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    گیتی پسند- مس سونگون؛

جدال مرگ در تهران

آگهی مناقصه مرحله اول- نوبت اول

غالمحسین رضایی- شهردار ورزنه  م الف:1124418

شهرداری ورزنه باستناد مجوز شورای محترم اسالمی شــهر ورزنه در نظر دارد انجام امورات خدمات شهری و فضای سبز شهر ورزنه 
)استان اصفهان( را شامل:

الف: جمع آوری و حمل و دفن زباله از مبدأ و بازیافت، رفت و روب و نظافت کلی شهر بصورت مستمر، انجام امورات  کشتارگاه و انجام 

امورات مربوط به اجرائیات و تخلفات ساختمانی و سایر امورات مربوطه به مدت یکسال شمسی از تاریخ 1400/3/1 لغایت 1401/2/31 

ب: حفظ و نگهداری کل فضای سبز، آماده سازی و ایجاد فضای سبز، کاشت گل و نهال و چمن، انجام امورات مربوط به تأسیسات 

شبکه آب فضای سبز به مدت یکسال شمسی از تاریخ 1400/3/1 لغایت 1401/2/31 

که موارد بصورت کلی در اوراق مناقصه و قرارداد فی مابین ذکر خواهد شد. بصورت پیمانکاری به شرکت های خدماتی و پیمانکاران 

واجد شرایط واگذار نماید، لذا عالقمندان در صورت داشتن شــرایط الزم می توانند  جهت شرکت در مناقصه مذکور و کسب اطالعات 

بیشتر در ساعات اداری به واحد خدمات شهری و فضای سبز شــهرداری مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز 

یکشنبه مورخ 1400/2/05 به دبیرخانه محرمانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند. توضیح اینکه: کمیسیون در رد یا قبول یک 

یا کلیه پیشنهادات مختار است.

شرکت کنند گان در مناقصه می توانند یکی از گزینه های الف و ب را انتخاب و یا در صورت داشتن توان و شرایط الزم برای انجام امورات 

هر دو گزینه را انتخاب نمایند.

شماره تماس: 03146482221 

رد خون »خرازی« ها هنوز روی این خاک است؛ حواستان هست ؟

به نام پاکبانان، به کام مسئوالن!
5

بهارِ بی باراِن اصفهان
 نشان ها و نشانه ها، حکایت از تابستانی سخت دارد؛

3 7

معاون شهردار اصفهان خبر داد:

جلوگیری از خام فروشی 
زمین در اصفهان

5
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آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

  روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: کاال و خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل را باستناد قانون برگزاری مناقصات و آئین 
نامه معامالت، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به صورت مناقصه عمومی دو مرحله ای از بین تولید کنندگان و فروشندگان 

واجد شرایط که در سامانه الکترونیکی دولت ثبت نام نموده اند، خریداری نماید.

الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند.

شرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان

موضوع مناقصه: خرید انواع کلید مینیاتوری تکفاز و سه فاز

شماره مناقصه در سامانه 
تدارکات الکترونیکی 

دولت )ستاد(

تاریخ توزیع 
دفترچه

مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت بارگذاری 
و تحویل پاکات

بازگشائی 
اسناد ارزیابی 

کیفی

بازگشایی 
پاکات مناقصه

مبلغ تضمین 
)ریال(

متعاقبا اعالم  20000012110000041400/01/291400/02/051400/02/161400/02/18
1/140/000/000می گردد

پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق ســایت www.setadiran.ir دریافت و حداکثر تا پایان 

وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 1400/02/16 در ســامانه فوق بارگذاری نمایند و همچنین اسناد فیزیکی )پاکت الف- ضمانت 

نامه( خود را به نشانی: اصفهان چهار باغ عباسی- خیابان عباس آباد- ساختمان ستاد شماره یک شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان طبقه همکف- دبیرخانه، تحویل نمایند. به پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر بارگذاری گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

جهت کسب اطالعات بازرگانی با شماره تلفن 34121486-031 واحد مناقصات و خرید – آقای کاظمی و جهت آگاهی بیشتر 

در مورد الزامات، اطالعات، شرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن: 34121268-031 معاونت فروش و خدمات مشترکین 

تماس حاصل فرمائید.

جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه: مرکز تماس 41934-021 ، دفتر ثبت نــام: 88969737-021 و 021-85193768 

تماس حاصل فرمائید.

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.
  شرکت کنندگان در مناقصه می بایست دو روز قبل از آخرین مهلت اتمام زمان مناقصه با مراجعه به سامانه دولت و یا تماس 

با واحد مناقصه و مزایده، از آخرین اصالحات احتمالی اســناد مطلع گردند، در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به 

عهده مناقصه گران می باشد.

  پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.

  پیشنهاد دهنده می بایست صرفا در سامانه الکترونیک دولت ثبت نام کرده باشد.

  به مدارک، پیشنهادات و نامه های فاقد امضاء، مخدوش، مشروط یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر 

داده نخواهد شد.

  شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

  سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

 انالله و انا الیه راجعون

روزنامه زاینده رود

جناب مهندس پدرام پاک آیین
نماینده محترم مدیران مسئول رسانه های کشور در هیات نظارت بر مطبوعات 

با خبر شدیم در فراق  مادر همسر گرامی تان بانوی مهربان و نیکوکار خانواده 
گوار از درگاه  ،سیاه  پوش شده اید،ضمن ابراز  تاثر و تاسف از این خبر نا
پروردگار مهربان علو درجات را برای روح آن مرحومه خوش نام و صبر و 
 شکیبایی برای  حضرتعالی و خانواده محترم و دیگر  بازماندگان خواستاریم.

ما را درغم خود شریک بدانید.
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وزیر بهداشت ۲۷ فروردين در نشست ستاد استانی کرونا در کرمانشاه 
مثل همیشــه باز هم از زمین و زمان انتقاد و گالیه کــرد و خودش را در 
جایگاه مظلومی قرار داد که گویی هیچ یار و همراهی ندارد و یک تنه در کنار 
»مردم« و در مقابل همه - حتی مقابل دیگر دولتمردان از جمله شخص 
رییس جمهور - ایستاده است. تو گویی همه مسئوالن کشور در تالشند 
تا به عمد و هر طوری که شده، کاری علیه مردم انجام دهند و صرفا این 
سعید نمکی است که به مثابه یک منجی و یک موجود فرابشر در مقابل 

شان ایستاده تا مبادا گزندی به »مردم« برسد.
دولت روحانی ضعف، زیاد دارد؛ وزرا و مقام های زیادی دارد که عملکرد 
ضعیفی و غیرقابل دفاعی داشته اند؛ اما بعید است بتوان کسی را در این 
دولت یافت که در صحبت هایی که رنگ و روی پوپولیستی دارند، به گرد 
پای نمکی برسد. وزیر بهداشت افزون بر یک سال است که ناله می کند و 
از زمین و زمان انتقاد می کند؛ آن اوایل کامال قابل درک بود. مثال اینکه می 
گفت بودجه کرونا تمام و کمال به وزارت بهداشت تخصیص داده نشده، 
منطقی بود. حتی اینکه می گفت با فالن تصمیم در ستاد کرونا مخالف 
بوده هم منطقی بود. همه اینها هم در افکار عمومی، پشتوانه می یافت اما 
دیگر همه چیز از حد گذشته است.یکی نیست بگوید اگر یک سال و اندی 
است که هرچه می گویید گوش نمی دهند، چرا کنار نمی روید؟ یا اگر کنار 
رفتن را در ذهن و فکر خود شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت می دانید، 

چرا تغییر رویه نمی دهید؟ شما که به زعم خودتان »متخصص« هستید 
و باز هم به زعم خودتان دوراندیشی کرده و تشخیص داده اید که واکسن 
ابزاری سیاسی خواهد شد، چگونه هیچ پلن و راه حل دیگری برای حل 
مشکالت به جز گالیه کردن از همه و انداختن تقصیر به گردن بقیه ندارید؟

وزیر بهداشت از سیاسی کاری در خصوص واکسن کرونا گالیه می کند؛ آن 
هم با تندترین واژگان. بر سیاسی کاری »لعنت« می فرستد غافل از اینکه 

اولین کسی که به همه این موضوعات دامن زده، خود اوست.
فارغ از این موضوعات، برخی حقایق نیز در اظهــارات او به گونه دیگری 
عنوان شده اند. مثال در همین سخنرانی اخیر مورد اشاره او در کرمانشاه 
و در راستای همان قهرمان سازی از خود، به زعم خود مخالفان واکسن 
روسی کرونا را به باد انتقاد و حتی تمســخر گرفته که  گویی می خواهد 
بگوید »دیدید مِن متخصِص همه چیزدان می دانســتم و شماها هیچ 

کدام نمی فهمیدید؟!«
آقای وزیر تاکنون حاضر نشده از نقش کلیدی دستگاه های دولتی مانند 
وزارت خارجه در واردات واکسن نامی ببرد؛ این در حالی است که قائدتا 
همکاری این دستگاه و برخی دیگر از دستگاه های دولتی برای واردات 
واکسن بسیار حائز اهمیت بوده است. از این مسئله که بگذریم، اظهارنظر 
اخیر او که تمام »افتخار« واکسن وارداتی روسی را به نام وزیر می زند، 
با برخی اخباری که قبال منتشر شــده، تعارض هایی دارد. مثال برخی از 

این اخبار حکایت از آن دارد که وزارت خارجه برای واردات ۲0 میلیون دز 
واکسن اســپوتنیک وی تالش می کرده؛ اما وزارت بهداشت آن را به 10 

میلیون دز کاهش داده است.
این ابهام را چه کسی باید پاســخ دهد؟ آیا بهتر نیست وزیر بهداشت به 
جای این قهرمان ســازی ها از خود به این گونه ابهامات پاســخ بدهد و 
مثال بگوید علت درخواست وزارت بهداشــت برای این کاهش چه بوده 
و آیا موضوع به تولید واکســن در داخل ارتباطی و نحوه توزیع آن در بازار 

داشته است یا خیر؟
بگذریــم از اینکــه جنــاب وزیــر در حالی مشــغول افاضه کــردن از 
»دوراندیشی«های خود و ساختن یک تصویر ماورایی و نجات بخش 
از خود اســت که مجموعه تحت مدیریتش حتی از توزیع همین اندک 
واکسن های واردشده به کشور نیز عاجز مانده است. نشان به آن نشان 
که رییس دانشکده علوم پزشکی آبادان اخیرا گفته که اسامی برخی از 
مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر آبادان در فهرست ارائه شده برای 

تزریق واکسن به پاکبانان بوده است و این افراد واکسن دریافت کردند.
البته با رویه ای که تاکنون از وزیر بهداشــت دیده ایــم، حتما برای این 
موضوع هم مقصری از دیگر نهادها و ارگان ها خواهد یافت تا کاسه کوزه 
ها را سر او بشــکند و احتماال روضه ای دیگر در مظلومیت و تنهایی خود 

خواهد خواند!

رسانه اصولگرا: 

احمدی نژاد ادعا کرده است حکومت دینی را قبول ندارد
رسانه اصولگرای مشرق در یادداشــتی انتقاد آمیز درباره رییس جمهور ســابق نوشت: محمود 
احمدی نژاد و حلقه نزدیکانش در ابتدای دولت نهم برخی اظهــارات جنجالی مطرح می کردند؛ 
اما در دولت دهم و پس از پایان دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، نگرش های التقاطی 

جریان انحراف با مالحظات کمتر و صراحت بیشتری بیان می شد.
 از مهم ترین خطاهای اندیشه ای احمدی نژاد و حلقه نزدیکان به وی ، نفی اساس حکومت دینی 
است؛ احمدی نژاد ادعا کرده که: »ما اصال حکومت دینی نداریم. این واژه های غلط و من درآوردی 
است. دین برای رهایی انسان آمده است، نه برای حاکمیت بر انسان. دین که نیامده خودش را 

غلبه دهد...ما حکومت دینی نداریم.«
  اصرار بــر تز اســالم منهــای روحانیــت از مــوارد بعــدی اســت؛ احمدی نــژاد در مصاحبه 
ای علمــا را محکــوم می کنــد و فهــم اکثریــت از دیــن و مفاهیــم آن را معیــار صحیــح 
برای فهم متــون دینی می خوانــد: »می گوینــد اکثر مــردم نمی فهمند؛ آیا شــما می فهمید؟ 
معیار اینکــه شــما فهمیدید چیســت؟ معیار حق بــودن یک مطلــب یا یک رفتار چیســت؟ 
 یک معیار ملمــوس معیاری اســت که اکثریت قاطــع جامعه پذیــرای آن باشــد، این معیار 

درست است.«

کنایه معنادار »آشنا« به ادعای هسته ای »رضایی«
حسام الدین آشنا در توئیتی به ادعای اخیر محسن رضایی کنایه آمیز پاسخ داد.

محســن رضایی در توئیتی گفته بود یک ماه پیش که به دولت پیشــنهاد دادم برای رفع تحریم 
های ظالمانه اقتصادی،غنی ســازی 60 درصدی را انجام دهد،می دانستم عده ای ایران مقتدر 
را برنمی تابند و هیاهو می کنند.از اســپوتنیک تا ایرنا اظهار تعجب کردند. در همین راستا، حسام 

الدین آشنا در توئیتی نوشت: 
»االن سند 60 درصدی را به نام چه کســی بزنند؟ به نام اولین نفری که پیشــنهاد داده یا اولین 

نفری که اطالعیه داده است.«

آلمان: برجام نمرده است
ســخنگوی وزارت خارجه آلمان گفت که گفت وگوها در وین اتریش با هــدف بازگرداندن تمامی 

طرف ها به این توافق مهم است.
»ماریا ادباهر« سخنگوی وزارت خارجه آلمان طی ســخنانی که در میان نمایندگان رسانه ها در 
برلین صحبت می کرد،  گفت: »از دیدگاه ما برجام نمرده و این موضعی است که ما از آغاز برجام 

آن را اتخاذ کرده ایم. این توافق مهمی است که باید حفظ شود.«
سخنگوی وزارت خارجه آلمان با اشــاره به گفت وگوهای جاری در وین اتریش گفت که همچنان 

این تالش وجود دارد که تمامی طرف ها به این توافق بازگردند.

یاوه گویی وزیرخارجه اسراییل علیه ایران
به گزارش رویترز، گابی اشکنازی وزیر خارجه اسراییل در نشســتی خبری با همتایان قبرسی و 
یونانی خود با اشاره به این که برقراری ثبات در خاورمیانه ممکن است، مدعی شد: »ما همچنین 
زمانی را برای صحبت درخصوص تهدیــد ایران و حزب ا... و دیگر گروه هــای افراطی علیه ثبات 
خاورمیانه و صلح منطقه ای اختصاص دادیم.« او در سخنانی گفت، هر کاری که الزم باشد برای 
جلوگیری از موفقیت ایران انجام می دهد: »قطعا به این نظام اجازه دستیابی به سالح هسته ای 

را نخواهیم داد.«

سیاستکافه سیاست

وقتی مردم قربانی سیاسی بازی می شوند؛

وزیر مظلوم نمایی!

دولت افغانستان: 

با خروج نظامیان آمریکایی، طالبان دلیلی برای ادامه 
جنگ ندارد

مشاور امنیت ملی افغانســتان با تاکید بر عدم نیاز به حضور نظامیان آمریکایی گفت که پس از 
خروج این نیروها از افغانســتان، طالبان هیچ دلیلی برای ادامه جنگ ندارد. »حمدا... محب« 
اظهار داشت که پس از خروج نیروهای خارجی، طالبان دیگر هیچ دلیلی برای ادامه جنگ ندارد و 
باید با توقف جنگ و صلح به بخشی از جریان اصلی جامعه تبدیل شود.وی در گفت وگو با وزرای 
خارجه ایران و هند افزود که خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان یک فرصت عالی است 

که افغان ها اداره کامل وضعیت امنیتی کشورشان را به عهده بگیرند.
محب گفت: »پیــش از این نیز بارها گفته ام که افغانســتان بــه نظامیان آمریکایــی نیاز ندارد، 
اما نیروهای امنیتی و دفاعی ما به پشــتیبانی نیاز دارند و آن را بارهــا گفته ایم و حاال هم تکرار 

می کنیم«.

سفیر فلسطین در سوریه بر اثر ابتال به کرونا درگذشت
سفارت فلسطین در دمشق طی اطالعیه ای از درگذشت ســفیر خود در سوریه بر اثر ابتال به کرونا 
خبر داد. سفارت فلسطین در دمشق اعالم کرد، »محمود الخالدی« سفیر تشکیالت خودگردان 
در سوریه بر اثر ابتال به کرونا در بیمارستان »یافا« در دمشــق درگذشت. بر اساس این اطالعیه، 

الخالدی در مقبره الشهدای اردوگاه فلسطینی »یرموک« در دمشق به خاک سپرده شد.

انصارا... یمن: 

صلح یا برای همه است یا هیچ کس
ســخنگوی انصارا... یمن تاکید کرد، هرگونه درخواستی برای صلح تنها در صورتی جدی است که 

شامل توقف کامل محاصره یمن باشد.
به نقل از شــبکه خبری المسیره، محمد عبدالسالم، ســخنگوی انصارا...یمن در توئیتی نوشت: 
صلح یا برای همگان است یا صلحی وجود نخواهد داشت. برخی طرف های بین المللی صلح را 

تنها برای کشورهای متجاوز می خواهند و آن را از یمن دریغ می کنند.
وی افزود: ما هنوز جدیتی بــرای توقف تجاوز ندیده ایم. هرگونه درخواســتی برای صلح تنها در 

صورتی جدی است که شامل پایان کامل محاصره یمن باشد.

طعنه چین به ژاپن:

  لطفا اول خودتان یک جرعه از آب نیروگاه 
فوکوشیما بنوشید!

به نقل از روزنامه ژاپنی ماینیچی، ژائو لیجیان، سخنگوی وزارت خارجه چین، اظهار داشت: »یک 
مقام ژاپنی گفته است این آب برای نوشیدن مشکلی ندارد. پس لطفا خودش آن را بنوشد.«

وی همچنین گفت که بی توجهی ژاپن به موضوعات محیط زیستی، »کامال غیرقابل توجیه« است.
این بیانیه پس از آن صادر می شود که تارو آسو، نخست وزیر سابق ژاپن، که اکنون در سمت معاون 
نخست وزیر خدمت می کند و در ایراد ســخنان جنجال برانگیز نیز سابقه دارد، چنین گفته است: 

»من شنیده ام که پس از تصفیه، نوشیدن آب نیروگاه هیچ ضرری ندارد.«
دولت ژاپن، اعالم کرد که آب نیروگاه هسته ای ویران شــده فوکوشیما را که در سال ۲011، دومین 
حادثه هســته ای بزرگ جهان آنجا اتفاق افتاد، در مدت دو ســال آینده در اقیانوس آرام تخلیه 

خواهد کرد.

خبر روز

واکنش »بایدن« به آغاز غنی 
سازی ۶0 درصد توسط ایران

رییس جمهــور آمریــکا بامداد شــنبه گفت 
که اقدام ایــران در غنی ســازی اورانیوم تا 60 
درصد، بر خــالف توافق هســته ای )برجام( 
اســت. »جو بایدن« کــه در کنفرانس خبری 
مشترک با نخســت وزیر ژاپن در کاخ سفید 
صحبت می کرد، در پاســخ به سوال خبرنگار 
رویترز گفت: »ما از این اقدام )غنی ســازی 
60 درصد( حمایت نمی کنیم و فکر نمی کنیم 
که حرکت به سوی غنی سازی 60 درصد مفید 
باشد؛  اما خرسند هســتیم که ایران به توافق 
در مورد مذاکرات ادامه داده اســت«.بایدن با 
اشــاره به این موضوع که غنی سازی اورانیوم 
60 درصد توسط ایران، به مذاکرات وین کمک 
نمی کند گفــت که هنوز زود اســت درباره این 
مذاکرات قضاوت کرد.»جن ساکی« سخنگوی 
کاخ سفید نیز روز جمعه گفت: واشنگتن گام 
تحریک برانگیز ایران در غنی ســازی اورانیوم 
تا خلوص 60 درصــد را جــدی می گیرد.وی 
کــه در کنفرانس خبری کاخ ســفید صحبت 
می کرد، افــزود: »گام اخیر ایــران در جدیت 
این کشــور در مذاکرات تردیــد ایجاد می کند 
و طرف هــای توافق هســته ای بایــد آن را رد 
کنند.«صبح یکشنبه  ۲۲ فروردین ماه »بهروز 
کمالوندی«معاون و سخنگوی سازمان انرژی 
اتمی در گفت وگو با فــارس از وقوع حادثه در 
بخشی از شــبکه توزیع برق تاسیسات غنی 
سازی نطنز خبر داد و گفت که این حادثه تلفات 
انســانی و آلودگی به همراه نداشته است.روز 
سه شنبه عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه 
که در وین حضور داشــت تصمیم ایران برای 
انجام غنی سازی 60 درصد را اعالم کرد و پس 
از آن کمالونــدی به فارس گفــت که مقدمات 
اجرایی آن از سه شنبه شب در نطنز شروع می 
شود.غریب آبادی، نماینده ایران در آژانس نیز 
بعد از آن در توئیتی در این خصوص نوشت: بر 
اساس نامه و اطالعات طراحی که در بعدازظهر 
روز سه شنبه ۲۴ فروردین ماه تحویل آژانس 
شد، غنی ســازی 60 درصدی در دو زنجیره از 
ســانتریفیوژهای جدید IR۴ و IR6 در نطنز 

انجام می شود.

اخبار

فرمانده نیروی دریایی ارتش در پیامی با تبریک روز 
ارتش و حماسه آفرینی های نیروی زمینی نوشت: 
روز بزرگداشت نیروی زمینی قهرمان ارتش یادآور 
رشادت های بزرگ مردانی است که شجاعانه جان 
خود را در طبق اخالص نهادند تا از کیان نظام مقدس 

جمهوری اسالمی دفاع کنند.
حســین خانزادی در این پیام خطاب به ســرتیپ 
ســتاد کیومرث حیدری، فرمانده نیــروی زمینی 
ارتش جمهوری اســالمی ایران نوشــت: بیست و 
نهم فروردین روز ارتش جمهوری اســالمی ایران، 
یادگار ارزشمند معمار کبیر انقالب اسالمی است که 
فرمودند ارتش متعلق به ایران، به انقالب، به مردم و 

در خدمت هدف های انقالب ایستاده است.
فرمانده نیــروی دریایی ارتش تصریــح کرد: روز 
بزرگداشت نیروی زمینی قهرمان ارتش جمهوری 
اســالمی ایران، یادآور رشــادت های بزرگ مردانی 
اســت که شــجاعانه جان خود را در طبق اخالص 
نهادند تا از کیان نظام مقدس جمهوری اســالمی 
دفاع کنند، شیرمردانی که با الهام از مکتب شهادت 
طلبانه سیدالشهدا )ع( الگوی رشادت، پایمردی و 

استقامت بودند.
خانزادی افزود: ۲۹ فروردین هر سال برای نیروی 
دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران یک 
روز مهم و فراموش نشــدنی است. در چنین روزی 

در سال 1۳6۷ دریادالن ناوشکن های سهند، سبالن 
و ناو موشک انداز جوشن با اتکا به شعار »راه ما راه 
حسین)ع( است«، چون نگینی درخشنده بر عرشه 
کشتی صالبت و اقتدار خود ایستادند و در مصافی 
مستقیم و نابرابر با ناوگان دریایی استکبار جهانی، 
مردانه از حیثیت و شرف ایران اسالمی دفاع کردند 

و جمعی از آنان به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

پیام فرمانده نداجا به فرمانده نزاجا

فرمانده هوانیروز:

 در سال جدید گام های بلندی برای توسعه برمی داریم
فرمانده هوانیروز ارتش جمهوری اسالمی با بیان اینکه ما هیچ وقت تصور نخواهیم کرد که به نقطه عالی رسیده ایم، گفت: تالش امروز ما این است که نسبت به سال 
۹۹ گام های بلندتری برای پیشرفت و اعتالی هوانیروز برداریم.امیر یوســف قربانی طی سخنانی در نشست خبری به مناسبت روز ارتش جمهوری اسالمی با بیان 
اینکه هوانیروز با توجه به نزدیکی انتخابات در موضوع رای گیری ها مثل همیشه آماده جابه جایی صندوق ها به مناطق صعب العبور کشور است، اظهار کرد: همچنین 
در اورژانس هوایی هم مثل گذشته به مردم خدمات می دهیم و امسال نیز مثل گذشته در سطح ارتش و هوانیروز قدرت نمایی را با انجام رژه در پایگاه های خود به 
رخ خواهیم کشید.وی با بیان اینکه امسال رژه به صورت محمول انجام می دهیم، یادآور شد: اگر ســرباز والیت نباشیم و روح والیت در ما نباشد با داشتن هر گونه 
تجهیزاتی نمی توانیم موفق باشیم. این مهم ترین ویژگی در نیروی انسانی ماســت که عامل موفقیت مان محسوب می شود.قربانی با اشاره به اینکه ما امروز تمام 
قطعات داخلی و قطعات بالگردهای مان را خودمان می ســازیم، تاکید کرد: امروز می توانیم خودمان بالگردهای مان را اورهال کنیم که کاری پیچیده است. بزرگ 
ترین ناوگان هوایی را در خاورمیانه داریم و این به سبب همین تالش های چهل سال اخیر بوده است.فرمانده هوانیروز با بیان اینکه ما امروز توانستیم سامانه های 
دیددرشب را بهینه کنیم، گفت: امروز سامانه های تسلیحاتی مان را هم به روز کرده ایم و همچنین در روزآمد کردن دیگر تجهیزات نیز به همین جهت حرکت کردیم.

وی یادآور شد: ما روند رو به توسعه را در مورد سامانه های  تسلیحاتی مان همیشه داریم و خواهیم داشت. هیچ وقت تصور نخواهیم کرد که به نقطه عالی رسیده ایم. 
نسبت به سال ۹۹ تالش می کنیم که گام های بلندتری برای پیشرفت و اعتالی هوانیروز برداریم.

وزیر بهداشت از سیاسی کاری در خصوص واکسن کرونا 
گالیه می کند؛ آن هم با تندترین واژگان. بر سیاسی کاری 
»لعنت« می فرستد غافل از اینکه اولین کسی که به همه 

این موضوعات دامن زده، خود اوست

وز عکس ر

موج جدید 
تظاهرات و 

آشفتگی در آمریکا
در آمریکا تظاهرات گسترده ای 
به دلیل قتــل »داونت رایت« 

برگزار شد.
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مدیرکل امور اقتصادی و دارایی اصفهان:

کارآمدی شرکت های سهام عدالت در گرو انتخاب افراد 
شایسته است

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان گفت: کارآمدی شــرکت های سرمایه گذاری سهام 
عدالت به انتخاب افراد شایســته و توانمند از سوی سهامداران وابســته است.علی صبوحی افزود: 
براساس مصوبه شورای عالی بورس افراد متقاضی برای داوطلب در انتخابات هیئت مدیره شرکت 
های سرمایه گذاری سهام عدالت تا  ۲۸ فروردین ماه جاری برای ثبت نام فرصت داشتند.وی بیان 
کرد: این دسته از افراد باید صاحب صالحیت فنی و حرفه ای و دانش الزم باشند تا پس از کسب امتیاز 
الزم در صالحیت حرفه ای مدیران نهادهای مالی اسامی آنان برای انتخاب به سهامداران اعالم شود.به 
اعتقاد مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان،  انتخاب افراد توانمند برای تشکیل هیئت مدیره 
قوی و  با کیفیت بهتر و مطلوب تر الزم است که فعاالن اقتصادی در امر ثبت نام مشارکت داشته باشند 
و در مرحله انتخابات نیز سهام داران نقش خود را با انتخاب متخصصان ایفا کنند.وی زمان برگزاری 
انتخابات مجامع شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت را از نیمه دوم اردیبهشت تا نیمه 
اول خرداد امسال بیان  و خاطرنشان کرد: این فرآیند به صورت الکترونیکی  برگزار خواهد شد.صبوحی 
از  سهامداران سهام عدالت که روش غیرمستقیم را برای مدیریت سهام خود برگزیده اند، خواست تا 

برای حفظ حقوق خود و بهره مندی از مزایای این سهام در این انتخابات شرکت فعال داشته باشند.

خیرین مسکن ساز، ۷0 مسکن در شهرستان مبارکه احداث کردند
جلسه انجمن خیرین مسکن ساز شهرستان با حضور فرماندار ورییس مجمع خیرین مسکن ساز 
استان واعضای این مجمع در بنیاد مسکن انقالب اسالمی مبارکه برگزار شد.مهندس اصغر هدایت در 
این جلسه گفت: بنیاد مسکن انقالب اسالمی به عنوان یکی از بابرکت ترین یادگارهای امام خمینی 
)ره( ، طی چهار دهه منشأ خدمات فراوانی در تامین مسکن مستضعفین و محرومیت زدایی بوده 
است .فرماندار مبارکه در ادامه با بیان اینکه شهرستان مبارکه جزو ۱۲ مجمع خیرین مسکن ساز استان 
است ، افزود : در سال ۱۳۹۹ هفتاد مسکن با همت و تالش اعضای این مجمع در شهرستان ، ساخته 
شده که باعث افتخار و مباهات است .وی همچنین تصریح کرد : بنده از تالش های اعضای مجمع 
خیرین مسکن ساز شهرستان تشکر می کنم که توانسته اند با ایجاد یک بستر مناسب ، سرپناهی برای 
مستضعفین ایجاد کنند .رییس مجمع خیرین مسکن ساز شهرستان مبارکه نیز در این جلسه گفت : از 
آغاز فعالیت این مجمع تاکنون ، ۳۵۱ مسکن احداث و یا بازسازی شده است.روشنی در ادامه با بیان 
اینکه در حال حاضر بیش از ۵۰۰ متقاضی داریم، افزود : بیش از ۴۰ واحد دیگر دردست اجرا واقدام 

داریم که امیدواریم با اتمام هرچه سریع تر، آنها را به متقاضیان واگذار کنیم.

 تالش دانشگاه آزاد دهاقان برای خودکفایی استان اصفهان 
در تولید بذر

رییس دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان گفت: طرح تولید بذر هیبرید در دانشگاه آزاد دهاقان از سال 
۹۸ آغاز شد و امید اســت در افق ۱۴۰۴ بتوانیم با تولید بیش از پیش بذر هیبرید گلخانه ای، منطقه و 
استان اصفهان را به خودکفایی بذر برسانیم.سید حسن حجازی اظهار کرد: در سال ۹۹ شاهد عملیاتی 
شدن برنامه راهبردی دانشگاه آزاد اسالمی بودیم و امیدواریم این برنامه در افق ۱۴۰۴بتواند به نتیجه 
احسن برسد.رییس دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان افزود: برنامه پنج ساله راهبردی بر مبنای تبیین 
راهبردها بر اســاس رهنمودهای مقام معظم رهبری و سیاست های کلی نظام و در قالب نقشه جامع 
علمی کشور با توجه به مسائل و چالش هایی که در کشور وجود دارد، پایه گذاری شده است.وی با اشاره 
به نقش دانشگاه آزاد اســالمی واحد دهاقان در این طرح راهبردی بیان کرد: دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد دهاقان به عنوان یکی از واحدهای ویژه ماموریت تولید بذر و گردشگری سالمت را بر عهده دارد .

خبر روز

طومار رنج در شرق اصفهان
رنج نامه شــرق اصفهان این بار به نهاده های دامی رسیده اســت، کمبود خوراک دام از یک سو و 

خوراک دام آلوده از سوی دیگر جان دامداران را به لب رسانده است.
زنجیر درد و رنج در شرق اصفهان هر روز حلقه جدیدی را به خود اضافه می کند، عدم تامین حقابه 
و در نهایت از بین رفتن کشاورزی و از کار افتادن تراکتورها از یک سو، شیوع بیماری های پوستی 
همچون سالک از سوی دیگر و افزایش بیکاری و آسیب های اجتماعی روی دیگری از درد مردمان 
خونگرم کویر را نشان می دهد و این روزها نامهربانی ها با مردمان این خطه دام هایشان به عنوان 

تنها دارایی شان را نشانه رفته است.
کمبود نهاده و توزیع نهاده های آلوده دردی است که حدود سه ماه است مردمان شرق اصفهان را 
درگیر کرده و برخی از مسئوالن با تکذیب این امر از بار مسئولیت شانه خالی می کنند و برخی دیگر 

توپ بی مسئولیتی شان را در زمین دیگری می اندازند.
یکی از دامداران نصرآباد که بیشترین تلفات را در بین دامداران این منطقه داشته است می گوید: 
یک شــبه ۱۵ رأس دام من با مصرف خوراکی که از شرکت تعاونی عشــایر دریافت کرده بودم، 

تلف شد.
محمد کوهگر ادامه می دهد: برخی می گویند من خوراک اضافی بــه دام داده ام و این در حالی 
است که من ۸۰ کیلوگرم خوراک را برای ۴۰۰ رأس دام استفاده کردم و این میزان اصال زیاد نیست.

این دامدار با بیان اینکه عالوه بر تلفات دام دیگر دام ها نیز پس از استفاده از این خوراک از حالت 
عادی خارج شــده و ســرگیجه می گرفتند، اضافه می کند: پس از قطع این خوراک دیگر تلفات 

نداشتیم و با مشکلی مواجه نشدیم.
وی بــا بیــان اینکــه موضــوع را بــا نیــروی انتظامــی و دامپزشــکی در میــان گذاشــتیم، 
ادامــه می دهــد: صــورت جلســه ای در ایــن زمینــه تهیــه کردیــم و بــه دامپزشــکی 
نیــز ارســال شــده اســت؛ امــا بــه رغــم پیگیری هــای صــورت گرفتــه از اواخر اســفند 
 مــاه ســال گذشــته تاکنــون هنــوز پاســخی در خصــوص چرایــی وقــوع ایــن اتفــاق 

دریافت نکرده ایم.
همچنین عضو شورای شــهر نصرآباد در این ارتباط با بیان اینکه دام های ما بیشتر با جو و یونجه 
تغذیه می کردند و تاکنون نهاده های دامی را برای مصرف دام اســتفاده نکرده بودیم، می گوید: 
افزایش بیش از ســه برابری قیمت جو و کمبود آن در اصفهان ما را بر آن داشــت تا از نهاده هایی 
اســتفاده کنیم که به اذعان بســیاری از دامــداران منطقه شــرق اصفهان منجر به تلف شــدن 

دام های مان شد.
نصرا...عرب صالحی با بیان اینکه این نهاده ها از سوی شرکت عشایری جرقویه در اختیار دامداران 
قرار گرفت، ادامه می دهد: با مصرف این نهاده ها بسیاری از دامداران از پنج تا ۱۵ رأس دام شان 

را از دست دادند به گونه ای که برخی از دام ها پس از زایمان هم تلف می شدند.
وی به بازدید استاندار اصفهان از عشایر منطقه جرقویه پس از این اتفاق اشاره می کند و می گوید: 

استاندار قول رسیدگی به این موضوع را دادند.
عرب صالحی همچنین با بیان اینکه دامداران تاکنون مراجعات زیادی به دامپزشکی برای بررسی 
شرایط موجود داشــته اند، اضافه می کند: هنوز پاسخ درســتی در این زمینه دریافت نکرده ایم و 
نمی دانیم علت این امر مصرف نادرست نهاده ها بوده و یا درست بودن ادعای جمعی از دامداران 
که معتقدند در نهاده های ارائه شده از سوی شرکت عشایری اره چوب، کارتون، ماسه و اوره اضافه 

وجود داشته است.
وی با بیــان اینکــه هنوز کســی در زمینــه افزایــش ناگهانــی قیمت جــو از دو هــزار تومان 
بــه ۶ هــزار و ۵۰۰ تومــان نیز پاســخ درســتی بــه دامــداران نــداده اســت، ابــراز می کند: 
از ســوی دیگر ما در بررســی هایی کــه در دیگر اســتان ها انجــام دادیم، وضعیــت تامین جو 
 بــرای دامــداران مناســب بــود؛ امــا نمی دانیــم دلیــل چرایــی کمبــود این محصــول در

 اصفهان چیست؟

کافه اقتصاد

ذره بین

رییس انجمن تولیدکنندگان 
محصوالت دخانی خبرداد:
سیگار گران می شود

رییس انجمن تولیدکنندگان محصوالت دخانی 
با بیان اینکه افزایش فعلی قیمت سیگار در بازار 
به دلیل افزایش تقاضای توزیع کنندگان عمده 
ناشــی از انتظارات تورمی است، گفت که به جز 
یک شــرکت، تولیدکنندگان هنــوز قیمت های 

جدید خود را اعمال نکرده اند.
محمدرضا تاجــدار در این رابطه بــا بیان اینکه 
شرکت های تولید ســیگار، به جز یک شرکت، 
هنوز افزایش قیمتی اعمال نکرده اند، اظهار کرد: 
افزایش قیمت سیگار در بازار به دلیل افزایش 
تقاضای توزیع کنندگان عمده اســت. با توجه 
به افزایش ۵۰۰ هزار تومانی هر کارتن سیگار به 
دلیل اعمال مالیات نخی، قیمت هر بسته سیگار 
تقریبا هزار تومان گران می شود. همچنین حقوق 
و دستمزد در سال جاری بین ۳۰ تا ۴۰ درصد و 
به طور کلی هزینه حامل هــای انرژی و حمل و 
نقل هم افزایش خواهد داشــت.به گفته وی، 
این انتظار برای افزایش قیمت منجر به افزایش 
تقاضــای توزیع کنندگان عمده شــده تا بعد از 
اعمال قیمت جدید سیگار سود بیشتری ببرند. 
در نتیجه در پی افزایش تقاضا، قیمت ســیگار 
در بازار تا حدودی افزایش یافته اســت.رییس 
انجمن تولیدکنندگان محصوالت دخانی با اشاره 
به مصوبه مجلس برای تغییر نــرخ ارز حقوق 
ورودی از ۴,۲۰۰ تومان به ارز نیمایی، تصریح کرد: 
این مصوبه نیز بر انتظــارات تورمی در بازارهای 
مختلف از جمله سیگار تاثیر داشته است. به طور 
کلی اجرای این مصوبه بر تولیدکنندگان فشار 
می آورد.تاجدار همچنین با بیان اینکه هر شرکت 
تولیدکننده سیگار بر اساس سهم از بازار، تاثیر 
مالیات، میزان تولید و هزینه های سربار قیمت 
خود را برای سال جاری مشخص می کند، گفت: 
افزایش مالیات نخی ســیگار فشار بیشتری 
بر تولید کننــدگان داخلی وارد مــی آورد چراکه 
مالیات سیگارهای داخلی ۲۵ درصد و مالیات 
تولید با برند بین المللی ۱۵ درصد افزایش یافته 
اســت.به گفته وی، در حال حاضر بیش از ۵۰۰ 
نوع محصول دخانی از ۹۰ برنــد قاچاق در بازار 
وجود دارد که بیش از ۴۵۰ محصــول از آنها در 

محدوده قیمتی برندهای ایرانی قرار دارد. 

رییس اتحادیه پارچه فروشــان اصفهان با بیان این که 
شیوع ویروس کرونا تاثیر زیادی بر همه مشاغل داشته 
است، اظهار کرد: بیماری کرونا منجر به کاهش تراکنش ها 
و داد و ستد مالی اعضای صنف پارچه شده است و حتی 
در زمان هایی که رسما تعطیل نبوده به حالت نیمه تعطیل 
است بنابراین این صنف در طول سال ۹۹ یا تعطیل یا نیمه 
تعطیل بوده بنابراین الزم است مقامات دولتی امتیازاتی 

را برای این صنف قائل شوند؛ اما این اتفاق نیفتاده و هیچ 
کمک و حرکتی را شاهد نبودیم .حسن تقی زاده گفت: 
اصناف از طرف خودشــان تامین مالی می شوند منبع 
تامین اصناف سازمان دولتی نبوده و نباید آنها را همچون 
ادارات در قانون گذاری در نظر گرفت. متاسفانه تشخیص 
می دهند کــه کرونا فقط داخل مغازه ها وجــود دارد؛ اما 
داخل بانک ها که به این میزان شلوغی داشته و رفت و آمد 
زیادی نیز وجود دارد، کرونا شیوع ندارد.تقی زاده افزود: 
اگر قرار اســت اصناف را تعطیل کنند این صحبت افراد 
صنف ماست و تماس های زیادی که با ما گرفته می شود 
و می گویند اگر قرار اســت ما تعطیل باشیم بانک ها نیز 

باید تعطیل شود زیرا رابطه مستقیمی با داد و ستدهای 
اقتصادی و وضعیت بــازار دارد تا ما نیــز بتوانیم راحت 
تر تعطیل کنیم و شــیوع بیماری کنترل شود.تقی زاده 
افزود: ۴۰ درصد صنعت نساجی کشور در اصفهان است، 
صنف ما در تهیه و تامین پارچه های ماسک و لباس های 
بیمارستانی فعالیت های قابل توجهی داشته است. در 
بخش پارچه های بیمارستانی حدود ۱۰۰ درصد پارچه های 
مورد نیاز کشور در استان اصفهان تامین می شود بنابراین 
اگر خللی از تولید تا توزیع این سیستم ایجاد شود بر کل 
کشور تاثیرگذار خواهد بود پس بهتر است توجه بیشتری 

به وضعیت این صنف شود.

رییس اتحادیه پارچه فروشان اصفهان:

حدود 100 درصد پارچه های بیمارستانی کشور در اصفهان تهیه می شود

مدیرکل فرودگاه های اصفهان:

پروازهای بین المللی فرودگاه شهید بهشتی برقرار است
مدیرکل فرودگاه های اصفهان با اشاره به تشدید اقدامات پیشگیرانه درموج چهارم کرونا گفت:تاکنون دستورالعملی درباره لغو و ابطال پروازهای بین المللی فرودگاه شهید 
بهشتی اصفهان ابالغ نشده است.حسن امجدی با اشاره به تشدید اقدامات پیشگیرانه در راستای مقابله با ویروس کرونا، اظهار داشت: با توجه به شروع موج چهارم کرونا 
و اعالم وضعیت قرمز شهر اصفهان، دستورالعمل های بهداشتی ابالغی از سوی ستاد ملی و استانی مبارزه با کرونا و نظارت بر رعایت هر چه بهتر آنها به منظور حفظ سالمت 
مسافران و کارکنان با شدت بیشتری در این فرودگاه در حال انجام است.وی با بیان اینکه از ابتدای شیوع کرونا تمامی شیوه نامه های بهداشتی در حوزه هوایی و خدمات 
فرودگاهی اعمال شده اند، افزود: جلوگیری از ورود مسافران و مراجعه کنندگان فاقد ماسک به ترمینال های پروازی و اماکن فرودگاهی و غربالگری حرارتی در مبادی 
ورودی به ترمینال ها و اماکن فرودگاهی با شدت و دقت بیشتری انجام می شــود.مدیرکل فرودگاه های استان اصفهان همچنین به تشدید نظارت مراقبین سالمت در 
ترمینال ها و سایر اماکن فرودگاهی اشاره کرد و گفت: استفاده از ماسک، رعایت شیوه نامه های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی توسط مسافران، مراجعه کنندگان، بهره 
برداران فرودگاهی توسط مراقبین سالمت رصد می شود؛ همچنین ترمینال ها و اماکن عملیاتی، اداری و تجهیزات فرودگاهی به صورت مستمر در فرودگاه شهید بهشتی 
ضدعفونی و میکروب زدایی می شود.امجدی خاطرنشان کرد: کنترل سوابق ابتالی مسافران به ویروس کرونا قبل از دریافت کارت پرواز توسط کارکنان شرکت های هواپیمایی 
و همچنین کنترل سوابق ابتالی مراجعه کنندگان به این بیماری قبل از ورود به ساختمان مرکزی اداره کل با استفاده از نرم افزار ماسک که توسط مراقبین سالمت انجام 

می شود از جمله اقدامات مهم این فرودگاه در راستای جلوگیری از انتشار ویروس کووید- ۱۹ است.

وز عکس ر

نشان ها و نشانه ها، حکایت از تابستانی سخت دارد؛

بهاِر بی باراِن اصفهان

میزان ناچیز بارش باران، هشــدار تابستانی ســخت با چالش آب را به 
مردم کشــور می دهد.طبق مرکز ملی خشکســالی و مدیریت بحران 
سازمان هواشناسی، مهرماه سال گذشــته تا اواخر اسفند ۹۹ در کشور 
به طور میانگین، حدود ۱۰۰ میلی متر بارش رخ داده که این میزان نسبت 

به میانگین بلندمدت ایران حدود ۳۴ درصد کمتر است.
از سوی دیگر میزان بارش ها در کشور طی سال آبی زراعی جاری سال ۹۹ 
نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۵۲ درصد کمتر گزارش شده است. 
براساس این گزارش، میزان بارش ها در تمامی استان های کشور کمتر 
از حد نرمال است و ۵ استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان و 

خراسان رضوی با کم بارشی شدید مواجه هستند.

میزان دسترسی به آب در کشور
در این باره معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفای کشــور گفت: به طور کلی 
طی دو سال اخیر و بعد از سال ها خشکسالی پیاپی، وضعیت بارش های 
کشور کمی بهتر شده است، اما نمی توان مطمئن بود که این وضعیت دوام 
داشته باشد. قاسم تقی زاده خامسی افزود: مشکل دیگری که کشور و 
منابع آبی را تهدید می کند، بروز تغییر اقلیم اســت که اثرات خود را روی 

منابع آبی می گذارد.

خامســی بیان کرد: بررســی روند بارش ها نشــان از تغییــر اقلیم در 
کشــور می دهد به طوری که میزان بارندگی در اســتان های سیستان و 
 بلوچستان و هرمزگان بیشــتر از آذربایجان های شرقی و غربی گزارش

 شده است.
معاون وزیر نیرو ادامه داد: متاسفانه میزان دسترسی به آب در کشور کم 
و جمعیت در حال افزایش است به طو ری که طی چند ماه گذشته میزان 

مصرف آب در کشور به خصوص در شهر تهران افزایش یافته است.

کاهش 19 درصدی ذخیره آب سد ها
در همین حال گزارش شرکت مدیریت منابع آب ایران از وضعیت مخازن 
۱۹۸ سد در حال بهره برداری کشور حاکی است میزان آب ورودی به سد ها 
از ابتدای سال آبی جاری )اول مهر ماه ۹۹( تا تاریخ ۱۳ فروردین ماه ۱۴۰۰ 
معادل ۱۹.۸ میلیارد مترمکعب بوده که نسبت به آورد سال گذشته آبی در 

همین بازه زمانی حدود ۳۴ درصد کاهش داشته است.
 از سوی دیگر میزان خروجی آب سد ها نیز با کاهش ۳۳ درصدی روبه رو 

بوده است.
در مجموع موجودی آب مخازن سد ها نسبت به مدت مشابه سال آبی 

گذشته ۱۹ درصد کاهش داشته است.

تنش آبی 225 شهر در تابستان 1400
محمدرضا جانباز، مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب کشور در خصوص 
جیره بندی آب در کشور به خصوص تابستان ۱۴۰۰ گفت: تابستان ۱۳۹۹ 
تعداد شهر های دارای تنش آبی ۲۲۵ شــهر بود و پیش بینی می شود با 
توجه به وضعیت بارش ها و با وجود آنکه تعدادزیادی از طرح های آبرسانی 

بهره برداری و به ثمر رسیده تعدادشهر های دارای تنش افزایش یابد.

اصفهان با بحران تامین آب در تابستان مواجه است
در این باره شــاهین پاک روح، قائم مقام وزیر نیرو گفت:۱۲ کالن شهر 
اراک، اصفهان، بندرعباس، تهران، شیراز، قزوین، قم، کرج، کرمان، مشهد، 
همدان و یزد تابستان امسال با بحران تامین آب مواجه اند که از این میان 
جیره بندی آب در کرج به عنوان اولین کالن شهر بحرانی آغاز شده است.

وی ادامــه داد: این اقدام به دنبال بروز مشــکل خشکســالی، کاهش 
بارندگی ها و بحران کم آبی در کشــور انجام می گیرد. اگر مردم مدیریت 
مصرف نکرده و دســت کم ۱۰ درصد در مصرف آب شــرب صرفه جویی 
نکنند، با تشدید گرما بر دامنه مشکالت افزوده خواهد شد.طبق تحقیقات 
به دست آمده از سوی سازمان هواشناســی کشور  فروردین ماه معموال 
پایان سال آبی برای برخی استان ها مانند هرمزگان به شمار می رود بدین 
معنی که پس از آن وتا پایان سال آبی )اول مهر ۱۴۰۰( دیگر بارشی در این 
استان ها اتفاق نمی افتد و این در حالی اســت که ما در روز های آغازین 

سال ۱۴۰۰ با کمبود شدید بارش در کل کشور روبه رو بودیم.

وضعیت بد بارانی در اصفهان
احد وظیفه، رییس مرکز ملی خشکســالی و مدیریت بحران ســازمان 
هواشناسی با اشــاره به اینکه طی دو هفته ابتدایی فروردین ماه در کل 
کشور تنها ۱۷ میلیمتر بارش داشــتیم که این میزان نسبت به میانگین 
بلند مدت کشور حدود ۸۵ درصد کمتر اســت، اظهار کرد: از این رو نوروز 
بسیار کم بارشی داشتیم البته بارش ها در زمســتان ۹۹ نیز کمتر از حد 
نرمال بود و این مسئله سبب شده است که در بسیاری از نقاط کشور با کم 
بارشی مواجه باشیم.وی در ادامه با بیان اینکه در جنوب کشور وضعیت 
بارش ها بسیار بد است، تصریح کرد: در دو استان هرمزگان و سیستان 
و بلوچستان بارش ها بیش از ۹۰ درصد کمتر از میانگین بلند مدت کشور 
گزارش شده است. از ســوی دیگر طی دو هفته ابتدایی بهار تعدادی از 
استان های کشــور ازجمله یزد، هرمزگان، کهگیلویه و بویراحمد، کرمان، 
فارس، سیستان و بلوچستان، خراســان رضوی، بوشهر و اصفهان هیچ 

بارشی دریافت نکردند.

کارگاه پخت 
 زولبیا و بامیه
 در اصفهان

هرســاله با فرارســیدن ماه 
مبارک رمضان تولید وفروش 
زولبیا وبامیه برای سفره های 

افطار رونق می گیرد.

عکس: تسنیم
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آگهی

مفاد آراء
1/35 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی اداره ثبت اسناد کاشان
برابر آراء صادره هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
مستقردر اداره ثبت اسناد و امالک کاشان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است . لذا  مشــخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در2  نوبت به فاصله 15 روز آکهی میشود 0 در صورتیکه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشــته باشند . می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد کاشان تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض . دادخواست خود را به 

مرجع قضائی تقدیم نمایند 
1( رای شماره 139960302034004632 هیأت دوم0حسین بیگی فر فرزند احمد 
بشماره شناســنامه 0 صادره از کاشان به شــماره ملی 1250292565 - ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 198/70 مترمربع بشماره 1 فرعی ازپالک 3655 - اصلی واقع  

در بخش 1 کاشان 
2( رای شــماره 139960302034015275 هیات اول. امین ســاعدی کاشــانی 
فرزندعباس بشماره شناسنامه 1469 صادره از کاشان بشماره ملی 1262086361 
سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 264/83 مترمربع بشماره 10 
فرعی مجزی از 1 و4 و7 و 9 فرعی و قسمتی از مشاعات از پالک 4051- اصلی  واقع 

در بخش 1  کاشان)مالکیت رسمی(
3( رای شــماره 139960302034015274 هیات اول. ســمانه شاه باالئی کاشان 
 فرزندماشااله بشماره شناســنامه 0 صادره از کاشان بشــماره ملی 1250138728

سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 264/83 مترمربع بشماره 10 
فرعی مجزی از 1 و4 و7 و 9 فرعی و قسمتی از مشاعات ازپالک 4051- اصلی  واقع 

در بخش 1  کاشان)مالکیت رسمی(    
 4( رای شــماره 139960302034014712 هیــأت اول0بتــول کریمــی فرزند

 عزت اله بشماره شناسنامه 1799 صادره از کاشان به شماره ملی 1260794296 - 
سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمســاحت 240 مترمربع بشماره 1 فرعی ازپالک 

5699 - اصلی واقع در بخش 1 کاشان           
5( رای شماره 139960302034014711 هیأت اول0حسین اکبری فرزند ابراهیم 
بشماره شناســنامه 1 صادره از دلیجان به شــماره ملی 0579918157 - سه دانگ 
ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 240 مترمربع بشماره 1 فرعی ازپالک 5699 - اصلی 

واقع در بخش 1 کاشان           
6( رای شــماره 139960302034014612 هیأت اول0حوریه غالم زاده کاشــان 
فرزندعلی بشماره شناسنامه 47160 صادره از کاشان به شماره ملی 1260461701 
-  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 95 مترمربع بشماره 8 فرعی مجزی از 1و7 فرعی  از 

پالک 6788 - اصلی واقع در بخش 1 کاشان           
7( رای شــماره 139960302034014621 هیــأت اول0ســید عباس محمدی 
نوش آبادی فرزندآقا رضا بشــماره شناســنامه 303 صادره از کاشــان به شــماره 
ملــی 1262291712 - ســه دانگ ازششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 131/20 
 مترمربع بشــماره 9 فرعی  مجزی از1 فرعــی  از پالک 6788 - اصلــی واقع در

 بخش 1 کاشان    
8( رای شماره 139960302034014617 هیأت اول0 مرضیه دستاران فرزند صفر 
 علی بشماره شناســنامه 2088 صادره از کاشان به شــماره ملی 1261210050 - 
سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 131/20 مترمربع بشماره 9 فرعی مجزی 

از1 فرعی  از پالک 6788 - اصلی واقع در بخش 1 کاشان  
9( رای شــماره 139960302034014613 هیــأت اول0 ســیدمجتبی محمدی 
فرزندسیدتقی بشماره شناسنامه 706 صادره از کاشان به شماره ملی 1261994787 
-  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 203 مترمربع بشماره 10 فرعی مجزی از7 فرعی  از 

پالک 6788 - اصلی واقع در بخش 1 کاشان                   
10( رای شماره 139960302034014529 هیأت دوم0فاطمه  زهرا  خسروانی  مقدم 
فرزندعلی اصغر بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان به شماره ملی 1250435897 
-  سه دانگ از  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 63 مترمربع بشماره 18 فرعی مجزی 
از یک فرعی و قسمتی از مشاعات از پالک 6975 - اصلی واقع در بخش 1 کاشان            
11( رای شماره 139960302034014528 هیأت دوم0محمد مهدی خسروانی  مقدم 
فرزندعلی اصغر بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان به شماره ملی 1250634903 
-  سه دانگ از  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 63 مترمربع بشماره 18 فرعی مجزی 

از یک فرعی و قسمتی از مشاعات از پالک 6975 - اصلی واقع در بخش 1 کاشان
12( رای شــماره 139960302034015710 هیــأت اول0 محمدرضــا منعمی 
بیدگلی فرزندمحمدحسین بشماره شناســنامه 923 صادره از کاشان به شماره ملی 
1262322618 -  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 83/25 مترمربع بشماره 16 فرعی 
مجزی از 1 فرعی و قسمتی از مشــاعات  از پالک 7145 - اصلی واقع در بخش 1 

کاشان                       
13( رای شــماره 139960302034014230 هیــأت اول0 حســن عزیــز پــور 
فرزندحسینعلی بشماره شناسنامه 2381 صادره از جوشــقان و کامو به شماره ملی 
1260864820 -  ســه دانگ از  ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 134 مترمربع 
 بشــماره 29 فرعی مجــزی از 23و25 فرعی  از پــالک 7561 - اصلــی واقع در 

بخش 1 کاشان            
14( رای شماره 139960302034014226 هیأت اول0 صدیقه سادات طباطبائی 
اسحق آبادی فرزندســید رضا بشماره شناســنامه 6 صادره از کاشان به شماره ملی 
1263027083 -  ســه دانگ از  ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 134 مترمربع 
 بشــماره 29 فرعی مجــزی از 23و25 فرعی  از پــالک 7561 - اصلــی واقع در 

بخش 1 کاشان 
15( رای شــماره 139960302034014558 هیأت دوم0ســعید حسن زاده خلج 
فرزندحسن بشماره شناسنامه 62 صادره از کاشان به شماره ملی 12611988345 - 
ششدانگ یکباب ساختمان قدیمی بمساحت 97/80 مترمربع بشماره 11 فرعی مجزی 

از1و2 فرعی ومشاعات تابعه آن  از پالک 7597 - اصلی واقع در بخش 1 کاشان 
16( رای شماره 139960302034015674 هیأت اول 0 امیرحسین بلندی کاشانی 
فرزندمحمد بشماره شناســنامه 0 صادره از کاشان بشــماره ملی 1250234654- 
ششدانگ یکباب مغازه بمســاحت 14/80 مترمربع بشماره 14 فرعی مجزی ازیک 

فرعی از پالک 7597 - اصلی واقع در بخش 1 کاشان                   
17( رای شــماره 139960302034014620 هیأت دوم0 حســین مطهری نسب 
فرزندعلی بشماره شناسنامه 206 صادره از کاشان به شــماره ملی 1261682009 
- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 178/55 مترمربع بشماره 14 فرعی مجزی از 2 و6 
و    7 و8 فرعی و قسمتی از مشاعات تابعه آن  از پالک 7656 - اصلی واقع در بخش 

1 کاشان            
18( رای شماره 139960302034014704 هیأت اول. احمد  متقی فرزند آقا محمد 
بشماره شناسنامه 2238 صادره از تهران به شماره ملی 0046083537 -  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 224/65 مترمربع بشماره 3456  فرعی مجزی از 326 فرعی از 

پالک1- اصلی واقع در چهار باغ بخش 2 کاشان )مالکیت رسمی(
19( رای شــماره 139960302034015965 هیات اول. محمد رضا مزرعتی فرزند 
حسین بشماره شناســنامه 1076 صادره از کاشان بشــماره ملی 1263323308- 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 156/55 مترمربع بشماره12011فرعی مجزی از 1162 

فرعی ازپالک 2- اصلی  واقع در صالح آباد بخش 2 کاشان
20( رای شماره 139960302034014492  هیأت دوم 0 حمیدرضا کلیوند درویشی 
فرزند حسن بشــماره شناسنامه 0 صادره از کاشان بشــماره ملی 1250404568 - 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 84/10 مترمربع بشماره 801  فرعی از پالک 3- اصلی 
واقع در غیاث آباد بخش 2 کاشان )خریداری مع الواسطه از مالکین مشاعی غیاث آباد( 

21( رای شــماره 139960302034014570  هیأت دوم 0 سمیه بابائی نصر آبادی 
فرزند اکبر بشماره شناسنامه 977 صادره از کاشــان بشماره ملی 1262038146 - 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 107/85 مترمربع بشماره 802  فرعی از پالک 3- اصلی 
واقع در غیاث آباد بخش 2 کاشان )خریداری مع الواسطه از مالکین مشاعی غیاث آباد( 
22( رای شــماره 139960302034014501  هیــأت دوم 0 فاطمه نصراله فرزند 
 عباس بشــماره شناســنامه 0 صادره از کاشــان بشــماره ملی 1250469058 - 
سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 167/05 مترمربع بشماره 803  فرعی از 
پالک 3- اصلی واقع در غیاث آباد بخش 2 کاشان )خریداری مع الواسطه از مالکین 

مشاعی غیاث آباد(
23( رای شــماره 139960302034014502  هیأت دوم 0 ابوالفضل کاشانی فرزند 
 محمد رضا بشماره شناســنامه 0 صادره از کاشان بشــماره ملی 1250150825 - 
 سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 167/05 مترمربع بشماره 803  فرعی از 
پالک 3- اصلی واقع در غیاث آباد بخش 2 کاشان )خریداری مع الواسطه از مالکین 

مشاعی غیاث آباد(
24( رای شــماره 139960302034004736 هیأت اول . حسین والیتی پورفرزند 
سیف اله بشماره شناســنامه 8736 صادره از کاشان بشــماره ملی 1260593703 
-  سه دانگ از ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 156مترمربع بشــماره 804  فرعی  
 مجــزی از 150 فرعی از پــالک 3- اصلی واقــع در غیاث آباد بخش 2 کاشــان 

)مالکیت رسمی(
25( رای شــماره 13996030203402004735 هیــأت اول . مریم عقالئی فرزند 
علی اکبربشماره شناســنامه 629 صادره از  کاشان بشــماره ملی 1261859022-  
سه دانگ از ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 156مترمربع بشــماره 804  فرعی  
 مجــزی از 150 فرعی از پــالک 3- اصلی واقــع در غیاث آباد بخش 2 کاشــان 

)مالکیت رسمی(  
26( رای شــماره 139960302034014406 هیــأت دوم0 مهدی وحیدیان فرزند 
ماشاهلل بشماره شناسنامه 47348 صادره از کاشان بشــماره ملی 1260463583- 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 114/85مترمربع بشــماره 10371 فرعی مجزی از 

شماره  503  فرعی  از پالک 11- اصلی واقع در زیدی بخش 2 کاشان
27( رای شــماره 1399603020340414010 هیــأت دوم0 رضا بــذرکار فرزند 
حسین بشماره شناســنامه 1803 صادره از کاشان بشــماره ملی 1261916859- 
ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 116/07مترمربع بشماره 
 10404 فرعی مجزی از شــماره  402  فرعی  از پالک 11- اصلــی واقع در زیدی 

بخش 2 کاشان
28( رای شــماره 139960302034014011 هیــأت دوم0 فاطمــه الســادات 
شیرکمر فرزند سید محمد بشماره شناســنامه 9993 صادره از کاشان بشماره ملی 
1260606279- سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 116/07مترمربع 
بشماره 10404 فرعی مجزی از شماره  402  فرعی  از پالک 11- اصلی واقع در زیدی 

بخش 2 کاشان
29( رای شماره 139960302034015528 هیأت اول0 الهام صفاری نیاسر فرزند 
امراله بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان بشماره ملی 12503004891- سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 87/60 مترمربع بشماره 10416 فرعی مجزی 

از شماره  7894  فرعی  از پالک 11- اصلی واقع در زیدی بخش 2 کاشان
30( رای شماره 139960302034015527 هیأت اول0  محمدرضا نعیمی برزکی 
 فرزند حبیب بشــماره شناسنامه 0 صادره از کاشان بشــماره ملی 1250152232- 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 87/60 مترمربع بشماره 10416 
فرعی مجزی از شــماره  7894  فرعی  از پالک 11- اصلــی واقع در زیدی بخش 

2 کاشان
31( رای شــماره 139960302034014266 هیأت اول0  فرشته حیدری فر فرزند 
ماشااهلل بشماره شناســنامه 237 صادره از کاشان بشــماره ملی 1261616073- 
ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 184/70 مترمربع بشــماره 6363 فرعی مجزی 
 از4973 فرعــی از پــالک 13 - اصلــی واقع دردشــت حکیم  بخش 2 کاشــان

)مالکیت رسمی(
 32(رای شــماره 139960302034014545هیــأت دوم0 اعظــم ســادات 
شجاع الدین کاشان فرزندسید مهدی بشماره شناسنامه 702 صادره از کاشان بشماره 
ملی 1262381312- ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 174/25 مترمربع بشماره 
6364 فرعی مجزی از 296  فرعی از پالک 13 - اصلی واقع دردشت حکیم  بخش 

2 کاشان)مالکیت رسمی(
33( رای شــماره 139960302034013788 هیأت اول0 زهره شاطریان استرکی 
فرزند عباس بشماره شناسنامه 43606 صادره از کاشان بشماره ملی 1260426149- 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 142/10 مترمربع بشماره 6367 
فرعی مجزی از 957  فرعی از پــالک 13 - اصلی واقع دردشــت حکیم  بخش 2 

کاشان)مالکیت رسمی(
34( رای شماره 139960302034013789 هیأت اول0  حسین فهیمی نژاد فرزند 
علی آقا بشماره شناسنامه 41059 صادره از کاشان بشماره ملی 1260400670- سه 
دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 142/10 مترمربع بشماره 6367 
فرعی مجزی از 957  فرعی از پــالک 13 - اصلی واقع دردشــت حکیم  بخش 2 

کاشان)مالکیت رسمی(
35( رای شماره 140060302034000149 هیأت اول0 ماشااله راجی کاشانی فرزند 
علی اکبر بشماره شناسنامه 4184 صادره از کاشــان بشماره ملی 1260557227- 
ششــدانگ قطعه زمین محصور مشتمل برساختمان بمســاحت 326/87 مترمربع 
بشماره 6374 فرعی مجزی از 337 فرعی از پالک 13 - اصلی واقع دردشت حکیم  

بخش 2 کاشان 
36( رای شــماره 139460302034031915 هیات دوم. شــاهمراد کرمی باغلهء 
 فرزند رستم بشماره شناسنامه409 صادره از باختران بشماره ملی 3358507246- 
سه دانگ مشاع ازیکبابخانه بمساحت76/70مترمربع بشماره21260فرعی  ازپالک 

15 -  اصلی  واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
37( رای شماره 139460302034031913 هیات دوم. خانم فاطمه حسینی ارمکی 
 فرزند حسین بشماره شناسنامه 750 صادره از کاشان  بشماره ملی 1261147782- 
سه دانگ مشاع از یکبابخانه بمساحت76/70مترمربع بشماره21260فرعی از پالک 

15- اصلی  واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان
38( رای شــماره 139960302034014720 هیأت اول0 زهرا باغ شــیخی فرزند 
 علی اصغر بشماره شناسنامه 1613 صادره از کاشان به شماره ملی 1261946431-  
سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 142/40 مترمربع بشماره 25305 فرعی  
 مجــزی از 3023 فرعی از پــالک 15 - اصلی واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشــان

 )مالکیت رسمی(
 39( رای شــماره 139960302034014719 هیأت اول0 علی فردوســی خاکی 
 فرزند رضا بشماره شناسنامه 1661 صادره از کاشان به شماره ملی 1261869346-  
سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 142/40 مترمربع بشماره 25305 فرعی  
 مجــزی از 3023 فرعی از پــالک 15 - اصلی واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشــان

 )مالکیت رسمی(
40( رای شماره 139960302034014722 هیأت اول0 امید فخار فرزند امیرحسین 
بشماره شناسنامه 3430 صادره از کاشان به شماره ملی 1262062667- ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 157/90 مترمربع بشماره 25634 فرعی  مجزی از 16733 فرعی 

از پالک 15 - اصلی واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان )مالکیت رسمی(
41( رای شماره 139960302034013765 هیأت اول0 زهرا کاله چی فرزند علی 
بشماره شناسنامه 160 صادره از کاشــان به شماره ملی 1261657306- ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 101/43 مترمربع بشماره 25635 فرعی  از پالک 15 - اصلی 

واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان )مالکیت رسمی( 
42( رای شماره 139960302034014339 هیأت اول0 مجید نادری نیا فرزند هادی 

بشماره شناسنامه 307 صادره از کاشــان به شماره ملی 1261879546- ششدانگ 
یکدرب باغچه بمساحت 639/29 مترمربع بشماره 25636 فرعی از پالک 15 - اصلی 

واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان )مالکیت رسمی( 
43( رای شماره 139960302034014713 هیأت اول0 حمیده صدف فرزند حسین 
بشماره شناسنامه 1141 صادره از کاشان به شماره ملی 1262039789- ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 45/43 مترمربع بشماره 25637 فرعی مجزی از 3354 فرعی   از 

پالک 15 - اصلی واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان )مالکیت رسمی( 
44( رای شماره 139960302034014384 هیأت دوم0 مرضیه عبدالرحیمی مرقی 
فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 56 صادره از کاشان به شماره ملی 1262990319- 
ششدانگ یکباب ساختمان نیمه ساز بمساحت 174/10 مترمربع بشماره 25638 فرعی 

از پالک 15 - اصلی واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان )مالکیت رسمی( 
45( رای شماره 139960302034014527 هیأت دوم0 لیال همایی فرزند بمانعلی 
بشماره شناســنامه 5 صادره از کاشان به شــماره ملی 1262673951- ششدانگ 
یکبابخانه بمســاحت 95مترمربع بشــماره 25639 فرعی مجزی از 14665 فرعی  
از پالک 15 - اصلی واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشــان )خریداری از ابوالقاسم کوه 

پیماونی(
 46( رای شماره 139960302034004483 هیأت دوم0 علی پاپی فرزند مرید علی 
بشماره شناسنامه 840 صادره ازکاشان به شــماره ملی 4131289806- ششدانگ 
یکبابخانه و باغچه بمســاحت 141/85 مترمربع بشــماره 25640 فرعی  از پالک 
15 - اصلی واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشــان )خریداری مع الواســطه از مالکین 

مشاعی ناجی آباد(
47( رای شــماره 139960302034012826 هیأت اول0 زهرا علی مرادی فرزند 
اسمعیل بشماره شناسنامه 41224 صادره از کاشان به شماره ملی 1260402320- 
ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 63/10 مترمربع بشماره 25641 فرعی  از پالک 
15 - اصلی واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان )خریداری مع الواسطه از مالکین مشاعی 

ناجی آباد(
48( رای شــماره 139960302034002477 هیأت دوم0 حســن عموحســنی 
کاشان فرزند ماشااهلل بشــماره شناسنامه 41739 صادره از کاشــان به شماره ملی 
1260407462- ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 31/45 مترمربع بشماره 25642 
فرعی  از پالک 15 - اصلی واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان )خریداری مع الواسطه 

از مالکین مشاعی ناجی آباد( 
 49( رای شــماره 139960302034014702 هیــأت دوم0 علــی اصغــر 
رحمتی زاده تجره فرزند رضا بشــماره شناســنامه 2389 صادره از کاشان به شماره 
ملی 1262095549- ششــدانگ یکباب ساختمان بمســاحت 173/75 مترمربع 
 بشــماره 25643 فرعی  از پــالک 15 - اصلی واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشــان 

)خریداری مع الواسطه از مالکین مشاعی ناجی آباد( 
50( رای شماره 139960302034004580 هیأت دوم0 مهدی امینی خویی فرزند 
خانعلی بشماره شناسنامه 51930 صادره از کاشان به شماره ملی 1260509303-  
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 138/60 مترمربع بشــماره 25647 فرعی  از پالک 
15 - اصلی واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان )خریداری مع الواسطه از مالکین مشاعی 

ناجی آباد(
51( رای شــماره 139960302034004578 هیأت دوم0 مجید ســتوده نیا فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 13228 صادره از کاشان به شماره ملی 1263444768-  سه 
دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمســاحت 136/97 مترمربع بشماره 25648 فرعی  از 
پالک 15 - اصلی واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان )خریداری مع الواسطه از مالکین 

مشاعی ناجی آباد(
 52(  رای شــماره 139960302034004577 هیــأت دوم0 زهــرا قربانی فرزند 
 عزیز اله بشماره شناســنامه 0 صادره از دلیجان به شــماره ملی 0570039551-  
سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 136/97 مترمربع بشماره 25648 فرعی  از 
پالک 15 - اصلی واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان )خریداری مع الواسطه از مالکین 

مشاعی ناجی آباد(
53( رای شماره 139960302034007928 هیأت اول0 زهرا مجیدی فرزند ماشااله 
بشماره شناسنامه 96 صادره از آران و بیدگل به شماره ملی 6199582691-  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 72/31 مترمربع بشماره 25649 فرعی  از پالک 15 - اصلی واقع 

در ناجی آباد  بخش 2 کاشان )مالکیت رسمی(
54( رای شماره 139960302034013903 هیأت اول0 فاطمه کوهکن فینی فرزند 
آقا جمال بشماره شناسنامه 12 صادره از کاشان بشماره ملی 1262854490 ششدانگ 
ساختمان بمساحت 164/60 مترمربع بشماره 25650 فرعی از پالک 15 - اصلی واقع 

درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی( 
55( رای شــماره 139960302034013559 هیــأت دوم0 محمد رضا عباســی 
 فرزند تقی بشماره شناسنامه 0 صادره از دلیجان به شــماره ملی 0570002206-  
سه دانگ ازششــدانگ یکباب ساختمان بمســاحت 100 مترمربع بشماره 25653 
 فرعی مجزی از 6585 فرعی  از پالک 15 - اصلی واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان 

)خریداری مع الواسطه از مالکین مشاعی ناجی آباد(
56( رای شــماره 139960302034013560 هیأت دوم0 فهیمه رحیم زاده مرقی  
 فرزند حسین بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان بشــماره ملی 1250385687- 
سه دانگ ازششــدانگ یکباب ساختمان بمســاحت 100 مترمربع بشماره 25653 
 فرعی مجزی از 6585 فرعی ازپالک 15- اصلی واقع درناجی آبادبخش 2کاشــان

)خریداری مع الواسطه ازمالکین مشاعی ناجی آباد(
57( رای شماره 139960302034013239 هیأت اول0 ندا حالج باشی فرزند عباس 
بشماره شناسنامه 1341 صادره از کاشان به شماره ملی 1262085081-  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 135 مترمربع بشماره 25660 فرعی مجزی از 3232 فرعی  از 

پالک 15 - اصلی واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان )مالکیت رسمی(
58( رای شــماره 139960302034014274 هیأت دوم0 سید حمید حسینی فرزند 
علی اکبر بشماره شناســنامه 6 صادره از کاشان به شــماره ملی 1263274684- 
ششــدانگ قطعه زمیــن مزروعــی و ســاختمان بمســاحت 873/28 مترمربع 
 بشــماره 25671 فرعی از پالک 15 - اصلــی واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشــان 

)خریداری از محمود بخشی( 
 59( رای شــماره 139960302034014714 هیــأت اول0 صدیقــه صادقیــان 
نوش آبادی فرزند سید حسن بشماره شناســنامه 15 صادره از کاشان به شماره ملی 
126323941-  ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 128/45 مترمربع بشماره 25672 
فرعی مجزی از 3701فرعی از پالک 15 - اصلی واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان 

)مالکیت مشاعی(
60( رای شماره 139960302034014267 هیأت اول0 امیرحسین نور الدینی فرزند 
احمد بشماره شناسنامه0 صادره از کاشان به شماره ملی 1250380596 -  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 151/88 مترمربع بشماره 25674 فرعی از پالک 15 - اصلی واقع 

در ناجی آباد  بخش 2 کاشان )مالکیت رسمی(
61( رای شماره 139960302034015957 هیأت اول0 سیدرضا میرجعفری فرزند 
سید محمد بشماره شناسنامه 208 صادره از دلیجان بشــماره ملی 0579976491 
ششــدانگ قطعه زمین محصور مشــتمل بر اعیــان بمســاحت 75/5 مترمربع 
 بشــماره 25676 فرعی از پالک 15 - اصلــی واقع درناجی اباد بخش 2 کاشــان

)مالکیت رسمی( 
62( رای شــماره 139960302034015157 هیــات اول. خانــم مرضیــه 
ازناویــان فرزنــد غالمحســین بشــماره شناســنامه 14002 صــادره ازتهران 
بشــماره ملی 0035006757-ششــدانگ قطعه زمین محصورمشــتمل براعیان 
 بمســاحت156/48مترمربع بشــماره 25677  فرعی ازپالک 15- اصلی  واقع در 

ناجی آباد  بخش 2 کاشان
63( رای شماره 139960302034015960 هیات اول. محمدرضا زنجیرزن فرزند 
اصغر بشماره شناسنامه 1250237920 صادره ازکاشان بشماره ملی 125237920- 

ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت190/45مترمربع بشماره 25678 فرعی مجزی 
از 22572 فرعی ازپالک 15- اصلی  واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان

64( رای شــماره 139960302034015296 هیات اول. عباس حفیظی فرزند ولی 
اله بشماره شناســنامه 8522صادره از آران و بیدگل  بشماره ملی 6199247523- 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 120 مترمربع بشماره25681فرعی مجزی از 2081 

فرعی ازپالک 15- اصلی  واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان
65( رای شــماره 139960302034013752 هیــات اول. محمــد جــواد عربی 
کرباسی فرزند غالمرضا بشماره شناســنامه 11943 صادره از کاشان  بشماره ملی 
1263431917- ششدانگ یکبابخانه بمساحت144 مترمربع بشماره25682فرعی 

ازپالک 15- اصلی  واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان
66( رای شــماره 139960302034014696 هیأت اول0 احسان چایدوست فرزند 
سعید بشماره شناسنامه747  بشماره ملی 1262125618 صادره از کاشان- ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 116/20 مترمربع بشماره 7363 فرعی مجزی از 361 فرعی از 

پالک 23- اصلی واقع در درب فین  بخش 2 کاشان
67( رای شــماره 139960302034015270 هیأت اول0 محمد علی نیکوصفت 
فرزند عباس بشــماره شناســنامه66 بشــماره ملــی 1261754972 صــادره از 
کاشان- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 234/80 مترمربع بشــماره 7364 فرعی 
 مجــزی از 5145 فرعی از پــالک 23- اصلی واقع در درب فین  بخش 2 کاشــان 

)مالکیت رسمی(
68( رای شــماره 139960302034014587 هیــأت دوم0 نرجــس عصار فینی 
فرزند مهدی بشــماره شناســنامه 49508 بشــماره ملی 1260485137 صادره 
از کاشــان- ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 113/23 مترمربع بشــماره 1560 
 فرعی مجزی از 105 فرعــی از پالک 24- اصلی واقع در دیزچه  بخش 2 کاشــان

) خریداری از حسن شاه زیدی(
69( رای شــماره139960302034014220 هیــأت اول 0 زهــره هاشــم زاده  
 فرزند جواد شماره شناســنامه 0 صادره از کاشان بشــماره  ملی 1250085195- 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 106/5  مترمربع بشماره 12490 
فرعی مجزی از 3269 فرعــی از پالک 33- اصلی واقــع در فین کوچک بخش2 

کاشان)مالکیت رسمی(
70( رای شــماره139960302034014219 هیأت اول 0 ســید مهدی ســیدیان 
مقدم فینی  فرزند سید حسین شماره شناســنامه 371 صادره از کاشان بشماره  ملی 
1263562051- سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 106/5  مترمربع 
بشماره 12490 فرعی مجزی از 3269 فرعی از پالک 33- اصلی واقع در فین کوچک 

بخش2 کاشان))مالکیت رسمی((
 71( رای شــماره 139960302034014586 هیــأت اول 0 محمــد حســین 
ناظم پور فرزند عزیز اله بشــماره شناســنامه 39124 صادره از کاشان بشماره ملی  
1260381269- ششدانگ قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان بمساحت 178/65 
مترمربع بشماره 12491 فرعی مجزی از  19 فرعی ازپالک33- اصلی واقع درفین 

علیا بخش 2 کاشان
72( رای شــماره 139960302034014557 هیأت دوم 0 مصطفی  شاکری فینی 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 4705 صادره از کاشان بشماره ملی1261023404- 
ششدانگ یکدرب باغ مشتمل بر ساختمان بمســاحت 1207/46 مترمربع بشماره 
12493 فرعی مجزی از  1495 فرعی ازپــالک33- اصلی واقع درفین علیا بخش 

2 کاشان( 
73( رای شماره 139960302034014596 هیأت دوم 0 معصومه جوبپازاده  فینی 
فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه 117 صادره از کاشان بشماره ملی1262921422- 
ششدانگ یکدرب باغ باستثناء بها ثمن عرصه و اعیان بمساحت 332مترمربع بشماره 
12503 فرعی مجزی از  354و355 فرعی ازپالک33- اصلی واقع درفین علیا بخش 

2 کاشان) انتقال قهری(
74( رای شــماره 139960302034014418هیأت دوم 0 فریده جوب پازاده فینی 
فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه 117 صادره ازکاشان بشماره ملی1262921422-

ششدانگ یکدرب باغ محصورباستثناء بها ثمن عرصه واعیان بمساحت 332/95 متر 
مربع بشماره 12504 فرعی مجزی از354و355 فرعی ازپالک33- اصلی واقع درفین 

علیا بخش 2 کاشان) انتقال قهری(
75(رای شماره 139960302034014588 هیأت دوم 0 زهرا جوبپازاده  فینی فرزند 
علی اکبر بشماره شناسنامه 4594 صادره ازکاشان بشــماره ملی1261022300-

ششدانگ یکدرب باغ باستثناء بها ثمن عرصه و اعیان بمساحت 332/65 متر مربع 
بشــماره 12505 فرعی مجزی از  354و355 فرعی ازپالک33- اصلی واقع درفین 

علیا بخش 2 کاشان
76( رای شماره 139960302034014552 هیأت دوم 0 فاطمه جوبپازاده فینی فرزند 
حمید رضا بشماره شناسنامه 0 صادره ازکاشان بشماره ملی1250662461-  دودانگ 
از ششدانگ یکدرب باغ بمساحت 580/55 مترمربع بشماره 12506 فرعی مجزی از  

354و355 فرعی ازپالک33- اصلی واقع درفین علیا بخش 2 کاشان
77( رای شــماره 139960302034014554 هیأت دوم 0 محمد جوبپازاده  فینی 
فرزند حمید رضا بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان بشماره ملی1250662461-  
چهاردانگ از ششدانگ یکدرب باغ بمساحت 580/55 مترمربع بشماره 12506 فرعی 

مجزی از  354و355 فرعی ازپالک33- اصلی واقع درفین علیا بخش 2 کاشان
78( رای شماره 139960302034013905 هیات اول. مجید حجارزاده فرزند عباس 
بشماره شناسنامه 1250055962 صادره از کاشــان  بشماره ملی 1250055962- 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت187/35مترمربع بشماره12541فرعی مجزی از670 

فرعی ازپالک 33- اصلی  واقع در فین کوچک  بخش 2 کاشان
79( رای شماره 139960302034012597 هیات اول. حسین باغبانی فرزند علی 
اکبر بشماره شناسنامه 4484 صادره از کاشان  بشماره ملی 1261021193- ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت79/10مترمربع بشماره12542فرعی مجزی از 382 فرعی ازپالک 

33- اصلی  واقع در فین کوچک  بخش 2 کاشان
80( رای شــماره139960302034010348 هیأت اول . فاطمه کحال زاده فرزند 
مهدی بشماره شناســنامه 575 صادره از کاشان بشــماره  ملی 1262077427- 
ششــدانگ یکباب ساختمان  بمســاحت 274/25 مترمربع بشــماره 7947 فرعی 
 مجزی از 1546 فرعی از پــالک 34- اصلی واقع در فین بزرگ بخش2 کاشــان

)مالکیت رسمی( 
81( رای شــماره139960302034011222 هیــأت اول  . ولی اله رســتمی نژاد 
 فرزند اسداله بشماره شناســنامه 30 صادره از کاشان بشماره  ملی 1262744113- 
سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 761/90 مترمربع بشماره 7963 فرعی 
مجزی از 7و8 و1228 فرعی و مشــاعات از پالک 34- اصلــی واقع در فین بزرگ 

بخش2 کاشان 
82( رای شــماره139960302034011223 هیأت اول . بتول علی اف زارع فرزند 
 محمد بشــماره شناســنامه 602 صادره از کاشان بشــماره  ملی 1261476026- 
 سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 761/90  مترمربع بشماره 7963 فرعی 
مجزی از 7و8 و1228 فرعی و مشــاعات از پالک 34- اصلــی واقع در فین بزرگ 

بخش2 کاشان
 83( رای شــماره 139960302034013904 هیات اول. علی جــان وهاب  فرزند 
اسد اله بشماره شناسنامه 85 صادره از وزوان  بشماره ملی 6229843528- ششدانگ 
یکباب مغازه بمساحت48/17مترمربع بشماره7964فرعی مجزی از 607فرعی ازپالک 

34- اصلی  واقع در فین بزرگ  بخش 2 کاشان
84( رای شماره 139960302034015987 هیات اول. سید حجت اله سید تقی فینی 
فرزند سید محمود بشماره شناسنامه 83صادره از کاشان  بشماره ملی 1262997747- 
ششدانگ یکباب مغازه بمساحت27مترمربع بشماره7965فرعی مجزی از 1180و1181 

فرعی ازپالک 34- اصلی  واقع در فین بزرگ  بخش 2 کاشان
ادامه در صفحه 5



یکشنبه 29  فروردین 1400 / 5 رمضان 1442 / 18 آوریل  2021 / شماره 3230
مدیر کل مدیریت بحران استانداری مطرح کرد:

فرونشست خطرساز در دشت های اصفهان
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان نرخ فرونشست زمین در برخی دشت های استان را در طول 
یک سال، بین ۱۵ تا ۱۸ سانتیمتر اعالم کرد و از سازمان محیط زیست خواست طرحی برای احیای تاالب 
گاوخونی تهیه کند.منصور شیشه فروش یکی از اثرات خشکسالی در استان را فرونشست زمین اعالم و 
اظهار کرد:طی چندسال اخیر دشت های برخوار-اصفهان، گلپایگان، دامنه-داران، کاشان، اردستان، مهیار 
و شهرضا با پدیده فرونشست زمین مواجه شده اند.وی با اشاره به مطالعاتی که سال گذشته شرکت آب 
منطقه ای اصفهان روی چاه های پیزومتری انجام داد، گفت: براساس این مطالعه بین یک و نیم تا دو 
متر افت آب های زیرزمینی در سطح آبخوان ها در طول یک سال گذشته اتفاق افتاده که رقم باالیی است.

وی، میزان بارش ها را در سطح استان از اول سال زراعی تاکنون،  ۱۱۶ میلی متر اعالم کرد و توضیح داد: 
این میزان، ۳۰ درصد نسبت به آمار بلندمدت کاهش داشته و بررسی فنی طی ۱۰ سال گذشته نیز نشان 
می دهد که ۷۵ درصد مساحت استان متأثر از خشکسالی است.شیشه فروش یادآور شد که حداقل یک 
ماه است بارشی در اصفهان رخ نداده و افزود: بیشتر چشمه ها، چاه ها و قنوات در استان کم آب و خشک 
شده و مسیر رودخانه زاینده رود تا تاالب گاوخونی خشک است. تاالب گاوخونی نیز فقط ۴ درصد آب دارد.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی استان خبرداد:

شیب تند بیابانزایی در اصفهان
معاون فنــی اداره کل منابع طبیعی و آبخیــزداری اصفهان گفت: کانون هــای بحرانی گردوغبار به 
۱۸ منطقه افزایش یافته و مقابله با این پدیده در اســتان نیازمند همکاری همه دستگاه هاســت. 
حســینعلی نریمانی اظهار کرد: دو مطالعه ای که سازمان حفاظت محیط زیست و جنگل ها، مراتع 
و آبخیزداری کشور ســال گذشــته انجام دادند، نشــان می دهد کانون های بحرانی گرد و غبار در 
استان اصفهان از ۱۶ به ۱۸ کانون بحرانی رسیده اســت که این دو کانون بحرانی جدید بخش هایی 

از شهرستان های گلپایگان و شهرضا بوده و مساحت هر دو در مجموع کمتر از ۱۵ هزار هکتار است.
 

مجوزهای تردد باید با تایید پلیس صادر شود
رییس پلیس راهور استان اصفهان گفت: همه مجوزهای تردد باید به ثبت و تایید پلیس برسد و در غیر 
این صورت فاقد اعتبار است.سرهنگ محمدرضا محمدی با بیان اینکه مرجع اعمال قانون رانندگی 
نیروی انتظامی است، گفت: هیچ نهادی حق ندارد لیست مجاز برای دوربین ها تعریف کند.وی با بیان 
اینکه اعمال قانون صرفا در چارچوب قانون و مقررات است، ابراز داشت: در صورت تایید نهایی پلیس، 
دوربین ثبت تخلف وارد چرخه و اعمال قانون می شود.رییس پلیس راهور استان اصفهان تاکید کرد: 

همه مجوز های تردد باید به ثبت و تایید پلیس برسد و در غیر این صورت فاقد اعتبار است.
 

رتبه دوم اصفهان در تعداد بیماران دیابتی
مدیرعامل خیریه بیماران دیابت اصفهان گفت: اســتان اصفهان بعد از یزد رتبه دوم کشور را از نظر شمار 
مبتالیان به دیابت دارد.نیلفروشان با بیان اینکه ۱۲ درصد مردم اصفهان مبتال به بیماری دیابت هستند، 
گفت: دیابت یک بیماری شایع مزمن و سیستماتیک است و آمار ابتال در جوامع شهری بیشتر است.وی با 
اشاره به اینکه آمار بیماران دیابتی مراجعه کننده به خیریه، در دوران کرونا ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافته است، 
ادامه داد: علت شیوع دیابت، کم تحرکی، مصرف غذا های آماده و فست فودها، استرس و چاقی و تغذیه 
نامناسب است و اضطراب دوران کرونا هم به آن دامن زده است.مدیر عامل خیریه بیماران دیابت در اصفهان 
افزود:بیماری های زمینه ای مثل دیابت، بیمار را بیشتر در معرض ابتال به کرونا قرار می دهد و از این جهت 
به دنبال شیوع کرونا شاهد افزایش جمعیت بیماران بودیم. نیلفروشان اظهار کرد: بیماران دیابتی بیشتر 

در معرض ابتال به افسردگی هستند و از این منظر، از تخصص مشاوران و روان شناسان کمک گرفته ایم.

با مسئولان 5جامعه

رد خون »خرازی« ها هنوز روی این خاک است؛ حواستان هست

به نام پاکبانان، به کام مسئوالن!

روزگاری نه خیلی دور، در همین شهر، در  پریا پارسادوست
همین آبادان که حاال دیگر آباد نیســت، 
مردانی بودند که از سهمیه نان که هیچ، از سهم جان خود هم گذشتند 
بی توقع، بدون منــت و دور از ریا و تظاهر و عکس و فیلم و پســت و 
توئیت. فرماندهانی داشتیم مثل حسین خرازی و مهدی باکری که تا 
سرباز غذا نمی خورد، لب به غذا نمی زدند، از همان غذایی می خوردند 
که سربازشان می خورد . خودشان جلوتر از سرباز در خط مقدم مبارزه 
با دشمن بودند و حاال ... در همین شهر، در همین آبادان زیبا که هنوز 
ردخون شهدا روی خاکش به جا مانده و کوچه پس کوچه هایش بوی 
عطر حماسه و ایثار و اخالص همان مردان مرد را می دهد، مسئولینی 
پیدا شده اند که همچنان در خط مقدم هستند؛ ولی در خط مقدم پس 
زدن مردم و حفظ جان خود! در خط مقدم ســهمیه دزدی! آن هم از 

پاکبان مظلوم و محروم از خیلی امکانات. 
 ***

 ماجرای تزریق واکسن کرونا خارج از سهمیه به برخی مدیران شهری 
و اعضای شورای شــهر آبادان ، در فضای مجازی حسابی سر و صدا 
به پا کرده است. هنوز بســیاری از بیماران خاص و سالمندان و حتی 
کادر درمانی واکسینه نشــده اند و در این شــرایط عده ای با رانت و 

تقلب اســم خود را در ســهمیه پاکبانان قرار دادند و با دور زدن قانون 
واکسینه شدند.

موضوع برای اولین بار از سوی شکرا... سلمان زاده رییس دانشکده 
علوم پزشــکی آبادان عنوان و تایید شــد که برخی مدیران شهرداری 

و اعضای شورای شهر خارج ازنوبت واکسن کرونا تزریق کرده اند.
شــهردار آبادان هم پس از جنجالی که بر ســر این موضوع به پا شد، 
مدعی شد خود پاکبانان از او و امام جمعه خواسته اند که آنها واکسن 

بزنند! 
و ســوال اینجاســت به فرض که آنها تعارفی کرده اند ولی آیا شما در 
اولویت دریافت واکسن قرار داشــته اید؟ مگر پاکبانان جزو متولیان 
وزارت بهداشت هستند که به شما چنین حقی را بدهند؟ آنها باالجبار 

یا از روی اخالص تعارفی کرده اند شما چرا سوء استفاده کردید؟
 ***

چنین اقدامی در برخی از کشورها هم صورت گرفته که به همین دلیل 
حتی برخی سیاست مداران و مســئوالن مجبور به استعفا شده اند به 
طور مثال وزیر امور خارجه پرو، یکی از مقامات ارشــد دولت اسپانیا 
و کانادا به دلیل تزریق واکســن زودتر از موعد و خارج از نوبت توسط 
افکار عمومی مجبور به استعفا شدند. اینجا اما آقای شهردار به دنبال 

توجیه و توضیح و تفسیر است و مدعی می شود جهت »تردیدزدایی« 
برای پاکبانان و اینکه خیال شان از بابت واکسن تزریقی راحت شود، 
اقدام به تزریق واکســن کرده اســت! »پاکبانان خواهان این بودند 
که بنده و امام جمعه شهرســتان آبادان که در مراســم حاضر بودیم 
قبل از آنها این واکســن را دریافــت کنیم. تعــدادی از آن ها انصراف 
 دادند و هشــت یا هفت نفر از این پاکبانان در  این مراســم، واکسن

 دریافت کردند«.
عضو شورای شــهر آبادان در واکنش به این ماجرا گفته که این اقدام 
شهردار سبب یأس و ناامیدی در دل پرسنل شــهرداری شده چرا که 
شهردار می بایست همچون پدر و پرسنل شهرداری همچون فرزندان 
او باشند، کدام پدری جان خود را بر جان فرزندانش ترجیح می دهد؟

و خب مــا روزگاری نه چندان خیلــی دور در این ســرزمین مردانی 
داشــتیم در قامت فرمانده که جان پناه ســرباز و رزمنــده خود می 
شــدند بدون اینکه پدر تنی یا برادر تنی ما باشــند؛ امــا برای همه ما 
پدری و برادری کردنــد. هزینه ایــن پدرانگی خون پاک شــان بود 
که بر خاک آبــادان و اهواز و خرمشــهر و ... ریخت. همــان آبادانی 
 که امــروز مســئوالنش  ســهمیه واکســن پاکبانان را مــی گیرند و

 تزریق می کنند!

عضو شورای شهر آبادان در واکنش به این ماجرا گفته که 
این اقدام شهردار سبب یأس و ناامیدی در دل پرسنل 
شهرداری شده چرا که شهردار می بایست همچون پدر و 
پرسنل شهرداری همچون فرزندان او باشند، کدام پدری 

جان خود را بر جان فرزندانش ترجیح می دهد
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عک

85( رای شــماره139960302034013783 هیأت اول . حسین احمدی میرآبادی 
فرزند عباس بشماره شناسنامه 1656 صادره از اصفهان بشماره  ملی 1090596261- 
ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 186/73 مترمربع بشماره 8009 فرعی مجزی از 593 

فرعی از پالک 34- اصلی واقع در فین بزرگ بخش2 کاشان)مالکیت رسمی( 
86( رای شــماره139960302034014499 هیــأت دوم  . مجتبی حکیمیان فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان بشماره ملی 1250060427- ششدانگ 
زمین محصور مشتمل بر اعیان بمساحت 118/85 مترمربع بشماره 8010 فرعی مجزی 
از 763 فرعی از پالک 34- اصلی واقع در فین بزرگ بخش2 کاشان)مالکیت رسمی( 

87( رای شماره139960302034014574 هیأت دوم  . علیرضا ابوالحسنی  قزآانی 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 4176 صادره از کاشان بشماره  ملی 1262070139- 
ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 92  مترمربع بشماره 8011 فرعی مجزی از 642 فرعی 

از پالک 34- اصلی واقع در فین بزرگ بخش2 کاشان)مالکیت رسمی(
88( رای شماره 139960302034014614هیأت اول . سید مصطفی حق خواه فرزند 
سید علی اکبر بشماره شناسنامه 41550 صادره از کاشان به شماره ملی 1260405583 
- ششدانگ یکبابخانه بمساحت161/90 مترمربع بشماره 1515 فرعی مجزی از 464 

فرعی از پالک 40- اصلی واقع در حسن آباد بخش2 کاشان )مالکیت رسمی( 
89( رای شماره 139960302034015549 هیات اول. خانم اعظم ارباب فرزند پرویز 
بشماره شناسنامه 7383 صادره از کاشان  بشماره ملی 1260580172- ششدانگ قطعه 
زمین محصور مشتمل بر ساختمان  بمساحت789مترمربع بشماره1980 فرعی مجزی 

از 856 فرعی ازپالک 40- اصلی  واقع در حسن آباد  بخش 2 کاشان
90( رای شــماره139960302034014497 هیأت دوم0 زینب خدا بخشی جوینانی 
فرزند فتحعلی بشماره شناسنامه 564 صادره از کاشان به شماره  ملی 1260762882 
-  دودانگ از ششدانگ اعیانی احداثی در عرصه موقوفه بمساحت123/81 مترمربع 
 بشماره 7447 فرعی از 1305 فرعی از پالک 45- اصلی واقع در لتحر بخش2 کاشان

) مالکیت رسمی (
91( رای شــماره139960302034014498 هیــأت دوم0 اکبــر رحمانی جوینانی 
فرزند یحیی بشماره شناســنامه 9 صادره از کاشان به شــماره  ملی 1262646057 
-  چهاردانگ از ششدانگ اعیانی احداثی در عرصه موقوفه بمساحت123/81 مترمربع 
 بشماره  7447فرعی از 1305 فرعی از پالک 45- اصلی واقع در لتحر بخش2 کاشان

) مالکیت رسمی (
92( رای شماره139960302034004518 هیأت دوم0 طاهره یوسف پور کاشی فرزند 
اکبر بشماره شناسنامه 998 صادره از کاشان به شماره  ملی 1262280621 ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت136/95 مترمربع بشــماره 7448 فرعی مجزی از 366 فرعی از 

پالک 45- اصلی واقع در لتحر بخش2 کاشان) خریداری از محمد دهقان (
 93( رای شــماره139960302034014500 هیــأت دوم0 حســین موبدی فرزند 
محمد آقا بشماره شناســنامه 598 صادره از کاشان به شــماره  ملی 1261575148 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت90 مترمربع بشماره 7449 فرعی مجزی از 366 فرعی از 
پالک 45- اصلی واقع در لتحر بخش2 کاشان) خریداری از حسینعلی حاجی ابراهیمی (

94( رای شــماره139960302034014597 هیأت دوم0 سعید سعید فر فرزند احمد 
بشماره شناسنامه 5605 صادره از کاشان به شماره  ملی 1263368565  سه دانگ از 
ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت110/40مترمربع بشماره 7450 فرعی مجزی از 
317 فرعی از پالک 45- اصلی واقع در لتحر بخش2 کاشان) خریداری از حسین ستاره (
95( رای شــماره139960302034014598 هیأت دوم0 زهرا رمضانی خمبی فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان به شماره  ملی 1250203031  سه دانگ از 
ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت110/40مترمربع بشماره 7450 فرعی مجزی از 
317 فرعی از پالک 45- اصلی واقع در لتحر بخش2 کاشان) خریداری از حسین ستاره (
 96( رای شماره139960302034014573 هیأت دوم0 احسان صالحی مهر فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان به شماره  ملی 1250061822  سه دانگ از 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت171/90مترمربع بشماره 7451 فرعی مجزی از 4356 
فرعی از پالک 45- اصلی واقع در لتحر بخش2 کاشان) خریداری از حسین عباس زاده (

97( رای شــماره139960302034014573 هیــأت دوم0 حســین صالحی مهر 
 فرزند حسن بشماره شناسنامه 317 صادره از کاشــان به شماره  ملی 1263570933  
ســه دانگ از ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت171/90مترمربع بشــماره 7451 
 فرعی مجــزی از 4356 فرعی از پــالک 45- اصلی واقع در لتحر بخش2 کاشــان

) خریداری از حسین عباس زاده (
98( رای شماره139960302034014563 هیأت دوم0 اکبر خیراندیش فرزند صفر 
بشماره شناسنامه64 صادره از کاشان به شماره  ملی 1262856078 ششدانگ یکباب 
ساختمان بمساحت141/32مترمربع بشــماره 7453 فرعی مجزی از 2738 فرعی از 

پالک 45- اصلی واقع در لتحر بخش2 کاشان) مالکیت رسمی (
99( رای شماره139960302034015552 هیأت دوم0 حسن پایدار فرزند ابوالقاسم 
بشماره شناســنامه176صادره از کاشان به شــماره  ملی 1261558741  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت120/45مترمربع بشــماره 7458 فرعی مجزی از 432 فرعی از 

پالک 45- اصلی واقع در لتحر بخش2 کاشان) مالکیت رسمی (
100( رای شماره 139960302034015172 هیات اول. اصغر یزدانی لتحری فرزند 
رمضان بشماره شناســنامه 2649 صادره از کاشان  بشــماره ملی 1261047591- 
ششدانگ یکباب مغازه بمساحت37/25مترمربع بشماره7459فرعی مجزی از 1297 

فرعی ازپالک 45- اصلی  واقع در لتحر  بخش 2 کاشان
101( رای شماره 139960302034014611 هیات اول0 کبری جوهری فرزند اکبر 
بشماره شناسنامه 31 صادره از کاشان  بشماره ملی 1262148928 ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 113/62 مترمربع بشــماره15497 فرعی مجزی از 1400 فرعی از پالک 

49 - اصلی  واقع در صفی آباد بخش2 کاشان ) مالکیت رسمی (
 102( رای شــماره 139960302034013202 هیات اول0 آســیه علی زاده  منفرد 
 فرزند ناصر بشماره شناســنامه 506 صادره از کاشان  بشــماره ملی 1262319846 
سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه )ساختمان ( بمساحت 120 مترمربع بشماره15498 
فرعی مجزی از 2438 فرعی از پالک 49 - اصلی  واقع در صفی آباد بخش2 کاشان 

) مالکیت رسمی ( 
103( رای شــماره 139960302034013201 هیات اول0 علــی اربابی فرد فرزند 
قدیر بشماره شناسنامه 646 صادره از کاشان  بشماره ملی 1262319846 سه دانگ 
ازششدانگ یکبابخانه )ساختمان ( بمساحت 120 مترمربع بشماره15498 فرعی مجزی 
از 2438 فرعی از پالک 49 - اصلی  واقع در صفی آباد بخش2 کاشان ) مالکیت رسمی (
104( رای شماره 139960302034013776 هیات اول0 محمدرضا ده آبادی فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 11 صادره از کاشان  بشماره ملی 1239878796 ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 106/5 مترمربع بشماره  15499 فرعی مجزی از 1480 فرعی از 

پالک 49 - اصلی  واقع در صفی آباد بخش2 کاشان ) مالکیت رسمی (
105( رای شــماره 139960302034013572 هیات اول0 حسین حجت نژاد فرزند 
محمود بشماره شناسنامه 106 صادره از کاشان  بشماره ملی 1262271894 ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 131/90 مترمربع بشماره 15504 فرعی مجزی از 684 و 13290 

فرعی از پالک 49 - اصلی  واقع در صفی آباد بخش2 کاشان ) مالکیت رسمی (
106( رای شماره 139960302034014503 هیات دوم0 اکبر سمیعی نوابی فرزند رضا 
بشماره شناسنامه 2 صادره از کاشان  بشماره ملی 1262433894 ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 109/90 مترمربع بشــماره  15505 فرعی مجزی از 6968 فرعی از پالک 

49 - اصلی  واقع در صفی آباد بخش2 کاشان ) خریداری از عذرا پورحسینی (
107( رای شماره 139960302034013386 هیات دوم0 علیرضا منتخبی فرزند حسن 
آقا بشماره شناسنامه 270 صادره از کاشان بشماره ملی 1261716140 ششدانگ یکباب 
ساختمان بمساحت 258/75 مترمربع بشماره 15509 فرعی مجزی از 2534 فرعی 

از پالک 49- اصلی  واقع در صفی آباد بخش2 کاشان ) خریداری از ورثه سنگکی (
108( رای شــماره 139960302034014348 هیات اول0 محمد رضا فدوی فرزند 
غالمحسین بشماره شناسنامه 319 صادره از کاشان  بشــماره ملی 1262246768 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 149/30 مترمربع بشــماره  15511 فرعی مجزی از 
1481 فرعی از پالک 49 - اصلی  واقع در صفی آباد بخش2 کاشان ) مالکیت رسمی (

109( رای شــماره 139960302034015534 هیــات اول. محمــد حســین آقا 
رفیع نصرآبادی فرزند ماشــا اله بشــماره شناسنامه 0 صادره ازکاشــان بشماره ملی 
1263417159- ســه دانگ ازششــدانگ یکبابخانه بمســاحت169/80مترمربع 
 بشــماره15515 فرعــی مجــزی از 1480 فرعی ازپــالک 49- اصلــی  واقع در 

صفی آباد  بخش 2 کاشان
110( رای شــماره 139960302034015529 هیات اول. علــی آقارفیع نصرآبادی 
 فرزند ماشا اله بشــماره شناسنامه 0صادره از کاشان  بشــماره ملی 1250086396-
سه دانگ از  ششدانگ یکبابخانه بمســاحت169/80مترمربع بشماره15515فرعی 

مجزی از 1480 فرعی ازپالک 49- اصلی  واقع در صفی آباد  بخش 2 کاشان
111( ( رای شماره 139960302034014212 هیات اول. محمد شکوهی منش  فرزند 
ولی خان  بشماره شناسنامه 3 صادره از کاشان بشماره ملی 1262441943- ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 52/10 مترمربع بشماره 460 فرعی از پالک 52 - اصلی  واقع در 

اراضی صفی آباد بخش2 کاشان )مالکیت رسمی (
 112( ( رای شــماره 139960302034014699 هیات اول. زهره حمامیان قهرودی 
فرزند جعفر  بشماره شناسنامه 749 صادره از کاشــان بشماره ملی 1261908309- 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 148/15 مترمربع بشماره 461 فرعی مجزی از 29فرعی  

از پالک 52 - اصلی  واقع در اراضی صفی آباد بخش2 کاشان  )مالکیت رسمی (
113( ( رای شماره 139960302034014701 هیات اول0 حسن رشادی نژاد فرزند 
غالمعلی  بشماره شناسنامه 2520 صادره از کاشان بشــماره ملی 1261972287- 
ششدانگ یکباب باغچه مشتمل بر اتاق بمســاحت 113/45 مترمربع بشماره 462 
فرعی از پالک 52 - اصلی  واقع در اراضی صفی آباد بخش2 کاشان )مالکیت رسمی (

114( رای شماره 139960302034014571 هیات دوم0 علی اکبرنبیل فرزند محمد  
بشماره شناسنامه 6527 صادره از کاشان بشــماره ملی 1263377785- ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 157/40 مترمربع بشــماره 3157 فرعی مجزی از 378  فرعی از 

پالک 53 - اصلی  واقع دریحیی آباد بخش2 کاشان )مالکیت رسمی (
115( رای شــماره 139960302034014564 هیات دوم. اکبر طبلچی کاشی فرزند 
عباس  بشماره شناسنامه 208 صادره از کاشان  بشماره ملی 1261635493- ششدانگ 
یکباب ساختمان بمساحت 358/90 مترمربع بشماره 5835 فرعی مجزی از  ازشماره 
1881 فرعی  ازپالک 1- اصلی  واقع درراوند بخش 4  کاشان)خریداری از زهرا خاکی(

116( رای شــماره 139960302034013766 هیات اول. مهســا صمدانی فرزند 
مهدی  بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان  بشماره ملی 1270517244-  سه دانگ 
ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 133/25 مترمربع بشــماره 5838 فرعی مجزی از  
ازشماره 3696 فرعی  ازپالک 1- اصلی  واقع درراوند بخش 4  کاشان)مالکیت رسمی(
  117( رای شــماره 139960302034013767 هیــات دوم. ابوالفضــل 
مکاری زاده راوندی فرزند محمد  بشماره شناسنامه 2484 صادره از کاشان  بشماره ملی 
1261214031-  سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 133/25 مترمربع بشماره 
5838 فرعی مجزی از  ازشماره 3696 فرعی  ازپالک 1- اصلی  واقع درراوند بخش 

4  کاشان)مالکیت رسمی(
118( رای شماره 139960302034015524 هیات اول. ریحانه حاجی بابایی فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 1669 صادره از کاشان  بشماره ملی 1261259181- ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت139/40مترمربع بشماره3614فرعی مجزی از 16 فرعی از پالک 

3- اصلی  واقع در طاهر آباد  بخش 4 کاشان
119( رای شماره 139960302034015165 هیات اول. اصغر قنبری یاوند فرزند زین 
العابدین بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان  بشماره ملی 4020352811- ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت149/20مترمربع بشماره3615فرعی مجزی از 575 فرعی ازپالک 

3- اصلی  واقع در طاهرآباد  بخش 2 کاشان
120( رای شماره 139960302034014343 هیات اول. ماهی پشتاره فرزند محمد  
بشماره شناســنامه 57 صادره از مشکات  بشــماره ملی 1263203175- ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت188/30 مترمربع بشماره893 فرعی مجزی از 98 فرعی ازپالک 

56- اصلی  واقع در ابراهیم آباد مشکات بخش 4 کاشان)مالکیت رسمی(

بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات  سند 
مالکیت صادرخواهد شد0

تاریخ انتشار نوبت اول :    1400/1/29
تاریخ انتشارنوبت دوم :    1400/2/13 

م الف: 1123591 مهدی اسماعیلی طاهری رئیس اداره ثبت اسناد وامالک کاشان
ابالغ اخطاریه

1/36 شــماره نامه: 140085602210000453-1400/01/24نظر به اینکه خانم 
نیماه بحرینی اصفهانی فرزند حسین اصالتًا و بوکالت از طرف بانوان مرجان گنجعلی 
دشتی و ندا گنجعلی دشتی فرزندان مهرداد برابر وکالتنامه شماره 1M9JF7BA مورخ 
1396/02/13 و سفارت جمهوری اســالمی ایران- کواالالمپور و وکالتنامه شماره 
4UB413ND -1396/06/01 دفتر حفاظت منافع جمهوری اسالمی ایران- واشنگتن، 
برابر برگ درخواست افراز وارده به شــماره 000620/1400-1400/01/16 بعنوان 
خواهانها باستناد قانون افراز و فروش امالک مشاع و آئین نامه اجرائی آن حسب السهم 
درخواست افراز سهم مشاعی 60.1896 سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ سهمی خود 
از پالک ثبتی شماره 2267/21928  واقع در بخش 6 حوزه ثبتی جنوب شرق اصفهان 
علیه خانم بیگم جان کیومرث فرزند یدا... به شرح ذیل نموده و به موجب ماده 3 آیین 
نامه قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوبه آبانماه 57 وقت معاینه محل و رسیدگی 
به خواسته ایشان روز چهارشنبه مورخ 1400/02/15 تعیین می گردد و به شرح وارده 
1400/0001393- 1400/01/24 اعالم نموده بــه مالک خانم بیگم جان کیومرث 
دسترسی ندارد و مجهول المکان می باشد لذا مراتب بدین نحو آگهی و ابالغ می گردد. 
مقتضی است راس ســاعت و تاریخ مقرر در محل رقبه مورد افراز حضور بهم رسانید 
بدیهی است عدم حضور شما مانع انجام عملیات ثبتی افراز نخواهد بود. این آگهی به 

منظور ابالغ به نامبردگان محسوب می شود. 
اسامی مالکین: 

1- خواهانها: بانوان نیماه بحرینی اصفهانی فرزند حسین و مرجان گنجعلی دشتی و ندا 
گنجعلی دشتی فرزندان مهرداد

اخطاریه جهت بند 1 به آدرس اصفهان خیابان مرداویج- خیابان استقالل میانی- 18 
دستگاه طبقه 3 پالک 21

2- خوانده: خانم بیگم جان کیومرث فرزند یدا... به نشانی مجهول المکان 
م الف: 1123421 ناصر صیادی صومعه مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 

شرق اصفهان                                                                                      
مفاد آراء

1/37 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد 
سند رسمی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 140060302007000037 
مورخ  16 / 1 / 1400  هیات اول موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فرشته مرادی قهدریجانی فرزند رحمت اله به شماره 
شناســنامه 1516 صادره از فالورجان در یک باب خانه به مساحت 77 / 90 متر مربع 
پالک 404 اصلی واقع در دشتچی خریداری از مالک رسمی آقای ایرج سمیعی خلج 
آبادی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز 
آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این 
اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول   29 / 1 /1400 

تاریخ انتشار نوبت دوم :   13 / 2/ 1400  
م الف: 1124331  حسین زمانی علویجه رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان
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  گیتی پسند- مس سونگون؛

جدال مرگ در تهران

 تیم های گیتی پسند و مس سونگون در 
 سمیه مصور

ششمین هفته از مرحله نهایی رقابت های 
لیگ برتر فوتسال به مصاف هم می روند. این دیدار در شرایطی امشب 
از ساعت 22 در تاالر هندبال تهران برگزار می شود که تیم مس سونگون 
به دلیل اتفاقات ناگوار فینال فصل قبل در تبریز محکوم به برگزاری یک 

بازی مقابل تیم گیتی پسند خارج از تبریز شد.
گیتی پسند اصفهان در حالی به مرحله نهایی لیگ برتر فوتسال کشور 
راه یافت که این تیم در مرحله اول این مســابقات موفق شد با اقتدار 
به عنوان تیم اول از گروه خود به مرحله دوم صعود کند و خط و نشان 
محکمی برای سایر رقبای خود بکشد. کار شاگردان وحید شمسایی در 
این مرحله به مراتب ســخت تر از دور اول است زیرا آنها باید در مرحله 
نهایی با تیم های مس سونگون، کراپ الوندقزوین، فرش آرای مشهد، 
مقاومت البرز و ســن ایچ ســاوه رقابت کنند که با توجه به دیدارهای 
برگزار شده در این مرحله به نظر می رسد که سرخ پوشان اصفهانی راه 

دشواری برای فتح جام قهرمانی در پیش داشته باشند.
گیتی پســند از آغاز مرحله نهایی 5 بازی انجام داده  که هفته نخست 

با نتیجه سه بر دو مغلوب تیم مس سونگون شد. در هفته دوم از این 
مرحله مقابل تیم کراپ الوند قرار گرفت کــه  این دیدار با برتری پرگل 
این تیم همراه شــد و آنها توانســتند با نتیجه 7 بر صفر کراپ الوند را 
شکست دهند. سرخ پوشــان اصفهانی در ســومین دیدار مقابل تیم 
فرش آرای مشــهد قرار گرفتند که این بازی با نتیجه تســاوی یک بر 

یک به پایان رسید.
 شــاگردان شمســایی در چهارمین دیدار خود در این مرحله از رقابت 
های باشــگاهی لیگ برتر فوتسال کشــور میزبان تیم سن ایچ ساوه 
بودند که این دیدار با برتری آنها همراه شــد. گیتی پسند در این بازی 
موفق شد تیم صدرنشــین را با نتیجه چهار بر دو از سر راه بردارد.سرخ 
پوشان در پنجمین دیدار خود در این مرحله مقابل تیم مقاومت البرز 
به نتیجه تساوی دو بر دو رضایت دادند تا با کسب هشت امتیاز در رده 
سوم جدول رده بندی جای بگیرند. شــاگردان وحید شمسایی که با 
غفلت در دیدارهای گذشــته امتیازات حساسی را از دست دادند برای 
بازگشت به جدول و زنده نگه داشتن شانس قهرمانی خود چاره ای جز 
برد در دیدار پیش رو ندارند و حتی تســاوی نیز آنها را از جمع مدعیان 

خارج خواهد کرد.
گیتی پســند با مصدومیت میثم برمشــوری ، بهروز جعفری و قدرت 
بهادری همچنین محرومیت حمید احمدی عمال 4 بازیکن تاثیر گذار 
خود را در اختیار ندارد ولی با تکیه بر جوانان و استفاده از دیگر بازیکنان 
با تجربه امید آن را دارد که با ارائه یک بازی زیبا به جمع مدعیان برگردد. 
در آن سوی میدان تیم مس سونگون هم اکنون با کسب 12 امتیاز در 
صدر جدول رده بندی مرحله نهایی رقابت های لیگ برتر فوتسال قرار 
گرفته است. این تیم که در اولین دیدار از این مرحله موفق به شکست 
ســرخ پوشــان اصفهانی شــده در این بازی نیز به دنبال کسب تمام 

امتیازات این دیدار است تا با خیال راحت بر صدر جدول تکیه بزند.
ابراهیم مهرابی، علی پور افشار، حمیدرضا قدسی راغب و زیاد فروتن 
قضاوت این دیدار را بر عهده دارند و علیرضا سهرابی نیز وظیفه نظارت 

این رقابت نفس گیر را بر عهده دارد.
در دیگر دیدارهای ششمین هفتــه مرحله نهایی رقابت های لیگ برتر 
فوتسال کشور، تیم سن ایج ساوه از تیم کراپ الوند پذیرایی می کند و 

مقاومت البرز به مصاف تیم فرش آرای مشهد می رود.

حمله »قائدی« به رکورد مجیدی
مهدی قائدی در بازی استقالل مقابل االهلی موفق شد گلزنی کند و گل او هم به عنوان بهترین گل 
هفته اول این رقابت ها انتخاب شد. در جدول گلزنان استقالل به تیم های عربستانی، آرش برهانی 
و فرهاد مجیدی با 4 گل زده باالتر از بقیه 
قرار دارند و حاال قائدی با سه گلی که به 
االهلی زده این فرصــت طالیی را دارد تا 
در بازی برگشــت با زدن یک گل دیگر به 
همین االهلی به رکــورد فرهاد مجیدی 
و آرش برهانی برســد.قائدی معموال در 
لیگ قهرمانان آسیا مقابل تیم های عربی 
خوب بازی می کنــد و خط دفاعی آنها را 
آزار می دهد. او در مســابقات این دوره 
هم سرشــار از انگیزه است و می خواهد 
توانایی های خود را به رخ همگان بکشد.مســلما با این انگیزه و آمادگی که در مهدی می بینیم این 
مهاجم می تواند ضمن شکستن رکورد فرهاد سرمربی تیمش، به او برای صعود استقالل به مرحله 
 حذفی کمک زیادی کند. گفتنی اســت اســتقالل باید در بازی برگشــت در همین جده به مصاف 

االهلی برود.

رایکا برای »دست نشان« سیاه پوش شد
نادر دست نشان، مربی مشهور فوتبال ایران و مهم ترین چهره فوتبالی قائمشهر سرانجام بعد از دو سه 
هفته درگیری با بیماری کرونا، در حالی از دنیا رفت که در یک هفته گذشته به مدد خواب مصنوعی 
و دســتگاه زنده مانده بود.او که در این فصل هدایت تیم رایکای بابل را به عهده داشت، پس از ابتال 
به کرونا در تاریخ 15 فروردین ماه به خاطر وخامت حال جسمانی اش به بیمارستان مراجعه کرده و 
بستری شده بود؛ اما بعد از حدود دو هفته دار فانی را وداع گفت تا غم بزرگی قائمشهر را فرا گرفته و جو 
باشگاه رایکای بابل هم، جو بسیار سنگینی شود.فرید درزی، مدیرعامل باشگاه رایکا  یک روز پس از 
رخ دادن این حادثه تلخ، گفت: آقای دست نشان از مفاخر استان مازندران بود که واقعا فوت ایشان 
مردم مازندران و ایران را در شوک فرو برد.تیم رایکا  به خاطر ایشان  تا پایان فصل با کیت مشکی به 

میدان خواهد رفت.

دفاع چپ سیرجانی ها در مشهد درخشید
یکی از خریدهای زمســتانی تیم فوتبال پدیده توانســت در اولین فرصت بازی برای تیم مشهدی 
بدرخشد و این تیم را از شکست نجات بدهد.در شرایطی که شــاگردان مهدی رحمتی در مصاف با 
ذوب آهن با گل زودهنگام فرشاد محمدی مهر عقب افتاده بودند و در آستانه شکست در دیدار خانگی 
قرار داشتند، سرمربی جوان پدیده تصمیم گرفت تا با تغییر تاکتیک و ورود چند بازیکن تازه نفس 
جریان بازی را به نفع تیم خود تغییر بدهد؛ تعویض هایی که شوک مثبتی به پدیده بود و باعث شد تا 
مشهدی ها به گل تساوی برسند.یکی از تعویض های انجام شده در دقیقه 56 بود که حسام پورهاشم 
دفاع چپ سابق گل گهر سیرجان که در نقل و انتقاالت زمستانی به جمع شاگردان رحمتی اضافه شده 
بود، برای اولین بار فرصت بازی در تیم پدیده را به دست آورد و به جای علی طاهران وارد میدان شد 
تا روی دروازه ذوب آهن نفوذ کند. پورهاشم تنها 6 دقیقه زمان الزم داشت تا برای پدیده بدرخشد و 
تیمش را از شکست نجات بدهد.او با نفوذ از کانال راست خط دفاعی ذوب آهن با ارسالی زیبا توپ را 
روی سر حسین مهربان فرستاد و مهاجم فرصت طلب پدیده هم به سرعت توپ را قطع کرد تا پیش 
از رسیدن به گردان وارد دروازه شود و بازی به تساوی کشیده شود تا حسام پورهاشم در اولین تجربه 

بازی با پیراهن پدیده در لیگ برتر این چنین برای سرخ پوشان مشهدی بدرخشد.

زشمستطیل سبز ور

وز عکس ر

کارلوس کی روش 
چقدر پیر شده

کارلوس کی روش 8 ســال در تیم 
ملی بود و هر چنــد جامی نبرد ولی 
توانســت ایران را متحــول کند. او 
چندی قبل از نیمکت تیم ملی کلمبیا 
اخراج شد و نتوانســت به کارش در 
آنجا ادامه دهد. کی روش حاال دور از 
فوتبال روزها را سپری می کند. این 
هم تازه ترین تصویر از کی روش که 
نشان می دهد چقدر پیر شده است.

حتی طالبان هم نگران انتخاب مربی جدید سلتیک هستند!
جست وجوی سلتیک برای مربی جدید از ماه فوریه به سوژه داغی در رسانه ها تبدیل شده است و 
حاال حتی طالبان هم پیگیر اخبار مربوط در این زمینه هستند.جیمی دوران، فیلمساز برنده جایزه 

امی و یکــی از هواداران پــر و پا قرص 
سلتیک اخیرا فیلمبرداری مستندی را 
در افغانستان آغاز کرده است. این هفته 
او به همراه نجیب ا...قریشی، خبرنگار 
و یک فیلمبردار به کوه های بیرون شهر 
هرات در نزدیکی مرز ایران ســفر کرد. 
آنها برای مستند خود با یکی از رهبران 
طالبان مستندی داشتند؛ اما دوران که 
پیراهن تیم سلتیک را به تن کرده بود، از 
این که نیروهای امنیتی طالبان پیراهن 

او را شناخته اند، شــگفت زده شد. از سویی آنها از این مستندســاز پرسیده اند که جست وجوی 
سلتیک برای اســتخدام مربی جدید به کجا کشیده شــده و حتی در مورد آینده بازیکنانی نظیر 
اودسون ادوارد و اسکات براون پرسیده اند.دوران در این باره گفت :» شرایط عجیبی بود. آنها می 
خواستند بدانند که طرفدار چه تیمی هستم. لوگوی سلتیک روی لباسم را شناختم و مدام در مورد 
ادوارد، براون و چند بازیکن دیگر صحبت می کردند؛ اما بحث داغ برای آنها مربی جدید بود. آنها در 
مورد ادی هو شنیده بودند ولی از من می پرسیدند که چرا دنبال شخص معروف تری نمی روید. «

ستاره سابق چلسی در 39 سالگی دوباره پا به توپ شد
ستاره 39 ساله سابق چلســی و وستهام سه ســال پیش از فوتبال بازنشسته شد و حاال دوباره 
تصمیم گرفت که در یک بازی در لیگ محلی انگلیس حضور پیدا کند. کول که 56 بازی برای تیم 
ملی انگلیس داشته، با درخواست دوســتانش و آرون لینکلن مربی تیم بلستون در این مسابقه 
حضور پیدا کرد. کول در نیمه اول حاضر شد و به  این تیم کمک کرد تا با نتیجه دو بر یک پیروز شود. 
جو کول در پایان بازی از صفحه اینستاگرامش استفاده کرد و در مورد بازگشتش به فوتبال گفت 
:» همیشه بازی کردن را دوست داشتم و از آرون و باشگاه بلستون تشکر می کنم که به من اجازه 
دادند تا دوباره بازی کنم. تیم من در بازی های محلی عملکرد خوبی داشــت. برای دوباره بازی 
کردن به شدت مشتاق هستم. اگر خواســتید می توانم بیایم و امیدوارم که دفعه بعد یادم باشد 
که کفش های خودم را بیاورم و از کفش های دیگران استفاده نکنم!«طی روزهای اخیر شایعات 
داغی در مورد حضور ستاره سابق چلســی روی نیمکت تیم المپیک انگلیس مطرح شده است. 
اگر جو کول، هدایت این تیم را به عهده بگیرد می تواند به یکی از ستارگان سرشناسی تبدیل شود 

که به تازگی وارد عرصه مربیگری فوتبال شده است.

شرط PSG برای بازگشت »نیمار« به بارسلونا
نیمار تا تابستان 2۰22 با پاری سن ژرمن قرارداد دارد.باتوجه به ماندن احتمالی مسی در بارسلونا 
بار دیگر بحث بازگشت نیمار به بارسلونا با جدیت مطرح شده است.روزنامه الموندو دیپورتیو اعالم 
کرد که سران پاری سن ژمن به این نتیجه رسیده اند که حفظ نیمار با توجه به عالقه زیاد او برای 
بازگشت به بارسلونا بسیار سخت شده اســت و به همین خاطر آنها آماده مذاکره با آبی اناری ها 
هستند.این روزنامه نزدیک به بارسلونا نوشت که پاری سن ژرمن خواستار معاوضه عثمان دمبله 
با نیمار است البته این تنها بخشی از این انتقال خواهد بود و طبیعی است که تیم پاریسی مبلغی را 
هم برای این انتقال دریافت خواهد کرد.نیمار در فصل جاری هم عملکرد خوبی با پاری سن ژرمن 

داشته و توانست برای دومین فصل پیاپی با تیم به نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا راه پیدا کند.

خبر   روز

رییس هیئت ورزش کارگری 
استان:

اصفهان، قطب ورزش 
کارگری کشور است

رییس هیئت ورزش کارگری استان اصفهان 
اظهار کرد: باتوجه بــه صنایع عظیمی که در 
اســتان اصفهان وجود دارد، ظرفیت بسیار 
زیادی در عرصه ورزش کارگری ایجاد شده 
و این استان به عنوان قطب ورزش کارگری 
کشــور معرفی شــده است.قاسم ستاری 
افزود: در حال حاضر 4۰ رشــته ورزشی در 
هیئت ورزشی کارگری استان اصفهان فعال 
اســت که بالغ بر 1۰ هزار ورزشکار سازمان 
یافته را پوشــش می دهد، عملکرد خوب 
ورزشــکاران و برنامــه هایی که داشــتیم 
موجب شده تا برای 6 ســال متمادی رتبه 
برتر کل کشــور را در بین 31 استان به خود 
اختصاص دهیم و عالوه بر آن در بین رشته 
های تحت پوشــش هیئت، ورزشــکاران 
اصفهانی در 1۰ رشــته ورزشی در کشور رتبه 
های برتر را کســب کردند.وی با اشــاره به 
شــرایطی که همه گیری ویروس کرونا در 
ســال 99 ایجاد کرد، گفت: سعی کردیم با 
توجه به شرایط همه گیری کرونا در هر خانه 
یک باشگاه ایجاد کنیم و ورزش کارگری را 
به داخل خانه کارگران ببریم.رییس هیئت 
ورزش کارگری استان اصفهان تصریح کرد: 
در حوزه آموزش نیز تهدیداتی که کرونا ایجاد 
کرد را به فرصت تبدیــل کرده و برنامه های 
آموزشی بسیار خوبی برای کارگران، مربیان، 
داوران و ورزشکاران با کمک مراکز آموزشی 
اجرا شــد که به طور قطع این برنامه ها در 

سال جاری ادامه خواهد داشت.
وی خاطرنشــان کرد: همچنیــن المپیاد 
ورزشــی بانوان برگزار شــد و خوشبختانه 
ورزشکاران اصفهانی رتبه های بسیار خوبی 
را به دســت آوردند. به دلیــل محدودیت 
هایی که در برگزاری مســابقات داشــتیم، 
سعی کردیم رشته های ورزشی را به سمت 
مجازی شــدن برده و در فضای مجازی با 
کلیپ هایی که منتشر کردیم و فیلم هایی 
که از رشــته های مختلف ورزشی داشتیم، 

مسابقاتی را برگزار کنیم.

فوتبال جهان تمدید ریاست »داوری« در هیئت بسکتبال استان اصفهان
مجمع انتخاباتی هیئت بسکتبال استان اصفهان در سالن وزنه برداری ورزشگاه کوثر اصفهان با حضور رییس فدراسیون بسکتبال، مدیر تیم های ملی و مسئول امور 
استان های فدراسیون، مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان و معاونین وی، اعضای مجمع و رسانه ها برگزار شد. سینا امانی، محمدپورمقدم، جواد داوری، سعید 
داوری، کتایون ظفریان، امیرحسین کالنتر و امیرمسعود لوافان، هفت کاندیدا احراز پست ریاست هیئت بسکتبال استان بودند که غیبت امانی، پورمقدم، ظفریان، 
کالنتر و لوافان به منزله انصراف آنها تلقی شده و با انصراف سعید داوری، جواد داوری تنها کاندیدای این مجمع باقی ماند.در پایان فرآیند رای گیری از مجموع  16 

رای ماخوذه، جواد داوری با کسب 16 رای برای 4 سال دیگر در پست ریاست هیئت بسکتبال باقی ماند.

رییس هیئت شــنای اســتان اصفهان درخصوص 
انتخاب شــدن اصفهان به عنوان پایگاه ملی شــنای 
ایران گفــت: 16 فروردین طی نامه ای از فدراســیون 
شــنا، اصفهان به عنوان یکی از 3 پایگاه ملی شنای 
ایران انتخاب شد. پیمان گرامی افزود: انتخاب شدن 
اصفهان به عنوان پایگاه ملی شنا باعث توجه بیشتر 
به این رشــته می شــود و در این صورت آینده خیلی 
خوبی پیش روی ما قرار می گیرد.رییس هیئت شنای 
استان اصفهان با اشاره به برگزاری مسابقات استانی و 
کشوری در دوران کرونا بیان کرد: اصفهان تنها استانی 
بود که در طول این یک سال توانست مسابقات شنا را 
به صورت رسمی برگزار کند، چون اولین مسابقه کشور 
بود شرایط سختی نیز وجود داشــت؛ اما تا دوهفته 
بعد از مســابقات هیچ فردی به کرونا مبتال نشد. در 
اسفندماه نیز همزمان با استان های خراسان و تهران 
مسابقات کشوری جام شهید سردار سلیمانی را برگزار 
کردیم.گرامی در پاســخ به این سوال که در وضعیت 
محدودیت ها اســتخر ها فعالیت دارند یا خیر اظهار 

داشت: کســانی که در سطوح آموزشــی و مقدماتی 
هستند تمرینات شان تعطیل شده، فقط پایگاه ملی 
با حضور سه شناگر شانس سهمیه دارد.وی در ادامه 
بیان کرد: سه شناگر حرفه ای برای انجام تمرینات و 
دور نشدن از آمادگی، درحالی که کمتر از 6۰ روز دیگر 
به مســابقات ورودی المپیک فاصلــه دارند درحال 
تمرین در دوران محدودیت ها هستند، این سه شناگر 
در ایران به رکورد های ورودی بسیار نزدیک شده اند.

گرامی از حضور سه شناگر شــانس سهمیه ورودی 
المپیک توکیو اطالع داد و گفــت: علیرضا یاوری در 
2۰۰متر کرال سینه که سال گذشــته رکورد این رشته 
را هم جابه جا کرده تنها امید ما برای المپیک بود؛ اما 
متین سهران و مهرشاد افقری هم رکورد های خوبی 
داشــته اند و درپی اعالمیه ای از طرف فدراسیون در 
اردیبهشت یک مسابقه برگزار خواهد شد و اگر بتوانند 
عملکردشان را بهبود ببخشند شانس کسب سهمیه 
ورودی المپیک خواهند بود.رییس هیئت شــنای 
اســتان اذعان کرد: امیدواریم که شــناگران ورودی 

المپیک را کسب کنند، وضعیت شناگران مان بسیار 
خوب است، رنج سنی شان بین 19 تا 21 سال است 
و می تواننــد در المپیک های بعدی نیــز حضور پیدا 
کنند.وی ادامه داد: 487 روز دیگر مسابقات آسیایی 
هانگژو در راه است و اگر این ورزشکاران حمایت شوند 
در مســابقات آینده می توانند با قدرت شرکت کنند.

گرامی در پایان با تشــکر از ارگان های کمک کننده به 
این رشته و شناگران اصفهانی اظهار داشت: فدراسیون 
شــنا، اداره کل ورزش و جوانان اســتان، آموزش و 
پرورش استان و شبکه بهداشت خیلی در طول این 
مدت به ما کمک کردند، در این شرایط بسیار سخت به 
شناگران شانس ورودی المپیک مجوز تمرین دادند 

و امیدوارم این حمایت ها ادامه داشته باشد.

اصفهان، پایگاه ملی شنای ایران

شاگردان وحید شمسایی که با غفلت در دیدارهای 
گذشته امتیازات حساسی را از دست دادند برای 
بازگشت به جدول و زنده نگه داشتن شانس قهرمانی 

خود چاره ای جز برد در دیدار پیش رو ندارند 
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شهردار اصفهان:

شهرداری یکصد تخت به بیمارستان های شهر اهدا می کند
شهردار اصفهان اظهار کرد: امروز پنجم ماه رمضان است و در این روز اتفاق خاصی در سال 57 در 
اصفهان رخ داد و سالروز تجمع انقالبی مردم اصفهان به شــمار می رود، این روز و همچنین روز 
ارتش را تبریک می گویم. قدرت ا... نوروزی در ارتباط زنده رادیویی با برنامه »ســالم اصفهان«  
ادامه داد: متاسفانه شرایط کرونا در اصفهان تشدید شده که به همین دلیل شهرداری تالش کرده 

است، نهایت همکاری را با دانشگاه علوم پزشکی داشته باشد.
شــهردار اصفهان افزود: در این شــرایط درصدد هســتیم یکصد تخت بیمارســتانی را تهیه و به 
بیمارســتان های شــهر اهدا کنیم تا ظرفیت پذیرش بیمار در این روزهای ســخت افزایش پیدا 
کند.وی تصریح کرد: در این وضعیت کارکنان شــهرداری اصفهان هم در حال خدمت رســانی به 
مردم هســتند و از این جا به همه آنها از جمله راهوران مترو، نیروهای انتظامات شهری، کارکنان 
پسماند، باغ رضوان، آتش نشانان، نیروهای خدمات شــهری، کنترل ترافیک همه مهندسان و 
مشاوران خسته نباشــید می گویم.نوروزی با بیان اینکه از سال گذشته شهرداری افتتاحیه های 
هفتگی را آغاز کرد؛ اما با توجه به شــرایط کرونا نمی توانیم ســبک معمولی افتتاحیه ها را ادامه 
دهیم، اظهار کرد: با این وجود افتتاحیه ها در قالب های رسانه ای ادامه دارد و در این راستا بهره 
 برداری از سامانه توسعه هوشــمند ناوگان اتوبوسرانی و ارتقای سیســتم پرداخت الکترونیکی

 افتتاح شد.

معاون شهردار اصفهان خبر داد:

جلوگیری از خام فروشی زمین در اصفهان
معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان در خصوص تامین منابع مالی برای تحقق بودجه ۱۴۰۰ 
شهرداری، اظهار کرد: امسال با همکاری شورای شــهر بودجه شهرداری اصفهان به حدود ۱۰ هزار 
میلیارد تومان رسید و نسبت به بودجه ســال گذشــته تا ۳۰ درصد افزایش یافت و برای تامین 
منابع مالی و تحقق بودجه ۱۴۰۰ منابع متعدد پیش بینی شــده و ابزارهای مختلفی به کار گرفته 

شده است.
مرتضی طهرانی با بیان این که با برنامه ریزی های دقیق، بودجه شهرداری اصفهان طی سه سال 
اخیر به خوبی محقق شده اســت، ادامه داد: شهرداری با کســب اجازه دولت و دریافت مجوز از 
شورای اسالمی شهر درآمدهای شهرداری از محل صدور پروانه و عوارض را تا ۱5 درصد افزایش 
داد همچنین با ارائه بسته تشویقی ساخت و ساز، هر دو ماه یک بار تخفیف های ویژه ای را برای 

متقاضیان ساخت و ساز در شهر قائل شد.
وی با بیان این که بخشی از درآمدهای شــهرداری از محل اوراق مشارکت تامین می شود، گفت: 
برای سال گذشته 7۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت داشــتیم که با توجه به این که بانک مرکزی 

موفق به تحقق آن نشد، امسال برای تحقق و استفاده از آن اقدام خواهیم کرد.
طهرانی با اشاره به استفاده از وام های بانکی برای اجرای پروژه های شهر، اظهار کرد: در این راستا 
برای متوقف نشدن پروژه ها در شــهر و جلوگیری از تاخیر اجرای آنها از سایر منابع درآمدی نیز 

استفاده می کنیم.
وی ادامــه داد: یکــی از منابــع درآمــدی شــهرداری اجــرای پروژه های مشــارکتی اســت؛ 
به ایــن صورت کــه شــهرداری زمیــن و پروانه را بــه عنــوان ســهم آورده خود به مشــارکت 
می گــذارد و ســرمایه گذار نیــز هزینــه ســاخت پــروژه را پرداخــت می کنــد و در نهایــت 
 شــهرداری در ســود پروژه شــریک می شــود که این اقدام به نوعــی از خام فروشــی زمین

 جلوگیری می کند.
معــاون مالی و اقتصادی شــهردار اصفهان اظهــار امیدواری کرد بــا تدابیر در نظر گرفته شــده 

درآمدهای شهرداری همچون سال های گذشته به خوبی محقق شود.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه خبر داد:

بهره برداری از ۳ سامانه جامع هوشمندسازی اتوبوسرانی اصفهان

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوســرانی اصفهان و حومه اظهار کرد: اصفهان 
نخستین شهر دارای سامانه جامع و یکپارچه حساب شهروندی متصل به 
چند کارت و اولین شهر مجهز به سامانه یکپارچه AFC )سیستم دریافت 
 PIS سیســتم مکان یابی خــودکار ناوگان( و( AVL و )اتوماتیک بلیت

)سیستم ارائه اطالعات به مسافران( اتوبوسرانی شهری است.
سید عباس روحانی ادامه داد: با اجرای این طرح، اصفهان اولین شهر ایران 
است که به امکان بلیت تک سفره QR code در شبکه اتوبوسرانی شهری 
مجهز شده است.مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه با 
تاکید بر اینکه با بهره برداری از سامانه های جدید، امکان شارژ کارت بلیت 
و حساب شهروندی به صورت آنالین فراهم می شود، خاطرنشان کرد: با 
اجرای این طرح ضریب ایمنی و امنیــت کارت بلیط و پرداخت های خرد 
شهری افزایش پیدا می کند.وی ادامه داد: برنامه ریزی سفر با استفاده 
از اپلیکیشن موبایلی ویژه، اطالع از زمان رسیدن اتوبوس با استفاده از 5۰ 
نمایشگر نصب شده در 5۰ ایستگاه اتوبوس به صورت آنالین، استفاده از 
۳۰۰ دستگاه پایانه بانکی به منظور شــارژ کارت بلیت ها، استفاده از ۸5۰ 
دستگاه POS برای شارژ کارت بلیت در باجه های ارائه خدمات شارژ و نیز 
استفاده از ۳۰۰ دستگاه کاهنده آنالین برای شارژ کارت در مراکز تفریحی 
شهرداری اصفهان مانند باغ پرندگان، باغ گل ها، شهر رویاها، باغ خزندگان، 

تله کابین صفه از دیگر ویژگی های بهره برداری از سامانه های جدید است.
روحانی گفت: برنامه ریزی تخصیص ناوگان در خطوط بر اساس نیاز خط 
و سر فاصله زمانی تردد ناوگان و در نتیجه استاندارد شدن زمان سرفاصله 
اتوبوس ها در همه خطوط از دیگر خدمات ســامانه های جدید هوشمند 
اتوبوسرانی اســت.وی ،کاهش زمان توقف اتوبوس ها در مبدأ و مقصد و 
بهبود زمان انتظار مسافر و مدیریت مصرف ســوخت به واسطه نظارت و 
کنترل پیمایش دقیق اتوبوس ها را از دیگر مزایای این سامانه ها عنوان کرد.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه افزود: با بهره برداری از 
پروژه های سامانه جامع حساب شهروندی، پرداخت الکترونیک و سامانه 
جامع مدیریت هوشمند ناوگان اتوبوسرانی اصفهان، ابزارهای مدیریتی 

متعدد و یکپارچه در اختیار مدیران است.
وی با بیان اینکه استفاده از ۳۰۰ دستگاه POS مربوط به پذیرندگان آنالین 
شامل فروشگاه های کوثر، شرکت های تعاونی شهرداری و …، نظارت بر 
همه خطوط ناوگان اتوبوســرانی اصفهان و مدیریت اتوبوس های فعال و 
تعمیرگاهی متوقف اتوبوسرانی با این سامانه ها محقق می شود، اظهار کرد: 
در سامانه جامع جدید هر شهروند می تواند با مراجعه به پورتال اینترنتی 
شهروندی، برای خود یک حساب شــهروندی افتتاح و یک یا چند کارت 

بلیت جدید با ساختار جدید را به حساب شهروندی خود متصل کند.

روحانی افــزود: در کنار پورتال شــهروندی اپلیکیشــن موبایلی »نصف 
جهان« طراحی و توسعه یافته است که شهروندان عالوه بر امکان استفاده 
از خدمات پرداخت برای شارژ حساب شهروندی و خرید بلیت تک سفره 
QR Code می توانند از زیرسیستم های اطالع رسانی مسافران استفاده 
کنند.وی با تاکید بر اینکه در شهر گردشــگر پذیر اصفهان، بلیت های تک 
سفره ابزار مناسبی است که هر گردشگری می تواند متناسب با نیاز خود 
تهیه و از آن برای سوار شدن به اتوبوس و مترو اســتفاده کند، اظهار کرد: 
اپلیکیشن »نصف جهان« گردشگران و سایر کاربران را از مراجعه حضوری 

به نقاط شارژ بی نیاز می کند.
مدیر عامل شــرکت واحد اتوبوســرانی اصفهان و حومه خاطرنشان کرد: 
سامانه جامع مدیریت هوشمند ناوگان اتوبوســرانی اصفهان با پوشش 
سخت افزاری یک هزار و ۳۰۰ اتوبوس شــهری و ۳۰۰ گیت ایستگاه های 
خطوط تندرو و طیف وسیعی از ســامانه های سخت افزاری و نرم افزاری 
مرکزی، ابزار کامل و یکپارچه در اختیار مدیریت شهری قرار داده است تا 

اطالعات غنی چند وجهی و لحظه ای در اختیار مدیریت شهری قرار گیرد.
وی ادامه داد: برای اجرای این طرح، مدیریت شــهری اصفهان با اعتماد 
به توان تولید داخلی موفق شــد تجهیزات ســخت افزاری و نرم افزاری 
همخوان با استانداردهای روز دنیا که توسط متخصصان داخلی طراحی و 
تولید شده را به کار گیرد و نگرانی پروژه های مشابه برای وابستگی به تأمین 
کنندگان خارجی را مرتفع ســازد.روحانی گفت: ماهیت سامانه پرداخت 
الکترونیک مبتنی بر حساب شهروندی، باعث می شود که ساختار سامانه 
 APN در بستر یک شبکه G۴ بودن مبتنی بر شبکه online به سمت تمام
اختصاصی و امن حرکت کند، بنابراین در هر لحظه از زمان می توان وضعیت 
کارکرد روزانه اتوبوس ها را که در بازه های زمانی بســیار کوتاه در ســامانه 

مرکزی به روز رسانی می شود ، در مرکز کنترل و نظارت مشاهده کرد.
وی با بیان اینکه زیرسیســتم های PIS امکان ارائه اطالعات لحظه ای و 
درست به کاربران و مدیریت بهینه تقاضا را نیز فراهم کرده است، تصریح 
کرد: بســتر ایجاد شــده در قالب این پروژه راه را برای مدیریت یکپارچه 
پرداخت های خرد شهری بسیار فراتر از شبکه حمل و نقل باز کرده است 
و می توان از این حساب شــهروندی برای پوشش سایر خدمات شهری 
و پرداخت یکپارچه الکترونیک در آنها بهره برد.مدیر عامل شــرکت واحد 
اتوبوســرانی اصفهان و حومه با بیان اینکه تحقق سامانه جدید مبتنی بر 
حساب شهروندی مستلزم سپری شدن یک فاز بسیار پیچیده فنی برای 
مهاجرت از کارت قدیم به کارت جدید اســت، اظهار کــرد: نزدیک به 5.5 
میلیون کارت موجود در اختیار شهروندان همچنان در این سیستم فعال 

بوده و قابل سرویس دهی است.

مدیر مجموعه تاریخی، فرهنگی و مذهبی تخت فوالد 
اصفهان از پخش دو ویژه برنامه »بهشت اجابت« و 

»فرمول جاذبه« در ماه مبارک رمضان خبر داد.
سیدعلی معرک نژاد با بیان اینکه در ماه مبارک رمضان 
دو ویژه برنامه با محوریــت معرفی مجموعه تخت 
فوالد و مشاهیر آن پخش می شــود، اظهار داشت: 
ویژه برنامه سحرگاهی »بهشــت اجابت« مانند دو 
سال گذشــته در ســحرهای ماه مبارک رمضان و از 
حدود ســاعت ۳:۳۰ بامداد تا اذان صبح از شــبکه 

استانی اصفهان پخش می شود. 
وی با اشــاره به اینکه »بهشــت اجابت« در ۱۰ شب 
نخست ماه رمضان از شبکه سراسری شما نیز روی 
آنتن می رود، افزود: تــالش کرده ایم در بخش های 
گوناگون این برنامه ظرفیت ها و مشاهیر مدفون در 
تخت فوالد اصفهان از جمله علما، بزرگان و شهدای 

آرمیده در گلستان شهدا را معرفی کنیم.
مدیر مجموعــه تاریخی، فرهنگــی و مذهبی تخت 
فوالد اصفهان ادامه داد: آیتم معرفی شخصیت ها و 
مشاهیر با محوریت حکایات اخالقی با موضوعات 
مرتبط قرآنی یکی از بخش های برنامه بهشت اجابت 

است که 29 موضوع اخالقی از مشاهیر تخت فوالد 
اصفهان برای مردم تشریح  و مسابقه ای در این زمینه 

برگزار می شود.
معرک نژاد تصریح کــرد: شــهروندان می توانند از 
طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۰۳۳ و همچنین صفحه 
اینستاگرام تخت فوالد )takhtefoulad_ir( در این 
مسابقه شرکت کنند و جزو یکی از چهار برنده روزانه 
این مسابقات باشند.وی با اشاره به حضور مهمان در 
برنامه بهشت اجابت در هر سحر ماه مبارک رمضان 
و پخش ســخنان این کارشناســان به صورت زنده 
گفت: سخنرانی کارشناسان با موضوعات مختلف و با 
محوریت سبک زندگی قرآنی است.  مناجات خوانی 
و سحوری خوانی نیز از دیگر بخش های این برنامه 

است.
وی با اشاره به پخش آیتم وصیت نامه و زندگی نامه 
شهدا در برنامه بهشــت اجابت تصریح کرد: بخشی 
شامل جمالت و روایات بزرگان کشور پیرامون عظمت 
مجموعه تخت فوالد نزدیک بــه اذان صبح پخش 

خواهد شد. 
به گفته مدیر مجموعــه تاریخی، فرهنگی و مذهبی 
تخت فوالد اصفهان، برنامه بهشــت اجابت در سال 
نخســت پخــش آن مقــام دوم ویژه برنامه های 
ســحرگاهی مراکز اســتان ها را به خود اختصاص 
داد و در ســال 99 نیز به عنوان بهتریــن ویژه برنامه  
ســحرگاهی مراکز استان های کشــور انتخاب شد 
که حاصل تالش های مرکز صداوســیمای استان، 
مجموعه تخت فوالد، منطقه ۶ شهرداری اصفهان و 

سایر دست اندرکاران آن بوده است.
معرک نژاد افزود: امســال نیز تالش کرده ایم برنامه 
بهشت اجابت با کیفیت بیشتر و با تنوع باالتر پخش 
شــود و آیتم های زیادی در قالب های گوناگون در 
گلستان شهدا ضبط شده است که امیدوارم موردتوجه 
مخاطبان قرار گیرد. وی با اشاره به اجرای ویژه برنامه 
ملی »فرمول جاذبه« تصریح کــرد: این ویژه برنامه 
ترکیبی نیز با هدف معرفی مشاهیری که زندگینامه و 
سبک زندگی آنها فرمولی برای موفقیت است پخش 
می شود. این ویژه برنامه با محوریت تاریخ، فرهنگ 
و هویت ایران زمین به معرفی ۱۳ شخصیت آرمیده 
در تخت فوالد می پــردازد که خدمــات و آثار ملی و 

بین المللی داشته اند.
وی ادامــه داد: جالل الدیــن همایی، ابوالقاســم 
میرفندرســکی، جالل تاج اصفهانی، محمدحسین 
مصورالملکی، ســیدمحمد صمصــام ، عبدالجواد 
فالطوری، شیخ محمدباقر زند کرمانی، میرزا سلیمان 
خان رکن الملک، ســید محمدباقر درچه ای، شهید 
حســین خرازی، بی بــی مریم بختیــاری، نصرت 
الســادات امین و حاج آقا رحیم ارباب از جمله این 

شخصیت ها هستند.
معرک نژاد خاطرنشان کرد: تالش کرده ایم در قالبی 
جذاب و دیدنی برای اولین بار مجموعه تخت فوالد 
را در قاب رســانه ملی معرفی کنیم تــا مخاطبان با 
ظرفیت های بی نظیر دومین آرامستان بزرگ جهان 
تشیع بیشتر آشنا شوند تا بیشتر به شناخت هویت، 

تمدن و تاریخ کشورمان کمک کنیم.

یک ماه در »بهشت اجابت«
به مناسبت روز جهانی هموفیلی؛

چراغ های پل سردار شهید عرب و خیابان امام خمینی)ره( 
قرمز می شود

معاون خدمات شهری شــهردار اصفهان گفت: به مناســبت روز جهانی هموفیلی چراغ های پل 
سردار شهید عرب و خیابان امام خمینی)ره( به رنگ قرمز در می آید.حسین امیری اظهار کرد: 2۸ 
فروردین روز جهانی هموفیلی است که امسال با شعار جهانی »سازگاری با تغییر، تداوم مراقبت 
در دنیای جدید« نام گذاری شده است؛ هموفیلی نوعی اختالل خونریزی دهنده مادرزادی است 
که اغلب از سنین نوپایی خود را نشان می دهد و تا پایان عمر با بیمار همراه است، این اختالل نسبتا 
شایع است و در میان همه نژادها، ملیت ها و در تمام مناطق جغرافیایی مشاهده می شود.وی با 
تاکید بر این که روز جهانی هموفیلی فرصتی برای طرح مطالبات جامعه هموفیلی و اطالع رسانی 
در حوزه بیماری های خونریزی دهنده ارثی است، گفت: کانون هموفیلی ایران یکی از قدیمی ترین 
سازمان های مردم نهاد کشور و عضو فدراسیون جهانی هموفیلی است که از سال ۱۳۴۶ با هدف 
حمایت از بیماران هموفیلی و اختالالت انعقادی تاسیس شده و اعضای این کانون بیماران فاقد 

انعقاد خون و اختالالت انعقادی خونریزی دهنده هستند.
امیری با بیان این که امســال فدراســیون بین المللی بیماران هموفیلی از بیماران درخواســت 
کرده درک خود را از چگونگی تطبیق با این دگرگونی به اشــتراک بگذارنــد، تصریح کرد: یکی از 
برنامه های کانون در روز جهانی هموفیلی مشــارکت در کمپین جهانی نور قرمز و روشــن شدن 
نمادهای شهری با نور قرمز است از این رو شهرداری در صدد برآمده به مناسبت این روز چراغ های 
پل سردار شــهید عرب و خیابان امام خمینی )ره( را به رنگ قرمز در آورد.معاون خدمات شهری 
شهردار اصفهان با ابراز نگرانی از این که امسال در آستانه روز جهانی هموفیلی نقشه کشورمان در 
اثر شیوع کرونا قرمز شده است، گفت: روشن کردن نمادهای شهری با نور قرمز امسال نیز هدفی 
دوگانه دارد که شــامل اخطار به هموطنان است که شرایط قرمز کرونایی کشــور را جدی بگیرند 
همچنین با این اقدام در نظر داریم توجه مردم و مقامات دولتی را به مشکالت و مطالبات جامعه 
هموفیلی ایران جلب کنیم.وی ضمن قدردانی از تالشــگران حوزه ســالمت، اظهار امیدواری کرد 
 دولت بتواند با واکسیناسیون کامل کارکنان حوزه سالمت، قدردانی عملی از کارکنان این حوزه را 

انجام دهد.

مدیر منطقه ۱۳ شهرداری اصفهان خبر داد:

تخصیص 200 میلیارد تومان اعتبار عمرانی در منطقه 13
مدیر منطقه ۱۳ شهرداری اصفهان گفت: بودجه سال جاری این منطقه ۳۳۰ میلیارد تومان است 
که 2۰۰ میلیارد تومان آن به بخش عمران اختصاص یافت.محمد شرفا اظهار کرد: از 2۰۰ میلیارد 
تومان اعتبار تخصیص یافته به بخش عمرانی، ۱۰۰ میلیارد تومان مربوط به انجام آزادسازی هاست 
که شاخص ترین آنها آزادسازی بخشی از مسیر رینگ چهارم ترافیکی با اعتبار 2۰ میلیارد تومان 

است.
وی با بیان این که برای احداث ساختمان مرکز کنترل و ترافیک 2۰ میلیارد تومان و برای احداث 
زیرگذر پل اندیشه ۱۶ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است، خاطرنشان کرد: با توجه به این 
که بحث ساخت مرکز کنترل و ترافیک در سال های گذشته مطرح شده و مکان آن نیز مشخص 
شده است، در بودجه امسال با قراردادن مبلغ 2۰ میلیارد تومان جهت ساخت این مرکز اقدامات 
اولیه شده و در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ این پروژه کلنگ زنی می شود.شرفا، خبر از اجرای 
پروژه پیوند در این منطقه داد و گفت: انتهای خیابان قائمیه، احداث میدانی کلنگ زنی می شود تا 
بین بافت سنتی و نوین شــهری در این منطقه ارتباط برقرار شود.وی، بودجه سال گذشته منطقه 
۱۳ را ۱25 میلیارد تومان اعالم کرد و افزود: خوشبختانه با برنامه ریزی های شده ۱۰۰ درصد بودجه 

سال گذشته منطقه محقق شده است.

با مسئولان

خبر ویژهخبر خوان

اعزام طالب و روحانیون 
جهادی اصفهانی به 

بیمارستان های کرونایی
معاون تهذیب و تبلیغ حــوزه علمیه اصفهان از 
اعزام طالب و روحانیون جهــادی اصفهانی به 
بیمارســتان های کرونایی همزمان با آغاز ماه 
رمضان خبر داد.حجت االســالم و المسلمین 
سید حسین مومنی اظهار کرد: به دلیل تشدید 
شیوع ویروس کرونا و آغاز موج چهارم فراگیری 
ویروس کرونا در سطح کشور و استان و به تبع 
افزایش مبتالیان به بیماری کرونا، مســئولین 
علوم پزشکی استان اعالم نیازمندی به حضور 
طالب و روحانیون جهــادی برای کمک به کادر 
درمــان کردند.وی با بیان اینکه براین اســاس 
قرارگاه جهادی طالب و روحانیون حوزه علمیه 
اصفهان همچون گذشته خود در مسیر خدمت 
رســانی و کمک به کادر درمان اســتان، به این 
اعالم نیازمندی پاسخ مثبت داد، تصریح کرد: 
اولین گروه هــا از طــالب و روحانیون جهادی 
همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان به بیمارستان 
الزهرا)س( اصفهان )بزرگ ترین بیمارستان 
کرونایی استان( اعزام شدند.معاون تهذیب و 
تبلیغ حوزه علمیه اصفهان بــا اعالم خبر اعزام 
قریب به ۱۰۰ نفر از روحانیــون و طالب خواهر 
قرارگاه جهادی حوزه علمیه اصفهان تا پایان ماه 
مبارک رمضان، خاطرنشان کرد:  کمک به کادر 
درمان که این روزها به دلیل شــیوع ویروس، 
بسیار خسته هستند و اجرا و انجام برنامه های 
فرهنگی و روحیه دهی به بیمــاران کرونایی از 
جمله وظایف این گــروه اعزامی از حوزه علمیه 
اصفهان اســت.وی افزود: طالب وروحانیون 
جهادی داوطلب برای حضور در بیمارستان های 
کرونایی و انجام خدمت رســانی، می توانند از 
طریق کانال ایجاد شــده در پیام رســان ایتا به 
آدرس gharagah_jahadi @ و یا شــماره  
تلفن ۰9۱۳۸27۴2۰۰ حجت االسالم سیاوشی 
اقدام کنند.حجت االسالم والمسلمین مومنی 
در پایان متذکر شــد: با توجه بــه اینکه فرصت 
تبلیغی برای مبلغین وروحانیون در ماه رمضان 
امسال به دلیل تشدید محدودیت ها به صورت 
فیزیکی نیســت، خدمت به خلق و خدمت به 
بیماران مهم ترین وجه تبلیغی می تواند باشد که 
بیشترین اجر معنوی و اخروی را خواهد داشت.

پروژه ساماندهی میدان 
امام حسین)ع(

تکمیــل و ســاماندهی میــدان امام 
حســین )ع( در مرکــز شــهر اصفهان 
به بهره بــرداری رســید. ایــن میدان 
تاریخی شــهر با هفت هزار و 99۶ متر 
مربع مســاحت حلقــه اتصــال بین 
چهارباغ عباسی، خیابان سپه و محور 

گردشگری دولتخانه صفوی است.

وز عکس ر
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هر کدام از ما با مزایا و معایبی متولد می شویم و ویژگی های 
خاصی داریم که باعث می شــود عادات خاصی نیز داشــته 
باشیم. عادات ما زندگی ما را تشکیل می دهند و بیشتر نتایجی 
را که می گیریم کنترل می کنند. عادات مالی بخشی از زندگی 
ما هستند که شــرایط اقتصادی ما را تعیین می کنند و باعث 
می شوند یا از نظر اقتصادی به سطح ایده آل برسیم و یا اینکه به 
این سطح نرسیم.مهم نیست افراد از چه جایی شروع به ایجاد 
عادت ها می کنند، مهم این اســت آن ها را بسازند و در انجام 
آن ها تداوم داشته باشــند. در این صورت است که می توان با 
ساده ترین راه به یک میلیونر تبدیل شد.در ادامه برخی از  عادت 

های  میلیونر های بزرگ جهان آورده شده است.
آن ها از بدهکار بودن اجتناب می کنند: این مورد بسیار واضح 
اســت. میلیونر ها به هیچ وجه به هیچ کس بدهکار نخواهند 
بود و همیشه سعی می کنند بیشتر از مقدار بدهی خود طلبکار 
باشند. در واقع این افراد کنترل کامل موجودی و حساب های 
مالی خود را دارند؛ بنابراین آن ها سعی می کنند تا وقتی پول 

ندارند سرمایه گذاری نکنند یا چیزی نخرند.
میلیون ها ماشــین می خرند و آن را نگه می دارند : به عنوان 
مثال میلیونر ها با خرید ماشــین و اســتفاده درازمدت از آن 
سعی می کنند از لحاظ استهالک متضرر نشوند. این تنها یک 

مثال است و میلیونر ها با تمام وسایل این کار را می کنند. آن ها 
وسایل مختلفی را می خرند و سال ها سعی می کنند با کسب 

درآمد بتوانند خودروی بهتری بخرند.
یک دارایی اضطراری نگه می دارند: داشــتن یــک دارایی یا 
حساب اورژانسی می تواند به صورت طوالنی مدت سوددهی 
شما را تضمین کند. میلیونر ها این را می دانند که ممکن است 
شرایط طوری تغییر کند که حساب های جاری و دارایی های 
عمومی آن ها غیر قابل دسترس شوند یا از بین بروند؛ بنابراین 
نیاز داریم تا برای جلوگیری از ورشکسته شدن، شروع دوباره، 
پرداخــت قبض های مالیاتی و درمانی حســاب یــا دارایی 

اضطراری را نگه داریم.
میلیونر ها سرمایه گذاری می کنند: میلیونر ها بعد از اینکه یک 
دارایی برای روز مبادا کنار گذاشتند، سعی می کنند باقی مانده 
دارایی های خود را ســرمایه گذاری کنند تا آن ها را از دســت 
ندهند. سرمایه گذاری باید هم ســودده و با کمترین ریسک 
باشد؛ بنابراین میلیونر ها عادت دارند با سرمایه گذاری بر کسب 
و کارها، بورس ها، ارز های مجازی و ... پول خود را از خطرات 

مختلف حفظ کنند.
آن ها از تمام مزایای کارکنان استفاده می کنند : اینکه بتوانید 
از مزایایی که کارکنان ارائه می کنند اســتفاده کنیم و ایده ها و 

پیشنهاد های مثبت آن ها را به کار ببریم می توانیم از چندین 
نفر برای رشد خودمان استفاده کنیم. کارکنان و کارمندان خوب 

می توانند آینده یک کسب و کار را تضمین کنند.
از قواعد خیلی عــادی پیروی نمی کنند: اکثــر میلیونر های 
خودساخته به مد روز توجهی ندارند و سعی می کنند چیز هایی 
را بخواهند که ســایر مردم به آن فکر نمی کنند و چیز هایی را 
نخواهند که مردم بــه آن فکر می کنند. داشــتن به روزترین 
موبایل یا بهترین ماشین خیلی خوب است، اما برای میلیونر 
شــدن یک ضرر اســت. در واقع میلیونر ها عادت دارند طبق 

قواعد مردم عادی پیش نروند.
از نقاط ضعف مالیاتی اســتفاده می کنند: میلیونر ها مالیات 
زیادی نمی پردازند و سعی می کنند تا حد امکان کمتر به دولت 
پول بپردازند. البته این به آن معنا نیست که همه میلیونر ها فرار 
مالیاتی دارند، اما همه آن ها سعی می کنند با آگاهی دقیق از 

قوانین کمترین مالیات را پرداخت کنند.
همیشه به دنبال درآمد های جدید هســتند : اکثر میلیونر ها 
عالوه بر اینکه روی کار خود تمرکز می کنند و سرمایه گذاری هم 
دارند، سعی می کنند سبد سرمایه خود را بر کار های دیگری 
هم متمرکز کنند. آن ها از هر فرصتی برای افزایش ســرمایه 

خود استفاده می کنند.

آشپزی
پاناکوتا، 

ایتالیایی محبوب
این دسر که در دسته پودینگ ها قرار دارد، طعم ها و رنگ های متنوعی 

دارد. البته که شــیوه تهیه پاناکوتا در کل ثابت اســت؛ اما افزودنی ها، میوه ها و 
طعم دهنده هایی که به آن اضافه می شوند، مدل های مختلفی از آن را تشکیل می دهند.

مواد الزم : شیر  یک پیمانه، شکرنصف پیمانه، خامه صبحانه 400 گرم، پودر ژالتین 3 قاشق 
چای خوری،وانیل نصف قاشق چای خوری،پودر قند2 قاشق غذاخوری،میوه به میزان دلخواه

 طرز تهیه: شیر را درون یک قابلمه ریخته، روی شعله مالیم قرار دهید تا گرم شود. نیازی به جوش آمدن 
نیست. سپس، یک مالقه شیر را درون یک ظرف فلزی بریزید. پودر ژالتین را به آن اضافه کنید و ظرف را 
روی بخار آب قرار دهید. ترکیب را در حین گرم کردن به شیوه بن ماری )گرم کردن با بخار آب( هم بزنید. 
این کار را مداوم انجام دهید تا محلول، گلوله گلوله نشود. سپس آن را به بقیه شیر در قابلمه اضافه کنید.
قابلمه را روی حرارت مالیم قرار دهید تا گرم شود ولی به جوش نیاید. خامه صبحانه و شکر را درون یک 
کاسه بریزید. با استفاده از همزن، آن قدر ترکیب را هم بزنید تا فرمی یکنواخت و یک دست به خود 

بگیرد. سپس آن را به قابلمه روی گاز بیفزایید. وانیل را اضافه کرده و خوب مخلوط کنید. قابلمه 
را از روی حرارت بردارید و اجازه دهید تا اندکی خنک شود. سپس آن را در ظرفی مناسب 

بریزید و به مدت 5 یا 6 ساعت در یخچال بگذارید تا خودش را بگیرد.
برای آماده کردن سس میوه به این شیوه عمل کنید؛ میوه ها را در فریزر بگذارید 

تا یخ بزنند. سپس  آن ها را به همراه پودر قند درون میکسر بریزید. 
مخلوط را آن قدر هم بزنید تا یک دست شود. 

عادت های  مالی میلیونر ها که باعث موفقیت می شود

رکورد شکنی »می خواهم زنده بمانم« در 
جذب مخاطب

 صداگذاری فیلم »کولبرف« به
 پایان رسید

پس از پخش هشت قسمت از سریال عاشقانه »می خواهم زنده 
بمانم« که با استقبال مخاطبان روبه رو شد، در قسمت جدید نیز 
شاهد رشد 25 درصدی مخاطب طی 48 ساعت اول انتشار بود.

این رشد بیننده در حالی است که ساخته شهرام شاه حسینی هنوز در 
ابتدای پخش است .می خواهم زنده بمانم، روایت عاشقانه ای از دهه 
شصت است که قصه فداکاری »هما حقی« را به تصویر می کشد.

 صداگذاری فیلم »کولبرف« به کارگردانی میالد منصوری توسط حسین 
قورچیان به پایان رســید.»کولبرف« اولین فیلم بلند میالد منصوری 
است. »کولبرف« با گذراندن مراحل فنی برای ارسال به جشنواره های 
مختلف آماده می  شود.بازیگران فیلم عبارتند از حسین سلیمانی، حسین 
مهری، دنیز متوسلی، مهتاب ثروتی، چیا بابامیری، علی فراستی، آرتین 
امجدی، با حضور پیام احمدی نیا و با هنرمندی زنده یاد علی انصاریان.

مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت در خصوص نقش شــرکت فوالد 
مبارکه در توسعه صنعت فوالد کشــور گفت: فوالدمبارکه یک شرکت فوالدی 
بسیار عظیم و تولیدکننده ورق برای کلیه مصارف کشور است. این شرکت برای 
کل کشور شناخته شده بوده و تولید، مصرف و میزان صادرات این شرکت نیز 
کامال مشخص است.سیف ا...امیری در ادامه افزود: در شرایط فعلی نیز در 
صورتی که شرکت فوالد مبارکه نباشد، کلیه واحدهای ما تعطیل خواهند شد، 
در واقع این شــرکت یکی از قدیمی ترین و بزرگ ترین شرکت های فوالدی 

کشور بوده و چشم و چراغ این ملت است.

نورد گرم، 2 مشکل تامین مواد اولیه بسیاری از صنایع را حل خواهد کرد
وی درباره نقش شــرکت فوالد مبارکه در طرح های توســعه ای فوالد کشور 
نیز گفت: نقش شــرکت فوالد مبارکه در رسیدن به اهداف تعریف شده برای 
صنعت فوالد کشــور در افق 1404 مثبت بوده و این شــرکت اهداف خود در 
طرح های توسعه ای را محقق کرده است، به ویژه با پروژه جدید این شرکت 
یعنی واحد نورد گرم 2 که برنامه ریزی و تالش بــرای راه اندازی آن را انجام 
داده، می تواند بخش عمده ای از مشــکالت کشور را برای تامین مواد اولیه و 

انواع ورق رفع کند.

باید مشکالت هرچه زودتر حل شود
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت درباره حمایت این وزارتخانه از راه 
اندازی پروژه نورد گرم 2 فوالد مبارکه نیز گفت: پروژه نورد گرم 2 فوالد مبارکه 
کار بسیار بزرگی است که کلنگ زنی آن در سال گذشــته انجام شد و اکنون 
جلسات مربوط به راه اندازی آن در ایمیدرو در حال برگزار شدن است. چند روز 

گذشته نیز مهندس جعفری، رییس هیئت عامل ایمیدرو جلسه ای در این 
زمینه تشکیل دادند. البته یکسری مشکالت برای راه اندازی آن وجود دارد 
که باید هرچه زودتر حل شود. خوشبختانه همت و تالش مهندس عظیمیان، 
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه هم بر این اســت که این پروژه هرچه زودتر 
انجام شــود. هرچند برای راه اندازی تمامی پروژه های تعریف شــده برای 
صنعت فوالد یکسری مشکالت در مسیر راه وجود دارد که باید مرتفع شوند.

نورد گرم 2 و برطرف شدن دغدغه های بازار
به گفته امیری، همت وزارت صمت بر این اســت که هرچه زودتر پروژه نورد 
گرم 2 شــرکت فوالد مبارکه راه اندازی شــود زیرا با اضافه شدن محصوالت 
تولیدی این واحد، مشکالت ورق گرم کشــور حل خواهد شد و دیگر دغدغه 
های بازار همچون قیمت ها وجود نخواهد داشت.شــایان ذکر است کلنگ 
پروژه نورد گرم 2 شرکت فوالد مبارکه در سال گذشته توسط سرپرست وزارت 
صمت به زمین زده شــده و طبق پیش بینی های انجام شده، با راه اندازی و 
بهره برداری از این پروژه اســتراتژیک، میزان تولید ورق در کشور به باالی 7 
میلیون تن خواهد رســید و صنایعی از جمله صنایع نفت و گاز، لوله سازی، 
خودروسازی و کشتی سازی و... برای همیشه از واردات ورق بی نیاز شده و 

جانی دوباره می گیرند.
 اکنون ساالنه دو میلیون تن ورق فوالدی به کشور وارد می شود که با اجرای 
این پروژه نه تنها جلوی ایــن حجم از واردات گرفته می شــود بلکه توانایی 
صادرات نیز به وجود می آیــد. در واقع عالوه بر اینکه از خروج ســاالنه 900 
میلیون یورو ارز از کشــور جلوگیری می شود بلکه با صادرات محصوالت این 

بخش، بخشی از ارز مورد نیاز کشور نیز تامین می شود.

عضو هیئت مدیره ذوب آهن اصفهان، گفت: می  توان طی مشورت با کارشناسان 
اقتصادی، فعــاالن صنعتی و همچنین تنظیم مکانیســمی از ابتــدا تا انتهای 
زنجیره تولید فوالد، زمینه تنظیم بازار را فراهم کرد.»مرتضی یزدخواستی« در 
پاسخ به این پرسش که شــرکت ذوب آهن اصفهان، برای تامین مواد اولیه با 
چه مشکالتی روبه رو است؟ اظهار داشت: هدف از تاسیس کارخانه ذوب آهن 
اصفهان بر پایه زنجیره تولید از معدن تا محصول نهایی بود و مدیریت معادن را بر 
عهده داشت.وی افزود: در ادامه و به علت سیاست گذاری های غیر کارشناسی 
شده، معادن واگذار شدند و در حال حاضر، کارخانه ذوب آهن اصفهان در تامین 
پایدار مواد اولیه، برای تولید با ســه کوره بلند با چالش هایی مواجه است.این 
فعال صنعت فوالد، بیان کرد: با تدابیر مدیریت شــرکت ذوب آهن اصفهان و 
طرح هایی که در جلسات هیئت مدیره پیگیری می شود، چشم انداز مناسبی 
را شاهد هستیم که خرید معدن زغال سنگ ســوادکوه یک نمونه از آن است.

یزدخواستی گفت: به منظور بررسی چالش ها و فرصت های پیش روی شرکت 
ها، جلسات ماهانه برگزار می شود که تاکنون، بازخورد خوبی داشته است.وی 
افزود: برای هر یک از  این شرکت ها رســالت خاصی تعریف شده و در تالش 
هستیم که برنامه ریزی ها به نحو مناسبی اجرا شود که به صورت تخصصی بر 
فعالیت ها متمرکز باشند تا نتیجه موثری را شاهد باشیم.یزدخواستی، اظهار 
داشــت: براســاس مصوبه هیئت مدیره ذوب آهن اصفهان، پروژه های این 
کارخانه تا حد امکان به شرکت های تابعه واگذار می شوند تا بتوانند در کنار این 
طرح ها در صنایع مختلف مانند شرکت مهندسی و پویش ساخت حضور فعال 
داشته باشند.وی درخصوص تولید ریل در ذوب آهن اصفهان، گفت: با برنامه 
ریزی های مدیریت عالی شرکت و تالش شبانه روزی کارکنان در بخش های 
مختلف، تولید ریل در ایران به اسم شرکت ذوب آهن اصفهان، ثبت شده است؛ 
در زمینه تولید ورق، میلگرد و … صنایع دیگر فعال هستند؛ اما ریل ذوب آهن 

در غرب آسیا بی همتاست.قیمت گذاری دستوری در زنجیره تولید فوالد، زمینه 
ساز آسیب به عملکرد تولید کننده یا متضرر شدن مصرف  کننده را فراهم می  کند

قیمت گذاری دستوری، نتیجه مطلوبی نداشته است
این فعال صنعت فوالد در پاسخ به این پرسش که سیاست قیمت  گذاری دستوری 
در زنجیره فوالد را چگونه ارزیابی می کنید؟ گفت: سیاست قیمت گذاری دستوری 
در زنجیره تولید فوالد یک سیاست اشتباه است.یزدخواستی اظهار داشت: قیمت 
گذاری دستوری در زنجیره تولید فوالد، زمینه ساز آسیب به عملکرد تولید کننده یا 
متضرر شدن مصرف  کننده را فراهم می  کند.وی افزود: عالوه بر این در سایه این 
سیاست های اشتباه و در مقاطعی شاهد پدید آمدن اختالف میان نرخ فروش یک 
محصول در بازار آزاد و مراجع رسمی خرید و فروش خواهیم بود و این فاصله  قیمتی 
باعث ایجاد رانت می شود.یزدخواستی، بیان کرد: سابقه قیمت  گذاری دستوری 
در حوزه های مختلف وجود دارد و تمامــی این تجربه ها تاکنون، نتیجه مطلوبی را 
نداشته اند.این عضو هیئت مدیره ذوب آهن اصفهان، گفت: براین اساس، بازار آزاد 
برای خرید و فروش محصوالت شکل می  گیرد و به دنبال آن داللی و واسطه گری 
رونق خواهد یافت.یزدخواستی با اشاره به راهکاری برای تنظیم بازار بدون ورود به 
قیمت  گذاری دستوری، اظهار داشت: می  توان طی مشورت با کارشناسان اقتصادی، 
فعاالن صنعتی و همچنین تنظیم مکانیسمی از ابتدا تا انتهای زنجیره تولید فوالد، 
زمینه تنظیم بازار را فراهم کرد.وی افزود: عالوه بر این، می توان ســود منطقی هر 
حلقه از زنجیره تولید را با احتساب همه شرایط و سرمایه  گذاری ها در نظر گرفت.این 
فعال صنعت فوالد، گفت: تجمع سود در یک حلقه خاص از تولید، زمینه روانه شدن 
سرمایه ها را به آن بخش فراهم و تعادل را از مسیر تولید دور خواهد کرد.یزدخواستی 
در پایان، گفت: پذیرفتن مکانیسم های اقتصادی و اثرگذار بر بازار راه  رفع چالش های 

حاکم بر زنجیره تولید فوالد و تنظیم خرید و فروش این محصوالت است.

مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت:

تالش وزارت صمت ،راه اندازی هرچه سریع تر پروژه نورد گرم 2 است

عضو هیئت مدیره ذوب آهن اصفهان:

تجمع سود در یک حلقه خاص، تعادل در زنجیره تولید را برهم می زند
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