز پنج هزار نفر در کارخانه های 
مرتبط با تولید کفش در حال فعالیت هستند که عددی قابل توجه است.زاهدی ادامه داد: در حال حاضر 
اصفهان، به دلیل اجرایی کردن طرحی برای تولید کفش های مصنوعی، بزرگ ترین مرکز تولید آن در کشور 
محسوب می شود؛ اما مشکالتی بر سر راه فعاالن این صنعت وجود دارد که موجب نارضایتی آن ها شده 
است. شاید بزرگ ترین مشکالت تولیدکنندگان کفش اصفهان، تامین مواد اولیه است زیرا با نوسانات نرخ 
ارز و عدم ثبات قیمت مواد اولیه، تولیدکننده امنیتی برای تولید کاال ندارد و نرخ ها نوسان پیدا می کنند. 
زاهدی بیان کرد: عالوه بر آنکه مواد اولیه وارداتی گران به دست تولیدکنندگان می رسد، قیمت مواد اولیه 
داخلی هم تحت تاثیر نرخ ارز، نوسان پیدا می کند. به این ترتیب ارائه یارانه و بسته های حمایتی می تواند 

در موفقیت تولیدکنندگان کفش، موثر واقع شود.

رییس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان قند و پولک و نبات اصفهان:

اصفهان قادر به تامین شکر مورد نیاز خود نیست
رییس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشــندگان قند و پولــک و نبات اصفهان با بیــان اینکه اکنون 
کارگاه های تولید پولک و نبات نمی توانند با صد درصد ظرفیت خود کار کنند، اظهار داشت: شکر که 
مواد اولیه تولید پولک و نبات است موجود نیست و ما درخواســت شکر خود را برای تهران ارسال 
کردیم اما با وجود  اینکه هزینه آن هم پرداخت شده بود حواله ما را به استان خوزستان منتقل کردند 
و  تا رسیدن شکر به اصفهان نزدیک به دوهفته دیگر طول می کشد.علیرضا شیروانی، استفاده نکردن 
از ظرفیت تولید شکر در اصفهان را بزرگ ترین مشکل تولید پولک و نبات دانست و عنوان کرد: مشکل 
بزرگ اصفهان این است که نمی تواند شــکر مورد نیاز خود را تامین کند و با وجود  اینکه کارخانه در 
خود اصفهان ۱۱تن شکر تولید می کند؛ اما متاسفانه حواله ما به استان های دیگر مثل خوزستان و 
قم می رود و اگر هم اعتراضی بشود پاسخی نمی دهند و ما هم باید هزینه حمل ونقل پرداخت کنیم 

و هم واحدهای تولیدی ما باید منتظر مواد اولیه باشند.

مردم نگران انتقال ویروس کرونا از دام و محصوالت دامی هستند و شایعات در این زمینه موجب کاهش خرید برخی از اقالم 
دامی و لبنیاتی شده است؛

سایه »کرونا« بر سر بازار  گوشت

طی روزهای اخیر قیمت ها در بازار گوشت  مرضیه محب رسول
و دام در کشور به شدت متغیر بوده است. 

مردم نگران شــیوع کرونا هســتند و خریدها کاهش پیدا کرده، این 

مسئله البته بر سر تولیدات دامی هم سایه انداخته و بازار برخی از اقالم 

مانند جگر گاو و گوسفند را به شــدت کاهش داده به طوری که قیمت 

جگر گاو و گوسفند در بازار به نصف حتی یک سوم کاهش یافته و مردم 

نگران ابتالی آنها به ویروس کرونا هستند؛ اما مدیرکل دفتر قرنطینه 

و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی کشور می گوید دام ها به ویروس 

کرونا مبتال نمی شــوند.وی تاکید کــرده که  تاکنون در دنیا ســرایت  

ویروس کرونا به دام و طیور گزارش نشده و این موضوع را در ایران نیز 

نخواهیم داشت.

»سید بهمن نقیبی« افزود: ویروس کووید - ۱9 همانند ویروس های 

مرس و ســارس منشــأ اصلــی آن از حیوان به انســان اســت.وی 

اظهارداشت: تاکنون ابتالی ویروس کووید - ۱9 از انسان به دام و طیور 

در هیچ جای دنیا گزارش نشده است.نقیبی تصریح کرد: احتمال آن 

می رود در اثر عطسه و نشســتن این ویروس روی سطح بدن دام یا 

طیور به صورت مکانیکی قابل انتقال به افراد دیگر باشد؛ اما این که از 

انسان به حیوان ابتال پیدا کند تاکنون گزارش نشده است.

ترس از کرونا کار را به جایی رســانده که کشــورهای همسایه واردات 

محصوالت دامی از ایران را محــدود و یا قطع کرده اند! این مســئله 

نگرانی ها در داخل در مورد ســالمت دام ها را افزایــش داده؛ اما بر 

اساس اعالم مسئوالن از جمله مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان در 

حال حاضر ســالمت تولید و عرضه فرآورده های دامی از جمله شیر، 

مرغ و گوشت تحت نظارت دامپزشکی اســتان اصفهان است و هیچ 

نگرانی بابت ویروس کرونای جدید وجود ندارد.

شهرام موحدی با اشاره به شیوع ویروس کرونا و نگرانی برخی مردم 

در خصوص محصوالت دامی و صنایع لبنی، اظهار کرد: کرونا موضوع 

جدیدی نیســت و ویروس آن در دام شناخته شــده و بیماری های 

خاص خود را دارد و ما سال هاســت با این بیماری در حوزه دام آشنا 

هســتیم.وی در خصوص کووید ۱9، توضیح داد: کرونای جدید از نظر 

ژنتیکی و ســاختاری با تمام بیماری هایی که مشترک بین انسان و 

دام بوده اندکی متفاوت است.مدیرکل دامپزشــکی استان اصفهان 

گفت: آنچه ســازمان بهداشــت جهانــی دام اعالم کــرده هیچ گونه 

ردپایی مبنی بر انتقال ویروس کرونای جدید از دام و یا فرآورده های 

 خام دامی به انســان دیده نشــده و حتی در ســطح دنیــا گزارش

 نشده است.

وی افزود: البته برخی دام های زنده نیز به وســیله انتقال مکانیکی 

می توانند ویروس را منتقل کنند، به این شــکل که شخص در محیط 

بیرون نباید به طور مستقیم با ســگ و گربه در ارتباط باشد.موحدی 

اظهار کرد: در حوزه فــرآورده های خام دامی از جمله گوشــت، مرغ، 

شــیر و ... هیچ مشــکلی در انتقال ویروس کرونا جدید در کشــور و 

اســتان وجود ندارد.وی با تاکید بر اینکه تضمین فرآورده های دامی 

بر عهده دامپزشکی است، تصریح کرد: در حال حاضر سالمت تولید و 

عرضه فرآورده های دامی از جمله شــیر، مرغ و گوشت تحت نظارت 

دامپزشکی استان اصفهان است و هیچ نگرانی بابت ویروس کرونای 

جدید وجود ندارد. این اولین بار نیست که بازار دام و لبنیات کشور دچار 

شایعات فلج کننده می شود؛ طی ماه های قبل هم شایعه وجود سم 

آفالتوکسین موجب شــد تا بخش زیادی از مردم نسبت به سالمتی 

صنعت لبنیات کشور بدبین شوند و عمال فروش کارخانجات به شدت 

کاهش یافت و حــاال هم دوباره موضوع کرونــا در حال فروبردن این 

صنعت در رکود است.

بر اساس اعالم مسئوالن از جمله مدیرکل دامپزشکی استان 
اصفهان در حال حاضر سالمت تولید و عرضه فرآورده های 
دامی از جمله شیر، مرغ و گوشت تحت نظارت دامپزشکی 
استان اصفهان است و هیچ نگرانی بابت ویروس کرونای 

جدید وجود ندارد

کافه اقتصاد

آدرس فروشگاه: بلداجی، بلوار مدرس
آدرس کارخانه: بلداجی، شهرک صنعتی، فاز1
09133828246
03834643380 - 03834644934
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نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس خبر داد:

تشکیل آزمایشگاه تشخیص کرونا در کاشان 

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسالمی اظهار 
داشت: با توجه به اینکه کاشان و آران و بیدگل نزدیک ترین شهر به مرز 
قم هستند، باید تمهید میدانی گسترده و دقیقی را انجام بدهیم؛ برای 
همین در تهران با وزیر بهداشت و معاونان و استاندار اصفهان جلسات 
و مذاکراتی انجام شد تا از پیشگیری و همه گیر شدن این ویروس در 

کاشان و آران و بیدگل جلوگیری به عمل آوریم.
ســید جواد ســاداتی نژاد با تاکید بر اینکه مدیریــت ویروس کرونا 
در کاشــان باید یکپارچه شود، گفت: بر اســاس جلسه ای که با وزیر 
بهداشت انجام دادیم تصمیم گرفته شد یک ستاد مشترک مبارزه با 
ویروس کرونا در منطقه ایجاد شود تا همه  ظرفیت های دوشهرستان 
برای مبارزه با این ویروس وارد میدان شــوند.وی با اشــاره به اینکه 
تمام ظرفیت های شهرستان برای مبارزه باکرونا به عنوان بازوی این 
ستاد وارد عمل می شوند، گفت: با توجه به  پیش بینی هایی که برای 
دو هفته آینده شــده و ممکن اســت خطرات این ویروس همه گیر 
شود، از همه شــهروندان تقاضا داریم این مســئله را جدی بگیرند و 
به نکات ایمنی و بهداشتی توجه کنند. ســاداتی نژاد با تاکید بر اینکه 
دســتگاه های اجرایی و شــهرداری برای ضدعفونی کردن ســطوح 
از تمام  ظرفیت های خود اســتفاده کنند، اذعان داشــت:  نیروهای 

نظامی و لشــکری در منطقه امکانات موجود خــود را برای مقابله با 
این ویروس به میدان بیاورند.نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه خیرین برای تهیه ماسک و 
مواد ضدعفونی کننده وارد عمل شده اند، تصریح کرد: شماره حسابی 
توســط خیرین ســالمت اعالم می شــود تا مردم کمک های خود را 
 برای تهیه مواد ضد عفونی کننده، ماســک، تجهیزات بهداشــتی و...

 واریز کنند.

تشکیل آزمایشگاه مستقل در کاشان برای تشخیص کرونا
وی با اشاره به اینکه طی جلساتی که با وزیر بهداشت گذاشته ایم، قرار 
بر این شد تا آزمایشــگاه تخصصی برای کاشان تشکیل شود، عنوان 
کرد: قرار  اســت تجهیزات الزم را وزارتخانه برای کاشان ارسال کند تا 
مستقال کاشان آزمایشگاه تخصصی داشته باشد. ساداتی نژاد با تاکید 
بر اینکه صاحبان صنایع و شرکت های بزرگ باید وسایل بهداشتی و 
مواد ضدعفونی کننده در اختیار کارگران خود بگذراند، تصریح کرد: از 
صاحبان و مدیران کارخانجات به خصوص شــرکت های بزرگ نظیر 
سایپا سیتروئن و فوالد امیرکبیر می خواهیم برای مقابله با ویروس 

کرونا کارگران را آموزش بهداشتی بدهند.

آغاز مرمت مناره مجموعه تاریخی مسجد جامع نطنز
مرمت و بازسازی مناره مجموعه تاریخی مســجد جامع نطنز با قدمت 800 ساله آغاز شد.رییس اداره 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان نطنز گفت: با بارش های شدید باران و تگرگ، به 
بخشی از بدنه مقرنس جبهه شمالی )قطار بندی( مناره تاریخی مقبره شیخ نورالدین عبدالصمد نطنزی 
که در مجموعه تاریخی مسجد جامع نطنز واقع شده، خســاراتی وارد شد.حسین یزدانمهر با اشاره به 
اینکه بخشی از مقرنس ها در بخش فوقانی این مناره منحصر به فرد تاریخی به ابعاد تقریبی 30 در 40 
سانتی متر از بدنه مناره جدا شده و فرو ریخته افزود: با پایان تدوین طرح مرمت این بخش از مناره، با 
توجه به منحصر به فرد بودن آن مقرر شد تا با فراخوانی تمامی استادکاران ماهر و برجسته کشوری برای 
مرمت مناره های تاریخی دعوت شوند.وی گفت:همراه با مساعد شدن شرایط آب و هوایی مرمت بخش 

فوقانی این مناره در ارتفاع بیش از 30 متری از سطح زمین آغاز شد.

مراکز  ویالیی و تفریحی چادگان تعطیل شد
رییس شبکه بهداشت و درمان چادگان گفت: با توجه به حساسیت شهرستان چادگان در حوزه گردشگری 
و کنترل کرونا ویروس، تمام مجموعه و مراکز ویالیی اطالع ثانوی تعطیل اعالم شد.غالمعلی حلجی عرب 
ادامه د اد: نامه نگاری هایی با مدیران مجموعه ویالیی برای تعیین تکلیف بازبودن یا نبودن مجموعه های 
گردشگری انجام و مقرر شد مراکز تفریحی و ویالیی چادگان به علت شیوع ویروس کرونا از روز شنبه 
تا اطالع ثانوی پذیرش میهمان نداشته باشــند.وی اظهار کرد: با توجه به شیوع ویروس کرونا و وجود 
نگرانی در بین مردم، خدمت رســانی در تمام مراکز ویالیی تفریحی شــهر چادگان از ۱0 اسفندماه سال 
جاری امکان پذیر نخواهد بود.رییس شبکه بهداشت و درمان چادگان افزود: تصمیم تعطیلی مراکز تحت 
پوشش در شهرستان بر اساس مکاتبات در  راستای کنترل کرونا ویروس به خصوص در ایام تعطیالت 

انجام شده است.

محموله بلبرینگ های قاچاق در اصفهان توقیف شد
سرپرست پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان اظهار داشت: در راستای طرح 
تشدید شناسایی انبار های دپوی کاالی قاچاق و مقابله قاطعانه با قاچاقچیان کاال، کارآگاهان این پلیس 
با هوشمندی و اشرافیت اطالعاتی خود یک انبار دپوی کاالی قاچاق در شهر اصفهان را شناسایی کردند.

سرهنگ کامران ریاحی افزود: کارآگاهان پس از انجام تحقیقات الزم طی هماهنگی با مقام قضایی از 
انبار مذکور بازدید به عمل آوردند که در نتیجه این عملیات، ۵3 هزار و ۵38 عدد بلبرینگ خارجی قاچاق 
کشف شدند.سرپرست پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان اصفهان، ارزش این محموله 
مکشوفه را برابر اعالم کارشناسان مربوطه ۲0 میلیارد ریال عنوان کرد.سرهنگ ریاحی از دستگیری مالک 
اصلی این محموله خبر داد و گفت: با اقرار صریح متهم به قاچاق بلبرینگ ها، پرونده تشکیل و وی جهت 

اقدامات قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

پاکبانان همیشه و در هر حال شایسته تقدیر هستند
شهردار فالورجان  به مناسبت گرامیداشت روز پاکبان  اظهار کرد: هر جامعه ای برای پیشبرد امور خود، 
نیازمند اقشار مختلف مردمی برای فعالیت در صنف های گوناگون است که پاکبانان یکی از این اقشار 
تاثیرگذار و پرتالش جامعه محسوب می شوند که به طور قطع بهداشت عمومی شهر مدیون زحمات این 
قشر از جامعه است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.مهندس جواد نصری افزود: یکی از زحمتکش ترین 
اقشار جامعه، پاکبان ها هستند که هم تالش فراوانی دارند و هم کارشان را به نحو احسن و با کمترین 
نقص انجام می دهند. نصری با ابراز خرسندی از کمک به پاکبانان خاطرنشان  کرد: فرهنگ سازی و 
آموزش های شهروندی در حوزه پسماند و زباله و استفاده از روش های نوین در جهت کاهش تولید زباله 

و تفکیک انواع زباله از جمله اقدامات آگاه سازی در این حوزه است.

با مسئولان

مفاد آراء
12/85 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

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

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

1- رای  شــماره  3815 مورخ 1398/10/30 آقای/ خانم حلیمه عابــدی اندانی فرزند  
یداله  به شماره کالسه  0010  وبه شماره شناسنامه 59  و به شماره ملی  1141471590  
صادره نسبت به شش دانگ یکباب کارگاه  به مســاحت 554.30 متر مربع پالک شماره 
560 فرعی از  111  اصلی واقع  در  نخود جاری اندان بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک 
خمینی  شهر شامل  مع الواســطه از ابراهیم رحیمی طی ثبت در صفحه 105 دفتر 34 و 
حلیمه عابدی ثبت در صفحه 150 دفتر 208 ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس  

مالحظه و محرز گردیده است.
2- رای  شــماره  5422  مورخ  1398/11/23 آقای / خانم سید سلطان محمد موسوی 
صدر فرزند سید جان محمد  به شماره کالسه  0142  وبه شــماره شناسنامه 1109  و به 
شماره ملی 5558776412  صادره نسبت به شش دانگ یکباب خانه و مغازه متصله   به 
مساحت 118.6مترمربع پالک شماره 816 فرعی از   99   اصلی واقع  در  جوی اباد بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  ســند 21585 مورخ 96/06/28 دفتر 

300ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
3- رای  شــماره   1483   مــورخ  1398/09/28 آقای / خانم ناصر مهدی اســفریزی 
فرزند  احمد  به شماره کالسه  1753 وبه شماره شناســنامه 1130049132  و به شماره 
ملی    1130049132 صادره  خمینی شــهر نسبت به شــش دانگ یکباب ساختمان در 
حال ساخت  به مســاحت 184.90مترمربع پالک شــماره 1639 فرعی از   114  اصلی 
واقع  در  شــمس آباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شــامل  سند 
 18878 مورخ 954/06/21ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
4- رای  شــماره   4854  مــورخ  1398/10/16 آقای / خانم محســن رجائی خوزانی       
فرزند  فتح اله  به شــماره کالســه  0941  وبه شماره شناســنامه 462  و به شماره ملی    
1141639156  صادره  نسبت به شش دانگ یکباب خانه  به مساحت 185مترمربع پالک 
شــماره 3 فرعی از   112  اصلی واقع  در  ماسه دانی  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک 
خمینی  شهر شامل  ثبت در صفحه 348 دفتر 540 و صفحه 354 دفتر 540ومالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
5- رای  شــماره   4852   مــورخ  1398/11/16 آقــای / خانم علــی  رجائی خوزانی       
فرزند  فتح اله به شــماره کالسه  0943  وبه شــماره شناســنامه 361  و به شماره ملی    
1141717298  صادره  نسبت به شش دانگ یکباب خانه  به مساحت 180.37مترمربع 
پالک شــماره 3 فرعی از   112  اصلی واقع  در  ماسه دانی بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل  ثبت در صفحه 348 دفتر 540 و صفحه 354 دفتر 540ومالحظه 

نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
 6- رای  شــماره   5613   مــورخ  1398/12/03 آقای / خانم مهــدی محمدی فرزند 
 نصر اله  به شماره کالسه  2104   وبه شماره شناسنامه 61  و به شماره ملی 1142502090  
صادره  نسبت به شــش دانگ یکباب خانه  به مســاحت 170.60مترمربع پالک شماره 
857 فرعی از   99   اصلی واقع  در جوی آباد بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  
 شهر شامل  سند 6009123ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز

 گردیده است.
7- رای  شــماره   3217   مورخ  1398/03/19 آقای / خانم مرضیــه یادگاری  خوزانی       

فرزند لطفعلی به شماره کالســه  0194  وبه شماره شناســنامه 3553  و به شماره ملی    
1141306271  صادره خمینی شهر  نســبت به شــش دانگ یکباب خانه  به مساحت 
84.73مترمربع پالک شــماره 294 فرعی از   105    اصلی واقــع  در  اندان   بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  ســند 50259 مورخ 92/01/15ومالحظه 

نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
8- رای  شماره   5708   مورخ  1398/12/05 آقای / خانم مرضیه اخوان  فرزند  عبدالرضا  
به شماره کالســه  2016  وبه شماره شناسنامه 481  و به شــماره ملی    1141354071  
صادره  نسبت به شش دانگ یکباب خانه  به مساحت 340.57مترمربع پالک شماره 215 
فرعی از   116  اصلی واقع  در  ورنوسفادران  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  
شهر شامل  ثبت در صفحه 436 دفتر 306 و مالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس  

مالحظه و محرز گردیده است.
 9- رای  شــماره   5718  مــورخ  1398/12/05 آقای/ خانم مهدی ســرداریان  فرزند  
عنایت اله  به شماره کالســه  2144    وبه شــماره شناســنامه 4989  و به شماره ملی    
1292943491  صادره  نسبت به  2 دانگ مشــاع از شش دانگ یکباب خانه  به مساحت 
145.11مترمربع پالک شــماره 633 فرعی از   107  اصلی واقع  در  بابا فضلگاه  بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  ثبت در صفحه 177 و 577 دفتر 426 و 
146 و صفحه 180 دفتر 424ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس مالحظه و محرز 

گردیده است.
10- رای  شــماره   5716   مورخ  1398/12/05 آقای / خانم مریم محمدی برنجگانی         
فرزند  اقا زمان  به شــماره کالسه  2143    وبه شــماره شناســنامه 6  و به شماره ملی    
6209865747  صادره  نسبت به  4 دانگ مشــاع از شش دانگ یکباب خانه  به مساحت 
145.11مترمربع پالک شــماره 633 فرعی از   107    اصلی واقع  در  بابا فضلگاه    بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی شهر شــامل  ثبت در صفحه 177 و 577 دفتر 426 
و 146 و صفحه 180 دفتر 424 ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و 

محرز گردیده است.
11- رای  شــماره   8967  مــورخ  1398/07/14 آقــای / خانم فاطمه امیر یوســفی 
ورنوسفادرانی  فرزند  حسینعلی به شماره کالســه  2067  وبه شماره شناسنامه 5004  و 
به شــماره ملی1142278077  صادره  نسبت به شــش دانگ یکباب خانه  به مساحت 
153مترمربع پالک شماره 144 فرعی از   118  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت  
ملک خمینی شهر شامل  ثبت در صفحه 348 دفتر 540 و صفحه 354 دفتر 540ومالحظه 

نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
12- رای  شــماره   6631   مورخ  1398/05/20 آقای / خانم فرزانــه قورچانی خوزانی         
فرزند  قدمعلی به شــماره کالسه  0989 وبه شماره شناســنامه 17833  و به شماره ملی    
1140177877  صادره  نسبت به شــش دانگ یکباب کارگاه  به مساحت 190مترمربع 
پالک شــماره 115 فرعی از   84   اصلی واقع  در  فتح آباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر سند 81590 مورخ 68/12/19 دفتر 73ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
13- رای  شماره   2172   مورخ  1398/10/10 آقای / خانم بتول سعیدیان  ورنوسفادرانی        
فرزند  محمد حسن به شماره کالسه  0936  وبه شــماره شناسنامه 142  و به شماره ملی    
1140981366  صادره  نسبت به شش دانگ یکباب خانه دو طبقه  به مساحت 626مترمربع 
پالک شماره 626 فرعی از   118  اصلی واقع  در  ورنوسفادران  بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی شهر شامل ســند 213251 مورخ 91/07/01 دفتر 73ومالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
14- رای  شــماره   5721   مورخ  1398/12/05 آقای / خانم محمد اســمعیل صرامی 
فروشانی فرزند  محمد  به شماره کالسه  2261    وبه شماره شناسنامه 79  و به شماره ملی    
1141483513  صادره  نسبت به شــش دانگ یکباب مغازه  به مساحت 20.80مترمربع 
پالک شــماره 2209 و 2208 فرعی از   72  اصلی واقع  در فروشان  بخش  14  اصفهان    
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شــامل  ثبت در صفحه 550 دفتر 520 و صفحه 487 دفتر 
520 و صفحه 486  دفتر 118 و صفحه 483 دفتر 118ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
15- رای  شــماره   1487 مــورخ  1398/09/28 آقای / خانم صدیقــه فرهادی فرزند  

عبدالرحیم  به شــماره کالســه  1262 وبه شــماره شناســنامه 271  و به شماره ملی    
1142147738  صادره  نسبت به3 دانگ مشاع از  شــش دانگ یکباب خانه به مساحت 
225.71مترمربع پالک شــماره 491 فرعی از   104  اصلی واقع  در اصغر آباد  بخش  14  
اصفهان  حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  ســند 6352 و مع الواسطه از سند 6353 
محسن موحدی ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
16- رای  شــماره   1485   مــورخ  1398/09/28 آقــای / خانم ابوالفضل پریشــانی           
فرزند  حیدر  به شماره کالســه  1261   وبه شماره شناســنامه 22378  و به شماره ملی    
1140223356  صادره  نسبت به3 دانگ مشاع از  شــش دانگ یکباب خانه  به مساحت 
225.71مترمربع پالک شــماره 491 فرعی از   104  اصلی واقع  در اصغر آباد  بخش  14  
اصفهان    حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  ســند 6352 و مع الواسطه از سند 6353 
محسن موحدی ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
17- رای  شماره   12152 مورخ  1398/10/10 آقای / خانم پیام جعفری فرد  فرزند  حسین  
به شماره کالسه  1464  وبه شماره شناســنامه 3972  و به شماره ملی    1950199665  
صادره  نسبت به شش دانگ یکباب سه طبقه  به مساحت 72مترمربع پالک شماره 1832 
فرعی از   158    اصلی واقع  در صدر اباد بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر 
شامل  صفحه 5 دفتر 268ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
18- رای  شــماره   5454  مورخ  1398/11/24 آقای/ خانم محمد کریم رجایی خوزانی   
فرزند  رضا  به شــماره کالســه  1465 وبه شــماره شناســنامه 2285  و به شماره ملی    
1950199665  صادره  نسبت به 3 دانگ مشــاع از  شش دانگ یکباب خانه به مساحت 
148.39مترمربع پالک شــماره 1 فرعی از   112  اصلی واقع  در ماســه دانی بخش  14  
اصفهان  حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  سند 28201 مورخ 89/02/16 دفتر 139 

و تقسیم نامه ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
19- رای  شــماره   5452   مــورخ  1398/11/24 آقــای / خانم حمید رضــا  رجایی   
خوزانی  فرزند  رضا  به شــماره کالســه  1464  وبه شماره شناســنامه 721  و به شماره 
ملی  1141316161  صادره  نســبت به 3 دانگ مشاع از  شــش دانگ یکباب خانه به 
مســاحت 148.39مترمربع پالک شــماره 1 فرعی از   112  اصلی واقع  در ماســه دانی 
بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  سند 28201 مورخ 89/02/16 
 دفتر 139 و تقســیم نامه ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشــناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
20- رای  شماره   3113   مورخ  1398/10/19 آقای / خانم محمد کریم رجایی خوزانی     
فرزند  رضا  به شماره کالســه  0123  وبه شــماره شناســنامه 2285  و به شماره ملی    
1140227823  صادره  نسبت به1/5 دانگ مشاع از  شش   دانگ یکباب خانه  به مساحت 
145.85مترمربع پالک شماره 1 و 2 فرعی از   112    اصلی واقع  در ماسه دانی بخش  14  
اصفهان    حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  ارائه تقسیم نامه و ثبت در صفحه 115 و 
دفتر 508 و صفحه 128 و دفتر508 صفحــه 124 و دفتر508و صفحه 217 و دفتر297 و 
صفحه 121 و دفتر508 و صفحه 130 و دفتر508 و صفحــه 132 و دفتر508  و صفحه 
115 و دفتر508  و صفحه 115 و دفتر508  و صفحه 118 و دفتر508 و صفحه  و 127 و 
133 و137 و 124 و دفتر508 و سند 418 ومورخ 22/01/16 دفتر 31مالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
21- رای  شــماره   3112   مــورخ  1398/10/19 آقای / خانم ســمیرا دهقانی فرزند  
رضا  به شماره کالسه  0122 وبه شــماره شناســنامه 1130044610  و به شماره ملی    
1130044610  صادره  خمینی شهر  نسبت به1/5 دانگ مشــاع از  شش دانگ یکباب 
 خانه  به مســاحت 145.80مترمربع پالک شــماره 1 و 2 فرعی از   112  اصلی واقع  در 
ماسه دانی  بخش  14  اصفهان  حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شامل  ارائه تقسیم نامه 
و ثبت در صفحه 115 و دفتر 508 و صفحه 128 و دفتــر508 صفحه 124 و دفتر508و 
صفحه 217 و دفتر297 و صفحه 121 و دفتر508 و صفحه 130 و دفتر508 و صفحه 132 
و دفتر508  و صفحه 115 و دفتر508  و صفحه 115 و دفتر508  و صفحه 118 و دفتر508 
و صفحه  و 127 و 133 و137 و 124 و دفتر508 و ســند 418 ومــورخ 22/01/16 دفتر 

31مالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
22- رای  شماره   3111  مورخ  1398/10/19 آقای / خانم حمید رضا  رجایی خوزانی فرزند  

رضا  به شماره کالسه  0121  وبه شماره شناسنامه 721  و به شماره ملی  1141316161  
صادره  نسبت به1/5 دانگ مشاع از  شش دانگ یکباب خانه به مساحت 145.80مترمربع 
پالک شماره 1 و 2 فرعی از   112  اصلی واقع  در ماسه دانی بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل  ارائه تقسیم نامه و ثبت در صفحه 115 و دفتر 508 و صفحه 128 
و دفتر508 صفحه 124 و دفتر508و صفحه 217 و دفتر297 و صفحه 121 و دفتر508 و 
صفحه 130 و دفتر508 و صفحه 132 و دفتر508  و صفحه 115 و دفتر508  و صفحه 115 
و دفتر508  و صفحه 118 و دفتر508 و صفحه  و 127 و 133 و137 و 124 و دفتر508 و 
سند 418 ومورخ 22/01/16 دفتر 31مالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس مالحظه 

و محرز گردیده است.
23- رای  شــماره   3110  مورخ  1398/10/19 آقای / خانم منصوره رحمتی فرزند  رضا             
به شماره کالسه  0124  وبه شماره شناســنامه 14708  و به شماره ملی  1142361810  
صادره خمینی شهر نسبت به1/5 دانگ مشاع از  شــش   دانگ یکباب خانه  به مساحت 
145.80مترمربع پالک شماره 1 و 2 فرعی از   112    اصلی واقع  در ماسه دانی بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  ارائه تقســیم نامه و ثبت در صفحه 115 و 
دفتر 508 و صفحه 128 و دفتر508 صفحــه 124 و دفتر508و صفحه 217 و دفتر297 و 
صفحه 121 و دفتر508 و صفحه 130 و دفتر508 و صفحــه 132 و دفتر508  و صفحه 
115 و دفتر508  و صفحه 115 و دفتر508  و صفحه 118 و دفتر508 و صفحه  و 127 و 
133 و137 و 124 و دفتر508 و سند 418 ومورخ 22/01/16 دفتر 31مالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
24- رای  شــماره   5668   مورخ  1398/04/30 آقای / خانم نســرین قصری خوزانی            
فرزند  حســن  به شماره کالســه  0416  وبه شماره شناســنامه 2038  و به شماره ملی    
1141257513  صادره نسبت به شش دانگ یکباب دامداری  به مساحت 755.10مترمربع 
پالک شماره 106فرعی از   106  اصلی واقع  در مصحرا پیوندها بخش  14  اصفهان    حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  سند 66952 مورخ 93/04/14 دفتر 38مالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
25- رای  شــماره   2173   مورخ  1398/12/04 آقای / خانم مهــدی رضائی آدریانی              
فرزند  مرتضی  به شــماره کالســه  2173  وبه شماره شناســنامه 148  و به شماره ملی    
1290177864  صادره نسبت به شش   دانگ یکباب خانه دو طبقه به مساحت 160مترمربع 
پالک شــماره 786 فرعی از   109 اصلی واقع  در ادریان بخش  14  اصفهان  حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل  سند 14082 مورخ 94/05/17 دفتر 305مالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
نبی اله یزدانیـ  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 

تاریخ انتشار اول :98/12/12
تاریخ انتشار دوم :98/12/27

م الف: 788774  نبی اله یزدانی ریاست محترم ثبت اسناد خمینی شهر 
فقدان سند مالکیت

12/87 نظر به اینکه آقای فریدون دادخواه با ارائه یک برگ وکالت نامه به شماره 1920-
1389/12/21 دفترخانه 405 تیران و یک برگ استشهادیه محلی که هویت شهود طی 
شــماره 10864-1398/11/28 دفترخانه 405 تیران تایید شده مدعی مفقود شدن یک 
جلد سند مالکیت شماره 598683 شده که به میزان یک پنجم دانگ مشاع از ششدانگ 
پالک ثبتی 14 و 15 فرعی از یک اصلی بخش دوازده ثبت اصفهان شده که در دفتر 72 
صفحه 472 ذیل شماره 10344 به نام خانم فاطمه دادخواه فرزند حسین ثبت و صادر شده 
است. شایان ذکر است که در راســتای اجرای استانداردسازی پالکهای ثبتی و بخشنامه 
23511-1391/01/29 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور شماره پالک فوق به 7522 
تبدیل شده است. 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 انتشار 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: 788508 سید محمد حسن مصطفوی رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالک تیران وکرون

شــهردار نجف آباد از اجرای طرح های مختلف در این شهر 
برای زیباسازی نما و منظر شهری در ایام نوروز خبر داد. محمد 
مغزی  اظهار کرد: مدیریت شهری نجف آباد برای فضاسازی 
سیما و منظر شــهری در ایام نوروز مجموعه اقداماتی را در 
پنج منطقه شهری آغاز کرده که اجرای بیش از دو هزار و 800 
مترمربع نقاشی دیواری با موضوع تصاویر شهدای شاخص و 
فرهیختگان شهر در خیابان های شریعتی و منتظری شمالی 

از جمله آن هاست.
وی با بیان اینکه نقاشــی این تصاویر در مرحله زیرســازی 
و آماده ســازی اولیه دیوارها قــرار دارد، خاطرنشــان کرد: 
 درهای کرکره ای مغازه های خیابان هــای امام خمینی )ره(
  و شــریعتی نیز رنگ آمیزی خواهد شد.شــهردار نجف آباد
  ادامه داد: امســال دانشجویان دانشــکده فنی و حرفه ای
  ســمیه در دو مســیر حدفاصل گلدشــت تا میدان آزادگان

 و چهارباغ تا پلیس راه، نقاشــی طرح های کارت پســتالی 
انجام می دهند.

مغزی، از اقدامات انجام شده در فضای سبز این شهر از جمله 
هرس درختان، گل کاری و درخــت کاری خبر داد و افزود: با 
توجه به احیای دو خانه تاریخــی مهرپرور و نوریان به عنوان 
موزه مردم شناســی و موزه علوم، کوچه هایی که این دو اثر 

ارزشمند در آن قرار دارد به صورت ویژه مرمت خواهد شد.
وی با اشاره به زیباسازی بیش از یک هزار و ۲00 مترمربع از 
دیوارهای قدیمی این شهر از جمله خانه تاریخی معین، اضافه 
کرد: در میدان گل ها در غرب نجف آباد نیز المان سیاه مشق 
با موضوع شعری در وصف نجف آباد، اثر استاد احمد احمدی 
به صورت سازه ای کامپوزیتی با ارتفاع حدود ۱0 متر بر پایه ای 

۲.۵ متری نصب خواهد شد.

شهردار نجف آباد:

نجف آباد به پیشواز نوروز می رود



دوشنبه 12 اسفند  1398 / 7 رجب 1441/ 2 مارس 2020/ شماره 2927
رییس اداره اطالع رسانی آموزش و پرورش استان اصفهان:

ارتباط معلمان و دانش آموزان در فضای مجازی برقرار است
با شروع دومین هفته تعطیلی مدارس استان اصفهان، رییس اداره اطالع رسانی و روابط عمومی آموزش 
و پرورش استان، ارتباط دوطرفه معلمان و دانش آموزان در فضای مجازی را برقرار دانست و گفت: معلمان 
در فضای مجازی با دانش آموزان ارتباط دو سویه دارند.رحمت ا... ممیز ، درباره تدابیر آموزش و پرورش 
برای جبران عقب ماندگی دانش آموزان از ســرفصل های درسی به دلیل تعطیالت پیشگیری از شیوع 
بیماری کرونا، اظهارکرد: به صورت کلی، وزارت آموزش و پرورش با صدا و سیما تفاهم نامه ای امضا کرده که 
مطالب آموزشی دانش آموزان به صورت کالس های مجازی در شبکه آموزش پخش شود، البته معلمان 
مدارس استان ما از نخستین روز تعطیلی ارتباط خود را با دانش آموزان حفظ کرده اند و مطالب درسی را در 
کانال های شبکه های مجازی بارگذاری کرده و با دانش آموزان ارتباط دارند. وی با اشاره به اعالم جدول 
برنامه های آموزشی شبکه سراسری آموزش در سایت وزارت آموزش و پرورش و پرتال اداره کل استان 
اصفهان، گفت: با توجه به این که ممکن است در روستایی شبکه آموزش نداشته باشند؛ اما معموال همه 
جای کشور دسترسی به اینترنت دارند، خانواده ها می توانند از طریق پرتال آموزش و پرورش، لینک آرشیو 
برنامه هایی که پخش می شود را دانلود و استفاده کنند.ممیز در پاسخ به این پرسش که این شیوه کمک 
آموزشی برای جبران عقب ماندگی تحصیلی دانش آموزان چقدر موثر خواهد بود؟ اظهارکرد: امیدواریم 
این شیوه موفق باشد، بازدهی این آن قطعا مثل معلمی که رو در رو تدریس می کند نخواهد بود، با این 
وجود می تواند برای جبران عقب ماندگی آموزش سرفصل های مطالب درسی به دانش آموزان کمک کند، 
این درحالی است که والدین به ویژه در مقطع ابتدایی نیز می توانند به آموزش کودکان در خانه، کمک کنند.

 ۵2 کاروان از استان اصفهان، به حج تمتع 99 مشرف خواهد شد
زائران خانه خدا در قالب ۴۹۰ کاروان به حج تمتع ۹۹ مشرف می شــوند که کاروان هر استان بر اساس 
سهمیه در نظر گرفته شده است؛ به طوری که استان تهران دارای بیشترین کاروان و استان های ایالم و 
کهگیلویه  و بویراحمد دارای کمترین کاروان هستند.نام نویسی سفر به حج تمتع ۹۹ از نهم اسفندماه آغاز 
شد که در مرحله نخست اولویت برای ودیعه گذاران تا پایان فروردین سال ۸۶ اعالم شده است و این افراد 
به عنوان زائر اصلی در کاروان های در نظر گرفته شده می توانند نام نویسی کنند.همچنین دارندگان قبوض 
ودیعه گذاری تا ۱۵ اردیبهشت ماه سال ۸۶ نیز از ۲۱ اسفندماه می توانند به عنوان زائر ذخیره در کاروان های 
حج تمتع ۹۹ ثبت نام کنند.به گفته اکبر رضایی، سرپرست معاونت حج و عمره سازمان حج و زیارت تمام 
افراد پیش از ثبت نام باید اطالعات خود را در سامانه رزرو به روزرسانی و تکمیل کنند، در غیراین صورت 
امکان ثبت نام حج تمتع را ندارند.بر اساس برنامه ریزی ســازمان حج  و زیارت و همچنین تفاهم نامه 
ایران و عربستان ۸۷ هزار و ۵۰۰ نفر به حج تمتع سال آینده مشرف می شوند که برای هر استان کاروان و 
ظرفیت خاصی پیش بینی شده است.۵ کاروان از استان اردبیل، ۲۳ کاروان از استان آذربایجان شرقی، 

۱۶ کاروان از استان آذربایجان غربی، ۵۲ کاروان از استان اصفهان، به حج تمتع ۹۹ مشرف خواهد شد. 

ضدعفونی کردن منازل، ترفندی برای سرقت
معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: ضدعفونی کردن منازل مسکونی ترفند سارقان 
برای سرقت است و اگر با اینگونه افراد برخورد کردید در اسرع وقت با سامانه ۱۱۰ پلیس تماس و موضوع 
را اعالم کنید.علی ملکی آهنگران اظهار داشت: در پی شیوع و گسترش بیماری کرونا و نگرانی شهروندان 
عده ای فرصت را غنیمت دانسته اند و با ترفندهایی مانند ضدعفونی کردن منازل قصد سرقت دارند. وی  
افزود: اگر فرد یا افرادی به درب منازل شــما مراجعه و اعالم کرد قصد ضدعفونی کردن منزل تان را دارد 
حتما با سامانه ۱۱۰ پلیس تماس بگیرید.وی تاکید کرد: مردم عزیز تمام اطالعات، اخبار و اطالعیه ها در 
خصوص اقدامات دولت یا سایر نهادها در خصوص ویروس کرونا را صرفا از طریق صدا و سیما پیگیری 
کنند تا گرفتار مجرمان نشــوید.ملکی آهنگران  در پایان خاطر نشــان کرد: امنیت و آرامش مردم عزیز 

کشورمان در سرلوحه کاری نیروی انتظامی قرار دارد.

با وجود خلوت بودن خیابان ها، اما هوای اصفهان در روزهای اخیر به شدت آلوده بوده است؛

همدستی »کرونا« با آلودگی هوا!

آســمان اصفهان دوباره خاکستری شده  پریسا سعادت
اســت. اگر چه خیابان ها به دلیل تعطیل 
بودن مدارس و کمتر شدن ترددها به خاطر  ترس از کرونا خلوت شده؛ اما 
آلودگی در شهر طی دو روز  اخیر  افزایش داشته است. این در حالی است 
که در ماه های آخر پاییز  همواره این خودروهای سواری بودند که متهم 
اصلی آلودگی محسوب می شــدند؛ اما این روزها با وجود خلوت شدن 
خیابان ها اما آالینده ها همچنان حضور فعالی در آســمان شهر دارند. 
سوال اصلی این است که علت این همه آلودگی چیست؟ سازمان محیط 
زیست استان اصفهان اعالم کرده است عوامل طبیعی از جمله ناپایداری 
هوا باعث جابه جایی هوا می شود که به دنبال آن آلودگی برطرف می شود، 
اما طی چند روز اخیر جوی پایدار بر استان استقرار داشته که باعث تشدید 
آلودگی هواست. این سازمان خاطر نشان کرده است درصورتی که پایداری 
هوا وجود داشته باشد، حتی اگر تردد خودروها در سطح شهر کم باشد، 
آلودگی هوا اتفاق می افتد، چرا کــه تخلیه آلودگی ها صورت نمی گیرد و 
قاعدتا افزایش غلظت آالینده هــا را به دنبال دارد؛ اما به نظر می رســد 
موضوع فراتر از این باشد در واقع ترس از کرونا موجب شده تا مردم کمتر 
از سیستم های حمل و نقل عمومی استفاده کنند و  هوای اصفهان برای 
گروه های حساس ناسالم و حتی مرگبار باشد. بر این اساس شاخص 

کیفی هوا در ایستگاه های پایش دائم از جمله میدان احمدآباد روی عدد 
۱۹۶، خیابان های استانداری روی عدد ۱۵۵، خیابان دانشگاه روی عدد 
۱۱۹ و بزرگراه خرازی روی عدد ۸۴ گزارش می شود.همچنین کیفیت هوا 
در شهرهای مبارکه با میانگین ۸۳، شاهین شهر با میانگین ۹۹ و سجزی 
با میانگین ۷۷ در وضعیت سالم و در نجف آباد با میانگین ۴۶ پاک است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا 
۱۵۰ ناسالم برای گروه های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا 
 Air ( ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.شاخص کیفی هوا
Quality Index ( معیاری اســت که غلظت ترکیبات مختلف آالینده 
موجود در هــوا نظیر منوکســید کربــن، دی اکســیدگوگرد، ترکیبات 
نیتروژن دار، ازون و ذرات معلق )ذرات کوچک تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات 
کوچک تر از ۲.۵ میکرومتر( را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای 
مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می کند و وضعیت آلودگی هوا 
را نمایش می دهد.بررســی ها نشــان می دهد تغییر ســبک سفر های 
درون شهری تحت تاثیر »ترس از ابتال به کرونا در فضا های عمومی و پر 
رفت وآمد« باعث افزایش حجم استفاده از خودروی شخصی شده و این، 
بر بازگشت دوباره آلودگی آن هم در ماه معموال کم آلوده اثر گذاشته است.

وضعیت فعلی، »آلودگی هوا« رابطه مســتقیم با »تشدید روند ابتال به 

ویروس کرونا« دارد و افزایش آلودگــی در هفته جاری که مقطع پیک 
شیوع این ویروس اعالم شده، می تواند آسیب پذیری دستگاه تنفسی 
شهروندان در برابر کرونا را تصاعدی افزایش دهد.در واقع جهت اخبار و 
هشدار ها به سمت و ســویی بوده که از رغبت شــهروندان به حضور در 
فضا های عمومی شهر به شدت کاسته و این موضوع سبب شده یک گروه 
از شهروندان که پیش تر با استفاده از وسایل نقلیه عمومی مسیر بین محل 
کار و منزل خود را طی می کردند، به اســتفاده از خودروی شخصی روی 
بیاورند.به دنبال این رخداد مدیریت شــهری در هفته گذشته اعالم کرد 
میزان استفاده از حمل و نقل عمومی ۳۰ درصد کاهش یافته و این موضوع 
خود نشــانه ای است که شــیفت کردن به خودروی شــخصی با هدف 
»قرنطینه ارادی« را تایید می کند.شواهد نشان می دهد مدیریت شهری 
تهران به عنوان یکی از نهاد های مســئول در قبال محیط زیست شهر از 
ماجرای تشدید آلودگی هوا به دنبال شیوع ویروس کرونا به کلی غافل 
است. علت این غفلت می تواند تمرکز بر مهار کرونا و اقدامات پیشگیرانه 
از شــیوع این ویروس در ســطح شــهر باشــد. این غفلــت می تواند 
آسیب پذیری شهر و شــهروندان را در برابر کرونا دوچندان کند. در حال 
حاضر هوای آلوده به ذرات و گاز های آالینده، کمک دست ویروس کرونا 

شده است.

حتی اگر تردد خودروها در سطح شهر کم باشد، آلودگی 
هوا اتفاق می افتد، چرا که تخلیه آلودگی ها صورت نمی 

گیرد و قاعدتا افزایش غلظت آالینده ها را به دنبال دارد

با مسئولان
س: ایمنا

عک

مفاد آراء
12/86 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آران و بیدگل، تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک محل تســلیم و پس از اخذ 
 رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی

 تقدیم نمایند. 
1- رأی شماره 3707 مورخ 98/11/24 هیأت : آقای جواد شبانی ارمکی فرزند اسمعیل 
شماره شناسنامه 14 ششــدانگ یکباب کارگاه بســته بندی ضایعات  بمساحت 10500 
مترمربع شماره پالک 23 فرعی از پالک 4 اصلی واقع در عیسی آباد بخش 2 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل . ابتیاعی از مالک رسمی علی محمد کوچی
2- رأی شماره 1635 مورخ 98/05/27 هیأت : آقای محسن رضازاده بیدگلی فرزند عباس 
شماره شناسنامه 2122 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 103 مترمربع شماره پالک 3219 
فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی 

از مالک رسمی ابوالفضل مجیدی
3- رأی شماره 3708 مورخ 98/11/24 هیأت : آقای حســنعلی رمضانی بیدگلی فرزند 
مصطفی شماره شناسنامه 63 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 130 مترمربع شماره پالک 
3231 فرعی مفروز و مجزی شده از 25 فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالکین رسمی وراث جعفر کاوانی
4- رأی شماره 3709 مورخ 98/11/24 هیأت : آقای حســنعلی رمضانی بیدگلی فرزند 
مصطفی شماره شناسنامه 63 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 204 مترمربع شماره پالک 
3232 فرعی مفروز و مجزی شده از 1464 فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی 
5- رأی شماره 3710 مورخ 98/11/24 هیأت : آقای حسن دشتی بیدگلی فرزند عباس 
شماره شناسنامه 50 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 145.70 مترمربع شماره پالک 997 
فرعی مفروز و مجزی شده از 102 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالک رسمی محمد بیدگلی جوشقانی
6- رأی شماره 3711 مورخ 98/11/24 هیأت : آقای حسن دشتی بیدگلی فرزند عباس 
شماره شناسنامه 50 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 149.10 مترمربع شماره پالک 998 
فرعی مفروز و مجزی شده از 102 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالک رسمی محمد بیدگلی جوشقانی
7- رأی شماره 3714 مورخ 98/11/24 هیأت : آقای سیدهاشم مطلبی فرزند سیدجالل 
شماره شناسنامه 107 ششدانگ یکبابخانه و مغازه بمســاحت 253.84 مترمربع شماره 
پالک 227 فرعی مفروز و مجزی شده از 3 فرعی از پالک 112 اصلی واقع در اماکن بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . مالک رسمی
8- رأی شــماره 3727و3728و3732و3733و3734و3735و3736و3737 مــورخ 
98/11/27 هیأت : خانم منیره اصغری فرزند عباس شــماره شناسنامه 32 نسبت به یک 
سهم و آقای علی محمد اصغری فرزند عباس شماره شناســنامه 278 نسبت به دو سهم 
و خانم مهین اصغری فرزند عباس شــماره شناسنامه 386 نســبت به یک سهم و آقای 
علیرضا اصغری فرزند عباس شــماره شناسنامه 379 نســبت به دو سهم و آقای مهدی 
اصغری فرزند عباس شماره شناسنامه 10416 نسبت به دو سهم و آقای حمیدرضا اصغری 
فرزند عباس شماره شناسنامه 11573 نسبت به دو ســهم و آقای حسین اصغری فرزند 
عباس شماره شناسنامه 440 نســبت به دو سهم و آقای احســان اصغری فرزند عباس 
شماره شناســنامه 1164 نسبت به دو سهم مشاع از چهارده ســهم ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 293 مترمربع شماره پالک 15 فرعی مفروز و مجزی شده از 7 فرعی از پالک 
 1142 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکین رسمی و ابتیاعی از 

مالک رسمی عباس اصغری
9- رأی شــماره 2568و2569 مورخ 98/08/13 هیأت : آقای اصغر احســن زاده آرانی 

فرزند حسن شماره شناسنامه 119 و خانم طاهره امیری مقدم آرانی فرزند اسفندیار شماره 
شناسنامه 2713 )بالمناصفه( ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 97 مترمربع شماره پالک 
1995 فرعی مفروز و مجزی شــده از 35 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی علی ربانی
10- رأی شماره 3743 مورخ 98/11/27 هیأت : خانم پروین ارباب فرزند آقارضا شماره 
شناسنامه 7985 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 561 مترمربع شماره پالک 5 فرعی مفروز 
و مجزی شده از 1و2و3و4 فرعی از پالک 2196 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل . مالک رسمی 
11- رأی شــماره 3744 مــورخ 98/11/28 هیــأت : آقــای مهــدی بشردوســت 
دریاکناری فرزند محمد شــماره شناســنامه 2220 ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 
122.50 مترمربع شــماره پالک 9970 فرعی مفروز و مجزی شــده از 1189 فرعی از 
 پالک 2637 اصلی واقع در مســعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیــدگل . ابتیاعی از 

مالکین رسمی مسعودآباد
12- رأی شماره 3748 مورخ 98/11/28 هیأت : خانم افسانه نساجی فرزند اسداله شماره 
شناسنامه 9314 ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 102.60 مترمربع شماره پالک 9971 
فرعی مفروز و مجزی شده از 7616 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالک رسمی اصغر ربانی بیدگلی
13- رأی شــماره 3742 مورخ 98/11/27 هیــأت : خانم فاطمه عابــداف آرانی فرزند 
زین العابدین شماره شناســنامه 354 ششــدانگ یکباب قطعه زمین محصور مشتمل بر 
ساختمان بمساحت 115 مترمربع شماره پالک 3404 فرعی از پالک 2638 اصلی واقع 
در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالک رسمی ناصر داداشی احد 

از ورثه علیخان داداشی
14- رأی شماره 3741 مورخ 98/11/27 هیأت : آقای عباس انتهائی آرانی فرزند حسن 
شماره شناسنامه 403 ششدانگ یکباب حصار و طویله بمســاحت 206 مترمربع شماره 
پالک 2020 فرعی مفروز و مجزی شــده از 235 فرعی از پــالک 2640 اصلی واقع در 
آراندشــت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالک رســمی علی اکبر اوقانی 

ورثه حسین اوقانی
15- رأی شــماره 3738 مورخ 98/11/27 هیأت : خانم ســمیه محمودی آرانی فرزند 
علی اصغر شــماره شناســنامه 1842 ششــدانگ یکبــاب انباری بمســاحت 105.50 
مترمربع شــماره پالک 767 فرعی مفروز و مجزی شــده از 550 فرعی از پالک 2643 
 اصلی واقع در صالح آباد بخش 3 حــوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالکین رســمی 

ورثه موسی مهران
16- رأی شــماره 3726 مورخ 98/11/26 هیأت : آقای علیرضا بیدگلی بیدگلی فرزند 
محمد شماره شناسنامه 1250313449 ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 160 مترمربع 
شماره پالک 401 فرعی مفروز و مجزی شــده از 252 فرعی از پالک 2704 اصلی واقع 
در دســتجرد و غیاثیه بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالک رسمی هادی 

حمیدپناه
17- رأی شماره 3724و3725 مورخ 98/11/26 هیأت : آقای سیدمهدی شمسی فرزند 
سیدجعفر شماره شناسنامه 7963 و خانم طاهره ضیاء فرزند حسن شماره شناسنامه 248 
)بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه بمساحت 132.50 مترمربع شماره پالک 6432 فرعی 
مفروز و مجزی شده از 1016 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی خانم ام البنین خاره
18- رأی شماره 3722 مورخ 98/11/26 هیأت : آقای جعفر شاه میرزائی بیدگلی فرزند 
علی عباس شماره شناســنامه 1250131219 ششدانگ قســمتی از یکباب ساختمان 
بمســاحت 94 مترمربع شــماره پالک 6433 فرعی مفروز و مجزی شده از 227 فرعی 
از پالک 2840 اصلی واقع در ریگســتان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از مالکین رسمی وراث ماشااله خادم
19- رأی شماره 3718 مورخ 98/11/26 هیأت : آقای مهدی کتابی فرزند امیرهوشنگ 
شماره شناسنامه 279 ششدانگ یکباب انباری مصالح بمساحت 500.50 مترمربع شماره 
پالک 6434 فرعی مفروز و مجزی شــده از 163 فرعی از پــالک 2840 اصلی واقع در 
ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی حسنعلی 

عیاری

20- رأی شماره 3712و3713 مورخ 98/11/24 هیأت : آقای حسین نوروززاده ارانی فرزند 
علی محمد شماره شناسنامه 42942 و خانم خدیجه سرمدی بیدگلی فرزند عبداله شماره 
شناسنامه 8718 )بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 107.20 مترمربع شماره 
پالک 6435 فرعی مفروز و مجزی شده از 462و466 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در 

ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکین رسمی
21- رأی شــماره 3715 مورخ 98/11/26 هیأت : آقای مصطفی صانعی بیدگلی فرزند 
ماشااله شماره شناسنامه 529 ششدانگ قطعه زمین محصور مشتمل بر ساختمان بمساحت 
155 مترمربع شماره پالک 6436 فرعی مفروز و مجزی شده از 43 فرعی از پالک 2840 
اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک 

رسمی خانم گیالن مهندس
22- رأی شماره 3716 مورخ 98/11/26 هیأت : آقای مجتبی خانی آرانی فرزند علی اصغر 
شماره شناسنامه 11997 ششدانگ قسمتی از قطعه زمین محصور مشتمل بر ساختمان 
بمساحت 117.78 مترمربع شماره پالک 6437 فرعی مفروز و مجزی شده از 227 فرعی 
از پالک 2840 اصلی واقع در ریگســتان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از مالکین رسمی وراث ماشااله خادم
23- رأی شماره 3721 مورخ 98/11/26 هیأت : آقای رمضانعلی خرم آبادی آرانی فرزند 
محمدتقی شماره شناسنامه 8063 ششــدانگ یکباب انبار آهن آالت بمساحت 554.44 
مترمربع شماره پالک 6438 فرعی مفروز و مجزی شــده از 418 فرعی از پالک 2840 
اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک 

رسمی مرتضی متولی بیدگلی
24- رأی شماره 3720 مورخ 98/11/26 هیأت : آقای علی اصغر سرمدی بیدگلی فرزند 
علی شماره شناسنامه 145 ششــدانگ یکباب انبار ضایعات بمســاحت 1353 مترمربع 
شــماره پالک 6439 فرعی مفروز و مجزی شــده از 158 فرعی از پالک 2840 اصلی 
واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی 

محمد قدیریان
25- رأی شــماره 3717 مورخ 98/11/26 هیأت : خانم فرزانه زاهــدی بیدگلی فرزند 
مصطفی شماره شناسنامه 1250036291 ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 113.40 
مترمربع شماره پالک 6440 فرعی مفروز و مجزی شــده از 227 فرعی از پالک 2840 
اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالکین 

رسمی وراث ماشااله خادم
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/12/12
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/12/27

م الف: 790388 عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد و امالک آران و بیدگل
اخطار اجرایی

12/88 شماره: 119/98 به موجب رای شــماره 342 تاریخ 98/7/16 حوزه نطنز شورای 
حل اختالف شهرستان نطنز که قطعیت یافته است محکوم علیه حجت اله تهرانی فرزند 
حسین به نشانی مجهول المکان محکوم است به 1- پرداخت نفقه ماهیانه هفت میلیون 
و پانصد هزار ریال از تاریخ تقدیم دادخواســت )98/3/19( لغایــت آینده) 25 درصد به 
مبلغ نفقه در ســال 1399 اضافه می گردد(2- پرداخت مبلغ 163/750 ریال بابت هزینه 
دادرسی 3- پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال بابت هزینه کارشناسی. رعایت تبصره 2 ماده 
306 ق.آ.د.م الزامی می باشد. پرداخت هزینه اجرایی در حق صندوق دولت. مشخصات 
محکوم له: مائده تهرانی فرزند حجت اله به نشانی نطنز بلوار طالقانی روبروی قوامین با 
وکالت ایمان جروند ماده 34 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 یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. 

م الف:788180 شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان نطنز 
ارزیابی بهای ثمنیه اعیانی

12/89 شــماره نامه: 139885602021000901-1398/12/03 بهــاء ثمنیه اعیانی 

ششدانگ قطعه ملک پالک 1466 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 
17 ثبت اصفهان که متعلق است به خانم خورشید بیگم علیدخت همسر سید محمد جلیلی 
توسط کارشناس رسمی دادگســتری طی برگ ارزیابی وارده به شماره 2021001967 
مورخه 1398/11/30 به مبلغ چهارصد هزار ریال ارزیابی گردیده و مبلغ فوق به حساب 
سپرده این اداره واریز گردیده اســت. لذا مراتب آگهی تا با مراجعه به این اداره در ساعت 
اداری نسبت به دریافت آن اقدام نمائید و چنانچه نســبت به ارزیابی فوق الذکر اعتراض 
دارید ظرف مدت یکماه از تاریخ انتشــار به دادگاه صالحه مراجعه و طرح دعوی نموده و 
گواهی آن را به این اداره ارائه نمائید. در غیر این صورت بهای ثمنیه اعیانی که بنام نامبرده 
در جریان ثبت است حذف می گردد. م الف:781141 خیراله عصاری رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک زواره 
تحدید حدود اختصاصی

12/90 شــماره نامه : 139885602024010285-1398/12/05 نظر به اینکه تحدید 
حدود ششدانگ یکباب حسینیه موقوفه پالک ثبتی شماره 26098 فرعی از 5000 اصلی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام موقوفه حسینیه بیت 
المهدی)عج( به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه 2 اصفهان در جریان ثبت اســت و 
عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 
15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 
1399/1/18 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور 
یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 787440  قویدل رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
اخطار اجرایی

12/91 شــماره: 673/98 حل 12 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی:رضا 
کارآمد تبریزی ، نام پدر: یوســف ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشــخصات محکوم له:نام 
و نام خانوادگی: حسینعلی اعتمادی، نام پدر: محمود ، نشــانی: خمینی شهر منظریه ک 
صبا، محکوم به:به موجب رای شماره 1285 تاریخ 98/06/24 حوزه دوازدهم شورای حل 
اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه محکوم است به: 
پرداخت مبلغ یکصد و سی و پنج میلیون ریال وجه سه فقره چک به شماره های 653059 
مورخ 91/5/15 بانک ســپه و 653058 مورخ 91/4/30 بانک ســپه و 558441 مورخ 
91/3/25 بانک سپه بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 98/4/12 
لغایت اجرای حکــم و پرداخت مبلغ دو میلیون و هفتصد و هشــتاد و هفت هزار و پانصد 
ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان و پرداخت نیم عشر دولتی به صندوق دولت رای 
صادره غیابی است. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که 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 : 736411 ایمــان بختیاری رئیس شــعبه دوازدهم شــورای حل اختالف 

خمینی شهر 
ابالغ اجرای ماده 149 قانون ثبت

12/92 شماره: 98/2027040696-98/12/6 در اجرای ماده 149 قانون ثبت، آقای سید 
محمد و سید احمد و سید حامد شهرت همگی بنی طبا فرزندان سید جالل الدین مالکین 
ششدانگ پالک ثبتی 1/1090 بخش 18 ثبت اصفهان مبلغ دو میلیون و هفتصد و شصت 
و پنج هزار ریال بابت 1/87 متر مربع اضافه مساحت پالک فوق به نفع آقای سعید قربان 
جنت فرزند میرزا رضا مالک اولیه پالک مزبور به حســاب سپرده ثبت تودیع نموده است 
لذا بدینوسیله به آقای ســعید قربان جنت ابالغ می گردد که جهت دریافت مبلغ فوق به 
حسابداری اداره ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان واقع در اصفهان خیابان پروین 
جنب اداره پست الله مراجعه نمایند. بدیهی اســت عدم مراجعه وی جهت دریافت وجه 
در مدتی زاید بر 10 سال از تاریخ اصالح ســند، اعراض محسوب و وجه به حساب درآمد 
اختصاصی ثبت واریز خواهد شد. م الف : 788941 مهدی شبان رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالک شرق اصفهان 



 در حالی که ویروس کرونا مســابقات پلی آف فوتســال زنان را لغو کرد؛ اما رقابت های مردان برگزار شــد.دور برگشــت مرحله نیمه نهایــی رقابت های لیگ
  برتر فوتســال زنان قرار بود روز جمعه با برگزاری دو دیدار پیگیری شــود تا تکلیف فینالیســت ها مشــخص باشــد.در حالی که تیم هیئت فوتبال خراســان

 از روز سه شنبه در رفسنجان حضور یافته بود و شهرزاد نصیری، مسئول برگزاری مسابقات اعالم کرده بود که مسابقات برگزار خواهد شد؛ اما در فاصله ۲۴ ساعت 
تا آغاز رقابت ها یعنی روز پنجشنبه، سازمان لیگ خبر از لغو مسابقات به دلیل شیوع ویروس کرونا داد.

 این اتفاق در حالی رخ داد که روز شنبه و یک روز پس از لغو مسابقات زنان، مرحله پلی آف مردان برگزار شد!باید دید سازمان لیگ چگونه تصمیم گیری می کند
  که ویروس کرونا در بخش زنان باعث لغو این رقابت ها می شــود در حالی که مسابقات تیمی مانند هیئت فوتبال خراســان که عالوه بر هزینه اسکان و تغذیه

  بازیکنان، حدود ۱۶ میلیون تومان برای تهیه بلیت ها هزینه می کند، لغو می شود و به یکباره ســازمان لیگ به طور ناگهانی و ظرف ۲۴ ساعت به آغاز مسابقات 
 خبر از لغو بازی هــا می دهد. در حالی که در بخش مــردان یک روز پس از رقابت زنان، تمامی مســابقات پابرجاســت و خبری از خطر ویــروس کرونا اعالم

 نشده است!

تناقض عجیب در برگزاری لیگ برتر فوتسال بانوان و آقایان

دوشنبه 12 اسفند  1398 / 7 رجب 1441/ 2 مارس 2020/ شماره 2927

وقتی گیتی پسند فرصت اشتباه ندارد؛

جدال مرگ و زندگی در اصفهان

تیم های گیتی پســند اصفهان و سن ایچ   سمیه مصور
ســاوه در حالی در چارچوب مرحله نیمه 

نهایی رقابت های لیگ برتر  عصر امــروز به مصاف یکدیگر می روند که 

تعیین تکلیف تیم صعود کننده به دیدار فینال به بازی سوم کشیده شده 

است.

سرخ پوشان اصفهانی لیگ امسال را با 5۴ امتیاز و قرار گیری در رتبه 

دوم جدول رده بندی به پایان رســاندند تا در مرحله نخســت پلی آف 

این مســابقات حریف تیم سوهان محمد ســیما قم شوند. شاگردان 

حمیدرضا بی غم در این مرحله کار سختی را در پیش نداشتند و کار تیم 

قمی را در همان دو بازی ابتدایی این مرحله یکســره کردند تا به عنوان 

چهار تیم شناخته شده به مرحله نیمه نهایی راه یابند. تیم گیتی پسند 

در این مرحله حریف تیم سن ایچ ساوه شــد. تیم ساوه ای، لیگ را با 

۳۹ امتیاز و در رده ششم به پایان رساند. شــاگردان اصغری مقدم در 

مرحله اول پلی آف، برابر فرش آرای مشــهد قرار گرفتند و پس از یک 

برد و یک باخت، در بازی ســوم در ضربات پنالتی بر تیم فرش آرا غلبه 

کردند.در دو بازی رفت و برگشــت دو تیم، این شاگردان حمید بی غم 

 بودند که با نتایج ۳ بر صفر و ۴ بر ۳ پیروز شدند. تیم گیتی پسند اولین

  بازی دیــدار مرحله نیمــه نهایی را با پیــروزی 7 بر هیــچ مقابل تیم

 سن ایچ ساوه پشت ســر گذاشــت تا در اصفهان آماده دومین دیدار 

این مرحله شود. در این بازی اما شــرایط به مراد تیم اصفهانی پیش 

نرفت تا سرنوشــت تیم صعود کننده به مرحله نهایی به سومین بازی 

کشیده  شود. 

سرخ پوشــان اصفهانی در شــرایطی در بازی دوم مرحله نیمه نهایی 

لیگ برتر فوتســال با نتیجه 5 بر ۴ در وقت اضافه از این تیم شکست 

خورد که به نظر سرماخوردگی علی اصغر حسن زاده و مرتضی عزتی و 

عدم حضور محمد رضا سنگ ســفیدی و میثم برمشوری در کنار عدم 

دقت در ضربــات آخر بیش از پیش به چشــم می آمد.گیتی پســند 

در حالی در بازی دوم نیمه نهایی شکســت خورد کــه در ابتدای بازی 

با نتیجه ۲ بر صفــر  از حریف خود پیش افتاد ولی دســت کم گرفتن 

حریف توسط شاگردان بی غم و عدم استفاده از موقعیت های فراوان 

باعث شد زنگ خطر برای گیتی پســند به صدا در بیاید و بازی برده را 

با شکست تعویض کنند.تنها نماینده شــهر اصفهان در لیگ برتر،بازی 

ســوم نیمه نهایی را جــدا از بازی مــرگ و زندگی باید بدون اشــتباه 

انجام دهد تا به سرنوشــت فرش آرای مشــهد دچار نشود.در صورتی 

که هر کدام از تیم های گیتی پسند یا ســن ایچ امروز بتوانند برابر هم 

به برتری دســت پیدا کنند جواز حضور در فینال را کســب خواهند کرد 

و حریف مس ســونگون در دیدار نهایــی می شــوند. از اردوی گیتی 

پســند خبر رســیده، بازیکنان و کادر فنی با هم، هم قســم شــده اند 

 که به دنبال نمایــش زیباترین بازی فصل در بازی ســوم نیمه نهایی 

هستند.

بازی این دو  تیم امروز از ساعت ۱۶ در ســالن بدون تماشاگر پیروزی 

اصفهان برگزار  می شــود.رقابت های نهایی لیگ برتر فوتسال روز های 

یکشنبه )۱۸ اســفند ماه( و جمعه )۲۳ اســفند ماه( به صورت رفت و 

برگشت برگزار خواهد شــد و چنانچه هر کدام از تیم های مرحله نهایی 

بتوانند یک پیروزی را به دســت آوردند، در آن صورت کار به بازی سوم 

خواهد کشــید که زمان آن بازی روز دوشــنبه )۲۶ اسفند ماه( خواهد 

بود که در شهر کرمان و به نام شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی برگزار 

می شود.

صمد نیکخواه بهرامی به دلیل التهاب دیســک کمر و 
مشکالتی که به خاطر این آسیب دیدگی با آن مواجه 
شــده بود، عالوه بر دیدارهای پایانی مرحله برگشت 
مقدماتی لیگ برتر، دو دیدار تیم ملی در پنجره نخست 
انتخابی کاپ آســیا را از هم دســت داد.کاپیتان تیم 
ملی بسکتبال البته چند روزی است که دوباره دست 
به توپ شده و پیگیر تمریناتش برای همراهی مهرام 
در مرحله پلی آف لیگ برتر است. طبق برنامه قبلی و 
آنچه فدراسیون بسکتبال هفته گذشته هم به آن تاکید 
کرد، قرار است این مرحله از رقابت ها از پنجشنبه آغاز 
شود البته اگر مطرح شدن انتقادات در نهایت منجر به 
لغو دیدارهای پیش بینی شده نشود.اتفاقا نیکخواه 
بهرامــی از منتقدان برگزاری ســروقت پلی آف لیگ 

برتر بسکتبال است. وی می گوید با لغو کلی مسابقات 
مخالفم اما در این شــرایط که ویروس کرونا و شیوع 
سریع و گسترده آن، ســالمت و جان مردم را به خطر 
انداخته،صالح نمی دانم مســابقات برگزار شود.این 
ملی پوش بســکتبال ضمن تشــریح وضعیت خود 
پس از بهبودی نســبتی و بازگشــت به تمرینات، در 
رابطه با چگونگی پیگیری لیگ برتر پیشنهاداتی داد. 
وی همچنین در رابطه با تیم ملی هم پیشنهاد داد که 
فدراسیون بسکتبال از شهرهای غیر از تهران به عنوان 
محل برگزاری دیدارهای خانگی این تیم استفاده کند 
تا میزبانی های تیم ملی با حضور تماشاگران بیشتری 
انجام شود.صمد نیکخواه بهرامی به آسیب دیدگی خود 
که تقریبا از اواخر نیم فصل دوم لیگ برتر با آن مواجه 

شد، اشاره کرد و گفت: از ناحیه دیسک کمر دچار آسیب 
دیدگی شدم، البته خوشبختانه پارگی دیسک نداشتم 
و فقط با التهاب آن مواجه بودم که به خاطر ویژگی های 
بازی بسکتبال مانند پرش های زیاد و برخورد فیزیکی 
و البته قد بلند ایجاد می شود. از طرفی به خاطر شرایط 
سنی ام نمی توانستم فشار زیادی به خودم بیاورم. به 
همین دلیل مدتی به طور کامل از تمرین دور بودم و بعد 

از آن به تدریج به شروع به کار کردم.

واکنش صمد نیکخواه بهرامی به احتمال تعطیلی لیگ بسکتبال

حکم یک میلیاردی دروازه بان محبوب علیه پرسپولیس!
 نیلســون کوریا جونیور، دروازه بان برزیلی پیشین پرســپولیس یک میلیارد تومان از این باشگاه 
طلب دارد که هنوز این پول به او داده نشــده و به احتمال زیاد پرونده او در فیفا بار دیگر به جریان 
بیفتد.باشگاه پرسپولیس به صورت یک 
طرفه قرارداد این بازیکن را فسخ کرد تا 
نیلسون برای گرفتن مطالباتش به فیفا 
شکایت کند. در حکم فیفا، پرسپولیس 
محکوم بــه پرداخــت مطالبــات این 
دروازه بان برزیلی شد و در ادامه مسئوالن 
وقت باشگاه با نیلسون مصالحه کردند 
تا حقوق وی پرداخت شود؛ اما با وجود 
این مصالحه، باز هــم در پرداخت این 
مطالبات کوتاهی شــده و تاکنون صورت نگرفته است.این پرونده در شــرایطی در فیفا به جریان 
افتاده که این روزها این باشگاه با شــکایت های زیادی از سوی خارجی هایی که به خدمت داشته، 

روبه رو شده است.

لیگ قهرمانان آسیا در آستانه لغو کامل
روزنامه الوطن قطر با اشاره به تعویق تمام دیدار های هفته سوم مسابقات لیگ قهرمانان آسیا نوشت 
این احتمال وجود دارد که فصل جاری رقابت های لیگ قهرمانان آسیا به صورت کامل لغو شود.در 
این گزارش آمده است: کنفدراسیون فوتبال آسیا بازی های تیم های العین و الشارجه امارات برابر 
السد و الدحیل قطر را به تعویق انداخته و بر این اساس، همه بازی های این هفته به تعویق افتاده 
است. این موضوع، AFC را به تصمیم نهایی درخصوص لغو تمام مسابقات این دوره نزدیک می کند.

الوطن در ادامه نوشت: ویروس کرونا، انتشار گســترده ای یافته است. این ویروس از کشور چین 
آغاز شد؛ اما خیلی از کشور ها را تحت تاثیر قرار داده و بسیاری از باشگاه های آسیایی خواستار تعویق 
بازی های این هفته خود شده اند. این امکان وجود دارد که همه بازی های مرحله گروهی به تعویق 
بیفتد؛ اما در پی آن انتظار می رود که بازی های این دوره به طور کامل لغو شود چرا که بر اساس تقویم 
ساالنه، سقف معینی برای برگزاری بازی ها وجود دارد که فدراسیون های داخلی نیز تقویم خود را بر 
همین اساس محاسبه کرده اند.پیش از این عبدالخالق مسعود، عضو کمیته اجرایی کنفدراسیون 
فوتبال آسیا هم به این مسئله اشاره کرده بود که به دلیل شیوع بیماری کرونا، امکان لغو بازی های 
این دوره وجود دارد؛ اما درخصوص انتخاب نماینده قاره آسیا در دوره بعدی جام باشگاه های جهان، 

کمیته اجرایی AFC تصمیم گیری می کند.

مشکل بزرگ »اسکوچیچ« جهت بازگشت به ایران
شیوع ویروس کرونا در ایران سبب شده تا بسیاری از کشورهای همسایه پروازهای خود به ایران را 
لغو کنند و از این رو افراد برای سفر به تهران با مشکالت متعددی مواجه شده اند.دراگان اسکوچیچ، 
سرمربی تیم ملی یکی از افرادی است که برای بازگشت به ایران مشکل دارد. اسکوچیچ بعد از سفر 
دور اروپا و دیدار با لژیونرهای فوتبال ایران چند روزی است به کرواسی رفته تا در کنار خانواده اش به 
استراحت بپردازد؛ اما اوکه باید به زودی برای برنامه ریزی در راستای مسابقات مقدماتی جام جهانی 
به ایران برگردد با مشکل پروازی مواجه است.از آنجایی که اکثر کشورها پروازهای خود به ایران را موقتا 
لغو کرده اند، اسکوچیچ اگر بخواهد به ایران برگردد باید چند مسیر پروازی جا به جا شود تا به تهران 
برسد.از این رو شایعاتی درباره لغو مسابقات مقدماتی جام جهانی در نوروز ۱۳۹۹ نیز به خاطر شیوع 
کرونا به گوش می رسد که فیفا هنوز تصمیم نهایی اش را در این خصوص اتخاذ نکرده است. باید دید 

تدبیر فدراسیون فوتبال برای نحوه برگشت اسکوچیچ به ایران از کرواسی چیست.

مستطیل سبز

تنها نماینده شهر اصفهان در لیگ برتر،بازی سوم نیمه 
نهایی را جدا از بازی مرگ و زندگی باید بدون اشتباه انجام 

دهد تا به سرنوشت فرش آرای مشهد دچار نشود

م
سنی

س: ت
عک

وز عکس ر

لباس های 
»سوشا« بار دیگر 

سوژه شد
از آخرین باری که سوشــا به 
خاطر لباس هایش سوژه شد، 
چند ســال می گذرد جایی که 
مکانی بــا لباس هایی با مدل 
باب اسفنجی دیده شد. حاال 
دوباره سوشــا با لباس های 

چهل تکه سوژه شده است.

عکس: خبر ورزشی
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رییس شورای اسالمی شهر تاکید کرد:

لزوم همکاری همه نهادها برای توسعه فضای سبز اصفهان
رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان در یکصد و پانزدهمین جلســه علنی شورای اسالمی شهر 
اصفهان ضمن قدردانی از زحمات پزشکان، پرستاران، نیروهای خدماتی و همه کسانی که به صورت 
شبانه روزی فعالیت کردند تا حافظ ایمنی سالمت مردم باشند، اظهار کرد: از مدیریت شهری اصفهان 
به دلیل همراهی با دانشگاه علوم پزشکی در راستای تامین شــرایط موردنیاز برای حفظ سالمت 
شهروندان قدردانی می کنم. در جلسه  اخیر، مسئوالن دانشــگاه علوم پزشکی اذعان داشتند که 
همکاری هیچ نهادی به اندازه شهرداری با دانشگاه در پیشگیری از شیوع این بیماری تأثیرگذار نبوده 
است.علیرضا نصراصفهانی با بیان اینکه شهروندان اصفهان نیز در خصوص پیشگیری از شیوع این 
بیماری همراهی جدی داشتند، اظهار امیدواری کرد که در ادامه نیز از این همراهی برخوردار باشیم.

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان ضمن قدردانی از دستگاه قضایی استان اصفهان به دلیل نظارت 
جدی و ویژه بر فعالیت اماکن و همچنین مقابله با احتکار کاالهای موردنیاز این روزهای مردم گفت: 
در این بازه زمانی باید از زحمات کارگرانی که به کاشت گل و درخت می پردازند و چهره شهر را زیباتر 
می کنند، قدردانی کنیم.وی با اشاره به در پیش رو بودن هفته درختکاری اظهار کرد: در حال حاضر 
پنج هزار و ۴۰۰ هکتار فضای اکولوژیک در شهر اصفهان وجود دارد که از این میزان تولیت سه هزار 
و ۷۰۰ هکتار با شهرداری اصفهان است و با توجه به وضعیت آلودگی همه باید همراهی و همکاری 

داشته باشند تا بتوان این فضا را افزایش داد.

معاون گردشگری و سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی استان:

کلیه اماکن و محوطه های تاریخی اصفهان ضدعفونی شده است
معاون گردشگری و ســرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
اصفهان گفت: در اولین جلسه ستاد مبارزه با بیماری کرونا، مقرر شد تا همچون روزهای گذشته، 
کلیه اماکن و محوطه های تاریخی ضد عفونی شــده و کارکنان این مراکز، کلیه موارد بهداشتی را 
رعایت کنند.سید علی صالح درخشان،  در ستاد مبارزه با بیماری کرونا، گفت: »با توجه به حضور 
گردشگران در محوطه های تاریخی و همچنین حضور ارباب رجوع در ساختمان های اداری این اداره 
کل در استان، در اولین جلسه ستاد مبارزه با بیماری کرونا، مقرر شد تا همچون روزهای گذشته، 
کلیه اماکن و محوطه های تاریخی ضد عفونی شــده و کارکنان این مراکز، کلیه موارد بهداشتی را 
رعایت کنند.«درخشان افزود: »در این جلسه مقرر شد تا همکارانی که بیماری های خاص دارند و 
در مقابل این بیماری آسیب پذیر تر هستند با مشورت پزشک متخصص، در محل کار خود حضور 
نداشــته و در صورت امکان از طریق دورکاری اقدام به انجام وظایف خود کنند.« وی خاطر نشان 
کرد: »مقرر شد تا بســته های ضد عفونی و بهداشتی توســط اداره کل تهیه و بین همکاران توزیع 
شده و همچنین تمامی جلسات به صورت ویدئو کنفرانس و غیر حضوری تشکیل شود.«معاون 
گردشگری و سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان 
گفت: »همچنین مقرر شد تا کلیه ماموریت های درون استانی و برون استانی لغو شده و دوره های 
آموزشی تکمیلی بهداشتی، به منظور حفظ سالمت گردشگران در محوطه های تاریخی به صورت 

مستمر ویژه همکاران مستقر در این اماکن برگزار شود.«

سفرهای نوروزی به اصفهان لغو شود
عضو شورای شهر اصفهان در صفحه توئیتر خود نوشت: اینکه اســتاندار گیالن از مردم درخواست 
لغو سفرهایشــان به شــمال را کرده، ایده قابل تحســینی در راســتای صیانت از سالمت مردم و 
پیشگیری از گسترش ویروس کروناســت.کورش محمدی ادامه داد: از همه استانداران محترم، 
 به ویژه اســتاندار اصفهان نیز، تدبیری مشــابه در مورد ســفرهای نوروزی ســال ۹۹ به اصفهان 

مورد انتظار است.

در نوروز 99؛

مجسمه های جدید به شهر می آیند

دیــار گنبدهای فیــروزه ای جزو معدود        نرگس طلوعی
شهرهایی در ایران است که در آن به نصب 
مجسمه های زیبا بهای زیادی داده می شود و کمتر میدانی در شهر را 
می توان دید که از این مجســمه ها خالی باشــد، مجسمه هایی که 
ساخت دست اساتید مجرب مجسمه سازی در ایران و اصفهان است. 
در نیمه دوم دهه هفتاد هجری بود که شــهرداری اصفهان از برخی از 
مجسمه سازان بزرگ اصفهانی و کشــوری دعوت به همکاری کرد که  
نصب  مجسمه های  آرش کمانگیر در پارک آبشار دوم،  شیر در مقابل 
اداره دخانیات در خیابان کمال اسماعیل، نی لبک زن در کنار سی و سه 
و پل، سیاوش در کنار خانه هنرمندان در پارک آبشار و مجسمه مادر در 
همین پارک حاصل این پیشنهاد در آن سال ها بود؛ اما این اقدام زیبا 
و هنری که نقش قابل توجهی در زیباسازی دیار زاینده رود داشت برای 
مدت زمان نسبتا طوالنی دچار وقفه شــد تا این که با تغییرات صورت 
گرفته در مدیریت شهری بار دیگر توجه به ساخت مجسمه ها و نصب 

آن در نقاط مختلف شهر در دستور کار قرار گرفت.
 به دنبال این نگاه در ســال های اخیر تندیس ســردیس تعدادی از 
افراد برجســته اصفهانی در نصف جهان نصب شــد و سمپوزیم های 

 مجسمه سازی در شهر برگزار شد به طوری که در روزهای گذشته، دیار 
 گنبدهای فیــروزه ای شــاهد برگزاری یــک دوره دیگر ســمپوزیم
  مجســمه ســازی بود که قرار اســت به گفتــه مدیرعامل ســازمان
  زیباســازی شــهر اصفهان، حاصل کار این دوره عید نوروز در شــهر

 نصب می شود.
حسن موذنی با بیان اینکه سمپوزیوم مجسمه سازی با هدف استفاده 
از ایده های جدید از ســوم اسفند ماه ســال جاری کار خود را در شهر 
اصفهان آغازکرد، می گوید: از چند ماه گذشته تصمیم گیری و اقدامات 
الزم در خصوص زیباسازی شــهر برای ایام نوروز انجام شده تا شاهد 

نوروزی متفاوت باشیم.
 به گفته مدیرعامل ســازمان زیباســازی شــهر اصفهــان، برگزاری 
سمپوزیوم مجسمه سازی در راستای همین موضوع انجام شده است.

حسن موذنی هم چنین اضافه می کند: سازمان زیباسازی شهرداری 
اصفهان عالوه بر طرح های موقتی که قرار بود ویژه عید نوروز در شهر 
اجرا کند، طرح هایــی مثل نصب المان های صنایع دســتی را نیز در 
دستور کار دارد، المان هایی که ماندگار است و پس از عید جمع آوری 
نمی شود.دبیر سمپوزیوم مجسمه ســازی اصفهان نیز با بیان اینکه 

سمپوزیوم مجسمه سازی تا 13 اسفند به کار خود ادامه می دهد،می 
گوید:در این سمپوزیوم 11 هنرمند از خراسان جنوبی، آذربایجان غربی، 
آذربایجان شرقی، تهران، کرمان، مازندران و اصفهان گردهم آمده اند تا 

طرح های ویژه خود را برای نوروز ارائه کنند.
 پیمان کریمی می افزایــد: ۹۰ درصد متریال ســمپوزیوم آهن آالت 
بازیافتی است که در حال تبدیل شــدن به آثار هنری ماندگار شهری 
اســت.وی با بیان اینکه در بیــن هنرمندان، برخی در ســطح ملی و 
جهانی شناخته شــده و آثار آنها دارای امضای هنری است، می گوید: 
این هنرمندان طی مدت 1۰ روز در ســمپوزیوم حضور یافته و آثاری را 
برای اصفهان خلق می کنند تا در ایام نوروز در سطح شهر نصب شود.

کریمی خاطرنشــان می کند: با برگزاری ســمپوزیوم مجسمه سازی 
اصفهــان 11 اثر هنــری به مجموعه مجســمه های شــهری اصفهان 
اضافه می شــود و دائم باقی می ماند.وی با اشاره به اهداف برگزاری 
سمپوزیوم مجسمه سازی اصفهان، اظهار می کند: در این سمپوزیوم 
هنرمندان اثرهای خوبی خلق می کنند کــه در تبادل تجربیات آنها نیز 
بسیار اثرگذار است، همچنین با دید شــهری مدیران شهری اصفهان 

آشنا خواهند شد.

معاون اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اصفهان از اجرای تمهیدات آموزشی و بهداشتی برای 
پیشــگیری از ابتال به ویروس کرونای متصدیان و 
نیروهای مدیریت پسماند خشک خبر داد.محمد 
منوچهــری اظهار کرد: بــا توجه به شــیوع بیماری 
کرونا در سطح کشــور و به تبع انتشــار ویروس در 
شهر، سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان، 
پیشــگیری را به عنوان اولویت اصلی فعالیت های 
خود مد نظر قرار داده و اقداماتی را هم به این منظور 
انجام داده است.وی ادامه داد: بر این اساس به طور 
مســتمر هر روز طی دو نوبت ایستگاه های بازیافت 

سراسر شــهر کامل ضد عفونی و عالوه بر آن کابین 
خودروهای جمع آوری پســماند خشک گندزدایی 
می شود.معاون اجرایی ســازمان مدیریت پسماند 
شهرداری اصفهان با اشاره به گندزدایی روزانه چهار 
مرکز پردازش پسماند خشک افزود: تمامی اقدامات 
شــامل ضدعفونــی و گندزدایــی مکان های تحت 
نظارت و مدیریت سازمان، توســط عوامل بازرسی 
و با هدف حفظ ســالمتی متصدیان ایستگاه های 
بازیافت و ماموران جمع آوری پسماند و همچنین 
جلوگیــری از شــیوع بیشــتر این بیمــاری انجام 
می شود.وی در خصوص تجهیزات توزیع شده جهت 
پیشگیری از شیوع این بیماری، گفت: به میزان کافی 
دســتکش های یک بار مصرف، ماسک بهداشتی و 
محلول ضدعفونی کننده سطوح در میان متصدیان 
و ماموران جمع آوری توزیع شده است تا بتوانند با 
رعایت اصول ایمنی و بهداشــتی از سالمتی خود در 

برابر بیماری محافظت کنند.منوچهری خاطرنشان 
کرد: ایستگاه های بازیافت به انواع شوینده ها شامل 
مایع سفیده کننده و ضدعفونی کننده مجهز است و 
شهروندان می توانند با تحویل پسماندهای خشک 
خود این هدایا را دریافت کننــد.وی گفت: عالوه بر 
این طی یک برنامــه مدون، به تمامــی متصدیان 
ایستگاه های بازیافت و ماموران جمع آوری پسماند 
خشــک آموزش های الزم شــامل نظافت فردی، 
پاک سازی سطوح و عالئم بیماری، ارائه شده است.

معاون اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اصفهان با اشاره به کاهش ساعات کاری ایستگاه ها 
و غرفه های بازیافت افزود: ایســتگاه های بازیافت 
هر روز از ســاعت ۸ الی 1۸ و غرفه های بازیافت هر 
روز از ساعت ۸ الی 1۵ فعالیت می کنند تا با کاستن 
از ســاعت کاری متصدیان، امکان مواجهه آن ها با 

ویروس و ابتالی احتمالی جلوگیری شود.

معاون اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان خبر داد:

اجرای تمهیدات آموزشی و بهداشتی جهت پیشگیری از کرونا

در این سمپوزیوم ۱۱ هنرمند از خراسان جنوبی، آذربایجان 
غربی، آذربایجان شرقی، تهران، کرمان، مازندران و اصفهان 

گردهم آمده اند تا طرح های ویژه خود را برای نوروز ارائه کنند

جوانان هیئتی پای کار سالمتی مردم؛ 

توزیع ماسک رایگان توسط خادمان هیئت فداییان حسین )ع( 
جوانان هیئتی اصفهان طی روزهایی که ویروس کرونا در حال جوالن دادن در شــهر، اســتان و کشور 
ماست، پای کار سالمتی مردم ایســتاده اند.در کنار پزشکان و پرســتاران و کادر درمان که شبانه روز، 
خســتگی ناپذیــر و پرتــالش در حــال 
خدمت رسانی به بیماران هستند، جوانان 
هیئت های مذهبی اصفهــان نیز هر چه 
در توان دارند به کار برده اند تا ســهمی در 
سالمتی و آرامش مردم در شرایط کنونی 
داشــته باشــند.هیئت فداییان حسین 
)ع( را دیگر فقط به برگزاری مراســم ها 
در مناســبت های مذهبی نمی شناسند، 
بلکه خادمــان و جوانان ایــن هیئت، در 
هر عرصه ای که نیاز به کار جهادی باشد در خط مقدم هســتند.این بار نیز، جوانان این هیئت با حضور 
در سطح شهر اصفهان به توزیع ماســک به صورت رایگان در بین همشهریان پرداخته اند تا سهمی در 

سالمتی مردم داشته باشند.

برگزاری مانور شهری »کرونا در اصفهان«
مانور و تبلیغات شهری برای مقابله و پیشــگیری از ویروس کرونا توسط سازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری اصفهان برای آگاه سازی شهروندان برگزار شد.رییس اداره توسعه فرهنگی شهروندی 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان گفت: کمیته ای برای پیشگیری و مبارزه با کرونا 
در حوزه معاونت اجتماعی این سازمان تشکیل شد که در این کمیته تصمیماتی برای مقابله با کرونا در 
اصفهان گرفته شد.احمد رضایی اظهار داشــت: محتوایی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به شهرداری 
داده شــد که در آن موارد بهداشتی برای پیشــگیری و مقابله با کرونا وجود داشت.وی افزود: طبق این 
محتوا و تصویب در کمیته پیشگیری و مقابله با کرونا، ۲۴ طرح آماده شد که حدود شش طرح آن در 3۰۰ 
تابلوی تبلیغات شهری، بقیه طرح ها روی ۲۰۰ پایه بتونی و تک پایه در شهر و به صورت پوستر در محله ها، 
فرهنگسراها ، بیمارستان ها، مساجد و مدرسه ها قرار گرفت.وی در ادامه بیان کرد: همان ۶ طرح گالری 
شهری با حضور بازیگران به جای شخصیت ها در تصاویر به مانور شهری کرونا تبدیل شد که آموزش موارد 
بهداشتی مثل شستن دست ها، جلوی دهان را هنگام عطسه و سرفه گرفتن و ... را نشان می داد.رییس 
اداره توسعه فرهنگ شهروندی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان گفت: مانور کرونا 

در ایوان ارگ تاریخی جهان نما، گذر فرهنگی چهارباغ و سی و سه پل برگزار شد.

نرخ بلیت متروی اصفهان برای سال آینده 1200تومان شد
نرخ بلیت متروی اصفهان در ســال ۹۹ با توجه به مصوبه شورای شــهر اصفهان با ۲۰ درصد افزایش به 
1۲۰۰تومان افزایش یافت. الیحه افزایش قیمت بلیت قطار شهری در ســال ۹۹ به مبلغ 13۰۰تومان در 
یکصد و پانزدهمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان بررسی شد.کمیسیون حمل و نقل و ترافیک 
شورای اسالمی شــهر اصفهان با مبلغ 1۲۰۰تومان برای نرخ بلیت در سال ۹۹ موافقت کرد. ضمن اینکه 
اعضای شورای شهر خواستار اجرای طرح های منزلت برای افراد خاص شدند همچنین این کمیسیون 
پیشنهاد داد تا در نیمه دوم سال ۹۹ زمینه چند نرخی کردن قیمت بلیت بر مبنای پیمایش مسیر فراهم 
شــود؛ اما کمیســیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسالمی شــهر اصفهان همان مبلغ 
13۰۰تومان را تایید کرد و پیشنهاد داد زیرساخت های الزم برای مکانیزه کردن فروش بلیت به صورتی که 
هر مسافر به تناسب تعداد ایستگاه هایی که استفاده می کند بهای بلیت را بپردازد و الیحه این طرح نیز 

به شورای شهر ارسال شود.

با مسئولان

با مسئولاناخبار

شهردار اصفهان:
تهدید پیش آمده را با 

همدلی مدیریت می کنیم
 شهردار اصفهان در نشست هماهنگی مقابله با 
شیوع کرونا بین شهرداری و معاونت بهداشتی 
دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان که با حضور 
اعضای شورای شهر، معاون بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان، دســتیار ویژه استاندار 
در ســتاد مدیریت بیماری کرونــا و جمعی از 
معاونان شــهردار و مدیران شهرداری اصفهان 
برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به تشکیل ستاد 
ویژه مقابله با کرونا در شهرداری اصفهان، قصد 
داریم تهدید پیش آمده را با همدلی مدیریت 
کنیم.قدرت ا...نــوروزی، با بیــان اینکه همه 
مجموعه ها باید کمک کرده و با دولت هماهنگ 
باشــند، اظهار کرد: شــهرداری متخصص امر 
سالمت نیست اما به میدان آمده و در این زمینه 
بر اساس دستورالعمل های مسئوالن بهداشتی 
استان اقدام می کند.وی با اشاره به اینکه باید در 
مواجهه با بحران با جسارت برخورد کرد، گفت: 
برای نجات انسان ها هر کاری الزم باشد، انجام 
می دهیم. نوروزی با بیان اینکه هر روز جلسات 
ستاد مقابله با شیوع کرونا در شهرداری برگزار 
می شود، افزود: ما در شهرداری همه امکانات 
را برای مواجهه با این مشکل بسیج می کنیم.

وی با اشاره به اعضای ستاد ویژه مقابله با کرونا 
در شــهرداری اصفهان اظهار کرد: در این ستاد 
دو نماینده از مرکز بهداشــت شماره 1 و ۲ شهر 
اصفهان، یک نماینده از مرکز بهداشت استان، 
یک نماینــده از معاونت فرهنگی شــهرداری، 
یک نماینده از معاونت مالی شهرداری، دو نفر 
از اعضای شورای شــهر، یک نماینده از ستاد 
بحران شــهرداری، یــک نماینــده از معاونت 
خدمات شهری، یک نماینده از معاونت ترافیک 
شــهرداری و ســایر افراد مرتبط حضور دارند.
در ادامه این نشســت، کمال حیدری، معاون 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهانگفت: 
توصیه مهم مــا به مردم همچنــان پرهیز از 
ترددهای غیرضروری در شــهر است. ما در 
این شرایط بحرانی مواد ضدعفونی کننده را با 
یک سوم قیمت در اختیار سازمان ها و ادارات 

قرار می دهیم.

                             آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره  35180   مورخ  98/12/10     نوبت اول

اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان م الف:790560

1.دستگاه مناقصه گزار: اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان           
2.موضوع مناقصه: مندرج در جدول فوق

3.تاریخ و مهلت دریافت و گشایش اسناد مناقصه:
الف( مهلت دریافت اســناد مناقصه از تاریخ انتشــار آگهی ۹۸/1۲/1۲   لغایت مورخ  

  ۹۸/1۲/1۵
ب( مهلت تحویل اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری مورخ  ۹۸/1۲/۲۵

ج( زمان گشایش پاکات اســناد مناقصه روز  دوشــنبه   مورخ  ۹۸/1۲/۲۶ در محل 
سالن جلسات  

د( قیمت پیشنهادی پیمانکار الزامًا بایستی با سقف رتبه پیمانکار در رشته ساختمان 
و ابنیه مطابقت داشته باشد.

ه( نحوه عقد قرارداد به صورت زیربنایی بر اســاس بخشــنامه ســرجمع )شــماره 
۹۶/1۲۹۹1۸۸ مــورخ ۹۶/۵/۴ و تبیین مواردی از بخشــنامه ســرجمع به شــماره 

۹۷/۴۴۶۸۶1 مورخ ۹۷/۸/۲۲( می باشد. 
نشانی تحویل اسناد مناقصه: اصفهان – خیابان باغ گلدسته – مقابل درب شرقی بازار 

هنر – اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان     )تلفن تماس: 3۲۲۲۲۸۸۹(
4.نوع تضمین قابل قبول شــرکت در مناقصه:  الف( ســپرده )واریز به شبای شماره 
۷۸۰1۰۰۰۰۴۰۶1۰3۰۶۰۷۶۷۰۰۸۵ تمرکز وجوه ســپرده بانک مرکزی   ب( ضمانتنامه 

معتبر بانکی
5.مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه پس از گشایش پیشنهادهای مالی و این مدت برای 

یک بار و برابر سه ماه قابل تمدید می باشد.
 متــن ايــن مناقصــه در پايــگاه اينترنتــیwww.nosazimadaresisf.ir و  
  iets.mporg.ir قابل رويت می باشد و کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد 
مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.

مدت شماره مناقصهعنوان پروژهردیف
قرارداد

مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه ) ریال(

 مبلغ برآورد اولیه به ریال 
)بر اساس فهرست بها سال 98(

نوبت 
مناقصه

1
تکمیل مدرسه زنده یاد آریان حسین 

اخگر روستای ده بزرگ سمیرم
اول3۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰3/۹۹۸/۶1۴/۹۰۵ ماه۲۰۹۸۰۰۴۰3۸۰۰۰1۹۸

۲
تکمیل مدرسه کوی کارمندان 

دولت شاهین شهر
اول۴۹۰۵/۰۰۰/۰۰۰1۸/۰۹۴/۰۸3/۶۰۸ ماه۲۰۹۸۰۰۴۰3۸۰۰۰1۹۷

اول31۶۴/۵۰۰/۰۰۰3/۲۸3/۷۷۸/3۶3 ماه۲۰۹۸۰۰۴۰3۸۰۰۰1۹۶تکمیل مدرسه غیاثی بن رود3

اول۶3۶۷/۵۰۰/۰۰۰۷/3۴۶/۶11/3۵۶ ماه۲۰۹۸۰۰۴۰3۸۰۰۰1۹۵تکمیل مدرسه علی عرب چادگان۴

۵
تکمیل مدرسه بنیاد 
برکت کفران بن رود

اول۶۷۵1/۵۰۰/۰۰۰1۵/۰۲۵/۲۰۹/۴۰3 ماه۲۰۹۸۰۰۴۰3۸۰۰۰1۹۴

اداره كل نوسازی مدارس 
استان اصفهان

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

رتبه:4    ضریب کیفی روزنامه: 45
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چاپخانه: آینده   آدرس:  ابتدای جاده حبیب آباد- روبه روی شهرک امام حسین )ع(

   

دانش آموزان برتر پایه دوازدهم تجربی آموزشگاه صائب بلداجی در نوبت اول سال تحصیلی  98-99

دانش آموزان برتر پایه دهم تجربی آموزشگاه صائب بلداجی در نوبت اول سال تحصیلی 98-99

دانش آموزان برتر پایه یازدهم تجربی آموزشگاه صائب بلداجی در نوبت اول سال تحصیلی   98-99

دانش آموزان برتر رشته ریاضی فیزیک آموزشگاه صائب بلداجی در نوبت اول سال تحصیلی 98-99

حسین رحمانی )نام پدر علیرضا(
معدل : 19/53

مهدی نادری
معدل : 19/70

حسین مقیمی
معدل : 19/81

سیدحسین حیات غیبی
معدل : 19/68

مجید حضرتی
معدل : 17/95

محمد حیات غیبی
معدل : 17/90

جواد  خدری
معدل : 17/76

حسن   مرادی
معدل : 17/93

مهدی صفیان نیا
معدل : 17/28

مصطفی صفیان
معدل : 19/28

سیداحمدرضا حسینی
معدل : 19/26

مهدی صفیان
معدل : 18/89

حسین بابکان
معدل : 18/76

سلمان نادری
معدل : 18/68

مهدی حاتمی
معدل : 19/57

محمدرضا رفیعی
معدل : 19/56

ابراهیم چهرازی
معدل : 19/47

شایان حافظی
معدل : 19/31

سید حسین حسینی
معدل : 19/14

سینا  حاتمی
معدل : 19/50

حسین  رحمانی)نام پدر بشیر(
معدل : 19/19

اسماعیل حاتمی
معدل : 19/01

محمد رضا طهماسبی 
معدل : 18/82

محمد رحمانی
معدل : 18/37

اسامی دانش آموزان برتر آموزشگاه صائب بلداجی

 با تشکر از  زحمات مدیریت 
 آموزشگاه جناب آقای
  غالمرضا مردانی و 

 دبیران محترم  آموزشگاه
 صائب بلداجی 

علیرضا رحمانی بلداجی  خطاب به دانش آموزان برتر منطقه بلداجی:
با عرض سالم، ادب، احترام و خداقوت و عرض تبریک ماه رجب المرجب محضر مدیران، دبیران و دانش 
آموزان دبیرستان صائب شهر بلداجی و خانواده های محترم این عزیزان.کسب رتبه های برتر درسی و اخالقی 
را صمیمانه تبریک عرض کرده و در آستانه سال جدید از خداوند متعال بهترین ها را برایتان آرزومندم.افتخار 
بنده این است که به عنوان خبرنگار شهر بلداجی با قدردانی و تشویق از شما عزیزان و فرزندانم از این طریق 
در سطح منطقه شاهد خدمتی بی منت و ماندگار باشیم.خدا را شــاکرم که توفیق خدمت به شما عزیزان 
برای سومین سال به بنده عنایت  شد.امید است که مورد عنایت حق تعالی قرار گیرد و در سال های آینده 
به فضل الهی شاهد و ناظر قبولی شما عزیزان و افتخار آفرینان شهرمان در بهترین دانشگاه های سراسر 

کشور عزیزمان ایران باشیم.
 با تقدیم احترام و سپاس فراوان ، علیرضا رحمانی بلداجی خبرنگار و عضو انجمن اولیا و مربیان دبیرستان 

صائب شهر بلداجی
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