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کاهش قابل توجه سطح زیر کشت گندماعتراف به 137 فقره سرقت آى سى یو«دودکش 2» دوباره مقابل دوربین رفتورود نامزدها به آنتن مراکز استان ها تراکتور پایان فصل  واگذار مى شود؟! استاناستانفرهنگ ورزش جهان نما

دکتر حمیدرضا قنبرى، استاد 
دانشگاه و متخصص مهندسى مالى:

اقتصاد پویا به جامعه 
و محیط سالم و امن

 نیاز دارد

درخواست مشترك 7 کارخانه تولید سیمان
3

3

2

8

جزئیات واردات
 10 میلیون دالرى ماینرها

«رادیو تاکسى»
 ابزارى براى انتقال
 فرهنگ شهروندى

مرکز فرماندهى و اتاق 
فرمان آتش نشانى اصفهان 

افتتاح شد

«داشتن اقتصادى پویا و سالم، نیازمند 
توجه جدى و کاربردى به شاخص هایى 
چون تحقق عدالت اجتماعى، فقرزدایى، 
عدالت محورى،  طبقاتى،  شکاف  رفع 
امنیت غذایى، حاکمیت قانون، بهبود 

محیط زیست، تأمین اجتماعى و...

7

اصفهان به طور جدى درگیر تغییر اقلیم شده استاصفهان به طور جدى درگیر تغییر اقلیم شده است
مدیر طرح، برنامه و بودجه سازمان زمین شناسى کشور:مدیر طرح، برنامه و بودجه سازمان زمین شناسى کشور:

3

در جلسه روز گذشته کارگروه ویژه صنایع استان مطرح شد

نرگس آبیار: باید نگاه زنانه 
در سینما حاکم شود

بازگشت کاوه رضایى به استقالل 
منتفى است

باشــگاه بروژ لیســت فــروش خــود را در تعطیالت تابســتانى 
اعــالم کرده اســت که یکــى از بازیکنــان حاضر در این لیســت 

کاوه رضایى، مهاجم تیم ملى فوتبال کشورمان به شمار مى رود.
اسکوچیچ بر خالف دو سرمربى قبلى تیم ملى یعنى کارلوس کى روش 

و مارك ویلموتس اعتقاد ویژه اى به کاوه رضایى دارد...
3

5

3453 شعبه اخذ 
رأى در استان 
اصفهان تعیین شد

خاموشى ها تا 15 شهریور ادامه دارد
3

مسعود منتظرى نجف آبادى-مدیر عامل سازمان عمران زاینده رود

آگهى مزایده
سازمان عمران زاینده رود به استناد آیین نامه معامالت سازمان و مصوبه هیئت مدیره محترم در نظر دارد نسبت 
به اجاره واحدهاى تجارى، تفریحى و ورزشى واقع در دهکده فرهنگى تفریحى زاینده رود چادگان  بر اساس صرفه و 

صالح سازمان از طریق مزایده عمومى اقدام نماید. 
بدین وسیله از کلیه متقاضیان حقیقى و حقوقى دعوت مى شود در صورت تمایل و دارا بودن شرایط الزم با در نظر 

گرفتن مراتب زیر در مزایده شرکت نمایند.
1-موضوع مزایده عبارت است از اجاره اماکن تجارى ، تفریحى  و ورزشى دهکده طبق جدول زیر:

2-محل دریافت اسناد مزایده دفتر امور حقوقى و قراردادهاى سازمان: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى 
امیرکبیر، ساختمان ادارى است.

3- زمان دریافت اسناد مزایده از تاریخ  نشر آگهى در روزنامه تا ساعت 12 روز شنبه مورخ1400/03/29 است.
1-3- پیشنهاد دهندگان براى دریافت اسناد و مشخصات مبلغ 500/000 ریال به  حساب شماره 0105526752002 
نزد بانک ملى شعبه غدیر اصفهان واریز و فیش مربوطه را به امور مالى سازمان ارائه تا اسناد و مشخصات مربوطه 

تحویل گردد.
4-تسلیم پیشنهادها: پیشنهاددهندگان باید پیشنهادهاى خود را تا پایان ساعت اداري روز شنبه مورخ 1400/03/29به 
آدرس: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى امیرکبیر، ساختمان ادارى سازمان به دبیرخانه سازمان تسلیم نمایند. 
5- تاریخ گشایش پیشنهادها: کمیسیون عالى معامالت درساعت  10 صبح روز یکشنبه مورخ 1400/03/30 جهت 

گشایش پیشنهادها در محل دفتر مدیر عامل سازمان تشکیل مى شود.
6- مبلغ تضمین شرکت در هر کدام از مزایده ها ى مذکور معادل 5٪ درصد قیمت کل پایه کارشناسى مزایده مربوطه 
مى باشد که باید  به حساب شماره 0108615001000 نزد بانک ملى شعبه غدیر اصفهان واریز و فیش مربوطه را طبق 

دستورالعمل داخل پاکت (الف) اسناد مزایده قرار دهند.
7- به پیشنهادهاى فاقد سپرده، سپرده هاى مخدوش، سپرده هاى کمتر از میزان مقرر، چک شخصى و نظایر آن 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.
8-کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه  پیشنهادها مختار است.

9- سایر  اطالعات و جزییات در  اسناد مزایده مندرج است.
10- هزینه آگهى به عهده برنده مزایده است.   

11-این آگهى تابع قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتى مصوب دیماه 1337 مى باشد.
آدرس سایت سازمان:  www.ioz.ir    ایمیل سازمان: info@sozi.ir   تلفن سازمان: 32673080- 32673010

مدت قراردادمبلغ کل پایه  کارشناسى (ریال)مبلغ متوسط  ماهیانه(ریال)نوع کاربرىردیف
یکسال10/000/000120/000/000نانوایى1
یکسال15/000/000180/000/000سینما 5 بعدى2 
یکسال20/000/000240/000/000پارك آبى3
یکسال80/000/000960/000/000دریفت تراك4
یکسال46/000/000552/000/000مشاور امالك 52
یکسال16/000/000192/000/000کافى شاپ ساحلى6
یکسال10/000/000120/000/000سایت تیراندازى7
یکسال15/000/000180/000/000ماشین هاى شارژى8
یکسال100/000/0001/000/000/000پارکینگ پذیرش9

نوبت اول

فراخوان آگهى مناقصه عمومى نوبت اول

م الف:1141929

شرکت گاز استان اصفهان، در نظر دارد جهت موضوع زیر: 
موضوع: اجراى عملیات ساخت و نصب (500 مورد)، جمع آورى (250 مورد)، جابه جایى (150 

مورد)، انشعاب فوالدى و جمع آورى 100 مورد شیر پیاده رو  در سطح منطقه دو اصفهان 
به شماره فراخوان (2000091138000047) مورخ (1400/03/04) را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا 
ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى 
دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 
در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهى امضاى 
الکترونیکى جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند. الزم به ذکر است کد  فراخوان در پایگاه 

ملى مناقصات  52451930 مورخ 1400/03/04 مى باشد. 
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: از ساعت 14:00 روز سه شنبه تاریخ 1400/03/04 مى باشد. 

مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 19:00 روز پنج شنبه تاریخ 1400/03/20 
مى باشد. 

مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: تا ساعت 19:00 روز دوشنبه تاریخ 1400/03/31 مى باشد. 
زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 10:00 روز سه شنبه تاریخ 1400/04/01 مى باشد. 

مبلغ تضمین مناقصه 379,000,000 ریال مى باشد. 
به منظور شرکت در این مناقصه داشتن حداقل رتبه 5 تأسیسات و تجهیزات الزامى مى باشد. 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه 
و ارائه پاکت هاى الف: آدرس شرکت گاز استان اصفهان واقع در خیابان چهارباغ باال، روبروى 

مجتمع پارك، امور قراردادها و تلفن (داخلى 2466)      38132 -031
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه- :   مرکز تماس 02141934 

دفتر ثبت نام 33999818 و 33191893 

روابط عمومى شرکت گاز استان اصفهان  

فجایع  درمانى در نسخه هاى الکترونیک!
مدتى است که روند تعامل بیماران با طبیب و داروخانه 
و مراکز آزمایشــگاهى در حال پوست اندازى است و 
نسخه هاى کاغذى آرام آرام جاى خود را به ارتباطات 
الکترونیکى مى دهند. شیوه اى نوین که اقدام پیرامون 
آن مدتها با وعــده همراه بود و ســرانجام به تحقق 
پیوســت تا دفترچه هاى بیمه و دســتخط معروف 

پزشکان به خاطرات بپیوندند.
ولى متأسفانه در همین ابتداى کار معضالتى بروز پیدا 
کرده که در صورت عدم توجه به آن، نه تنها این مسیر 
را با اختالل مواجه خواهد ساخت، بلکه جان بسیارى از 
بیماران نیز با تهدیداتى جبران ناپذیر همراه خواهد شد.
از جمله این موارد مى توان به عدم دسترسى بیماران 
به نسخه هاى پزشکان اشــاره نمود. موضوعى که 
حق مسلم بیمار است و باید از آن اطالع داشته باشد 
و حداقل از آن به عنوان پرونده پزشکى خود یاد کند. 

همین موضوع باعث شده تا خطاى انسانى در مسیر 
درمان به عنوان یک احتمال ممکن نادیده گرفته شده 
و در همین ابتداى کار مثال هــاى فراوانى از آن نقل 

محافل باشد.
براى روشن تر شدن موضوع در نظر بگیرید که پزشکى 
براى بیمار خود چند نمونه دارو تجویز مى کند ولى در 
هنگام تحویل، اگر یکى از داروها خواسته یا ناخواسته 
توسط مسئول داروخانه از قلم بیافتد، فرد بیمار از کجا 
و به چه شکل باید متوجه اشتباه صورت گرفته شود؟ 
حال در نظر بگیرید که اگر داروى حذف شده، از جمله 
داروهاى ضد حساسیت و یا تلطیف کننده آثار جانبى 

سایر داروها یا مکمل آنها باشد، چه اتفاقى مى افتد؟
همیشــه و همواره، روایت هاى مختلفى از اشتباه در 

مصرف دارو...
  ادامه در صفحه 2...

ایرج ناظمى
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آگهى مزایده نوبت اول به شماره 1400/183757 مورخ 1400/03/08

م.الف:1142933

واگذارى به اجاره یکباب مغازه به مساحت تقریبى 15/12 متر از موقوفه مسجدامام  هادى(ع) واقع در شاهین شهر مسکن مهر خیابان 
اردیبهشت فرعى 16جنب مسجد را به  مدت یکسال با مبلغ پیشنهادى اجاره ماهیانه 15/000/000 ریال مهلت ثبت نام تا پایان وقت  ادارى 

روز پنجشنبه مورخ 1400/03/27 جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 45247060 تماس حاصل فرمایند .  
مهدى قربانى   -رئیس اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شاهین شهر ومیمه  

آگهى مزایده  نوبت اول به شماره 1400/183762 مورخ 1400/03/08

م.الف:1142979

واگذارى به اجاره یکباب مغازه به مساحت تقریبى 21 متر از موقوفه مسجد قائمیه واقع در شهر گرگاب خیابان شهید مطهرى جنب مسجد 
را به مدت یکسال با مبلغ پیشنهادى اجاره  ماهیانه 6/000/000 ریال مهلت ثبت نام تا پایان وقت ادارى روز پنجشنبه مورخ   1400/03/27  

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 45247060 تماس حاصل فرمایند .
مهدى قربانى   -رئیس اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شاهین شهر ومیمه  

در صفحه 4 بخوانید

به مناسبت روز جهانى تنوع زیستى و در آستانه هفته محیط زیست، منصور یزدى زاده 
مدیرعامل شرکت سهامى ذوب آهن اصفهان با همراهى ایرج حشمتى مدیرکل حفاظت 
محیط زیست استان اصفهان، برخى از معاونان و مسئوالن ستادى و محیط بانان از پارك 

ملى و پناهگاه حیات وحش قمیشلو بازدید به عمل آورد.
اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان در راستاى آشنایى مدیران صنایع بزرگ 
با مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست استان اصفهان، ضرورت حفظ نگهدارى 
ذخایر ژنتیک ،کارکردها و خدمات اکوسیستمى که توسط محیط زیست در مناطق تحت 
مدیریت ارائه مى شود؛ در سال جارى، مجموعه اى از بازدیدها را براى فعاالن صنعتى 

استان برگزار مى کند.

در این راستا نخســتین بازدید توســط منصور یزدى زاده مدیرعامل شرکت ذوب آهن 
اصفهان صورت گرفت که حیات وحش منطقه از جمله آهو، میش، کل بز را از نزدیک 

مشاهده کرد.
پارك ملى و پناهگاه حیات وحش قمیشلو با مساحت 113 هزار هکتار در 45 کیلومترى 
شمال غرب شهر اصفهان واقع شده و داراى سه زیستگاه مهم تپه استپى و دشتى، تپه 

ماهورى و زیستگاه کوهستانى و برفگیر است.
این منطقه مهم زیســتى عالوه بر برخوردارى از بیش از 371 گونه گیاهى، زیســتگاه 
گونه هاى مختلف حیات وحش از جمله آهو، قوچ، پــازن ، میش، کل بز، گرگ، کبک، 

تیهو و کفتار است.

بازدید مدیرعامل ذوب آهن از پارك ملى قمیشلو
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شایعات مربوط به برکنارى عبدالناصر همتى از ریاست 
کلى بانک مرکزى که آثارى هم در بازار ارز و سرمایه داشته 
است، توسط همتى تأیید شد و باید در روزهاى آتى منتظر 

معرفى رئیس کل جدید بانک مرکزى باشیم.
آنطور که همتى در کالب هاوس گفته، حســن روحانى 
رئیس جمهور با توجه به کاندیداتورى عبدالناصر همتى در 
انتخابات ریاست جمهورى، به دنبال انتخاب فرد دیگرى 

به عنوان جایگزین همتى در بانک مرکزى است.
همتى گفته که بحثى با رئیس جمهور داشــتیم، ایشان 
تأکید کردن اگر در انتخابات بایستید،  نمى توانید رئیس کل 
بمانید چراکه در سیاست هاى پولى و ارزى اثر مى گذارد، 

من البته گفتم تأثیرى ندارد و مى توانم بمانم. با این حال 
شنیده ام با چند نفر از دوستان اقتصادى براى جایگزین 

من صحبت کردند. من مشکلى با تصمیم ایشان ندارم.
خبرهاى منتشر شده نشان مى دهد که حمید پورمحمدى 
معاون اقتصادى سازمان برنامه، محمد نهاوندیان معاون 
اقتصادى رئیس جمهور و اکبر کمیجانى قائم مقام کنونى 
بانک مرکزى جزو گزینه هاى احتمالى براى ریاست کلى 
بانک مرکزى در یکى دو مــاه باقیمانده از دولت روحانى 
هستند. هرچند باید منتظر ماند و دید در روزهاى آتى چه 
کسى توســط رئیس جمهور به عنوان رئیس کل بانک 

مرکزى معرفى خواهد شد.

وزیر دفاع گفت: هدف اول دشمنان ملت ایران، دلسرد 
کردن مردم، بى رنگ کردن انتخابــات و تالش براى 
حضور حداقلى مردم در انتخابات پیش رو است اما هدف 
نهایى آنها اضمحالل و نابود کردن منافع ملى جمهورى 

اسالمى و عقب راندن کشور از جایگاه اقتدار خود است.
امیر سرتیپ حاتمى گفت: نظام سلطه با تبلیغات منفى 
و وارونه نشان دادن دستاوردهاى گرانسنگ جمهورى 
اسالمى درصدد از بین بردن انسجام و استحکام اجتماعى 
آحاد مردم اســت؛ چرا که مى داند ایــران امروز، ایرانى 
قوى و منشــأ تحوالت عظیمى در منطقه و در ســطح 

بین الملل است.

وى تأکید کرد: مهمتریــن موضوعى که منافع و امنیت 
ملى کشــور و آینده مردم  را تضمین مــى نماید حضور 
و مشــارکت حداکثرى در انتخابات است و ان شاءا... به 
کورى چشم دشمنان این حماسه در 28 خرداد ماه دسیسه 

استکبار جهانى را علیه خودشان بازخواهد گرداند.
وى با بیــان اینکه طى ســال هاى اخیــر و على رغم 
فشار تحریم ها بیشــترین صادرات را نیز داشتیم گفت: 
خود اتکایى، تکیه بــه ظرفیت هاى درونــى، توجه به 
سرمایه هاى ارزشمند انســانى و از همه مهمتر عمل به 
رهنمودهاى مقام معظم رهبرى در همه زمینه ها بهترین 

الگوى پیشرفت ما بوده است.

چه کسى رئیس کل 
بانک مرکزى مى شود؟

مشارکت حداکثرى در 
انتخابات یعنى تضمین امنیت 

گزینه شهردارى تهران
روزنامه «شــرق» در مطلبى   برترین ها |
از احتمال حضور سردار سعید محمد، کاندیداى 
ردصالحیت شده ریاست جمهورى در شهردارى 
تهران خبر داده اســت. در این خبر آمده اســت: 
گزینه هایى مانند رستم قاسمى و حسین دهقان 
که به نفع سیدابراهیم رئیسى از حضور در انتخابات 
ریاست جمهورى کناره گیرى کرده اند نیز از افرادى 
هستند که نامشان به عنوان شهردار لیست منتخب 
مطرح شده است که مهرداد بذرپاش را هم به این 

اسامى مى توان اضافه کرد.

چه زمانى 
همه واکسینه مى شوند؟

رئیس پیشــین اداره   بهداشت نیوز |
تجهیزات پزشکى کشور در پاسخ به این سئوال 
که با توجه به سرعت واکسیناســیون در کشور 
به نظر چه زمانى بیشتر مردم واکسینه مى شوند 
توضیح داد: در بهتریــن حالت و اگر کار به خوبى 
پیش برود و واکسن ایرانى هر چه سریع تر در اختیار 
مردم قرار گیرد، واکسیناسیون تا یکسال آینده به 
اتمام مى رسد، اما اگر واکسیناسیون با همین روند 
ادامه پیدا کند تا حدود دو یا سه سال دیگر درگیر 
این موضوع هستیم که در این صورت تا آن موقع 
دیگر همه افراد این بیمارى را گرفته اند و عفونت 

طبیعى هم ایجاد شده است.

مى خواهند زنده نماند!
معاون اجتماعــى نیروى انتظامى    ایرنا |
طى نامه اى از ســازمان تنظیم مقررات رســانه 
هاى صوت و تصویر فراگیر (ســاترا) خواسته با 
توجه به اینکه محمدحسین شایسته تهیه کننده 
مجموعه نمایش خانگى «مى خواهم زنده بمانم» 
مالحظات ناجا را طى جلســه اى کــه با عوامل 
ســازنده این مجموعه داشته براى اصالح برخى 
قسمت ها لحاظ کند و چون تاکنون این اصالحات 
انجام نشده درخواست توقف موقت این سریال را 

کرده است.

محاکمه دوباره
چند روز پس از   روزنامه همشهرى |
نقض حکم قصاص «حمید صفت» خواننده رپ 
در دیوانعالى کشور که به اتهام قتل شوهر مادرش 
به قصاص محکوم شده بود، پرونده او بار دیگر به 
دادگاه کیفرى یک اســتان تهران فرستاده شد تا 
براى دومین مرتبه پاى میز محاکمه بایستد و از 
خود دفاع کند. براساس این گزارش حمید صفت 

همچنان در بازداشت به سر مى برد.

70 هزار بیمار ام اس داریم
  ایسنا | رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان 
بیمارى هاى وزارت بهداشت گفت: طى دهه هاى 
اخیر شیوع بیمارى ام اس در کشور به خصوص در 
مناطق شهرى افزایش یافته است. دکتر مهدى 
شادنوش گفت: تا امروز تعداد 70 هزار بیمار مبتال 
به ام اس در کشور برآورد شــده است. شادنوش 
ادامه داد: در ایران  شیوع ام اس معادل 87 بیمار به 
ازاى هر 100 هزار نفر جمعیت بوده و کشورمان از 
نظر شیوع ام اس در شمار کشورهاى با شیوع باال 

محسوب مى شود.

ایران ماه قبل 
چند بار لرزید؟

 آفتاب  نیوز | شبکه هاى لرزه نگارى مرکز 
لرزه  نگارى کشورى وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک 
دانشگاه تهران در اردیبهشت ماه سال جارى، 950 
زمین لرزه را ثبت کردند. این زمین لرزه ها در نواحى 
مختلف ایران و نواحى مــرزى رخ داده و از لحاظ 
آمارى 883 زمین لرزه بــا بزرگى کوچک تر از 3، 
تعداد 64 زمین لرزه با بزرگــى بین 3 و 4، تعداد 8 
زمین لرزه با بزرگى بین 4 و 5 و تعداد 3 زمین لرزه با 

بزرگى بین 5 و 6 بوده  است.

سعید محمد، حامى رئیسى شد
  رکنا| سعید محمد گفت: طبق بررسى ها و جلساتى 
که از جمله با آقاى  رئیسى داشتیم به این نتیجه رسیدیم 
ایشــان مصداق اصلى براى کمک ظرفیت ما در این 
عرصه هســتند. وى ادامه داد: ما براى کمک به جبهه  
انقالب، هیچ شرط و پیش شــرطى براى دولت آینده 
نداریم و مسائلى هم که در رســانه ها و فضاى مجازى 
صحبت مى شــود ابداً مورد تأیید ما نیست. وى اظهار 
کرد: به تیم هاى استانى سپردیم که به تیم آقاى رئیسى 

کمک کنند.

خانه سازمانى و پراید!
ســعید جلیلى نامــزد انتخابات ریاســت    رکنا|
 جمهورى در برنامه «صداى جــوان» که از رادیو جوان 
پخش شــد، به معرفى خود پرداخت و گفت:  بنده 56 
ساله هستم و 27 سال اســت که ازدواج کرده ام. یک 
فرزند دارم که دانشجوى رشته برق است. محل زندگى 
من تهران است و خانه ام 125 متر است اما االن در خانه 
سازمانى اســکان داریم چون بزرگ تر است. خودروى 

من پراید است.

سورپرایز 1400
 برترین ها | شاید گمان کنید، اصالح طلبان قید 
انتخابات را زده باشــند اما حداقل درباره کارگزارانى ها 
اینطور نیست و به نظر مى رســد «همتى» تا اندازه اى 
گزینه اجماع ساز است، گو اینکه حضور او در کالب هاوس 
و حرف هایش واکنش هاى زیادى داشته و از سمت دیگر 
روزنامه اى مثل «فرهیختگان» روز گذشته دو صفحه 
کامل به او اختصاص داده، با توجه به تعلقات حزبى این 
روزنامه، این یعنى اینکه اصولگرایان هم احتمال اجماع 

اصالح طلبان روى «همتى» را جدى گرفته اند.

عمل به وصیت پدر
على دایى درباره اینکه   روزنامه خبر ورزشى |
آیا در انتخابات ریاســت جمهورى از کاندیداى خاصى 
حمایت مى کند یا نه گفت: مرحوم پدرم وصیت کرد به 
مسائل سیاسى فکر هم نکنم و قاطى سیاست نشوم. االن 
هم مى گویم در انتخابات ریاست جمهورى ایران از هیچ 

کاندیدایى حمایت نکرده و نخواهم کرد.

دردسر بزرگ اصولگرایان
محسن ماندگارى، فعال رسانه اى     خبر آنالین |
تصریح کرد:  بیشترین مشکل اصولگرایان آقاى جلیلى 
اســت. بودن او بخاطر آقاى الریجانى بود و االن دیگر 
آقاى الریجانى نیست و ماندن او ممکن است مشکل ساز 
شود. آقاى جلیلى هم روزهاى آخر به نفع او کنار مى رود. 
اگر آراء او شکسته شود و حداکثر 12 میلیون رأى بیاورد 

اصًال صورت خوبى ندارد.

کشمکش در ستاد رئیسى
 دیده بان ایران | پس از انتشــار خبر اختالف 
در ستاد مرکزى سیدابراهیم رئیسى، خبرهاى تکمیلى 
حاکى از این اســت که طى روزهاى گذشــته یکى از 
نزدیکان ابراهیم رئیسى طى مشاجره اى با على نیکزاد، 
رئیس شوراى هماهنگى ستادهاى مردمى از او به دلیل 
صادر کردن «احکام مسئوالن ستاد رئیسى در شهرستان 
ها» انتقاد کرد.  گفته مى شود در پى این اختالف، سردار 
افشار که پیش از این به نفع ابراهیم رئیسى از انتخابات 
کنار کشیده بود به عنوان مسئول هماهنگى ستادهاى 

مردمى رئیسى انتخاب شد. 

مناظره ها چالشى مى شود
 روزنامه فرهیختگان| مرتضــى حیدرى، 
مجرى مناظــرات انتخاباتى 1400 گفت: به نســبت 
دوره هاى قبل، تفاوت هایى را در زمینه شــکل و فرمت 
اجراى مناظرات انتخابات داریم. عمده تفاوت ها ازجهت 
ابزارها و امکاناتى است که به میزان تسلط تیم برنامه ساز 
کمک مى کند. تردید ندارم که مناظراتى بسیار دیدنى 
خواهیم داشت. قطعاً مناظرات چالشى خواهد شد. مجرى 

مناظره مثل داور خوب باید کم سوت باشد.

فجایع  درمانى در نسخه هاى الکترونیک!تا انتخابات
... ادامه از صفحه اول

بر سر زبان ها بوده که گاهى از خطا در نگارش و خوانش 
نسخه و یا در تحویل دارو نشأت گرفته و در بسیارى از مواقع 
نیز نظارت و بررسى نسخه هاى کاغذى مانع از بروز فجایع 
درمانى شده. ولى آیا با جایگزینى نسخه هاى الکترونیکى، 

باز همین شرایط نظارتى فراهم است؟ 
حتى ممکن است در هنگام نوشتن نسخه توسط پزشکان 
نیز اتفاقات خاصى به وقوع بپیوندد. به طور مثال پزشک 
فراموش کند دارویى را تجویز کند که این موضوع در هنگام 
نگارش نسخه هاى کاغذى توسط بیمار قابل رصد بود ولى 

متأسفانه شرایط فعلى این امکان را سلب نموده است. 
در واضح ترین گزارش رسیده به دفتر این روزنامه، بیمارى 
با دریافت پاسخ آزمایش خون خود شــاهد آن است که 
یکى از مهمترین فاکتورهاى مورد نظر در روند درمان از 
قلم افتاده است. در این میان مشخص نیست که ایراد از 
فراموشى طبیب بوده یا اشتباه آزمایشگاه و حال باید مسیر 
رفت و برگشت به مطب پزشک مجدداً طى شود؛ آن هم 
در شرایطى که ممکن اســت حتى اختالل یک روزه در 
مســیر درمان برخى بیمارى هاى صعب العالج، لطمات 

جبران ناپذیرى به همراه داشته باشد. 
مثال هایى که در این ایام توســط مردم مطرح مى شود، 
حاکى از آن است که مسیر درمان با گسل هاى خطرناکى 
مواجه شده که گاهى ممکن است به قیمت جان بیماران 
تمام شود و ایجاب مى کند که مدرنیته جارى در نگارش 

نسخه هاى پزشکى با درایت بیشترى پیگیرى شود. 
خوشــبختانه تکنولوژى مبتنى بر اینترنت در کشور ما به 
بلوغ خاصى رســیده و نه تنها باعث بهینه شدن مراودات 
مختلف شده، بلکه استقبال و رضایت عمومى در ارتباطات 
اقتصادى، آموزشــى، اجتماعى، فرهنگــى و... را نیز به 
همراه داشته است که مى تواند به مثابه الگویى براى نظام 

سالمت کشور تلقى شود.
به طور مثال در حال حاضر بیش از پانصد میلیون حساب 
بانکى وجود دارد که تبادالت مالى مردم را سامان مى دهد. 
در بورس، میلیون ها نفر به فعالیت اقتصادى مشغول شده 
اند. با شیوع کرونا، شبکه آموزش کشور با چندین میلیون 
نفر دانش آموز و دانشجو تداوم یافته و دچار توقف نشد و 

تمام این موارد بر شبکه هاى مجازى و بسترهاى اینترنتى 
استوار هســتند. حال در چنین شرایطى، چرا نباید هر فرد 
ایرانى صاحب یک بستر اینترنتى و یک پرونده سالمت در 
نرم افزارهاى مجازى باشد تا خود یا سرپرست و پزشک 
معالج او بتوانند بر مسیر درمان نظارت نموده و مانع از بروز 

خطاهاى انسانى شوند؟
ساختار سنتى پزشــکان در کشــور ما، از قدرت باالیى 
برخوردار است و در برابر بسیارى از نوسازى هاى سیستمى 
مقاومت مى کنند کــه از آن جمله مى توان به ســختى 
جایگزینى دستگاه هاى کارتخوان دریافت حق ویزیت به 
جاى پول نقد براى محاسبه مالیات اشاره کرد اما سرانجام 

این سختى هر چه بود به فرجام رسید. در این میان شاید 
تحمیل مدرنیته نســخه نویسى به این ســاختار بسیار 
سخت تر از دریافت مالیات از پزشــکان باشد ولى ایجاد 
شرایط اطالع از روند تجویز دارو و درمان، مکمل الزامى 
طرح نسخه نویسى الکترونیک براى جلوگیرى از خطاهاى 

نفسگیر انسانى است.  
عالوه بر این در کشورى که مردم آن از شیر مرغ تا جان 
آدمیزاد، از نان و میوه و گوشــت و مرغ و حبوبات گرفته 
تا تلویزیون و یخچال و موبایل و بلیت اتوبوس و قطار و 
هواپیما را از طریق سامانه هاى اینترنتى تهیه نموده و شام 
شب و گل و شیرینى مهمانى هاى شان را در محل کار و 

زندگى خود دریافت مى کنند، چــرا باید به وقت بیمارى، 
خیابان به خیابان را در ترافیک و دود و کرونا، با پاى پیاده و 
تاکسى و اتوبوس طى کنند تا داروى درد خود را به دست 

آورند و تازه با خطا در تجویز یا تحویل هم مواجه باشند؟  
با این توصیف، آنچــه مهم مى نماید اصــالح عاجل و 
اضطرارى روند جارى در نســخه نویســى الکترونیک و 
پیشــگیرى از خطاهاى انســانى و فجایع درمانى براى 
عقیم نشدن این طرح اســت و با عبور از این مرحله حتى 
مى توان به کارآفرینى و ایجاد بازار سالم در حوزه توزیع و 
فروش دارو براى پیشگیرى از سوء استفاده هاى متعدد به 

ایده پردازى و چاره اندیشى پرداخت.

در پى لغو ســفرهاى اســتانى نامزدها به دلیل شرایط 
کرونا در کشور، برنامه هاى تبلیغى هفت نامزد انتخابات 
ریاســت جمهورى در قالــب 210 برنامــه روى آنتن 

صداوسیماى مراکز مى رود.
قرعه کشــى کنداکتور این برنامه ها در ستاد انتخابات 
معاونت امور اســتان ها انجام و جــدول پخش و ضبط 
برنامه هاى انتخاباتى هفت کاندیداى ریاست جمهورى 
در شبکه هاى استانى صداوســیما اعالم شد که به این 
ترتیب عالوه بر شبکه هاى سراسرى، هر یک از نامزدها 

30 برنامه براى 30 استان کشور خواهند داشت که شامل 
15 ســاعت گفتگو با هر یک از نامزدهاست و مجموع 

زمان آن به 6300 دقیقه مى رسد.
بر این اساس شــبکه اســتانى اصفهان روز 17 خرداد 
میزبان قاضى زاده هاشــمى، روز 18 خــرداد میزبان 
زاکانى، روز 19 خرداد میزبان رضایــى، روز 20 خرداد 
میزبان رئیســى، روز 21 خرداد میزبان جلیلى، روز 22 
خرداد میزبان همتى و روز 23 خرداد میزبان مهرعلیزاده 

خواهد شد.

ناسا طى آنچه ممکن است شگفت آورترین خبر فضایى 
در این هفته باشــد، مأموریت جدیدى را آغاز خواهد کرد 
که تماشاگران آسمان و ستاره شناسان را ناامید و ناراحت 
خواهد کرد، اما در عین حال یک مأموریت عجیب و جالب 

براى عموم مردم خواهد بود.
تاســواره مورد اســتفاده در این مأموریت موســوم به 
«الیت کیوب»که توسط دانشگاه ایالتى «آریزونا» طراحى 

شده است، تقریباً به اندازه یک دستگاه توستر است و پس از 
استقرار در مدار نزدیک زمین(LEO)، قابل کنترل و تنظیم 
خواهد بود و مى توان از آن براى تاباندن یک فلش زنون 
نورى به سمت نقطه اى مشخص روى زمین استفاده کرد.

«الیت کیوب» بین سال هاى 2022 تا 2025 همراه با 14 

تاسواره تحقیقاتى دیگر به فضا پرتاب خواهد شد.
«جیم سانچز دالوگا» محقق ارشد این پروژه گفت: عموم 

مردم مى توانند ماهواره «الیت کیوب» را با استفاده از یک 
برنامه روى گوشى هاى هوشمند ردیابى کنند و سپس یک 
پیام به آن مخابره کنند. «الیت کیوب» به محض دریافت 
سیگنال، تابشى از خود به ســوى کاربر ارسال کننده پیام 

خواهد فرستاد.
این اگرچه به نظر هیجان انگیز و سرگرم کننده مى رسد، اما 
تنها مشکل این است که منجر به آلودگى نورى بیشترى در 
آسمان مى شود که همین حاال هم مملو از ماهواره هاست 
و براى ستاره شناسان در رصد آسمان مشکل ایجاد کرده 

است.

«کیم جونــگ اون»، رهبر کره شــمالى علیه کبوترها 
اعالن جنگ داده است. او بر این باور است پرندگانى که 
از چین مى آیند، ویروس کرونا را همراه خود به این کشور 
مى آورند. ساکنان شهرهاى مرزى در حال تیراندازى به 
پرندگانى که در آسمان این مناطق هستند، دیده شده اند 
در حالى که برخى دیگر گربه ها را عامل انتشار ویروس در 
کره شمالى مى دانند. مقامات رسمى پارانویایى شهرهاى 
هایسان و سینویجو به شهروندان دستور داده اند «کبوترها 

و گربه ها را گرفته و از بین ببرید».
در شهر هایسان، یک خانواده چهار نفره مجبور شده است 

به خاطر داشتن گربه و نگهدارى مخفیانه از این حیوان، 
به زندان بروند. این خانواده بــه مقامات محلى گفته اند 
که گربه آنها مرده اســت اما بعدها این گربه در کنار یک 
حصار مرزى دیده شده بود. نیروهاى نگهبان مرزى نیز 
سعى کرده اند این گربه را بگیرند که البته ناموفق بودند و 
گربه مورد نظر آخرین بار زمانى که به سمت یک منطقه 
مسکونى مى رفت دیده شده است. این ماجرا به اطالعات 
فرماندهى قرنطینه منطقه رسیده و بعد از دو روز تحقیقات، 
مالکان این گربه دستگیر شدند. بر اساس خبرهاى برخى 

منابع، این خانواده به 20 روز زندان محکوم شده اند. 

طبق اعالم معاون فنى گمرك ایران تا کنون واردات حدود 
10/2 میلیون دالر دستگاه استخراج بیت کوین (ماینر) با 

ردیف تعرفه مشخص در گمرك ثبت شده است.
از سال گذشته تا کنون حدود 20 هزار بسته ماینر با مجموع 
وزن 15/2 تن وارد کشور شده است.این  ماینرها عمدتاً از 
کشور چین وارد و با ارز نیمایى از طریق حواله ارزى و بعضًا 
برات تأمین ارز شده و داراى ثبت سفارش و کد تأیید منشأ 

ارز است.
اما این گزارش اعالمى از ســوى معــاون فنى گمرك 
ایران قابل تأمل اســت و به نظر مى رســد به معنى آمار 
تمامى ماینرهاى وارداتى حتى از مبادى رســمى در چند 
سال اخیر نباشد، چرا که تعیین ردیف تعرفه خاص براى 
دستگاه هاى اســتخراخ رمز ارزها عمر زیادى نداشته و 

محدود به یکسال اخیر است.
این در حالى است که دولت در اواسط سال 1398 بعد از 
اما و اگرهایى که در رابطه با استخراج بیت کوین و صدور 
مجوز براى آن در ایران وجود داشــت، طى مصوبه اى با 
استخراج فرآورده هاى  پردازشى رمزنگارى شده موافقت 
کرد و آن را به عنوان یک فعالیت صنعتى و با اخذ مجوز از 
وزارت صمت مجاز دانسته بود و تا آن زمان هنوز واردات 

رسمى ماینرها شکل مشخصى نداشت.
اینکه در چند سال اخیر چه میزان ماینر از مبادى ورودى 
رســمى و چه میزان به صورت غیر رســمى وارد شده یا 
قبل از اعالم ردیف تعرفه مشــخص براى ماینرها، این 
دستگاه ها در قالب ردیف هاى طبقه بندى به چه میزان 

واردات داشته در ابهام قرار دارد.

نماینده ولى فقیه در اســتان و امام جمعه اصفهان گفت: 
مشارکت در انتخابات اقدامى ضرورى و اجتماعى است. 
باید برگزارى انتخابات در سوریه را الگو قرار دهیم زیرا در 
این کشور مردم على رغم تعدد مذاهب، حضور حداکثرى 
در انتخابات را رقم زدند و بیش از 95 درصد به «بشار اسد» 
رأى دادند. این اقدام مردم سوریه مشت محکمى بر دهان 
کسانى بود که سعى داشــتند ظرف دو ماه بشار اسد را از 

سوریه بیرون کنند.

آیت ا... سید یوســف طباطبایى نژاد تصریح کرد: امروز 
باید على رغم وجود مسائل اقتصادى و جناح بندى هاى 
سیاسى در انتخابات شرکت کنیم زیرا زمانى که دشمنان 
ایران متوجه شوند مردم پشتیبان حکومت هستند مأیوس 

خواهند شد.
طباطبایى نژاد خاطرنشــان کرد: مــردم نباید به دلیل 
گالیه هایى که از عملکرد برخى مسئوالن دارند از حضور 
در انتخابات دلسرد شوند و بخاطر گرانى ها و قطع آب و 
برق، اصل حاکمیت را مورد انتقاد قرار دهند و باید ضمن 
حضور در انتخابات، فرد اصلح را براى ریاست جمهورى 

انتخاب کنند.
وى در مورد رد صالحیت کاندیداهاى انتخابات ریاست 
جمهورى گفت: در قانون اساسى تأکید شده که شوراى 
نگهبان باید صالحیــت افراد را براى تصدى ریاســت 
جمهورى احراز کند و بر همین اساس مقام معظم رهبرى 
فرمودند رد صالحیت افراد به معناى نداشتن صالحیت 
این افراد نیست، بلکه به معناى این است که صالحیت 
این افراد براى ریاســت جمهورى احراز نشــده  و شاید 

مناسب جایگاه هاى دیگرى در جامعه باشند.

امام جمعه اصفهان: 
انتخابات سوریه را الگو قرار دهیم

ورود  نامزدها به آنتن مراکز استان ها

مأموریت ناسا براى تاباندن نور به زمین!

اعالن جنگ  علیه کبوترها و گربه ها!

جزئیات واردات 10 میلیون دالرى ماینرها
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دستور استاندار 
استاندار اصفهان در بخشنامه اى خطاب به مدیران 
دستگاه هاى اجرایى و ادارى استان از آنها خواست 
با توجه به انتخابات پیش رو در محل کار و اســتان 
حضور مداوم داشــته باشــند. عباس رضایى تأکید 
کرد: باتوجه به ضرورت برگزارى مطلوب انتخابات 
ریاست جمهورى و شــوراهاى اسالمى شهر روستا 
در 28 خرداد ســال جارى مدیران کل دستگاه هاى 
اجرایى مکلفند تا اطالع ثانوى ضمن حضور مداوم 
در محل کار و اســتان از هرگونه مأموریت خارج از 
اســتان و مرخصى تا پایان انتخابات خوددارى و در 
مواقع ضرورى با دفتر اســتاندار هماهنگى الزم را 

معمول کنند.

خبرى از سرخک نیست
هیچ مورد قطعى از سرخک در اصفهان گزارش نشده 
است. مدیر مرکز بیمارى هاى واگیر مرکزبهداشت 
استان اصفهان، ســرخک را به دلیِل واکسیناسیون 
مطلوب، یک بیمارى کمیاب برشمرد و گفت: البته 
این بیمارى ممکن است در مکان هاى حاشیه اى، 
اتباع بیگانــه و افرادى که واکســن دریافت نکرده 
بوده اند، مشاهده شــود. رضا فدایى افزود: امسال، 
هیچ مورد قطعى از ســرخک گزارش نشده و جواب 
آزمایش چند مورد مشــکوك هنوز مشخص نشده 

است.

اصالح شبکه آب خیابان سپه
عملیات اصالح شــبکه آب خیابان ســپه همزمان 
با اجراى ســنگفرش این خیابان توسط شهردارى 
اصفهان انجام شــد. گفتنى اســت این عملیات با 
لوله پلى اتیلن 110 میلیمتر در مدت 10 روز توسط 
پیمانکار و با نظــارت اداره توســعه و بهره بردارى 
آب آبفا منطقه یک انجام شــد. شایان ذکر است در 
عملیات اجرایى 48 فقره انشعاب به دلیل فرسودگى 

تعویض شد.

اجراى طرح جمع آورى 
فاضالب 

اجراى طرح شــبکه داخلى جمــع آورى فاضالب 
شهرافوس آغاز شد. مدیرآب وفاضالب منطقه بویین 
میاندشت گفت: براى اجراى این طرح به طول 18 
کیلومتر بیــش از 170 میلیاردریال اعتبار اختصاص 
یافته اســت. داود باتوانى افزود: پارسال نیز کلکتور 
اصلى این طرح با چهار میلیارد و 500 میلیون ریال 
هزینه به طول 4/2 (چهارودودهم) کیلومتر اجرا شد. 
وى گفت: شــهرافوس داراى 1600 مشترك است 
که به محض تحویل گرفتن موقت طرح فاضالب 
ازپیمانکار، امسال 72 درصد از مشترکان و بقیه سال 

آینده به شبکه فاضالب متصل مى شوند.

ثبت نام داوطلبان واکسن
مرحله ســوم کار آزمایى بالینى واکسن کووبرکت 
روز هاى آینده در اصفهان آغاز مى شود. مدیر اجرایى 
مرحله سوم کار آزمایى واکســن ایران و کوبا گفت: 
عالقه مندان براى ثبت نام در ایــن طرح مى توانند 
به سامانه 4030 و یا نرم افزار آى گپ مراجعه کنند. 
دکتر فارسى افزود: ســه هزار داوطلب اصفهانى که 
دوز اول را دریافت کرده اند، در حال دریافت دوز دوم 
واکسن مشترك انستیتو پاستور ایران و کوبا هستند.

بازدید از نمایشگاه طال
رئیس، جمعى از اعضاى هیئت نمایندگان و مدیران 
اجرایى اتاق بازرگانــى اصفهــان از چهاردهمین 
نمایشگاه تخصصى طال، فلزات گرانبها، گوهرسنگ، 
ماشین آالت و صنایع وابسته بازدید کردند. در حاشیه 
این بازدید، طى نشســتى با اعضاى هیئت رئیســه 
انجمن تولیدکننــدگان و صادرکنندگان طال، نقره، 
جواهر وســنگ هاى قیمتى استان اصفهان،ضمن 
بررسى مشکالت این صنعت، بر پیگیرى موانع آنها 

از طریق اتاق بازرگانى تأکید شد.   

خبر

دبیر ستاد انتخابات اصفهان گفت: 3453 شعبه اخذ رأى 
براى برگزارى انتخابات بیست و هشتم خرداد امسال در 

این استان تعیین شد.
على اصغر رفیعى نژاد افزود : از این تعداد شعبه، 3101 شعبه 

ثابت و 1007 شعبه روستایى پیش بینى شده است. 
وى ادامه داد: بیشــترین تعداد شــعبه هاى اخذ رأى در 

شهرستان اصفهان با 1112 شعبه است.
رفیعى نژاد اظهار کرد: در بیستمین جلسه ستاد انتخابات 
استان که در اســتاندارى اصفهان برگزار شد، گزارشى از 
نحوه توزیع تعرفه هاى روز انتخابــات و توزیع آن در 24 
شهرستان استان، ارائه و تعداد شعبه هاى اخذ رأى تعیین 

شد. وى با بیان اینکه انتخابات الکترونیکى فقط در دو شهر 
اصفهان و شاهین شهر برگزار مى شود، خاطرنشان کرد: 
انتخابات الکترونیکى فقط براى ششمین دوره شوراهاى 

اسالمى شهر برگزار خواهد شد.
انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهورى، ششمین دوره 
شوراهاى اسالمى شهر وروستا، اولین میان دوره یازدهمین 
دوره مجلس شوراى اسالمى و دومین میان دوره پنجمین 
دوره مجلــس خبرگان رهبرى 28 خــرداد 1400 برگزار 
مى شود. حدود سه میلیون و 644 هزار نفر از جمعیت بیش 
از پنج میلیون نفرى اســتان اصفهان در انتخابات 1400 

واجد شرایط رأى دادن هستند.

سخنگوى صنعت برق استان اصفهان گفت:  طى چند 
روز گذشــته که هوا اندکى خنک شــده بود، در استان 
تقریبًا از ســاعت 6 و نیم عصر به بعد حذف و خاموشى 

نداشته ایم. 
محمدرضا نوحى تأکید کــرد: مطابق برنامه ریزى هاى 
صورت گرفته برخى واحدهــاى نیروگاهى که به دلیل 
تعمیرات اساسى باید در تیر ماه وارد مدار مى شدند، قرار 
است زودتر وارد مدار شوند تا بتوانیم بخشى از خاموشى 

ها را کمتر کنیم.
نوحى با اشاره به پیک شــب 2968 مگاوات و مصرف 
4463 مگاوات در اســتان، گفت: این درحالى است که 

1465 مگاوات برق وارد شــبکه اصفهان شده است، ما 
باید در این شرایط 1000 مگاوات مدیریت بار در اصفهان 
داشته باشیم که این مدیریت در ساعات مختلف شبانه 

روز و بسته به شرایط آب و هوایى اعمال مى شود.
وى همچنین درباره اینکه تا چه زمانى خاموشــى ها در 
اصفهان ادامه خواهد داشــت، گفت: برنامه ریزى براى 
خاموشى ها تا 15 شــهریور خواهد بود، البته سال هاى 
گذشــته طرح هاى مدیریت بار و خاموشــى ها از نیمه 
تیر ماه کلید مى خورد، اما امســال به دلیل شرایط آب و 
هوایى و کاهش تولید برق، خاموشى ها از ابتداى خرداد 

ماه اجرایى شد.

خاموشى ها
 تا 15 شهریور ادامه دارد

3453 شعبه اخذ رأى 
در استان اصفهان تعیین شد

مدیر طرح، برنامه و بودجه سازمان زمین شناسى کشور:

اصفهان به طور جدى درگیر 
تغییر اقلیم شده است

مدیر طرح، برنامه و بودجه ســازمان زمین شناســى و 
اکتشافات  معدنى کشور با بیان اینکه از میان حدود 43 
مورد بالیاى طبیعى 34 مورد در ایران وجود دارد، گفت: 
97 درصد شهرها و روســتاهاى ایران در معرض خطر 
زمین لرزه قرار دارد و تقریبًا تمام شــهرها و روستاهاى 

کشور در معرض خطر سیالب هستند.
رضا جدیدى در جلســه اى که با موضوع «فرونشست 
زمین» برگزار شــد،با بیان اینکه اصفهان در سه سال 
اخیر پیگیرى هاى خوبى را در زمینه فرونشســت زمین 
انجام داده است، گفت: اصفهان به صورت جدى درگیر 
تغییر اقلیم و گردوغبار شده است که باید براى رفع این 

مشکالت چاره اندیشى شود.
مدیرکل ســازمان زمین شناسى و اکتشــافات  معدنى 
اصفهان هم در این نشســت گفت: تــا زمانى که نگاه 
دولتمردان به اصفهان منطقه اى و استانى باشد مشکل 

زاینده رود و فرونشست زمین در این استان حل نخواهد 
شد.

رضا اســالمى اظهار کرد: براى موضوع فرونشســت 
اصفهان باید جهانى فکر کرد، ملــى تصمیم گرفت و 

استانى عمل کرد.
وى با بیان اینکه بر اساس آخرین سرشمارى ها جمعیت 
استان اصفهان پنج میلیون و 700 هزار نفر اعالم شده 
که نیاز آب شــرب این جمعیت 480 میلیون مترمکعب 
است، افزود: این در حالى اســت که میزان آب موجود 
پشت ســد زاینده رود 400 میلیون مترمکعب است و در 

شرایط فعلى 80 میلیون مترمکعب کمبود داریم.
مدیرکل ســازمان زمین شناسى و اکتشــافات  معدنى 
اصفهان با اشــاره به موضوع فرونشست زمین تصریح 
کرد: سال 92 که موضوع فرونشست زمین در اصفهان 
مطرح شد، 2900کیلومتر از دشت هاى اصفهان درگیر 

این بحران شده بود و آثار فرونشست زمین در حال حاضر 
در دشــت کاشــان، ابوزیدآباد، برخوار، مهیار شمالى و 

جنوبى و سگزى و دولت آباد دیده مى شود.
اســالمى با بیان اینکه بحران فرونشست در اصفهان 
بسیار جدى اســت، با ابراز نگرانى از اینکه سفره هاى 
آب هاى زیرزمینى در حال تخلیه شــدن است، اظهار 
کــرد: اصفهان فراصنعتى شــده و به جــاى تمرکز بر 
رونق جاذبه هاى گردشــگرى به لحاظ صنعتى جاذب 

شده است.
مدیرکل ســازمان زمین شناسى و اکتشــافات  معدنى 
اصفهان ادامه داد: تنها مخاطره اى که قابل برگشــت 
نیست فرونشســت زمین اســت که خطرات دیگرى 
همچون سیالب را به همراه دارد و چنانچه از حاال در این 
ارتباط چاره اندیشى نشود تا ســال 1420 ایران به ویژه 

اصفهان دچار بحران جدى خواهد شد.

مرکز فرماندهى و اتاق فرمان آتش نشانى اصفهان افتتاح شد
آیین بهره بــردارى از مرکز فرماندهــى و اتاق فرمان، 
تجهیزات جدید و 50 دستگاه خودروى سبک و سنگین 
سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى اصفهان 

روز یک شنبه برگزار شد.
 مدیرعامل ســازمان آتش نشــانى و خدمــات ایمنى 
شهردارى اصفهان هنگام  افتتاح پروژه ها و بهره بردارى 
از تجهیزات این سازمان مجموع اعتبار هزینه شده براى 
طرح هاى افتتاحى را افزون بر  208 میلیارد تومان اعالم 
کرد و گفت: احداث پنج ایستگاه  آتش نشانى در سطح 
شــهر اصفهان، آغاز به کار ایستگاه شــماره 25 آتش 
نشانى و نیز افتتاح ستاد فرماندهى عملیات در زمینى به 
مساحت 464 مترمربع و زیربناى 928 مترمربع و در زمره 

طرح هاى افتتاحى امروز است.
گالبى تأکید کرد: هدف از احداث ساختمان فرماندهى 
عملیات آتش نشانى اصفهان مدیریت هوشمند حوادث 
با تجهیزات و فناورى هاى نو، امکان فرماندهى حوادث 

در ســطح ملى و منطقه اى، اســتفاده از به روزترین و 
باکیفیت ترین تجهیزات و مصالح در ساختمان و نمایش 

مانیتورینگ دوربین هاى مداربسته است.
وى اظهار کرد: امروز همچنین بهره بردارى از ایستگاه 
آتش نشانى در مناطق یک، 8 و 14 اصفهان انجام شد 
ودر کنار آن نوسازى ناوگان، ارتقاى توان عملیاتى آتش 
نشانان، یک دستگاه اتوبوس، 20 دستگاه ایسوزو، یک 

دســتگاه نردبان، شش دستگاه موتورســیکلت، چهار 
دستگاه خودروى سوارى سبک، هشت دستگاه اسکانیا 
فوق سنگین و  11 دستگاه تویوتا هایلوکس از امکانات 
و تجهیزاتى بود که امروز در اختیار آتش نشــانان قرار 

گرفت.
وى با اشاره به گزارش عملکرد ســازمان آتش نشانى 
گفت: از سال 97 تا 99 ســه هزار و 505 عملیات امداد و 
نجات و اطفاى حریق و امدادرسانى به بیش از 1200مورد 
حادثه و حریق در خارج از محدوده شهر اصفهان انجام 

شد.
مدیرعامل ســازمان آتش نشــانى و خدمــات ایمنى 
شهردارى اصفهان با بیان اینکه از سال 96 تاکنون بیش 
از 13 هزار شهروند از حریق و حادثه نجات یافتند،اظهار 
کرد: آمار حریق از چهار هزار و 834 فقره در سال 96 به 
چهار هزار و 416 فقره در ســال 99  رسید که 9 درصد 

کاهش نشان مى دهد.

جزئیات تیراندازى در خیابان ابوالحسن اصفهانى 
جانشین فرمانده انتظامى اســتان از عملیات سریع، 
بهنگام و ضربتى دستگیرى دو سارق مسلح در یکى 
از خیابان هاى شهر اصفهان توسط کارآگاهان پلیس 

آگاهى و مأموران پلیس مرکز استان خبر داد. 
سرهنگ محمدرضا هاشــمى فر در جمع خبرنگاران 
پیرامون جزئیات تیرانــدازى در یکى از خیابان هاى 
شــهر اصفهان اظهار کــرد: حدود ســاعت 9 و 30 
دقیقه صبح روز شــنبه مأموران واحد گشت انتظامى 
شهرستان اصفهان با اعالم مرکز فوریت هاى پلیسى 
110 از وقوع ســرقت مســلحانه در یکى از مناطق 

شهراصفهان مطلع و بالفاصله در محل حضور یافتند. 
گزارش اولیه حاکى از این بود کــه دو نفر با ترفندى 
خاص وارد منزل یکى از شــهروندان شده و با تهدید 
اسلحه، خودرو و گوشى تلفن همراه وى را به سرقت 

برده و از محل متوارى شدند.
جانشین فرمانده انتظامى استان اصفهان تصریح کرد: 
پس از اطالع از موضوع، بالفاصله طرح مهار اجرا شد و 
کارآگاهان پلیس آگاهى و مأموران پلیس مرکز استان 
در کمترین زمان ممکن پس از وقوع سرقت سارقان 
مسلح را در خیابان ابوالحسن اصفهانى شهر اصفهان 

شناسایى و پس از چندین بار اخطار به آنان با استفاده 
از قانون به کارگیرى سالح به سمت آنان تیراندازى 
کردند و در نهایت هر دو متهم با اقدام ضربتى مأموران 
دستگیر شدند. سرهنگ هاشمى فر با بیان اینکه یکى 
از ســارقان در درگیرى با مأموران مجروح شــد که 
بالفاصله به بیمارســتان منتقل و تحت درمان قرار 
گرفت، گفت: در این عملیات یک قبضه ُکلت جنگى 
به همراه خشاب پر از فشنگ و اموال به سرقت رفته 
توسط سارقان کشف شد که اموال مسروقه پس از طى 

مراحل قانونى به مال باخته مسترد خواهد شد.

معــاون هماهنگى امــور اقتصادى اســتاندارى 
اصفهان گفــت: واحدهاى تولید ســیمان در این 
اســتان در پى افزایش هزینه هاى تولید خواهان 
تجدید نظر در قیمتگذارى دستورى براى محصول 

خود هستند.
سید حسن قاضى عسگر روز یک شنبه در جلسه 
کارگروه ِویژه صنایع اســتان اصفهان با اشاره به 
اینکه گروه کارى ویژه صنعتى هر ماه براى  بررسى 
مشــکالت بخش صنعت برگزار مى شود، اظهار 
کرد: تولید کنندگان سیمان از یک طرف با افزایش 
هزینه هاى 64 درصدى تولید ســیمان و ازسوى 
دیگر با افزایش 30 درصدى  قیمت سیمان مواجه 
هستند که هزینه هاى تولید بیش از قیمت سیمان 

شده است.
معــاون هماهنگى امــور اقتصادى اســتاندارى 
اصفهان تصریح کرد: امروز تولیدکنندگان سیمان 
درخواست داشتند، نسبت به نحوه قیمت گذارى 

دستورى، تجدید نظرى صورت گیرد.
وى با تأکید به اینکه نرخ ســیمان بسته به عرضه 
و تقاضاست،گفت: کارخانه هاى تولید سیمان در 
اصفهان، قیمت فله اى سیمان را 210 هزار تومان 
براى هر تن و کیسه را 310 هزار تومان در هر تن 

مى فروشند و این در حالى است که در استان هاى 
همجوار رقم فروش تا 800 هزارتومان در هر تن 

هم به فروش مى رسد.
قاضى عســگر اضافه کرد: مشکل تولیدکنندگان 
ســیمان در اصفهان افزایش هزینه هاى حمل و 
نقل است که باعث فســاد و دالل بازى مى شود 
و در نهایت به افزایش قیمت تمام شــده سیمان 

منجر مى شود.
وى بیان کرد: مشکل دیگر کارخانه هاى تولیدى 
ســیمان در اصفهان ترخیص نشــدن 25 هزار 
دستگاه کامیون وارداتى براى تسهیل در حمل و 

نقل و تولید سیمان و کاهش هزینه هاست.
معــاون هماهنگى امــور اقتصادى اســتاندارى 
اصفهان افزود: مشــکل افزایش بى رویه هزینه 
حمل و نقل کنترل نمى شود و همین مسئله موجب 

افزایش قیمت و فشار به صنایع مى شود.
وى همچنیــن اضافه کرد: هفــت کارخانه تولید 
سیمان در اســتان اصفهان با تمام ظرفیت 100 
درصدى خود مشــغول تولید ســیمان هستند اما 
به تازگى با مشــکل برق و نیز گاز مواجه شده اند 
که امید مى رود مشــکل قطع بــرق این صنایع 

برطرف شود.

رئیس پلیس آگاهى استان از دستگیرى یک سارق 
آى سى یو خودرو و کشف 137 فقره سرقت توسط 

مأموران پلیس آگاهى شرق اصفهان خبر داد.
ســرهنگ حســین ترکیان بیان کرد: پس از وقوع 
چندین مورد سرقت اى سى یو خودرو در منطقه شرق 
شهر اصفهان، کارآگاهان پایگاه شرق پلیس آگاهى 
وارد عمل شدند و پس از انجام اقداماتى تخصصى 
یک سارق در ارتباط با این سرقت ها شناسایى و طى 

عملیاتى ضربتى و غافلگیرانه دستگیر شد.

رئیس پلیس آگاهى اصفهان ادامه داد: در بازرســى 
از مخفیگاه این سارق 137 آى سى یو خودرو و یک 
قبضه سالح کلت کمرى و شــش فشنگ جنگى 

کشف شد.
این مقام انتظامى با اشاره به اینکه متهم به 137 فقره 
سرقت و فروش آى سى یوها به سه مالخر اعتراف 
کرد، اظهار داشت: مالخران این پرونده نیز دستگیر و 
همه متهمان براى اقدامات قانونى به مراجع قضایى 

تحویل داده شدند.

تاکنون 2500 تن گندم از کشــاورزان خریدارى 
شده است و این روند تا پایان شهریور ادامه دارد.

مدیر زراعت جهاد کشــاورزى اصفهان با اشاره 
به اینکه امسال سطح زیر کشــت گندم استان با 
توجه به اینکه وضعیت منابع آبى اصفهان از محل 
رودخانه تأمین مى شد، نسبت به پارسال به شدت 
کاهش یافته است گفت: پارسال 60 هزار هکتار 
زیر کشــت گندم آبى بود، اما ســطح زیر کشت 
امســال 41 هزار و 300 هکتار است که 20 هزار 

هکتار نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

مدیر زراعت جهاد کشاورزى اصفهان افزود: پیش 
بینى مى شود از سطح زیر کشــت حدود 37 هزار 

هکتار برداشت شود.
وى با بیان اینکه کاهش بارندگى ها، نوســانات 
دمایى، سرماى طوالنى مدت و طوفان هاى شدید 
در اســتان موجب شده اســت که به مزارع گندم 
خسارت وارد شود گفت: تعداد زیادى از کشاورزانى 
که با استفاده از آب چاه اقدام به کشت کرده بودند، 
شرایط به خوبى پیش نرفت و بخشى از کشت جو 

خود را به چرا دادند.

درخواست مشترك 7 کارخانه 
تولید سیمان

اعتراف به 137 فقره سرقت آى سى یو

کاهش قابل توجه سطح زیر کشت گندم

پنج پارك تخصصى در شــهرك علمى و تحقیقاتى 
اصفهان راه اندازى شد.

رئیس پارك علم و فناورى شیخ بهایى شهرك علمى 
و تحقیقاتى اصفهان گفت: این پارك ها در زمینه هاى 
کشاورزى و محیط زیست، نفت، گاز و انرژى، فناورى 
اطالعات و ارتباطات، فوالد و صنایع فلزى و سالمت 

در یکسال گذشته تاکنون راه اندازى شده است.
حمید مهدوى با بیان اینکــه پارك هاى تخصصى 
در زیر مجموعه پارك هاى علم و فناورى شــهرك 
علمى و تحقیقاتى اصفهان قــرار مى گیرند افزود: 

براى هر یک از این پارك ها شــوراى اجرایى شامل 
مدیران شــرکت هاى فناور فعــال در داخل و خارج 
شهرك تشکیل شــده و قرار اســت با شبکه سازى 
بین آنها، ظرفیــت این واحد هاى دانــش بنیان در 
هر حوزه تخصصى تجمیع شــود. وى با بیان اینکه 
اصفهان بیشــترین تعداد پارك هاى تخصصى را در 
بین دیگر پارك هاى علم و فناورى کشور دارد گفت: 
شرکت هاى فعال در هر یک از این پارك ها به تدریج 
در فضایــى تجمیعى در پارك هاى علــم و فناورى 

شیخ بهایى و ابوریحان اصفهان مستقر مى شوند.

راه اندازى 5 پارك تخصصى
 در شهرك علمى و تحقیقاتى
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باشــگاه تراکتور که از ابتداى لیــگ هجدهم به بخش 
خصوصى واگذار شــد و تحت مالکیت محمدرضا زنوزى 
مطلق اداره مى شود به احتمال زیاد از فصل آینده با مالکیت 

جدیدى وارد مسابقات خواهد شد.
زنوزى که ابتدا با وعده هاى شــیرین مالکیت باشگاه را بر 
عهده گرفت و به هواداران این باشگاه قول قهرمانى آسیا 
را داد، بعد از گذشت کمتر از سه سال حاال چند وقتى است 
که این مجموعه را به حال خودش رها کرده و دیگر قصد 

هزینه هم براى آن را ندارد.
از اواسط سال گذشته بود که مشکالت مالى تراکتور نمود 
بیشترى نسبت به گذشــته پیدا کرد و با اعتراض برخى از 
بازیکنان این تیم از جمله  سه کاپیتان  ملى پوش آن همراه 
بود ولى این اعتراض  هاى مقطعى معمــوًال راه به جایى 
نمى برد و در نهایت منجر به جدایى زود هنگام هر سه نفر از 
جمع سرخپوشان تبریزى شد و از بین حاج صفى، شجاعى 
و دژاگه هیچکدام قرارداد سه ســاله خود در تراکتور را به 

پایان نرساندند.

زنوزى هم اواســط فصل جارى تــالش نافرجامى براى 
واگذارى تراکتور داشــت و رایزنى هایى با چند سرمایه دار 
تبریزى از جمله عظیم زاده و دبیرى داشت که هیچکدام 
حاضر به پذیرش ورود به عرصه باشگاهدارى نشدند و این 
پروژه واگذارى که همزمان با باشگاه ماشین سازى در پیش 

بود عملى نشد.
زنوزى که قصد نداشت دیگر هیچکدام از دو باشگاه تحت 
مالکیت خود را در اختیار داشته باشد به خواسته هیئت فوتبال 
استان تا پایان فصل دست نگه داشته و در این بین هیئت 
فوتبال توانست پیش از این موعد نسبت به واگذارى ماشین 
سازى اقدام کند ولى باشگاه تراکتور به دلیل حساسیت هاى 
باال و همچنین هزینه هاى سرســام آورش تا این لحظه 
مشترى نداشته است و حاال مشخص نیست در پایان فصل 

چه تصمیمى برایش گرفته خواهد شد.
ظاهراً تصمیم زنوزى براى کنار کشیدن از مالکیت تراکتور 
در پایان فصل جدى اســت ولى اینکه سرنوشت باشگاه 
محبوب و مردمى تبریزى براى فصل آینده چه خواهد شد 

مشخص نیست.
تراکتور از ابتــداى فصل و پــس از آن از نیــم فصل با 
انتخاب هایى که در زمینه جذب بازیکن و سرمربى داشته به 
طور واضح به سمت کاهش هزینه ها حرکت کرده و در حال 
حاضر هم بازیکنان این تیم بخش قابل توجهى از قرارداد 

خود را طلبکار هستند.
این تیم که در لیگ قهرمانان آســیا جواز حضور در مرحله 
حذفى را کســب کرده، در جام حذفى با شکســت مقابل 
آلومینیوم کنار رفت تا شانس قهرمانى در این تورنمنت را از 
دست بدهد و حاال کارش در لیگ هم براى کسب سهمیه 

خیلى سخت و دور از دسترس به نظر مى رسد. 
به هر جهت اگر اتفاق خاصــى رخ ندهد باید منتظر پروژه 
واگذارى تراکتور در تابســتان و تغییر مالکیت آن باشیم و 
اگر این اتفاق رخ دهد، پایانى تلخ و بدون موفقیت آنچنانى 
در مالکیت سه ســاله زنوزى در تراکتور رقم خواهد خورد 
و زنوزى با تنها کســب یک عنوان قهرمانى جام حذفى با 
باشگاهدارى در این مجموعه پرطرفدار خداحافظى مى کند.

تراکتور پایان فصل 
واگذار مى شود؟!

طى روزهاى اخیــر خبرهاى زیادى در خصــوص جدایى رامین 
رضاییان از السیلیه قطر  منتشر شده بود و روز گذشته هم باز هم 

رسانه هاى قطرى این خبر را پوشش دادند.
  با توجه به اینکه در الدحیل هم جایى بــراى این بازیکن ایرانى 
نیست، حاال گفته مى  شــود رامین رضاییان با جدایى از السیلیه با 
الخور قطر به توافق رسیده و فصل بعد هم در لیگ ستارگان حضور 
خواهد داشت. این در حالى است که گفته مى شد این بازیکن مورد 
توجه یحیى گل محمدى قرار دارد و او خواســتار بازگشــت این 

بازیکن به پرسپولیس شده است.

در پایان نظرســنجى انتخاب بهترین لژیونر هفته آســیا مهدى 
طارمى مهاجم ایرانى تیم فوتبال پرتو با کسب 63/95 درصد آراء 
در جاى نخست ایستاد. رضا اسدى بازیکن ایرانى تیم سن پولتن 
اتریش نیز با کسب 5/99  درصد آراء پس از لى کانگ این، بازیکن 

کره اى والنسیا در رتبه سوم قرار گرفت.

تیم فوتبال سپاهان براى کسب ششمین قهرمانى خود در لیگ برتر 
فوتبال نیازمند تمرکز باال و ممارست بازیکنان با کیفیت خود با هدایت 

محرم نویدکیاست.
تیم فوتبال ســپاهان برخالف فصل قبل تا پایان هفته 23 در فصل 
جارى توانست با هدایت محرم نویدکیا نتایج درخشانى را کسب کند و 
با 48 امتیاز و با تفاضل گل باالتر در صدر جدول لیگ برتر جاى گیرد.

مى توان به این نکته اشاره کرد که سپاهان در فصل جارى لیگ برتر 
از انسجام و هماهنگى تیمى خوبى در همه نقاط برخوردار است و با 
بازیکنان خوبى که دارد امید دارد  ششمین قهرمانى را براى هواداران 

فوتبال دیار نصف جهان به ارمغان بیاورد.
سپاهان با کســب پنج مقام قهرمانى در دوره هاى دوم، نهم، دهم، 
یازدهم و چهاردهم لیگ برتر، بعد از پرسپولیس دومین تیم پرافتخار در 

مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران به حساب مى آید.
به غیر از موضوع قهرمانى سپاهان به طور قطع در فصل آینده لیگ 
قهرمانان آسیا به عنوان یکى از نمایندگان ایران حضور خواهد داشت.

حسین چرخابى، کارشناس فوتبال و مربى ســابق سپاهان در این 
خصوص اظهار کرد: مهمترین نکته اى که در فصل جارى مى توان در 
سپاهان مشاهده کرد، دورى از حاشیه تیمى است که نویدکیا به خوبى 
توانست این موضوع را کنترل کند. وى گفت: فصل قبل لیگ برتر از 
بازى با پرسپولیس حاشیه ها براى تیم سپاهان شروع شد و باعث شد 
این تیم از قهرمانى و حتى کسب سهمیه آسیا دور بماند و لطمه بخورد.

مربى اســبق ســپاهان با بیان اینکه نویدکیا مربى باهوشى است و 
تفکرات فنى حرفه اى دارد افزود: نویدکیا توانست سپاهان را در فصل 
جارى به خوبى هدایت و به قهرمانى نزدیک کند. وى با بیان اینکه در 
فصل جارى سپاهان شانس زیادى براى قهرمانى در لیگ برتر دارد 
تصریح کرد: شانس پرسپولیس نیز باالست و این تیم نیز مانند سپاهان 

بازى هاى درخشانى ارائه داده است.
چرخابى شانس پرسپولیس و ســپاهان را براى رسیدن به قهرمانى 
هر کدام 40 درصد ارزیابى کرد و گفت: 20 درصد نیز ســایر تیم ها 
مثل اســتقالل شــانس قهرمانى دارند ولى این دو تیم به قهرمانى 

نزدیک تر هستند.
این پیشکسوت فوتبال با بیان اینکه تیم ســپاهان به طور یقین در 
فصل آینده لیگ قهرمانان آسیا حضور خواهد داشت افزود: امیدوارم 
تیم سپاهان در هفت دیدار باقیمانده نیز به خوبى کار کند و با کسب 
قهرمانى  خوشحالى هواداران پرشور و مردمى خود را به همراه داشته 

باشد.
 تیم فوتبال سپاهان هم اکنون با 48 امتیاز همراه با پرسپولیس به دلیل 
تفاضل گل بهتر در صدر جدول لیگ برتر فوتبال ایران قرار دارد و از 23 

بازى گذشته 14 برد، شش مساوى و سه باخت داشته است.
 

دورخیز سپاهان
 براى ششمین قهرمانى 
در لیگ برتر فوتبال

ستاره سابق 
به پرسپولیس برمى گردد؟!

مهدى طارمى 
بهترین لژیونر هفته آسیا شد

سیامک نعمتى خودش خبر از دعوت به اردوى تیم ملى ایران داد. 
خبرى که درست از آب درآمد.

سیامک نعمتى ششمین پرسپولیسى اردوى تیم ملى ایران است 
که قبًال هم اسکوچیچ نظر مثبتى روى او داشت و باالخره با تأخیر 
دعوتش کرد.   در این مورد شنیده مى شود ضعف مدافعان راست 
تیم ملى باعث اتخاذ چنین تصمیمى شده و قرار است سیامک در 
تیم ملى مدافع راست باشد. همانطور که مى دانید صادق محرمى 
شش هفته در کرواســى مصدوم بود و بعد از بازگشت به ترکیب 
دیناموزاگرب فقط یک بازى کرد که چندان آماده نشــان نداد. از 
طرفى او و دانیال اســماعیلى فر در اردوى تیم ملى چندان آماده 
نشــان ندادند و به همین دلیل کادر فنى تیــم ملى ایران تصمیم 

گرفت سیامک نعمتى را هم دعوت کند.

باشگاه پرسپولیس با طرح دو شــکایت، در حال پیگیرى حمله به 
اتوبوس حامل سرخپوشان با نارنجک هاى دست ساز در اصفهان 

است.
تیم فوتبال پرسپولیس در دو سفر اخیر خود به شهر اصفهان و در 
جریان عزیمت به ورزشگاه محل برگزارى مسابقات با مزاحمت و 
حمله برخى افراد روبه رو شده است. در مورد اول این اقدامات باعث 
تأخیر پرسپولیس در رسیدن به ورزشگاه براى بازى با سپاهان و 
التهاب بین اعضاى تیم، قبل از شــروع مسابقه شد. براى بازى با 
ذوب آهن نیز حمله، رویکرد خشن ترى به خود گرفت. بر این اساس 
باشگاه پرسپولیس در وهله اول، شکایتى را براى فدراسیون فوتبال 
جهت رسیدگى در ارکان قضایى آن تنظیم و ارسال کرده است و 
شکایت دوم نیز در شعبه یک بازپرسى فالورجان اصفهان و از دو 
فردى انجام شد که از ســوى نیروى انتظامى، به عنوان مسببان 

حادثه، شناسایى و دستگیر شده اند.

پشت پرده دعوت شبانه 
نعمتى به تیم ملى

 2 شکایت پرسپولیس از 
اتفاقات اصفهان

باشــگاه بروژ لیســت فروش خود را در تعطیالت 
تابستانى اعالم کرده است که یکى از بازیکنان حاضر 
در این لیست کاوه رضایى، مهاجم تیم ملى فوتبال 

کشورمان به شمار مى رود.
اسکوچیچ بر خالف دو سرمربى قبلى تیم ملى یعنى 
کارلوس کى روش و مارك ویلموتس اعتقاد ویژه اى 
به کاوه رضایى دارد به طورى که عالوه بر دعوت او 
حتى قصد دارد به این مهاجم در حضور سردار آزمون 
و مهدى طارمى بازى دهد. حضور کاوه رضایى در 
لیست فروش بروژ در حالى که در دو فصل اخیر به 
طور قرضى براى تیم شارلروا بازى کرده طبیعى به 
نظر مى رسد به این دلیل که در فصل آتى قرارداد بروژ 
با کاوه رضایى به پایان مى رسد و آنوقت بازیکن آزاد 
اعالم مى شود؛ به همین دلیل قصد دارد در تعطیالت 
تابســتانى رضایتنامه این مهاجم ایرانى را به طور 

قطعى صادر کند.
بعد از اعالم این خبر زمزمه هایى مبنى بر بازگشت 

کاوه رضایى به تیم استقالل به گوش رسید که بعید 
اســت این اتفاق مهم صورت گیرد و حتى مى توان 
گفت به نوعى دور از واقعیت است. اول به این دلیل که 
کاوه رضایى برنامه اى براى بازگشت به جمع آبى ها 
ندارد و حتى در اردوى تیم ملى اعالم کرده در فصل 
آینده هم به فوتبال خود در بلژیک ادامه خواهد داد و از 
سویى بروژ در صدور رضایتنامه این بازیکن ایرانى به 
باالترین پیشنهاد مالى پاسخ مثبت خواهد داد و هنوز 
هیچ پیشنهادى از سوى باشگاه استقالل به باشگاه 
بروژ ارائه نشده است. البته در صورت ارائه پیشنهاد 
از سوى باشگاه استقالل کاوه رضایى هم باید شرط 
انتقال را بپذیرد در غیــر اینصورت کاوه رضایى مى 
تواند به آخرین فصل حضور در تیم بروژ بر اســاس 
قانون ادامه دهد و حتى دستمزد خود را هم بگیرد و در 
نهایت به عنوان بازیکن آزاد اردوى این تیم را ترك 
کند. به واقع براى انتقال قرضى و دائمى بازیکن پیش 
از اتمام قراردادش رضایتش شرط است و در این بین 

تنها خواست باشگاه مطرح نیست.
بیات، رئیس ایرانى باشگاه شارلروا به توصیه سرمربى 
این باشگاه ملبغ پیشنهادى باشگاهش را براى خرید 
قطعى کاوه رضایى به باشگاه بروژ اعالم کرده است 
و اکنون منتظر پاسخ قهرمان لیگ برتر بلژیک است. 
جالب اینکه پیش تر بــروژ کاوه رضایى را به دلیل 
درخشش در ترکیب این تیم با مبلغ پنج میلیون یورو 
خریدارى کرد که کاوه رضایى نتوانست درخششى 
که در ترکیب شارلروا داشت در بروژ دنبال کند شاید 
به این دلیل که مصدومیت به سراغ او آمد و فضاى 
رقابت در تیم بروژ سنگین بود. از سویى گالیه هاى 
طرفداران بروژ هــم از کاوه رضایى در روحیات این 
بازیکن تأثیر منفى گذاشت. آنها مى گفتند باشگاه 
براى خریدارى مهاجم ایرانى پول زیادى را صرف 
کرده است. در نهایت دور از ذهن است شارلروا همان 
هزینه اى که بروژ براى خریــد کاوه رضایى صرف 
کرده به این باشــگاه پرداخت کند اما در نهایت به 

نظر مى رسد باشگاه بروژ را براى خرید قطعى کاوه 
رضایى راضى کند. البته یکى از دالیل اعالم حضور 
کاوه رضایى در لیست فروش بروژ مطلع شدن دیگر 
باشگاه هاى بلژیکى براى خرید این بازیکن ایرانى 
بوده اســت و باشــگاه بروژ گفته عالوه بر شارلروا 
پیشــنهاد دیگر باشــگاه هاى بلژیکى را هم براى 
فروش دا ئمى مهاجم ایرانى اش بررسى خواهد کرد. 

به خصوص که کاوه رضایى فصل موفقى را در تیم 
شارلروا به عنوان بازیکن قرضى سپرى کرده است 
و هیچ بعید نیست با پیشنهاد از سوى دیگر باشگاه 

هاى بلژیکى براى بازى مواجه شود. 
کاوه رضایى تعیین تکلیف نهایى در مورد خود را 
به بعد از همراهى تیم ملى در بازى هاى بحرین 
موکول کرده است اما به نظر مى رسد محتمل 

ترین اتفــاق در مورد او ادامه حضــور در فوتبال 
بلژیک است. باشگاه شارلروا یا یک باشگاه دیگر؟ 

این تا چند هفته دیگر مشخص خواهد شد.

بازگشت کاوه رضایى به استقالل منتفى است
عى کاوه

م حضور 
ن دیگر 
ن ایرانى 
شارلروا

هم براى 
هد کرد. 
رتیم
ست 
شگاه 

ود را 
رین

مل 
وتبال

ه دیگر؟

آرمناك پطروسیان را حتمًا به یاد دارید. دروازه بان افسانه اى سپاهان. دروازه بانى 
که سال هاى سال مرد شماره یک تیم اصفهانى بود و بازى هاى خاطره انگیزى از 

خود به نمایش گذاشت.
بى شک این دروازه بان ارمنى بخشى از هویت باشگاه است که نقشش در افتخارات 
این تیم در بازى هاى داخلى پر رنگ بوده است. دروازه بانى که طى سال هاى حضور 
در دروازه سپاهان همواره خوب بازى کرده و کمتر کسى به یاد دارد حاشیه اى ایجاد 
کرده باشد. از او به راحتى مى توان به عنوان یکى از بازیکنان موفق تاریخ تیم اصفهانى 
یاد کرد. عصر روز شنبه شاهد بازگشت او به اســتادیوم نقش جهان اصفهان بعد از 
سال هاى سال بودیم. او به بهانه رونمایى از سردیس دو سپاهانى فقید به اصفهان و 
استادیوم نقش جهان دعوت شد؛ محمود حریرى مؤسس و بنیانگذار باشگاه سپاهان 
و محمود یاورى پیشکسوت این باشگاه.  آرمناك کمى پیر شده است اما حسرت سال 
هاى سپرى شده را نمى خورد به این دلیل که در دوران بازیگرى همیشه سعى کرد که 
بهترین باشد. در حاشیه رونمایى از سردیس دو سپاهانى قدیمى و فقید باشگاه سپاهان 
از دروازه بان ارمنى خود تقدیر کرد. شاخه  گل و تابلویى با تصویر آرمناك پطروسیان 
به او اهدا شد. حضور آرمناك پطروسیان در استادیوم نقش جهان اصفهان خوشحالى 
کادر فنى تیم سپاهان را هم به همراه داشــت به این دلیل که او و محرم نویدکیا و 

محمود کریمى و مجید بصیرت دقایقى با هم خوش و بش کردند.

بازگشت آرمناك 
به نقش جهان

آگهى فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان

مناقصات و مزایدات: جهت دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر به نشــانى  www.msc.ir  لینک مناقصات و مزایدات 
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ادامه از صفحه 6
مشاع از 200 سهم مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه 
زمین پالك 305 فرعی از اصلــی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 
199/69 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی مشاعى مى باشد.

83 - راي شــماره 140060302027001709 مورخ 1400/02/12  مصطفی کمالی  
فرزند عبدالکریم بشماره شناسنامه 1379 صادره از قمشه بشماره ملی 1199239518 
در 76 سهم مشــاع از 200 سهم مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان احداثی بر روي 
قسمتی از قطعه زمین پالك 305 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به مساحت 199/69 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمی 

مشاعى مى باشد.
84 - راي شــماره 140060302027001710 مورخ 1400/02/12 حســین رضایی  
فرزند عزیزاله بشماره شناسنامه 3 صادره از شهرضا بشماره ملی 1199633658 در 84 
سهم مشاع از 200 سهم مشاع از ششــدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی 
از قطعه زمین پــالك 305 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به 
مســاحت 199/69 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رســمی 

مشاعى مى باشد.
85 - راي شماره 140060302027002176 مورخ 1400/02/21 حسین ایزدى فرزند 
سلیمان بشماره شناسنامه 57 صادره از نائین بشماره ملی 5409718585 در ششدانگ 
یکباب ساختمان احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 5924 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 77/84 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی رضا زمانى خوراسگانى فرزند حسن.
86 - راي شــماره 140060302027002311 مــورخ 1400/02/25  علی احمدي 
فرزند حسن بشماره شناســنامه 2497 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286644275 
در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 148 فرعی از 
اصلی 12953 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 197/50 مترمربع. خریداري 
مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی آقایان محمود و على فروغى ابرى فرزندان 

اسماعیل.
87 - راي شــماره 140060302027000248 مــورخ 1400/01/18  اعظــم 
گرگرخواجوئی فرزند حسین بشماره شناســنامه 1731 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1285586077 در دو دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی 
از قطعه زمین پــالك 285 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به 
مســاحت 225/86 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رســمی 

مشاعى مى باشد .
88 - راي شماره 140060302027002370 مورخ 1400/02/26 غالمرضا کریمى 
فرزند قلى بشماره شناســنامه 38 صادره از فریدونشهر بشماره ملی 1129743489 در 
ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 2129 فرعی از 
اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 91/75 مترمربع. خریداري 

طی سند رسمی.
89 - راي شــماره 140060302027002144 مورخ 1400/02/21 حیدر علی حسن 
زاده محمد ابادي فرزند حسن بشــماره شناســنامه 46 صادره از جرقویه بشماره ملی 
5649627401 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
10220 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 111 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمی  یداله حاجى علیزاده فرزند على.
90 - راي شماره 140060302027002325 مورخ 1400/02/25  منیره سادات حقیقی 
فرزند سید اصغر بشماره شناسنامه 0 صادره از اصفهان بشماره ملی 1270477961 در 

ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 167 فرعی از 
اصلی 12953 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 144/03 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی خانم بتول بنائى جزن فرزند حسن .
91 - راي شــماره 140060302027002037 مورخ 1400/02/19 حمید رحیمیان 
کوپائی فرزنــد بمانعلى بشــماره شناســنامه 63 صــادره از کوهپایه بشــماره ملی 
5659362575 در 144 سهم مشاع از 792 سهم مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 
بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 237 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مســاحت 187/41 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی مشاعى و موروثى مى باشد .
92 - راي شــماره 140060302027002038 مورخ 1400/02/19 ناهید رحیمیان 
کوپائی فرزنــد بمانعلى بشــماره شناســنامه 53 صــادره از کوهپایه بشــماره ملی 
5659379206 در 72 سهم مشاع از 792 سهم مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 
بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 237 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مســاحت 187/41 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی مشاعى و موروثى مى باشد .
93 - راي شــماره 140060302027002034 مورخ 1400/02/19 سعید رحیمیان 
کوپائی  فرزند بمانعلى بشــماره شناســنامه 117 صــادره از کوهپایه بشــماره ملی 
5659364594 در 144 سهم مشاع از 792 سهم مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 
بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 237 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مســاحت 187/41 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی مشاعى و موروثى مى باشد .
94 - راي شــماره 140060302027002039 مــورخ 1400/02/19 سوســن 
رحیمیان کوپائی فرزند بمانعلى بشماره شناســنامه 17 صادره از کوهپایه بشماره ملی 
5659367607 در 72 سهم مشاع از 792 سهم مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 
بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 237 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مســاحت 187/41 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی مشاعى و موروثى مى باشد .
95 - راي شماره 140060302027002040 مورخ 1400/02/19 علی رضا رحیمیان 
کوپائی فرزند بمانعلى بشــماره شناســنامه 2819 صــادره از کوهپایه بشــماره ملی 
5658868424 در 144 سهم مشاع از 792 سهم مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 
بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 237 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مســاحت 187/41 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی مشاعى و موروثى مى باشد .
96 - راي شــماره 140060302027002043 مورخ 1400/02/19 مجید رحیمیان 
کوپائی فرزند بمانعلى بشــماره شناســنامه 44349 صادره از اصفهان بشــماره ملی 
1282364642 در 144 سهم مشاع از 792 سهم مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 
بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 237 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مســاحت 187/41 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی مشاعى و موروثى مى باشد .
97 - راي شــماره 140060302027002047 مورخ 1400/02/19 مهین رحیمیان 
کوپائی فرزنــد بمانعلى بشــماره شناســنامه 96 صــادره از کوهپایه بشــماره ملی 
5659376665 در 72 سهم مشاع از 144 سهم مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 
بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 237 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مســاحت 187/41 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی مشاعى و موروثى مى باشد .

98 - راي شــماره 140060302027002335 مورخ 1400/02/26 حسن گل آقائی 
شاپورآبادي فرزند ابراهیم بشماره شناســنامه 53620 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1281633161 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی 
از قطعه زمین پــالك 43079 فرعی از اصلی 15190 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به مساحت 229/49 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمی 

مشاعى مى باشد .
99 - راي شــماره 140060302027002334 مــورخ 1400/02/26 فاطمه زارعان 
آدرمنابادي فرزند محمود بشــماره شناســنامه 238 صادره از اصفهان بشــماره ملی 
1286530865 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی 
از قطعه زمین پــالك 43079 فرعی از اصلی 15190 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به مساحت 229/49 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمی 

مشاعى مى باشد .
100 - راي  اصالحى شماره 140060302027002124 مورخ 1400/02/20 محمد 
ماســتى پزوه فرزند احمد بشــماره شناســنامه 4947 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1293414670 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 235/92 مترمربع. خریداري مع الواسطه 
بصورت عادي از مالک رسمی حیدرعلى ماستى پزوه  صحیح مى باشد که در راى شماره 

139960302027014859 مورخ 1399/08/12 به اشتباه ثبت شده بود.
101 - راي اصالحى شماره 140060302027002134 مورخ 1400/02/20 رمضان 
زارعی شمس آبادي فرزند حسن بشماره شناســنامه 9 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1291306110 در ششــدانگ یکباب گاودارى احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین 
پالك 4 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 1511/85 مترمربع. خریداري طی 
سند رسمی صحیح مى باشــد که در راى شــماره 139960302027016930 مورخ 

1399/10/07 به اشتباه ثبت شده بود.
102 - راي اصالحى شماره 140060302027002234 مورخ 1400/02/22  عباس 
باقري  فرزند یداله بشماره شناسنامه 15 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291697081 
در ششدانگ یکباب یک قطعه زمین محصور و اتاق متصله که قبال کاروانسراى قدیمى 
بوده است  احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 1 فرعی از اصلی 35 واقع در 
بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 1261/91 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 
عادي از مالک رســمی  آقاى محمد باقرى گورتى فرزند باقر صحیح مى باشــد که در 

راى شماره 139960302027017625 مورخ 1399/10/21 به اشتباه ثبت شده بود.
103 - راي  اصالحى شماره 140060302027002143 مورخ 1400/02/21 مهین 
کشاورز شهرستانى فرزند فرهاد بشماره شناســنامه 18 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1291264353 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
30 و 245 فرعی از اصلی 15316 و 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 
177/18 مترمربع. خریداري طی ســند رســمی صحیح مى باشــد که در راى شماره 

139960302027015853 مورخ1399/09/05 به اشتباه ثبت شده بود.
104 - راي اصالحى شماره 140060302027001548 مورخ 1400/02/08 نعمت 
اله سبحانی خوراسگانی فرزند محمدحسین بشماره شناسنامه 841 صادره از اصفهان 
بشماره ملی 1293373605 در 202 سهم مشاع از 426/38 سهم ششدانگ یکباب خانه 
احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 6474 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
مساحت 426/38 مترمربع. خریداري طی سند رسمی صحیح مى باشد که در راى شماره  

139960302027010397 مورخ1399/05/15 به اشتباه ثبت شده بود.
105 - راي اصالحى شماره 140060302027002472 مورخ 1400/02/27  پروین 
فالحتی پائین دروازه فرزند شکراله بشماره شناســنامه 183 صادره از اصفهان بشماره 

ملی 1110109873 در 346/35 سهم مشاع از 4903 سهم ششدانگ یکباب گاودارى 
مخروبه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 498 فرعی از اصلی 19 واقع در 
بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 4903 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت 
عادي از مالک رسمی شکراله فالحتى پایین دروازه صحیح مى باشد که در راى شماره 

139960302027015879مورخ  1399/09/12به اشتباه ثبت شده بود
106 - راي اصالحى شــماره 140060302027002471 مورخ 1400/02/27 ناهید 
فالحتی پایین دروازه فرزند شکراله بشماره شناسنامه 59008 صادره از اصفهان بشماره 
ملی 1281689599 در 346/35 سهم مشاع از 4903 سهم ششدانگ یکباب گاودارى 
مخروبه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 498 فرعی از اصلی 19 واقع در 
بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 4903 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت 
عادي از مالک رسمی شکراله فالحتى پایین دروازه صحیح مى باشد که در راى شماره 

139960302027015880 مورخ 1399/09/12 به اشتباه ثبت شده بود.
107 - راي اصالحى شماره 140060302027002592 مورخ 1400/02/28  امیر رضا 
سقارئیس االیتام  فرزند محمد کریم بشماره شناسنامه 3057 صادره از اصفهان بشماره 
ملی 1283617331 در ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین 
پالك 9602 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 196/67 مترمربع. خریداري 
طی سند رسمی صحیح مى باشد که در راى شماره 139660302027009947 مورخ 

1396/09/12 به اشتباه ثبت شده بود.
108 - راي اصالحى شماره 140060302027002839 مورخ 1400/03/01 محمود 
عباسیان فرزند صفر بشماره شناسنامه 56 صادره از نائین بشماره ملی 1249885450 
در سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 10393 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 115/55 مترمربع. خریداري طی سند رسمی صحیح 
مى باشد که در راى شماره 139960302027012626 مورخ 1399/06/19 به اشتباه 

ثبت شده بود.
109 - راي شماره اصالحى 140060302027002841 مورخ 1400/03/01  ثریا اکبر 
فرزند اسداله بشماره شناســنامه 51 صادره از نائین بشماره ملی 1249903254 در سه 
دانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 10393 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 115/55 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 
مالک رسمی حبیب اله سرلتى فرزند ســید مهدى صحیح مى باشد که در راى شماره 

139960302027012628 مورخ 1399/06/19 به اشتباه ثبت شده بود.
110 - راي اصالحى شــماره 140060302027002957 مورخ 1400/03/03 جواد 
مشهدي خوراســگانی فرزند محمدحسین بشماره شناســنامه 564 صادره از اصفهان 
بشماره ملی 1291533540 در ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روي قسمتی از قطعه 
زمین پالك 6012 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 12/50 مترمربع. خریداري 
طی سند رسمی صحیح مى باشد که در راى شماره 139960302027016049 مورخ 

1399/09/19 به اشتباه ثبت شده بود.
111 - راي اصالحى شــماره 139960302027012614 مورخ 1399/06/19 سید 
جواد حسینى پزوه فرزند رضا بشــماره شناســنامه 10566 صادره از اصفهان بشماره 
ملی 1283807531 در ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین 
پالك 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 210/24 مترمربع. خریداري 
طی سند رسمی صحیح مى باشد گه در راى شماره 139960302027012614 مورخ 

1399/06/19 به اشتباه ثبت شده بود.
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/03/10 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/03/25 - 
م الف:  1142802 - رییس منطقه ثبت اســناد وامالك شــرق اصفهــان-  مهدى 

شبان/3/111

اسماعیل کوشکباغى

ضرورت تداوم تولید ملى، حمایت از کار و سرمایه 
ایرانى، مبین ســه وظیفه براى دولت، دســت 
اندرکاران تولید و مردم مى باشــد، سه حلقه اى 
که نحوه تعامل آنها بر روى هم، تأثیر مســتقیم 
دارد و نتیجه نهایى آن، به این تعامل وابسته است.

اقتصاد مقاومتى یعنى تشخیص حوزه هاى فشار 
یا در شرایط تحریم و متعاقبًا تالش براى کنترل 
و بى اثر کردن و در شــرایط آرمانى تبدیل چنین 
فشــارهایى به فرصت که قطعًا باور و مشارکت 
همگانى و اعمال مدیریت هاى عقالیى و مدبرانه 
پیش شرط و الزام چنین موضوعى است. مقوله 
اقتصاد مقاومتى این مسئله را به ذهن متبادر مى 
کند که اقتصاد باید در مقابــل تهدید اقتصادى 
خارجــى مقاومت کنــد. با وجــود تحریم هاى 
اقتصادى، ما در حال حاضر به نوعى درگیر جنگ 
اقتصادى هستیم و با وجود اقتصاد مقاومتى است 
که مى توان در مقابل تهدیدها مقاومت کرد و از 
مسائلى همچون از هم پاشیدگى اقتصاد جلوگیرى 
کرد. تالش بــراى از هم پاشــیدگى اقتصاد، از 
اهداف دشــمن اســت. اقتصــاد مقاومتى باید 
اقتصادى باشد که در پایان یک جنگ اقتصادى 
همچنان پابرجا باشد و متالشى نشود. بر همین 
اســاس راهبردها و راهکارهــاى تحقق اقتصاد 

مقاومتى به شرح زیر قابل دسته بندى مى باشد.
حمایــت از تولید ملــى، کار و ســرمایه ایرانى، 
محدودسازى اقتصاد دولتى و آزادسازى اقتصاد، 
توجه به نخبگان و بهره گیــرى ازفناورى نوین، 
جلوگیرى از سوداگرى و فعالیت هاى غیر مولد، 
مردمى سازى اقتصاد و توانمندسازى آحاد مردم، 
کاهش وابستگى به درآمد نفت، اولویت تولید بر 
واردات و حمایت ازخریــد کاالى داخلى، تدوین 
دقیق نقش دولــت و مردم در تحقــق اقتصاد 
مقاومتى، حمایت جدى مسئوالن از تولید ملّى و 
تحقق اقتصاد مقاومتى، حمایت صاحبان سرمایه 
و نیروى کار، تثبیت قیمت ارز در بازار، اشتغالزایى 
وایجاد فرصت هاى شغلى و تقویت نقش مردم و 

باالبردن مشارکت مردمى.
 مهمترین نقــش هاى مــردم درتحقق اقتصاد 
مقاومتى هم به این شرح است: مدیریت مصرف، 
قناعت(ساده زیستى و دورى ازتجمالت)، تولید 
ثروت حــالل و ترجیح مصــرف کاالى داخلى 

برکاالى خارجى.

راهبردها و راهکارهاى 
تحقق اقتصاد مقاومتى 

دکتر حمیدرضا قنبرى، استاد دانشگاه و متخصص مهندسى مالى:

اقتصاد پویا به جامعه و محیط سالم و امن نیاز دارد

«داشتن اقتصادى پویا و ســالم، نیازمند توجه جدى و 
کاربردى به شاخص هایى چون تحقق عدالت اجتماعى، 
فقرزدایى، رفع شکاف طبقاتى، عدالت محورى، امنیت 
غذایــى، حاکمیت قانون، بهبود محیط زیســت، تأمین 
اجتماعى و در نهایت ساماندهى و بدهى دولت به شبکه 

بانکى و پیمانکاران است.» 
دکتر حمیدرضــا قنبرى، دانش آموختــه دوره دکتراى 
مهندسى مالى با اعالم مطلب فوق، افزود: یک اقتصاد 
ناســالم همیشــه درگیر تورم، گرانى، بیکارى، اشتغال 
کاذب، رانت و داللى اســت. وى خاطرنشــان کرد: در 
حقیقت، ریشه و عامل اصلى بى ثباتى اقتصادى در کشور، 
افزایش و صعود افسارگسیخته نرخ تورم و کاهش شدید 
ارزش پول ملى و عدم شفافیت در نظام بانکى و مالى و 

پولى است. 
دکتر قنبرى با تأکید بر اینکه اقتصاد سالم و پویا در درجه 
اول به جامعه و محیط سالم و امن نیاز دارد، متذکر شد: 
براى داشــتن اقتصادى سالم و روبه رشــد و رسیدن به 
توسعه پایدار دولت باید با اولویت کنترل تورم، با اقتدار در 
بخش نظارت و هدایت نظام هاى مالى و پولى، طراحى و 
تدوین سیاست هاى بانک مرکزى در حوزه هاى مالى و 
پولى و بازار سرمایه و ایفاى نقش بانک مرکزى در هدایت 

و کنترل آن بکوشد. 
این استاد دانشگاه با اشاره به اهمیت جذب، نگهدارى و 
بهسازى نیروى انسانى، یادآور شد: این بُعد، باید از نظر 
سازمانى، شغلى، توانایى هاى شخصى، مسائل اعتقادى و 
دینى و امتیازات ویژه مورد تحلیل قرار گیرد تا سازمان ها 
بتوانند در حوزه جذب و نگهدارى و به خصوص بهسازى 

نیروى انسانى متخصص و توانمند گام بردارند. 
وى در زمینه مانایى نیروى انسانى متخصص و کارآمد 

تصریح کرد: بایستى سعى شــود طراحى شغل به اندازه 
کافى چالش انگیز باشد تا فرصت رشد و ترقى و پیشرفت 
براى فرد مهیا شــود؛ ضمن اینکه فراهم ساختن محیط 
کارى امن و مناســب براى کارکنان، ارزیابى مناسب و 
تشویق متقابل در دوران زندگى شغلى، مشارکت کارکنان 
در برخى از حوزه هاى تصمیم گیرى ها و امنیت شغلى، از 

الزامات مانایى نیروهاست. 
دکتر قنبرى با بیان اینکه عوامل مهم در حفظ و نگهداشت 
نیروى انسانى در سازمان ها در دو بعد ماندگارى و خروج از 
خدمت، در سه بخش عوامل فردى، سازمانى و محیطى قابل 
بررسى و تحلیل هســتند، متذکر شد: در بخش ماندگارى، 
انجــام اقداماتى چون ایجاد فضاى توســعه دانش فردى، 
مشارکت در تصمیم گیرى، ترسیم مســیر ارتقاى شغلى، 
توســعه ارتباطات، فعالیت هاى چالشــى، نظام پرداخت و 
پاداش مناسب، مشارکت در اهداف تجارى سازمان و آزادى 

و استقالل عمل یک ضرورت حتمى و قطعى است. 
این متخصص مهندســى مالى با تأکید بر اینکه تقویت 
پایه هاى اقتصاد مقاومتى و تــاب آورى اقتصادى نیز از 
نشانه هاى یک اقتصاد سالم و پویاست، در ارتباط با نقش 

دولت در ثبات اقتصادى و پایدارى آن به خصوص در حوزه 
اقتصاد مقاومتى، خاطرنشان کرد: تثبیت نرخ ارز و کنترل 
نوســانات ارزى براى مقابله با نابسامانى ها در امر تولید 
و عرضه و مصرف کاالها و بهبود فضاى کســب وکار و 

اشتغالزایى از جمله وظایف کلیدى دولت است. 
وى افزود: اشتغالزایى، امنیت عمومى و روانى در جامعه 
ایجاد مى کند و مى تواند مشــکالت فرهنگى و روحى 
و روانى را کاهش دهد. همچنین در این راســتا، ایجاد 
فرصت هاى شغلى از طریق تغییر نگرش دولت به بخش 
خصوصى، ایجاد امنیت اقتصادى، مبارزه با مفاسد ادارى 
و کنترل مهاجرت از روستاها به کالنشهرها باید محور 

اصلى کارى دولت باشد. 
دکتر حمیدرضا قنبرى با اشــاره به اینکــه اکنون ثبات 
قیمت ها از طریق کاهش و کنترل تورم پیگیرى مى شود، 
متذکر شد: تورم باعث کاهش صادرات و افزایش واردات 
شده اســت. اقتصاد در شــرایط تورمى، بازدهى خوبى 
نخواهد داشــت و عالوه بر آنکه موجب افزایش تولید 
داخلى و درآمد ملى نخواهد شــد، بلکه موجب افزایش 
بیکارى مى شــود و افزایش بیکارى نیز باعث افزایش 

آسیب هاى اجتماعى خواهد شد و متعاقب آن، هزینه هاى 
اجتماعى و سیاسى کشور افزایش مى یابد. 

دکتر باقرى درباره مؤلفه هاى کاهش تورم گفت: بهبود و 
تنظیم ناهمترازى بودجه از طریق بودجه ریزى عملیاتى، 
حل مسئله کسرى هاى نفتى، نظارت بانک مرکزى بر 
بانک ها، اصالح ساختار بودجه و انضباط مالى، بهره ورى 
در سیســتم هاى بانکى و کنترل نــرخ ارز، از مهمترین 

مؤلفه هاى کاهش نرخ تورم است. 
وى با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف، تأکید کرد: هم 
در بخش دولتى و هم در بخش عمومى، طراحى و اشاعه 
فرهنگ صحیح مصرف و اســتفاده از الگوى اسالمى 
ایرانى مصرف، کشور را در مسیر اقتصاد مقاومتى و رشد 

و تاب آورى اقتصادى قرار مى دهد. 
دکتر باقرى همچنین قناعت و ساده زیســتى و دورى از 
تجمالت، ترجیح مصرف کاالهــاى داخلى بر کاالى 
خارجى، جلوگیرى از افزایش نقدینگى و طراحى و ارائه 
بودجه متوازن براى جلوگیرى از کسرى بودجه مزمن را 
از دیگر الزامات اقتصاد ســالم و پویا عنوان کرد و افزود: 
طراحى و اجراى یک نظام مالیاتى اثربخش و یکپارچه 

براى تحقــق درآمدهاى مالیاتى دولــت و جلوگیرى از 
کســرى بودجه، کاهش میزان وابستگى به درآمدهاى 
نفتى و خام فروشــى و افزایش بهره منــدى در تولید و 
کاهش قیمت تمام شــده و بهبــود کیفیت محصوالت 
ســاخت داخل از مهمترین وظایف دولت در ایجاد ثبات 

اقتصادى است.
این دانش آموخته دوره دکتراى مهندسى مالى، در پایان 
درباره شــرایط تحقق اقتصادى پویا، یادآور شد: براى 
رسیدن به اقتصاد پویا در وهله اول، همدلى مردم با دولت 
و مجلس و بالعکس، یک ضرورت است. در مرحله بعد، 
مى توان با تصمیم سازى به موقع دولت در قبال معیشت 
مردم و پاییــن آوردن قیمت خدماتـ  چــه در بخش 
خصوصى و چه در بخش دولتىـ  و در نهایت اشتغالزایى 
در بخش دولتــى و خصوصى و تغییر دســتمزد نیروى 
انســانى و توجه ویژه به تربیت نیروى انسانى خصوصًا 
نیروى انسانى ارزان، به حل مسائل و مشکالت اقتصادى 
امیدوار بود. در کشــور ما، مى تــوان بهترین خدمات و 
بهترین تولید را ارائه کرد، چون بســتر آن یعنى امنیت 

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

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

شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1 - راي شماره 139860302027003031 مورخ 1398/03/21 حمید زمانی خوراسگانی 
فرزند علی بشماره شناســنامه 11292 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1283816482 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 9507 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 125/30 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
2 - راي شماره 139960302027020500 مورخ 1399/12/16 حسینقلی منصوریان فرزند 
على ضامن بشماره شناسنامه 630 صادره از لردگان بشماره ملی 6329720835 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 9976 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 124/50 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمی آقاى رضا قادرى خوراسگانى و آقاى محمود قادرى خوراسگانى.
3 - راي شماره 139960302027020501 مورخ 1399/12/16 صدیقه منصوریان فرزند 
ولى داد بشماره شناسنامه 777 صادره از مال خلیفه بشماره ملی 6329722323 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 9976 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 124/50 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمی آقاى رضا قادرى خوراسگانى و آقاى محمود قادرى خوراسگانى.
4 - راي شماره 140060302027002301 مورخ 1400/02/25 زهرا باقري خوراسگانی 
فرزند رضا بشماره شناســنامه 7308 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1283774887 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 8869 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مســاحت 206/53 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 
رسمی آقاى نصراله قادرى خوراســگانى فرزند عباس  و خانم عفت علیزاده ارداجى فرزند 

محمد على  بالسویه.
5 - راي شماره 140060302027001205 مورخ 1400/02/27 زهرا  امیري ماربینی فرزند 
على بشماره شناسنامه 5 صادره از اردستان بشماره ملی 1189700522 در ششدانگ یکباب 
قسمتى از یکبابخانه  احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 3558 فرعی از اصلی 
15191 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 22/13 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمی حسین ثقفى پور فرد .
6 - راي شــماره 140060302027000161 مورخ 1400/01/16 علیرضا  هاشمی فرزند 
ناصرقلى بشماره شناسنامه 56 صادره از تیران بشــماره ملی 5499389403 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به مساحت 124/46 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمی آقاى 

محمدعلى فزوه فرزند حاج محمد حسن.
7 - راي شماره 139960302027017460 مورخ 1399/10/18 علی  تقیان تودشکی فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 42 صادره از انارك بشماره ملی 5659589448 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 237 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 105/65 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
8 - راي شماره 140060302027001231 مورخ 1400/02/04 بتول ابراهیمی خوراسگانی 
فرزند عباس بشماره شناسنامه 480 صادره از خوراسگان بشماره ملی 1291422536 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 فرعی 
از اصلی 6394 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 202/43 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی مشاعى مى باشد .
9 - راي شــماره 140060302027002333 مورخ 1400/02/26 اقدس غالمی فشارکی 
فرزند جابر بشماره شناســنامه 58662 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1281683000 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 27 فرعی از اصلی 15316 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 235/44 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمی عبدالحسین رضایى آدریانى.
10 - راي شماره 140060302027002960 مورخ 1400/03/03  سبا نعمت بخش فرزند 
محمدرضا بشماره شناسنامه 1272928675 صادره از اصفهان بشماره ملی 1272928675 در 
ششدانگ یکباب یک قطعه زمین کشاورزى احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 409 
فرعی از اصلی 56 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 99998 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی مشاعى مى باشد.
11 - راي شــماره 140060302027001096 مــورخ 1399/10/03 مهــدى عبدالهى 
خوراسگانى فرزند قدیرعلى بشــماره شناســنامه 14093 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1283842580 در ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 
فرعی از اصلی 8816 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 180 مترمربع. خریداري مع 
الواسطه بصورت عادي از مالک رســمی بانو معصومه عبدالهى فرزند رمضان و خانم عفت 

رنجبر .
12 - راي شــماره 139960302027020391 مورخ 1399/12/12 مرتضى ستارى فرزند 
محمدعلی بشماره شناســنامه 1078 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1291515445 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 0 فرعی از اصلی 

7184 واقع در 5 ثبت اصفهان به مساحت 171/43 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
13 - راي شماره 140060302027001816 مورخ 1400/02/15 علیرضا رحمانی شهرکی 
فرزند نعمت اله  بشماره شناسنامه 2121 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288228546 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 10393 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 193/99 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمی مشاعى مى باشد .
14 - راي شــماره 140060302027000054 مورخ 1400/01/14 فاطمه جعفرى فرزند 
حمداهللا بشماره شناسنامه 299 صادره از فالورجان بشماره ملی 1110792093 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پــالك 10393 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 163/50 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
15 - راي شــماره 140060302027002359 مورخ 1400/02/26 شهین بهرامى فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 2355 صادره از تهران بشماره ملی 0066828481 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پــالك 12556 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 182/20 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
16 - راي شماره 140060302027002146 مورخ 1400/02/21 امیر حبیبی خوراسگانی 
فرزند مهدى بشماره شناسنامه 2056 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1293385751 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 6933 و 6924 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 166/25 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمی  آقایان حسن و عباس حبیبى خوراسگانى فرزندان حاجى محمدعلى .
17 - راي شــماره 139960302027006211 مــورخ 1399/04/14 مصطفی قربانیان 
کردآبادي فرزند اکبر بشماره شناسنامه 1218 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283987783 
در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 323 فرعی از اصلی 
15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 319/10 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمی شهردارى اصفهان.
18 - راي شــماره 139960302027014803 مــورخ 1399/08/11 روح اهللا حیدریان 
خوراســگانی فرزند حســن بشــماره شناســنامه 1261 صادره از اصفهان بشــماره ملی 
1291564705 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 141 
فرعی از اصلی 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 172/81 مترمربع. خریداري 

طی سند رسمی.
19 - راي شماره 140060302027001547 مورخ 1400/02/08 حیدر صالحی  فرزند یداله 
بشماره شناسنامه 46 صادره از رزوه بشماره ملی 5759705431 در ششدانگ یکباب خانه 
احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 10453 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 25/25 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی آقایان میرزا رحیم و میرزا کریم زارع .
20 - راي شماره 139860302027015557 مورخ 1398/11/28 سعید افالکی خوراسگانی 
فرزند عبدالغفار بشماره شناســنامه - صادره از اصفهان بشــماره ملی 1270661183 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 فرعی از اصلی 6124 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 162/85 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
21 - راي شماره 140060302027001233 مورخ 1400/02/04  نصراله ارجمندکیا فرزند 
محمدعلی بشماره شناسنامه 8092 صادره از خوراسگان بشماره ملی 1283782715 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 فرعی 
از اصلی 6394 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 202/43 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی مشاعى مى باشد .
22 - راي شــماره 140060302027000503 مورخ 1400/01/22 اکبر صالحیان فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 1270742620 صادره از اصفهان بشماره ملی 1270742620 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 6072 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مســاحت 207/30 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی رمضانعلى و على گیاهچین خوراسگانى فرزندان رضا.
23 - راي شماره 139960302027020226 مورخ 1399/12/10 مرتضى طریقت خاکسار 
فرزند مهدى بشماره شناسنامه 1104 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1286916143 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 12619 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 102/20 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی منوچهر بنکدارپور  فرزند محمد تقى.
24 - راي شــماره 139960302027019991 مورخ 1399/12/03 حســن ربانى فرزند 
غالمعلى بشماره شناسنامه 37 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291259732 در ششدانگ 
یکباب کارگاه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 12088 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 349/55 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
25 - راي شماره 139960302027020376 مورخ 1399/12/11 فراز ربانى فرزند حسن 
بشماره شناســنامه 1271256381 صادره از اصفهان بشماره ملی 1271256381 در چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 12088 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 159/80 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
26 - راي شــماره 139960302027020377 مورخ 1399/12/11 حســن ربانی فرزند 
غالمعلى بشماره شناسنامه 37 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291259732 در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 12088 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 159/80 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
27 - راي شماره 139960302027020439 مورخ 1399/12/14 فراز ربانى فرزند حسن 
بشماره شناسنامه 1271256381 صادره از اصفهان بشماره ملی 1271256381 در ششدانگ 
یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 12088 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 132/35 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
28 - راي شماره 140060302027001311 مورخ 1400/02/05 على صابرى خوراسگانى 
فرزند رمضان بشماره شناســنامه 7133 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283773120 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 308 فرعی از اصلی 
7725 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 100/23 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمی خدیجه ربانى فرزند غالمعلى .
29 - راي شــماره 140060302027000780 مورخ 1400/01/25 لطف علی مهدي پور 
فرزند حاتم بشماره شناسنامه 8 صادره از شیراز بشــماره ملی 6489742268 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 3 فرعی از اصلی 11516 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 100/57 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمی امیرقلى بهزاد  فرزند شکراله .
30 - راي شماره 139960302027020338 مورخ 1399/12/11 زهره فقهى نجف آبادى 
فرزند مصطفى بشماره شناسنامه 748 صادره از نجف آباد بشماره ملی 1091061696 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 13139 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 207/54 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
31 - راي شماره 139960302027020340 مورخ 1399/12/11 محسن هادي نجف آبادي 
فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 145 صادره از نجف آباد بشماره ملی 1091026033 در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 13139 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 207/54 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
32 - راي شــماره 139960302027018059 مورخ 1399/11/01 محســن اسالمیان 
کوپائى فرزند فتح اله بشماره شناسنامه 8255 صادره از تهران بشماره ملی 0061836125 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 10393 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 243/53 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
33 - راي شماره 140060302027002659 مورخ 1400/2/29 جلیل یزدیان فرزند حسین 
بشماره شناسنامه 6657 صادره از اصفهان بشماره ملی 1293103731 در ششدانگ یکباب 
ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 280 فرعی از اصلی 15201 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 75/24 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمی رضا حیدرى اسماعیل ترخانى فرزند حسن .
34 - راي شماره 139960302027020683 مورخ 1399/12/24 الهام حیدرى فرزند قصى 
بشماره شناسنامه 0371122287 صادره از قم بشــماره ملی 0371122287 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 6137 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 223/30 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
35 - راي شــماره 140060302027000722 مــورخ 1400/01/24 مهدي ذوق فرزند 
قدیرعلى بشماره شناسنامه 809 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286363195 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 10393 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 201/24 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمی مشاعى مى باشد ..
36 - راي شــماره 140060302027002336 مورخ 1400/02/26 رضا الماســی زفره 
فرزند مهدى بشماره شناسنامه 27 صادره از کوهپایه بشماره ملی 5659528155 در شش 
سهم و سیزده - بیست و هفتم سهم مشــاع از 5544 سهم مشاع از ششدانگ یکباب زمین 
کشاورزى احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 9335 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به مساحت - مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی محمد طغیانى 

خوراسگانى فرزند محمد على .
37 - راي شــماره 139960302027020195 مورخ 1399/12/09 احمد فرهادي فرزند 
محمدرضا بشماره شناسنامه 229 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286444624 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 15202 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 97/86 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمی محمد على قاسمى فرزند یداله .
38 - راي شماره 140060302027001691 مورخ 1400/02/12 مهدي محمدي فرزند 
محمد  بشماره شناسنامه 18775 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283889684 در ششدانگ 
یکباب ساختمان در حال ساخت احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 10408 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 432/51 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
39 - راي شــماره 139960302027019159 مورخ 1399/11/19 مصطفی امینی فرزند 
اکبر بشماره شناســنامه 3443 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283700298 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 11319 فرعی از اصلی 15190 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 292/10 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمی مشاعى مى باشد.
40 - راي شــماره 140060302027000992 مورخ - علی اصغر ناطقی فرزند خدابخش 

بشماره شناســنامه 7904 صادره از قم بشــماره ملی 0381548384 در ششدانگ یکباب 
ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به 
مساحت 200 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی مشاعى مى باشد .

41 - راي شماره 140060302027000959 مورخ 1400/01/29 حسین کاظمی کردآبادي 
فرزند عباس بشماره شناســنامه 828 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1283983893 در 
ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 15202 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 20/27 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی محمدخالد کردآبادى .
42 - راي شــماره 140060302027002264 مورخ 1400/02/25 سعید کشاورز فرزند 
محمود بشماره شناسنامه 13365 صادره از تهران بشماره ملی 0068246633 در چهار دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب انبار و دفترکار احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع 
در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 658/90 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمی مشاعى و شهردارى اصفهان .
43 - راي شماره 139960302027016047 مورخ 1399/09/19 سید مجتبى ناطقى فرزند 
سیدایرج بشماره شناسنامه 32 صادره از شهرضا بشماره ملی 5129843533 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 8 فرعی از اصلی 10354 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 153/11 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
44 - راي شماره 139960302027016288 مورخ 1399/09/27 توران رنجکش خراسانی 
فرزند امین اله  بشماره شناسنامه 1245 صادره از اصفهان بشماره ملی 1284568067 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 39 واقع 
در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 1499/80 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمی مرتضى مظاهرى ارزنانى.
45 - راي شــماره 139960302027016287 مورخ 1399/09/27 شکراله رجبیان فرزند 
رزاق بشماره شناسنامه 77 صادره از دولت آباد بشماره ملی 6609755825 در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب کارگاه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 39 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 1499/80 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی مرتضى مظاهرى ارزنانى.
46 - راي شــماره 140060302027001225 مــورخ 1400/02/04  ســید حامد علوي 
دهکردي فرزند ســید منصور بشــماره شناســنامه 272 صادره از اصفهان بشــماره ملی 
1284912795 در ششدانگ یکباب باغ محصور مشجر احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین 
پالك 703 فرعی از اصلی 11519 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 940 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی على اکبر شایان بابوکانى.
47 - راي شــماره 140060302027001690 مورخ 1400/02/12  احمدرضا فرمان آراء 
فرزند رضا بشماره شناســنامه 31970 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1282245376 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 11548 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 180 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
48 - راي شماره 139960302027017820 مورخ 1399/10/24 محمدحسین ساطع فرزند 
اصغر بشماره شناسنامه 8303 صادره از اصفهان بشماره ملی 1292611480 در ششدانگ یکباب 
ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 12097 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
مساحت 284/65 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی مشاعى مى باشد.

49 - راي شــماره 140060302027002265 مورخ 1400/02/25 سمیرا کشاورز فرزند 
محمود بشماره شناســنامه 1088 صادره از تهران بشماره ملی 0064376923 در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب انبار و دفترکار احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع 
در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 658/90 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمی مشاعى و شهردارى اصفهان .
50 - راي شــماره 140060302027001247 مورخ 1400/02/04 سید مجتبی موسوي 
فرزند کمال بشماره شناســنامه 11 صادره از فالورجان بشــماره ملی 1110979266 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت 

اصفهان به مساحت 154 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
51 - راي شــماره 140060302027000721 مورخ 1400/01/24  حسین صدرى فرزند 
اسماعیل بشماره شناسنامه 5 صادره از کوهپایه بشماره ملی 5659344429 در چهار دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 10393 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 118/40 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمی مشاعى مى باشد .
52 - راي شماره 140060302027002241 مورخ 1400/02/22 عبدالکریم حوض ماهی 
فرزند خداداد بشماره شناسنامه 23 صادره از فریدونشهر بشــماره ملی 1129591638 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مســاحت 177/25 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی مشاعى مى باشد .
53 - راي شماره 140060302027000720 مورخ 1400/01/24  فاطمه صدري کوپائی 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 3 صادره از کوهپایه بشماره ملی 5659354742 در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 10393 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 118/40 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
54 - راي شماره 140060302027000723 مورخ 1400/01/24 زهرا عشاقی فرزند حسین 
بشماره شناسنامه 355 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287625444 در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 10393 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 201/24 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی مشاعى مى باشد ..
55 - راي شــماره 140060302027001308 مورخ 1400/02/05 صدیقه جعفري جبلی 
فرزند حسین بشماره شناســنامه 2609 صادره از تهران بشــماره ملی 0052485838 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت 
اصفهان به مساحت 147/90 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی 

مصطفى زارعى هفدانى بشماره شناسنامه 260 هفدان فرزند نعمت اله.
56 - راي شماره 140060302027000215 مورخ 1400/1/17 اصغر قاضی خیادانی فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 889 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283916541 در ششدانگ 
یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 8962 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 172/15 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
57 - راي شــماره 140060302027001487 مــورخ 1400/02/08  ثریــا باقري فرزند 
بهرام بشماره شناسنامه 361 صادره از کویت -امور خارجه بشماره ملی 4723425373 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت 
اصفهان به مساحت 171/85 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی 

مشاعى مى باشد .
58 - راي شماره 140060302027002367 مورخ 1400/02/26  حسین یزدانی  فرزند کثیر 
بشماره شناسنامه 468 صادره از کوهپایه بشماره ملی 5659135978 در ششدانگ یکباب 
خانه در حال ساخت احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 39 واقع در بخش 18 ثبت 
اصفهان به مساحت 152/47 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی 

به حاج محمدرضا کشاورز فرزند حاج على .
59 - راي شماره 140060302027002173 مورخ 1400/02/21 بتول اعتبارى پزوه فرزند 
محمدعلی بشماره شناسنامه 382 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291397280 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 136/73 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
60 - راي شماره 140060302027002328 مورخ 1400/02/25 رضا دهقانی کلمانی فرزند 
یداله بشماره شناسنامه 1466 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283582384 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 194 فرعی از اصلی 10353 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 268/80 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمی یداله چوپانى کلمانى فرزند غالمعلى .
61 - راي شــماره 140060302027002330 مورخ 1400/02/26  احمد غالمی  فرزند 
عوضعلى بشماره شناسنامه 13 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291389784 در ششدانگ 

یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 334 فرعی از اصلی 7725 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 195/55 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.

62 - راي شماره 140060302027001296 مورخ 1400/02/05 علی قضاوي خوراسگانی 
فرزند اکبر بشماره شناســنامه 2555 صادره از اصفهان بشماره ملی 1293390755 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 4 فرعی از 
اصلی 9745 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 161 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمی على و ابوالفضل قضاوى خوراسگانى فرزندان اکبر .
63 - راي شــماره 140060302027001295 مــورخ 1400/02/05 ابوالفضل قضاوي 
خوراسگانی فرزند اکبر بشماره شناسنامه 173 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291611347 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 4 
فرعی از اصلی 9745 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 161 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی على و ابوالفضل قضاوى خوراسگانى فرزندان اکبر .
64 - راي شــماره 140060302027002318 مورخ 1400/02/25 ابوالفضل خمســهء  
فرزند حسن بشماره شناســنامه 237 صادره از عراق - کربال بشماره ملی 4723545670 
در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 10393 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 120/65 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
65 - راي شماره 139960302027020196 مورخ 1399/12/09  زهرا قنبریان علویجه 
فرزند قنبرعلى بشماره شناسنامه 1387 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287866913 در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 97/86 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمی محمد على قاسمى فرزند یداله .
66 - راي شماره 140060302027001708 مورخ 1400/02/12 ثریا مختاریان قلعه نوئى 
فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 14776 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283849844 
در ششدانگ یکباب خانه درحال ساخت احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 9333 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 166/10 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
67 - راي شــماره 140060302027001873 مورخ 1400/02/16 کبري افشاري فرزند 
قپانى بشماره شناسنامه 2098 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282769138 در ششدانگ 
یکباب قسمتى از یکبابخانه  احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 2 فرعی از اصلی 
15200 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 35/73 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمی آقاى قاسم فشائى فرزند حسین .
68 - راي شماره 140060302027001938 مورخ 1400/02/18 مرضیه شمس سوالرى 
فرزند علیرضا بشماره شناسنامه 10578 صادره از شهر رى بشماره ملی 0490105718 در 
ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 53116 فرعی از اصلی 
15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 37/82 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.

69 - راي شــماره 140060302027001787 مورخ 1400/02/15 غزال مشیري  فرزند 
محمدعلی بشماره شناسنامه 14 صادره از اصفهان بشماره ملی 1219617083 در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 11841 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 523/20 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمی مشاعى مى باشد .
70 - راي شــماره 140060302027001790 مورخ 1400/02/15 علی عظیمی  فرزند 
غالمعلى بشماره شناسنامه 26 صادره از خمینى شهر بشماره ملی 1142186431 در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 11841 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 523/20 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمی مشاعى مى باشد .
71 - راي شماره 140060302027001793 مورخ 1400/02/15 حمیدرضا خاقانی  فرزند 
حیدرعلى بشماره شناسنامه 767 صادره از اصفهان بشماره ملی 1289377261 در یکدانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 11841 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 523/20 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمی مشاعى مى باشد .
72 - راي شماره 140060302027001794 مورخ 1400/02/15 زهرا زارعی فرزند امراله 
بشماره شناسنامه 422 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283970562 در یکدانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 11841 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 523/20 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمی مشاعى مى باشد .
73 - راي شماره 140060302027000217 مورخ 1400/1/17 صفورا قاضی خیادانی فرزند 
اصغر بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشماره ملی 1270162330 در ششدانگ یکباب 
ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 8962 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 59/70 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
74 - راي شــماره 140060302027001363 مــورخ 1400/02/05  محمد رضا حبیبی 
خوراســگانی فرزند محمدعلی بشــماره شناســنامه 269 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1291431225 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
6400 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 198/81 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.

75 - راي شماره 140060302027000172 مورخ 1400/01/16 پیوند ستوده نیاکریم زاده 
فرزند قدرت  اله بشماره شناسنامه 3048 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283617420 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 فرعی از اصلی 11580 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 158/80 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
76 - راي شماره 140060302027002678 مورخ 1400/2/29 ولی اله شریفی مهرآبادي 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 1125 صادره از اصفهان- تودشک بشماره ملی 5658927315 
در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مساحت 149/22 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی خانم معصومه کشاورز هفدانى فرزند غالمحسین  .
77 - راي شماره 140060302027000250 مورخ 1400/01/18 احمد رضا براتی  فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 1260 صادره از شهرضا بشماره ملی 1198994819 در چهار دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 285 فرعی از 
اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 225/86 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی مشاعى مى باشد .
78 - راي شماره 140060302027001533 مورخ 1400/02/08 ایزد کیانی فرزند مهراب 
بشماره شناسنامه 508 صادره از ایذه بشماره ملی 1841440167 در ششدانگ یکباب خانه 
احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 4466 فرعی از اصلی 10353 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مســاحت 164/50 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی مشاعى مى باشد .
79 - راي شماره 140060302027000119 مورخ 1400/01/15 مصطفی شفیعی فرزند 
پرویز بشماره شناسنامه 67 صادره از جرقویه بشماره ملی 5649689814 در ششدانگ یکباب 
ساختمان در حال ساخت احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 38 فرعی از اصلی 7949 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 192/93 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
80 - راي شماره 140060302027001189 مورخ 1400/02/01 اکبر افضلی خوراسگانی  
فرزند على بشماره شناســنامه 4207 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1283618834 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 10887 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 186/23 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمی حسن زارعى گیشیرى.
81 - راي شــماره 140060302027002329 مورخ 1400/02/25 محمدرضا عابدینی 
فرزند یداله بشماره شناسنامه 151 صادره از زواره بشماره ملی 1189588803 در ششدانگ 
یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 10047 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 64/82 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی 

ابوالحسن عشاقى فرزند رضا .
82 - راي شماره 140060302027001711 مورخ 1400/02/12 جعفر جمشیدي فرزند 

نعمت اله بشماره شناسنامه 59 صادره از اصفهان بشماره ملی 1289008231 در 40 سهم 
ادامه در صفحه 5
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آگهى فقدان مدرك تحصیلى
مدرك فــارغ التحصیلــى اینجانب 
مریم چترائــى فرزند عباســعلى به 
شــماره شناســنامه 809 صــادره 
از اصفهان در مقطع دکترى رشــته 
پزشــکى صادره از واحد دانشــگاه 
نجف آباد با شــماره 19676 مورخ 
90/4/30 مفقــود گردیده اســت و 
فاقد اعتبار مى باشد. از یابنده تقاضا 
مى شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد 
اسالمى واحد نجف آباد ارسال نماید.

آگهى دعوت نوبت دوم  مجمع عمومى عادى سالیانه  شرکت   پالسما تک سپاهان  (سهامى خاص) 
ثبت شده به شماره  33916و شناسه ملى  10102738722

 باتوجه به اینکه جلسه مورخ 1400/03/08 مجمع عمومى عادى سالیانه  شرکت مذکور به حد نصاب الزم جهت اتخاذ تصمیم نرسیده است. 
لذا بدین وسیله  و براى دومین بار از کلیه سهامداران  شرکت دعوت مى شود در جلســه مجمع عمومى عادى سالیانه  شرکت  که در تاریخ  
1400/03/22 در ساعت 8 صبح  در محل شهرك صنعتى مورچه خورت - فاز سوم - انتهاى بوعلى دوم - پالك 444 و کدپستى 8333115191  

مى گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومى عادى سالیانه  :  

1-انتخاب مدیران و بازرسین  2- تصویب ترازنامه و صورت هاى مالى ســال 1399  3-  تعیین و تقسیم سود شرکت مربوط به سال 1399 
4- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار 

دعوت کننده : هیئت مدیره شرکت پالسما تک سپاهان  (سهامى خاص)

نرگس آبیار، نویسنده و کارگردان سینماى ایران در قالب کارگاهى 
در سى وهشتمین جشنواره جهانى فیلم فجر، تجربیات خود در 

زمینه فیلمسازى را با مخاطبان این رویداد به اشتراك گذاشت.
او درباره یافتن ایده براى فیلمســازى گفت: پاسخ به این سئوال 
به خصوص براى فیلم، خیلى پیچیده اســت. شما براى داستان 
مى توانید ایده اى پیدا کنید و درباره آن بنویسید، اما براى فیلم باید 
فرآیند تولید مد نظر قرار بگیرد. مثًال باید دید آیا سرمایه گذارى 
حاضر مى شود روى ایده شما سرمایه گذارى کند؟ به همین دالیل 
الزم است معموًال چند ایده و یکى دو فیلمنامه آماده داشته باشیم 
تا به جاهاى مختلف ارائه دهیم و ببینیم چه کســى حاضر است 

براى تولید آن وسط بیاید.
وى ادامه داد: من فیلمسازى را با یک داستان مینى مال و موجز 
آغاز کردم که بیشتر بر روى جزئیات متمرکز بود. «اشیا از آنچه در 
آینه مى بینید به شما نزدیک ترند» را زمانى ساختم که همان موقع 
دو سه فیلمنامه آماده دیگر هم داشتم که مى توانستم به عنوان کار 
اول، آنها را بسازم. در نهایت سراغ فیلمنامه اى رفتم تا بتوانیم با 
هزینه کمتر آن را تولید کنیم. سال 91 این فیلم را با 90 میلیون 
تومان ساختیم. بالفاصله بعد از آن، فیلم بعدى را آغاز کردم. از این 
منظر مى توان گفت تا حدودى سرمایه گذار است که تعیین مى کند 

شما سراغ چه سوژه اى مى توانید بروید.
وى درباره تغییر فضاى کارى اش از فیلمى به فیلم دیگر توضیح 
داد: زمانى که مى خواستم «شیار 143» را بسازم، خیلى ها گفتند 
که آن را نسازم چون سینماى جنگ نگاه کلیشه اى دارد. اما از آنجا 
که مى خواستم از رمانى که نوشته بودم، داستان این فیلم را اقتباس 
کنم، اشراف کامل به آن داشتم و اصرار کردم آن را بسازم. هنوز 

هم فکر مى کنم سینماى جنگ ما بسیار جاى کار دارد.
آبیار در ادامه صحبت هاى خود با اشاره به ادامه کارنامه فیلمسازى 
خود گفت: وقتى «نفس» را ساختم، کســانى که انتظار فضاى 

«شــیار 143» را از من داشتند، شگفت زده شــدند؛ کسانى هم 
که به دنبال فضاى فیلم «اشــیا از آنچه در آینه مى بینید به شما 

نزدیک ترند» بودند.
او در پاسخ به اینکه براساس چه زمانبندى  سراغ سوژه فیلم هایش 
مى رود، توضیح داد: از جهتى مى توانم بگویم حســى این اتفاق 
مى افتد و از جهت دیگرى کامًال عقلى و منطقى سراغ یک ایده 
مى روم. مثًال درباره «شــبى که ماه کامل شد» داشتیم شرایط 
کشورهاى منطقه را مى دیدیم و اینکه افراط گرى دینى مسبب 
چه اتفاقات و فجایعى مى تواند بشود، دنبال کار کردن روى چنین 

موضوعى بودم.
این کارگردان درباره خطرپذیرى در مســیر فیلمسازى براى یک 
کارگردان زن، گفت: فیلمسازان همواره بعد از هر فیلمشان ممکن 
است به ســمت ترس بروند و کمتر اهل ریســک باشند و ترجیح 
بدهند در همان مسیِر موفقیت فیلم هاى قبلى خود قدم بردارند. این 
رویکرد، فیلمسازى یک کارگردان را اسیر کلیشه مى کند. گاردى 
براى هنرمند به  وجود مى آورد که وارد فضاهاى جدید نشود. سینما 
هنر گرانى است و فیلمساز باید دســت به عصا راه برود. به همین 
دلیل، کسى که ریسک مى کند، خطر را به  جان مى خرد که یا سقوط 

مى کند یا پرواز.
نرگس آبیار درباره خلــق کاراکترهاى زن در ســینماى خود و 
محدودیت براى خود، به عنوان یک فیلمساز زن گفت: این اتفاق 
ناخودآگاه است. طبیعتًا وقتى مى خواهم داستانى بنویسم، سراغ 
کاراکترهایى مى روم که آنها را مى شناســم. ناخودآگاه ســراغ 
کاراکترهاى زن مى روم. نگاه به زنان نه فقط در کشور ما که در 
همه دنیا، نگاه درجه دوم است. این نابرابرى در طول تاریخ حاکم 
بوده است. ما در تمام عرصه ها، نیاز به نگاهى زنانه داریم. هرجا 
که عرصه فعالیتى وجود دارد، ما نیاز به حاکم شــدن نگاه زنانه 
داریم. در عرصه فیلمسازى، حتى در مردانه ترین سوژه ها نیاز به 

نگاه زنانه داریم. در نگاه زنانه،  خطوط زاویه دار و خشن، بسیار 
کم مى شود و این نگاه همیشه و در هر حوزه اى الزم است.
آبیار در ادامه بیان کرد: «به اندازه کافى، شاهد نگاه مردانه در 
همه سطوح بوده ایم البته نمى گوییم این موضوع حذف شود 
بلکه به نظرم بهتر است به همان اندازه، نگاه زنانه تقویت 
شود؛ این نگاه که جزئى نگر است، الیه هاى زیرین وقایع 

را مى بیند و تفسیر جدیدى از جهان ارزشمند است. مثًال 
در کشور ما و خیلى جاها وقتى مى خواهند منطقه اى 

را آرام کنند، ِســمتى مهم به یک زن مى دهند. 
بنابراین وقتى حضور یک زن مى تواند همه 

چیز را به صلح بکشــاند چرا این اتفاق 
نیافتد. من فکر مى کنم جهان ما نیاز به 

مادرانگى بیشتر دارد و این مادرانگى 
حس سرپرســتى و مسئولیت 

بیشترى دارد و فکر مى کنم 
این موضــوع را کمتر در 

آثارمــان داریم. نکته 
دیگر این اســت 

که در میــان 
فیلمســازان 
مــردى که 
این نــگاه را 

فقط  دارنــد، 
على  «مادر» 
و  حاتمـــى 
همین  «بــه 

سادگى» میرکریمى 
این موضوع را در دل خود دارد.

نرگس آبیار: باید نگاه زنانه در سینما 
حاکم شود

 داریم. در نگاه زنانه،  خطوط زاویه دار و خشن، بسیار 
ود و این نگاه همیشه و در هر حوزه اى الزم است.
مه بیان کرد: «به اندازه کافى، شاهد نگاه مردانه در 
ح بوده ایم البته نمى گوییم این موضوع حذف شود 
ظرم بهتر است به همان اندازه، نگاه زنانه تقویت 
 نگاه که جزئى نگر است، الیه هاى زیرین وقایع 

و تفسیر جدیدى از جهان ارزشمند است. مثًال 
ما و خیلى جاها وقتى مى خواهند منطقه اى 

د، ِســمتى مهم به یک زن مى دهند. 
قتى حضور یک زن مى تواند همه 

 صلح بکشــاند چرا این اتفاق 
 فکر مى کنم جهان ما نیاز به 

 بیشتر دارد و این مادرانگى 
پرســتى و مسئولیت 

دارد و فکر مى کنم 
ــوع را کمتر در 

 داریم. نکته 
 اســت 

ــان 
زان 
 که 
ه را 

فقط 
على
و ى 

همین 
 میرکریمى 

وع را در دل خود دارد.

ه در سینما 

 سینماى ایران نتوانسته است تصویر مناسبى از سیماى مردم بلوچستان به مخاطبان 
پرده نقره اى نشان دهد. این موضوعى جدید و مربوط به سال هاى اخیر نمى شود بلکه 
از زمان «بدوك» مجید مجیدى تا همین اواخر یعنى «شبى که ماه کامل شد» یا «روز 

صفر» سعید ملکان را شامل مى شود. 
اما حاال ستاره اســکندرى در اولین تجربه خود در مقام کارگردان به سراغ مردم این 
منطقه رفته و به گفته  خودش، تصویرى جدید از مردم سیســتان و بلوچستان براى 

مخاطبان سینما به ارمغان آورده است. 
اسکندرى گفت: در واقع، هنگامى که ســخن از قضاوت یک فیلم به میان مى آید، 

کارگردان آن اثر باید حرف نهایى درباره اثر را بزند. 
او ادامه داد: نکته مهم فیلم این است که من بلوچستان را بر اساس مشاهدات خودم 
روایت کردم. من بلوچستانى را دیدم که مردمى مهربان، مهمان نواز، فرهنگ غنى 
و موســیقى فوق العاده دارد. عالوه بر این موارد، این خطه زبانى دارد که کمتر آن را 
مى شناسیم و به تبع آن کمتر شنیده ایم. در واقع بخش هایى که در سینماى ما از مردم 
این منطقه روایت مى شود مربوط به یک اتفاق خاص و خاص و ویژه است. اینطور 

نیست که مردم بلوچستان چنین ویژگى داشته باشند. 
وى تصریح کرد: امیدوار هستم، «خورشید آن ماه» بتواند تصویر شکل گرفته پیشین 
را پاك کند. اگر چنین ویژگى هم نداشته باشد، حداقل بتواند نشان دهد که همه آدم ها 
ریگى نیستند.  اسکندرى درباره زبان فیلم توضیح داد: ما فیلم هایى مثل بیگاه را داریم 
که ترکیبى از دو زبان فارسى و بلوچى را دارند اما «خورشید آن ماه» نخستین فیلمى 
است که زبان آن به طور کامل بلوچى اســت. به جز کودکان فیلم، پهلوان اسحاق 
بلوچ نسب، برکت برجان و صادق سهرابى مابقى بازیگران تهرانى هستند که در بازه 
زمانى دو تا سه ماهه این زبان را فراگرفته اند. بیان زبان بلوچى براى من جذاب بود؛ 
امیدوارم، چنین ویژگى براى مخاطبان نیز جالب و جذاب باشد. سخن گفتن بازیگرانى 
مثل پژمان بازغى به زبان تهرانى براى دوستان بلوچ جذاب و اتفاقى میمون بود.  او 
درباره زمان اکران این فیلم توضیح داد: زمان اکران فیلم مشخص نیست. حیف است 
که «خورشید آن ماه» روى پرده سینما دیده نشــود، به همین دلیل عجله اى براى 
اکران ندارم. ترجیح مى دهم، صبر کنم تا مردم واکسینه شوند و شرایط زندگى رنگ 
و بوى شرایط سابق را به خود بگیرد تا فرصت اکران در شرایط مناسب را داشته باشم.

ستاره اسکندرى زندگى واقعى 
مردم بلوچ را به تصویر کشید

باران کوثــرى، بازیگر ســینماى ایران 
در گفتگو با پژمان جمشــیدى در برنامه 
«پیشگو» گفت: نوستالژى من را غمگین 
مى کند، مخصوصاً از پارسال که مادربزرگم 
را از دســت دادم. من بلد نیســتم در حال 
زندگى کنم؛ یا حسرت گذشته را مى خورم 

یا اضطراب آینده را دارم.
وى افزود: مادربزرگم تا بیســت و هشت 
بیست و نه ســالگى ام که سر صحنه مى 
رفتــم، همراهم مى آمــد و مواظبم بود و 
مى گفت جهان(جهانگیر کوثرى) چطور 
اجازه مى دهد باران در فیلم هاى مختلف 

مردهاى مختلف شوهرش بشوند!
این بازیگر ســینماى ایران درباره سخت 
ترین لحظه هاى زندگى اش گفت: بعد از 
تصادفم بود که در آمبوالنس داشــتم بى 
هوش مى شــدم و فقط مــى گفتم من را 
ببرید خانه، مامان بابا من را ببینند و سحر 
دولتشاهى داشت شیشه هاى توى دستم را 
در مى آورد و وقتى در بیمارستان مامان بابا 
را دیدم عذاب وجدان داشتم که چرا مواظب 

نبودم که با خودم این کار را کردم.
باران کوثرى تصریح کــرد: حتى نزدیک 
به برنامه اى که هفده هجده سالگى براى 
35 سالگى ام ریختم نیســتم. اما اصوًال 
وقتى زندگى بهم مسیرى مى دهد همراه 
مى شوم. عاشــق این هستم که چیزهایى 
را براى خودم تعیین کنم که نمى شود به 
آنها رسید. مثًال آرزویم بود میکروبیولوژى 
بخوانم ولى وقتى بازیگرى را به شــکل 
جدى کشــف کردم گفتم اگــر یک کار 

بخواهم در دنیا انجام بدهم این بوده.
وى درباره قضاوت دیگران درباره خودش 
گفت: دوســت دارم بعداً درباره ام بگویند 
بازیگر خوبى بود اما همانطور که یک نجار 
نجار خوبى بود. دوســت دارم بگویند یک 

آدم عادى بود که خیلى بازیگر خوبى بود.

«تاد فیلیپس» به عنوان یکى از نویسندگان فیلمنامه 
«جوکر 2» بازمى گردد. فیلیپس که کارگردان و یکى 
از نویسندگان فیلم «جوکر» بود، رسماً به عنوان یکى 
از نویسندگان فیلم بعدى «جوکر» انتخاب شده است.

فیلم نخست، هم با تحسین منتقدان روبه رو شد و هم 
چندین جایزه مهم را از آن خود کرد که جایزه بهترین 
بازیگر اسکار براى «خواکین فینیکس» از جمله آنها 
بود. از همین رو طرفداران فیلم به شدت منتظر ساخته 

شدن قسمت دوم آن هستند.
فیلم اول به کارگردانى فیلیپس بر مبناى فیلمنامه اى 
به قلم خود او با همراهى «اسکات سیلور» ساخته شد 
و داستان یکى از چهره هاى شر دنیاى «دى سى» را 
تصویر کرد؛ با این حال، این فیلم از نظر لحن روایت 
داستان با دنیاى فیلم هاى ابرقهرمانى کامًال متفاوت 
بود و تفاوت هاى اصلى از نظر سبکى با آن مجموعه 
داشــت و با این حال باز هم در گروه سنى بزرگسال 

جاى گرفت.
داستان «جوکر» که به چگونگى تبدیل شدن «آرتور 
فلک» به «جوکر» مى پرداخت این نقدها را مطرح کرد 
که داستان فیلم در نهایت خشونت را منصفانه قلمداد 
کرده است و در دنیایى که هر روز خبرى از تیراندازى 
به مردم و تروریســم داخلى از گوشه و کنار جهان به 
گوش مى رسد شاید خیلى ها احساس همذات پندارى 
با «جوکر» را داشته باشند در حالى که به صورت سنتى 

غرض نشان دان شخصیتى روان پریش بوده است.
در هر حال داســتان «جوکــر» هیــچ ارتباطى با 
دیگر داســتان هاى ابرقهرمانى دنیاى کمیک هاى 
«دى ســى» ندارد و در حالى که «بتمــن» با بازى 
«رابرت پتینســون» و به کارگردانــى «مت ریوز» 
قرار است 2022 اکران شــود، این فیلم ربطى به آن 

نخواهد داشت.
«جوکر» که با بودجه حدود 70 میلیون دالرى ساخته 
شده بود، با فروش بیش از یک میلیارد دالر در سراسر 

دنیا با اقبال زیادى روبه رو شد.

«جوکر» بر مى گردد

تهیه کننده ســریال «جشن ســربرون» از آخرین 
مراحل تولید این مجموعه تلویزیونى گفت.

حســن نجاریان گفت: این روز ها در منطقه خاوران 
هستیم. در این لوکیشن چادر هاى گرمسیرى بهادر 

را تصویربردارى مى کنیم.
وى ادامه داد: بعد از این بخش راهى کمپ انگلیسى ها 
مى شــویم. بعد از تصویربردارى ایــن دو بخش به 
لوکیش هاى ســریال در شــهرك غزالى خواهیم 
رفت. نجاریان عنوان کرد: گرماى هوا گروه را اذیت 
مى کند، امیدوارم بتوانیم به سرعت تصویربردارى در 

این مناطق را تمام کنیم.
گفتنى اســت «جشن ســربرون» مجموعه اى 42 
قسمتى به تهیه کنندگى حسن نجاریان و کارگردانى 
مجتبى راعى است. این مجموعه به سفارش سیما 
فیلم تولید مى شود و به روایت دوران قبل از مشروطه 

مى پردازد.
حسین محجوب، محمود پاك نیت، الله اسکندرى، 
فرخ نعمتى، قاسم زارع، داریوش کاردان، میرطاهر 
مظلومى، رامین ناصرنصیر، مهدى فقیه، ســهیال 
رضوى، کریم اکبــرى مبارکه، صدرالدین حجازى، 
نــادر فــالح، بیوك میرزایــى، و... از بازیگران این 

مجموعه تلویزیونى هستند.

سیما تیرانداز بازیگر سرى جدید سریال «دودکش» عکس جدیدى از پشت 
صحنه این سریال منتشر کرد که نشان دهنده از سر گرفتن تصویربردارى 

این مجموعه است.
سیما تیرانداز با انتشــار عکســى از خودش، هومن برق نورد، الهام اخوان، 
امیرحسین رســتمى و برزو نیک نژاد در پشــت صحنه سریال «دودکش 
2» نوشت: «ما دودکشى ها در یک قاب... ما دوستتون داریم، شما چى؟» 
وى همچنین در پى نوشــت تأکید کرد: «بازیگران نمى توانند سر صحنه 
فیلمبردارى ماسک بزنن.» عکس جدیدى که سیما تیرانداز از پشت صحنه 
«دودکش 2» منتشر کرده بیانگر این است که تصویربردارى این مجموعه که 
اواسط اردیبهشت ماه به دلیل گسترش ویروس کرونا متوقف شده بود، از سر 
گرفته شده است. این اولین تصویرى است که از الهام اخوان بازیگر جدیدى 

که به تازگى به این مجموعه اضافه شده، منتشر شده است.
تصویربردارى سریال تلویزیونى «دودکش 2» به کارگردانى برزو نیک نژاد 
و تهیه کنندگى زینب تقوایى از بهمن ماه 99 آغاز شد و اغلب سکانس هاى 
سریال در شمال شرقى تهران تصویربردارى مى شــود.  مراحل فنى این 
مجموعه نیز همزمان با تصویربردارى در حال انجام است تا پخش این سریال 

به زودى و طى ماه هاى آینده از شبکه یک سیما آغاز شود.
ســریال «دودکش» براى اولین بار به کارگردانى محمدحسین لطیفى و 

تهیه کنندگى زینب تقوایى در ماه رمضان ســال 1392 از شبکه یک سیما 
پخش شــد و با توجه به مضمون کمدى و تکیه کالم هاى جذاب جزو آثار 
پرمخاطب سیما قرار گرفت. فصل دوم این سریال نیز قرار بود در ماه رمضان 

1400 روى آنتن برود اما براى پخش در آن زمان آماده نشد.
در خالصه داستان سریال «دودکش 2» با اشــاره به همان تکیه کالم ها 
آمده است: «خانواده فیروز مشتاق که بى قیف و قپى به سفرى رفته اند، در 
راه بازگشت به تهران با دخترى همســفر مى شوند که از نظر بهروز، "نیمه 
گمشده" قلمداد مى شود و به ضرس قاطع، شروعى براى فرو رفتن خانواده 
در آمپاس است! بماند که با آنچه از نصرت و شرایط جدیدش مشهود به نظر 
مى رسد، بستر قمپزش گسترده تر از قبل شده است و با عقبه اى که از آنان 
سراغ داریم، ماجراهایى آغاز مى شوند که بى هیچ شائبه اى در زندگى همه و 

به ویژه کسانى که پا به قالیشویى مى گذارند، تأثیرگذار هستند!»
برزو نیک نژاد در فصل اول سریال «دودکش»، به عنوان نویسنده و در فصل 

دوم کارگردان مجموعه است.
هومن برق نورد، ســیما تیرانداز، بهنام تشــکر، نگار عابدى، امیرحسین 
رستمى، الناز حبیبى، محمدرضا شیرخانلو و یاس نوروزى بازیگران فصل 
اول «دودکش» هستند که در فصل دوم نیز با تغییراتى به همراه بازیگران 

جدید حضور خواهند داشت.

«جشن سربرون» 
به خاوران رسید

«دودکش 2» دوباره مقابل دوربین رفت

تصویربردارى سریال «زخم کارى» ساخته محمدحسین مهدویان بخش 
اعظمى از مراحل فنى خود را همزمان با فیلمبردارى پشت سر گذاشته و قرار 

است این مجموعه از 14خرداد از فیلیمو در 
اختیار مخاطبان قرار گیرد.

«زخم کارى» اولین ســریال محمدحسین 
مهدویان اســت که در فضاى نوآر ســاخته 
شده و داســتانى متفاوت را روایت مى کند. 
این سریال محصول جدیدى از پلتفرم فیلیمو 
است که قرار اســت از 14خرداد پخش آن 
آغاز شود. محمدحســین مهدویان از جمله 
کارگردانان جوان سینماى ایران است که طى 
چند سال گذاشته ثابت کرده است ژانر هاى 
ســینمایى برایش مرز تعیین نمى کنند و او 
مى تواند با ورود به هر ژانرى از دفاع مقدس و 

جاسوسى گرفته تا طنز خوش بدرخشد.
این کارگردان جوان سینما در آخرین اثر سینمایى خود ثابت کرد مى تواند در 
ژانر طنز اثرى فاخر با نام «شیشلیک» را به سینماى ایران تحویل بدهد و این 
بار در حالى موجب خنده مخاطب شود که همزمان اشک هایش جارى مى 
شود. حاال مهدویان تصمیم گرفته به شبکه نمایش خانگى ورود کند بلکه 

در این فضا نیز با یک زخم کارى خودى نشان دهد، «زحم کارى» عنوان 
اثر جدید محمد حسین مهدویان اســت که جواد عزتى این بار هم در قابل 
شــخصیتى متفاوت در آثار مهدویان قصد 
دارى براى دیگر هنرنمایــى کند که در این 
روزهاى سحت کرونایى تماشاى این اثر از 
محمدحســین مهدویان در خانه شاید لذت 

بیشترى براى مخاطب داشته باشد.
از این تصمیم مهدویان تنها یک برداشــت 
براى طرفــداران وى و اهالى ســینما وجود 
دارد، آن هم اینکه مهدویان به دلیل وضعیت 
نامعلوم سینما و تعطیلى هاى پى  در پى سینما 
قصد دارد با ورود به شبکه نمایش خانگى راه 
ارتباط خود با مخاطبانش را استحکام بیشترى 
ببخشد و از آنها دور نشود. جواد عزتى، رعنا 
آزادى ور، هانیه توسلى، ســعید چنگیزیان، 
الهه حصارى، عباس جمشیدى فر، مهدى زمین پرداز، امیرحسین هاشمى، 
با حضور کاظم هژیر آزاد، منو چهر علیپور، مه لقا باقرى، مائده طهماسبى، 
با هنرمندى سیاوش طهمورث و با معرفى مرتضى امینى تبار و سارا حاتمى 

بازیگران «زخم کارى» هستند.

«زخم کارى» مهدویان 14 خرداد منتشر مى شود

باران کوثرى: 

دوست دارم درباره ام 
بگویند یک آدم عادى 
و بازیگر خوبى بود



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

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

موال على (ع)دست توست و هر چه شود به مشیت و قضاى توست.

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          

تمام درآمد حاصل از فروش این روزنامه و بخشى از مبلغ آگهى هاى بازرگانى صرف کمک به بیماران نیازمند مى شود.

وب سایت:

ایمیل:

سروش:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net

nesfejahannewspaper

nesfejahannewspaper

مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه ضمن ابراز خرسندى از 
امضاى تفاهمنامه فوالد مبارکه با ایرانسل گفت: آرزو دارم 
که طرح تحول دیجیتال با ســرعت انجام شود و تغییرات 

مدیریتى کشور باعث تغییر در سرعت این طرح نشود.
حمیدرضاعظیمیان در آیین امضاى تفاهمنامه فوالد مبارکه 
با ایرانسل خاطرنشان کرد: این تفاهمنامه شروع بسیار خوبى 
است تا با کمک شرکت ایرانســل پروژه هاى طرح تحول 

دیجیتال در فوالد مبارکه اجرا شوند.
وى افزود: قطعاً اراده و عزم قطعى فوالد مبارکه نه به عنوان 
یک اقدام ظاهرى بلکه به عنــوان یک ضرورت در جهت 
استفاده از نسل پنجم تلفن همراه براى اجراى طرح تحول 

دیجیتال بسیار جدى است.
عظیمیان یادآور شد: امروز فوالد مبارکه با این اقدام اراده قطعى 
خود را براى اجراى طرح تحول دیجیتال نشان داد که همراهى 

شرکت ایرانسل در این راستا یارى رسان ما خواهد بود.
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: تفاهمنامه 
فوالد مبارکه با ایرانســل در راستاى هوشمندسازى تولید 
در این شرکت، پیام مهمى براى شرکت هاى دانش بنیان، 
استارتاپ ها و شرکت هاى فعال در حوزه فناورى اطالعات 

دارد تا آنها هم در این راه در کنار ما قرار بگیرند.
وى با تأکید بر ضرورت استفاده بیشتر و بهتر فوالد مبارکه 
از خدمات شرکت ایرانسل اذعان کرد: شرکت ایرانسل در 
جهت ارتقاى سطح تکنولوژى ارتباطات کشور بسیار فعال 
اســت و همواره درصدد افزایش راندمان و بهره ورى بوده 

است، لذا مى تواند همراه خوبى براى فوالد مبارکه باشد .
عظیمیان ضمن ابراز خرسندى از امضاى تفاهمنامه فوالد 
مبارکه با ایرانســل بیان کــرد: آرزو دارم که طرح تحول 
دیجیتال با سرعت انجام شــود و تغییرات مدیریتى کشور 

باعث تغییر در سرعت این طرح نشود.
وى در پایان متذکر شد: اگر بخواهیم فوالد مبارکه با همین 
قدرت تولید و فروش پابرجا باشد الزم است که طرح تحول 

دیجیتال اجرایى شود.

فوالد مبارکه پیشتاز طرح تحول دیجیتال در 
کشور است

مدیرعامل شرکت ایرانسل هم با بیان اینکه فوالد مبارکه 
در اجراى طرح تحول دیجیتال در کشــور پیشــتاز است، 
گفت: فوالد مبارکه همواره در مدیریت دانش فعال است و 
زمینه هاى خوبى براى همکارى با ایرانسل دارد که در این 

راستا نیز هم افزایى خوبى محقق خواهد شد.
بیژن عباسى آرند با بیان اینکه فوالد مبارکه سهم جدى در 
توسعه اقتصادى کشور دارد، بیان کرد: شرکت فوالد مبارکه 
نقش بسیار بزرگى در تأمین نیازهاى کشور و صادرات دارد.

وى با اشاره به تولید محصوالت باکیفیت در فوالد مبارکه 
افزود: شــرکت فوالد مبارکه در رده ها و اســتانداردهاى 

بین المللى در حال تولید است.
مدیرعامل ایرانســل ضمن تقدیر از تالش هاى مدیران و 
کارکنان شرکت فوالد مبارکه ادامه داد: پرسنل فوالد مبارکه 
توانسته اند فوالد مبارکه را به عنوان یک مجموعه موفق در 

سطح کشور سربلند کنند.
وى بیــان کرد: فــوالد مبارکه با رهبرى در جاده ســازى 
زیرساخت هاى صنعت در طرح تحول دیجیتال به درستى 
نیاز جدى توســعه آینده صنعت را شناسایى و برنامه ریزى 

کرده است.
عباسى آرند با بیان اینکه شــرکت ایرانسل به عنوان یک 
همکار در کنار شــرکت فوالد مبارکه اســت، تأکید کرد: 
ایرانســل وارد پانزدهمین سال شکل گیرى شده و شرکت 

جوانى محسوب مى شود.
وى تأکید کرد: باید بتوانیم با کمک فناورى درصدد ارتقاى 
بهره ورى و کاهش هزینه ها در صنایع باشیم تا صنعت بتواند 
خدمات بهترى در اختیار مشتریان خود قرار دهد؛طرح تحول 
دیجیتال فوالد مبارکه قطعاً با کمک فناورى نسل 5 مى تواند 

سرعت بگیرد.
مدیرعامل شرکت ایرانسل با اشاره به مشارکت با شرکت 
فوالد مبارکه عنوان کرد: با امضاى تفاهمنامه با فوالد مبارکه 
درصدد همکارى بیشتر با این شرکت هستیم چراکه فوالد 
مبارکه در اجراى طرح تحول دیجیتال در کشور پیشتاز است.

هوشمندســازى با اجراى طــرح تحول 
دیجیتال

مدیرعامل شرکت ایریسا هم در این آیین، هدف از امضاى 
تفاهمنامه فوالد مبارکه با شرکت ایرانسل را فراهمسازى 
بستر فوالد مبارکه هوشمند در سال 1404 دانست و گفت: 
براى تحقق طرح تحول دیجیتال در فوالد مبارکه پروژه هاى 
مرتبط با خطوط تولید این شرکت هوشمندسازى مى شوند.

رسول سرائیان گفت: امروز نخســتین تفاهمنامه تحول 
دیجیتال فوالد مبارکه با ایرانسل امضا مى شود که با امضاى 
این تفاهمنامه شــبکه ارتباطى جزیره اى به یک شــبکه 

ارتباطى یکپارچه و هماهنگ تبدیل خواهد شد.
وى هدف از امضاى این تفاهمنامه را فراهم ســازى بستر 
فوالد مبارکه هوشمند در سال 1404 دانست و افزود: براى 
تحقق طرح تحول دیجیتال در فــوالد مبارکه پروژه هاى 
مرتبط با خطوط تولید این شرکت هوشمندسازى مى شوند.

مدیرعامل شرکت ایریسا خاطرنشــان کرد: براى تحقق 
چشم انداز پنج ســاله طرح تحول دیجیتال فوالد مبارکه 

و انقالب چهارم صنعتى نقشــه راه هوشمندســازى این 
شــرکت به ما مى گوید که چگونه باید این مسیر پنج ساله 

را طى کنیم. 
وى عنــوان کرد: حوزه هاى شــناختى طرح لجســتیک 
هوشمند در کمیته راهبرى فوالد مبارکه به تصویب رسید 
و هوشمندسازى پایش حمل سرباره در این شرکت به عنوان 
نخستین زیرشاخه لجستیک هوشمند با امضاى تفاهمنامه 

با ایرانسل عملیاتى خواهد شد.
سرائیان با بیان اینکه کار مشترك با بدنه الیه هاى اجرایى 
و عملیاتى، یکى از بهترین اتفاقاتى است که توسط ایریسا و 
فوالد مبارکه در حال انجام است، عنوان کرد: در 15 بهمن 
سال 99، مناقصه طرح تحول دیجیتال فوالد مبارکه با حضور 
پنج شرکت برگزار شد و نهایتًا شرکت ایرانسل در مناقصه 
برگزیده  شد که امروز افتخار این را داریم که نخستین قرارداد 

تحول دیجیتال را با شرکت ایرانسل امضا مى کنیم.
وى با بیان اینکه با اجراى طــرح تحول دیجیتال در فوالد 
مبارکه، شبکه ارتباطى جزیره اى در فوالد مبارکه به شبکه 
ارتباطى یک پارچــه و هماهنگ تبدیل مى شــود، یادآور 

شد: شــرکت فوالد مبارکه برنامه اى پنج ساله در راستاى 
هوشمندسازى این شرکت تعریف کرده و در تالش است با 
اجراى این برنامه به شرکتى هوشمند مبتنى بر نسل چهارم 

اقتصادى تبدیل شود.

نقش آفرینى در پروژه هاى لجستیک فوالد 
مبارکه

مدیرکل راهکارهاى سازمانى ایرانســل هم گفت: طرح 
تحول دیجیتال در تمامى پروژه هاى لجستیک فوالد مبارکه 

نقش آفرینى خواهد کرد.
محسن یوسف پور خاطرنشان کرد: فوالدمبارکه نخستین 
شرکتى اســت که در طرح تحول دیجیتال ورود پیدا کرده 
است. وى افزود: با اجراى طرح تحول دیجیتال پارامترهایى 
چون افزایــش بهره ورى، کاهش میــزان مصرف انرژى، 
بهره بردارى از داده هاى تجمیع شــده در سایر سیستم ها و 
فرآیندهاى تولید در راستاى استقرار کارخانه متصل هوشمند، 
پایش و مدیریت هوشــمند، دقیق و به موقــع فرایندها و 
عملیات حمل ســرباره، پایش و کنترل هزینه هاى حمل 
سرباره، افزایش ایمنى در فرایندها و عملیات حمل سرباره، 
بهبود فرایندهاى تعمیر و نگهدارى تجهیزات و نخستین 
گام اجرایى براى تحقق رؤیاى «فوالد هوشمند، از سنگ تا 

رنگ» امکانپذیر خواهد بود.
مدیرکل راهکارهاى سازمانى ایرانســل ادامه داد: ایرانسل 
تجارب بسیارى از شرکاى تجارى خود در صنعت و عرصه 
بین المللى به دست آورده و امیدوار است بتواند آنها را در راستاى 

اجراى طرح تحول دیجیتال فوالدمبارکه به کار گیرد.
وى تأکید کرد: نخستین گام اجرایى و روشن در کنار شرکت 
ایریسا اجراى قرارداد پایش حمل سرباره است که براى این 
منظور پنج پروژه مســتقل تعریف شده است؛ طرح تحول 
دیجیتــال در تمامى پروژه هاى لجســتیک فوالد مبارکه 

نقش آفرینى خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در آیین امضاى تفاهمنامه این شرکت با ایرانسل مطرح کرد؛

ضرورت اجراى هرچه سریع تر طرح تحول دیجیتال در فوالد مبارکه

مدیرعامل شرکت آبفاى استان اصفهان، در نخستین  
نشست رابطان و مسئوالن روابط عمومى آبفاى استان 
اصفهان در سال جارى، بر اهمیت نقش روابط عمومى در 
نهادینه کردن مدیریت مصرف آب در جامعه تأکید کرد. 
هاشم امینى با بیان اینکه  در حدود یک دهه است که با 
بحران کم آبى در کشور مواجه هستیم اما هنوز فرهنگ 
مصرف بهینه آب در جامعه نهادینه نشده، تصریح کرد: 
باید همه قشرها در جامعه مراقب آب باشند که در این 
میان فعاالن در عرصه روابط عمومى باید مبانى مراقبت 

از آب را به مردم آموزش دهند.
وى به نقش فضاى مجازى در فرهنگســازى مدیریت 
مصرف آب در جامعه اشــاره کرد و اظهار کرد: با توجه 
به  گستردگى شبکه هاى اجتماعى در جامعه باید از این 

ظرفیت در زمینه ارتقاى سواد آبى مردم بهره مند شد.

 مدیرعامل آبفاى اســتان اصفهان با اشاره به اینکه در 
چند سال اخیر در زمینه فرهنگسازى مصرف بهینه آب 
در جامعه اقدامات مؤثرى انجام شده است، خاطر نشان 
کرد: ترویج مصرف بهینــه آب در جامعه مختص روز و 
هفته خاصى نیست بلکه باید در طول سال به شیو ه هاى 

گوناگون مردم را به این امر مهم ترغیب کرد. 
امینى اســتفاده از ظرفیت نخبگان را در ترویج مصرف 
بهینه آب بسیار حائز اهمیت برشــمرد و تصریح کرد: 
باید از ظرفیت ائمه جمعه، روحانیون، هنرمندان و دیگر 
نخبگان جامعه در ترویج مصرف بهینه آب استفاده کرد.

وى به تشکیل گروه مروجین مصرف آب از سوى دفتر 
روابط عمومى اشــاره کرد و اظهار کرد: به رغم شیوع 
ویروس کرونا باید مروجین، نقــش نظارتى خود را به 

خوبى ایفا کنند تا از هدر رفت آب جلوگیرى شود.

محمد باقر نوبخــت، معاون رئیس جمهــور و رئیس 
سازمان برنامه و بودجه کشور در سفرش به اصفهان به  
همراه جمعى از مسئولین استانى از  پروژه تعاونى مسکن 

مخابرات منطقه اصفهان بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومى مخابــرات منطقه اصفهان، 
مدیر مخابرات منطقه اصفهــان در این بازدید، ضمن 
خوش آمدگویى به حضار، با اشاره به اجراى پروژه هاى
گوناگون مسکن کارکنان در مخابرات منطقه اصفهان 
گفت: تا به حال پروژه هاى بســیارى در راستاى خانه 
دار ســاختن همکاران مخابراتــى در این مجموعه به 
ســرانجام رســیده که یکى از این پروژه هــا  احداث 
مجموعه 176 واحدى اســت که با36000 متر مربع 
زیر بنا و در شش طبقه در آینده نزدیک ساخته خواهد 

شد.
اسماعیل قربانى افزود:  هدف تعاونی مسکن مخابرات، 
تأمین واحدهاى مســکونى با باالترین کیفیت و نازل 
ترین قیمت براى اعضا بوده که فعالیت هاى این تعاونى، 
عالوه بر  انجام این مهم، باعث بهبود مدیریت مسکن، 
ترویج برنامــه ریزي ومدیریت پایــدار  کاربرد  زمین، 
ترویج فعالیت هاي پایدار صنعت ســاختمان، ترویج 
توسعه منابع انسانی و ایجاد ظرفیت براي توسعه مسکن 

نیز خواهد شد.
حسین نجار، مشاور اســتاندار و رئیس تعاونى مسکن 
کارکنان مخابرات منطقه اصفهــان نیز در این بازدید 
به ارائه  گزارشــى از اقدامات این تعاونى در سال هاى 

گذشته و روند پیشرفت پروژه فعلى پرداخت.

 نهادینه کردن مدیریت مصرف آب در جامعه  
از وظایف روابط عمومى است

بازدید معاون رئیس جمهور 
از پروژه تعاونى مسکن مخابرات اصفهان

«رادیو تاکسى» 
ابزارى براى انتقال 
فرهنگ شهروندى

رادیو تاکســى بــا محوریت ارائــه مفاهیم 
شهروندى و تکریم تاکسیرانان زحمتکش از 
سوى اداره توسعه فرهنگ شهروندى سازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشــى شــهردارى 

اصفهان افتتاح شد.
قدرت ا... نوروزى شهردار اصفهان با حضور 
در مراســم افتتاح رادیو تاکسى در سخنانى 
بر اهمیت تاکسى در ناوگان شهرى و تکریم 
تاکسیرانان تأکید کرد و در ادامه محمد عیدى، 
معاون فرهنگى شــهردار و رئیس سازمان 
فرهنگى، اجتماعى  و ورزشــى شــهردارى 
اصفهان نیز در خصــوص راه هاى ارتباطى 
و توســعه رســانه اى در معاونت فرهنگى 
شهردارى براى آموزش فرهنگ شهروندى 

به ارائه توضیحاتى پرداخت.
هــادى منوچهــرى، مدیرعامل ســازمان 
تاکسیرانى شهردارى اصفهان نیز با اشاره به 
آمار و ارقام قابل توجه ترددهاى شهرى، وجود 
یک رسانه مانند رادیو تاکسى که مسائل را به 
اطالع شهروندان برســاند، ضرورى دانست 
و تأکید داشــت با توجه به گستردگى ناوگان 
تاکسیرانى و مســافران آن، مى توان از این 
رســانه، در راستاى اطالع رســانى صحیح 
به شــهروندان و بهبود فرهنگ شهروندى 

استفاده کرد.
احمد رضایى، رئیس اداره توســعه فرهنگ 
شهروندى نیز با اشــاره به مهمترین اهداف 
راه اندازى رادیو تاکســى اظهار کرد: تکریم 
تاکســى رانان زحمتکش که یکى از مشاغل 
بســیار مؤثر در حوزه ارتباطى، گردشگرى و 
شهرى هستند، هدف مهمى است که با رادیو 

تاکسى دنبال مى شود.
 وى خاطرنشان کرد: نمایش، موسیقى، ارائه 
گزارشــات مربوط به  ناوگان تاکســیرانى و 
برگزارى مسابقه ویژه مخاطبین رادیو در آینده 
نزدیک از جمله بخش هاى رادیو تاکســى 

است.

روز 18
تا حماسه 1400
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باید توجه داشــت که هدف از انتخابات در نهایت حفظ اســالم اســت. اگر در 
انتخابات حریم مسائل اسالم رعایت نشود چگونه منتخب حافظ اسالم مى شود. 

باید سعى شود تا خداى ناکرده به کسى توهین نگردد.
ھدف از انتخابات 
حفظ اسالم است


