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»جنگ که شروع شد، سر زمین بودم با تراکتور. جنگ که تموم شد، برگشتم  سمیه پارسادوست
سر همون زمین، بی تراکتور. آقاجون مو هنوز دفترچه بیمه هم نگرفتم، حاال 
خیلی زوره، خیلی زوره این حرفا…شما سهم تان را دادن. سهم تان همین زخم زبون هایی بود که زدین…« 
ده ها بار دیدیم و هربار اشک ریختیم پای قصه پرغصه مردان شالیزار در جنگ؛ باغیرت هایی از پای زمیِن 
کشاورزی آمده تا دل دشــمن بعثی. شیربچه هایی که هنوز پشت لب شان ســبز نشده بود و از دورترین 
روستاهای این کشور، عازم سخت ترین میدان و پرخطرترین آوردگاه جهاد شدند. رعناقامتانی که »علی 
اکبر« رفتند و »علی اصغر« برگشتند و چهلمین سالگرد آغاز جنگ تحمیلی یادآور همین قصه پرحماسه 
است. یادآور جاری شدن خون هایی که برای حفظ کیان مقدس به زمین ریخته شد تا بگویند چیزی باالتر 

از غیرت ایرانی وجود ندارد.
»محمد ابراهیم همت« می گفت: »حقیقت این است که هرچه بگوییم خسته شده ایم و بریده ایم، اسالم 
دست از سر ما بر نمی دارد. ما باید بمانیم و کاری را که می خواهیم انجام بدهیم. همیشه باید مشغول یک 
کلمه باشیم و آن»عشق« است. اگر عاشقانه با کار پیش بیایی به طور قطع بریدن و عمل زدگی و خستگی 

برایت مفهومی پیدا نمی کند.«
و »همت« که از »عشــق« حرف بزند، تازه آن وقت اســت که »ع« و »ش« و »ق« هجا به هجا معنا پیدا 
می کند. »خرازی« که از »کار برای خدا« بگوید، تــازه می فهمی »اخالص« یعنی چه و در گمنامی زندگی 
کردن چه لذتی دارد. خب باید »حســین خرازی« باشــی که یادمان بدهی »کاری که برای خدا باشد که 
در بوق و کرنا کردن ندارد.« اکو و صوت و تصویر و ســایت و اینستا و توئیتر و گزارش تصویری نمی خواهد 

اخوی! این همه غرق شدن در دنیای مجازی و دل بستن به الیک و کامنت فالوئرها را نمی خواهد!
باید »حسن باقری« باشی، باید »حمیدباکری« باشــی، باید »مصطفی ردانی پور« باشی، باید »مهدی 
زین الدین«باشی، باید ...باید »احمد کاظمی« باشی که قاسم سلیمانی هروقت می خواهد از تو بگوید و 
تعریف کند؛ اخم کنی و بگویی »ول کن پسر، خوشت میاد؟« که به حاج قاسم سفرکرده ما بگویی: »حال 

می كنم وقتی دژبان ها جلوی مرا می گیرند، هل می دهند، دلم می خواهد به من بگویند چكاره ای؟«
چهل ســال گذشــت و امروز برمی گردیم به چهل ســالگی یک حماســه. به آن بامداد شــوم که خواب 
شــهر با صدای موشــک دشــمن از هم پاشــید. برمــی گردیم بــه خاطــره نخل های بی ســر، جنگل 
تیرک های عمودی و ماشــین های پا در هوا شــده  . به روزهای خون و داغ و اشــک، مقاومت و رشادت 
و ایثار و شــهادت. برمی گردیم به نوای »حاج صادق« و لشــکر صاحــب الزمان که می رفــت تا انتقام 
ســیلی مادر را بگیرد. برمــی گردیم به نوســتالژی »چفیه« و »پــالک« و »عکس امام« گوشــه جیب 
رزمنده ها . به »از کرخه تا رایــن« و »دیده بان« و »برج مینو«. به ســال هایی کــه تن مان بوی باروت 
مــی داد از لمس تابوت شــهید و کوچــه هایمان عطر عشــق گرفته بــود از رد آخرین قدم هــای به جا 
 مانــده از غرور و غیرت. کوچــه هایمان به نام »نســترن« بود یا نبود، مهم نیســت، برای مــا و به خاطر 

ما رفتند. 
مصداق اقتدار و افتخاری اگر باشد، سندش شش دانگ به نام همین شیربچه ها می خورد. همین مردان 
مردی که این روزها و روزگار جای شان عجیب خالی اســت بس که شهر از »مردانگی« خالی شده است. 
این روزها سیم خاردار فاصله روح مان را بدجور خراش می دهد. از شما دور شدیم که خیلی چیزها یادمان 

رفت. چهل سالگی فرصت خوبیست برای یادآوری، حرف زیاد است... بماند.
چهل سال گذشت؛ در این چهل ســال اتفاقات زیادی افتاد، اما هرچه شد و هرکسی عوض شد و از هرکه 
و هرچه زخم خوردیم و قلب مان شکســت و غرورمان ترک برداشت ولی ...یاد شــهدا و عشق شهدا ما را 
زنده نگه داشت. آرزوی وصل شهدا، روزنه امیدمان شد و گلستان شــهدا همیشه جایی شبیه به بهشت 
خدا روی زمین بود که می شــد تمام دلتنگی ها و دلواپســی ها و ناگفته هایت را با شهدا شریک شوی و 
خیالت راحت باشد با »مرد« طرف هستی که »ناموس« سرش می شود. »غیرت« می فهمد و »عشق« 

را زندگی کرده است. 
بدا به حال ما، اگر زندگی ما، یاد شما را قاب نگیرد. به خواب های ما، به خیال شیرین وصل، سری بزنید. 
به این روزها و روزگارمان که جای خالی شما را نفس می کشد و نفسش می گیرد از این همه دلتنگی. اینجا 

داغ های کمرشکن و زخم هایی که شما مرهم شان هستید؛ زیاد است. 
هرچه و هرکه را فراموش کنیم ، شــما را فراموش نمی کنیم. شما مردان شــالیزار در جنگ، باغیرت های 
از پای زمیِن کشاورزی آمده تا دل دشمن بعثی. شــیربچه هایی که هنوز پشت لب تان سبز نشده بود و از 
دورترین روستاهای این کشور، عازم سخت ترین میدان و پرخطرترین آوردگاه جهاد شدید. رعناقامتانی 
که »علی اکبر« رفتید و »علی اصغر« برگشتید و چهلمین سالگرد آغاز جنگ تحمیلی یادآور همین قصه 
پرحماسه است. یادآور جاری شــدن خون هایی که برای حفظ کیان مقدس به زمین ریخته شد تا بگویند 

چیزی باالتر از غیرت ایرانی وجود ندارد... 
به نام نامی غیرت و غرور و عشق، شرم بر ما باد اگر یادمان برود شما را ...

برای چهل سالگی حماسه سرزمینم؛ ایران 

به نام نامی »غیرت«
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کشف نامه سمی ارسال شده برای »ترامپ«
رسانه های آمریکایی از کشف و معدوم ســازی یک نامه حاوی ماده سمی که برای دونالد ترامپ، 
رییس جمهور آمریکا ارسال شده بود، خبر دادند.شبکه سی ان ان به نقل از دو پرسنل امنیتی تایید 
کرد که این حادثه در اوایل هفته جاری رخ داده و این بسته حاوی ماده ای بسیار سمی »ریسین« 
است که با دو آزمایش نوع آن تایید شد. کلیه نامه های ارسال به مقصد کاخ سفید قبل از رسیدن به 
 FBI کاخ سفید در یک مرکز خارج از سایت مرتب سازی و اسکن می شود.در همین راستا، سخنگوی
در واشنگتن به خبرنگاران گفت که این دفتر با همکاری سرویس مخفی و سازمان بازرسی پستی 
در حال تحقیق درباره دریافت این بسته مشکوک از ســوی دولت است و افزود که اکنون خطری 
برای امنیت عمومی وجود ندارد.کارآگاهان می گویند نامه ها از کانادا ارسال شده و یک مظنون زن 

هم در این رابطه شناسایی شده است.

آمادگی »گلبدین حکمتیار « برای ائتالف با طالبان
رهبر حزب اسالمی افغانستان تمایل خود را برای تشکیل ائتالفی با طالبان در افغانستان ابراز کرد.

گلبدین حکمتیار، بــه طرفدارانش در مقر این حزب در کابل گفت: حزب اســالمی برای مذاکرات 
مستقیم با طالبان و همچنین برای مشارکت و همکاری آماده اســت. ما معتقدیم که اگر این دو 
گروه دست در دست یکدیگر دهند، این بحران در افغانســتان به زودی پایان خواهد یافت و هیچ 
نیرویی قادر نخواهد بود تا در مقابل آن بایستد.وی افزود: هنگامی که نخستین دور از مذاکرات میان 
دولت افغانستان و طالبان تکمیل شود، ما برای آغاز مذاکرات میان حزب اسالمی و طالبان آماده 
خواهیم بود و تصمیم گیری در این خصوص بر عهده طالبان است.طالبان از شنبه گذشته مذاکرات 
صلح مستقیم با دولت افغانستان را آغاز کرده و هنوز در خصوص این پیشنهاد حکمتیار اظهارنظری 
نداشــته اســت.اوایل ماه جاری میالدی، حکمتیار گفته بود که آمریکا درک کرده که حضورش در 

افغانستان هیچ نتیجه ای جز خسارات مالی و جانی نداشته است.

بازگشایی میادین نفتی لیبی، نتیجه فشارهای بین المللی 
به دنبال توافق میان طرف های لیبیایی جهت بازگشایی میادین نفتی این کشور، یک رسانه انگلیسی 
اعالم کرد موافقت حفتر با این اقدام تحت فشارهای بین المللی بوده است.روزنامه فایننشال تایمز اعالم 
کرد که خلیفه حفتر، رهبر نیروهای موسوم به »ارتش ملی لیبی« در نتیجه فشارهای بین المللی با از 
سرگیری فعالیت میادین نفتی شرق لیبی موافقت کرده است.رهبر نیروهای موسوم به »ارتش ملی 
لیبی«  ازسرگیری صادرات نفت این کشور را مشروط به توزیع عادالنه درآمدهای حاصل از آن کرد.وی در 
گفت وگوی تلویزیونی اظهار کرد که شرط از سرگیری تولید و صادرات نفت لیبی آن است که درآمدهای 
حاصله از فروش نفت به صورت عادالنه توزیع شــود و این پول صرف حمایت از گروه های تروریستی 
نشود.این تصمیم پس از آن اتخاذ شده است که خلیفه حفتر و احمد معیتیق، معاون رییس شورای 
ریاستی دولت وفاق ملی لیبی بر سر پایان وضعیت فوق العاده در میادین و بنادر نفتی لیبی توافق کردند.

آمریکایی ها نفت مسروقه از سوریه را به عراق منتقل کردند
منابع رسانه ای اعالم کردند که ایاالت متحده آمریکا اخیرا کاروانی متشکل از ۳۰ تانکر نفت مسروقه از 
سوریه را به عراق منتقل کرده اند.نیروهای آمریکایی کاروانی متشکل از ده ها تانکر حمل نفت را از سوریه به 
سمت خاک عراق منتقل کرده اند. این کاروان از طریق گذرگاه مرزی الولید، واقع در حومه شرقی حسکه، 
وارد عراق شده است.بر اساس این گزارش، منابع محلی اعالم کرده اند که این کاروان شامل ۳۰ تانکر حمل 
نفت و یک نفربر آمریکایی بوده که نفت استخراج شده از چاه های منطقه الجزیره را به عراق منتقل کرده 
است.گفتنی است؛ نیروهای آمریکایی به همراه نیروهای دموکراتیک سوریه )قسد( اغلب میادین نفتی 

سوریه در منطقه الجزیره )در دو استان حسکه و دیر الزور( را تحت کنترل دارند.

آمریکا بر سر بازگرداندن تحریم ها، رو در روی جامعه جهانی ایستاد؛

آخرین تیر »ترامپ« پرتاب شد

دولت مردان آمریــکا  ماه ها بود که جهت  علیرضا کریمیان
اقدام علیه ایران وعده می دادند و باالخره 
آن روز فرا رسید؛  اما ترامپ و تیم سیاست خارجی اش نتوانستند اقدام 
موثری در قالب یک اجماع جهانی علیه ایــران انجام دهند. وزیر امور 
خارجه آمریکا که چندی پیش بخت کشورش را در سازمان ملل آزمود و 
با عدم حمایت اعضای شورای امنیت با شکست بزرگی برای رسیدن به 
اجماع جهانی علیه ایران مواجه شــد، در بیانیه ای مدعی از سرگیری 
تحریم ها از جمله تحریم های تســلیحاتی علیه ایران شــده است که 
چندی پیش شورای امنیت ســازمان ملل با رد پیش نویس قطعنامه 
آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران، مخالفت صریح خود را با 
آن اعالم کرد و به جز آمریکا، تنها کشور دومینیکن به آن رای مثبت داد.

در بیانیه وزارت  امور خارجه آمریکا در خصوص بازگشــت تحریم های 
سازمان ملل علیه ایران آمده است: برای اعمال تحریم ها درنگ نمی 
کنیم و از تمام اعضای ســازمان ملل انتظار داریم که بــه طور کامل به 
تعهدات شان در قالب تحریم های بازگشــته، عمل کنند.وزارت خارجه 
آمریکا در این بیانیه، همچنین به تهدید صریح همه اعضای سازمان ملل 
درصورت عدم تمکین به این اقدام یکجانبه و غیرقانونی پرداخته و آورده 
است: چنانچه اعضای سازمان ملل به تعهدات خود  در قبال اجرای این 
تحریم  ها عمل نکننــد، آمریکا از اختیارات داخلــی خود برای تحمیل 

عواقبی علیه آنها استفاده خواهد کرد تا مطمئن شود که ایران از منافع 
فعالیت های ممنوع شده از سوی سازمان ملل سودی نمی برد. بیانیه 
وزارت امور خارجه آمریکا بار دیگربا تکرار ادعاها و اتهامات واهی علیه 
جمهوری اسالمی ایران و با اعالم اینکه فشار حداکثری علیه ایران ادامه 
خواهد یافت، آورده اســت:» در روزهای آینده دور جدیدی از اقدامات 
تکمیلی را اعالم خواهیم کرد که کارایی تحریم ها را تضمین کند و نقض 
کنندگان آن را به پاسخگویی وادارد«. این عقب گرد آمریکایی ها از برجام 
جهت بازگشــت تحریم ها البته با واکنش های منفی سازمان ملل و 
جامعه جهانی روبه رو شده است. عالوه بر دبیر کل سازمان ملل که رسما 
اعالم کرد نمی توانــد در ارتباط با ادعای آمریکا مبنی بر بازگشــت همه 
تحریم های ســازمان ملل علیه ایران اقدامی انجــام دهد زیرا »عدم 
قطعیــت« در این خصوص وجود دارد، فرانســه، روســیه و چین هم 
واکنش های سردی نسبت به این تقاضای دولت ترامپ از خود نشان 
دادند. در همین زمینه، سفیر فرانسه در سازمان ملل به تعهد سه کشور 
اروپایی به اجرای برجام اشــاره کــرد و افزود: به رغــم ادعای آمریکا، 
تحریم های ســازمان ملــل علیه ایــران همچنــان لغو شــده باقی 
می ماند.»نیکال دو ریویر« سفیر فرانسه در سازمان ملل متحد در پیامی 
توئیتری مخالفت کشــورش را با ادعای آمریکا مبنی بر بازگشت همه 
تحریم های بین المللی علیه ایران، اعالم کرد.»دو ریویر« نوشــت: سه 

کشور اروپایی آلمان، انگلیس و فرانسه به اجرای کامل برجام پای بند 
می مانند. این تنها راه مهار برنامه هســته ای ایران اســت. تحریم های 
ســازمان ملل ]علیه ایران[ همچنان لغو شــده باقــی می ماند و ایران 
همچنان مسئول عمل به وظایف خود ]در برجام[ است. نمایندگی روسیه 
در سازمان ملل نیز با انتقاد از این اقدام آمریکا، گفت: »دردناک است 
که شاهد این باشیم که کشوری به این بزرگی، بدین شکل به خودش 
توهین می کند و لجوجانه با دیگر اعضای شورای امنیت مخالفت دارد.

بر این اساس، نمایندگی روسیه همچنین تاکید کرد: »ایاالت متحده با 
تحمیل اراده خودخواهانه خود بر دیگران، به تضعیف قوانین بین المللی 
اصرار می ورزد.وزارت خارجه روسیه هم در واکنش به تالش آمریکا برای 
بازگرداندن تحریم ها علیه ایران اعالم کرد، تالش برای حفظ برجام ادامه 
خواهد یافت.مسکو گفته قطعنامه ۲۲۳۱ همچنان برقرار و موثر است و 
واشنگتن حق ندارد از جانب شورای امنیت سازمان ملل متحد سخن 

بگوید.
 این تقابل قدرت های جهانی و آمریکا در حالی بر ســر ایران باال گرفته 
است که کارشناسان و رسانه ها این اقدامات را نوعی زورگویی ترامپ به 
جامعه جهانی و مانور تبلیغاتی می دانند؛ اتفاقی که می تواند سرپوشی 
بر ناکامی ها و وعده های بر زمین مانده دولت اخیر آمریکا در سیاست 

خارجی باشد و در نهایت نمی تواند دوام چندانی داشته باشد.

رییس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه زمان بازدید 
دوم آژانس از مکان مورد درخواســت بیــن ایران و 
آژانس را به صورت عمومی اعــالم نمی کنیم، گفت: 
آژانس اعالم کرده، درخواست دیگری برای بازرسی 
ندارد.علی اکبر صالحی با اشاره به همکاری های ایران 
و آژانس بین المللی انــرژی اتمی،اظهار کرد: در این 
گونه امور سیاست و رویکرد جمهوری اسالمی ایران 
همواره در چهارچوب اصولی است که برای خود قائل 
شده است، اینگونه نیســت که هر بار یک نوع رفتار و 
عکس العمل نشان دهیم بلکه رفتار ایران مبتنی بر 
قواعدی است که نظام تعیین کرده و نمی توانیم از این 
اصول تخطی کنیم.رییس سازمان انرژی اتمی با بیان 
اینکه یکی از اصول جمهوری اسالمی ایران پای بندی 

به تعهداتی است که پذیرفته، بیان کرد: در برخی موارد 
تعهدی برای کشور ایجاد نمی کنیم و طبیعتا به هیچ 
محدودیتی پای بند نیســتیم زیرا تعهدی نداده ایم، 
اما وقتی تعهــدی می دهیم به آن پای بند هســتیم 
و خودمان را به آن ملتزم می دانیــم. این موضوع را 
مقام معظم رهبری نیز بارها در مواردی بیان کرده اند 
و فرموده اند: »ایران هر تعهدی که بدهد به آن ملتزم 
است«. این یک اصل مهم است که جمهوری اسالمی 
ایران آن را رعایت می کند. همکاری ایران با آژانس بین 
المللی انرژی اتمی در این چهارچوب تعریف می شود.

وی افزود: اگر آژانــس بین المللی انرژی اتمی طبق 
تعهدات، درخواستی از ایران داشــته باشد، با انجام 
آن مشــکلی نداریم؛ یعنی باید خواسته های آژانس 

بین المللی در چهارچــوب موافقت نامــه پادمان یا 
پروتکل الحاقی باشد و متقن، منطقی و دارای توجیه 
ارزیابی شود.وی افزود: با گفت وگوهایی که بین ایران 
و آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام شد، طبیعتا 
آن ها انتظار داشتند وقتی درخواســتی دارند، ایران 
واکنش سریعی را انجام دهد، از ســوی دیگر رفتار 
ما نیز طبیعی بود زیرا تا زمانی که قانع نشدیم، اجازه 

بازرسی ها را به آژانس ندادیم.

رییس سازمان انرژی اتمی:

آژانس اعالم کرده درخواست دیگری برای بازرسی ندارد

نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد گفت: رییس جمهور و وزیر امور خارجه کشورمان به صورت ویدئوکنفرانس در مجمع عمومی سازمان ملل به سخنرانی 
خواهند پرداخت.مجید تخت روانچی اظهار داشت: مجمع عمومی امسال به دلیل شرایط ویژه ای که در آمریکا به دلیل ویروس کرونا وجود دارد که البته تمامی 
جهان با این پدیده رو به رو هستند، به مانند هر سال برگزار نمی شود.نماینده دائم ایران در ســازمان ملل متحد گفت: سال جاری به دلیل شرایط ویژه، اجالس 
از طریق ویدئو کنفرانس و به صورت مجازی برگزار خواهد شد.تخت روانچی با اشاره به اینکه سال جاری هفتاد و پنجمین سالگرد تاسیس سازمان ملل متحد 
است، افزود: سال جاری یک جلسه خاص به مناسبت هفتاد و پنجمین سالگرد تاسیس سازمان ملل برگزار خواهد شد که در آن جلسه، محمدجواد ظریف وزیر 
امور خارجه کشورمان از طریق ویدئو کنفرانس به نمایندگی از ایران به سخنرانی خواهند پرداخت.وی عنوان کرد: روز سه شنبه)فردا( حسن روحانی، رییس جمهور 
کشورمان سخنرانی اصلی ما در مجمع عمومی را انجام خواهند داد. ما در این سخنرانی ها طبیعتا مواضع جمهوری اسالمی ایران نسبت به موضوعات مختلف 
بین المللی، به ویژه در حوزه یکجانبه گرایی و ظلم و ســتمی که دولت آمریکا در طول ســال ها علیه ملت ایران با اعمال تحریم های ظالمانه داشته است، تبیین 
می کنیم.نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در خاتمه خاطرنشــان کرد: موقعیت خوبی است که در اجالس سال جاری در مورد این موضوعات صحبت و 

این مسائل برای جامعه جهانی تشریح شود.

چهره روزسخنرانی ویدئوکنفرانسی ظریف و روحانی در سازمان ملل

 شورای نگهبان مصوبه مجلس در مورد کمیسیون قضایی
 را تایید کرد

عضو هیئت رییسه مجلس از تایید مصوبه مجلس درباره اصالح آیین نامه داخلی به منظور تعیین 
حد نصاب اعضای کمیسیون قضایی مجلس توسط شورای نگهبان خبر داد و گفت: نشست هیئت 
رییســه با رؤسای شــعب برای تعیین 
این حــد نصاب برگزار شد.حســینعلی 
حاجی دلیگانی گفت: شــورای نگهبان 
مصوبــه مجلــس درباره اصــالح ماده 
۳6 قانــون آیین نامــه داخلی مجلس 
در خصوص تعیین حــد نصاب اعضای 
کمیسیون قضایی را تایید کرد.وی افزود: 
بر همین اساس نشست اعضای هیئت 
رییسه مجلس با رؤســای شعب برای 
تعیین حــد نصاب اعضای کمیســیون 
قضایی مجلس روز گذشته برگزار  شد.عضو هیئت رییسه مجلس اظهار داشت: با توجه به حدنصاب 
 نرســیدن اعضای کمیســیون قضایی مجلس، کمیســیون آیین نامه طرحی را پیشــنهاد داد که 
 تعیین حد نصــاب بــرای اعضای کمیســیون قضایی در نشســت مشــترک هیئت رییســه با 
 رؤســای شــعب انجام شــود که این پیشــنهاد پس از تصویب در کمیســیون و صحن مجلس

 به تایید شورای نگهبان نیز رسید.

ایران به هرگونه راهزنی دریایی پاسخ جدی خواهد داد
ســخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه به آمریکایی ها می گوییم دوران راهزنی ها تمام شــده 
است، گفت: به هر اقدامی که ناقض حاکمیت ایران باشد، با جدیت و بدون تردید پاسخ داده خواهد 
شد.خطیب زاده در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه واکنش ایران به بازرسی کشتی های ایرانی توسط 
آمریکا و دیگر کشورها چیست؟، اظهار کرد: آمریکا در ادعای خود بسیار منزوی است. اینکه آمریکا 
در مرکز ادعایی قدرت خود این چنین منزوی شود، بهترین نشانه است که به شما بگوید چقدر قدرت 
آمریکا پوشالی است.وی افزود: آمریکا نتوانســت در فضای سیاسی و روندهای حقوقی به آنچه 
می خواهد، دست یابد به همین علت به سیاست قلدری برگشته است و می خواهد از طریق قلدری 
کارهایش را جلو ببرد.ســخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: این پیام را آمریکایی ها باید گرفته 
باشند که دنیا درحال تغییر اســت، ارکان قدرت هم در حال تغییر هستند و به دلیل سیاست های 

تحمیلی ترامپ، اولین قربانی این تغییر خود آمریکا خواهد بود.

 درخواست ورود دیوان محاسبات به نحوه هزینه کرد
 بودجه مقابله با کرونا 

نماینده مردم نجف آباد در مجلس شــورای اســالمی گفت: دیوان محاســبات باید بررســی کند 
مبالغی که برای مقابله با کرونا به دولت داده شــد، در چه جاهایی هزینه شــده اســت.ابوالفضل 
ابوترابی ادامــه داد: در حوزه انتخابیه بنده و سراســر کشــور بــرای مقابله با کرونــا و درمان آن 
مشــکل داریم و کشــور درگیر این بیماری شــده اســت.وی ادامه داد: دولت تنهــا ۳۰ درصد از 
مبلغی را که برای کرونا از صندوق توســعه ملی برداشــت کرده بود، به این بخش تخصیص داده 
اســت.نماینده مردم نجف آباد در مجلس شــورای اســالمی اظهار داشــت: دیوان محاســبات 
 باید بررســی کند مبالغی که بــرای مقابله با کرونــا به دولت داده شــد، در چــه جاهایی هزینه 

شده است.

کافه سیاست

فرمانده سابق نیروی دریایی سپاه: 

F35ها در امارات علیه 
ایران مستقر می شوند

فرمانده ســابق نیــروی دریایی ســپاه در 
خصوص  توافق اسراییل با برخی دولت های 
عربی گفــت: ترامپ دو هــدف را از توافقات 
صلح اسراییل با کشورهای عربی دنبال می 
کند؛ اول این که در بحران ناشی از ناکارآمدی 
دولت وی در کنترل بیمــاری کرونا به مردم 
آن کشور نشان دهد که برای افزایش امنیت 
اسراییل کار مهمی انجام داده است و توانسته 
دشمنان اســراییل را به دوســتان حکومت 
صهیونیستی تبدیل کند. با این اقدام، ترامپ 
امیدوار اســت تا رای او در انتخابات ریاست 
جمهوری افزایش یابد. سردار حسین اعالیی 
ادامه داد: دوم این که ترامپ می خواهد در 
مقابله با جمهوری اســالمی ایران گام های 
بلندی بردارد و تا می تواند کشــورهای عربی 
همسایه ایران را از توافق با جمهوری اسالمی 
دور کند و شــرایطی را فراهم کنــد تا بتواند 
دشــمنی بین کشــورهای عربــی و ایران را 
افزایش دهد. پس نفع اصلی این توافقات 
برای آمریکا و اســراییل اســت و کشورهای 
عربی را در باتالق دوری از مردم کشــورهای 
خود فرو می بــرد.وی، در مورد روند فروش 
اف ۳5 به ایران هم گفت فروش این جنگنده 
ها به نفع آمریکاست و یک بازار دائمی را برای 
تسلیحات آمریکا در امارات به وجود می آورد. 
از طرفی چون مستشارهای آمریکایی کنترل 
این جنگنده هــا را بر عهده دارنــد، بنابراین 
خیال اسراییل برای همیشــه راحت است. 
در واقع این جنگنده ها علیه ایران در امارات 
مستقر می شوند و با هماهنگی با اسراییل در 

اختیار امارات قرار می گیرند.

وزارت خارجه روسیه هم در واکنش به تالش آمریکا 
برای بازگرداندن تحریم ها علیه ایران اعالم کرد، تالش 

برای حفظ برجام ادامه خواهد یافت

بین الملل

شهرداری بادرود در نظر دارد طی تشریفات مزایده عمومی و حسب ضوابط و مقررات آیین نامه مالی شهرداریها، تفکیک زباله و پسماند شهری از مبدأ 
تا مقصد را طی قرارداد اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان درخواست می گردد از تاریخ نشر اولین آگهی جهت بازدید از محل 

مورد اجاره و دریافت اسناد و مدارک شرکت در مزایده به واحد  حقوقی شهرداری مراجعه نمایند.
۱- قیمت پایه اجاره بهاء سالیانه به مبلغ ۱/5۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.

۲- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهی حداکثر به مدت ۱۰ روز می باشد.
۳- هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.

4- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
5- برنده گان اول و دوم و سوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

6- پیشنهاد دهندگان می بایست 5 درصد مبلغ اجاره بهاء سالیانه مبلغ 75/5۰۰/۰۰۰ ریال را تحت عنوان سپرده شرکت در مزایده بصورت ضمانت نامه بانکی یا 
اسناد خزانه و یا فیش نقدی به حساب شماره ۱۰668۲۱9۰۰۰۱ نزد بانک ملی بادرود واریز و ضمیمه پیشنهاد خویش نمایند.

7- ســایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج اســت و متقاضی با امضای اســناد شــرکت در مزایده متعهد به پذیرش کلیه شرایط مندرج در 
قراردادخواهد بود.

آگهی مزایده نوبت اول

مجید صفاری- شهردار بادرودم الف:993653

چاپ اول



دوشنبه 31 شهریور  1399 / 3 صفر  1442/ 21 سپتامبر 2020/ شماره 3074
مدیرکل امور عشایر اصفهان:

یک چهارم عشایر اصفهان ارتباط مخابراتی ندارند
مدیرکل امور عشــایر اصفهان گفت: ۲۵ درصد عشــایر به دلیل مشــکل تامین برق دکل ها، از خدمات 
مخابرات بی بهره اند.مختار اسفندیاری خواهان تامین برق دکل های مخابراتی برای مناطق عشایرنشین 

اســتان اصفهان شــد و افزود : براساس 
قانون برنامه ششم توسعه وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات باید ۸۰ درصد مناطق با 
حداقل ۲۰ درصد خانوار را زیر پوشش شبکه 
مخابراتــی قرار دهد که مناطق عشــایری 
مشــمول این قانون اســت.مدیرکل امور 
عشــایر اصفهان با اشــاره به اینکه حدود 
۲۰ نقطه فاقد پوشــش شــبکه مخابراتی 
در استان شناسایی شــده است، تصریح 
کرد: اداره کل ارتباطات بــرای نصب دکل 

در حداقل ۶ نقطه مشــکلی ندارد؛ اما مشــکل اصلی در این زمینه تامین برق این دکل های مخابراتی 
است.وی خاطرنشان کرد: براساس مصوبه شورای عالی عشایر در ســال گذشته، مقرر شده که وزارت 
ارتباطات به منظور تامین برق ایــن دکل ها هماهنگی های الزم را با وزارت نیــرو انجام دهد ولی وزارت 
نیرو عنوان کــرده که توان مالی برای حمایت از تامین برق این دکل ها در اســتان را ندارد.اســفندیاری 
با بیان اینکه برخی از این نقاط کور، مناطق حســاس بین شهری و حاشــیه جاده های آسفالت است 
اظهارداشت: امور عشــایر اســتان اصفهان مســیرها و جاده های موردنیاز برای نصب و راه اندازی این 
دکل ها را احداث خواهد کرد.براســاس آمار اداره کل امور عشایر اســتان اصفهان، ۹ هزار و ۶۰۵ خانوار 
 عشــایری در اســتان اصفهان زندگی می کنند که این تعداد شامل ایالت قشــقایی، بختیاری و عرب

 جرقویه هستند.

330 هزار نفر واجد شرایط وام ودیعه شدند
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به ثبت نام حدود دو میلیون و ٢٢٠ هزار 
نفر براى دریافت تسهیالت مرابحه کاال و خدمات )ودیعه مسکن( می گوید: از حدود ۴۱۰ هزارنفری 
که مدارک خود را بارگذاری کردند، ۳۳۰ هزارنفر واجدشرایط شــناخته شدند و در حال معرفی به 
بانک های عامل هستند.محمود محمودزاده اضافه می کند: تا پایان شهریور، همه متقاضیان برای 

دریافت وام ودیعه مسکن به بانک ها  معرفی می شوند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان:
اصفهان با مازاد تولید مرغ، تخم مرغ و شیر مواجه است

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشــاورزی استان اصفهان گفت: استان اصفهان به طور 
مرتب در سه حوزه مرغ، تخم مرغ و شیر دام با مازاد تولید و خروج محصول از استان یا کشور مواجه 
است.حسین ایران دوست اظهارداشت: سرانه تولید تخم مرغ در استان ۵۰ درصد بیشتر از سرانه 
مصرف آن است و مازاد تولید باید به استان های دیگر و یا خارج از کشور صادر شود.وی ادامه داد: 
ساالنه ۱۰۴ هزار تن تخم مرغ در اصفهان تولید می شود که این مقدار به طور میانگین روزانه به حدود 
۲۸۰ تا ۳۰۰ تن می رسد که در برخی فصول به ۳۰۰ تن در روز و در بعضی ماه ها هم ۲۸۰ تن می شود.

ایران دوســت با بیان اینکه باید برای صادرات و مازاد تولید محصوالت دام و طیور استان راهکاری 
اندیشیده شود، خاطرنشان کرد: امسال با تالش تولیدکنندگان و برنامه ریزی در مجموعه دولت، 
در همه حوزه ها با افزایش تولید مواجه هستیم و همچنان با دپوی گوشت قرمز، گوشت مرغ و تخم 

مرغ در جامعه مواجهیم.

 آمار نشان می دهد که پرداخت وام حمایتی کرونا در شهرستان کوچک بیشتر از شهر اصفهان بوده است؛

کاشان؛ پیشتاز در ارائه وام های کرونایی

پرداخت تســهیالت حمایتــی به فعاالن  مرضیه محب رسول
اقتصادی و شــاغالن کســب و کارهای 
آســیب دیده از کرونا در ۱۴ رســته منتخب و شناسایی شده از سوی 

وزارت کار از ۱۳ خرداد آغاز شد.
 بر اســاس جدیدترین آمار ،  تا کنون ۴۹۲ هزار و ۵۱۰ بنگاه متقاضی 
دریافت تسهیالت کرونا که شــامل ۸۹۲ هزار و ۵۴۷ شغل می شود، 
در ســامانه کارا ثبت نام کرده اند.در میان ثبت نــام کنندگان رانندگان 
حمل و نقل مســافری، آموزشگاه ها و آرایشــگاه ها، فروش پوشاک 
زنانه، باشگاه های ورزشــی، مراکز توان بخشی و مدارس غیرانتفاعی 
بیشــترین تعداد متقاضیان دریافت تســهیالت را به خود اختصاص 
دادند، هر چند ایــن تنها آغاز راه برای این مشــاغل بــود. پس از آن 
صاحبان کســب و کارها بودند که برای گذشــتن از هفت خوان بانک 
ها گرفتار شــدند. منابع بانک مرکزی اعالم کرده اند برای ۴۹۲ هزار و 
۵۱۰ بنگاهی که در ســامانه کارا جهت دریافت تسهیالت ثبت نام کرده 
اند، ۹ هزار و ۲۶۲ میلیارد تومان اعتبار الزم اســت که تا کنون سه هزار 
و ۱۰۴ میلیارد تومان معادل ۳۰ درصد پرداخت شــده است؛ اعدادی 
که به خوبی نشان می دهد در شرایطی که وضعیت اقتصادی بسیاری 
از کسب وکار ها خوب نیســت و تعداد زیادی از آن ها حتی ورشکست 

شــده اند؛ کمتر فعال اقتصادی و تولیدکننده ای بــه دنبال گرفتن وام 
کرونایی بوده است.

هر چند بانک مرکزی پیش بینی کرده که ۱۹ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان 
تســهیالت توســط ۱۹ بانک عامل به متقاضیان دریافت وام کرونایی 
پرداخت شــود. البته بر اســاس آمار، همین منبع فقط به ۲۷ درصد 
تقاضاها پاسخ مثبت داده و بقیه تقاضاها را در فرآیندهای بروکراتیک 
معطل نگه داشته است. به بیان دیگر می توان گفت از هر ۴ درخواست، 
تنها به یکی پاسخ مثبت داده شده است. حرکت الک پشت وار اعطای 
وام کرونا در اصفهان و سراسر کشــور در حالی ادامه دارد که همچنان 
دریافت وام ۱۲ درصدی با بازپرداخت های ماهیانه میلیونی و به شرط 
اینکه هیچ کارگری اخراج و تعدیل نشود؛ پیش شرط های دریافت وام 
کرونا برای کسب وکارهاست و بســیاری از فعاالن اقتصادی معتقدند 
آن ها در شرایط ســخت اقتصادی توان بازپرداخت وام جدید و تعهد 
جدید بانکی را ندارند و از همین رو برای دریافت وام کرونا هم اقدامی 

انجام نداده اند.
در این شــرایط، بنگاه ها و کســب و کارهای متقاضی در اصفهان هم 
وضعیت خوبی ندارنــد. در حالی کــه چندی پیش ســازمان کار در 
اصفهان اعالم کرد پرداخت وام کرونایی به کســب و کارهای اصفهان 

با استقبال چندانی روبه رو نشده اســت؛ اما حاال آمار نشان می دهد 
این پرداخت ها در شهرستان کوچک تری مانند کاشان بیشتر از شهر 
اصفهان بوده است. رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان 
کاشان گفته است: سیســتم بانکی این شهرستان در استان اصفهان 
پیشتاز است.حسین رمضانی افزود: سیســتم بانکی این شهرستان 
از افزون بر ۵۱۴ میلیارد ریال تســهیالتی کــه بنگاه های اقتصادی در 
قالب یک هزار و ۲۸۵ پرونــده متقاضی بودند، تا کنون ۱۵۷ میلیارد و 
۷۹۰ میلیون ریال پرداخت کرده که برابر ۳۱ درصد تسهیالت رسیده به 

سیستم بانکی است.
وی بیان کرد: سیســتم بانکی در سطح اســتان اصفهان عملکرد ۲۷ 
درصدی در همین مدت داشــته که این تفاوت چهــار درصدی مؤید 
عملکرد بهتر بانک های شهرســتان نسبت به متوســط استان است. 
ســنگ اندازی و بروکراســی های پیچیــده در کنار شــروطی مانند 
نداشتن چک برگشتی بانکی، نداشــتن بدهی بانکی معوق، داشتن 
ضامن و ضمانت نامه های الزم و موارد دیگر موجب شــده تا صاحبان 
مشــاغل عطای این وام را به لقای آن ببخشند و دست شان در جیب 
 خودشــان باشــد تا گرفتار بدهی های بــی رحمانه به شــبکه های

 بانکی نشوند.

مدیرکل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهان از 
آزادســازی۳۱۵ هکتار از اراضی بســتر و حریم تمام 
رودخانه های اســتان اصفهــان به غیــر از رودخانه 
زاینده رود خبر داد.منصور شیشــه فروش با اشاره به 
اقدامات آزادسازی و ساماندهی رودخانه های استان 
اصفهان اظهار داشت: اهمیت آزادسازی و ساماندهی 
رودخانه های استان اصفهان بر کسی پوشیده نیست 
و به موازات آزادسازی و ســاماندهی رودخانه زاینده 
رود، اقدامات مشابهی در ســایر رودخانه های استان 

اصفهان انجام می شود.وی، با بیان اینکه در ۱۰۰ هکتار 
از اراضی حریم و بستر رودخانه مرغاب در شهرستان 
تیران و کرون آزادسازی انجام شده است، تصریح کرد: 
برای آزادســازی در پنج هکتار از اراضی حریم و بستر 
رودخانه قهنویه شهرستان مبارکه هم اقدام شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به 
اینکه بیش از ۱۶ کیلومتر از مسیر رودخانه های شور، 
قهنویه و سلمان احیا و آزادسازی شده است، تصریح 
کرد: بیش از ۹ کیلومتر از بســتر فعال رودخانه دامنه 
داران از سرشاخه های زاینده رود آزادسازی شد. وی 
ادامه داد: این اقدام در تالش دو ساله دفتر مهندسی 
رودخانه های شــرکت آب منطقه ای به نتیجه رسید 
و رودخانه ای که به صورت کامل توســط کشاورزان و 
مجاورین به تصرف درآمده بود، بدون شــکایتی و با 

برگزاری جلسات با اهالی بیش از ۲۲ هکتار آزادسازی 
شد.شیشــه فروش بــه آزادســازی رودخانه های 
خشــک رود و کهن رود شهرستان گلپایگان هم اشاره  
کرد و گفت: اقدامــات آزادســازی در رودخانه قزاآن 
در شــهر قمصر و رودخانه های حیدر و سوک چم در 
شهرستان کاشان هم انجام شده اســت.وی افزود: 
بالغ بر یک هکتار از اراضی رودخانه خوانسار آزادسازی 
شده است. رودخانه کهرویه شــهرضا و شور دهاقان 
هم از نخاله پاکسازی و نسبت به تصرفات کشاورزی 
آزادسازی شد.شیشه فروش با بیان اینکه ۳۱۵ هکتار از 
اراضی بستر و حریم تمام رودخانه های استان به غیر از 
رودخانه زاینده رود آزادسازی شده است، اظهار داشت: 
طرح پیشگیری از سیالب و آزادسازی در ۱۱۰ کیلومتر از 

مسیل رودخانه های استان اجرایی شده است.

آزادسازی 31۵ هکتار از اراضی رودخانه های اصفهان 

خبر روز

در حالی که چندی پیش سازمان کار در اصفهان اعالم کرد 
پرداخت وام کرونایی به کسب و کارهای اصفهان با استقبال 
چندانی روبه رو نشده است؛ اما حاال آمار نشان می دهد این 
پرداخت ها در شهرستان کوچک تری مانند کاشان بیشتر از 

شهر اصفهان بوده است

اصالح خط انتقال آب کنار پل هونجان
به گزارش روابط عمومی آبفای شهرضا، با درخواست بنیاد مسکن و دهیاری روستای هونجان ، به منظور 
ایجاد سهولت در عبور آب های جاری حاصل از نزوالت جوی و جلوگیری از ایجاد سیل در روستای مذکور، 
ضمن انجام عملیات بازسازی و تعریض پل ، در کوتاه ترین زمان ممکن ، لوله خط انتقال آب شرب که 
در زیر پل واقع شده بود، اصالح  شد . گفتنی اســت؛ بدین منظور از لوله قطر ۱۲۵ میلی متر پلی اتیلن به 

طول ۴۰ متر استفاده شد.

تعمیر اسکروپمپ شماره 2 تصفیه خانه فاضالب شاهین شهر
به گزارش روابط عمومی آبفای شاهین شهر، اسکرو پمپ شماره ۲ فاز اول تصفیه خانه فاضالب شاهین 
شهر تعمیر و در مدار بهره برداری قرار گرفت. الزم به توضیح است که این عملیات ظرفیت پمپاژ ورودی 

فاضالب را به ۱۲۰۰ متر مکعب بر ساعت افزایش می دهد.

سرویس و الیروبی پمپ های مکانیکی تصفیه خانه فاضالب 
شاهین شهر

به گزارش روابط عمومی آبفای شاهین شهر، عملیات سرویس، الیروبی و نظافت پمپ های مکانیکی 
در تصفیه خانه فاضالب منطقه انجام  شد. الزم به توضیح است که این عملیات به علت کاهش راندمان و 

مکش پمپ های مکانیکی فاز اول تصفیه خانه فاضالب شاهین شهر، صورت گرفت.

استاندارد سازی انشعابات آب واحدهای مسکونی شهر نصرآباد
 به گزارش روابط عمومی آبفای جرقویه، به دنبال اصالح شبکه توزیع آب خیابان امام خمینی )ره( شهر 
نصرآباد به طول ۲۲۵ متر، عملیات اصالح و استانداردسازی انشعابات آب ۱۷ واحد مسکونی واقع در این 
خیابان با هزینه ای بالغ بر ۱۵۰ میلیون ریال انجام شد. الزم به توضیح است با اجرای این طرح ، مشکل 
اجرای غیر اصولی و حوادث انشعابات مرتفع  شد و این امر نقش بسزایی در رضایت مندی مشترکان و 

کاهش میزان پرت آب دارد.

تعویض 112 کنتور معیوب در سطح آبفای منطقه یک
به گزارش روابط عمومی آبفای منطقه یک اصفهان، در ماه گذشته ۳۰ هزار و ۱۳۶ فقره کنتور توسط واحد 
کنتورنویسی آبفای منطقه یک اصفهان قرائت و ۱۱۲ دســتگاه تعویض شده است.الزم به ذکر است در  
این دوره ۲۴هزار و ۲۰۴ قبض آب بها برای مشترکین آبفای منطقه یک صادر شده که ۱۰۰ درصد قبوض به 
صورت غیر حضوری پرداخت شده است.همچنین در مرداد ماه سال جاری ۲۳۶ مورد انشعاب آب، ۳۲ 
مورد شبکه آب و شیرآالت، ۹۹ مورد انشــعابات فاضالب و ۸۱ مورد شبکه و منهول های فاضالب توسط 

پیمانکاران واحد حوادث آبفای منطقه یک رفع حادثه شده است.

اجرای 1140 متر لوله گذاری آب و فاضالب در سطح آبفای منطقه یک
به گزارش روابط عمومی آبفای منطقه یک اصفهان، در ماه گذشته ۴۳ فقره حق انشعاب آب و ۲۷ فقره 
حق انشعاب فاضالب به مشــترکین آبفا منطقه یک اصفهان واگذار شده است.همچنین در  این دوره، 
تعداد ۲۹ فقره انشعاب آب و ۱۵ فقره انشعاب فاضالب توسط پیمانکار و با نظارت دستگاه نظارت در سطح 
این منطقه نصب شده است.الزم به توضیح است ۹۵۵ متر خط لوله آب و ۱۸۵ متر خط لوله فاضالب که 
شامل عملیات های توسعه شبکه و توسعه خطوط انتقال آب و اصالح خطوط اصلی و فرعی و انتقال شبکه 

فاضالب است، توسط پیمانکاران و با نظارت امور آبفای منطقه یک نصب شده است.

کافه اقتصاد

مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی اصفهان:آبفا

کشت بهاره امسال بیش از منابع آبی بود
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با تاکید بر اینکه کشاورزان باید طبق الگوی کشت و منابع آبی محصوالت خود را کشت کنند، گفت: به رغم توصیه ها 
درباره محدودیت منابع آب، امسال سطح زیر کشت ذرت علوفه ای در استان اصفهان افزایش یافت.پیمان فیروزنیا با بیان اینکه برنامه کشت برای محصوالت مختلف 
وجود دارد، اظهار کرد: ذرت علوفه ای ساالنه در سطح ۱۷ هزار هکتار از اراضی کشاورزی بسیاری از شهرستان های استان ویژه در مناطق مرکزی مانند شهرستان اصفهان، 
برخوار، میمه، شاهین شهر، مبارکه، شهرضا و حتی طی سال های اخیر در شهرستان های سردسیر غرب و جنوب استان نیز کاشته می شود.وی افزود: با توجه به محدودیت 
منابع آبی و ذخیره سد زاینده رود، امسال پیش از رهاسازی آب برای کشت بهاره )تابستانه( به ادارات شهرستانی ابالغ کردیم با نظام صنفی کشاورزان شهرستان ها هماهنگ 
شود تا کشاورزانی که می خواهند کشت بهاره داشته باشند با آب مطمئنه اقدام به کشت کنند زیرا بدون هیچ تردیدی می دانستیم کشاورزان در پایان کشت دچار مشکل 
شوند. مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ادامه داد: کشاورزان با توجه به فضا و منابع آبی که در اختیار داشتند؛ بسیاری خودشان چاه آب دارند و آب 
رودخانه نیز بود از این رو سطح زیر کشت را افزایش دادند و تیرماه هنگامی که آب برای کشت بهاره )تابستانه( افزایش یافت، به مرور کشت کردند. البته کشت نامتناسب 

با منابع آبی سبب شد تا برای تامین آبیاری های نوبت آخر دچار مشکل شوند.

فروشگاه شناور 
اپل در سنگاپور

افتتاح نخستین فروشگاه 
شــناور اپــل در مارینا بی 

سنگاپور انجام شد.

وز عکس ر

عکس: میزان

راهکارها و کارگاه ها برای 
به عرش رسیدن »فرش«

توسعه کارگاه های متمرکز فرش دستباف 
و مجتمع های قالی بافی در دســتور کار 
قرار گرفت.رییس مرکز ملی فرش ایران 
در نشســت شــورای گفت وگوی دولت 
و بخــش خصوصی با موضوع بررســی 
مســائل و مشــکالت صنعــت فــرش 
دســتباف مهم ترین اولویــت این مرکز  
را توســعه کارگاه هــای متمرکــز فرش 
دســتباف و مجتمع هــای قالی بافــی 
دانســت و گفت: با این طرح، از ظرفیت 
جوانان و افــراد زیر پوشــش خیریه ها 
برای ایجاد اشــتغال و کارآفرینی به ویژه 
در مناطق محــروم حمایت می شــود.

فرحناز رافع افزود: برای این کار، بخشی 
از تسهیالت از ردیف بودجه فنی اعتباری 
مرکز ملــی فرش ایران و بخشــی هم از 
طریق تسهیالت توســعه روستایی و نیز 
ســامانه کارا )وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی( در نظر گرفته شده است.وی 
گفت: ۲۰ درصد از بودجه ســامانه کارای 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متعلق 
به فرش دستباف است.معاون هماهنگی 
امور اقتصادی اســتاندار هم با اشاره به 
اینکه در حال حاضر بیش از ۲۷۰ هزار نفر 
در این حرفه مشغول به کار هستند، گفت: 
تاکنون ۳۰ هــزار نفر از این تعــداد بیمه 
شده اند.قاضی عسگر افزود: بیش از ۱۹ 
هزار نفر از واجدان شــرایط قانون تامین 
اجتماعی قالی بافان در صف بیمه شدن 
هستند که باید اعتبارات الزم در اختیار قرار 
گیرد.ایرج موفق، رییس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اصفهان هم با بیان اینکه 
با توجه به شهرت جهانی فرش دستباف، 
صادرات آن باعث اشــتغال پایدار و رونق 
اقتصادی اصفهان می شــود، گفت: طی 
چهار ماه گذشته، ۴۷۲ هزار دالر صادرات 
فرش دستباف از اســتان اصفهان صادر 
شده که در مقایســه با مدت مشابه سال 

قبل، ۱.۶ درصد رشد نشان می دهد.
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آگهی

مفاد آراء
6/138 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

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

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

یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض . دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند
 1( رای شماره 139960302034006641 هیأت اول0 سید جواد محتشمیان فرزندسید 
محمد بشماره  شناسنامه 1124 صادره از کاشان بشماره ملی 1261523148 -  ششدانگ 
قطعه زمین محصور  مشتمل بر انباری بمساحت 113/31مترمربع بشماره1 فرعی از پالک 

1573- اصلی واقع در بخش 1 کاشان)مالکیت رسمی( 
2( رای شــماره 13996030203406001 هیأت اول0 ســید حمید رضــا کامل فرزند 
سید علی اصغربشماره  شناســنامه 420 صادره از کاشان بشــماره ملی 1262292883 
-  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 276/29مترمربع بشماره8 فرعیاز پالک 3344 – اصلی 
تشکیل شده ازشمارههای 4 فرعی از3344 و 1 فرعی از  3309- اصلی واقع در بخش 1 

کاشان)مالکیت رسمی( 
3( رای شــماره 139960302034006154 هیأت اول0 عباس تنباکوکار  فرزند محمد 
بشماره  شناسنامه 0 صادره از کاشان بشماره ملی 1250523923 -  ششدانگ یکباب مغازه 
بمساحت 44/78مترمربع بشماره15 فرعی مجزی از 13  فرعی از پالک 4347- اصلی 

واقع در بخش 1 کاشان)مالکیت رسمی( 
4( رای شــماره 139960302034005582هیأت اول. عذرا کبریتی فرزند میرزا بشماره 
شناسنامه 1452 صادره از نطنز به شــماره ملی1239299230 -  ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 144/45 مترمربع بشماره 3510 فرعی مجزی از 1508  فرعی از پالک1- اصلی 

واقع در چهارباغ بخش 2 کاشان )مالکیت رسمی (
5( رای شماره 139960302034005765هیأت دوم. محمد داود آبادی فرزند اکبر بشماره 
شناسنامه 343 صادره از کاشان به شماره ملی1261693019 -  ششدانگ یکباب  مغازه 
بمساحت 25/30 مترمربع بشماره 12049 فرعی مجزی از 22  فرعی از  پالک 2- اصلی 

واقع در صالح آباد بخش 2 کاشان )خریداری از اکبر داود آبادی (
6( رای شماره 139960302034005763هیأت دوم. ملیحه داود آبادی فرزند اکبر  بشماره 
شناسنامه 6901 صادره از کاشان به شماره ملی1260575462 -  سه دانگ از  ششدانگ 
یکباب  مغازه بمساحت 24/88 مترمربع بشــماره 12050  فرعی  مجزی از 22  فرعی از 

پالک2- اصلی واقع در صالح آباد بخش 2 کاشان )خریداری از اکبر داود آبادی (
7( رای شــماره 139960302034005764هیأت دوم. معصومه داود آبادی فرزند اکبر 
بشماره شناسنامه 6902 صادره از کاشان به شــماره ملی1260575470 - سه دانگ از 
ششدانگ یکباب مغازه بمســاحت 24/88 مترمربع بشماره 12050  فرعی  مجزی از 22  
فرعی از پالک2- اصلی واقع در صالح آباد بخش 2 کاشان )خریداری از اکبر داود آبادی (

8( رای شماره 139960302034005766هیأت دوم. ملیحه داود آبادی فرزند اکبر  بشماره 
شناسنامه 6902 صادره از کاشان به شماره ملی1260575462 - سه دانگ از ششدانگ 
یکباب مغازه بمساحت 28/30 مترمربع بشــماره 12051 فرعی  مجزی از 22  فرعی از 

پالک2- اصلی واقع در صالح آباد بخش 2 کاشان )خریداری از اکبر داود آبادی (
 9( رای شــماره 139960302034005769هیأت دوم. معصومه داود آبادی فرزند اکبر  
بشماره شناسنامه 6901 صادره از کاشان به شــماره ملی1260575470 -  سه دانگ از  
ششدانگ یکباب  مغازه بمساحت 28/30 مترمربع بشماره 12051  فرعی  مجزی از 22  
فرعی از پالک2- اصلی واقع در صالح آباد بخش 2 کاشان )خریداری از اکبر داود آبادی (

10( رای شماره 139960302034005254 هیأت دوم0 مرضیه قربانی حسنارودی فرزند 
محمد  بشماره شناسنامه 687 صادره از کاشان به شماره ملی 1260942341- ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 109/80 مترمربع بشماره 786 فرعی از پالک 3- اصلی واقع در غیاث 

آباد  بخش 2 کاشان )مالکیت رسمی(
 11( رای شماره 139960302034006826 هیأت اول0 مســکن کارکنان شهرداری 
کاشان بشناسه ملی10260052968 - ششدانگ  قطعه زمین  مشتمل بر چند باب خانه 
بمســاحت 15798/60 مترمربع بشــماره 1942 فرعی مجزی از 1878 فرعی  از پالک 

10- اصلی واقع در اقبالیه  بخش 2 کاشان )مالکیت رسمی( 
12( رای شــماره 1399603020340032050 هیأت دوم 0 منصوره تابنده فرزند محمد 
مهدی بشماره شناسنامه 73  صادره از کاشان به شماره ملی 1262118875-  سه دانگ 
از ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 171/05 مترمربع بشماره 9403 فرعی مجزی از 759 
فرعی از پالک 11- اصلی واقع در زیدی  بخش 2 کاشان) خریداری از حسین تخم قندکار(

13 ( رای شــماره 1399603020340032049 هیأت دوم 0 مهدی صفائی منش فرزند 
حسین بشماره شناســنامه 49666  صادره از کاشان به شماره ملی 1260486710-  سه 
دانگ از ششدانگ یکبابخانه  بمســاحت 171/05 مترمربع بشماره 9403 فرعی مجزی 
از 759 فرعی از پالک 11- اصلی واقع در زیدی  بخش 2 کاشــان) خریداری از حسین 

تخم قندکار(
14 ( رای شــماره 139960302034005072 هیأت اول 0 راضیه بیکی فرزند حسینعلی 
بشماره شناسنامه 1744 صادره از کاشان به شــماره ملی 1261870174- سه دانگ از 
ششدانگ یکبابخانه  بمســاحت 170/15 مترمربع بشماره 10263 فرعی مجزی از 430 

فرعی از پالک 11- اصلی واقع در زیدی  بخش 2 کاشان) مالگیت رسمی( 
15( رای شماره 139960302034005071 هیأت اول 0 محمد شاه باالیی فرزند رمضان 
بشماره شناســنامه 919  صادره از کاشان به شــماره ملی 1261748395- سه دانگ از 
ششدانگ یکبابخانه  بمســاحت 170/15 مترمربع بشماره 10263 فرعی مجزی از 430 

فرعی از پالک 11- اصلی واقع در زیدی  بخش 2 کاشان) مالگیت رسمی(
16( رای شماره 139960302034005055 هیأت اول 0 زهرا دشت ناجی آبادی فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 6711  صادره از کاشان به شماره ملی 1263379621-  ششدانگ 
یکبابخانه  بمساحت 136/82 مترمربع بشماره 10264 فرعی مجزی از 505 فرعی از پالک 

11- اصلی واقع در زیدی  بخش 2 کاشان) مالگیت رسمی(
17 ( رای شــماره 139960302034004190 هیأت اول 0 فاطمــه غفوری فینی فرزند 
حسین  بشماره شناسنامه 8935  صادره از کاشان به شماره ملی 1263401864-  سه دانگ 
از ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 126/60 مترمربع بشماره 10265 فرعی مجزی از 5578 

فرعی از پالک 11- اصلی واقع در زیدی  بخش 2 کاشان) مالگیت رسمی( 
18( رای شماره 139960302034004189 هیأت اول 0 حسن شریعت زاده فرزند عباس  
بشماره شناسنامه 3299 صادره از کاشان به شــماره ملی 1262106429-  سه دانگ از 
ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 126/60 مترمربع بشماره 10265 فرعی مجزی از 5578 

فرعی از پالک 11- اصلی واقع در زیدی  بخش 2 کاشان) مالگیت رسمی(
 19( رای شــماره 139960302034005635 هیأت اول 0 صدیقه خورشــا فرزند علی  
بشماره شناســنامه 845  صادره از کاشان به شــماره ملی 1262297133-  دو دانگ از 
ششدانگ قطعه زمین مزروعی محصور  بمساحت 968/61 مترمربع بشماره 10266 فرعی 
مجزی از 283 فرعی از پالک 11- اصلی واقع در زیدی  بخش 2 کاشان) مالگیت رسمی(

20( رای شماره 139960302034005634 هیأت اول 0 زهره صبوری فرد فرزند محمود  
بشماره شناســنامه 896 صادره از کاشان به شــماره ملی 1262279607-  دو دانگ از 
ششدانگ قطعه زمین مزروعی محصور  بمساحت 968/61 مترمربع بشماره 10266 فرعی 
مجزی از 283 فرعی از پالک 11- اصلی واقع در زیدی  بخش 2 کاشان) مالگیت رسمی(

21( رای شــماره 139960302034005636 هیأت اول 0 امیر حسین یاوری زاده فرزند 
عباس  بشماره شناســنامه 3357  صادره از کاشان به شــماره ملی 1261980654-  دو 
دانگ از ششــدانگ قطعه زمین مزروعی محصور  بمســاحت 968/61 مترمربع بشماره 
10266 فرعی مجزی از 283 فرعی از پالک 11- اصلی واقع در زیدی  بخش 2 کاشان) 

مالگیت رسمی(
22( رای شــماره 139960302034005047 هیأت اول 0 فاطمه جوزق کار فرزند علی 
اکبر  بشماره شناسنامه 1275  صادره از کاشان به شماره ملی 1261850386- دودانگ 
از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 189/95 مترمربع بشماره 10267 فرعی مجزی از 466 

فرعی از پالک 11- اصلی واقع در زیدی  بخش 2 کاشان) مالگیت رسمی(
23( رای شماره 139960302034005043 هیأت اول 0 امیرحسین جوزق کار فرزند علی 

اکبر  بشماره شناسنامه 1490  صادره از کاشان به شماره ملی 1261754107-  چهاردانگ 
از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 189/95 مترمربع بشماره 10267 فرعی مجزی از 466 

فرعی از پالک 11- اصلی واقع در زیدی  بخش 2 کاشان) مالگیت رسمی( 
24( رای شماره 139960302034005824 هیأت دوم 0 محمد رضا قنبری فرزند عباس  
بشماره شناســنامه 407  صادره از کاشان به شــماره ملی 1260670228- ششدانگ 
یکبابخانه  بمساحت 167/95 مترمربع بشماره 10270 فرعی مجزی از 521 فرعی از پالک 

11- اصلی واقع در زیدی  بخش 2 کاشان) خریداری از انیس عناصریان(
25( رای شــماره 139960302034004928 هیأت دوم0 زهره نوابی جوشقانی فرزند 
حسن  بشماره شناسنامه 1544 صادره از کاشان بشماره ملی 1261179927-  سه دانگ 
از ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 30/15 مترمربع بشماره 4449 فرعی مجزی از 1712  
فرعی  از پالک 12 - اصلی واقع درجمال آبادبخش 2 کاشان)  خریداری ازعزیزاهلل خان 

فرزین  (
26( رای شماره 139960302034004927 هیأت دوم0 محسن سراجی فرزند محمد آقا  
بشماره شناسنامه 21 صادره از کاشان بشماره ملی 1263182161-  سه دانگ از ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 30/15 مترمربع بشماره 4449 فرعی مجزی از 1712  فرعی  از پالک 

12 - اصلی واقع درجمال آبادبخش 2 کاشان)  خریداری ازعزیزاهلل خان فرزین  ( 
27( رای شماره 139960302034020414 هیأت اول 0  اسمعیل طالبیان زاده  سادیانی 
فرزند نصر اله بشماره شناسنامه 6 صادره از کاشان بشماره ملی 1262756278-  سه دانگ 
از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 186/22 مترمربع بشماره 5819 از 488 فرعی از پالک 

13 - اصلی واقع دردشت حکیم  بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی( 
28( رای شماره 139960302034020415 هیأت اول 0  فاطمه باقی مرقی فرزند ماشااله 
بشماره شناسنامه 15 صادره از کاشان بشماره ملی 1262785901-  سه دانگ از ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 186/22 مترمربع بشماره 5819 از 488 فرعی از پالک 13 - اصلی 

واقع دردشت حکیم  بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی( 
29( رای شماره 139960302034005485 هیأت اول 0 علی اصغر آخوندی فرزند حسن 
بشماره شناسنامه 1 صادره از کاشان بشماره ملی 1263243215-  چهاردانگ از ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 112/5 مترمربع بشماره 6241 از 493 فرعی از پالک 13 - اصلی واقع 

دردشت حکیم  بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی( 
30( رای شــماره 139960302034005487 هیأت اول 0  زهره رضوانیان رهقی فرزند 
احمد بشماره شناسنامه 20 صادره از کاشان بشــماره ملی 1263281907-  دو دانگ از 
ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 112/5 مترمربع بشــماره 6241 از 493 فرعی از پالک 

13 - اصلی واقع دردشت حکیم  بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی(
31 ( رای شماره 139960302034005628 هیأت اول0 اسماء بابائی فرزند محمد تقی 
بشماره شناسنامه 326 صادره از آران و بیدگل  بشماره ملی 6199716752- ششدانگ 
یکبابخانه مسکونی بمساحت 85/5 مترمربع بشــماره 25215  فرعی مجزی از   9510 

فرعی از پالک 15 - اصلی واقع درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی(
32 ( رای شماره 139960302034005342 هیأت اول 0 غالمرضا یحیی آبادی  فرزند 
نصرت اله  بشــماره شناســنامه 682 صادره از کاشان  بشــماره ملی 1261298871-  
ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 100 مترمربع بشــماره 25216  فرعی مجزی از   5814 

فرعی از پالک 15 - اصلی واقع درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی( 
33( رای شــماره 139960302034005349 هیأت اول 0  محمد حســینی فرزند کرم 
خدا  بشماره شناسنامه 4346 صادره از پلدختر  بشماره ملی 4859232593-  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 130/68 مترمربع بشماره 25222  فرعی از پالک 15 - اصلی واقع 

درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی( 
34( رای شــماره 139960302034005673 هیــأت دوم 0  محســن ارتجائی برزکی   
فرزند رمضان  بشماره شناسنامه 2867 صادره از کاشان  بشماره ملی 12609325048-  
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 86/95 مترمربع بشماره 25223  فرعی از پالک 15 - اصلی 

واقع درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی( 
35( رای شــماره 139960302034005348 هیأت اول0 تقی استاد زاده   فرزند شکری  
بشماره شناسنامه 1352 صادره از کاشان  بشماره ملی 1261311272-  ششدانگ  قطعه 
زمین مزروعی بمساحت 1953/90 مترمربع بشماره 25224  فرعی از پالک 15 - اصلی 

واقع درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی( 
36( رای شــماره 139960302034005347 هیأت اول0 تقی استاد زاده  فرزند شکری  
بشماره شناسنامه 1352 صادره از کاشان  بشماره ملی 1261311272-  ششدانگ  قطعه 
زمین مزروعی  بمساحت 2932مترمربع بشماره 25225  فرعی از پالک 15 - اصلی واقع 

درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی( 
37 ( رای شماره 139960302034005353 هیأت اول0 محمد سجاد بخشی موحد  فرزند 
حمید رضا  بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان  بشماره ملی 1250996287-  ششدانگ  
قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان  بمساحت 230/80 مترمربع بشماره 25226  فرعی 
مجزی از 21803 فرعی  از پالک 15 - اصلی واقع درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت 

رسمی( 
38( رای شماره 139960302034005353 هیأت اول0 سمیه رزاقی نوش آبادی فرزند 
غالمحسین  بشماره شناسنامه 1111 صادره از کاشان  بشــماره ملی 1261998839-  
ششــدانگ  قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان  بمســاحت 273/15 مترمربع بشماره 
25227  فرعی مجزی از 210803 فرعی  از پالک 15 - اصلی واقع درناجی اباد بخش 2 

کاشان)مالکیت رسمی( 
 39( رای شماره 139960302034005355 هیأت دوم0 سمیه رزاقی نوش آبادی  فرزند 
غالمحسین  بشماره شناسنامه 1111 صادره از کاشان  بشــماره ملی 1261998839-  
ششــدانگ  قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان  بمســاحت 273/15 مترمربع بشماره 
25227  فرعی مجزی از 210803 فرعی  از پالک 15 - اصلی واقع درناجی اباد بخش 2 

کاشان)مالکیت رسمی( 
40 ( رای شــماره 139960302034005884 هیأت دوم0 امیر هوشنگ شیرازی فرزند 
حسین  بشماره شناسنامه 229 صادره از کاشان  بشماره ملی 1262256364-  ششدانگ 
زمین محصور مشجر البعض با بنای احداثی بمساحت 1071/90 مترمربع بشماره 25230  
فرعی از پالک 15 - اصلی واقع درناجی اباد بخش 2 کاشــان)خریداری از توران فقیهی 

نراقی ( 
41( رای شــماره 139960302034005545 هیأت دوم0 نرجــس لوافی رهقی فرزند 
ابراهیم  بشماره شناسنامه 27 صادره از کاشان  بشماره ملی 1263312454-  سه دانگ 
از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 50 مترمربع بشــماره 25231 از 6560فرعی  از پالک 

15 - اصلی واقع درناجی اباد بخش 2 کاشان)خریداری از فرشته مطهرثانی ازرانی( 
42( رای شــماره 139960302034005544 هیأت دوم0 مهدی خادمی فرزند حسین  
بشماره شناســنامه 3380 صادره از کاشان  بشــماره ملی 1262021510-  سه دانگ از 
ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 50 مترمربع بشــماره 25231 از 6560فرعی  از پالک 

15 - اصلی واقع درناجی اباد بخش 2 کاشان)خریداری از فرشته مطهرثانی ازرانی(
43( رای شــماره 139960302034003950 هیــأت دوم0 زینب انباز فرزند محســن  
بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان  بشماره ملی 1250911079-  دو دانگ از ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 90 مترمربع بشماره  25232 فرعی مجزی از 6335 فرعی   از پالک 

15 - اصلی واقع درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی(
44( رای شماره 139960302034003949 هیأت دوم0 لیال انباز فرزند محسن  بشماره 
شناســنامه 0 صادره از کاشــان  بشــماره ملی 1250463610-  دو دانگ از ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 90 مترمربع بشماره  25232 فرعی مجزی از 6335 فرعی   از پالک 

15 - اصلی واقع درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی(
45( رای شماره 139960302034003948 هیأت دوم0 زهرا انباز فرزند محسن  بشماره 
شناســنامه 0 صادره از کاشــان  بشــماره ملی 1250418550-  دو دانگ از ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 90 مترمربع بشماره  25232 فرعی مجزی از 6335 فرعی   از پالک 

15 - اصلی واقع درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی(
46 ( رای شماره 139960302034006278 هیأت دوم0 مرتضی صادقی کیا فرزند اکبر  
بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان  بشماره ملی 1250276349-  ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 98/86 مترمربع بشــماره 25233 فرعی از پالک 15 - اصلی واقع درناجی اباد 

بخش 2 کاشان)خریداری از مالکین مشاعی ( 
47( رای شــماره 139960302034005340 هیأت اول0 عباس فخرائی  فرزند ابراهیم  
بشماره شناســنامه 907 صادره از مشــهد  بشــماره ملی 0939501783-   سه دانگ 
ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 86/33 مترمربع بشــماره 25234 فرعی از پالک 15 - 

اصلی واقع درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی ( 
48( رای شماره 139960302034005341هیأت اول0 زهرا نیاسری فرزند جواد بشماره 
شناسنامه 2544 صادره ازکاشان  بشــماره ملی 1261098277-   سه دانگ ازششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 86/33 مترمربع بشــماره 25234 فرعی از پالک 15 - اصلی واقع 

درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی ( 
49( رای شماره 139960302034005675 هیأت اول0 اشرف عباسقلی زاده کاشی  فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 2403 صادره از کاشان  بشماره ملی 1261096851-   سه دانگ 
ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 60 مترمربع بشماره 25237 فرعی مجزی از 7040 فرعی  

از پالک 15 - اصلی واقع درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی ( 
50( رای شــماره 139960302034005674 هیأت اول0 علی احمد نادی سه ده  فرزند 
محمد باقر  بشماره شناسنامه 4 صادره از کاشان  بشماره ملی 1262882087-  سه دانگ 
ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 60 مترمربع بشماره 25237 فرعی مجزی از 7040 فرعی  

از پالک 15 - اصلی واقع درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی (
51 ( رای شماره 139960302034006148هیأت اول0 غالمعلی سربند ونی فرزندعباس 
بشماره شناسنامه 10 صادره از کاشان بشماره ملی 1263151655-  سه دانگ ازششدانگ 
یکباب مغازه بمساحت 62/95 مترمربع بشماره 25238 فرعی مجزی از 1908 فرعی  از 

پالک 15 - اصلی واقع درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی (
52 ( رای شماره 139960302034006144 هیأت اول0 مرضیه عطارنیا  فرزند مهدی  
بشماره شناسنامه 3550 صادره از تهران  بشماره ملی 0075560682-  ششدانگ یکباب 
مغازه بمســاحت 110مترمربع بشــماره 25239 فرعی مجزی از 6806 فرعی  از پالک 

15 - اصلی واقع درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی ( 
53( رای شــماره 139960302034006934 هیأت اول0 اصغر ابراهیمی مجرد فرزند 
علی  بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان  بشماره ملی 1250165466-  ششدانگ یکباب 
ساختمان بمســاحت 95/30مترمربع بشــماره 25240 فرعی از پالک 15 - اصلی واقع 

درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی (
54 ( رای شماره 139960302034006355 هیأت اول0 مه لقا رحیمی کند آبادی فرزند 
مرتضی  بشماره شناسنامه 356 صادره از کاشان  بشماره ملی 1262031931-  ششدانگ 
یکباب مغازه بمساحت 47/34مترمربع بشماره 25246 فرعی از پالک 15 - اصلی واقع 

درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی (
55( رای شماره 139960302034006356 هیأت اول0 مه لقا رحیمی کند آبادی فرزند 
مرتضی بشماره شناسنامه 356 صادره از کاشان بشماره ملی 1262031931-  ششدانگ 
یکباب مغازه بمساحت 41/93مترمربع بشماره 25247 فرعی از پالک 15 - اصلی واقع 

درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی (
 56( رای شماره 139960302034006637 هیأت اول0 مریم سادات قریشی نژاد فرزند 
سید حسن  بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان  بشماره ملی 1250568579-  ششدانگ 
یکباب مغازه بمساحت 32/27مترمربع بشماره 25248 فرعی از پالک 15 - اصلی واقع 

درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی ( 
57( رای شماره 139960302034006634 هیأت اول0 مریم سادات قریشی نژاد فرزند 
سید حسن  بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان  بشماره ملی 1250568579-  ششدانگ 
یکباب مغازه بمساحت 31/58مترمربع بشماره 25249 فرعی از پالک 15 - اصلی واقع 

درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی ( 
58( رای شماره 139960302034006932 هیأت اول0 مهدی فالح فرزند ایرج  بشماره 
شناسنامه 1856 صادره از کاشان  بشماره ملی 1261894952-  ششدانگ یکباب مغازه 
بمساحت 32/90مترمربع بشــماره 25250 فرعی از پالک 15 - اصلی واقع درناجی اباد 

بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی ( 
59( رای شماره 139960302034006930 هیأت اول0 مهدی فالح فرزند ایرج  بشماره 
شناسنامه 1856 صادره از کاشان  بشــماره ملی 1261894952-  ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 83/40مترمربع بشــماره 25251 فرعی از پالک 15 - اصلی واقع درناجی اباد 

بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی ( 
60( رای شــماره 139960302034006823 هیأت اول0 مجتبی  رحیمی ارمکی فرزند 
علی اصغر  بشماره شناسنامه 52106 صادره از کاشان  بشــماره ملی 1260511065-  
ششدانگ یکباب  ساختمان بمســاحت 131/30مترمربع بشماره 25252 فرعی از پالک 

15 - اصلی واقع درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی ( 
61( رای شــماره 139960302034006824 هیأت اول0 مجتبی  رحیمی ارمکی فرزند 
علی اصغر  بشماره شناسنامه 52106 صادره از کاشان  بشــماره ملی 1260511065-  
ششدانگ یکباب ساختمان بمســاحت 134/20مترمربع بشماره 25253 فرعی از پالک 

15 - اصلی واقع درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی (
62( رای شــماره 139960302034006281 هیأت اول0 مجتبی خشــت زرین فرزند 
حسینعلی  بشماره شناسنامه 47948 صادره از کاشان  بشماره ملی 1260469591- سه 
دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 130مترمربع بشماره 25254 فرعی مجزی از 6769  

فرعی از پالک 15 - اصلی واقع درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی ( 
63( رای شــماره 139960302034006282 هیأت اول0 زهره طاالری فرزند سیف اله  
بشماره شناســنامه 3602 صادره از کاشان  بشــماره ملی 1262023737-  سه دانگ از  
ششدانگ یکباب یکبابخانه بمساحت 130مترمربع بشماره 25254 فرعی مجزی از 6769  

فرعی از پالک 15 - اصلی واقع درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی ( 
64( رای شماره 13996030203406931 هیأت اول0 باقر خبره گی  کاشانی فرزند قنبر  
بشماره شناسنامه 661 صادره از کاشان  بشماره ملی 1261936949-  ششدانگ یکباب 
ساختمان بمساحت 252/25 مترمربع بشماره 7176  فرعی مجزی از  268فرعی   از پالک 

23 - اصلی واقع در درب فین  بخش 2 کاشان))مالکیت رسمی( 
65( رای شماره 13996030203400933 هیأت دوم0 ابوالفضل بلور کاشانی فرزند احمد  
بشماره شناسنامه 249 صادره از کاشان  بشماره ملی 1261682432-  ششدانگ یکباب 
ساختمان بمساحت 176/23 مترمربع بشماره 7294 از  186فرعی   از پالک 23 - اصلی 

واقع در درب فین  بخش 2 کاشان))مالکیت رسمی( 
 66( رای شماره 139960302034006032 هیأت دوم0 عباس شجاعی زاده فرزند اسداله  
بشماره شناسنامه 175 صادره از کاشان  بشماره ملی 1261703596-  ششدانگ زمین 
محصور با بنای احداثی بمساحت 196/09 مترمربع بشماره 7295 از 288/6433 فرعی   از 

پالک 23 - اصلی واقع در درب فین  بخش 2 کاشان))مالکیت رسمی( 
67( رای شــماره 139960302034005042 هیأت اول 0 مصطفی کورشی فاتح فرزند 
مجتبی بشماره شناسنامه  0 صادره از رزن به شــماره ملی 3980029816 - ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 100/40 مترمربع بشماره 7296 فرعی مجزی از 361 فرعی از پالک 

23 - اصلی واقع در درب فین  بخش 2 کاشان ) مالکیت رسمی(
68( رای شماره139960302034005542 هیأت دوم 0 محمود بالل زاده فینی فرزند رضا 
شماره شناسنامه 74 صادره از کاشان بشماره  ملی 1262893526-  دو دانگ از ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 251  مترمربع بشماره 12101 فرعی مجزی از 11012 فرعی از پالک 

33- اصلی واقع در فین کوچک بخش2 کاشان)مالکیت رسمی( 
69( رای شماره139960302034005540 هیأت دوم 0 حسین کریمی فرزند حبیب اله 
شماره شناسنامه 1 صادره از کاشان بشماره  ملی 1262953464-  دو دانگ از ششدانگ 
یکبابخانه  بمساحت 251  مترمربع بشماره 12101 فرعی مجزی از 11012 فرعی از پالک 

33- اصلی واقع در فین کوچک بخش2 کاشان)مالکیت رسمی(
70( رای شــماره139960302034005538 هیأت دوم 0 لیال بــالل زاده فینی فرزند 
رضا شماره شناسنامه 4164 صادره از کاشان بشماره  ملی 1261017986-  یک دانگ 
از ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 251  مترمربع بشماره 12101 فرعی مجزی از 11012 

فرعی از پالک 33- اصلی واقع در فین کوچک بخش2 کاشان)مالکیت رسمی(
71( رای شماره139960302034005543 هیأت دوم 0 علیرضا عرب بیگی فرزند احمد 
شماره شناسنامه 109 صادره از کاشان بشماره  ملی 1262949981-  یکدانگ از ششدانگ 
یکبابخانه  بمساحت 251  مترمربع بشماره 12101 فرعی مجزی از 11012 فرعی از پالک 

33- اصلی واقع در فین کوچک بخش2 کاشان)مالکیت رسمی(
72( رای شماره139960302034005976 هیأت دوم 0 حسنعلی گرانمایه فینی فرزند 
حسین شماره شناسنامه 189 صادره از کاشان بشماره  ملی 1263023096- ششدانگ 
قطعه زمین محصور  مشتمل بر اعیان   بمســاحت 526  مترمربع بشماره 12102 فرعی 
مجزی از 2198 فرعی از پالک 33- اصلی واقع در فین کوچک بخش2 کاشان)مالکیت 

رسمی(
73 ( رای شــماره139960302034006292 هیأت اول 0 هدیه سادات سیدیان مقدم 

فینی  فرزند سید علیرضا شماره شناسنامه 0 صادره از کاشان بشماره  ملی 1250845440- 
یکدانگ و نیم ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 146/66  مترمربع بشماره 12314 فرعی 
مجزی از 806 فرعی از پالک 33- اصلی واقع در فین کوچک بخش2 کاشــان)مالکیت 

رسمی(
74( رای شــماره139960302034006303 هیأت اول 0 فاطمه سادات سیدیان مقدم 
فینی  فرزند سید علیرضا شماره شناسنامه 0 صادره از کاشان بشماره ملی 1251142923- 
یکدانگ و نیم ازششدانگ یکبابخانه  بمساحت 146/66  مترمربع بشماره 12314 فرعی 
مجزی از 806 فرعی از پالک 33- اصلی واقع در فین کوچک بخش2 کاشــان)مالکیت 

رسمی(
75( رای شــماره139960302034006292 هیأت اول 0 الهام حاجی شیخیان  فرزند 
ولی اله شماره شناسنامه 155 صادره از کاشان بشماره  ملی 1263559875- سه دانگ 
ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 146/66  مترمربع بشماره 12314 فرعی مجزی از 806 

فرعی از پالک 33- اصلی واقع در فین کوچک بخش2 کاشان)مالکیت رسمی(
76( رای شــماره 139960302034005617 هیأت اول. فاطمــه هادئی  فرزند محمد 
بشماره شناســنامه 1585 صادره از کاشان بشــماره  ملی 1262003571-  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 203/96  مترمربع بشــماره 7813 فرعی مجزی از 7493 فرعی از 

پالک 34- اصلی واقع در فین بزرگ بخش2 کاشان)مالکیت رسمی(
77( رای شــماره 139960302034005641 هیــأت اول. آرزو خســروی مقدم  فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 928 صادره از کاشان بشماره  ملی 1263567622-  سه دانگ 
از ششدانگ یکباب خانه  بمساحت 187/60  مترمربع بشماره 7815 فرعی مجزی از 222 

فرعی از پالک 34- اصلی واقع در فین بزرگ بخش2 کاشان)مالکیت رسمی(
78( رای شماره 139960302034005640 هیأت اول. حمزه خدابنده فرزند محمد بشماره 
شناسنامه 9439 صادره از کاشان بشماره  ملی 1263406904-  سه دانگ از ششدانگ 
یکبابخانه  بمساحت 187/60  مترمربع بشماره 7815 فرعی مجزی از 222 فرعی از پالک 

34- اصلی واقع در فین بزرگ بخش2 کاشان)مالکیت رسمی(
 79( رای شماره 139960302034005601 هیأت دوم. محمد محمود فینی  فرزند جواد 
بشماره شناسنامه 415 صادره از کاشان بشماره  ملی 1263562493-  ششدانگ یکدرب 
باغ بمســاحت 369/10  مترمربع بشــماره 7819 فرعی مجزی از 452 فرعی از پالک 

34- اصلی واقع در فین بزرگ بخش2 کاشان)مالکیت رسمی( 
80( رای شــماره 139960302034005825 هیــأت دوم. رحمــت الــه فرجی  فرزند 
محمد بشــماره شناســنامه 3233 صادره از کاشــان بشــماره  ملی 1261979419-  
ششــدانگ یکبابخانه  بمســاحت 198/85  مترمربع بشــماره 7823 فرعی مجزی از 
 1590 فرعی از پــالک 34- اصلی واقع در فیــن بزرگ بخش2 کاشــان) خریداری از

محمد انتظاری فینی (
81( رای شماره 139960302034006002 هیأت اول . مرتضی بوستانی  فرزند  مهدی 
بشماره شناسنامه 74 صادره از کاشان به شماره  ملی 1262072417 -  ششدانگ قطعه 
زمین مشتمل بر اعیان بمساحت350مترمربع بشماره 7369 فرعی مجزی از 1522 فرعی 

از پالک 45- اصلی واقع در لتحر بخش2 کاشان ) مالکیت رسمی ( 
82( رای شــماره 139960302034005425هیأت دوم . اعظم آقاجانی لتحری فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 88 صادره از کاشان به شماره  ملی 1262844401 -  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت236/40 مترمربع بشماره 7371 فرعی مجزی از 530 فرعی از پالک 

45- اصلی واقع در لتحر بخش2 کاشان خریداری از حبیب اهلل اربابی ( 
83( رای شــماره 139960302034005415 هیأت دوم . حسن چمال پور  فرزند  احمد  
بشماره شناســنامه 53 صادره از کاشــان به شــماره  ملی 1262855969 -  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت254/75 مترمربع بشماره 7372 فرعی مجزی از 530 فرعی از پالک 

45- اصلی واقع در لتحر بخش2 کاشان خریداری از حبیب اهلل اربابی ( 
84( رای شماره 139960302034005069 هیأت دوم . محمد رضا آقاجانی لتحری فرزند 
احمد بشماره شناسنامه 465 صادره از کاشان به شماره  ملی 1263572413 -  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت173/20 مترمربع بشماره 7373 فرعی مجزی از 2161فرعی از پالک 

45- اصلی واقع در لتحر بخش2 کاشان خریداری از شوکت کاظمی  لتحری ( 
85( رای شــماره 13996030203405813 هیأت دوم . علی مسجدی کاشانی   فرزند 
جواد  بشماره شناسنامه 4400 صادره از کاشان به شماره  ملی 1263356524 -  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت132/30 مترمربع بشماره 7374 فرعی مجزی از 2738 فرعی از پالک 

45- اصلی واقع در لتحر بخش2 کاشان) خریداری از علی کربالئی (
86( رای شــماره 13996030203405849 هیأت دوم . ابوالفضل بلور کاشــانی   فرزند  
احمد  بشماره شناسنامه 249 صادره از کاشان به شماره  ملی 1261682432 -  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت98/02 مترمربع بشماره 7375 فرعی مجزی از 2738 فرعی از پالک 

45- اصلی واقع در لتحر بخش2 کاشان) خریداری ازمعصومه کاهو کار (
87( رای شــماره 139960302034006005 هیأت اول . اســماعیل صفائی راد   فرزند  
عباس  بشماره شناسنامه 40 صادره از کاشان به شماره  ملی 1262945011 -  ششدانگ 
یکبابخانه  و باغ بمساحت1480/11 مترمربع بشماره 7376 فرعی مجزی از 1445 فرعی 

از پالک 45- اصلی واقع در لتحر بخش2 کاشان) مالکیت رسمی (
88( رای شــماره 139960302034006136 هیأت اول . حمید رضا بدیعی نژاد   فرزند  
عزت اله  بشــماره شناســنامه 124 صادره از کاشــان به شــماره  ملی 1263569005 
-  ششدانگ یکبابخانه  بمساحت171/05 مترمربع بشماره 7377 فرعی مجزی از 5759 

فرعی از پالک 45- اصلی واقع در لتحر بخش2 کاشان) مالکیت رسمی (
89 ( رای شماره 139960302034006630 هیأت اول . زینب کریمی  فرزند  علی  بشماره 
شناسنامه 126 صادره از کاشان به شماره  ملی 1263552463 -  ششدانگ یکبابخانه و باغ 
بمساحت99/20 مترمربع بشماره 7378 فرعی مجزی از 1352 فرعی از پالک 45- اصلی 

واقع در لتحر بخش2 کاشان) مالکیت رسمی (
90( رای شماره 13996030203405776 هیات دوم . حسین چاوشی ابیانه  فرزند رضا  
بشماره شناسنامه 17 صادره از نطنز  به شماره ملی 1239659040-  سه دانگ ازششدانگ 
یکبابخانه بمساحت100/85 مترمربع بشــماره14726 فرعی مجزی از 1428  فرعی از 

پالک 49 - اصلی  واقع در صفی آباد  بخش2 کاشان ) خریداری از عباسعلی گیالسی ( 
91( رای شماره 13996030203405775 هیات دوم . ربابه میدانگاهی  فرزند علی  بشماره 
شناسنامه 285 صادره از کاشان  به شــماره ملی 1262154057-  سه دانگ ازششدانگ 
یکبابخانه بمساحت100/85 مترمربع بشــماره14726 فرعی مجزی از 1428  فرعی از 

پالک 49 - اصلی  واقع در صفی آباد  بخش2 کاشان ) خریداری از عباسعلی گیالسی ( 
92( رای شــماره 139960302034001526 هیات اول . اعظــم ترامیده  فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 207 صادره از کاشــان  به شــماره ملی 1262199956- ششدانگ 
یکبابخانه بمســاحت08 /91 مترمربع بشــماره15317 فرعی مجزی از 2089  فرعی از 

پالک 49 - اصلی  واقع در صفی آباد  بخش2 کاشان ) مالکیت رسمی( 
93( رای شماره 139960302034005494 هیات اول . علی بابا عزیزی کمشوری فرزند 
ولی خان  بشماره شناسنامه 5 صادره از بیلوار  به شماره ملی 3257974507- ششدانگ 
یکباب انباری بمساحت175/45 مترمربع بشماره15380 فرعی مجزی از 489  فرعی از 

پالک 49 - اصلی  واقع در صفی آباد  بخش2 کاشان ) مالکیت رسمی(
94( رای شماره 139960302034005493 هیات اول . علی بابا عزیزی کمشوری  فرزند 
ولی خان  بشماره شناسنامه 5 صادره از بیلوار به شماره ملی 3257974507- ششدانگ 
یکباب انباری بمساحت175/65 مترمربع بشماره15381 فرعی مجزی از 489  فرعی از 

پالک 49 - اصلی  واقع در صفی آباد  بخش2 کاشان ) مالکیت رسمی( 
95( رای شماره 139960302034004836 هیات دوم . زهرا برخورداریون محمدی  فرزند 
ابوالقاسم  بشماره شناسنامه 522 صادره از کاشان به شماره ملی 1262350980-سه دانگ 
ازششدانگ یکبابخانه بمساحت106مترمربع بشماره15382 فرعی مجزی از 7044  فرعی 

از پالک 49 - اصلی  واقع در صفی آباد  بخش2 کاشان ) مالکیت رسمی( 
96( رای شماره 139960302034004834 هیات دوم . حسین آرسیام پور فرزند مختار  
بشماره شناســنامه 551 صادره از کاشــان  به شــماره ملی 1262287073-سه دانگ 
ازششدانگ یکبابخانه بمساحت106مترمربع بشماره15382فرعی مجزی از 7044  فرعی 

از پالک 49 - اصلی  واقع در صفی آباد  بخش2 کاشان ) مالکیت رسمی( 
97( رای شماره 139960302034014824 هیات اول . زهرا نظامی پورفرزند محمد آقا  
بشماره شناسنامه 164 صادره از کاشان  به شماره ملی 1262290325- ششدانگ یکباب 
خانه بمســاحت99/30مترمربع بشــماره15385فرعی مجزی از 2438  فرعی از پالک 

49 - اصلی  واقع در صفی آباد  بخش2 کاشان ) مالکیت رسمی( 
ادامه در صفحه 5
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مدیر آموزش و ارتقای سالمت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی  اصفهان:

۵۵درصد خانوارهای استان صاحب سفیر سالمت می شوند
مدیر آموزش و ارتقای سالمت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به آغاز برنامه 
»هر خانه یک پایگاه ســالمت« از مرداد ماه امسال، گفت: قرار اســت امسال ۵۵ درصد از جمعیت 
یک میلیون و ۳۵۰ هزار خانوار زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تحت پوشش این برنامه 
قرار گیرند.منصور شیری ادامه داد: در این برنامه قرار است از هر خانواده یک نفر با حداقل ۱۸ سال 
سن و ۸ کالس سواد به عنوان سفیر سالمت معرفی شود تا با مشارکت فعال در برنامه های ما بتواند 
آموزش هایی که می بیند را به خانواده منتقل کند، همچنین اگر عضوی از خانواده مشکل سالمتی دارد 
از سوی سفیر سالمت به مراکزی همچون پایگاه های سالمت، خانه های بهداشت و مراکز خدمات 
جامع سالمت معرفی شود تا اقدامات بهداشتی و درمانی الزم در منزل و یا این مراکز دنبال شود.این 
متخصص روان شناسی سالمت با اعالم اینکه هم اکنون نزدیک به ۵۰۰ هزار سفیر سالمت در استان 
اصفهان داریم، افزود: به دنبال توسعه این طرح هستیم و در هدف گذاری امسال حداقل ۵۵ درصد 
خانوارها باید سفیر سالمت داشته باشند.وی، در مورد خانواده هایی که فرد واجد شرایط برای معرفی به 
عنوان سفیر سالمت ندارند نیز گفت: یک فرد در محله مثل همسایه می تواند به عنوان سفیر افتخاری 

این وظیفه را برای چنین خانواده هایی انجام دهد.

مدیرکل انتقال خون استان:
میزان اهدای پالسما در اصفهان اندک است

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: از ابتدای اردیبهشت ماه، ۵۳۰ نفر نسبت به اهدای پالسما 
دراستان اصفهان اقدام کرده اند که در وضعیت کنونی آمار اندکی است.مجید زینلی با اشاره به اهدای 
خون از ابتدای ماه محرم اظهار داشت: از ابتدای محرم تا بیش از ۱۳ هزار و ۵۰۰ نفر جهت نذر خون به 
مراکز انتقال خون استان اصفهان مراجعه کردند که از این تعداد ۱۱ هزار نفر موفق به ادای نذر خون 
شده اند.وی افزود: از ابتدای اردیبهشت ماه بیش از ۶۳۰ نفر هم برای اهدای پالسما به مرکز جامع 
اهدا کنندگان میدان خواجو مراجعه کردند که ۵۳۰ نفر موفق به اهدای پالسما شدند.مدیرکل انتقال 
خون استان اصفهان، وضعیت ذخیره خون استان اصفهان را در شرایط نسبتا مناسب ارزیابی کرد 
و گفت: با توجه به شیوع بیماری کووید ۱۹ و نیاز بیشتر مراکز درمانی به خون و فرآورده های خونی 

الزم است که در این ایام نسبت به اهدای خون با جدیت بیشتری عمل کرد.

 حضور دانش آموزان اصفهانی در مدارس
 به کمتر از 20 درصد کاهش یافت

معاون آموزش متوســطه آموزش و پرورش اصفهان گفت: در روزهای نخست بازگشایی مدارس 
آمار حضور دانش آموزان در مدارس ۵۹ درصد بود که با وضعیت فوق قرمز استان اصفهان به زیر ۲۰ 
درصد کاهش یافته است.محمدرضا ناظم زاده با تاکید بر استمرار و جدیت آموزش و پرورش دانش 
آموزان اظهار داشت: در شرایط کنونی که وضعیت استان اصفهان در مواجهه با کووید ۱۹، فوق قرمز 
است حضور دانش آموزان در مدارس به زیر ۲۰ درصد کاهش یافته است.وی افزود: قبل از بازگشایی 
مدارس عده ای از معلمان و دانش آموزان به بیماری کرونا مبتال شدند و آمار دقیقی از ابتالی بیماری 
کرونا در بین معلمان و دانش آموزان از شــروع ســال تحصیلی تاکنون در دســت نیست.معاون 
آموزش متوســطه آموزش و پرورش اصفهان با تاکید بر اینکه معلمان و فرهنگیان استان اصفهان 
برای آموزش و پرورش در مدارس حضور دارند، تصریح کرد: در این شرایط معلمان عالوه بر حضور 
در مدارس از تمام بسترهای تدریس مجازی اعم از شبکه شاد و سایر  پلتفورم ها برای آموزش به 
دانش آموزان استفاده می کنند و تمام وقت مشغول تولید محتوا برای دانش آموزان هستند.وی 
بیان داشت: چنانچه معلمی برای تدریس حضوری در مدرسه حاضر نیست طبق مصوبه کشوری از 

بیماری زمینه ای رنج می برد و حضور وی در مدرسه جایز نخواهد بود.

درخشش شهرستانی های اصفهان در کنکور99؛

سخت؛ اما دست یافتنی

کنکور جنجالی ۹۹ در حالی به مرحله آخر  پریسا سعادت
رســید که حرف و حدیث های زیادی از 
عادالنه نبودن برگزاری و استرس های بیش از حد ناشی از تعویق های 
مکرر زمان برگزاری آزمون همچنان پابرجاســت. مدیریت بد و عدم 
برنامه ریزی درست در برگزاری این آزمون موجب شده تا بسیاری از 
افراد نتیجه هایی که انتظار داشــتند را به دســت نیاورند. هر چند بر 
اساس اعالم سازمان سنجش از میان  یک میلیون و ۳۸۴ هزار و ۳۳۲ 
داوطلب حاضر و غایب در کنکور سراســری، یک میلیون و ۱۲ هزار و 
۶۳۲ نفر مجاز به انتخاب رشــته شــدند. چیزی در حدود بیش از ۹۰ 
درصد که با توجه به صندلی های خالی دانشگاه ها انتظار می رود اغلب 
این افراد جذب دانشگاه های پیام نور شــوند؛ اما رقابت اصلی برای 
رسیدن به صندلی های دانشگاه های دولتی و معتبر کشور است جایی 
که معمــوال از میان رتبه های تــک رقمی و دو رقمی کنکور دانشــجو 
می پذیرد؛ صندلی هایی که بر اساس آمار امســال البته بیشتر سهم 

تهرانی هاست تا شهرستانی ها.
بر اساس نتایج اعالم شده کنکور ۹۹ از سوی سازمان سنجش آموزش 
کشــور، داوطلبان تهرانی با ۱۱ برگزیده در صدر برترین های کنکور قرار 
گرفتند.بر این اســاس داوطلبان آقا موفق به کسب تمامی رتبه های 

یک تا ۱۰ گروه آزمایشــی ریاضی و فنی و داوطلبان خانم نیز موفق به 
کسب تمامی رتبه های یک تا ۵ گروه آزمایشی هنر شدند. همچنین 
از ۱۰ نفر اول  گروه علوم آزمایشــی علوم تجربی نیز آقایان ۹ رتبه را از 
آن خود کردند و تنها یک نفر خانم موفق به کســب رتبه زیر ۱۰ در این 

گروه آزمایشی شد.
 از ۱۰ نفر برتر گروه آزمایشــی علوم انســانی نیز ۶ نفر آنهــا را آقایان 
و ۴ نفر را خانم ها تشــکیل می دهند. به طور کلــی ۲۸ نفر از ۴۰ نفر 
برتر ۵ گروه آزمایشــی کنکور ۹۹ آقا و بقیه خانم هســتند و همچنین 
 داوطلبان تهرانی با ۱۱ برگزیده، در صدر برترین های کنکور قرار گرفتند. 
مسئله ای که هر سال نشان می دهد شهرستانی ها و استان های دور 
افتاده تا چه حد از عدالت آموزشــی به خصــوص در برگزاری کنکور و 
دریافت سهمیه دانشگاه های برتر کشور محروم هستند. با این وجود 
اما این کنکور هم مانند ســالهای قبل خالی از شگفتی نیست .سهم 
باالی شهرستانی ها در میان رتبه های برتر کنکور امسال چه از اصفهان 
 و چه از استان هایی از سیســتان و بلوچستان گرفته تا مازندران قابل

 توجه است. سهم اصفهان از رتبه های تک رقمی کنکور امسال ۵ نفر 
بوده؛ هر چند در رشــته های تجربی، علوم انسانی و ریاضی اصفهانی 
ها جایی در میان ســه نفر برتر نداشتند؛ اما ســهم شهرستانی های 

اصفهان در کسب رتبه های تک رقمی در این رشته ها قابل توجه است. 
بر اساس اعالم معاون آموزش متوســطه اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان، ۵ دانش آموز اصفهانی موفق به کسب رتبه های تک 
رقمی در رشــته های علوم انســانی، علوم ریاضی و فنی، هنر و زبان 

خارجه شدند.
محمدرضا ناظــم زاده افزود: در گروه آزمایشــی علوم ریاضی و فنی، 
آرمین ثقفیــان از اصفهان در رتبــه چهارم و در گروه آزمایشــی علوم 
انسانی، محســن ســیاه مرد از خمینی شــهر در رتبه چهارم و مهدی 
ضیائی آذرخورانی از جرقویه ســفلی در رتبه هفتم قرار گرفتند.معاون 
آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان اضافه کرد: 
همچنین در گروه آزمایشی هنر حانیه منصوری نهجیری از اصفهان در 
رتبه دوم و در گروه آزمایشی زبان  آنیتا محمدی از اصفهان در رتبه سوم 
قرار گرفتند.ناظم زاده با بیان اینکه دو دانش آموز اصفهانی نفرات برتر 
کنکور امسال از شهرستان های اصفهان هستند، گفت: مهدی ضیائی 
آذرخورانی، رتبه هفتم علوم انســانی از دبیرســتان ســعدی جرقویه 
سفلی و محسن ســیاه مرد، رتبه چهارم علوم انســانی از  دبیرستان 
شهید مطهری خمینی شهر موفق به کسب رتبه های تک رقمی کنکور 

امسال شدند.

مهدی ضیائی آذرخورانی، رتبه هفتم علوم انسانی از 
دبیرستان سعدی جرقویه سفلی و محسن سیاه مرد، رتبه 
چهارم علوم انسانی از  دبیرستان شهید مطهری خمینی 

شهر موفق به کسب رتبه های تک رقمی کنکور امسال شدند

با مسئولان جامعه
س: موج

عک

98( رای شــماره 139960302034005446 هیات دوم . مصطفی صادقی فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 4167 صادره از کاشان  به شماره ملی 1262113301- ششدانگ یکباب 
خانه بمســاحت91/35مترمربع بشــماره15387فرعی مجزی از 9306  فرعی از پالک 
49 - اصلی  واقع در صفی آباد  بخش2 کاشان ) خریداری از زهرا نجفی و مرتضی ارزق چشم( 
99( رای شماره 139960302034006490 هیات اول . طاهره  اسدزاده  خارکن  فرزند حسین  
بشماره شناسنامه 91 صادره از کاشان  به شماره ملی 1261801288-  دو دانگ از ششدانگ 
یکباب خانه بمساحت69/60 مترمربع بشماره15388 فرعی مجزی از 3350 و9742 فرعی 

از پالک 49 - اصلی  واقع در صفی آباد  بخش2 کاشان ) مالکیت رسمی( 
100( رای شــماره 139960302034006491 هیات اول . علی نوحی کاشانی  فرزند علی 
اکبر  بشماره شناسنامه 7186 صادره از کاشان  به شــماره ملی 1260578305-  دو دانگ 
از ششدانگ یکباب خانه بمساحت69/60 مترمربع بشماره15388 فرعی مجزی از 3350 

و9742 فرعی از پالک 49 - اصلی  واقع در صفی آباد  بخش2 کاشان ) مالکیت رسمی( 
101( رای شــماره 139960302034005667 هیات اول.  فریبا رحیمی خلیل الهی فرزند 
محمود   بشماره شناسنامه 6273 صادره از کرمانشاه بشماره ملی 3258696632-  سه دانگ 
از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 88/53 مترمربع بشماره 449 فرعی از پالک 52 - اصلی  

واقع در اراضی صفی آباد بخش2 کاشان )مالکیت رسمی (
102 ( رای شــماره 139960302034005666 هیات اول.  محمد رضا رازیانی فرزند علی 
داد   بشماره شناسنامه 1589 صادره از کرمانشاه بشماره ملی 3256754260-  سه دانگ از 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 88/53 مترمربع بشماره 449 فرعی از پالک 52 - اصلی  واقع 

در اراضی صفی آباد بخش2 کاشان )مالکیت رسمی (
103 ( رای شماره 139960302034006832 هیات اول.  مهدی عابد فرزند عزیزاله بشماره 
شناســنامه 1119 صادره از کاشان بشــماره ملی 1261998911-  سه دانگ از ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 123 مترمربع بشماره 450 فرعی مجزی از 15 فرعی از پالک 52 - اصلی  

واقع در اراضی صفی آباد بخش2 کاشان )مالکیت رسمی ( 
104( رای شماره 139960302034006833 هیات اول.  پروانه یاوری  فرزند حبیب بشماره 
شناسنامه 246 صادره از گلپایگان بشــماره ملی 1219943436-  سه دانگ از ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 123 مترمربع بشماره 450 فرعی مجزی از 15 فرعی از پالک 52 - اصلی  

واقع در اراضی صفی آباد بخش2 کاشان )مالکیت رسمی ( 
105( رای شماره 139960302034005847 هیات اول.  رقیه سادات صالحی فرزند سید 
حسین  بشماره شناسنامه 1 صادره از کاشان بشماره ملی 1262435080- شش هفتم دانگ 
مشاع از  ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 220/85 مترمربع بشماره 3143 فرعی مجزی از 
348و649 فرعی از پالک 53 - اصلی  واقع در اراضی یحیی آباد بخش2 کاشان )مالکیت 
رسمی( ( 106(رای شــماره 139960302034005842 هیات اول.  فاطمه صالحی فرزند 
سید حسین   بشماره شناسنامه 22 صادره از کاشان بشــماره ملی 1262444047- شش 
هفتم دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 220/85 مترمربع بشماره 3143 فرعی 
مجزی از 348و649 فرعی از پالک 53 - اصلی  واقع در اراضی یحیی آباد بخش2 کاشان 

)مالکیت رسمی(
107(رای شماره 139960302034005840 هیات اول.  مهین صالحی فرزند سید حسین   
بشماره شناسنامه 13 صادره از کاشان بشماره ملی 1262425816- شش هفتم دانگ مشاع 
از  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 220/85 مترمربع بشماره 3143 فرعی مجزی از 348و649 

فرعی از پالک 53 - اصلی  واقع در اراضی یحیی آباد بخش2 کاشان )مالکیت رسمی(
108(رای شماره 139960302034005845 هیات اول.  زهرا سادات  صالحی فرزند سید 
حسین   بشماره شناسنامه 6041 صادره از کاشان بشماره ملی 1260566821- شش هفتم 
دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 220/85 مترمربع بشماره 3143 از 348و649 

فرعی از پالک 53 - اصلی  واقع در اراضی یحیی آباد بخش2 کاشان )مالکیت رسمی(
109(رای شماره 139960302034005844 هیات اول.  بیگم ذوالفقاری فرزند سید حسین   
بشماره شناسنامه 349 صادره از کاشان بشماره ملی 1260657566- شش هفتم دانگ مشاع 
از  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 220/85 مترمربع بشماره 3143 فرعی مجزی از 348و649 

فرعی از پالک 53 - اصلی  واقع در اراضی یحیی آباد بخش2 کاشان )مالکیت رسمی(
110(رای شماره 139960302034005841 هیات اول.  انیس سادات صالحی فرزند سید 
حسین   بشماره شناسنامه 40080 صادره از کاشان بشماره ملی 1260390845- شش هفتم 
دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 220/85 مترمربع بشماره 3143 از 348و649 

فرعی از پالک 53 - اصلی  واقع در اراضی یحیی آباد بخش2 کاشان )مالکیت رسمی(
111(رای شماره 139960302034005843 هیات اول.  اعظم سادات صالحی فرزند سید 
حسین   بشماره شناسنامه 43081 صادره از کاشان بشماره ملی 1260420876- شش هفتم 
دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 220/85 مترمربع بشماره 3143 از 348و649 

فرعی از پالک 53 - اصلی  واقع در اراضی یحیی آباد بخش2 کاشان )مالکیت رسمی(
112( رای شماره 139960302034004930 هیأت اول. رحیم سجادی فرد  فرزند مشهدی 
ابراهیم بشماره شناسنامه 7774 صادره از کاشان بشماره  ملی 1260077691-  ششدانگ 
یکباب ساختمان  بمساحت 154/73  مترمربع بشماره 3144 فرعی مجزی از 194 فرعی از 

پالک 53- اصلی واقع در یحیی آباد بخش2 کاشان)مالکیت رسمی(
 113(رای شــماره 139960302034005546 هیات دوم.  محمد مقدم امین فرزند جواد   
بشماره شناسنامه 937 صادره از کاشان بشماره ملی 1261846990- ششدانگ یکباب مغازه 
بمساحت 47 مترمربع بشماره 3145 فرعی مجزی از 2874 فرعی  از پالک 53 - اصلی  واقع 

در اراضی یحیی آباد بخش2 کاشان )خریداری از علی و فاطمه فرگاه(
114( رای شماره 139960302034005775 هیات دوم. حسن دشتبانی نوش آبادی فرزند 
جعفر بشماره شناسنامه 1 صادره از کاشان بشماره ملی 126285147- ششدانگ یکبابخانه  
بمساحت 133/45 مترمربع بشماره  5759 فرعی مجزی از  4767 فرعی  ازپالک 1- اصلی  

واقع درراوند بخش 4  کاشان)خریداری از علی آقا کفاش راوندی(
115( رای شــماره 139960302034006573 هیات دوم. زهره سادات ذبیحی فرزند سید 
حسن بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان بشماره ملی 1250073545- ششدانگ یکبابخانه  
بمساحت 214/30 مترمربع بشماره  5760 فرعی مجزی از  25 فرعی  ازپالک 1- اصلی  واقع 

درراوند بخش 4  کاشان)خریداری ازسید فرهاد حسینیان( 
116( رای شماره 139960302034006936 هیات اول. احسان مسعود پور فرزند محمود 
بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان بشــماره ملی 1250202681- ششدانگ یکبابخانه  
بمساحت 117/44 مترمربع بشماره  5761 فرعی مجزی از  4027 فرعی  ازپالک 1- اصلی  

واقع درراوند بخش 4  کاشان)مالکیت رسمی(
117( رای شماره 139960302034006937 هیات اول. احسان مسعود پور فرزند محمود 
بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان بشــماره ملی 1250202681- ششدانگ یکبابخانه  
بمساحت 129/69 مترمربع بشماره  5762 فرعی مجزی از  4027 فرعی  ازپالک 1- اصلی  

واقع درراوند بخش 4  کاشان)مالکیت رسمی(
118( رای شماره 139960302034006938 هیات اول. احسان مسعود پور فرزند محمود 
بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان بشــماره ملی 1250202681- ششدانگ یکبابخانه  
بمساحت 128/87 مترمربع بشماره  5763 فرعی مجزی از  4027 فرعی  ازپالک 1- اصلی  

واقع درراوند بخش 4  کاشان)مالکیت رسمی(
119( رای شماره 139960302034006939 هیات اول. احسان زراعت خواه آرانی فرزند 
حسن بشماره شناســنامه 35 صادره از کاشان بشــماره ملی 1263551556- ششدانگ 
یکبابخانه  بمساحت 119/5 مترمربع بشماره  5764 فرعی مجزی از  4027 فرعی  ازپالک 

1- اصلی  واقع درراوند بخش 4  کاشان)مالکیت رسمی(
120( رای شــماره 139960302034003857 هیات دوم. سید جواد مومنی خزاقی فرزند 
سید غالمرضا بشماره شناسنامه 8 صادره از کاشان بشماره ملی 1263286879-  ششدانگ 
یکباب ساختمان  بمساحت 91/91 مترمربع بشماره  1789 از 1357 فرعی  ازپالک 4- اصلی  

واقع در خزاق بخش 4  کاشان)خریداری از سید حسین میری و غیره( 
121( رای شــماره 139960302034003855 هیات دوم. سید علی مومنی خزاقی فرزند 
سید غالمرضا بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان بشماره ملی 1250301122-  ششدانگ 
یکباب ساختمان  بمســاحت 199/35 مترمربع بشــماره  1790 از 1357 فرعی  ازپالک 

4- اصلی  واقع در خزاق بخش 4  کاشان)خریداری از سید حسین میری و غیره( 
122( رای شماره 13996030203406000 هیات دوم. عباس حالجی فرزند علی محمد 
بشماره شناسنامه 2698 صادره از کاشان  بشماره ملی 1261099982- ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 236/25 مترمربع بشماره  4042 فرعی مجزی ازشــماره 3617 فرعی  ازپالک 

35- اصلی  واقع درنیاسر بخش 6  کاشان)مالکیت رسمی( 
123( رای شــماره 13996030203405216 هیات دوم. زیبا رمضانــی قالی باف  فرزند 
ابوالفضل بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان  بشماره ملی 1250278783- سه دانگ از 
ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 77/70 مترمربع بشماره  4043 فرعی مجزی ازشماره 

2070 فرعی  ازپالک 35- اصلی  واقع درنیاسر بخش 6  کاشان)خریداری از حسن صالحی 
نیاسر( 

124( رای شماره 13996030203405217 هیات دوم. شهرام سروی  فرزند عزیزاله بشماره 
شناسنامه 0 صادره از کاشان  بشماره ملی 1250083605- سه دانگ از ششدانگ یکباب 
ساختمان بمساحت 77/70 مترمربع بشــماره  4043 فرعی مجزی ازشماره 2070 فرعی  

ازپالک 35- اصلی  واقع درنیاسر بخش 6  کاشان)خریداری از حسن صالحی نیاسر( 
بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات  سند مالکیت 

صادرخواهد شد0
تاریخ انتشار نوبت اول :    1399/6/31
تاریخ انتشارنوبت دوم :    1399/7/15

م الف: 991445  مهدی اسماعیلی طاهری  رئیس اداره ثبت اسناد وامالک کاشان
ابالغ وقت رسیدگی

6/139 آقای محمد علی غالمی دادخواستی به مبلغ 130/000/000 ریال به طرفیت آقای 
حسن ایزدی که اعالم شده مجهول المکان اســت تقدیم و به کالسه 9900222 در شعبه 
هفتم حقوقی شــورای حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس 
محل اقامت خوانده برای دفتر شــورا و بنا به تقاضای خواهان و بــه تجویز ماده 73  قانون 
آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار نشر و از نامبرده 
دعوت می شود در روز دوشنبه  مورخ 99/8/5 ساعت 14/45 در جلسه شورا حاضر و در همین 
خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نماید در غیر این 
 صورت وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و شــورا غیاباً رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. 

م الف: 987088 شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف لنجان
حصر وراثت

6/140 آقا/خانم عباس گل کار لتحری به شناسنامه شماره 35 به شرح دادخواست  به کالسه 
1364/99 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
حسن گل کار لتحری به شماره شناسنامه 141 درتاریخ 99/5/29 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت: 1(جواهر حســنی لتحری فرزند 
 عباس به ش.ش 1231 همسر متوفی. 2(معصومه گل کار لتحری فرزند حسن  ش.ش 97. 
3(فاطمه گل کار لتحری فرزند حســن ش.ش 1261045416. 4( عباس گل کار لتحری 
فرزند حسن به ش.ش 35. 5(ابراهیم گل کار فرزند حســن ش.ش 31. 6( طاهره گل کار 
لتحری فرزند حســن ش.ش 1674. 7( زهــرا گل کار لتحری فرزند حســن ش.ش 38. 
فرزندان متوفی والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
و یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی / متوفیه نزد 
 او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 990617   قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان
حصر وراثت

6/141 آقا/خانم معصومه گل کار لتحری به شناســنامه شــماره 97 به شرح دادخواست  
به کالسه 1420/99 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان علی اکبر گل کار لتحری به شماره شناســنامه 57 درتاریخ 97/11/11 
 اقامتگاه دائمــی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم منحصر اســت: 
1(رحمت گل کار لتحری ش.ش 1262950236 فرزند متوفــی. 2(احمد گل کار لتحری 
ش.ش 1262999911 فرزند متوفــی. 3(زهرا گل کار لتحــری ش.ش 1262956471 
فرزند متوفی. 4(فاطمــه گل کار لتحری ش.ش 1261049179 فرزند متوفی. 5(ســمیه 
گل کار لتحــری ش.ش 1263020437 فرزند متوفی. 6( مولــود گل کار لتحری ش.ش 
1250012929 فرزند متوفی. 7(معصومه گل کار لتحری ش.ش 1262844495 همســر 
متوفی. 8(شــوکت کاظمی لتحری ش.ش 1262711592 مادر متوفــی. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی / متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 990614 قاضی شعبه ششم 

شورای حل اختالف کاشان
حصر وراثت

6/142 آقا/خانم منوچهر روشنائی به شناسنامه شماره 0569727804 به شرح دادخواست  به 
کالسه 1481/99 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 

شادروان هاشم روشنائی به شماره شناسنامه 12337 درتاریخ 62/6/10 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است: 1(کبری خانم صدرائیه ش.ش 
1260050653 همسر متوفی. 2(منوچهر روشنائی ش.ش 0569727804 فرزند متوفی. 3(

جلیل روشنائی ش.ش 1261532686 فرزند متوفی. 4( جواد روشنائی ش.ش 1261472160 
فرزند متوفی. 5(فاطمه روشــنائی ش.ش 1261553391 فرزنــد متوفی. 6( فاطمه صغرا 
روشــنائی ش.ش 1261553391 فرزند متوفی. 7( عذرا روشنائی ش.ش 1260360873 
فرزند متوفی. 8(نگار روشنائی ش.ش 1261618262 فرزند متوفی. 9( معصومه روشنائی 
ش.ش 1261699734 فرزند متوفی. 10(زهره روشنائی ش.ش 1261651375 فرزند متوفی. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی / متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 991392 قاضی شعبه 

ششم شورای حل اختالف کاشان
حصر وراثت

6/143 آقا/خانم عباس قدیمی فینی به شناسنامه شماره 1262814170 به شرح دادخواست  
به کالســه 9901211 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان حبیب اله قدیمی فینی به شماره شناســنامه 1529 درتاریخ 91/10/25 
 اقامتگاه دائمــی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم منحصر اســت: 
1(عباس قدیمی فینی به ش.م 1262814170 فرزند متوفی. 2(اشرف قدیمی فینی به ش.م 
1262846579 فرزند متوفی. 3(محمد رضا قدیمی فینــی به ش.م 1262907853 فرزند 
متوفی. 4(اعظم قدیمی فینی به ش.م 1262884578 فرزند متوفی . 5( اکرم قدیمی فینی به 
ش.م 12628658590 فرزند متوفی. 6(مهین قدیمی قینی به ش.م 1262836182 فرزند 
متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی / متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 990613 

قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان  
حصر وراثت

6/144 آقا/خانم صدیقه صابونیان به شناسنامه شماره 6199325753 به شرح دادخواست  
به کالســه 9901076 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان کبری خانم کثیری به شــماره شناســنامه 1117 درتاریخ 97/10/15 
اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت: 1(

حمیدرضا صالح نژاد به ش.م 6199325761 فرزند متوفــی. 2(صدیقه صابونیان به ش.م 
6199325753 فرزند متوفی. 3(غالم حســین صابونیان به ش.م 1261341643 همسر 
متوفی. 4( فاطمه صابونیــان به ش.م 1260364925 فرزند متوفــی. 5(زهرا صابونیان به 
ش.م 1260374033 فرزنــد متوفی. 6( فرزانه صابونیان بــه ش.م 1260548325 فرزند 
متوفی. 7( انسی صالح نژاد به ش.م 1261543548 فرزند متوفی. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی / متوفیه نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
 تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 991394 قاضی شعبه ششم شورای حل 

اختالف کاشان
فقدان سند مالکیت

6/145 نظر به اینکه آقای ســید احمد رضوی فرزند سید علی به استناد 2 برگ استشهادیه 
محلی که هویت و امضاء شهود رسما گواهی شده، مدعی است که سند مالکیت ششدانگ 
یکدســتگاه آپارتمان پالک 4201 فرعی از 582- اصلی واقع در فوالد شهر بخش 9 ثبت 
اصفهان به نام وی، ثبت و سند مالکیت به شــماره چاپی 033518 صادر و تسلیم گردیده و 
معامله دیگری انجام نشده و به علت جابجایی مفقود شده است لذا چون نامبرده درخواست 
صدور سند مالکیت المثنی نموده، طبق ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت، مراتب آگهی 
می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک موصوف یا وجود سند مالکیت نزد 
خود می باشد از تایخ انتشــار این آگهی تا 10 روز پس از آن به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبًا با مدارک مثبت تسلیم نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در 
صورت اعتراض، اصل سند یا سند معامله ارائه نشود، اداره ثبت، المثنای سند مالکیت را طبق 
مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد. م الف: 984651 اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان لنجان



رقابت های لیگ اسنوکر حرفه ای ها در شــهر میلتون کینز انگلســتان در حال برگزاری اســت؛ جایی که ایران هم دو نماینده داشــت. بعد از اینکه روز جمعه 
حســین وفایی با دو پیروزی و یک شکســت و اختالف نزدیک نتوانســت به دور دوم مســابقات راه پیدا کند، نوبت به ســهیل واحدی دومین نماینده ایران 
رســید.واحدی در این رقابت ها در مقابل حریفانی از کشــورهای چین، اســکاتلند و انگلســتان قرار گرفت و با قبول سه شکســت از راهیابی به مرحله بعدی 
بازماند.بعد از بســته شــدن پرونده این دو اســنوکرباز ایرانی در لیگ حرفه ای های جهان، فدراســیون بیلیارد خبر داد که حســین وفایی و ســهیل واحدی 
به زودی در رقابت های مســترز اروپا شــرکت مــی کنند.این رقابت ها در مرحله نخســت به صــورت تک حذفی و با حضــور 128 بازیکن از 31 شــهریورماه 
در میلتون کینز انگلســتان آغاز می شــود. ســهیل واحدی در روز نخســت این رقابت ها دوشــنبه 31 شــهریور به مصاف رایلی پارسنز انگلیســی می رود و 
 حســین وفایی چهارشــنبه دوم مهرماه در مقابل براندون ســرجنت از کشــور انگلیس قرار می گیرد.قهرمان این دوره از رقابت ها 80 هــزار پوند جایزه نقدی 

دریافت خواهد کرد.

دورخیز »حسین وفایی« برای جایزه 80 هزار پوندی

دوشنبه 31 شهریور  1399 / 3 صفر  1442/ 21 سپتامبر 2020/ شماره 3074

امیر قلعه نویی:

 بودجه گل گهر 45 میلیارد تومان است
سرمربی باشگاه گل گهر سیرجان در گفت وگو با برنامه گل طالیی رادیو جوان ضمن تبریک به باشگاه 
پرسپولیس بابت صدرنشینی در گروهش در لیگ قهرمانان آسیا درباره افزایش قیمت بازیکنان اظهار 

داشت: قیمت ها از لحاظ رقمی صعودی 
بوده؛ اما از لحاظ تورمی افزایشی نداشته 
است. آیا می شود که بازیکنان با این میزان 
از دستمزدشــان خانه دار شوند؟ مشکل 
اصلی ما برنامه ریزی های غلطی است که 
20 سال در فوتبال مان وجود داشته است. 
اهل فن های ما خانه نشینند و افراد نابلد 
وارد فوتبــال شــده و آن را اداره می کنند.

قلعه نویی با اشاره به قانون سقف قرارداد 
تاکید کرد: در حال حاضــر نیز قانون عدم 

حضور مربیان و بازیکنان خارجی تصویب شده است. این قانون ها غیرکارشناسی است؛ اگر قرار است 
قانونی مصوب شود باید با افراد متخصص آن حوزه مشــورت کرد و پس از در نظر گرفتن عواقب آن، 
تصمیم گیری کنند.سرمربی باشگاه گل گهر ســیرجان درباره بودجه این تیم گفت: بودجه تیم ما 45 
میلیارد تومان است و بر اساس همین بودجه بازیکنان را تقسیم کرده ایم. میانگین قرارداد بازیکنان 
ما به غیر از یک نفر بین دو و نیم تا ســه میلیارد تومان است. در سپاهان نیز همین روند را طی کردیم، 

همچنین در سال های گذشته رقم بودجه هایمان حدودا همین میزان بوده است.

اولین خرید لیگ برتری »رضا مهاجری« برای مس
محمود شفیعی، هافبک فصل گذشته پارس جنوبی جم، بعد از سقوط این تیم به لیگ آزادگان اکنون 
طی توافقی که با مدیران مس کرمان داشــته، در فصل آینده برای این تیم به میدان خواهد رفت.رضا 
مهاجری، سرمربی سابق نساجی، پدیده و ماشین سازی، در این فصل هدایت مس کرمان را برعهده 
گرفته و امیدوار است با تقویت این تیم، در لیگ برتر حضور یابند.آنها اولین خرید خود در این فصل را با 

جذب محمود شفیعی انجام دادند تا استارت رسمی خود برای فصل آینده را بزنند.

واکنش »خطیبی« به پیشنهاد سرمربی گری استقالل
سرمربی آلومینیوم اراک گفت: صحبت هایی در حد حرف مطرح شد که در لیگ قهرمانان آسیا سرمربی 
استقالل باشم.رسول خطیبی در مورد این که مدتی نام او به عنوان گزینه سرمربی گری استقالل مطرح 
شده بود، اظهار داشت: صحبت جدی نشده بود و فقط در حد حرف بود که در بازی های آسیایی کمک 
کنم، اما من با آلومینیوم اراک قرارداد دارم و نمی توانستم این کار را انجام بدهم. با خود من صحبتی 
نشده بود، ولی از طریق دوستانم پیام داده بودند، اگر قرارداد نداشتم می توانستم این کار را انجام بدهم.

»نکونام« با شماره ای عجیب در شب تلخ بازی بحرین
کار صعود تیم ملی به جام جهانی 2002 با شکســت مقابل بحرین گره خورد و باعث شد ایران در این 
تورنمنت غایب باشد.از نگاه بســیاری از عالقه مندان به فوتبال، دیدار تیم های ملی ایران و بحرین در 
مقدماتی جام جهانی 2002 که با شکست 3 بر یک ایران به پایان رسید یکی از تلخ ترین شب های تاریخ 
فوتبال ایران است. مسابقه ای که هنوز هم با وجود گذشت 18 سال صحبت های بسیاری درباره آن وجود 
دارد و از آن یاد می شود. جواد نکونام، هافبک تیم ملی که آن زمان به تازگی توسط بالژویچ فراخوانده 

شده بود و در اوج جوانی بود، با شماره 13 در منامه به میدان رفت.

دور برگشت مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا؛

سپاهان به دنبال تکرار بازی رفت مقابل العین

تیم فوتبال سپاهان در حالی امشب  آماده    سمیه مصور
پنجمین دیــدار خــود در مرحله گروهی 
لیگ قهرمانان آســیا می شــود که تنها یک برد حاصل کار این تیم تا 
اینجای مســابقات بوده، تنها بردی  که مقابل تیم العین امارات رقم 
خورده است. طالیی پوشان نصف جهان در شرایطی امشب و از ساعت 
21:30 از دور برگشت مرحله گروهی لیگ قهرمانان مقابل تیم العین 
امارات صف آرایی می کنند که هم اکنون با کسب سه امتیاز در رده سوم 

جدول رده بندی گروه D  این مسابقات قرار گرفته اند.
سپاهان و العین در هفته اول رقابت ها در شهر العین امارات به مصاف 
هم رفتند که آن دیدار با یک نمایش بی نظیر از سپاهان همراه بود و با 
برد چهار بر صفر شــاگردان امیر قلعه نویی در آن زمان به پایان رسید. 
آن دیدار شاید یکی از بهترین شب های سپاهان در فصل گذشته بود و 
روزهای تاریک سپاهان از دو هفته بعد از آن دیدار و داستان های دیدار 

با پرسپولیس و حاضر نشدن در زمین آغاز شد.
سپاهان طی دو دیدار گذشــته خود در گروه D برابر النصر عربستان 
با وجود نمایش نســبتا خوب به خصوص در فاز تهاجمی بازنده بود؛ 
اما امیدوار اســت با پیشــرفتی که در بازی های خود نشان داده برابر 

العین امارات نتیجــه بگیرد. نوع نمایش زردپوشــان در آن دو بازی  
نشان از آمادگی آنها برای بازی حســاس مقابل العین دارد. سپاهان 
در دو تقابل قبلی در فاز هجومی خطرناک نشان داده است. سپاهان 
تیمی اســت که خط  میانی خالق و باتجربه ای داشته و هافبک های 
این تیم از قدرت حمل توپ و شــوت زنی باالیی برخوردار هســتند. 
حضور بازیکنان پرســرعتی مانند محبی و میرزایــی در جناحین این 
تیم می تواند در لحظات حســاس گره گشا باشــد. حضور بازیکنانی 
مانند مسلمان، نورافکن، رفیعی و رسول نویدکیا خالقیت خط میانی 
سپاهان را افزایش داده و دست سرمربی این تیم برای چیدن ترکیب 

دلخواهش باز است.
در ســوی دیگر العین در دو دیداری که برابر السد داشت، عملکرد پر 
فراز و نشیبی داشته اســت. آنها در بازی اول تیم متمول قطری را 3 
بر 3 متوقف کردند؛ اما در بازی دوم با خوردن 4 گل مغلوب شــدند تا 

حذف شان از گروه D قطعی شود.
هر دو تیم در ســه دیداری که در چهارچــوب رقابت های گروه D لیگ 
قهرمانان آسیا برابر النصر عربستان و الســد قطر برگزار کردند، ناکام 
بودند و به غیر از یک تساوی که العین از الســد گرفت، سایر دیدارها 

با شکست العین و ســپاهان همراه شــد. حاال دو تیم در شرایطی به 
مصاف یکدیگر می روند که العین به طور قطعی حذف شده این گروه 
نام دارد؛ اما سپاهان به لطف همان سه امتیاز هفته اول شانس کمی 

برای صعود دارد.
البته ســپاهان تا زمان آغاز بازی می تواند مطلع شــود که حذف آنها 
هم از لیگ قهرمانان قطعی اســت یا خیر زیرا دیگــر دیدار این گروه 
که از ساعت 18 و 30 امشب بین الســد و النصر برگزار می شود، اگر با 
پیروزی السد همراه شود به معنی حذف شاگردان محرم نویدکیاست.

ســپاهان در حالی به مصاف العین می رود کــه همچنان محمدرضا 
حسینی را به دلیل ابتالی این بازیکن به ویروس کرونا در اختیار ندارد؛ 
اما دیگر بازیکنان ســپاهان برای دیدار با العین در دسترس سرمربی 
هستند. سپاهان در دیدار قبلی با ســه تغییر که مربوط به هر سه خط 
می شد برابر النصر قرار گرفت و این احتمال وجود دارد که برای دیدار 
با العین هم در ترکیب تیم تغییراتی داده شــود زیرا ســرمربی جوان 
سپاهان دنبال شناخت ترکیب اصلی خود در سومین دیدار رسمی اش 
است و به این مسابقات به چشم آماده ســازی برای فصل بعد لیگ 

برتر هم نگاه می کند.

دونده تیم فوالد مبارکه سپاهان اصفهان در خصوص 
کیفیت لیگ دو و میدانی امسال تا پایان مرحله دوم، 
اظهار کرد: به دلیل شــیوع ویروس کرونا نتوانستیم 
تمرینات خوبی داشته باشیم. من برای کسب ورودی 
المپیک و شرکت در مسابقات اروپایی برنامه ریزی 
کرده بودم و از مهرماه سال گذشته در هیچ مسابقه ای 
شــرکت نکردم؛ اما پس از آن ویروس کرونا شیوع 
پیدا کرد و نتوانســتم به اروپا بروم.مسلم نیادوست 
ادامه داد: پس از شــیوع کرونا و تعطیلی بســیاری 
از اماکن تمرینــات خوبی نداشــتیم و بدن ها افت 
کرده است و کاهش محسوس رکوردهای لیگ این 
موضوع را نشان می دهد. شیوع ویروس کرونا تاثیر 
زیادی بر ورزش دنیا گذاشــت و من بــه دلیل اینکه 

بیشتر تمریناتم در دشت و کوه انجام می شد، دچار 
مصدومیت شدم.نیادوســت افزود: 35 روز قبل از 
لیگ مصدوم شــدم و این بر رکوردهایی که در لیگ 
زدم تاثیر داشت و امسال فقط سه مقام دومی آوردم. 
اکنون شــرایط بهتری پیدا کرده ام و امیدوارم مرحله 
سوم بهتر بدوم.دونده تیم سپاهان در ارتباط با دیگر 
رقبا، ادامه داد: شــرایط رقیب ها نیــز به همین روال 
بود و آن ها تحت شرایط شــیوع ویروس کرونا قرار 
داشتند. از مسئولین تشکر می کنم که لیگ را برگزار 
کردند و از طرفی ورزشــکاران در شرایط مسابقه قرار 
گرفتند و درآمدی برای آن ها ایجاد شد.وی با اشاره 
به شرایط تیم سپاهان خاطرنشان کرد: از مسئولین 
سپاهان تشکر می کنم که امسال با قدرت بیشتری 

وارد مسابقات شدند. فکر می کنم در سال های آینده 
بهترین و قوی ترین تیم ایران سپاهان شود و می تواند 
با راه اندازی یک آکادمــی دو و میدانی، دونده های 
متعددی پرورش دهد.نیادوست در ارتباط با قهرمانی 
ســپاهان افزود: در دو مرحله گذشــته تیم سپاهان 
قهرمان شده اســت. مطمئن هســتم که در مرحله 
بعد بچه ها بهتر ظاهر می شوند. ما نباید خودمان را از 
قبل قهرمان بدانیم، اما فکر می کنم به احتمال زیاد 

سپاهان قهرمان لیگ خواهد شد.

دونده تیم سپاهان اصفهان:

 لیگ دو و میدانی به منبع درآمد ورزشکاران
 تبدیل شده است

خبر روز

سولسشر: 

یونایتد نیاز به تقویت دارد
 بعد از شکست 3-1 منچستریونایتد مقابل کریستال پاالس در اولین بازی فصل جدید لیگ برتر 
انگلیس که برای شیاطین سرخ شکستی شوکه کننده بود؛ اوله گنار سولسشر، سرمربی این تیم به 
عملکرد ضعیف تیمش در این بازی اذعان کرد و گفت یونایتد احتماال به سرمایه گذاری بیشتر در نقل 
و انتقاالت نیاز دارد و ممکن است بازیکنان جدیدی به تیم اضافه شوند.سرمربی منچستریونایتد 
در پایان بازی گفت: »همان طور که دیدید ما ضعیف بودیم و آنها مستحق سه امتیاز بودند. پاالس 
در چالش ها و تکل ها از ما بهتر کار کرد. ما بازی را کند و سنگین شروع کردیم و وقتی خیلی زود گل 
خوردیم، تاثیر منفی این گل تا پایان بازی روی ما ســنگینی می کرد. ما فصل طوالنی را پشت سر 
گذاشتیم و عمال تا 16 آگوســت درگیر بودیم و زمان کافی برای آماده سازی نداشتیم. با بازیکنانی 
که در اختیار داشتیم تالش زیادی برای آماده شدن  انجام دادیم و البته چند بازیکن را هم به دلیل 
بازی های ملی در اختیار نداشتیم«.سولسشر در ادامه گفت: »من با روی هاجسون صحبت کردم 
و او گفت آنها چهار بازی دوستانه داشته اند و این سومین بازی رسمی شان بوده. ولی ما فقط هفته 
گذشته یک بازی مقابل استون ویال داشتیم. از این نظر تفاوت زیادی بین دو تیم بود. ما همیشه به 
دنبال ارتقای تیم هستیم و اگر بازیکنی با قیمت مناسب موجود باشد می تواند به ما اضافه شود. 

همیشه به دنبال تقویت تیم هستیم«.

جزییات قرارداد »گودین« مشخص شد
به ادعای برخی از رسانه های ایتالیایی، دیگو گودین، مدافع اروگوئه ای تیم فوتبال اینتر به زودی با 
عقد قراردادی رسما به تیم کالیاری ایتالیا می پیوندد.طبق توافق انجام شده میان طرفین، قرارداد 
گودین با کالیاری 3 ساله و به ارزش 5/2 میلیون یورو خواهد بود. این مبلغ به صورت هفتگی و به 
عنوان حقوق به گودین پرداخت خواهد شد.باشگاه اینتر آماده است تا این انتقال را رسما اعالم کند 
و انتظار می رود تا پایان هفته گودین در تمرینات کالیاری حضور پیدا کند. این بازیکن در شرایطی 

جدا می شود که تنها یک فصل در اینتر حضور داشت.

اللیگا؛ عامل منتقل نشدن ستاره لیورپول به بارسا
رونالد کومان، سرمربی هلندی جدید بارســلونا زمانی که هدایت این تیم را به دست گرفت خرید 
جورجینیو واینالدوم، ستاره هلندی لیورپول را اولویت اول خود در فصل نقل و انتقاالت معرفی کرد 
ولی حاال عدم انجام این انتقال تقریبا قطعی به نظر می رســد. روزنامه انگلیسی میرر در گزارشی 
اختصاصی ادعا کرد که در واقع ســازمان اللیگا بوده که مانع از خرید واینالدوم توســط بارسا شده 
است.بر اساس این گزارش، تاثیر اقتصادی بسیار شــدید اپیدمی کرونا بر فوتبال و جامعه اسپانیا 
باعث شده باشگاه های این کشور شرایط دشوار مالی را تجربه کنند. در این شرایط سازمان اللیگا به 
باشگاه های اسپانیایی مجموعه قوانین و دستورالعمل های مالی سختگیرانه ای ابالغ کرده و آنها را 

مجبور به حرکت در چهارچوب این دستورالعمل ها کرده است.
بارسلونا در حال حاضر باید در هر سال چیزی نزدیک به 600 میلیون یورو به بازیکنان خود دستمزد 
بپردازد. میرر می گوید اللیگا وقتی از قصد بارسلونا برای یک خرید گران قیمت مثل واینالدوم باخبر 
شده به این باشگاه اولتیماتوم داده که مطابق دستورالعمل های جدید تنها در صورتی می تواند دست 
به چنین کاری بزند که ابتدا بازیکن بفروشــد و از محل درآمد کسب شده در این فروش ستاره ای 
جدید به خدمت بگیرد.همچنین گفته می شود اللیگا به باشــگاه های اسپانیایی اعالم کرده که در 
شرایط کرونایی که فعال پابرجاست حداکثر تا میزان مشــخصی می توانند برای خرید ستاره های 
جدید هزینه کنند. تیم ها همچنین به دلیــل کمک هایی که در ماه های اخیر از دولت برای مقابله با 
شرایط مالی دشوار کرونا دریافت کرده اند، باید درصدی از مبالغ خرید و فروش بازیکن را به دولت 

پرداخت کنند.

فوتبال جهان

جشنواره ورزشی »موالی 
عرشیان و بانوی قدسیان« 

تبدیل تهدید به فرصت
معاون ورزشــی تفریحی ســازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان، برگزاری 
مجازی جشــنواره فرهنگی ورزشــی »موالی 
عرشیان و بانوی قدســیان« با شرایط موجود 
بیماری کرونــا را نمونه ای از تبدیــل تهدید به 
فرصت دانســت.حبیب ا... ناظریان با حضور 
در برنامه تلویزیونی شــبکه اســتانی اصفهان 
با عنوان»هشــت بهشــت«، درباره جشنواره 
فرهنگی ورزشــی مــوالی عرشــیان و بانوی 
قدســیان که با همکاری هیئت های ورزشــی 
اســتان و با رعایت پروتکل های بهداشتی در 
حال برگزاری اســت، گفت: رویکرد شــهردار 
اصفهان، رییس شورای شهر و رییس سازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان 
فراهم کردن محیطی مناســب برای افزایش 
سالمتی و نشــاط شهروندان اســت.معاون 
ورزشی تفریحی ســازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شهرداری اصفهان، به نوسازی و تجهیز 
20 ورزشگاه شهرداری اصفهان در جهت تقویت 
زیرساخت های ورزشی از سال گذشته تاکنون 
اشــاره کرد و افزود: به منظور حرکت به سوی 
تسهیل گری به جای تصدی گری، بیشتر این 
ورزشگاه ها توسط بخش خصوصی تجهیز شد و 
در اختیار افراد متخصص قرار گرفت.وی با اشاره 
به تعامل معاونت ورزشی تفریحی شهرداری با 
دستگاه های گوناگون مانند اداره کل ورزش و 
جوانان استان، آموزش و پرورش، سپاه و بسیج 
ادامه داد: جشــنواره فرهنگی ورزشی موالی 
عرشیان و بانوی قدســیان در راستای تعامل 
بیشتر با همکاری هیئت های ورزشی استان و 
ادارات و ارگان ها برگزار می شود.ناظریان با بیان 
اینکه این جشنواره امســال برای هجدهمین 
سال در حال برگزاری است، گفت: این مسابقات 
در گذشته تنها در رشته فوتسال برگزار می شد 
که در ادامه چند رشته دیگر نیز به آن اضافه شد؛ 
اما از دو سال گذشته این رقابت ها را به ترتیب 
با همکاری 18، 26 و 38 هیئت ورزشی برگزار 
کرده ایم که شش رشته جانبازان و معلولین 

نیز به جشنواره اضافه شده است.

سپاهان تا زمان آغاز بازی می تواند مطلع شود که حذف 
آنها هم از لیگ قهرمانان قطعی است یا خیر زیرا دیگر 
دیدار این گروه که از ساعت ۱۸ و ۳۰ امشب بین السد و 
النصر برگزار می شود، اگر با پیروزی السد همراه شود به 

معنی حذف شاگردان محرم نویدکیاست

مستطیل سبز

وز عکس ر

 سردار وقتی
 کوچک بود!

ســردار آزمون در تیم هــای پایه 
ایران بازی کرد و رفته رفته خودش 
را باال کشــید تا تبدیــل به بازیکن 
اثرگذاری شــود. او بی شک یکی 
از بهترین مهاجمان تاریخ فوتبال 
ایران به حســاب می آید. عکس 
قدیمــی و حال ســردار نشــان 
می دهد در این ســال ها او چقدر 

تغییر کرده است.
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 الگوی هشت سال دفاع مقدس
 را باید مدنظر قرار دهیم

فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج(  در نشست خبری به 
مناسبت هفته دفاع مقدس با اشاره به فرمایشات مقام 
معظم رهبری در بیانیه گام دوم اظهار کرد: در شرایطی که 
امروز از همه طرف در آماج تهدیدات دشمنان از همه لحاظ 
قرار گرفته ایم و جنگ ترکیبی را علیه ما برنامه ریزی کردند، 
نیاز است الگوی هشت سال دفاع مقدس را مد نظر قرار 
دهیم.سردار مجتبی فدا تصریح کرد: به پرتو دفاع مقدس 
در چهار مرحله توانســتیم برگ زرینی ورق بزنیم، تربیت 
نسل جوان که در پشــتیبانی از انقالب و نظام آماده جان 
فشانی بودند، آشکار شدن ظرفیت نهفته در داخل کشور، 
ایجاد ظرفیــت بازدارندگی در ســطح منطقه و همچنین 
فرهنگ و عملکرد در دفاع مقدس نقطه اطمینان بخش 
برای شرایط کنونی از دســتاوردهای دفاع مقدس است.
وی افزود: در راستای این فرهنگ باید به جوانان اعتماد 
کنیم و از ظرفیت جوانان در مدیریت کشور استفاده کرده و 
تشکیل دولت حزب الهی جوان را در انتخابات سال آینده 
رقم بزنیم.فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( گفت: برنامه 
های مختلفی برای چهل سالگی دفاع مقدس پیش بینی 
شده است که از ســوم خردادماه شروع شــده و تا پایان 
ســال نیز ادامه دارد و در هر هفته نواحی و یا اقشار یکی 
از برنامه ها را اجرا خواهــد کرد.فدا ادامه داد: در این مدت 
مناسبت هایی داریم که به عنوان قله تعریف شده است؛ 
قله های چهل سالگی ســوم خرداد، هفته دفاع مقدس، 
۲۵ آبان روز حماسه و ایثار، هفته بسیج و دهه فجر خواهد 
بود.مجتبی فدا اذعان کرد: بیش از دو هزار برنامه به این 

منظور برنامه ریزی شده که عمدتا مجازی و در فضای باز و 
با رعایت پروتکل های بهداشتی انجام خواهد شد.فرمانده 
ســپاه صاحب الزمان)عج( ادامــه داد: برپایی رزمایش 
کمک مومنانه به عنوان رزق شــهدا و همچنین توزیع ۲۳ 
هزار بسته لوازم التحریر به تعداد شهدای استان اصفهان 
بین نیازمندان و تقسیم هفته های سال و اختصاص یک 
هفته به هر شهرســتان برای معرفی نقش شهرستان در 
دفاع مقدس و همچنین اختصــاص یک هفته برای هر 
قشــر به منظور معرفی نقش آن قشــر در دفاع مقدس 
بخشی از برنامه هاست.وی گفت: روایت مجازی با حضور 
یک گروه در مناطق مختلف عملیاتی و به خصوص در غرب 
کشور، بازسازی عملیات دفاع مقدس در نجف آباد و آران و 
بیدگل و صبحگاه بزرگ کارگران منطقه صنعتی ذوب آهن 
نیز از دیگر برنامه ها در این مناســبت است.فدا، در مورد 
دیگر برنامه های بزرگ داشت دفاع مقدس افزود: برنامه 
های »از جبهه دیروز تا جبهه امروز« به منظور تجلیل از کادر 
درمانی و رزمندگان و پزشــکان دفاع مقدس، ۱۰ شب ده 
روایت عاشورایی؛ برپایی یادواره های مجازی در فضاهای 
دانشــگاه ها با عنوان دفاع مقدس اســتمراری از دیگر 
برنامه ها خواهد بود.وی بیان کرد: راه اندازی کاروان سیار 
دفاع مقدس و اجرای گروه های سرود و نمایش خیابانی 
در ۱۰۰ نقطه استان، برگزاری مسابقات مختلف با رویکرد 
ایثار و دفاع مقدس در فضای مجازی، برپایی نمایشگاه 
های دفاع مقدس در ۴۰۰ نقطه مساجد و پایگاه استان نیز 
از برنامه هایی است که اجرا خواهد شد.مجتبی فدا تصریح 
کرد: از دیگر برنامه ها، برگزاری ۱۵۰ یادواره شهدا در فضای 
باز محالت و مســاجد، تجلیل از شهدای خانواده سالمت 
توسط بسیجیان، عطر افشــانی و غباروبی ۵۰ گلزار شهید 
استان، تجلیل از خانواده شــهدا و جانبازان درب منازل، 
ضیافت عشق، رونمایی از ۱۰ کتاب دفاع مقدس، اهدای 
جهیزیه با نام و یاد خدا و شهدا، اعزام گروه های جهادی 
به مناطق محروم و بهره برداری از اقدامات جاری مانند ۱۰ 
رشته قنات الیروبی شده در چند شهرستان اصفهان است.

مجتبی فدا بیان کرد: در ایــام اربعین، چهارمین مرحله از 
کمک مومنانه انجام و افرادی کــه در زمان اربعین موکب 
می زدند، امســال با کمک مومنانه و توزیع بســته های 

ضدعفونی کمک خواهند کرد.

مشاور و بازرس ویژه شــهردار و نماینده تام االختیار 
استاندار اصفهان در جلســه هم اندیشی با جمعی از 
معتمدین محالت مختلف منطقه هشت، اظهار کرد: 
برای پیشرفت شهر از هر ایده ای که بتواند به مدیریت 
شهری کمک کند، استقبال می کنیم و در این مسیر 
تخصص افراد اهمیت دارد و بهترین فکر و پیشنهاد 
را از هر جناحی هم که باشد، پذیرا هستیم.غالمرضا 
کیهان پور با بیان اینکه برگزاری این جلســه نشــان 
از ارزش قائل بودن برای شــهر و آبادانی آن اســت، 
اظهار کرد: با توجه به اینکه شهردار اصفهان از اساتید 

دانشگاهی است، همفکری با شهروندان و معتمدین 
محله ها را در اهداف کاری خود قرار داده است، چراکه 
خرد جمعی را بر خرد فردی ترجیح می دهد و بر این 
عقیده است که در این دوره از مدیریت شهری باید از 
نظرات و پیشنهاد معتمدین و دلسوزان مناطق برای 
آبادانی شهر استفاده کنیم تا همچنان اصفهان یکی از 

بهترین شهرها باشد.
مشاور و بازرس ویژه شــهردار و نماینده تام االختیار 
اســتاندار اصفهان با تاکید بر اینکه مالک اســتفاده 
از نظرات شــهروندان برای آبادانی شهر، تخصص و 
دلسوزی آن هاســت، ادامه داد: مدیریت شهری بر 
این عقیده است که برای پیشــرفت شهر باید از خرد 
جمعی اســتفاده کرد و کاری به دســته بندی های 
سیاســی نداریم، همانطور که بســیاری از مدیران 

مناطق از دوره های قبل همچنان در شهرداری فعالیت 
می کنند.وی گفــت: با توجه به نگاه ویژه مســئوالن 
کشوری به کالن شهر اصفهان، این شــهر باید دارای 
ویژگی خاص بوده تا ظرفیت برگزاری جلسات اوپک 
و سران کشــور را داشته باشــد.کیهان پور افزود: اگر 
یک شهروند از اقلیت ارمنی پیشنهاد ویژه ای دارد که 
می تواند به آبادانی شــهر کمک کند، بهتر است از آن 
استفاده کرد چرا که شهرداری از هر ایده ای در جهت 
پیشرفت شــهر اســتقبال می کند.وی با بیان اینکه 
مسئوالن و معتمدین محالت باید در جمع شهروندان 
حاضر شده و از تفکرات آن ها استفاده کنند، تصریح 
کرد: باید زحمات شهرداران و مسئوالن ادوار گذشته 
در راستای آبادانی شهر تاریخی اصفهان را حفظ و در 

جهت پیشرفت اهداف شهری گام برداشت.

مشاور و بازرس ویژه شهردار اصفهان تاکید کرد:

استفاده از ایده های شهروندان در جهت آبادانی شهر

شهردار اصفهان در آیین گرامیداشت روز جهانی صلح با عنوان »شهر صلح جو« 
که با حضور رییس نمایندگی وزارت امور خارجه در اصفهان و رییس شــورای 
اسالمی شهر اصفهان و به همراه کودکان سوری، عراقی و افغانی در محل باغ 
زرشک برگزار شد، اظهار کرد: امروز کودکانی از سه ملیت عراق، افغان و سوری 
به عنوان شهرنشینان اصفهانی در این برنامه حضور یافتند که این ابتکار اداره 
کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قابل تقدیر است.قدرت ا... نوروزی با 
بیان اینکه برگزاری آیین روز جهانی صلح در اصفهان که یکی از ویژگی های این 
شهر صلح طلبی است، اقدامی بسیار شایســته بود، تصریح کرد: اگر امروز از 
صلح سخن گفته می شــود این واژه در مقابل جنگ به ذهن ها خطور می کند، 
اما همانطور که هر واژه ای در بســتر تاریخ دچار تحول می شود صلح نیز امروز 
معنای دیگری پیدا کرده است.شــهردار اصفهان ادامــه داد: صلح در جوامع 
بشری همچنان ارزشمند است و سازمان های بین المللی، منشور حقوق بشر 
و کنوانســیون های بین المللی که در واقع یکی از کارکردهــای آنها تعامل بین 
حکومت ها و ســازمان های بین المللی است، تالش می کنند تا صلح و امنیت 
در جهان برقرار شود.وی با بیان اینکه معنای صلح در داخل کشورها فراتر از این 
تعاریف است، گفت: در همه شهرها و کشورها برای شهرنشینان و شهروندان، 
صلح به معنای رعایت حقوق شهروندی در عرصه داخلی و رعایت حقوق بشر در 
عرصه بین المللی است.نوروزی افزود: وقتی خواستار برقراری صلح هستیم 
یعنی می خواهیم در عمل اثبات کنیم به حقوق شهروندان احترام می گذاریم 
و آن ها را صاحب اصلی همه چیز می دانیم و اگر این حق به رسمیت شناخته 
شــود و در عمل، میدان برای آنها باز شــود به معنای واقعی صلح، دوســتی، 
مهربانی، آرامش و آسایش برای تمام جهان ایجاد شده است.وی تاکید کرد: 
سیاست این دوره مدیریت شهری توجه ویژه به وضع شهرنشینان بوده زیرا واژه 
شهرنشینی و شهروندی از یکدیگر متفاوت است؛ شهرنشینان همین کودکانی 
هستند که در جمع حضور دارند.شهردار اصفهان تصریح کرد: اگر امروز جهان 
در تالطم قرار گرفته و گفت و گوهای ملی و بین المللی در کشورهای مختلف 
به ویژه افغانســتان برقرار بوده به دلیل برهم خوردن آرامش آنها در خاورمیانه 
اســت.وی ادامه داد: شــهرداری اصفهان با این نگاه به حقوق بشر و حقوق 
شهروندی و توجه به احقاق حق شهرنشینان گام های خود را محکم تر بر می دارد 
و بی شک این سیاست می تواند هدف نهایی برقراری صلح، آرامش و آسایش 

را محقق کند.نوروزی اظهار امیدواری کرد که روزی شــاهد تحقق ارزش های 
ناب و قوانین پیشرفته و تحقق مفاد اسناد بین المللی صلح در جهان باشیم.

برای حاکمیت صلح در جامعه تالش کنیم
رییس شورای اســالمی شــهر اصفهان  نیز در این آیین با عنوان »شهر صلح 
جو« که با حضور رییــس نمایندگی وزارت امور خارجــه در اصفهان به همراه 
کودکان سوری، عراقی و افغانستانی در محل باغ زرشــک برگزار شد، اظهار 
کرد: آموزه های دینی اسالم مملو از دعوت جهانیان به صلح، دوستی و آرامش 
اســت.علیرضا نصر اصفهانی با بیــان اینکه در بینش قرآنــی مالک برتری 
انســان ها تقوا نامیده شــده، افزود: خداوند در قرآن کریم انسان ها را مورد 
خطاب قرار داده و به آن ها گوشزد می کند که همه را از مرد و زن خلق کرده و در 
جاهای مختلف قرار داده تا شناخته شوند.رییس شورای اسالمی شهر اصفهان 
تصریح کرد: وقتی تاریخ کربال و عاشورا را مطالعه می کنیم درمی یابیم که امام 
حسین )ع( در آن شــرایط تا آخرین لحظات نخواســتند وارد جنگ شوند و 

هدف ایشان حرکت به سمت برقراری صلح بود.
وی با بیان اینکه باید تالش کنیم به سمت صلح گام برداریم تا صلح فراگیر بر 
جهان هستی حاکم شود، خاطرنشان کرد: به عنوان مسلمان به خود می بالیم 
که پیرو مکتب، دین و آیینی هستیم که نداهای آسمانی از آن ساطع می شود 
و اندیشــه صلح طلبی آن در دسترس جهانیان اســت.نصراصفهانی با انتقاد 
از خوی استکباری و حس برتربینی آمریکا نســبت به جوامع، ادامه داد: در 
شرایطی که به سمت رشد دانش بشری و به سمتی که جهان ادعا دارد روز به 
روز با استفاده از فناوری مسیر تعالی را می پیماید حرکت می کنیم، رگه های 
استکبار و خودبرتربینی را در گوشه و کنار جهان شاهد هستیم.رییس شورای 
اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه صلح و دوستی اگرچه امری جهانی است 
اما باید از درون خودمان آغاز شده و همه انسان ها به تحقق این امر بیندیشند، 
تصریح کرد: دوســتی، محبت، هم افزایی و وحدت الزمه امروز جامعه ایرانی 
است و برای آنکه این تفکر در کشور حاکم شود نیاز است از هرگونه رفتار، گفتار 
و حرکتی که ما را به سمت تخاصم، دشــمنی و عناد پیش می برد خودداری 
کنیم. در پایان این آیین ویژه برنامه کاشت نهال صلح به همراه کودکان سوری، 

عراقی و افغانی در باغ زرشک برگزار شد.  

دختران انقالب 
مجلس عزای ساالر 
شهیدان را برپا کردند

هیئــت »دختران انقــالب« در 
حسینیه شهدای بسیج اصفهان 
مجلس عزای ســرور و ســاالر 
شــهیدان ویژه دختران و بانوان 
برپا کردند؛ خواهر شهید ابراهیم 
هادی از جمله میهمان های ویژه 

این مجلس عزاداری بودند.

وز عکس ر

عکس: صاحب نیوز

شهرداری خمینی شهر در نظر دارد نســبت به انجام مناقصه با مشخصات زیر از طریق 
آگهی اقدام نماید:
موضوع مناقصه:

۱- آسفالت معابر ۱6 متری اسفریز، فردوسی، شهید کرمی، ورزش جوی آباد، میدان 
دام )کوهسار( و جاده دو شاخ به کمربندی )خلیج فارس(

- مبلغ اولیه اعتبار: 6۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: ۳/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

- محل تامین اعتبارات: اعتبارات شهرداری

- مهلت ارائه پیشنهادهای مناقصه: پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 
 99/7/9

- محل دریافت اسناد: امور قراردادهای شهرداری مرکزی خمینی شهر
- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهرداری مرکزی خمینی شهر

- تاریخ بازگشایی پیشنهادات: ۱۰ صبح روز پنجشنبه مورخ 99/7/۱۰ 
- مدت اعتبار پیشنهادها: روز یکشنبه 99/7/۲۰ 

- اصــالح، جایگزینی و پس گرفتن پیشــنهادها نیــز در زمان مقرر و محل تســلیم 
پیشنهادها انجام نمی شود.

آگهی مناقصه )چاپ دوم(

علی اصغر حاج حیدری- شهردار خمینی شهر م الف:984136

نوبت دوم

چهل سال از آغاز شروع جنگ 
تحمیلــی می گــذرد، جنگی 
نابرابر کــه به  این مــرز و بوم تحمیل شــد و 
بعثی های تا بن دندان مسلح از سوی استکبار 
جهانی آمدنــد تا خاک مقدس کشــور مان را 
تصرف کنند؛ اما جوانان ایران اسالمی با کمترین 
امکانات به میدان قدم نهادند  تا اجازه ندهند  
کســی نگاه چپ به این خاک بیندازد. جنگ 
هشت ساله تحمیلی که بحق »دفاع مقدس« 
نامیده شــده اســت از نقاط عطف تاریخ این 
سرزمین محسوب می شود.سال های پرشور و 
حماسه، حماسه هایی که شیربچه های دالور 
این آب و خاک رقم زدند، رعناقامتانی که خیلی 
هایشان »علی اکبر« وار رهســپار شدند ولی 
»علی اصغر«وار  بازگشتند  تا وجبی از این آب و 
خاک به دسمت دشمن نیفتد. سال های عشق 
و آتش و خون که آن قدر در خود درس های پیدا 
و نهان دارد که باید از آن گفت و شنید تا تجربه ای 
باشد برای همه دوره ها از مقاومت تا پای جان 
در راه حفــظ آرمان ها؛ درســی هایی همچون 
گذشــتن از ســیم خاردار نفس برای به ثمر 
نشاندن نهال آزادی و استقالل. باز خوانی درس 
های دوره پرافتخار هشت سال دفاع مقدس 
ضرروت امروز جامعه ایرانی اســت  آن هم در 
روزهایی که کشور  در معرض شدیدترین تحریم 
ها در طول تاریخ قــرار گرفتــه و از  همین رو  
چهلمین سالگرد آغاز آن دوره بی همتا قرار است 
با شکوه ویژه ای برگزار شود تا یادمان نرود که 
چه روزهایی بر سر این ملت گذشت و چه دسته 
گل هایی  در راه سربلندی این مرز  و بوم  از جان 
خود گذشتند. برگزاری چهلمین سالگرد آغاز 
دفاع مقدس در اصفهان نیز رنگ و بوی دیگری 
به خود گرفته اســت، در دیاری که بیشــترین 
شــهید را به انقالب اســالمی تقدیــم کرده و 
نیروهای مسلح آن همچون همان دوران پای 
کار آمده اند تا به بهترین شیوه یاد آن روزگاران 

را به گرامی بدارند.

تبیین برنامه های هفته دفاع مقدس؛

ارتش و سپاه؛ پای کار بزرگداشت سال های حماسه
 توزیع کمک های مومنانه، اولویت 

برنامه های هفته دفاع مقدس

ارشد آجا در استان های اصفهان، چهارمحال بختیاری و یزد در نشست خبری 
فرماندهان نظامی و انتظامی اســتان اصفهان به مناسبت چهلمین سالگرد 
دفاع مقدس اظهار داشــت: پس از جنگ های صدر اسالم نمونه دیگری جز 
جنگ تحمیلی 8 ساله نمی توان یافت که کشــور هدف تنها با رویکرد دفاعی 
و نه تهاجمی، اجازه ندهد حتی یک وجب از خاکش جدا شود. دفاع مقدس 
همچون نگینی است که بر پایه استقامت، اســتحکام و مجاهدت رزمندگان 
اســالم می درخشــد.امیر ســرتیپ دوم محســن آذرافروز افزود: مطابق با 
فرمایشات مقام معظم رهبری دفاع مقدس گنجینه ای است تمام نشدنی و 
ملت ایران در همه وقت می توانند از این گنجینه بهره ببرند. مهم ترین تفاوت 
رزمندگان ما و رزمندگان دیگر ملت ها، روحیه شــهادت طلبی و شــجاعت در 
برابر مرگ است که در بسیاری از لحظات جنگ به کمک نیروهای ما آمد. این 
ویژگی ها نشان دهنده حاالت و روحیات عارفانه ای است که در وجود رزمندگان 
اسالم جاری بود. این رزمندگان مومن هیچ گاه دعا و نیایش قبل از هر عملیاتی 
را فراموش نمی کردند و در وصیت نامه های ایشان نیز روحیه عرفانی و معنوی 
آنان به وضوح دیده می شد.ارشــد نظامی آجا در اســتان های اصفهان، یزد 
و چهارمحال بختیاری ضمن تکریم ایســتادگی و مقاومــت آزادگان در برابر 
ستم های رژیم بعث عراق گفت: در طول 8 سال دفاع مقدس، ۴۲ هزار و 879 
تن آزاده داشتیم که 8۰ درصد از آنها مستقیما زیرنظر نیروهای نظامی جمهوری 
اسالمی بودند و ۴۵۰ نفر نیز در زندان های عراق به شهادت رسیدند. 9۰ درصد از 
آزادگان جانباز هستند که نشان دهنده جنگندگی تا آخرین قطره خون رزمندگان 
میهن اسالمی ماست. اکثر این آزادگان به کماالتی همچون حفظ قرآن کریم 
و یادگیری زبان های خارجه رسیدند و همچنین پس از گذراندن دوران اسارت 
بسیاری از آزادگان به مراتب باالیی رســیدند و هیچ گاه از پا ننشستند.وی در 
ادامه به تشریح اقدامات ارتش جمهوری اسالمی ایران در هفته دفاع مقدس 

پرداخت و گفــت: هفته دفاع مقدس با بیانات ویدئوکنفرانســی رهبر معظم 
انقالب در زمینه ارزش های جنگ تحمیلی 8 ســاله آغاز خواهد شد. به دلیل 
شیوع ویروس کرونا، تغییراتی نسبت به برنامه های سال های گذشته خواهیم 
داشت که مهم ترین آنان، عدم برگزاری رژه به منظور حفظ سالمت نظامیان و 
بازدیدکنندگان اســت. آذرافروز ادامه داد: در هفته دفاع مقدس به طور روزانه 
برنامه هایی را با عناوین مختلف خواهیم داشت. در روز ۳۱ شهریور )امروز(با 
عنوان روز اقتدار، والیتمداری و همبستگی ملی، هر ارگانی از نیروهای نظامی 
و انتظامی برنامه هایی با عناوینی همچون نقش والیت و رهبری در انسجام 
ملی، نمایش اقتدار و نقش نیروهای مسلح در دفاع مقدس و همچنین تقدیر از 
پیشکسوتان و بزرگان دفاع مقدس در دستور کار خود قرار دارند. وی اضافه کرد: 
اول مهرماه نیز روز جوانان سربازان و دانش پژوهان نام گذاری شده که بر حضور 
جوانان در دانش پژوهی فناوری تاکید دارد. در روز دوم مهرماه برنامه هایی با 
عنوان تولید ملی آمادگی دفاعی و خودباوری برگزار خواهد شد که توجه ویژه ای 
بر جهش تولید و همچنین پدافند غیرعامل دارد. ارشد نظامی آجا در استان های 
اصفهان، یزد و چهارمحال بختیاری تصریح کرد: در روز پنجشنبه سوم مهرماه 
برنامه های مختلفی با عنوان شهیدان ایثارگران و فخر آفرینان برگزار خواهد شد 
که عطرافشانی مزار مطهر شهدا، تجلیل از ایثارگران، جانبازان، آزادگان و شهیدان 
مدافع حرم و همچنین دیدار و تکریم از خانواده معظم شهدا از مهم ترین این 
برنامه هاست.وی خاطرنشان کرد: روز چهارم مهرماه نیز روز معنویت، خانواده 
و سالمت نام گذاری شده که برنامه هایی از قبیل بزرگداشت و تکریم شهدای 
سالمت و کادر درمانی را در دستور کار داریم. از اسفند 98 تاکنون ۵ تن از کادر 
درمانی اســتان به دلیل ویروس کرونا جان خود را از دست دادند و به جرگه 
شهدای مدافع سالمت پیوستند.آذرافروز بیان کرد: همچنین برنامه پیاده روی 
خانوادگی را  در دستور کار خود داریم که البته مجوزهای الزم باید از طریق ستاد 
مبارزه با کرونا وصول شــود. حضور پرشــور در نماز جمعه از دیگر برنامه های 
نیروهای مسلح است که البته باید منتظر اعالم وضعیت برگزاری نماز جمعه از 
سوی ستاد مبارزه با کرونا باشیم. الزم به ذکر است تمام اقدامات میدانی ما در 
هفته دفاع مقدس تحت نظارت ستاد مبارزه با کرونا انجام خواهد گرفت.وی 
افزود: ۵ مهرماه را روز رزمندگان و زنان، اسوه مقاومت نام گذاری کردیم. در این 
روز از پیشکسوتان عملیات ثامن االئمه)ع( در نشستی تلویزیونی یا مجازی 
تجلیل خواهد شد. روز ششــم مهرماه روز بصیرت افزایی، دشمن شناسی و 
استکبارستیزی نام گذاری شــده که توجه عموم به وحدت و انسجام ملی و 
مذهبی با بصیرت افزایی و مقابله با استکبار جهانی را دنبال می کند. روز هفتم 
مهر که آخرین روز هفته دفاع مقدس نیز هست روز فرماندهان، عزت مداران 
و حماسه آفرینان نام گذاری شده که هر ســاله مراسم تجلیلی از این عزیزان 
در گلزار شــهدا انجام می گرفت؛ اما امسال با وجود ویروس کرونا برنامه های 

محدودتری انجام خواهد شد.

پیام نصف جهان به جهان، جهت برقراری صلح در روز جهانی صلح؛

شهردار: احساس امنیت و حقوق شهروندی را برای شهروندان اصفهانی خواستاریم
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صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   
جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

رتبه:4    ضریب کیفی روزنامه: 45
نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

تلفن: 8-36284167-031     فکس: 36284166

   

نمی توانیــم همــه عادت های خــوب کارآفرینــان، افراد 
 موفق، ثروتمندان و مدیران کســب وکارهای بزرگ را کسب

 کنیم ولی کدام عادت های خوب باعث می شــوند بهترین 
 )Nelson Wang( نسخه خودمان شویم؟نلســون ونگ
موســس CEOLifestyle به این پرسش اساسی پاسخ 
داده است. او با 33 ســال بررســی و مطالعه سرگذشت 
کارآفرینان و مدیران شرکت های فورچون 1000 به فهرستی 
 از یک ســری از عــادت ها برای بهترین نســخه شــدن،

 رسیده است:
 اولویت بندی: هر روز صبح فهرستی از 3 کار مهمی که باید آن 
روز انجام دهید؛ تهیه کنید تا بیشترین کارایی و تاثیرگذاری 
را داشته باشید. این فهرست به کاهش حواس پرتی کمک 
می کند و شما را مجبور به اولویت بندی وظایف روزانه خواهد 
کرد.به طور مثال، فهرست کار مهم یک روز می تواند میزبانی 
از یک مربی آموزشی، شــرکت در دو جلسه کاری و نوشتن 

دو مقاله علمی باشد.
 آزمون 10 ساله: همه ما در شــرایط سخت قرار می گیریم و 
ممکن اســت یک تصمیم یا کار اشــتباهی انجام دهیم که 
نتیجه فاجعه باری بــه دنبال دارد. مدیرمان مــا را توبیخ و 
سرزنش می کند و شــاید برای چند روز اصال سرکار نرویم 

و ناپدید شــویم. خودمان را در خانه حبس کنیم و از زندگی 
ناامید باشــیم.اما آیا 10 روز بعد، 10 ماه بعد، 10 ســال بعد 
این اتفاق مهم اســت و اصال آن را به یــاد می آوریم؟ چند 
فاجعه در زندگی گذشته ما رخ داده که اصال امروز به خاطر 
نمی آوریم؟پس هر زمان با یک شکست و موقعیت سخت 
روبه رو شــدید؛ از خودتان بپرسید آیا این مســئله 10 روز 
دیگر مهم است؟ 10 ماه؟ 10 سال؟ چیزهای کوچک را برای 
خودتان بــزرگ نکنیــد و تصویری درســت از آنها در ذهن 

بسازید.
 آموختن هر روزه: عادت کنید هر روز یک چیز جدید؛ هرچند 
کوچک بیاموزید. این می تواند یک عادت جدید، زبان جدید، 
یک مهارت یا بینش باشــد. به خودتان فشار بیاورید تا هر 
روز رشد کنید. هر روز کمی بیشتر پیشــرفت کنید و به این 
موضوع فکر کنید که این آموزش ها در آینده چقدر تاثیرگذار 

خواهند بود.
 الهام گیری: هر هفته سرگذشت یک رهبر و مدیر فکری را 
در یوتیوب تماشا کنید. مدیرانی که روی ایده و اندیشه و فکر 
شما تاثیرگذار هســتند.خواندن کتاب و سرگذشت نامه ها 
خوب اســت ولی آمــوزش تصویری می توانــد ماندگاری 
و تاثیرپذیری بصری بیشــتری برای شــما داشته باشد. 

مشــاهده فیلم ســخنرانی ها و داســتان های زندگی این 
 افــراد بــرای تکمیــل یادگیری های روزانه شــما بســیار

 مفید هستند.
 دسته بندی ایمیل ها: وقتی هزار ایمیل وارد صندوق پست 
الکترونیکی ما می شود؛ دیگر تمرکز کافی نخواهیم داشت 
و به راحتی حواس مان پرت می شود.عادت کنید ابتدا همه 
ایمیل ها را دسته بندی کرده و هر 3 ساعت سراغ یک دسته از 
ایمیل ها بروید. همان صبح زود و به محض رسیدن به محل 
کار یا نشســتن پای کامپیوتر ســراغ جواب گویی تصادفی 
ایمیل ها نروید.ایمیل های فوری و مهم تــر در اولویت قرار 
دارند ولی مگر هر روز چند ایمیل مهم و فوری داریم که باید 

هرچه زودتر جواب داده شود؟
  ورزش در صبح: یک عادت خوب، ساده ولی بسیار کارآمد 
است. هر روز صبح زود کمی پیاده روی کنید یا چند تمرین 
ورزشــی و ورک اوت را انجام دهید.این ورزش صبحگاهی 
باعث افزایش روحیه، نشاط، انرژی و سالمتی شما در طول 
روز می شود. شاید هر روز موفق نشوید پیاده روی و ورزش 
کنید ولی ســعی کنید بیشــتر روزهای هفته این عادت را 
داشته باشید و بر عدم ترک آن اصرار بورزید تا پس از مدتی 

آثار مفید آن را در زندگی و کار ببینید.

آشپزی

شیرینی با طعم نعنا و شکالت
مواد الزم : بیسکویت شکالتی آسیاب کرده  250 گرم،کره  آب کرده  90 گرم

 مواد الزم میانی: ژالتین 3 قاشق چای خوری،آب سرد یک سوم 
پیمانه،تخم مرغ 2 عدد،شکر ریز 2 قاشق سوپ خوری،اسانس نعنا چند 

قطره،شیر 2 قاشق سوپ خوری،شکر اضافی 2 قاشق سوپ خوری،خامه 160 گرم
طرز تهیه: بیسکویت و کره را در کاسه ای بریزید و با هم مخلوط کنید. آن گاه این مخلوط 
را کف قالب چرب کرده ای به اندازه  20×30 سانتی متر بریزید و خوب بفشارید و به مدت 

تقریبی 30 دقیقه در یخچال نگه دارید. سپس مایه  نعنایی را روی بیسکویت بریزید و صاف 
کنید و دوباره قالب را در یخچال قرار دهید تا شیرینی کامال ببندد. حاال آن را به اندازه  دلخواه 

ببرید و رویش را با شکالت تزئین کنید و برای پذیرایی، در ظرف زیبایی بچینید.
روش تهیه  مایه  میانی: ژالتین را روی آب سرد بپاشید. بعد روی بخار آب جوش بگذارید تا ژالتین 

حل شود. آن گاه زرده های تخم مرغ و شکر را با همزن برقی بزنید تا غلیظ شود. حاال ژالتین 
حل کرده را به آن بیفزایید و روی حرارت بخار آب جوش بگذارید و هم زدن را ادامه دهید. 
اکنون آن را از روی حرارت بردارید و اسانس نعنا و شیر را بیفزایید و مخلوط کنید. این 

مایه را در یخچال قرار دهید تا  نیم بند شود. سپس سفیده های تخم مرغ را 
با همزن برقی بزنید تا فرم بگیرد و به تدریج شکر اضافی را به 

آن بیفزایید. اینک سفیده های همزده را همراه با 
خامه به مایه  قبلی اضافه کنید.

با این عادت های  قدرتمند، به بهترین نسخه شخصی خود ارتقا یابید!

 معرفی کتاب

دانستنی ها

دوازدهمین سری »مربع های قرمز« آمدند

بنایی که ۱۴۰ سال ناتمام مانده است!

چاپ دوازدهم کتاب »مربع های قرمز« به هفته دفاع مقدس رسید.این کتاب روایتی است از بازیگوشی های کودکانه سربازان امام 
خمینی)ره( تا روزهای امدادگری و شناسایی و چشیدن طعم تلخ قطعنامه.»مربع های قرمز« ناگفته هایی از جنگ 

و سبک زندگی جهادی حاکم بر روزهای جنگ، سبک بندگی کردن آنها که صفحه به صفحه رشد کردند و پای شان 
به آسمان باز شد. ناگفته های نوجوانانی که از بازی و شیطنت در خیابان چهارمردان قم و نشستن پای درس اخالق 
آیت ا...  احمدی  میانجی از پشت خاکریزهای جبهه سر در آوردند؛ کتابی سرشار از رفاقت های آسمانی و پر از ترش 

و شیرین های جنگ. لبریز از نقطه رهایی و انقطاع و پر از مربع های قرمز و سراسر آرزوی شهادت.برشی 
از کتاب:»یادم نیست روز عید غدیر بود یا چندروز بعد که آقامهدی به مقر آمد. حضورش برای مان حکم 

عیدی را در آن عید داشت. نفس از کسی درنمی آمد. روی زمین خنک به خط نشسته بودیم. آقامهدی 
می گفت و بغض به گلوی مان چنگ می انداخت.عملیات پاسگاه زید لغو شده بود. آقامهدی سرش 

را زیر انداخته بود و برای مان توضیح می داد. چه قدر تشنه  آتش بودیم. بااین خبر بچه ها را به خاک 
دوختند. کوه های دورمان تبدیل به غصه شد و روی دل مان نشست. حال آقامهدی هم بهتر 

از ما نبود، راه شهادت هنوز باز است. این عملیات نشد عملیات بعدی«. 

کلیسای »ساگرادا فامیلیا« واقع در بارسلون که ساخت بنای آن در سال 1882 آغاز شده بود و هنوز کامل نشده است، پس از حدود 140 سال، سال گذشته مجوز ادامه 
ساخت دریافت کرد.اخیرا اعالم شد، ســاخت این کلیسای مشهور به دلیل شیوع ویروس کرونا تا پایان ســال 2026 نیز به پایان نخواهد رسید.طراحی اولیه »ساگرادا 
فامیلیا« که سبک گوتیک است، اثر »فرانسیسکو د پائوال دل ویالر« معمار اسپانیایی است. »دل ویالر« پس از مدت کوتاهی از این پروژه کنار کشید؛ به دنبال این اتفاق 
»آنتونیو گائودی« مسئولیت آن را برعهده گرفت و تغییرات بسیاری در طراحی کلیسا ایجاد کرد. »گائودی«، کودکی که در تابستان سال 1852 به دنیا آمد، بعدها به یکی 
از مشهورترین معماران کاتاالن در طول تاریخ تبدیل شد.او که در زمان حیاتش به عنوان معمار بناهای غیرمعمول با رنگ های نه چندان متداول مشهور بود، در 31 سالگی 
برای نخستین بار مسئولیت ساخت کلیسای »ساگرادا فامیلیا« را برعهده گرفت.او تا سن 73 سالگی و پیش از آن که در سال 1926 در یک حادثه جانش را از دست بدهد، 
همچنان مشغول ساخت این کلیسا بود. »گائودی« در زمان حیاتش بناهای منحصربفرد بسیاری را به اتمام رساند، اما 14 سال پایانی عمرش را صرف ساخت کلیسای 

ناتمام »ساگرادا فامیلیا« کرد.با وجود تالش برای تکمیل این بنا، بخش هایی از کلیسا که در سال های گذشته ساخته شده  بودند نیز تحت بازسازی قرار می گیرند.

وز عکس ر

زندگی با طعم خوبی
فراگیــر  خیریــه  و  جمعیــت 
زندگی خوب با حضــور در توتان، 
دورافتاده تریــن دهســتان ایران 
در مرز اســتان های سیســتان و 
بلوچســتان و هرمزگان بــه ارائه 
خدماتی همچون توزیع تانکر های 
آب آشامیدنی و توزیع مواد غذایی 
پرداخت. همچنیــن برخی اقالم 
بهداشــتی و لوازم التحریر در بین 

کودکان این روستا توزیع شد.

عکس: میزان

پایان تصویربرداری سریال »بوم و بانو«  فیلم پلیسی »چشم سوم«  کلید خورد
تصویربرداری مجموعه تلویزیونی بوم و بانو به کارگردانی سعید سلطانی 
که این شب ها از شبکه دوی سیما در حال پخش است، به پایان 
رسید. بخش عمده ای از این سریال در شهرک سینمایی غزالی 
و زندان قصر مقابل دوربین رفته بود و در شهرک سینمایی نیز 
به پایان رسید. بوم و بانو، به قلم شعله شریعتی و اعظم بهروز، 
عاشقانه ای در هزار توی تاریخ است. قصه این سریال در دوره پهلوی 
اول روایت می شود و بزنگاهی است از تالقی عشق، سیاست و مذهب. 

فیلم بلند داستانی »چشم سوم« به کارگردانی رضا دادویی و تهیه کنندگی  
سیدهاشم موسوی کلید خورد.این فیلم، داستان پلیسی به نام »حمید« 
است که به همراه دستیار خود درگیر پرونده یک شبکه مافیایی قاچاق 
اســلحه می شــود. او تالش می کند تا مانع اقدامات یک تروریست 
حرفه ای به نام فرزاد شمیمی شود.پیام دهکردی، عطا عمرانی، مصطفی 
قدیری، حمیدرضا فراهانی، کامبیز بنان، محمدرضا میرحسینی، زکیه سیف 
و جمع دیگری از بازیگران تئاتر در این اثر بازی می کنند.

رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان از اجرای 40 عنوان 
برنامه به مناسبت چهلمین سالگرد دفاع مقدس خبر داد.محمد عیدی با اشاره 
به تدارک 40 عنوان برنامه از سوی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان در هفته دفاع مقدس اظهار داشت: برنامه های چهلمین سالگرد آغاز دفاع 
مقدس از 31 شهریورماه و با شعار »ما قوی هستیم« در دو بخش برنامه های 
مجازی و عرصه محور برگزار می شود.وی افزود: برنامه های مجازی سازمان در 
هفته دفاع مقدس از صفحه اصفهان فرهنگ)isfahanfarhang(، صفحات 
شهرداری های مناطق 15گانه و مراکز و دفاتر تخصصی سازمان در فضای مجازی 
پیش روی مخاطبان قرار می گیرد که شامل برنامه های هنری، فرهنگی و اجتماعی 
است.وی با اشاره به همکاری شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی، بنیاد حفظ آثار و 
نشر ارزش های دفاع مقدس و حوزه هنری در برگزاری برخی از این برنامه ها ادامه 

داد: بخشی از برنامه های عرصه محور با 
محوریت فرهنگسرای پایداری و در قالب 
غبارروبی از مزار شهدای هشت سال 
دفاع مقدس و دیدار با خانواده شهدا و 
جانبازان و تجلیل از آنها در برنامه »بماند 
به یادگار« از سوی ادارات فرهنگی 
اجتماعی مناطق 15گانه برگزار می شود.

نمایش  اجرای  به  اشاره  با  عیدی 
با موضوع دفاع مقدس در چند نقطه 
پرجمعیت شهر اصفهان از سوی دفتر 
تخصصی تئاتر گفت: رویداد نمایشی 
»رقص پروانه ها« از دوم تا هشتم مهرماه 

اجرا خواهد شد.وی، نمایش هشت قطعه عکس با موضوع دفاع مقدس اثر استاد 
مجید کورنگ بهشتی در موزه هنرهای معاصر، معرفی هفت فیلم با موضوع دفاع 
مقدس از سوی دفتر تخصصی سینما در فضای مجازی و گفت وگوی مردمی با 
عنوان »اگر دفاع مقدس نبود« در تبیین ارز ش های دفاع مقدس از سوی اداره 
ارتباطات سازمان و انتشار آن در فضای مجازی را از دیگر برنامه های سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان در هفته دفاع مقدس دانست.وی 
بیان کرد: فراخوان شب شعر با موضوع زن و دفاع مقدس، نمایشگاه دستاوردهای 
زنان و نشست تخصصی »زنان جهادی« از جمله برنامه های بانوسرای آفتاب در 
هفته دفاع مقدس است. معاون شهردار با اشاره به روزشمار دفاع مقدس در برنامه 
»طائران قدسی« تصریح کرد: در این برنامه که از سوی فرهنگسرای پایداری و به 
صورت زنده در فضای مجازی برگزار می شود، هر روز یکی از فرماندهان اصفهانی به 
روایتگری از سا ل های دفاع مقدس می پردازد. همچنین این فرهنگسرا برگزاری 
دو برنامه  مجازی با عنوان »من زنده ام« و »کاش دنیا بداند« به منظور ارائه روایتی 
متفاوت از زنان در دفاع مقدس را در دستور کار دارد که در آنها کتاب »من زنده ام« 
نوشته معصومه آباد خوانش می شود.به گفته عیدی، فرهنگسرای پایداری در 
طول هفته دفاع مقدس تکمیل و توسعه نرم افزار »آسمانی ها« در گلستان شهدا و 
جمع آوری خاطرات و تصاویر شهدا را نیز در دستور کار دارد.وی با اشاره به برنامه های 
معاونت ورزشی و تفریحی این سازمان در هفته دفاع مقدس اضافه کرد: برگزاری 
مسابقات کاراته وان ساحلی دختران و پسران و تکواندوی ساحلی، همچنین 
رونمایی از بازی فکری با موضوع دفاع مقدس و با عنوان »رمز پایداری«، ارائه 

پنج معما در قالب مسابقه مجازی با موضوع دفاع مقدس در صفحه تفریح شهر 
و برنامه »کتاب ساز« در قالب نگارش، طراحی و نقاشی کتاب با محوریت دفاع 
مقدس از جمله برنامه های این معاونت است.وی با اشاره به تولید سرودهای ویژه 
دفاع مقدس و انتشار در فضای مجازی در برنامه »سرود بیداری« از سوی اداره 
فرهنگی اجتماعی منطقه یک گفت: اداره فرهنگی اجتماعی منطقه 2 نیز به اجرای 
برنامه »آن مرد« می پردازد که در آن، نوجوانان با انتخاب یک شهید و تحقیق درباره 
زندگی او، نتیجه را به فرهنگسرای معلم ارائه می کنند. اداره فرهنگی اجتماعی 
منطقه سه نیز با تدارک برنامه »مدال« به تولید نماهنگ شعرخوانی توسط فراز 
ملکیان، شاعر اصفهانی با موضوع دفاع مقدس می پردازد که از صداوسیمای مرکز 
اصفهان پخش خواهد شد.وی افزود: مراسم نکوداشت نویسندگان دفاع مقدس 
ساکن در منطقه چهار با عنوان »با ستاره ها« از سوی اداره فرهنگی اجتماعی 
منطقه چهار در باغ غدیر برگزار می شود. 
همچنین اداره فرهنگی اجتماعی منطقه 
پنج عطرافشانی مزار شهدای گمنام 
صفه و سپاهان شهر، برگزاری یادواره 41 
شهید سپاهان شهر با رعایت پروتکل  های 
بهداشتی و با همکاری دفتر امام  جمعه 
این شهر با عنوان »سمفونی عشق و 
حماسه« و تولید قطعه پالک 8 با اجرای 

بابک قدمایی را در دستور کار دارد.
لن  سا افتتاح  به  اشاره  با  عیدی 
اجتماعات گلستان شهدا با همکاری 
اداره فرهنگی اجتماعی منطقه 6 ادامه 
داد: برگزاری مسابقات قرآنی ویژه بانوان با موضوع مواسات و ایثار در فرهنگسرای 
سالم با عنوان »نسیم مهر«، بزرگداشت فرماندهان دفاع مقدس و برگزاری 
نمایشگاه »حماسه ایثار« شامل تصاویر شهدا و نمایش یک خط از وصیت نامه 
آنان در فرهنگسرای مهر، برنامه های اداره فرهنگی اجتماعی منطقه هشت در 
هفته دفاع مقدس است.وی بیان کرد: اداره فرهنگی اجتماعی منطقه 10 در طول 
این هفته به راه اندازی کاروان سرودهای دفاع مقدس با عنوان »کاروان عاشقی«، 
برگزاری مسابقه کتاب خوانی مجازی و رونمایی از ابربازی رمز پایداری و روایت 
روزهای به یادماندنی از زبان یاران جنگ در فرهنگسرای استاد همایی در برنامه 
»روای انقالب« می پردازد. اداره فرهنگی اجتماعی منطقه 11 نیز در برنامه »یاد 
ماندگار«، برگزاری یادواره هفت شب در هفت محله رهنان، عطرافشانی و گل آرایی 
گلزار شهدای رهنان، پخش کلیپ و تیزر از 40 سالگی دفاع مقدس در سطح 
محالت و برپایی نمایشگاه دفاع مقدس از تصاویر سرداران سادات، روحانیون و 
جوانان را در دستور کار دارد.وی خاطرنشان کرد: اجرای نمادین کاروان های اعزام 
به جبهه به همراه روایتگری و اجرای سرود در برنامه »قرار عاشقی«، گرامیداشت 
و تعویض عکس مزار شهدای دستگرد در برنامه »مردان آسمانی« و تولید کلیپ، 
فضاسازی گذر فرهنگی کوثر و خاطره گویی و روایتگری آنالین در پارک کوثر در 
برنامه »راویان عاشق« و »ستاره های پرفروغ« نیز از جمله برنامه های ادارات 
 فرهنگی اجتماعی مناطق 12، 13 و 15 در هفته دفاع مقدس است.گفتنی است؛ 
عالقه مندان برای دریافت جدول برنامه های هفته دفاع مقدس می توانند به 

سایت esfahanfarhang.ir مراجعه کنند.

با شعار »ما قوی هستیم«؛

اجرای ۴۰ عنوان برنامه در چهل سالگی دفاع مقدس

چاپخانه: شاخه سبز   آدرس:جاده قدیم قم- کاشان، خیابان امیرکبیر دوم، بوستان سوم، آخرین کارخانه سمت راست، چاپخانه شاخه سبز
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