
پایین بودن قیمت خرید گندم پای واسطه ها را به بازار باز کرده است؛

گندمزار داللی!
3

 پرونده باز بسته پرستاران! 
 مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی می گوید، 

 تالش مسئوالن بر این است که سهمیه مناسبی برای جذب نیروی پرستار در نظر بگیرند؛
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سه شنبه 7 مرداد  1399 / 7 ذی الحجه 1441/ 28 جوالی 2020/ شماره 3031

از سرگیری اعتراضات در شهرهای عراق
در جریان درگیری میان معترضان با پلیس در دور تازه اعتراضات در عراق، دستکم ۷ تن در بغداد 
زخمی شدند. این درحالی است که برخی منابع از کشته شدن یک تن و زخمی شدن ده ها تن خبر 
دادند.شرکت کنندگان در این تظاهرات به بســتن میدان التحریر که به  منطقه سبز در مرکز بغداد 
منتهی می شــود ، اقدام کردند.این تظاهرات در اعتراض به  ضعف خدمات رسانی، عدم محاکمه 
مفســدان و قطعی برق برگزار شد.شــاهدان عینی اعالم کردند که معترضان برخی خودروها را به 
آتش کشیدند.تظاهرکنندگان اقدام به آتش زدن الستیک خودروها در مقابل اداره برق کردند.این 

تظاهرات در اعتراض به قطع برق در برخی بخش ها برگزار شد.

 آغاز تحقیقات درباره تیراندازی یونیفل
 به سمت شهروندان لبنانی

سخنگوی نیرو های حافظ صلح ســازمان ملل اعالم کرد تحقیقات درباره تیراندازی نیرو های این 
سازمان به سوی چوپانان در جنوب لبنان آغاز شده است.»آندره تننتی« سخنگوی رسمی نیرو های 
اعالم کرد: تحقیق درباره حادثه ای که میان نیرو های تیپ اسپانیایی یونیفل و چوپانان منطقه الوزانی 
در »مرجعیون« در جنوب لبنان رخ داد، آغاز شده است.شهرداری »الوزانی« در بیانیه ای از سوی خود 
و اهالی شهر اعالم کرد: چوپانانی از افراد منطقه  روز یکشنبه مورد تعرض قرار گرفتند و نیرو های تیپ 
اسپانیایی یونیفل راه را بر آنان بسته و به ســوی این افراد غیرنظامی تیراندازی کرده اند.شهرداری 
الوزانی و اهالی آنچه برای شهروندان این منطقه رخ داده را به شدت محکوم کردند و از طرف های 
مربوط خواستند این موضوع را بررسی و مسئولیت آن را بر عهده بگیرند و نگذارند این امر بار دیگر 
تکرار شود.او تاکید کرد که این اقدامات رژیم صهیونیستی با اهداف و تالش ما در تضاد است، زیرا ما 
سعی داریم از بروز تنش ها میان دو طرف و نیز حفظ امنیت و ثبات در جنوب لبنان جلوگیری کنیم.

 »مجتهد« از نظارت شدید بر بیمارستان محل بستری
 بن سلمان خبر داد

مجتهد، افشــاگر اسرار خاندان آل ســعود، از نظارت شــدید بر بخش مخصوص خاندان حاکم در 
بیمارستان تخصصی به بهانه شیوع ویروس کرونا خبر داد.حساب کاربری موسوم به مجتهد در توئیتر 
نوشت: به بهانه کرونا رفت و آمد در بیمارستان تخصصی )ملک فیصل( به شدت تحت نظر است و از 
بخش مربوط به خاندان پادشاهی به شدت مراقبت می شود.در ادامه این توئیت آمده است: معلوم 
شد جوان ریسک پذیر )بن سلمان( از مهم ترین تصمیم زندگی خود از ترس می لرزد و گفته می شود 
که نابودی او در همین است )احتماال به وضع سالمتی ملک ســلمان و ترس بن سلمان از توضیح 
وضع او اشاره دارد(.این افشاگر مسائل پشــت پرده خاندان آل سعود چند روز پیش هم اعالم کرد 
پادشاه عربستان که در بیمارستان تخصصی »ملک فیصل« به سر می برد، در آستانه مرگ قرار دارد.

حمله توئیتری دوباره ترامپ به سی ان ان و واشنگتن پست
رییس جمهور آمریکا در یک ســری پیام های توئیتری، رســانه ها و مطبوعات این کشور از جمله 
ســی ان ان و واشــنگتن پســت را هدف انتقادات خود قرار داد.ترامپ در یکــی از پیام های خود 
شبکه ســی ان ان را متهم کرد به اینکه آمریکایی ها را به دادن آزمایش کووید-۱۹ تشویق می کند 
و از این طریق شــرایط را برای پیروزی جو بایــدن، معاون رییس جمهور پیشــین آمریکا و نامزد 
 دموکرات ها فراهم کند. ترامپ در پیام دیگری روزنامه واشــنگتن پست را به عنوان جبهه سیاسی 
شرکت آمازون معرفی کرد. جف بزوس، بنیانگذار آمازون در سال ۲۰۱۳ بخشی از سهام این نشریه 

را خریداری کرد.

دفاع تمام قد قالیباف از انتخاب بحث برانگیز رییس تازه دیوان محاسبات؛

»بذرپاش« به دیوان راه یافت

همانگونه که انتظار می رفت رییس مجلس  علیرضا کریمیان
در یکی از اولین انتصابات جمعی مجلس 
از این پروسه که در روزهای اخیر با انتقادات فراوانی روبه رو بوده است 
دفاع و آن را کامال قانونــی خواند. مهرداد بذرپاش در حالی رســما به 
ریاست دیوان محاسبات مجلس و یکی از حساس ترین ارکان نظارتی 
این نهاد منصوب شد که مخالفان  عتراضات زیادی به رزومه وی و نحوه 
انتخابش داشــتند. عالوه بر تخصص و نبود مهــارت کافی، صالحیت 
سیاسی و رفتاری وی نیز از نظر مخالفان مانعی بر سر راه انتخاب وی از 
سوی مجلسی ها بود که البته مورد توجه قرار نگرفت. مخالفان می گویند 
بذرپاش در مورد برخی از شــائبه های ســوء اســتفاده اقتصادی در 
مجموعه هایی که مدیریت آن را بر عهده داشــته اســت و نیز برخی از 
سیاست ها و دور زدن قانون  کشور پاسخ روشنی ارائه نکرده است حال 
چگونه می شود که فردی در مجموعه تحت مدیریتش تخلفات مالی 
قابل مالحظــه ای رخ داده، اما بــا انتخاب عجیب نماینــدگان مامور 

رسیدگی به تخلفات نهادهای دیگر شود؟
 نه تنها پس از انتخاب بذرپــاش، بلکه پیش از آن هــم اعتراض ها و 
گمانه زنی های مختلفی درباره صحت صالحیت او به عنوان ریاســت 
دیوان محاسبات، رســانه ها و فضای مجازی را پر کرد. اظهار ات حاکی 

از این اســت که بذرپاش از دو سال ســابقه فعالیتش در بسیج برای 
تکمیل ۲۰ سال سابقه کار استفاده کرده است.  بسیج دانشگاه امیرکبیر 
با واکنشــی تند در توئیتر، ابتدا به نقل از امام خمینی )ره( نوشــت که 
»بســیج میقات پابرهنگان و معراج اندیشــه پاک اسالمی است که 
تربیت یافتگان آن، نام و نشان در گمنامی و بی نشانی گرفته اند.« و در 
ادامه بیان کرده است: »آنان که به هر صورت بخواهند بسیج را دستاویز 
شهوات مادی و مقامی خودشــان کنند، از ما نیستند. نمی گذاریم نام 

بسیج را به لجن بکشید.«
تیر آخر مخالفت ها با بذرپاش حتی از جناح اصولگرایان هم شــلیک 
شــد؛ احمد توکلی رییس دیده بان شــفافیت و عدالت در نامه ای به 
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس از وی خواسته بود تا در مورد انتخاب 
مهرداد بذرپاش به عنوان یکی از منتخبان ریاســت دیوان محاسبات 
تجدید نظر کند. قالیباف اما در پاسخ به تمام انتقادها و درخواست ها 
اعالم کرد  فرآیند انتخاب رییس دیوان محاسبات براساس قانون بود. 
رییس مجلس شــورای اســالمی گفت: من موظفم انتخاب مجلس 
شورای اســالمی را پاس بدارم و از آن حمایت کنم.محمدباقر قالیباف 
با اشاره به برخی حواشی پیرامون انتخاب مهرداد بذرپاش به ریاست 
دیوان محاســبات خطاب به بذرپاش گفت: هرچه بود گذشت از امروز 

عمل شماست که در پیشگاه خدا، نمایندگان و مردم قضاوت می شود. 
ثابت کنید که فرزند گام دوم هستید، این خواسته یکایک ما در مجلس 
شورای اسالمی از شماســت.وی ادامه داد: من مکلف هستم از قانون 
دفاع و مو به مو قانون را اجرا کنم. فرآیند انتخاب رییس و دادســتان 
دیوان محاسبات براساس قانون پیش رفت. تعداد نامزدها در این دوره 
بیشتر بود و رقابت جدی مومنانه ای شــکل گرفت. من موظف هستم 
انتخاب مجلس شــورای اســالمی را پاس بدارم و از آن حمایت کنم. 
ان شاء ا... دو برادر عزیز هم با کار و تالش شان به انتخاب درست مجلس 
شورای اســالمی صحه بگذارند.وی با بیان اینکه نظارت اولویت اصلی 
مجلس یازدهم اســت، گفت: ما دو وظیفه قانونگذاری و نظارت داریم 
که اولویت ما نظارت اســت. در اجرا دخالتی نداریم اما وظیفه ذاتی ما 
نظارت بر اجرای قانون است. کشور ما هم بیش از هر زمانی به این امر 
نیاز دارد. ما باید از همه ابزارهایمان برای نظارت استفاده کنیم. بذر پاش 
هم در مراسم معارفه پاسخ منتقدانش را داد و گفت: با ما کار سیاسی 
کردند، ولی من در اینجا کار سیاسی نخواهم کرد. نظارت دقیق بر مبنای 
قانون و سختگیرانه را پیش می گیرم زیرا پای بیت المال در میان است 
و شوخی ندارم و پاسداری از بیت المال هم ماموریت اصلی دیوان است 

که باید در سخت ترین شرایط آن را رعایت کنیم. 

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان درباره تالش های 
آمریکا برای تمدید تحریم های تسلیحاتی علیه ایران 
گفت: می دانستیم آمریکایی ها از هیچ تالشی برای 
تمدید محدودیت های تسلیحاتی فروگذار نخواهند 
کرد. این مســئله برای ایران غیرقابل  قبول است و 
قطعا با واکنش و حساســیت ایران مواجه خواهد 
شــد؛ اما طی رایزنی هایی که داشــته ایم رسیدن به  
این خواسته آمریکا را بعید می دانیم.موسوی درباره 
اتهامات مطرح شده توســط مقامات آمریکایی در 
رابطه با موضع ایران درباره تحوالت افغانستان گفت: 
هیچگونه صداقتی درباره گفتار و کردار آمریکایی ها 
درباره منطقه ما وجــود ندارد. ایــران، آمریکایی ها 
را در گفتارشــان صادق نمی داند. آنچــه برای ایران 
مهم اســت گفتوگوهای بیــن االفغانی اســت و ما 

حجم دخالت های خارجی را مردود می دانیم. آنچه 
آمریکایی ها بعد از شکست های منطقه و افغانستان 
به دنبال آن بوده اند گفت وگو با این گروه ها و کشورها 
بوده که آن هم برای نجات خودشان است.سخنگوی 
وزارت خارجه درباره تعــرض جنگنده های متجاوز 
آمریکایی به هواپیمای مســافربری ایران نیز گفت: 
آمریکایی ها انواع و اقســام راهزنی هــا را امتحان 
می کنند، از راهزنی دریایی به راهزنی هوایی رسیده اند 
و اقدام خطرناکی  را در قبال هواپیمای ایرانی انجام 
دادند. اقدام آنها تروریســتی بود کــه خالف برخی 
موازین بین المللی است. با کمک سازمان هواپیمایی 
کشوری، وزارت خارجه اقدامات الزم برای پشیمان 
کــردن آمریکایی ها را انجــام خواهــد داد. منتظر 
جزئیات در این خصوص هستیم و پیگیری های الزم 

را انجام خواهیم داد. وی در واکنش به صحبت های 
اخیر نماینده ویــژه آمریکا در امور ایــران در رابطه با 
تمدید تحریم های تســلیحاتی علیه ایــران گفت: 
آقای هوک حرف زیاد می زنــد، حرف های مجانی 
هم می زند. بر اساس توهماتی که دارند به یک دوره 
گردی جدیدی افتاده اند. حرف آنها بی پایه و اساس 
است و نمی خواهم وقت کسی را با توضیح درباره این 
حرف بگیرم، به ویژه حرفی که رییس جمهور آمریکا 

زده و گفته در کنار ایران ایستاده است. 

خط و نشان وزارت امور خارجه برای آمریکا

یک روزنامه آلمانی توافق راهبردی ایران - چین را شکستی سخت برای تالش های آمریکا در راستای به زانو در آوردن اقتصاد ایران دانست.روزنامه »تاگس اشپیگل« 
آلمان در گزارشی به نزدیکی روزافزون چین به ایران و زیر سوال قرار گرفتن تحریم های آمریکا علیه تهران در این شرایط اشاره کرده و نوشت: دولت ایران بر این عقیده 
است که راهی برای خنثی کردن تحریم های آمریکا یافته است.این روزنامه آلمانی به طرح توافق راهبردی بین ایران و چین اشاره کرد و بیان کرد: تهران یک توافق بنیادین 
با چین را در برنامه دارد که طی ۲5 سال آینده سرمایه گذاری 4۰۰ میلیارد دالری چین برای جمهوری اسالمی ایران را به ارمغان می آورد، در مقابل، ایران هم برای چین 
به عنوان بزرگ ترین واردکننده نفت دنیا، نفت خامی با قیمت مناسب را در دسترس قرار می دهد.تاگس اشپیگل در ادامه نوشت: این توافق یک شکست سخت برای 
تالش های آمریکا در راستای به زانو در آوردن اقتصاد ایران است.این روزنامه آلمانی همچنین نوشت: چین مدت طوالنی است تالش می کند نقش خود در خاورمیانه 
را گسترش دهد، در این میان این مسئله برای پکن مطرح است که از تامین نیازهای نفتی خود اطمینان حاصل کند و از سوی دیگر نفوذ اقتصادی و سیاسی خود در 
بخشی از دنیا )خاورمیانه( را که ابرقدرت جهانی )آمریکا( به صورت روزافزون از آن کناره گیری می کند ، گسترش دهد.در چهارچوب پروژه بزرگ چین موسوم به»جاده 
ابریشم جدید« در این منطقه بازارهای جدیدی افتتاح می شود، تنها در سال ۲۰۱8 چین تعهد اعطای وام هایی به ارزش حدود ۲۰ میلیارد دالر به کشورهای خاورمیانه را داد.

خبر روزتوافق راهبردی ایران- چین؛ ضربه ای سخت به سیاست های تحریمی آمریکا

وز عکس ر

اعتراض به سبک 
زنان فلسطینی

زنان فلســطینی در مراســم 
جشــن روز لباس ســنتی به 
برنامــه الحــاق بخش هایی 
از کرانه باختری به اســراییل 

اعتراض می کنند.

 توضیحات وزیر دفاع درباره سامانه برج مراقبت 
کنترل سیار

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مســلح گفت: سامانه برج مراقبت کنترل ســیار در اختیار تعداد 
محدودی از کشــورهای دنیاســت.امیر حاتمی در مراســم رونمایی از برج پرواز سیار فرودگاهی 
تولید داخل گفت: همانطور که اعالم شد 
در ســال جهش تولید در کنــار کمیت و 
کیفیت تولید تنوع نیز بسیار مهم است 
تنوع به آن معنی است که آنچه که مورد 
نیاز کشور است بایستی در سال جهش 
تولید، تولید و در اختیار گذاشته شود.وی 
تاکید کرد: ســامانه برج مراقبت کنترل 
ســیار هم یکی از نیاز هاست که در یک 
سال گذشته شرکت فرودگاه های کشور 
اعالم نیاز کرده و شرکت صا ایران با اتکا 
به توانمندی هایی که وجود دارد، توانسته ظرف مدت یک سال این ایده را با همکاری خود شرکت 

فرودگاه ها به محصول با ارزشی تبدیل کند.
امیــر حاتمی تصریــح کــرد: در یک کشــوری مثــل جمهــوری اســالمی ایــران کــه مرتبا با 
حــوادث مختلف مثل ســیل، آتش ســوزی، زلزله و حــوادث نظامــی مواجه اســت، عملیاتی 
بودن مســتمر فرودگاه ها و اســتفاده از فرودگاه های موقت بســیار مهم اســت، این ســامانه 
این امــکان را به مــا می دهد تــا پایــداری عملیــات هوایــی را داشــته باشــیم.وزیر دفاع با 
تاکید بر اینکه ایــن ســامانه صرفه جویــی ارزی قابل توجهی خواهد داشــت، گفــت: به تعداد 
 ســامانه هایی که تولیــد می شــود و در اختیار قرار مــی گیرد حداقل بــه میــزان ۲ میلیون یورو 
صرفه جویی ارزی خواهد شد که با توجه به تعداد قابل توجه مورد نیاز می تواند صرفه جویی ارزی 

مهمی را  به دنبال داشته باشد.

نماینده رباط کریم در مجلس خبر داد:

 طرح جدید نمایندگان برای تعیین تکلیف
 کمیسیون بالتکلیف

نماینده رباط کریم در مجلس از طرح نمایندگان برای تعیین تکلیف کمیســیون قضایی خبر داد.
حجت االسالم حسن نوروزی با اشاره به طرح دو فوریتی برای تغییر سقف کمیسیون ها  گفت: طرح 
مذکور هفته پیش در جلسه علنی مطرح شد که مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت.وی افزود: برای 
تعیین تکلیف و برگزاری جلسات کمیسیون قضایی طرح جدیدی از سوی نمایندگان مطرح شده 
که پس از سرکشــی نمایندگان به حوزه های انتخابیه جهت بررسی در جلسه علنی پارلمان تقدیم 

هیئت رییسه مجلس می شود.
عضــو کمیســیون قضایی مجلــس در توضیح طــرح مذکــور ، بیان داشــت: پیشــنهاد ما این 
اســت که 5 تن از اعضای هیئت رییســه مجلس بــه عضویت کمیســیون قضایــی در بیایند و 
این کمیســیون فقط یک بــار و مانند مجلس دهــم با حداقل ۱۳ نفر تشــکیل جلســه دهد. از 
آنجایــی که حدنصاب برای تشــکیل جلســات و قانونی بــودن مصوبات، حضور دو ســوم اعضا 
کافی اســت لذا اگر 5 عضو هیئت رییســه در جلســات شــرکت نکنند ، حضور همین ۹ نماینده 
کمیســیون قضایی برای برگزاری نشســت های کمیسیون کافی اســت.حجت االسالم نوروزی 
بیان داشــت:تا کنون جلســات کمیســیون قضایی به دلیل حدنصاب نرســیدن برگزار نشده که 
 امیدواریم با تصویب این طرح نشست های کمیسیون برای بررســی طرح ها و لوایح ارجاعی به

 کمیسیون برگزار شود.

کافه سیاست

معاون وزیر امور خارجه:

برنامه هسته ای را طبق 
 توافق با آژانس ادامه

 می دهیم
معــاون سیاســی وزیــر امــور خارجــه تاکید 
کــرد: برنامــه صلح آمیــز هســته ای را طبــق 
ــه  ــس ادام ــا آژان ــده ب ــق ش ــط تواف ضواب
ــه  ــی ب ــاس عراقچ ــید عب ــم داد.س خواهی
ــا  ــکاری ب ــه هم ــران ب ــدی مســتمر ای پایبن
ــاره  ــی اش ــرژی اتم ــی ان ــس بین الملل آژان
کــرد و نوشــت: بــه رغــم جــو شــانتاژ و 
پروپاگانــدای سیاســی عناصــر وابســته 
بــه ســرویس های امنیتــی غربــی و 
اســراییلی، یعنــی ســازمان مجاهدیــن 
خلــق )MKO( کــه در ایــران بــه عنــوان 
ــناخته  ــدام ش ــای ص ــن« و پادوه »منافقی
یــران هرگــز همــکاری و  می شــوند، ا
لمللــی  بین ا نــس  آژا بــا  گفت وگــو 
انــرژی اتمــی را قطــع نکــرد و هیــچ گاه 
در تدویــن گزارش هــا و ارائــه عملکردهــا 

کوچک تریــن خللــی وارد نیامــد. 
ــک  ــوان ی ــه عن ــران ب ــت: ای ــی گف عراقچ
کشــور مســئولیت پذیر و پاســخگو در 
ــه همــه ابهامــات  مقابــل جامعــه جهانــی ب
ــده  ــا پرون ــات نادرســت در رابطــه ب و اطالع
ــود  ــز خ ــته ای صلح آمی ــای هس فعالیت ه
پاســخ داد و در برابــر نهــاد ذی صــالح 
جهانــی یعنــی آژانــس بین المللــی انــرژی 
ــه  ــل شــفاف ســازی ب ــور کام ــه ط ــی ب اتم

عمــل آورد. 
وی، دربــاره تالش هــای ایــران بــرای 
شــفاف ســازی در حــوزه مطالعــات ادعایی 
ــرد:  ــح ک ــز تصری ــانه ای نی ــات رس و اتهام
ــع  ــی مواض ــه برخ ــبت ب ــی نس ــران حت ای
سیاســی یــا اخبــار رســانه ها هــم بــه 
رغــم آنکــه بــا اغــراض سیاســی بیــان 
ــود،  ــات نب ــز جعلی ــزی ج ــود و چی ــده ب ش
روشــنگری کــرد. بــرای حــل و فصــل همــه 
ابهامــات، ایــران همــکاری ســازنده ای را در 
چهارچــوب یــک »مدالیتــی« کــه در تفاهم 
بــا آژانــس بین المللــی انــرژی اتمــی 

ــرد. ــاز ک ــود، آغ ــده ب ــل ش حاص

احمد توکلی، رییس دیده بان شفافیت و عدالت در نامه 
ای به محمدباقر قالیباف، رییس مجلس از وی خواسته 
بود تا در مورد انتخاب مهرداد بذرپاش به عنوان یکی از 

منتخبان ریاست دیوان محاسبات تجدید نظر کند

بین الملل
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مدیرکل راه و شهرسازی استان خبر داد:

 فرصت 1۵ روزه متقاضیان طرح ملی مسکن
 برای  واریز  آورده اولیه

متقاضیان طرح ملی مسکن اســتان اصفهان برای واریز ۴۰۰ میلیون ریال آورده اولیه تنها ۱۵ روز 
فرصت دارند.مدیرکل راه و شهرسازی اســتان اصفهان گفت: متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن 
که براساس پیامک ارسال شده واجد شرایط شناخته شــدند تنها تا ۱۵ روز برای واریز آورده اولیه 
فرصت دارند.علیرضــا قاری قرآن افزود: با توجه بــه برنامه ریزی های صــورت گرفته متقاضیان 
تایید شده مرحله اول ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن می بایست ظرف مهلت دو هفته نسبت به 
تکمیل مدارک خود با مراجعه به دفاتر پیش خوان دولت، شــرکت عمران شهر های جدید و بنیاد 
مسکن اقدام و سریع پس از افتتاح حساب در بانک مســکن مبلغ اولیه را واریز کنند.وی با بیان 
اینکه عملیات اجرایی تمامی طرح انبوه ســازی طرح اقدام ملی، تا پایان ماه جاری شروع خواهد 
شد، گفت: تکمیل نبودن مدارک و واریز وجه در زمان اعالم شده به منزله انصراف متقاضی از طرح 

اقدام ملی تلقی خواهد شد.

»شکر«  هم گران شد!
معاون امور بازرگانی و تجارت سازمان صمت استان اصفهان از افزایش ۳۰ الی ۵۰ درصدی قیمت 
شکر در بازار اســتان اصفهان در مقایسه با سال گذشــته خبرداد.اســماعیل نادری اظهارداشت: 
تبدیل ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی باعث شده تا شاهد افزایش۳۰ الی ۵۰ درصدی قیمت 
شکر در بازار استان اصفهان در مقایســه با سال گذشته باشــیم.وی افزود: در حال حاضر قیمت 
شــکر از ۴ هزار و ۵۰ تومان به ۶ هزار و ۷۰۰ تومــان افزایش پیدا کرده اســت.معاون امور بازرگانی 
و تجارت ســازمان صمت اســتان اصفهان تاکید کرد: تاکنون شــکر خانوار به قیمت ۶ هزار و ۳۰۰ 
تومان و شــکر صنعتی به نرخ ۶ هزار و ۷۰۰ تومان به صورت یکســان و عادالنه در فروشــگاه های 
سراسر سطح شــهر اصفهان توزیع شده اســت.نادری اضافه کرد: برای رفع مشکالت کمبود شکر 
در بازار، توزیع آن را به روش بســته بندی اجرایی کــرده ایم.وی ادامــه داد: از آنجایی که بخش 
زیادی از شــکر مورد نیاز اســتان اصفهان به روش فلــه ای و به صــورت واردات داخلی و خارجی 
تامین می شود، بســته بندی شــکر می تواند در جلوگیری از ورود دالالن و ســاماندهی قیمت ها 
در این بــازار نقش مهمی ایفا کند.معاون امور بازرگانی و تجارت ســازمان صمت اســتان اصفهان 
 گفت: شکر بســته بندی در بســته های یک کیلویی به نرخ ۵ هزار و ۶۰۰ تومان به مصرف کنندگان

 توزیع می شود.

 مشکالت کشاورزان غرب و شمال زاینده رود 
پیگیری خواهد شد

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اســالمی گفت: مجمع نمایندگان غرب اصفهان در 
جهت هم افزایی و پیگیری مطالبات شهرستان ها به شکل اشتراکی تشکیل شد و نمایندگان بنده 
را به عنوان رییس مجمع نمایندگان غرب اصفهان انتخاب کردند.وی، پیرامون عناوین مهم جلسه 
بیان داشت: مطالب مختلفی در این جلسه مطرح شد، مشخصا پیرامون بحث حقابه کشاورزان 
غرب نیز مواردی بیان شــد، همچنین خسارت های نکشت ســال های ۹۶ و ۹۷ که به کشاورزان 
توسط استانداری پرداخت نشده اســت نیز از سوی کشاورزان مطرح شــد .نقدعلی عنوان کرد: 
حقابه کلی کشــاورزان و پیگیری اختصاص حقابه و برداشــت ها و بارگذاری های ناروایی که در 
سال های اخیر بر زاینده رود گذاشته شده و باعث شده حقی که طی سال ها و قرن های متمادی 
 داشته ایم که طومار شــیخ بهایی هم حاکی از آن است، پایمال شــود، از دیگر نکات مطرح شده 

در این جلسه بود.

پایین بودن قیمت خرید گندم پای واسطه ها را به بازار باز کرده است؛

گندمزار داللی!

هرچند با تصویب هیئــت وزیران، قیمت تضمینی خرید گندم با رشــد 
۴۰ درصدی نسبت به سال گذشته تصویب شد اما نرخ تعیینی، مطابق 
با تورم ادوات کشاورزی نبوده و پای دالالن به بازار خرید باز شده است.

کارشناســان اقتصادی معتقدند که در اغلب کشــورهای جهان به ویژه 
کشورهای توسعه یافته حمایــت از بخــش کــــشاورزی بــه عنوان 
یکــی از سیاســت های پایــدار و راهبردی است. از جمله دالیل اجرای 
چنین سیاست هایی را می توان پایین بودن سطح درآمد بخش کشاورزی 
و نوسانات آن در مقایـسه بـا سـایر بخش هـای اقتـصادی و دسـتیابی 
بـه خودکفایی در تولید محصوالت کشاورزی برای بهبود امنیت غـذایی 
دانســت.به نظر می رســد یکی از مزیت های خرید تضمینی امســال 
افزایش ۴۰ درصدی قیمت خرید تضمینی گندم باشــد که از یک هزار 
و ۷۰۰ تومان برای هرکیلو در ســال ۹8 به ۲ هزار و۵۰۰ تومان رسیده اما 
مسئوالن و فعاالن کشاورزی معتقدند سیاست های نادرست دولت در 
خرید تضمینی و قیمت اعالمی پای دالالن را به بازار خرید باز و پایداری 
تولید را متزلزل می کند.فعاالن بخش کشاورزی معتقدند؛ سال گذشته 
دولت گندم را با نرخ یک  هزار و ۷۰۰ تومان خریداری کرد در شرایطی که 
قیمت بازار ۲ هزار و ۲۰۰ تومان بــود؛ دالالن با چند ماه انبار داری بیش از 
میلیاردها تومان پول به جیب زده اند. این شــرایط امسال هم دوباره در 
حال تکرار است.براساس این گزارش گندم کاران ایران تا پایان تیر امسال 
بیش از ۶ میلیون تن گندم به سیلوهای دولت تحویل داده اند و قرار است 

افزایش خرید تضمینی گندم و به حداقل رساندن واردات در سال جاری، 
نیاز ۱۰ تا ۱۱ میلیون تنی گندم در مصرف داخلــی را تامین کند.در همین 
راستا به گفته اسماعیل اسفندیاری پور ، مجری طرح گندم وزارت جهاد 
کشاورزی پیش بینی می شود که بیش از ۱۴ میلیون تن محصول گندم 
از مزارع سراسر کشور برداشت و بیش از ۱۰.۵ میلیون تن از گندم مازاد بر 
نیاز کشاورزان، در مراکز دولتی خریداری شود.همچنین به گفته پیمان 
فیروزنیا، مدیر زراعت سازمان جهاد کشــاورزی استان اصفهان تاکنون 
۹8 هزار و ۵۰۰ تن گندم آبی و بذری در استان خرید تضمینی شده است، 
اگرچه پیش بینی تولید حدود ۳۰۰ هزار تن گندم در اصفهان می شود، اما 
به دلیل اینکه نیاز استان حدود ۲ برابر تولید گندم موجود است، بنابراین 
ناچار به واردات از دیگر استان ها و خارج کشور هستیم.از طرفی باوجود 
وعده و وعید های مختلف مســئوالن، مطالبات گندمکاران همچنان با 
تاخیر پرداخت می شود و نرخ  های پیشنهادی باالتر دالالن به کشاورزان در 
کنار دغدغه های معیشتی و هزینه های باالی مواداولیه تولید محصوالت 
کشاورزی، نه تنها خرید تضمینی دولت را با چالش مواجه می کند بلکه 
استمرار این روند، آینده تولید این محصول استراتژیک را در معرض خطر 
قرار می دهد.به گفته کارشناسان کشاورزی، اگر تورم ادوات کشاورزی، 
کود و سم را لحاظ کنیم، نرخ ۲۵۰۰ تومانی افزایش چندانی را نسبت به 
سال گذشته نشان نمی دهد. چرا که پایین بودن نرخ خرید تضمینی این 
محصول باعث می شود که گندم تولیدی کشور در زمینه های دیگر مانند 

خوراک دام صرف شــود و یا از سوی واســطه ها خریداری و به خارج از 
کشور قاچاق شود و اینکه کاهش تمایل کشاورزان به کاشت گندم، مسئله 
خودکفایی تولید را در سال های آینده تحت الشعاع قرار دهد.مدیرعامل 
کانون خبرگان کشاورزی اصفهان پیرامون اینکه چرا هر ساله شاهدیم که 
نرخ خرید تضمینی گندم با چالش هایی روبه رو است، گفت: در سال های 
طوالنی و متوالی دولتمردان اجرای صحیح قانــون را در برنامه ندارند و 
به تشــخیص خود عمل می کنند و اهمیتی نمی دهند که موارد قانونی 
چیست و چگونه باید اجرایی شود.اسفندیار امینی اظهار داشت: متاسفانه 
بیشترین قانون شکنی را در کشور دولت ها دارند و این خالف قانون است 
و ضرر چنین اقداماتی فقط نصیب کشاورزان می شود و برای دولتمردان 
هم تضرر کشاورز مورد اهمیت نیست، همانطور که حق کشاورزان هم برای 
آنها مهم تلقی نمی شود.وی افزود: ما در این مسائل هنوز دچار مشکل 
هستیم، اما متاســفانه کارها در مســیر صحیح خود اجرایی نمی شود، 
گندم محصولی نیست که بگویم تازه در کشور کاشته می شود، بلکه زمان 
کاشت و برداشت آن مشخص است و باید اعتبارات الزم آن از قبل توسط 
دولت و در مجلس تعیین شود تا وزارت جهاد کشاورزی بتواند اقدامات 
قانونی آن را اجرایی کند.امینی افزود: در حال حاضر قانون خرید تضمینی 
محصوالت کشاورزی به درستی اجرا نمی شود و از سوی دیگر به تعویق 
افتادن پرداخت هزینه خرید محصوالت کشــاورزان ســبب دلسردی 
گندمکاران و برنج کاران شــده و حتی در کاشت و برداشت محصول هم 
تاثیرگذار است.مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی اصفهان با ابراز تاسف 
از اینکه دولت در قیمت گذاری ها قانون را رعایت نمی کند، اظهار داشت: 
براساس قوانین خرید تضمینی محصوالت کشاورزی که گندم هم یکی از 
آنهاست باید قیمت تمام شده محصول، میزان تورم ساالنه اعالمی توسط 
بانک مرکزی و حداقل سود متعارف در محاســبه قیمت ها باید توسط 
دولت بررسی و لحاظ شود.وی پیرامون اینکه با به صرفه نبودن نرخ خرید 
تضمینی گندم برای کشاورزان آیا گندمکاران محصوالت برداشتی خود را به 
دولت واگذار می کنند؟ اظهار داشت: هنگام تولید و برداشت چند میلیون 
تن گندم همزمان در سراسر کشور، بازار آمادگی جذب تمام گندم ها را ندارد 
و کشاورزان باید محصوالت برداشتی را به دولت واگذار کنند زیرا خریدار 
اصلی گندم دولت است.وی در پاسخ به اینکه نقش دالالن را در بازار خرید 
تضمینی محصوالت کشاورزی به خصوص گندم چگونه ارزیابی می کنید، 
افزود: در قانون تجارت واژه دالل کامال تعریف شده و داللی واژه منحوسی 
نیست چرا که با نبود دالالن دادوستد در هیچ صنفی صورت نخواهد گرفت، 
دالل کلمه ای است که دولت به دلیل اینکه خودش را توجیه کند آن را در 

تمام بخش های اقتصادی مطرح می کند.

پنجره واحد فیزیکی شروع کســب و کار در اصفهان 
راه اندازی شــد.در آیینی به صورت ارتباط تصویری 
با حضور وزیر اقتصــاد و امور دارایی ایــن پنجره به 
طور همزمان در اســتان های اصفهــان، آذربایجان 
شرقی، خراســان رضوی و فارس شروع به فعالیت 
کرد.وزیر اقتصاد و امور دارایی در این آیین با اشــاره 
به راه اندازی این پنجره در تهران در دو ماه گذشــته 
گفت: آغاز فعالیت ساز و کار پیش بینی در انجام این 
برنامه، می تواند تحولی در مســیر انجام امور باشد.

فرهاد دژپسند، کاهش فرآیند صدور مجوز ها از ۷۲ 
روز به کمتر از سه روز در زمینه راه اندازی کسب و کارها 
را  مهم ترین هدف راه اندازی این پنجره  دانســت و 
گفت: برای تسریع در روند سرمایه گذاری نیاز داریم تا 
سرمایه گذاران دغدغه ای در زمینه همکاری و همیاری 
دستگاه های حاکمیتی نداشته باشند.وزیر اقتصاد 
و امور دارایی افزود:  تامین مالی کســب و کار ها در 
دو بخش فرآیند ها و هزینه ها نیازی اســت که باید 
دولت در این زمینه باریگر بخش خصوصی باشــد.
وی گفت: برای رسیدن به رشد اقتصادی ساالنه پنج 
درصدی نیاز به تامین مالــی ۶۰۰ میلیارد دالر تا هزار 
میلیارد دالر داریم که باید در این زمینه هم تسهیالت 
برای منابع مالی تخصیص داده شــود و هم ســاز و 

کار ها تسهیل شود.دژپســند افزود:  تا پایان مهرماه 
با راه اندازی ســامانه اینترنتی این پنجره، می توان 
راه اندازی آن را در تمام استان های کشور اعالم کرد.

استاندار اصفهان هم در این آیین با بیان ظرفیت های 
اقتصادی اصفهان، راه اندازی پنجره واحد شــروع 
کســب و کار را فرصتی برای رونق اقتصادی عنوان 
کرد و اعالم آمادگی کرد که بیشــترین همکاری در 
این زمینه صورت بگیرد.عبــاس رضایی از اقدامات 
اتفــاق بازرگانی، فعاالن بخــش خصوصی و وزارت 
اقتصاد و امور دارایی در این زمینــه قدر دانی کرد.با 
گشایش این پنجره،  در کمتر از سه روز، ثبت شرکت، 
 اقدامات مالیاتی، تامین اجتماعی، روزنامه رسمی و 
کثیر االنتشار و نیز دفاتر پلمب شده، انجام می شود.

در ارتباط تصویری با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی صورت گرفت؛

راه اندازی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار در اصفهان

 طال به باالترین ارزش
 تاریخ رسید

خبر روز

بی اشتهایی اصفهانی ها نسبت به وام اشتغال زایی
اصفهانی ها از تســهیالت اشــتغال زایی کرونا اســتقبال نکرده اند.سرپرســت اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان در کارگروه اشــتغال و کارآفرینی شهرســتان شاهین شهر و 
میمه  گفت: سهم تسهیالت استان برای 
اشــتغال زایی های آســیب دیده ناشی 
از کرونا ۳۰ هزار میلیــارد و ۲۴۰ میلیون 
ریال اســت که تاکنون، ۱۷ هزار و ۶۴۲ 
پرونده برای اشتغال زایی ۳۵ هزار و ۶۵۱ 
نفرتشکیل شده که متقاضی چهار میلیارد 
ریال تسهیالت هستند.کامران کالنی به 
ظرفیت های آموزشی و وجود ۱۱ دانشگاه 
در شهرستان شاهین شهر و میمه اشاره 
کرد و گفت: شهرســتان شاهین شهر و 
میمه با بهره گیری از انتقال و امتداد کریدور فناوری از اصفهان و ظرفیت دانشــگاه هایش به مرکز 

کارآفرینی استان تبدیل می شود و تحولی شگرف در اشتغال زایی مناسب ایجاد می کند.

معاون استاندار:

90 درصد بازار صادرات فرش را از دست دادیم
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: از سال ۹۷ تاکنون، ۹۰ درصد بازار صادرات 
فرش را از دست دادیم که بخشی از آن مربوط به بیماری کرونا و تقاضا در سطح بین المللی و بخش 
دیگر آن مربوط به بازگشت ارز است.سید حســن قاضی عسگر در خصوص مشکالت بانکی  اظهار 
کرد: وقتی موضوع بانک در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مطرح و مصوب می شود که بانک باید 
تمکین کند و اگر انجام نشد فرماندار به کارگروه رفع موانع تولید استان اعالم کند تا بررسی شود و به 
هیئت خبرگان بانک اعالم شود، در نهایت اگر بانک انجام نداد رییس بانک به هیئت نظارت تخلفات 
بانکی و دادگســتری برای برخورد معرفی می شــود. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
اصفهان از راه اندازی شهرک طال و جواهر در استان پس از ۳۰ سال خبر داد و تصریح کرد: در کارگروه 
اشتغال و سرمایه گذاری طرح های تحول زا و نوآورانه و کار آفرینانه مطرح شود نه طرح های روتین، 
در استان اصفهان اخیرا طرح »بانک زمان« مطرح شده و سرمایه گذار تاکنون حدود چهار میلیارد 
دالر هزینه کرده، این طرح عمر و سرمایه زمان افراد را ذخیره می کند و کسی که ۶ ساعت در طول روز 

کار می کند مابقی وقت در زمان بانک ذخیره می شود تا از آن استفاده کند.

مردادماه؛ موعد ارائه اظهارنامه الکترونیکی صاحبان مشاغل
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: صاحبان مشاغل و اشخاص حقیقی تا 
پایان مردادماه فرصت دارند، اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹8 خود را به صورت الکترونیکی به 
سازمان تسلیم کنند.محمد مسیحی اعالم داشت: صاحبان مشاغل )اشخاص حقیقی( که مطابق 
قانون می باید تا ۳۱ خرداد ماه هر سال نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی خود اقدام کنند، امسال با 
توجه به شرایط خاص ناشی از شیوع ویروس کرونا و تاثیری که این معضل بر کسب و کار و مشاغل 
کشور داشته است، براساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا و شورای هماهنگی اقتصادی سران 
قوا، تا ۳۱ مردادماه فرصت دارند اظهارنامه مالیاتی خود را به صورت الکترونیکی به ســازمان امور 
مالیاتی کشور ارسال و مالیات خود را نیز به صورت الکترونیکی پرداخت کنند.وی در خاتمه تاکید کرد: 
مودیان محترم، ضروری است اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹8 خود را با مراجعه به سامانه 
عملیات الکترونیک مالیاتی به نشــانی tax.gov.ir به صورت الکترونیکی ارائه کرده و از هر گونه 

مراجعه غیرضرور به ادارات مالیاتی اجتناب کنند.

کافه اقتصاد

ابتالی 421 کارمند شبکه بانکی استان اصفهان به کرونااخبار
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان اصفهان با بیان اینکه احتمال می رود شعب بانک هایی که تعداد باالی کارمندان شان مبتال به کرونا هستند، تعطیل 
شود، گفت: از ابتدای شــیوع کرونا تاکنون ۴۲۱ نفر از کارمندان شبکه بانکی استان اصفهان مبتال به کرونا شــده اند که از این تعداد ۳۰۲ کارمند بهبود یافتند، اما 
متاسفانه ۹ نفر از کارمندان شاغل بانک های استان فوت کردند.محمد نورآزادی، درباره آخرین وضعیت بانک ها در پی شیوع کرونا، اظهار کرد: از ابتدای شیوع 
ویروس کرونا در اصفهان تاکنون تعداد ۹ نفر از کارمندان بانک های اســتان به دلیل ابتال به این بیماری جان خود را از دست داده اند.دبیر کمیسیون هماهنگی 
 بانک های استان با بیان اینکه اســتان اصفهان به شورای هماهنگی بانک ها پیشنهاد داده تا ساعت کاری بانک ها به ســاعت قبلی بازگردد، ادامه داد: احتمال 
می رود ساعت کاری بانک ها برای مشــتریان از ۷:۳۰ و برای کارمندان از ۷ صبح همانند گذشته شود.نورآزادی با اشــاره به اینکه بانک ها در هر شرایطی ملزم 
به فعالیت و ارائه خدمات به مردم هستند، گفت: از ســوی دیگر نمی توان پول ها را ضدعفونی کرد در حالی که یکی از عوامل انتقال ویروس در بانک ها همین 
پول هاست و نمی توان از گرفتن پول از مردم امتناع کرد.به گفته نورآزادی، هر گونه تصمیم برای تعطیلی شعب بانک ها با هماهنگی ستاد مقابله با کرونای استان 

و بعد از دادن مجوز از سوی این بخش اتخاذ می شود.

از شاسی بلند 
جنجالی »گریت 
وال« رونمایی شد

به تازگــی کمپانــی قدرتمند 
چینی »گریــت وال« پرده از 
محصول جدید خود برداشته 
است. خودروی معرفی شده 
تا حد زیادی شــبیه به »فورد 
برانکو« اســت و گریت وال به 
کپی بــرداری از فــورد برانکو 

محکوم شد. 

وز عکس ر

عکس: اسب بخار

طال به باالترین ارزش تاریخی خود رســید 
و ســقف ۱۹۲۲ دالر را از پیش رو برداشت.

پیش بینی می شد که این هفته طال سقف 
تاریخی خود را جابه جا کند. این پیش بینی 
خیلــی زودتر از آنچــه تحلیلگــران تصور 
می کردند، محقق شــد. ارزش طال حدودا 
8 ســاعت پس از آغــاز معامــالت در این 
هفته، سقف قبلی  که در سپتامبر ۲۰۱۱ ثبت 
شده بود را شکســت و به باالترین ارزش 
تاریخی خود یعنی ۱۹۴۳ دالر رســید. در 
حال حاضــر، اونس در محــدوده قیمتی 
۱۹۳۴ دالر معاملــه می شــود. تحلیلگران 
معتقدند کــه بهای طال می توانــد در آینده 
نزدیک ســقف ۲۰۰۰ دالر را هم لمس کند.

پیش تر »روز نورمن« تحلیلگر ایندیپندنت 
دربــاره وضعیت طــال و تاثیــر همه گیری 
ویروس کرونا بر بــازار این فلز ارزشــمند 
عنوان کرده بود که این اتفاق و صعود قیمت 
اونس تاثیر غیرمســتقیم شیوع ویروس 
بر اقتصاد اســت. وجود شک و تردیدهای 
فــراوان درباره اینکه آیا ریــکاوری اقتصاد 
به سرعت و به صورت V شــکل خواهد بود 
یا نه تاکنون به ســود قیمت طال عمل کرده 
است.همچنین این تحلیلگر اضافه کرد که 
افزایــش تنش های میــان آمریکا و چین 
نیز توانســته اســت به افزایش ارزش طال 
سرعت ببخشد هرچند این عامل به احتمال 
زیاد پایــدار نخواهد بود. نورمــن در ادامه 
صحبت های خــود و درباره پیش بینی اش 
از آینده میان مدت فلــز گرانبها اضافه کرد 
که اگر اقتصاد قادر نباشــد تا عالمت های 
بهبود و ریــکاوری را به بازارها نشــان دهد 
در ادامه شــاهد تزریق سرمایه های بیشتر 
به بازار طــال خواهیم بــود و در این صورت 
طال می تواند قدم اصلی خود را برداشــته و 
ســقف تاریخی ۱۹۲۲ دالری را بشکند و در 
ادامه آن نیز می توانیم انتظار داشته باشیم 
که قیمت هر اونس به ســوی مرز دو هزار 

دالری حرکت کند.
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آگهی

مفاد آراء
5/49 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 ســاختمانهای 

فاقد سند رسمی 
مستقردر اداره ثبت اسناد و امالک کاشــان 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 باشند . می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد کاشان تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض . دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند. 
1(رای شــماره 1399603020340003078 هیأت دوم. محمدحسن ابراهیم آبادی فرزند 
علی اکبر بشماره شناسنامه 27صادره از کاشان بشماره ملی 1261809963– سه دانگ از 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 95/80 مترمربع بشماره یک فرعی ازپالک 3211- اصلی 

واقع در بخش 1 کاشان )خریدای از عادل و محمد صادق خیمه کبود ( 
2(رای شماره 1399603020340003079 هیأت دوم. اسماء خادم فرزند علی اکبر بشماره 
شناســنامه 2883صادره از کاشان بشــماره ملی 1262016551 – سه دانگ از ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 95/80 مترمربع بشماره یک فرعی ازپالک3211- اصلی واقع در بخش 

1 کاشان )خریدای از عادل و محمد صادق خیمه کبود ( 
3(رای شماره 139960302034001947 هیأت دوم. علی کاظم زاده  فرزند محمد بشماره 
شناسنامه 1309صادره از کاشان بشــماره ملی 1261726545- ششــدانگ یکبابخانه 
بمساحت 52/05 مترمربع بشماره18 از 17 فرعی )قبال شماره2و3 و4 و13 و14 فرعی بوده( 
ازپالک8290- اصلی واقع در بخش 1 کاشان خریداری از حسن حسن زاده و عزت  رضازاده( 
4( رای شماره 13999030203402874هیأت دوم . زهرا شیر خدای کاشانی فرزند ماشااله 
بشماره شناسنامه 0صادره از کاشان بشــماره ملی 1250375347 - سه دانگ ازششدانگ 
یکبابخانه بمســاحت 85/90 مترمربــع بشــماره 10241 از 8079 /412  فرعی  از پالک 

11- اصلی واقع در زیدی   بخش2 کاشان )خریداری از زهرا گندمی(
5( رای شماره 13996030203402873هیأت دوم . مهدی شیرخدای کاشانی فرزند علیرضا 
بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان بشماره ملی 1250375347 -  سه دانگ ازششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 85/90 مترمربع بشماره 10241 از  8079 /412  فرعی  از پالک 11- 

اصلی واقع در زیدی   بخش2 کاشان )خریداری از زهرا گندمی(
6( رای شــماره 13996030203402897 هیأت اول . هما بنده علی مرقی  فرزند علی آقا 
بشماره شناسنامه 6 صادره از کاشان بشماره ملی 1262874874 - سه دانگ ازششدانگ 
اعیانی احداثی درعرصه موقوفه بمساحت 220/35 مترمربع بشماره 10242 فرعی مجزی از 

357 فرعی   از پالک 11- اصلی واقع در زیدی   بخش2 کاشان )مالکیت رسمی(
7( رای شماره 13996030203402896 هیأت اول . عباس باقری فرزند عبدالصمد  بشماره 
شناسنامه 6 صادره از کاشان بشماره ملی 12628772790 -   سه دانگ ازششدانگ اعیانی 
احداثی در عرصه موقوفه بمساحت 220/35 مترمربع بشماره 10242 فرعی مجزی از 357 

فرعی   از پالک 11- اصلی واقع در زیدی   بخش2 کاشان )مالکیت رسمی(
8( رای شماره 13996030203403166 هیأت اول . الهه توتستاتی فرزند ماشااله بشماره 
شناسنامه 43 صادره از کاشان بشماره ملی 1263568191 -   ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
229/30 مترمربع بشماره 10248 فرعی مجزی از 499 فرعی   از پالک 11- اصلی واقع در 

زیدی   بخش2 کاشان )خریداری از لطف اله زراعتکار(
9( رای شماره13996030203402483 هیأت اول .محسن ثابتیان  فرزندمنصور  بشماره 
شناسنامه 3806 صادره از کاشــان  بشــماره ملی 1262066425-  ششدانگ یکبابخانه  
بمساحت 149/50 مترمربع بشماره 6226 فرعی مجزی از 5736 فرعی  از پالک13- اصلی  

واقع در دشت حکیم  بخش 2 کاشان )مالکیت رسمی(  
 10( رای شماره13996030203402827 هیأت اول .سید علی محمدی  فرزند سید فرهاد  
بشماره شناسنامه 3 صادره از کاشان  بشــماره ملی 1263311229-  ششدانگ یکبابخانه  
بمساحت 138/10 مترمربع بشماره 6227 فرعی مجزی از 3133 فرعی  از پالک13- اصلی  

واقع در دشت حکیم  بخش 2 کاشان )مالکیت رسمی(  
11( رای شماره13996030203401885 هیأت اول .محسن استادی فرزند محمد بشماره 
شناسنامه 8 صادره از کاشان  بشماره ملی 1263230301-  ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 
137/30 مترمربع بشماره 6228 فرعی مجزی از 3133 فرعی  از پالک13- اصلی  واقع در 

دشت حکیم  بخش 2 کاشان )مالکیت رسمی( 
12( رای شماره13996030002734 هیأت اول .علیرضا رجب زاده یزدی فرزند  جواد بشماره 
شناسنامه 103صادره از کاشان بشماره ملی 1262029406- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
169/51 مترمربع بشــماره 24847 فرعی  ازپالک15- اصلی  واقع در ناجی آباد  بخش 2 

کاشان )مالکیت رسمی((                                                                               
13( رای شــماره13996030002735 هیأت اول .زهرا ملک آبادی فرزند  ماشااله بشماره 
شناسنامه 1386صادره از کاشان بشماره ملی 1261914678- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
160 مترمربع بشماره 24848 فرعی  ازپالک15- اصلی  واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان 

)مالکیت رسمی((                                                                               
14 ( رای شــماره13996030002737 هیأت دوم .فاطمه زینلی فرزند  رمضان بشــماره 
شناسنامه 1971صادره از کاشان بشماره ملی 1261788354- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
109/50 مترمربع بشماره 24850 فرعی  مجزی از 8012 فرعی از  پالک15- اصلی  واقع در 

ناجی آباد  بخش 2 کاشان )مالکیت رسمی(                                                                               
15( رای شــماره13996030002127 هیأت دوم .زهره رهبر نژاد فرزند ماشــااله بشماره 
شناسنامه 4113صادره از کاشان بشماره ملی 1260401219- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
317/50 مترمربع بشــماره 24851 فرعی  از پالک15- اصلی  واقع در ناجی آباد  بخش 2 
کاشان )خریدای از احسان عالمی  و زهرا هنر مند  نیاسر به والیت پدرش (                                                                               
 16( رای شــماره1399603001818 هیأت اول .علی اکبر رحیمی فرزندنعمت اله بشماره 
شناسنامه 21صادره از دلیجان بشماره ملی 0579810240-  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
160 مترمربع بشماره 24852 فرعی از پالک15- اصلی  واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان 

)مالکیت رسمی  (  
17( رای شماره1399603002920 هیأت اول .حمید رضا فدائی فینی  فرزند  حسین بشماره 
شناسنامه 152صادره از آران و بیدگل بشماره ملی 6199609311-  ششدانگ چهار دیواری 
مشتمل بر اعیان بمساحت 151 مترمربع بشماره 24853 فرعی از پالک15- اصلی  واقع در 

ناجی آباد  بخش 2 کاشان )مالکیت رسمی  ( 
 18 ( رای شــماره13996030002512 هیأت اول . جبار صفاری طاهری فرزند  ابوالفضل 

بشماره شناسنامه1534صادره از
 کاشان بشماره ملی 1261783980-  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 75 مترمربع بشماره 
24854 فرعی مجزی از 2019  فرعی از پالک 15- اصلی  واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان 

)مالکیت رسمی (                                                                               
 19 ( رای شــماره13996030002592 هیــأت دوم .مصطفــی فهیمــی تبــار 
فرزنــد  نعمــت الــه بشــماره شناســنامه1447صادره از کاشــان بشــماره ملــی 
1262373093-  ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 125 مترمربــع بشــماره 24855 
 فرعی مجزی از 5026  فرعی از پــالک 15- اصلی  واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشــان

 )مالکیت رسمی (                                                                                                                                                       
20( رای شــماره1399603013327 هیــأت دوم .الهه اســترکی فرزند  علی بشــماره 
شناسنامه869صادره از کاشان بشماره ملی 1261777336-  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
100 مترمربع بشــماره 24856 فرعی مجزی از 5769  فرعی از پالک 15- اصلی  واقع در 

ناجی آباد  بخش 2 کاشان )مالکیت رسمی  (     
21( رای شماره1399603024002747 هیأت اول .محمد صادق مازوچی فرزند  غالمحسین 
بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان بشماره ملی 1250534569-  ششدانگ قطعه زمین 
محصور مشتمل بر ساختمان بمســاحت 182/54 مترمربع بشماره 24858 فرعی از پالک 
15- اصلی  واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان )مالکیت رسمی  (                                                                               
22 ( رای شــماره1399603024002754 هیأت اول. غالمحسین مازوچی فرزند  محمد  
بشماره شناسنامه684صادره از کاشان بشماره ملی 1262277477-  ششدانگ چها ردیواری 
محصور مشتمل بر ساختمان بمســاحت 182/54 مترمربع بشماره 24859 فرعی از پالک 
15- اصلی  واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان )مالکیت رسمی  (                                                                               
23 ( رای شــماره1399603024002313 هیأت اول. حســین زارع فرزند  محمد  بشماره 
شناسنامه6صادره از کاشان بشماره ملی 1263011675-  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 

100 مترمربع بشــماره 24860 فرعی مجری از 5709  فرعی از پالک 15- اصلی  واقع در 
ناجی آباد  بخش 2 کاشان )مالکیت رسمی (          

24( رای شماره13996030240003580 هیأت اول. سید محمد رضا  ساداتی فرزند  سید 
اصغر  بشماره شناسنامه0صادره از کاشان بشماره ملی 1250226848 - ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 108/77 مترمربع بشماره 24870 فرعی  از پالک 15- اصلی  واقع در ناجی آباد  

بخش 2 کاشان )مالکیت رسمی  (
25( رای شماره1399603024002958هیأت اول فروه نجاری حسینی  فرزنداحمدبشماره 
شناسنامه0صادره ازکاشان بشماره ملی 1250002494-  سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 114/85 مترمربع بشماره 24872 فرعی مجری از 241  فرعی از پالک 15- اصلی  

واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان )مالکیت رسمی  (    
 26( رای شماره1399603024002957 هیأت اول. سید رضا اسمعیلی  فرزند  سید مهدی  
بشماره شناسنامه3649صادره از نراق  بشماره ملی 0579443957-  سه دانگ از ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 114/85 مترمربع بشماره 24872 فرعی مجری از 241  فرعی از پالک 

15- اصلی  واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان )مالکیت رسمی  (    
 27( رای شماره1399603024002956 هیأت اول. عباس اکبری فرزند علی اکبر بشماره 
شناسنامه10صادره از کاشان بشماره ملی 1262471028-  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
84/10 مترمربع بشماره 24873 فرعی از پالک 15- اصلی  واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان 

)مالکیت رسمی  (       
28( رای شماره1399603024002384 هیأت اول. زهرا جعفری فرزند دخیل عباس بشماره 
شناسنامه4936صادره از اردستان بشــماره ملی 1188936565-  سه دانگ از ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 185/90 مترمربع بشــماره 24874 فرعی مجزی از 10057 فرعی  از 

پالک 15- اصلی  واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان )مالکیت رسمی  (    
29( رای شــماره1399603024002380 هیأت اول. محمود عابدیان فرزند عبدالحسین 
بشماره شناسنامه34صادره از زواره بشــماره ملی 1189526522-  سه دانگ از  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 185/90 مترمربع بشــماره 24874 فرعی مجزی از 10057 فرعی  از 

پالک 15- اصلی  واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان )مالکیت رسمی  (    
30( رای شماره1399603024003741 هیأت دوم. شــیما تراشی فرزند محمود بشماره 
شناسنامه1558صادره از کاشان بشماره ملی 1262043956-  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
134/15 مترمربع بشماره 24875 فرعی مجزی از 3738 فرعی از پالک 15- اصلی  واقع در 

ناجی آباد  بخش 2 کاشان )مالکیت رسمی (    
31( رای شــماره1399603024003703 هیأت اول. سینا دلشــاد فرزند سیف اله بشماره 
شناسنامه205صادره از کاشان بشماره ملی 1261802421- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 160 مترمربع بشماره 24876 فرعی از پالک 15- اصلی  واقع در ناجی آباد  بخش 

2 کاشان )مالکیت رسمی (    
32( رای شــماره1399603024003704 هیأت اول. حمید دلشــاد فرزند ماشااله بشماره 
شناسنامه598صادره از کاشان بشماره ملی 1261826647- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 160 مترمربع بشماره 24876 فرعی از پالک 15- اصلی  واقع در ناجی آباد  بخش 

2 کاشان )مالکیت رسمی  (    
33( رای شماره1399603024003593 هیأت اول. فائزه رودخانه فینی فرزند علی بشماره 
شناسنامه962صادره از کاشان بشماره ملی 1263567967-  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
99/20 مترمربع بشماره 24877 فرعی از پالک 15- اصلی  واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان 

)مالکیت رسمی  (    
34( رای شماره1399603024003171 هیأت اول. نفیســه نورالدینی ساری فرزند  علی 
بشماره شناسنامه2288صادره از قم بشماره ملی 0385184484-  سه دانگ از  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 255/88 مترمربع بشماره 24878 فرعی از پالک 15- اصلی  واقع در 

ناجی آباد  بخش 2 کاشان )مالکیت رسمی (    
35( رای شماره1399603024003163 هیأت اول. حسن کریمی ساری فرزند رحمت اله 
بشماره شناسنامه668صادره از کاشان بشماره ملی 1261237064-  سه دانگ از  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 255/88 مترمربع بشماره 24878 فرعی از پالک 15- اصلی  واقع در 

ناجی آباد  بخش 2 کاشان )مالکیت رسمی (    
36( رای شماره1399603024003163 هیأت اول. ســعید رضائی فرزند علیرضا بشماره 
شناسنامه4733صادره از کاشان بشماره ملی 1263359851-  ششدانگ قطعه زمین محصور 
مشتمل بر ساختمان بمساحت 108/2 مترمربع بشماره 24879 فرعی از پالک 15- اصلی  

واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان )مالکیت رسمی  (    
37( رای شــماره1399603024003579 هیأت اول. حســن زارع فرزند تقی  بشــماره 
شناسنامه1088صادره از کاشان بشماره ملی 1261957962-  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
145/25 مترمربع بشماره 24880 فرعی مجزی از  17331 فرعی از پالک 15- اصلی  واقع 

در ناجی آباد  بخش 2 کاشان )مالکیت رسمی  (    
38( رای شــماره1399603024003591 هیأت اول. ســمانه رزاقی فرزن اسداله بشماره 
شناسنامه0صادره از کاشان بشماره ملی 1250002680-  سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 158/5 مترمربع بشماره 24881 فرعی از پالک 15- اصلی  واقع در ناجی آباد  بخش 

2 کاشان )مالکیت رسمی  (    
39( رای شــماره1399603024003592 هیأت اول. مرتضی باغ شیخی مفردفرزنداحمد 
بشماره شناسنامه645صادره از کاشان بشماره ملی 1262078121-  سه دانگ از ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 158/5 مترمربع بشماره 24881 فرعی از پالک 15- اصلی  واقع در ناجی 

آباد  بخش 2 کاشان )مالکیت رسمی (    
40( رای شــماره1399603024003569هیأت اول. ام البنین انصاری فرزند محمدعلی 
بشماره شناسنامه436صادره از اصفهان بشماره ملی 1289495793- سه دانگ ازششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 160 مترمربع بشماره 24909 فرعی از پالک 15- اصلی  واقع در ناجی 

آباد  بخش 2 کاشان )مالکیت رسمی  (    
41( رای شــماره1399603024003908 هیأت اول. البرز مهربان فرزند  محمد بشــماره 
شناسنامه2267صادره از نطنز بشماره ملی 1239258364- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 160 مترمربع بشماره 24909 فرعی از پالک 15- اصلی  واقع در ناجی آباد  بخش 

2 کاشان )مالکیت رسمی  (    
42( رای شماره1399603024003103 هیأت دوم. ابوالفضل رضائی کیا فرزند  سلطانعلی  
بشماره شناسنامه4203صادره از کاشان بشماره ملی 1261018370-  ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 118/30 مترمربع بشــماره 24917 فرعی از پالک 15- اصلی  واقع در ناجی آباد  

بخش 2 کاشان )مالکیت رسمی  (    
43( رای شــماره1399603024003876 هیأت دوم. مهدی رضائــی فرزند غالمعباس  
بشماره شناسنامه1122صادره از دلیچان بشماره ملی 0579501086-  ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 135 مترمربع بشماره 24918 فرعی مجزی ز 3034 از پالک 15-  اصلی  واقع در 

ناجی آباد  بخش 2 کاشان )مالکیت رسمی  (    
44( رای شــماره1399603024003711هیأت اول. بهامیــن اســماعیلی علــی آبادی 
فرزندمحمدعلی بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان بشماره ملی 1250946743-  ششدانگ 
یکباب مغازه بمساحت 25 مترمربع بشماره 24919 فرعی مجزی از 7194 فرعی  از پالک 

15- اصلی  واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان )مالکیت رسمی (    
45( رای شــماره1399603024003929 هیأت اول. بنیامین اسماعیلی علی آبادی  فرزند 
محمدعلی بشماره شناســنامه 0 صادره از آران و بیدگل بشــماره ملی 6190112994-  
ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 25 مترمربع بشماره 24920 فرعی مجزی از 7194 فرعی  

از پالک 15- اصلی  واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان )مالکیت رسمی (    
46( رای شماره1399603020341003930 هیأت اول .محمدرضا  زراعت کاشانی  فرزند 
اکبر  بشماره شناسنامه 6560 صادره از کاشان  بشــماره ملی 1263378110-  ششدانگ 
یکبابخانه  بمساحت 132/84 مترمربع بشماره 6589 فرعی مجزی از 69 فرعی  از پالک23- 

اصلی  واقع در درب فین بخش 2 کاشان )مالکیت رسمی( 
47( رای شــماره1399603020341014836 هیأت دوم .حمیدرضا زارع کوچه صالح آباد 
فرزند ماشااله بشماره شناســنامه 1775 صادره از کاشان  بشــماره ملی 1262005477-  
ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 157/40 مترمربع بشماره 7285 فرعی مجزی از 186 فرعی  

از پالک23- اصلی  واقع در درب فین بخش 2 کاشان )مالکیت رسمی( 
48(رای شماره 139960302034003514هیأت اول .شهره سادات میرصیفی فرد فرزند سید 
مرتضی بشماره شناسنامه 2981صادره از کاشان بشماره ملی 1262101451- ششدانگ 
قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان بمساحت 191/50 مترمربع بشماره 7286 فرعی مجزی 

از 88 فرعی ازپالک23- اصلی واقع در درب فین بخش2 کاشان)مالکیت رسمی( 
49(رای شماره 139960302034003676هیأت دوم .زهرا لوزعی  فرزند ماشااله بشماره 

شناسنامه 51350صادره از کاشان بشــماره ملی 1260503518-  سه دانگ از ششدانگ  
یکبابخانه بمساحت 120/40 مترمربع بشماره 7287 فرعی مجزی از 361 فرعی ازپالک23- 

اصلی واقع در درب فین بخش2 کاشان)خریداری از سید احمد رضوی(
50(رای شماره 139960302034003675 - هیأت دوم .امیر حسین خاشعی فرزند محمد 

بشماره شناسنامه 465صادره از
کاشان بشماره ملی 1261773292- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 120/40 
مترمربع بشــماره 7287 فرعی مجزی از 361 فرعی ازپالک23- اصلی واقع در درب فین 

بخش2 کاشان)خریداری از سید احمد رضوی ( 
51(رای شماره 139960302034002291هیأت دوم .ماشااله عبداله زاده حسن آبادی  فرزند 
رضا بشماره شناسنامه 0 صادره  ازکاشان بشماره ملی 1250142849-  ششدانگ یکدرب  
باغ مشتمل بر اعیان  بمساحت 473/70 مترمربع بشماره 1527 فرعی مجزی از 10 فرعی 

ازپالک24- اصلی واقع در دیزچه  بخش2 کاشان)خریداری از جعفر پاکیزه( 
52(رای شــماره 139960302034003575هیأت اول .حمید رضا مشیری فرزند حسن 
بشماره شناسنامه 537 صادره از کاشان بشماره ملی 1262276004- ششدانگ  یکبابخانه 
بمســاحت 5954/95 مترمربع بشــماره 1531 فرعی مجــزی از  1035 و 1021 و 148 

و147و146 فرعی ازپالک24- اصلی واقع در دیزچه بخش2 کاشان)مالکیت مشاعی( 
53(رای شماره13996030203415155 هیأت اول.طاهره باغبانی فرزند علی اکبر  بشماره 
شناسنامه3751صادره از کاشان بشماره ملی1261013794-ششدانگ یکبابخانه و باغچه 
بمساحت 1224/77 مترمربع بشماره12088فرعی مجزی از 593 فرعی از پالک 33- اصلی 

واقع درفین کوچک  بخش2 کاشان)مالک رسمی( 
54(رای شماره13996030203415154 هیأت اول.لیال جویبازاه فینی فرزند اسداله بشماره 
شناسنامه1674صادره از کاشان بشــماره ملی1261963822-ششدانگ یکباب دامداری 
بمساحت 426 مترمربع بشماره12089فرعی مجزی از 379 فرعی از پالک 33- اصلی واقع 

درفین کوچک  بخش2 کاشان)مالک رسمی( 
55(رای شماره13996030203412091 هیأت اول.سید علیرضا مهندسی فرزند سید حسین 
بشماره شناسنامه0صادره از کاشان بشــماره ملی1250612179- سه دانگ از ششدانگ 
یکبابخانه  بمساحت 225/45 مترمربع بشماره12091 فرعی مجزی از 379 فرعی از پالک 

33- اصلی واقع درفین کوچک  بخش2 کاشان)مالک رسمی(
56(رای شماره13996030203402885 هیأت اول.فاطمه جویپازاده فینی فرزند فتح اله 
بشماره شناسنامه14صادره از کاشان بشماره ملی1262949033- سه دانگ از ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 225/45 مترمربع بشماره12091 فرعی مجزی از 379 فرعی از پالک 

33- اصلی واقع درفین کوچک  بخش2 کاشان)مالک رسمی( 
57(رای شــماره139960302034003160 هیأت اول. مرتضی زارع فرزند احمد بشماره 
شناسنامه370صادره از کاشان بشماره ملی 1261742907- ششدانگ  قطعه زمین محصور  
مشتمل بر ساختمان بمساحت702مترمربع بشماره 12094 فرعی مجزی از 11841 فرعی از 

پالک 33- اصلی واقع درفین کوچک بخش2 کاشان)مالکیت مشاعی  ( 
58(رای شماره139960302034003577 هیأت اول. جعفر قصابی فرزند ماشااله بشماره 
شناسنامه455صادره از کاشان بشماره ملی 1263572316- ششدانگ  قطعه زمین مشتمل 
بر اعیان  بمساحت 205/96 مترمربع بشــماره 12095 فرعی مجزی از 16 فرعی از پالک 

33- اصلی واقع درفین کوچک بخش2 کاشان)مالکیت مشاعی  ( 
59(رای شــماره1399603020340002359 هیأت دوم . صدیقه راستان فرزند فضل اله 
بشماره شناسنامه 985 صادره از کاشان بشماره ملی 1261862589- سه دانگ از ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 126/65 مترمربع بشماره 7790 فرعی مجزی از 6319 فرعی از پالک 

34- اصلی واقع درفین بزرگ بخش2 کاشان)خریداری از سید عباس احمدی  (
60(رای شماره1399603020340002357 هیأت دوم . سید محمد احمدی حسن آبادی  
فرزند سید عباس بشماره شناسنامه 4686 صادره از کاشان بشماره ملی 1261023218- سه 
دانگ از ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 126/65 مترمربع بشماره 7790 از 6319 فرعی از 

پالک 34- اصلی واقع درفین بزرگ بخش2 کاشان)خریداری از سید عباس احمدی  (
61(رای شماره1399603020340002152 هیأت اول. مرضیه چهارباغی کاشانی فرزند 
رحمت اله بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان بشماره ملی 1250253411-  سه دانگ از 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 142/45 مترمربع بشماره 7791 فرعی مجزی از 666 فرعی 

از پالک 34- اصلی واقع درفین بزرگ بخش2 کاشان)مالک رسمی( 
62(رای شماره1399603020340002153 هیأت اول. مسعود خیر النسائی فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان بشماره ملی 1250120233 -  سه دانگ از ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 142/45 مترمربع بشماره 7791 فرعی مجزی از 666 فرعی از پالک 

34- اصلی واقع درفین بزرگ بخش2 کاشان)مالک رسمی(
63(رای شماره1399603020340015151 هیأت اول. ملیحه آغا غفار فرزند رضا بشماره 
شناسنامه 250 صادره از کاشان بشماره ملی 1263560830 -  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
129/60 مترمربع بشماره 7793 فرعی مجزی از 763 فرعی از پالک 34- اصلی واقع درفین 

بزرگ بخش2 کاشان)مالک رسمی( 
64( رای شماره139960302034002718 هیأت دوم.سید حجت اله حسن پور فینی فرزند 
سید عباس  بشماره شناسنامه 4328 صادره ازکاشان بشماره ملی 1263355803- سه دانگ 
از ششدانگ  یکبابخانه بمساحت 263/40 مترمربع بشماره 2127 فرعی مجزی از 132 فرعی 

از پالک 40- اصلی واقع در حسن آباد بخش2) مالکیت مشاعی(
65( رای شــماره139960302034002717 هیأت دوم.مهسا آقاجانی قزاآنی فرزند حمید 
رضا  بشماره شناسنامه4328 صادره ازکاشان بشماره ملی 1263355803- سه دانگ از  از 
ششدانگ  یکبابخانه بمساحت 263/40 مترمربع بشماره 2127 فرعی مجزی از 132 فرعی 

از پالک 40- اصلی واقع در حسن آباد بخش2) مالکیت مشاعی(
66( رای شماره139960302034000829 هیأت دوم.طاهره اکبری لتحری فرزند قاسم 
بشماره شناسنامه 77 صادره ازکاشان بشماره ملی1262894670- چهاردانگ از ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 333/78 مترمربع بشماره 7342 فرعی مجزی از 1459 فرعی از پالک 

45- اصلی واقع در لتحر بخش2) خریداری از عباس حاجی زاده و غیره((
67( رای شــماره139990302034000826 هیأت دوم.روح اله  حاجی زاده لتحری  فرزند 
عباس بشماره شناســنامه 73 صادره ازکاشان بشــماره ملی1263020054- دودانگ از 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 333/78 مترمربع بشماره 7342 فرعی مجزی از 1459 فرعی 

از پالک 45- اصلی واقع در لتحر بخش2) خریداری از عباس حاجی زاده و غیره(( 
68( رای شماره139960302034002947 -هیأت دوم حامد راوندی بارونقی فرزند حسن 
بشماره شناسنامه 3971 صادره ازکاشان بشماره ملی1263352235- ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 134/40 مترمربع بشماره 7344 فرعی مجزی از 455 فرعی از پالک 45- اصلی 

واقع در لتحر بخش2)خریداری از علی کاظمی(
69( رای شماره139960302034001666-هیأت اول معصومه جعفریان  فرزند قربانعلی 
بشماره شناسنامه 7 صادره ازکاشان بشــماره ملی1262815983- ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 326/05 مترمربع بشماره 7345 فرعی مجزی از 444 فرعی از پالک 45- اصلی 

واقع در لتحر بخش2)مالکیت رسمی(( 
70( رای شماره139960302034002850 -هیأت اول مسعود رئوف  فرزند احمد بشماره 
شناسنامه 1329 صادره از تهران بشماره ملی 0051799979 - ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
76/48 مترمربع بشماره 7348 فرعی مجزی از 322 فرعی از پالک 45- اصلی واقع در لتحر 

بخش2)مالکیت رسمی( 
71( رای شماره139960302034002844 -هیأت اول کوکب اله بخش  فرزند سیف اله 
بشماره شناسنامه 2996 صادره از تهران بشماره ملی 0051718316 - ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 65/76 مترمربع بشماره 7349 فرعی مجزی از 322 فرعی از پالک 45- اصلی 

واقع در لتحر بخش2)مالکیت رسمی( 
72( رای شــماره139960302034002880 -هیأت اول . سید حسین سید حمامی  فرزند 
سید ماشااله بشماره شناسنامه 806 صادره ازکاشان بشماره ملی1261734726- ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 80/11 مترمربع بشــماره 7350 فرعی مجزی از 322 فرعی از پالک 

45- اصلی واقع در لتحر بخش2)مالکیت رسمی((
73( رای شماره139960302034002273 -هیأت اول سمیه ماش کار لتحری فرزند علی 
محمد بشماره شناسنامه 0 صادره ازکاشان بشماره ملی1250259118- ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 110/15 مترمربع بشماره 7351 فرعی مجزی از 1343 فرعی از پالک 45- اصلی 

واقع در لتحر بخش2)مالکیت رسمی((
74( رای شماره139960302034003624 -هیأت اول- لیال زارع عقدائی مطلق   فرزند 
حسن بشماره شناســنامه 73 صادره ازکاشان بشــماره ملی1262955297-سه دانگ از  
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 137/15 مترمربع بشماره 7352 فرعی مجزی از 4950 فرعی 

از پالک 45- اصلی واقع در لتحر بخش2)مالکیت رسمی((
75( رای شــماره139960302034003625 -هیأت اول. محســن فالح   فرزند حسن 
بشماره شناسنامه 4876 صادره ازکاشان بشماره ملی1261025121-سه دانگ از ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 137/15 مترمربع بشماره 7352 فرعی مجزی از 4950 فرعی از پالک 

45- اصلی واقع در لتحر بخش2)مالکیت رسمی((
76( رای شــماره1399603020340015091-هیأت دوم . زینب دهقان فرزند علی نقی 
بشماره شناسنامه 1111 صادره از کاشان بشماره ملی1262039487-دو دانگ از ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 154/80 مترمربع بشماره 7353 فرعی مجزی از 391 فرعی از پالک 

45- اصلی واقع در لتحر بخش2)خریداری از حسین حاجی زاده لتحری ((
77( رای شماره1399603020340015090 -هیأت دوم- محمد رضا تخت کشیان برزکی  
فرزند خسرو بشماره شناسنامه 33 صادره از برزک بشماره ملی1263005136-4 دانگ از 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 154/80 مترمربع بشماره 7353 فرعی مجزی از 391 فرعی از 

پالک 45- اصلی واقع در لتحر بخش2)خریداری از حسین حاجی زاده لتحری ((
 78( رای شماره139960302034013196 هیأت دوم.مریم طحان زاده فرزند قاسم بشماره 
شناسنامه 68صادره ازکاشان بشماره ملی1262945291-شش هفتم دانگ مشاع به استثنای 
بهای ثمن عرصه و اعیان از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 312/80 مترمربع بشماره 7354 

فرعی مجزی از 831 فرعی از پالک 45- اصلی واقع در لتحر بخش2)انتقال قهری( 
79( رای شماره139960302034013193 هیأت دوم.ام البنین طحان زاده لتحری فرزند 
قاسم بشماره شناسنامه 96صادره ازکاشان بشماره ملی1262989523- شش هفتم دانگ 
مشاع به استثنای بهای ثمن عرصه و اعیان از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 312/80 مترمربع 

بشماره 7354 از 831 فرعی از پالک 45- اصلی واقع در لتحر بخش2)انتقال قهری( 
80( رای شــماره139960302034013192 هیأت دوم.زهره طحــان زاده لتحری فرزند 
قاسم بشماره شناسنامه 1996صادره ازکاشان بشــماره ملی1261046447- شش هفتم 
دانگ مشاع به استثنای بهای ثمن عرصه و اعیان از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 312/80 
مترمربع بشماره 7354 از 831 فرعی از پالک 45- اصلی واقع در لتحر بخش2 )انتقال قهری( 
81( رای شــماره139960302034013195 هیأت دوم.اکرم طحــان زاده لتحری فرزند 
قاسم بشماره شناسنامه 1678صادره ازکاشان بشــماره ملی1261043367- شش هفتم 
دانگ مشاع به استثنای بهای ثمن عرصه و اعیان از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 312/80 
مترمربع بشماره 7354 از 831 فرعی از پالک 45- اصلی واقع در لتحر بخش2)انتقال قهری( 
82( رای شــماره139960302034013194 هیأت دوم.طاهره طحان زاده لتحری فرزند 
قاسم بشماره شناسنامه 2760صادره ازکاشان بشــماره ملی1261048751- شش هفتم 
دانگ مشاع به استثنای بهای ثمن عرصه و اعیان از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 312/80 
مترمربع بشماره 7354 از 831 فرعی از پالک 45- اصلی واقع در لتحر بخش2)انتقال قهری( 
83( رای شــماره139960302034013191 هیأت دوم.زهرا طحــان زاده لتحری فرزند 
قاسم بشماره شناسنامه 1525صادره ازکاشان بشــماره ملی1261041828- شش هفتم 
دانگ مشــاع به اســتثنای بهای ثمن عرصه و اعیان از ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 
 312/80 مترمربع بشــماره 7354 از 831 فرعی از پالک 45- اصلی واقع در لتحر بخش2

)انتقال قهری( 
84( رای شــماره139960302034013197 هیأت دوم.فاطمه طحان زاده لتحری فرزند 
قاسم بشماره شناسنامه 1615صادره ازکاشان بشــماره ملی1262032725- شش هفتم 
دانگ مشاع به استثنای بهای ثمن عرصه و اعیان از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 312/80 
مترمربع بشماره 7354 از 831 فرعی از پالک 45- اصلی واقع در لتحر بخش2)انتقال قهری( 
85( رای شماره139960302034003373 هیأت اول.مهدی زینلی لتحری  فرزندفرامرز 
بشماره شناسنامه 0صادره از کاشان بشماره ملی1250261031 -ششدانگ یکباب ساختمان 
بمساحت 158/12 مترمربع بشماره 7355 فرعی مجزی از 2024 فرعی از پالک 45- اصلی 

واقع در لتحر بخش2)مالک رسمی(
86( رای شماره13996030203402913هیأت اول.الهام شایان نژاد فرزند ماشااله بشماره 
شناسنامه 3972 صادره از کاشان بشــماره ملی1261986806- ششــدانگ یکبابخانه 
بمساحت127/30مترمربع بشماره15329فرعی مجزی از 14901فرعی ازپالک49- اصلی 

واقع درصفی آباد بخش2 کاشان )مالک رسمی(
87( رای شــماره139960302034002855هیأت دوم .آســیه زارع فرزند محمد بشماره 
شناســنامه 401صادره از کاشان بشــماره ملی1261904400- ششــدانگ یکبابخانه 
بمساحت202/16 مترمربع بشــماره15330 فرعی مجزی از 1348/4165 فرعی از پالک 

49- اصلی واقع درصفی آباد بخش2 کاشان )خریداری از حاج میرزا ارباب سرنجی(
88( رای شــماره139960302034002679هیأت دوم .ربابه کریم فرزند علی  بشــماره 
شناسنامه 2260صادره از کاشــان بشماره ملی1261666453-  ســه دانگ از ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت88/20 مترمربع بشماره15331 فرعی مجزی از 3586فرعی ازپالک49- 

اصلی واقع درصفی آباد بخش2 کاشان )خریداری ازرحمت اله فالح(
89( رای شماره139960302034002678هیأت دوم .محمد رضا اسماعیلی فرزند جعفر 
بشماره شناسنامه 8496صادره از کاشان بشماره ملی1263397476-  سه دانگ از ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت88/20 مترمربع بشماره15331 فرعی مجزی از 3586فرعی ازپالک49- 

اصلی واقع درصفی آباد بخش2 کاشان )خریداری ازرحمت اله فالح(
90( رای شــماره139960302034002911هیأت اول .زهره پور رمضانی فرزند قاســم 
بشماره شناسنامه 18صادره از کاشان بشــماره ملی1263519318- ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت162/25 مترمربع بشماره15332 فرعی مجزی از 4264فرعی ازپالک49- اصلی 

واقع درصفی آباد بخش2 کاشان )مالکیت رسمی(
91( رای شــماره13996030203402756هیأت اول.سیدمحمد ســاداتی فرزند اکبر آقا  
بشماره شناسنامه 314 صادره از کاشان بشماره ملی 1262208841-  سه دانگ ازششدانگ 
یکبابخانه بمســاحت169/80مترمربع بشــماره15340  فرعی مجــزی از 535  فرعی  

ازپالک49- اصلی واقع درصفی آباد بخش2 کاشان )مالکیت مشاعی(
92( رای شماره13996030203402759هیأت اول.طاهره مجیدی بیدگلی  فرزند محمد 
تقی  بشماره شناسنامه 8912 صادره از بیدگل  بشــماره ملی 6199129067- سه دانگ 
ازششدانگ یکبابخانه بمساحت169/80مترمربع بشماره15340  فرعی مجزی از 535  فرعی  

ازپالک49- اصلی واقع درصفی آباد بخش2 کاشان )مالکیت مشاعی(
93( رای شــماره13996030203403596هیأت اول.علی پای بســت  فرزند ماشــااله   
بشــماره شناســنامه 8863 صادره از کاشــان  بشــماره ملی 1260594971-  دودانگ 
ازششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت82/04مترمربع بشــماره15343  فرعــی 
 مجــزی از 5060  فرعــی  ازپــالک49- اصلــی واقع درصفــی آباد بخش2 کاشــان

 )مالکیت مشاعی(
94( رای شــماره13996030203403595هیأت اول.طاهــره قادریــان ورکانــی  
فرزند حیدر   بشــماره شناســنامه 689 صادره از کاشان  بشــماره ملی1260874966- 
چهاردانگ ازششــدانگ یکبابخانه بمســاحت82/04مترمربع بشــماره15343  فرعی 
 مجــزی از 5060  فرعــی  ازپــالک49- اصلــی واقع درصفــی آباد بخش2 کاشــان

 )مالکیت مشاعی(
95( رای شــماره13996030203400940هیأت اول.محمــد شــاهرودیان  فرزنــد 
حسن   بشــماره شناســنامه 624 صادره از کاشــان  بشــماره ملی 1261413830-  سه 
دانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت109/45مترمربع بشــماره15344  فرعی 
 مجــزی از 5301  فرعــی  ازپــالک49- اصلــی واقع درصفــی آباد بخش2 کاشــان

 )مالکیت مشاعی(
96( رای شــماره13986030203400939هیأت اول.اعظــم محقــق فــر فرزنــد 
حســین بشــماره شناســنامه 23 صادره از کاشــان  بشــماره ملــی 1261613937- 
سه دانگ ازششــدانگ یکبابخانه بمســاحت109/45مترمربع بشــماره15344  فرعی 
 مجــزی از 5301  فرعــی  ازپــالک49- اصلــی واقع درصفــی آباد بخش2 کاشــان

 )مالکیت مشاعی(
97( رای شماره13996030203403631هیأت اول.مهدی خصاف مفرد  فرزند محمد رضا 
بشماره شناسنامه 1250363535 صادره از کاشان بشماره ملی 1250363535 -  ششدانگ 
یکباب مغازه  بمســاحت20/20مترمربع بشــماره15345  فرعی مجزی از 9356  فرعی  

ازپالک49- اصلی واقع درصفی آباد بخش2 کاشان )مالکیت مشاعی(
98(رای شماره139960302034001708 هیات دوم .اعظم معصومی برزکی فرزند عقیل 
بشماره شناسنامه 127 صادره از برزک بشماره ملی 1263546498- سه دانگ از ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 135 متر مربع بشــماره 446  فرعی ازپالک 52- اصلی واقع دراراضی 

صفی آباد بخش 2کاشان)خریداری از حاج عباس رعیتی ( 
بقیه در صفحه 5
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معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان خبر داد:

آمادگی 31 کشتارگاه برای ارائه خدمات در روز عید قربان
۳۱ کشتارگاه در سراسر استان اصفهان در روز عید قربان آماده خدمات به مراجعان هستند.معاون سالمت 
اداره کل دامپزشکی استان با اشاره به تدابیر الزم کشتار دام در روز عید قربان گفت: تمامی کشتارگاه های 
استان روز عید قربان فعال و آماده خدمت رسانی به مردم هستند.محمد کشتکار با بیان اینکه تعامالتی 
با شهرداری ها، خیریه ها و تشکل ها برای وضعیت کشتار دام انجام و تمهیداتی برای قربانی در روز عید 
قربان اندیشیده شده، افزود: ناظران بهداشــتی و کارشناسان در کشتارگاه ها، شبکه های دامپزشکی و 
پست های دامپزشکی برای نظارت حضور دارند. وی گفت: ۹۳ گروه ثابت و سیار نیز به غیر از کسانی که در 
شبکه های دامپزشکی هستند بر ذبح دام در روز عید قربان نظارت می کنند و همچنین ۱۶۲ نفر کارشناس 
بازرسی در مراکز و کشتارگاه ها حضور دارند.کشتکار به مردم توصیه کرد در خانه یا معابر هیچ کشتاری را 

انجام ندهند و به طور مستقیم دام را از کشتارگاه تحویل بگیرند.

برگزاری آزمون ورودی مدارس سمپاد، نهم و دهم مردادماه
 سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان از دریافت مجوز برای برگزاری آزمون ورودی مدارس 
سمپاد خبر داد.بر اساس این گزارش، آزمون ورودی پایه هفتم روز پنجشنبه نهم مردادماه از ساعت 
۹ صبح و در محل حوزه های از پیش تعیین شــده برگزار خواهد شد، همچنین آزمون ورودی پایه 
دهم روز جمعه دهم مردادماه از ســاعت ۹ صبح و در محل حوزه هایی کــه در کارت های ورود به 
جلسه تعیین شده است، برگزار می شود.همچنین کارت های ورود به جلسه ای که برای ۲7 تیرماه 
صادر شــده بود برای این آزمون نیز معتبر بوده و به جز تاریخ برگزاری بقیه موارد آن قابل اســتناد 
اســت. خانواده های گرامی نیازی به چاپ مجدد کارت ورود به جلسه ندارند.همچنین سمپاد از 
خانواده های عزیز درخواست کرد نسبت به رعایت دستورالعمل های بهداشتی برای پیشگیری از 
سرایت ویروس کووید ۱۹ اهتمام جدی به عمل آورده از ازدحام مقابل حوزه های آزمون پرهیز کنند.

 نذر سالمت برای حمایت مردم از جبهه سالمت 
در اصفهان به راه افتاد

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: تهیه اقالم مصرفی بیمارستان ها و سایر هزینه های 
درمان، بدهی های کالنی بر دوش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گذاشته و به منظور پیش بینی های الزم 
در آینده، نذر سالمت برای جلب مشارکت و همراهی مردم از جبهه سالمت در استان شکل گرفت.کمال 
حیدری اظهار کرد: در ابتدای شیوع ویروس کرونا تصور می شد این ویروس با گذشت چند ماه و یا گرم 
شدن هوا از بین برود، اما متاسفانه شــیوع ویروس با گرمای هوا سرعت گرفت، از طرفی طوالنی شدن 
این اپیدمی، هزینه های هنگفتی به دانشگاه علوم پزشکی و حوزه سالمت وارد کرد.وی با اشاره به اینکه 
هم اکنون هفته ای ۵ میلیارد تومان تنها هزینه وســایل مصرفی مثل لباس و ماسک و دستکش برای 
کادر درمان است، گفت: عالوه بر تامین این وسایل، هزینه های دیگری باید برای مدیریت بیماری صرف 
شود، ضمن اینکه بیمارستان هایی که بیمار کرونایی پذیرش می کنند بسیاری از اعمال جراحی انتخابی 
را متوقف کردند که این موضوع بر درآمد حوزه درمان هرچند اندک و با تعرفه دولتی، تاثیر گذاشت و فشار 
مالی سنگینی به سیستم بهداشت و درمان استان تحمیل کرد.وی با اشاره به مشارکت و همکاری بی 
نظیر مردم در دوران دفاع مقدس، تصریح کرد: در روزهای اول شیوع ویروس کرونا نه ماسک و دستکش 
و نه مواد ضدعفونی کننده به اندازه کافی وجود داشــت، اما خود مردم وارد میدان شدند و کمک کردند، 
همانطور که همیشه در بحران های دیگری مثل سیل و زلزله کمک می کنند.رییس مرکز بهداشت استان 
خاطرنشان کرد: کادر درمان استان با همت و ایثار تمام درحال انجام وظیفه هستند، اما نمی خواهیم به 
فکر کمبود منابع و امکانات باشند، به همین منظور در جهت تامین نیازها و پشتیبانی زیرساخت ها ستاد 
مردمی حمایت از سالمت راه اندازی شد تا در قالب نذر سالمت، هر کسی به اندازه وسع خود برای پشت 

سر گذاشتن این بحران کمک کند.

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی می گوید، تالش مسئوالن بر این است که سهمیه مناسبی برای جذب نیروی پرستار در نظر بگیرند؛

 پرونده باز بسته پرستاران!

بحران کمبود پرســتار در بیمارستان های  پریسا سعادت
استان اصفهان حکایت تازه ای نیست که با 
شــدت گرفتن کرونا نمایان شــده باشد. طی  ســال های اخیر همواره 
خبرهای جسته و گریخته ای از میزان قابل توجه کمبود پرستار در اصفهان 
مخابره می شد؛ اما ظاهرا این موضوع نه از سوی وزارت بهداشت و نه از 
سوی متولیان استانی  چندان جدی گرفته نشد تا اینکه کرونا و همه گیری 
این بیماری عمال فشارها بر بخش درمان را چند برابر کرد و پرستاران به 
عنوان مبارزان در خــط مقدم این بیماری، در مضیقه قــرار  گرفتند. این 
مشکل البته تنها مختص به اصفهان نیست و بخش درمانی اغلب مناطق 
کشور با این کمبود دست و پنجه نرم می کند. در سال ۹7 اعالم شد تنها در 
اصفهــان بیــش از 7 هــزار کمبــود در بخش نیــروی پرســتاری در 
بیمارستان های استان وجود دارد. در همان سال ها البته نظام پرستاری 
استان از کمبود دستمزدها و باال بودن معوقات پرداختی به پرستاران هم 
رنج می برد. این مشــکالت انباشــته در ماه های اخیر صدای اعتراض 
پرستاران را بلند کرد و حتی کار به تجمع این صنف هم رسید؛ اعتراضی که 
البته با وعده مســئوالن پایان یافت؛ اما هنوز برخی از مشکالت الینحل 
باقی مانده است. حاال مسئوالن علوم پزشکی استان وعده داده اند تالش 
خواهند کرد تا  بخشی از اعتبار جذب سه هزار نیروی پرستاری که وعده 

آن از سوی وزارت بهداشت در روزهای اخیر داده شده را برای استان جلب 
کنند.بر اساس اعالم مدیر پرستاری دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان، 
تالش مسئوالن دانشگاه بر این اســت که طی رایزنی با وزارت بهداشت 
سهمیه مناسبی برای جذب نیروی پرستار در این منطقه در نظر بگیرند تا 
کمبود این بخش جبران شود.شیما صفازاده، افزود: هرگاه از طرف وزارت 
بهداشت سهمیه ای برای جذب نیروی جدید در نظر گرفته شود این امر به 
صورت متعادل و بر اساس سیستم ســازمانی بین دانشگاه های علوم 
پزشکی کشور توزیع می شود و اصفهان از جذب نیروهای انسانی جدید 
سهمیه ای متناسب خواهد داشت.مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان ادامه داد: این اســتان در زمان حاضر به ویژه در شرایط ناشی از 
شیوع بیماری کرونا با کمبود نیروی پرستار مواجه است و تالش می شود 
تا با در نظر گرفتن سهمیه مناسب، این کمبود تا حدی جبران شود.عضو 
هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 
اظهار داشت: در زمان حاضر حدود هشت هزار پرستار در مراکز درمانی و 
بیمارستان های استان مشغول به کار هستند؛ اما با توجه به شاخص های 
پرستاری نیاز به نیروی بیشتر برای خدمات رسانی مطلوب تر به بیماران 
احساس می شود.صفازاده با تاکید بر اینکه کمبود نیروی پرستار، مشکل 
کشــوری و حتی جهانی اســت، تصریح کرد: هرچه تعــداد تخت های 

بیمارستانی و مراقبت ویژه ) ICU( در استان ها بیشتر شود نیاز به نیروی 
پرستاری نیز افزایش می یابد و با توجه به توسعه تخت های بیمارستانی 
در اصفهان مراکز درمانی نیز به همان نســبت به نیروی پرســتاری نیاز 
بیشتری پیدا کرده اند.وی با بیان اینکه اصفهان نسبت به برخی از استان ها 
وضعیت بهتری در زمینه نیروی پرستاری دارد، گفت: عالوه بر استخدام 
کشوری، در مواقع مورد نیاز و با توجه به برخی شرایط مانند دوران کرونا و 
به محض اینکه کمبود شــدید نیروی پرستاری احساس شود، از طریق 
روش های دیگری مانند جذب نیروی شرکتی، به دانشگاه علوم پزشکی 
برای تامین نیروی مورد نیاز اجازه داده شده است. هر چند خبر و وعده 
استخدام هزاران نفری پرستاران به نظر  قابل توجه است؛ اما باید به این 
نکته هم توجه داشت که از ابتدای شیوع کرونا ۹۰۰۰ نفر از پرستاران مبتال 
به کرونا شــده و ۴۰۰۰ نفرشان از چرخه خدمت رســانی به مردم خارج 
شده اند. این آمار شاید تعداد داوطلبان برای شروع به کار پرستاری را به 
شدت کاهش دهد آن هم در شرایطی که کشور با کمبود پرورش نیروی 
متخصص روبه رو است. اتفاقی که محصول بها ندادن به حرفه پرستاری 
طی دو دهه اخیر و مهاجرت تعداد باالی پرستاران است. این کمبودها  در 
ســایه ســال ها بی توجهی می تواند آینده بخش درمان کشور را دچار 

مشکالت عدیده ای کند.

 این استان در زمان حاضر به ویژه در شرایط ناشی از 
شیوع بیماری کرونا با کمبود نیروی پرستار مواجه است 
و تالش می شود تا با در نظر گرفتن سهمیه مناسب، این 

کمبود تا حدی جبران شود

با مسئولان جامعه

99(رای شــماره139960302034001709 هیــات دوم .جــواد خرمدشــتی بــاال 
عباس آبــادی فرزند عبــاس  بشــماره شناســنامه 1928 صادره از کاشــان  بشــماره 
ملی 1263331815-  ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 135 متر مربع 
 بشــماره 446  فرعــی ازپالک52-اصلــی واقع دراراضــی صفی آباد بخش 2کاشــان

)خریداری از حاج عباس رعیتی ( 
100(رای شماره13986030203403895 هیات اول .بتول ابراهیم زاده کویری فرزند حسین 
بشماره شناسنامه 738 صادره از کاشان  بشماره ملی 1261679490-  ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 75/73 متر مربع بشماره 3139  فرعی مجزی از 1547  فرعی ازپالک53-اصلی 

واقع دریحیی آباد بخش 2کاشان)مالکیت رسمی( 
101( رای شــماره1399603020340002588هیأت دوم.فاطمه غالمحسینی راوندی 
فرزند محمودبشماره شناسنامه547 صادره ازکاشان بشماره ملی1263599478- سه دانگ 
از ششدانگ یکبابخانه و مغازه بمساحت 54/08 مترمربع بشــماره 5775 فرعی مجزی از 
باقیمانده3576 فرعی  از پالک1- اصلی  واقع در راوند بخش 4کاشان )خریداری ازگیالن 

سلیمانی(
102( رای شماره1399603020340002589هیأت دوم محمد ذوالفقاری راوندی فرزند 
حسینعلی بشماره شناسنامه719 صادره از کاشان بشماره ملی1263601197- سه دانگ از 
ششدانگ یکبابخانه و مغازه بمساحت 54/08 مترمربع بشماره 5775 از باقیمانده3576 فرعی  

از پالک1- اصلی  واقع در راوند بخش 4کاشان )خریداری ازگیالن سلیمانی(
 103( رای شماره1399603020340003368هیأت دوم اکرم منصوری راوندی  فرزند حسن 
بشماره شناسنامه1858صادره از تهران بشماره ملی0058987381- ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 218/50 مترمربع بشماره 5776  فرعی مجزی  از  1858 فرعی   از پالک1- اصلی  

واقع در راوند بخش 4کاشان )خریداری از فاطمه قطبی (
104( رای شماره1399603020340003167هیأت اول فاطمه حاجی بابائی  طاهری فرزند 
مرتضی بشماره شناسنامه40صادره از کاشان بشماره ملی126298508- ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 126/38مترمربع بشماره 3575  فرعی مجزی  از  2560 فرعی  از پالک3- اصلی  

واقع درطاهر آباد بخش 4کاشان )مالکیت رسمی(
105(رای شماره 139960302034002744هیات اول.سید علی کاظمی  خزاقی فرزند سید 
رضا   بشماره شناسنامه 4 صادره ازکاشان  بشماره ملی 1263148212-  ششدانگ  یکبابخانه  
بمساحت409/5 متر مربع بشماره 1788 فرعی مجزی از 928 فرعی ازپالک 4-اصلی واقع 

در خزاق  بخش4 کاشان)مالکیت رسمی(
106(رای شــماره 1399603020340013710هیــات دوم.محســن کریمــی فرزند 
محمد  بشــماره شناســنامه 262 صادره از کاشــان  بشــماره ملی 1263579779-  سه 
دانگ از ششــدانگ  یکبابخانه و دو بــاب مغازه  بمســاحت174/40مترمربع بشــماره 
 4037 فرعــی مجزی از 1957 فرعی ازپالک35-اصلی واقع درنیاســر بخش6 کاشــان

)خریداری از فاطمه آقائی نیاسر(
107(رای شــماره 1399603020340013709هیــات دوم.علیرضــا حاتمــی فرزند 
محمد علی  بشــماره شناســنامه 723 صادره از کاشان  بشــماره ملی 1261925394-  
ســه دانگ از ششــدانگ  یکبابخانه و دو باب مغازه  بمســاحت174/40مترمربع بشماره 
 4037 فرعــی مجزی از 1957 فرعی ازپالک35-اصلی واقع درنیاســر بخش6 کاشــان

)خریداری از فاطمه آقائی نیاسر(
108(رای شماره 13986030203403590-هیات اول.سعید صحرانورد فرزند حسن   بشماره 
شناسنامه 13291 صادره از کاشان  بشــماره ملی 1263445391- ششدانگ  یکبابخانه 
بمساحت 405/35مترمربع بشماره 4038 فرعی مجزی از 905 فرعی ازپالک35-اصلی 

واقع درنیاسر بخش6 کاشان)مالک رسمی(
109(رای شماره 13996030203403709-هیات اول.پری ناز آقائی نژاد  جوشقانی فرزند 
فتح اله   بشماره شناسنامه 66 صادره از کاشان  بشماره ملی 1262888611- ششدانگ  قطعه 
زمین محصور مشتمل بر ساختمان بمساحت 200مترمربع بشماره 134 فرعی مجزی از 1 

فرعی ازپالک112- اصلی واقع در بخش13 کاشان)مالک رسمی( 
بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات  سند مالکیت 

صادرخواهد شد0
تاریخ انتشار نوبت اول :    1399/5/7

تاریخ انتشارنوبت دوم :   1399/5/22   
م الف: 924692 مهدی اسماعیلی طاهری  رئیس اداره ثبت اسناد وامالک کاشان

مفادآراء
5/50  آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون تعیـین تکلیــف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان لنجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
 اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های نصف جهان و رویداد پارسی آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند 
، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک 
محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود 
را به مرجع صالح قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض ، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
1 - رای شماره 139560302015002325  مورخ 1395/11/28  حسن صفری ریزی فرزند 
غالمرضا نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یک بابخانه به مساحت 173.64 مترمربع مفروز 
از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
2 - رای شماره 139560302015002326  مورخ 1395/11/28  فاطمه مهدیان ریزی فرزند 
عباس نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یک بابخانه به مساحت 173.64 مترمربع مفروز 
از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
3 - رای شماره 139960302015000107  مورخ 1399/02/15  احمد کوشافر فرزند شکراله 
نسبت به ششدانگ یک بابخانه به مساحت 69.78 مترمربع مفروز از پالک 107- اصلی واقع 
در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شــده از مالک رسمی ابوالفتح 

قهرمان .
4 -  رای شــماره 139960302015000108  مورخ 1399/02/15  داود سبکتکین ریزی 
فرزند ابراهیم نسبت به ششــدانگ یک بابخانه به مســاحت 71 مترمربع مفروز از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی ابوالفتح قهرمان .
5 - رای شماره 139960302015000110  مورخ 1399/02/15  امیر قربانی ریزی فرزند 
محمد نسبت به ششدانگ قسمتی از یک بابخانه به مساحت 4.16 مترمربع مفروز از پالک 
 107- اصلی واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان جهت الحاق با پالک 2860 فرعی 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
6 - رای شماره 139960302015000253  مورخ 1399/03/21  سعید رجالی فرزند علی 
نسبت به ششدانگ  یک بابخانه به مساحت 774.53 مترمربع مفروز از پالک 71 و 72 فرعی 
از 214- اصلی واقع در مزرعه دره چنار کرچگان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی غالمعلی حقانی صولتی کرچگانی .
7 - رای شــماره 139960302015000254  مــورخ 1399/03/21  علی بهاروند فرزند 
غالمرضا نسبت به ششــدانگ یک بابخانه به مســاحت 147.80 مترمربع مفروز از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی ابوالفتح قهرمان .
8 - رای شماره 139960302015000255  مورخ 1399/03/21  زهرا جوکار ریزی فرزند 
علی محمد  نسبت به ششدانگ یک بابخانه به مســاحت 103.57 مترمربع مفروز از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی ابوالفتح قهرمان .
9 - رای شماره 139960302015000256  مورخ 1399/03/21  محبوبه یزدانی چم حیدری 
فرزند علیمراد نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 20.86 مترمربع مفروز از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی ابوالفتح قهرمان .
10 - رای شماره 139960302015000257  مورخ 1399/03/21  احمد غالمزاده ریزی 
فرزند براتعلی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 153.68 مترمربع مفروز از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
11 - رای شــماره 139960302015000258  مورخ 1399/03/21  افسانه عطائی فرزند 

اصغر نسبت به ششدانگ یک بابخانه به مساحت 142.51 مترمربع مفروز از پالک 107- 
اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

ابوالفتح قهرمان .
12 - رای شماره 139960302015000342  مورخ 1399/04/02  محسن رجائی ریزی 
فرزند رجبعلی نسبت به چهار دانگ مشاع از ششــدانگ یک بابخانه به مساحت 204.58 
مترمربع مفروز از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
13 - رای شماره 139960302015000343  مورخ 1399/04/02  فرشته صادقی ریزی 
فرزند فضل اله نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک بابخانه به مساحت 204.58 مترمربع 
مفروز از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
14 - رای شــماره 139960302015000351  مــورخ 1399/04/14  دولــت جمهوری 
اســالمی ایران به نمایندگی وزارت آموزش و پــرورش ، اداره آموزش و پرورش اســتان 
اصفهان نسبت به ششــدانگ یک بابخانه به مســاحت 241.42 مترمربع مفروز از پالک 
 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی ابوالفتح قهرمان .
15 - رای شماره 139960302015000357  مورخ 1399/04/14  خدیجه معتمدی سده 
فرزند خدامراد نسبت به ششدانگ یک بابخانه به مساحت 134.05 مترمربع پالک 65 فرعی 
از 73 - اصلی واقع در سده لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 
رسمی ناصر حسینی ســده فرزند ربیع با ذکر به اینکه مورد تقاضا از مجاور غربی پالک 66 

فرعی حق العبور دارد .
16 - رای شماره 139960302015000358  مورخ 1399/04/14  مجتبی عباسی فرزند 
ابراهیم نسبت به ششدانگ یک بابخانه به مساحت 160.86 مترمربع مفروز از پالک 106- 
اصلی واقع در کمال آباد لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریداری شده از مالک 

رسمی شکراله اسماعیلی ریزی .
17 - رای شــماره 139960302015000359  مورخ 1399/04/14  اسماعیل سلیمیان 
فرزند غالمعلی نسبت به ششدانگ یک بابخانه به مساحت 228.15 مترمربع مفروز از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی ابوالفتح قهرمان .
18 - رای شماره 139960302015000360  مورخ 1399/04/14  منوچهر طغیانی ریزی 
فرزند محمد نسبت به ششدانگ یک بابخانه به مساحت 175.95  مترمربع مفروز از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی ابوالفتح قهرمان .
19 - رای شماره 139960302015000362  مورخ 1399/04/14  عزت السادات صفوی 
همامی فرزند باقر نسبت به ششدانگ یک درب  باغ به مساحت 1274.15 مترمربع پالک 42 
فرعی از 255 - اصلی واقع در سعید آباد باغبادران بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 
شده از مالک رسمی ســید باقر صفوی همامی با ذکر به اینکه مورد تقاضا از مجاور شمالی 

پالک 19 فرعی حق العبور دارد .
20 - رای شماره 139960302015000363  مورخ 1399/04/14  سعید سبکتکین ریزی 
فرزند رمضان نسبت به ششدانگ یک بابخانه به مساحت 112.63  مترمربع مفروز از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی ابوالفتح قهرمان .
21 - رای شماره 139960302015000364  مورخ 1399/04/14  حسین عباسی حسن 
آبادی فرزند علی نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک بابخانه به مساحت 202.22  
مترمربع مفروز از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
22 - رای شماره 139960302015000365  مورخ 1399/04/14  زینب رنجبر ریزی فرزند 
نعمت اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک بابخانه به مساحت 202.22  مترمربع 
مفروز از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
تاریخ انتشار نوبت اول :    1399/04/23
تاریخ انتشار نوبت دوم :    1399/05/07

م الف: 911152 مصطفی شمسی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک لنجان

حصر وراثت
5/53 آقا/خانم حسین قادریان  به شناسنامه شماره  20871  به شرح دادخواست به کالسه 
938/99 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
کاظم قادریان آذرخوارانی به شــماره شناســنامه  1811 در تاریخ   1398/12/2 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- زهرا باقر 
زاده وادقانی فرزند لطف اله به ش ش 10 همســر متوفی، 2- حســین قادریان به ش ش 
20871 ، 3- احمد قادریان بــه ش ش 286 ، 4- عبداالمیر قادریــان به ش ش 20870 ، 
5- طاهره قادریان به ش ش 71 ، 6- محمود قادریان بــه ش ش 287 ، 7- زهرا قادریان 
به ش ش 55640 ، 8- رضــا قادریان بــه ش ش 44 ، 9- معصومــه قادریان به ش ش 
18229 همگی فرزندان متوفی والغیر.اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
 را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضــی دارد و یا وصیتنامه از
متوفی/متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادرخواهد شد.م الف: 924099 قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان 
فقدان سند مالکیت

 5/51 طبــق تقاضــای وارده 61240 مــورخ 99/2/28 مهــدی ناظــری برابــر
آقــای  و  کاشــان   399 دفترخانــه   93/11/11 مــورخ   4408 وکالتنامــه    
ســید محمد جواد مغربی برابر تفویض وکالت 67967 مورخ 97/2/1 دفترخانه 26 کاشان 
و آقای امیررضا مقیمــی هنجنی برابر تفویض وکالت 70535 مــورخ 98/10/8 دفترخانه 
26 کاشان از طرف شــهرداری کاشان به اســتناد دو برگ استشــهادیه مصدق پیوست 
 که امضاء شهود رســما گواهی گردیده نامبرده مدعی است که ســند مالکیت ششدانگ 
قطعه زمین به مساحت 270/51 متر مربع بشماره 9287 فرعی از 33 اصلی واقع در بخش 
دو کاشــان ذیل ثبت 131750 دفتر 786 صفحه 392 به نام شهرداری کاشان ثبت و سند 
صادر و تسلیم گردیده است . که به علت اسباب کشی مفقود گردیده است لذا تقاضای صدور 
سند المثنی را نموده که در جریان رسیدگی می باشــد چون درخواست صدور سند مالکیت 
المثنی نموده طبق تبصره یک ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود که 
هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از 
تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت وسند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس واصل سند به ارائه کننده 
 مسترد گردد اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود
  المثنــی ســند مالکیــت مرقــوم صــادرو بــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد. 

م الف: 924569 مهدی اسماعیلی رئیس اداره ثبت و امالک اسناد کاشان 
ابالغ دادخواست و ضمائم 

5/52 با توجه به دادخواســت آقای روح اهلل رســتمی به طرفیت خانم معصومه جریانی به 
خواسته مطالبه به این شعبه تســلیم نموده است که به کالســه 243/99  ثبت و برای روز 
99/6/26  ساعت 17:30  وقت رسیدگی تعیین شده اســت ، نظر به اینکه خوانده مجهول 
المکان می باشد . لذا حسب ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت چاپ در یکی 
از روزنامه های کثیراالنشار طبع و نشر می شــود و از خوانده مذکور دعوت به عمل می آید 
جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر شورا مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز 
 جهت رسیدگی حاضر شود . در صورت عدم حضور خوانده دادخواست ابالغ شده محسوب و
 شــورا تصمیم اتخاذ خواهد نمود . چنانچه بعدا نیازی به آگهی باشــد فقط یک نوبت درج 
و مدت آن ده روز است .  م الف :925082 مدیر دفتر شــعبه اول شورای حل اختالف 

شهرستان برخوار

اعالم مفقودی 
برگ سبز و کارت خودروی ســواری پژو پارس مدل1393 
به رنگ ســفید به شــماره پالک ایــران 88-947 ل43 و 
شــماره موتــور 124K0362992 و شــماره شاســی 
NAAN01CA7EH109255 و شناســه ملــی خودرو 
IRFC931V1T8109255 بــه نام آقــای علی کهن زاد 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.



 مدافع سبزپوشان:

هیچ کس فکر نمی کرد وضعیت ذوب آهن به اینجا بکشد
مدافع تیم فوتبال ذوب آهن درباره بازی تیمش برابر فوالد که در نهایت با شکست ذوبی ها همراه شد، گفت: بازی سختی داشتیم و شرایط آب  و هوایی هم طوری 
بود که سختی های این بازی برای ما چند برابر شده بود، ولی با این حال فوتبال خوبی را به نمایش گذاشتیم و می توانستیم امتیاز بگیریم که متاسفانه در دقایق 
پایانی گل خوردیم و این بسیار ناراحت کننده بود.فرشاد محمدی مهر که در این بازی تک گل تیمش را به ثمر رساند، در این مورد تاکید کرد: اینکه من گل زدم زیاد 
مهم نیست و همه ما دنبال این بودیم که تیم نتیجه بگیرد، ولی متاسفانه شکست خوردیم. ما در این چند بازی واقعا بدشانسی آوردیم. در بازی با شهر خودرو 
که در دقایق آخر گل خوردیم، در بازی با ماشین سازی اشتباهات داوری به ضررمان تمام شد و در بازی با فوالد هم که باز در دقایق پایانی دروازه مان باز شد. وی 
درباره قرار گرفتن ذوب آهن در پایین جدول و اینکه آیا آنها بابت سقوط احساس خطر نمی کنند، اظهار داشت: ذوب آهن تیمی قدیمی و ریشه دار است و هیچ کس 
تصور نمی کرد که وضعیت تیم ما در لیگ امسال به اینجا کشیده شود. چهار بازی دیگر باقی مانده است و باید تالش کنیم تا بیشترین امتیاز را بگیریم و چند پله 

خودمان را در جدول باال بکشیم. فقط امیدوارم در چهار بازی باقی مانده بدشانس نباشیم.

سه شنبه 7 مرداد  1399 / 7 ذی الحجه 1441/ 28 جوالی 2020/ شماره 3031

دردسر 10 میلیاردی پرسپولیس برای تمدید قرارداد »رسن«
هافبک عراقی تیم فوتبال پرســپولیس در صورت تمدید قرارداد خود بــا این تیم مبلغی نزدیک 
به ۱۰ میلیارد تومان برای یک فصل می خواهد.تیم فوتبال پرســپولیس که به چهارمین قهرمانی 
متوالی خود در رقابت های لیگ برتر رسید با مشــکل تمدید قرارداد برخی بازیکنان اصلی خود 
روبرو شده است.مهدی رسول پناه، سرپرست باشگاه که با چالش های مالی فراوان بابت طلب 
مربیان و بازیکنان خارجی پیشین این تیم دست و پنجه نرم می کند حاال باید شاکله اصلی تیم 

را نیز با تمدید قرارداد آنها حفظ کند.
بشار رســن هافبک عراقی ســرخ پوشــان پایتخت یکی از بازیکنانی اســت که قراردادش در 
 پایان فصل جاری به اتمام می رســد و مدنظر یحیی گل محمدی برای فصل بعد نیز هســت اما 
 قــرارداد ارزی او با ســرخ پوشــان تبدیل بــه چالش بــرای تمدید قراردادش شــده اســت.

هافبک تیم ملی عراق که حاضر نیســت قــرارداد خود را ریالــی ببندد، حــدود ۲۶۰ هزار دالر از 
پرسپولیس بابت فصل جاری طلب دارد؛ اما هنوز به وی پرداخت نشده است.رسن برای تمدید 
قرارداد با پرسپولیس خواهان تسویه مطالبات فصل جاری خود و افزایش رقم قراردادش است 
ولی سرخ پوشان توان پرداخت مبلغ نزدیک به ۴۳۰ هزار دالر برای یک فصل را ندارند.این چالش 
بزرگی برای باشگاه پرســپولیس اســت که در صورت تمدید قرارداد او بایستی حدود ۱۰ میلیارد 

تومان پرداخت کند.

ماشین سازی در انتظار بازگشت »افاضلی«
سبزپوشــان تبریزی بدون حضور ســرمربی به کار خود ادامه می دهند.ابتالی هومن افاضلی به 
ویروس کرونا یکی از اخبار تلخ هفته اخیر در فوتبال ایران بود که بسیاری از اهالی فوتبال را تحت 
تاثیر قرار داد.او در بازی با گل گهر روی نیمکت تیمش غیبت داشت و روز یکشنبه هم خبر بستری 
شدن در یک بیمارستان در شــهر تبریز منتشر شد. این در شرایطی اســت که ماشینی ها بدون 
حضور افاضلی به کار خود ادامه می دهند و تمرینات را پشت سر می گذارند.باتوجه به بازی های 
حساس ماشین سازی برابر ســایپا، پارس جنوبی، تراکتور و صنعت نفت، این تیم نیاز مبرمی به 
کسب امتیاز دارد و آن ها باید امیدوار باشند که سرمربی این تیم هرچه زودتر سالمتی خود را به 

دست آورده و به تمرینات بازگردد.

»گل محمدی« همه آپشن ها را فعال کرد
یحیی گل محمدی با توجه به عملکردی که داشته تمام آپشــن های موفقیت آمیز در قراردادش 
فعال شده اســت.یحیی از نیم فصل دوم روی نیمکت پرســپولیس نشست و عملکرد درخشان 
و قابل توجهی از خود بروز داد و توانســت در دیدارهــای تیمش آن قدر برد به دســت بیاورد که 
پرســپولیس را به قهرمانی برســاند؛ در حالی که وقتی تیم را تحویل گرفت یک ریســک بزرگ 
داشــت به خصوص اینکه فاصله امتیازی اش با ســایر تیم های مدعی کم بود، اما حاال شرایط 
 کامال تغییر کرده به شــکلی که با هدایت یحیی، پرسپولیس توانست ۴ هفته زودتر قهرمان لیگ 
برتر شود. این هم یک رکورد جدید برای پرسپولیسی بود که برانکو ایوانکوویچ پایه ریزی کرده بود، 
اما به خاطر همین قهرمانی و رکوردشکنی ها، نه تنها یحیی گل محمدی در فصل آینده با قراردادی 
بسیار خوب و گران روی نیمکت سرخ پوشان می نشیند بلکه پاداش های جذابی دریافت خواهد 
کرد زیرا با توجه به عملکردی که داشته تمام آپشــن های موفقیت آمیز در قراردادش فعال شده 
است. از این رو او بار دیگر در لیگ بیستم به یکی از گران ترین مربیان فوتبال ایران تبدیل خواهد 
شد. این در حالی است که باشــگاه هنوز برای تسویه حســاب در مورد رضایت نامه این مربی با 
باشگاه شهر خودرو اقدامی انجام نداده و مسئوالن پرسپولیس بدهکار حمیداوی و همکارانش 

در مشهد هستند.

تدارک گیتی پسند برای حضور قدرتمندانه در مسابقات فوتسال باشگاه های جهان؛

شمسایی جانشین »بی غم« شد 

تیــم فوتســال گیتــی پســند اصفهان   سمیه مصور
فعالیت های خود برای حضور قدرتمندانه 
در مسابقات فوتسال جام باشگاه های جهان و فصل آینده رقابت های 
لیگ برتر را با انتخاب ســرمربی جدید برای این تیم کلید زد. ســرخ 
پوشــان اصفهانی که در فصل اخیر رقابت های باشــگاهی کشــور با 
شکست مقابل تیم مس سونگون از کسب عنوان قهرمانی باز ماندند، 
وحید شمسایی را جانشــین حمید رضا بی غم روی نیمکت این تیم 

کردند.
شمسایی، دهمین مربی تیم گیتی پسند محسوب می شود.حسین 
افضلی، سیدمحمد ناظم الشریعه، سیدمهدی ابطحی، علیرضا افضل، 
رضا لک، محمد کشاورز، محمود خوراکچی، حسین شمس و حمید 
بی غم مربیان تیم گیتی پســند در تاریخ این باشــگاه بوده اند. البته 
نفراتی مثل لک و افضل بیــش از یک بار روی نیمکت گیتی پســند 
نشسته اند.شمســایی در ســال ۱۳۹۲ کارش را به عنوان سرمربی - 
بازیکن در تیم دبیری آغاز کرد و همان ســال باالتر از گیتی پســند و 
حفاری به عنوان قهرمانی رسید. وی سپس به تیم تاسیسات دریایی 
رفت و در فصل ۱۳۹۳ با این تیم عنوان قهرمانی خود را تکرار کرد. فصل 

بعد یعنی در سال ۱۳۹۴، شمسایی با تاسیســات ابتدا در مسابقات 
جام باشگاه های آسیا قهرمان شد و سپس برای دومین بار با این تیم 
کاپ قهرمانی را در لیگ برتر باالی سر برد. شرایط تیم تاسیسات بعد از 
سال ۱۳۹۴ به هم ریخت و با توجه به مشکالت مالی و جدایی بعضی 
از بازیکنان، این تیم در سال ۱۳۹۵ به عنوان پنجم و در سال ۱۳۹۶ به 
عنوان دومی لیگ رسید و در نهایت تاسیسات با نظر مدیرانش، منحل 
شد. شمسایی بعد از انحالل تاسیسات در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ 
مربیگری نکرد و حاال با گذشت دو سال، مجددا به سطح اول فوتسال 

ایران بازگشته است.
قرارداد شمسایی با تیم گیتی پســند برای یک فصل است و چنانچه 
او بتواند در این تیم عملکرد موفقی داشــته باشد قرارداش برای یک 
سال تمدید می شود.  پر افتخارترین فوتسالیست ایرانی اعالم کرده 
به عنوان سرمربی و بازیکن در تیم گیتی پســند فعالیت خواهد کرد؛ 
همان رویه ای کــه در تیم های دبیری تبریز و تاسیســات دریایی در 
پیش گرفت و حاصل آن سه جام قهرمانی در لیگ برتر و یک قهرمانی 
در جام باشگاه های آسیا بود. شمســایی امیدوار است بتواند طلسم 
قهرمان نشدن گیتی پسند در سال های اخیر را بشکند و جام قهرمانی 

را برای باشگاه اصفهانی به ارمغان بیاورد. تیم گیتی پسند در سه فصل 
اخیر در لیگ برتر در رقابت با مس ســونگون، جام قهرمانی را واگذار 
کرده اســت. گیتی، آخرین بار در فصل ۱۳۹۵ طعم قهرمانی را چشید 
و بعد از آن مس ســونگون برای سه ســال پیاپی عرصه را بر این تیم 
اصفهانی تنگ کرد.وی پس از آنکه به عنوان ســرمربی تیم فوتســال 
گیتی پسند اصفهان انتخاب شد پیشنهاد حضور یک مربی برزیلی را 
به این باشگاه داده است تا تیمش با قدرت باالیی به مصاف حریفان 
خود در رقابت های لیگ برتر و همچنین جام باشگاه های جهان برود. 
تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان پس از کســب مقام نایب قهرمانی 
مسابقات لیگ برتر توانست جواز حضور در مسابقات جام باشگاه های 
جهان را به دست آورد که به احتمال بســیار زیاد این مسابقات اواخر 

آذر ماه برگزار خواهد شد.
بر اســاس تصمیمی که سازمان لیگ فوتســال قبل از برگزاری بازی 
فینال لیگ برتر گرفت، مقرر شــد قهرمان لیگ برتر به مسابقات جام 
باشگاه های آســیا و نایب قهرمان به جام باشــگاه های جهان اعزام 
شود که به همین دلیل گیتی پســند نماینده ایران در مسابقات جام 

باشگاه های جهان خواهد بود. 

بازیکن تیم فوتبال بانوان ســپاهان اظهار داشــت: 
حدود ۶ ماه پیش در جام کافا )آســیای مرکزی( با 
۹ گل خانم  گل شدم و ۲ سال پیش نیز در تورنمنت 
روسیه به عنوان بهترین تمام کننده مسابقات انتخاب 
شدم.هاجر دباغی افزود: در لیگ امسال مریم رهیده 
هافبک راست سپاهان بهترین پاسور لیگ بود و لقب 
مهندس را به خود اختصــاص داد و عملکرد خوب 
رهیده در خانم گلی من نیز تاثیر داشت. در ۴ فصل 
گذشته با مریم رهیده هم تیمی بوده ام و امسال کامال 
با یکدیگر هماهنگ شده بودیم. البته سایر بازیکنان 
نیز در رســیدن توپ به من و مریم تاثیرگذار بودند و 
پاس  گل های او در کسب این عنوان موثر بود.خانم گل 
لیگ برتر فوتبال بانوان درباره تصمیم فدراسیون برای 
پایان لیگ برتر گفت: زمانی که برای لیگ برتر مردان 
تصمیم گیری شد منتظر بودیم برای لیگ برتر بانوان 

نیز تصمیم گیری شــود؛ اما هفته ها گذشت و هیچ 
اتفاقی نیفتاد. وقفه زیادی بین مسابقات ایجاد شد 
و اعالم پایان لیگ محتمل بود؛ اما در مصاحبه هایم 
هم می گفتم که اگر زیرســاخت های ادامه بازی ها 
مانند لیگ مردان فراهم باشــد و تمام تیم ها تست 
دهند بهتر اســت که لیگ را تمام کنیم تــا هم رتبه 
سپاهان را ارتقا دهیم و هم تعداد گل های خود را؛ اما 
به دلیل همان وقفه زیــاد، اعالم پایان لیگ بهترین 
تصمیم بود.وی با بیان اینکه لیگ برتر فوتبال بانوان 
با حرفه ای شدن بسیار فاصله دارد، ادامه داد: در تیم 
ملی نمی توان به بازیکن اصول اولیه بازی را یاد داد و 
این کار باید در باشگاه ها انجام شود پس ساختارهای 
الزم باید ایجاد شود.دباغی با بیان اینکه ۲ فصل دیگر 
با سپاهان قرارداد دارم، افزود: قلبا سپاهان را دوست 
دارم و بیشتر از ۲ ســال هم در این تیم می مانم.وی 

درباره اینکه برخی بازیکنان فوتبال بانوان بیشــتر از 
تمرکز بر تمرین زمان خــود را صرف فضای مجازی 
می کنند، گفت: متاســفانه همین طور است. اما این 
بازیکنان زیاد در اوج نمی مانند چون برای به دست 
آوردن جایگاه اجتماعی خود زیاد زحمت نکشیده اند 
و این جایگاه را خیلی راحت از دست می دهند. برای 
معروف شدن شاید بتوان یک یا دو بار مدعی داشتن 
عنوان دروغین شد؛ اما مخاطب در نهایت متوجه این 

موضوع می شود و این افراد کم کم محو می شوند.

بازیکن تیم فوتبال بانوان  سپاهان:

تیم داری در لیگ فوتبال بانوان اصولی نیست

خبر روز

رکورد جدید »بوفون« در تاریخ سری آ
شبکه »اسکای اسپورت« ایتالیا خبر داد جان لوئیجی بوفون، دروازه بان افسانه ای یوونتوس  بعد 
از قهرمانی تیمش در ســری آ رکوردی جدید به نامش ثبت کرد.جی جی نهمین قهرمانی متوالی 
و دهمین قهرمانی اش در تاریخ سری آ را کسب کرد تا در کسب اســکودتو در تاریخ این رقابت ها 
رکورددار شود.بوفون، رکورد کیلینی و بونوچی دو همبازی اش را با ۹ قهرمانی در سری آ شکست تا 
صدرنشین بازیکنان تاریخ سری آ در کسب اسکودتو باشد.یوونتوس موفق شده بود در هفته سی 
 و ششم سری آ مقابل سمپدرویا با نتیجه ۲ بر صفر به پیروزی برسد و نهمین قهرمانی متوالی اش 

را جشن بگیرد.

مهاجم ایتالیایی در آستانه رسیدن به کفش طالی اروپا
از هفته سی و ششــم رقابت های ســری آ ایتالیا، التزیو در خانه هالس ورونا به میدان رفت و به 
پیروزی پرگل ۵ بر یک دســت یافت.در این بازی چیرو ایموبیله به تنهایی ۳ گل به ثمر رســاند تا 
تعداد گل های خود را در این فصل به عدد ۳۴ برســاند و به لواندوفســکی، گلزن لهستانی بایرن 
برســد.ایموبیله حاال این فرصت را دارد تا در دو بــازی آینده با گلزنی از رکورد لواندوفســکی عبور 
کند و خود را به عنوان آقــای گل فصل رقابت هــای اروپایی معرفی کند و کفش طال را به دســت 
آورد.مهاجم ایتالیایی التزیو بــا این ۳ گل، فاصله خود با رونالدو ســتاره پرتغالی یوونتوس را هم 
 بیشــتر کرد و به عدد ۴ رســاند.کریس رونالدو با ۳۰ گل زده در رده دوم برترین گلزنان ســری آ

 ایتالیا قرار دارد.

»داوید لوئیز«  در خطای پنالتی رکوردشکنی کرد
مدافع برزیلی آرســنال در اهدای پنالتی به حریفان در تاریخ لیگ برتر انگلیس رکوردشکنی کرد.

آرسنال در آخرین بازی خود در لیگ برتر انگلیس به مصاف واتفورد رفت و با نتیجه ۳ بر ۲ به پیروزی 
رسید. در این بازی داوید لوئیز روی گل اول واتفورد یک پنالتی داد تا رکوردی منفی از خود در تاریخ 
لیگ برتر انگلیس ثبت کند.این پنجمین پنالتی لوئیز در یک فصل از رقابت های لیگ برتر انگلیس 
بود و در واقع او موفق شد رکوردی جدید از خود برجا بگذارد.این آمار از این مدافع تقریبا دو برابر سایر 

بازیکنانی است که در این فصل برای تیم های خود پنالتی داده اند.

»تاباتا« همبازی انصاری فرد در السیلیه می شود
رودریگو تاباتا، بازیکن برزیلی و ســابق تیم الریان بعد از جدایی از این تیم در آســتانه پیوستن به 
تیم السیلیه قرار دارد.الرایه قطر با اشاره به احتمال انتقال هافبک برزیلی به السیلیه نوشت: منابع 
آگاه خبر دادند که السیلیه نزدیک به عقد قرارداد با رودریگو تاباتا بازیکن سابق الریان است که بعد 
از پایان قراردادش از این باشگاه جدا شد و اکنون بازیکن آزاد اســت.انتظار می رود السیلیه طی 
روزهای آینده کار انتقال تاباتا به این تیم نهایی کند و این می تواند اولین خرید مدیریت جدید این 
باشگاه باشد. گفته می شود مسائل مالی مهم ترین موضوعی است که تا االن رسمی شدن قرارداد 

به تاخیر انداخته است.
رودریگو تاباتا، هافبک ۳۹ ســاله وبرزیلــی از ســال ۲۰۱۰ و حدود ۱۰ فصل پیش به کشــور قطر 
آمد. او در این ده ســال به غیر از دو فصلی که به طور قرضی به الســد پیوســت ، همیشــه لباس 
الریان را به تن داشــته اســت. او بارها با الریان مقابل تیم های ایرانی بازی کرده اســت و شاید 
بهتریــن نمایــش او در فصــل ۲۰۱۷ و در بازی هــای مرحله گروهــی برابر پرســپولیس بود که 
او بــا دو گلی که زد نقــش مهمی در پیروزی ســه بر یــک تیمش ایفــا کرد.تاباتــا در صورتی که 
 با الســیلیه قرارداد امضا کنــد همبازی کریــم انصاری فرد مهاجــم ملی پوش ایرانــی این تیم

 خواهد شد.

فوتبال جهان

معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای 
وزارت ورزش و جوانان:

 فدراسیون دوچرخه سواری 
را حمایت می کنیم

دکتر مهدی علی نژاد، معاون ورزش قهرمانی 
و حرفــه ای وزارت ورزش و جوانان عصر روز 
یکشــنبه با حضور در مجموعه ورزشی آزادی 
از فدراسیون دوچرخه سواری بازدید کرد.وی 
در ابتدا ضمــن بازدید از ســاختمان در حال 
احداث فدراســیون دوچرخه ســواری گفت: 
بسیار خوشــحالم که فدراســیون دوچرخه 
ســواری در آینده نزدیک در چنین ساختمان 
زیبــا و با امکاناتــی نقل مــکان خواهد کرد. 
۶ ماه پیش که در مراســم کلنــگ زنی این 
مجموعه حضور داشتم تصور نمی کردم چنین 
پیشرفتی تا امروز داشته باشد، اما امیدواریم 
که تا پایان ســال به بهره برداری برســد. الزم 
است همه فدراسیون ها یک مجموعه اداری 
آبرومند در اختیار داشته باشند.معاون ورزش 
قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان در 
ادامه ضمن بازید از پیست دوچرخه سواری 
فدراســیون اظهار داشــت: دوچرخه سواری 
از جمله رشــته های ورزشی اســت که قبال 
نشان داده پتانســیل باالیی در کسب مدال 
در بازی هــای آســیایی دارد و موفقیت های 
خوبی در این زمینه داشــته است. بی تردید 
با برنامه  ریزی خوبی که مجموعه فدراسیون 
دوچرخه ســواری دارد، می توانیــم در آینده 
نزدیک باز هم شاهد موفقیت های خوبی از این 
مجموعه باشیم.دکتر علی نژاد در خصوص راه 
اندازی پیســت BMX خاطر نشان کرد: یکی 
از درخواست هایی که فدراســیون دوچرخه 
سواری از ما داشــته حمایت برای راه اندازی 
پیست BMX است ؛ موضوعی که می دانیم در 
آینده میراث خوبی برای دوچرخه سواران این 
رشته خواهد بود. بی شک با هماهنگی های 
به عمل آمده و حمایــت های وزارت ورزش و 
جوانان نیازهای فدراسیون دوچرخه سواری 
برای راه اندازی پیســت برطرف خواهد شد. 
دوچرخه ســواری برنامه ریزی خوبی داشته 
 و برای المپیک توکیو هم موفق به کسب یک

 سهمیه شده است.

قرارداد شمسایی با تیم گیتی پسند برای یک فصل 
است و چنانچه او بتواند در این تیم عملکرد موفقی 

داشته باشد قرارداش برای یک سال تمدید می شود

مستطیل سبز

هر
س: م

عک

وز عکس ر

 صالح و اهل بیت
 در آنفیلد

محمد صالح همراه با خانواده خود 
در ورزشــگاه آنفیلــد بــا جام های 
قهرمانی لیورپول طی یک سال اخیر 

عکسی به یادگار گرفت.



سه شنبه 7 مرداد  1399 / 7 ذی الحجه 1441/ 28 جوالی 2020/ شماره 3031
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان:

نظارت بر عملکرد پیمانکاران فضای سبز اصفهان هوشمند می شود
مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای سبز شــهرداری اصفهان گفت: در سیستم نظارت هوشمند، 
سامانه ای برای مدیران و ناظران سازمان پارک ها ارائه شده که امکان تدوین برنامه های نظارت بر 
عملکرد پیمانکاران فضای سبز شــهر اصفهان را به صورت هوشمند و هدفمند فراهم می کند.فروغ 
مرتضایی نژاد اظهار کرد: شورای سازمان پارک ها و فضای سبز با حضور اعضای شورای شهر، اعضای 
هیئت مدیره و متخصصان حوزه فضای سبز همچنین شهردار اصفهان به عنوان رییس شورا برگزار 
شد.وی افزود: از مهم ترین موضوعات مطرح شده در این شورا سیستم نظارت هوشمند و مکان مند 
قراردادها بود که اصطالحا به سیســتم نظارت همراه نامیده می شود.مدیرعامل سازمان پارک ها و 
فضای سبز شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: در سیستم نظارت هوشمند، سامانه ای برای مدیران 
و ناظران ســازمان پارک ها ارائه شــده که امکان تدوین برنامه های نظارت بــر عملکرد پیمانکاران 
فضای سبز شهر اصفهان را به صورت هوشمند و هدفمند فراهم می کند.وی ادامه داد: این سامانه 
بر پایه سیستم اطالعات مکانی یا GIS شــکل گرفته که با ارائه نقشه پایه و به روز شهر قابل بازدید 
است و ثبت بازدید توسط ناظران ســازمان پارک ها و ناظران مقیم حاضر در منطقه انجام می شود.

مرتضایی نژاد با بیان اینکه سیستم نظارت هوشمند قابلیت تدوین برنامه منسجم برای ناظران به 
صورت هوشمند و عادالنه، بدون اعمال هرگونه سلیقه و دخالت کاربران را فراهم کرده است، افزود: 
این سیستم برای نظارت عادالنه بر فعالیت تمام پیمانکاران به صورت یکنواخت و نداشتن اعمال 
سلیقه توسط افراد، راه اندازی شده که قابلیت ثبت خودکار بازدید را دارد و چنانچه باید برای هدرروی 
آب جریمه ای برای پیمانکار در نظر گرفته شود در همان مکان به صورت هوشمند این آیتم با مقیاس 
میزان هدر روی لحاظ می شود.وی تصریح کرد: در این سیســتم اعالم کنترل مغایرت در عوارض 
شهری و گزارش گیری های متنوع براساس عملکرد ناظران، پیمانکاران انجام می شود؛ بنابراین تولید 
برنامه بازدید روزانه به صورت سیستمی و متمرکز از سازمان به منطقه و از منطقه به پیمانکاران، همه 

روز به صورت تصادفی در حال انجام است.

مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان مطرح کرد:

تحلیل آسیب پذیری شبکه معابر شهر اصفهان
مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان گفت: تحلیل آسیب پذیری شبکه 
معابر شهر به عنوان پروژه پژوهشی مسئله محور حوزه بهره بردار معاونت حمل و نقل و ترافیک است 
که در دانشگاه صنعتی اصفهان مورد پژوهش قرار گرفت.قدرت افتخاری اظهار کرد: در پژوهش های 
جدید عالوه بر ویژگی های پویای شــبکه از ویژگی های توپولوژیکی شــبکه نیز استفاده می شود.

وی افزود: امروزه محققان و مدیران در سراســر دنیا از این علم جدید بهره برده و از این دو دسته 
ویژگی های شبکه در کنار هم استفاده می کنند.

مدیر پژوهــش، خالقیت و فناوری هــای نوین شــهرداری اصفهان با بیان اینکه مشــخصه های 
توپولوژیکی شبکه مفاهیم جدیدی را ارائه می کنند که این مفاهیم بینش جدیدی را از شبکه های 
شهری ارائه می کنند، تصریح کرد: این مفاهیم نشان می دهد که شکل شبکه جدای از اینکه بسیار 
دارای اهمیت اســت، در برخی موارد نقش تعیین کننده در کارایی و عملکرد شــبکه دارد از این رو 
شناسایی و استفاده از این مفاهیم، از اهمیت باالیی برای مدیران و محققان در علوم جدید برخوردار 
است.وی ادامه داد: پس از بررسی های الزم، شــاخص ها و روش های تحلیل توپولوژیکی شبکه 
شناسایی و از میان تمامی این روش ها و شاخص ها، شاخص مرکزیت میانگی و روش اینفومپ 
برای شناســایی مرز همایه ها برای شبکه شهری اصفهان استفاده شــد؛ این دو ویژگی از عملکرد 
خوبی برخوردار بوده و در میان تمامی روش ها مورد تایید محققان قرار دارد.افتخاری با بیان اینکه 
هدف اصلی از محاسبه این دو ویژگی مهم از شبکه نشان دادن اهمیت آنها در کنار سایر ویژگی های 
پویای شبکه از قبیل جریان و ازدحام است، خاطرنشان کرد: پس از انجام این محاسبات الزم است 

ویژگی های مختلف شبکه با یکدیگر مقایسه شود.

شهردار اصفهان در بازدید از پروژه بزرگ پارک طبیعی شرق:

ابتدا باید شهری پایدار داشته باشیم، سپس شهری هوشمند

شــهردار اصفهان و چند تن از معاونین و مدیران شــهری، از پارک بزرگ 
طبیعی شرق اصفهان بازدید و جلســه کمیته عالی این مدیریت، تشکیل 
شد. شهردار اصفهان در این جلســه با بیان اینکه فعالیت در عرصه فضای 
ســبز نوعی معماری، خلق زیبایی و ایجاد امید در میان شهروندان است،  
اظهار کرد:  فضای سبز می تواند باعث افزایش امید و ایجاد آرامش برای 
زندگی مردم باشد.قدرت ا... نوروزی شهر را موجودی زنده ذکر کرد و افزود: 
این موجود زنده یک کالبد، ساختار و فیزیکی دارد که روح دمیده شده در 
این کالبد، سیما و منظر شهری و حیات شهر است که باعث امید به زندگی 
و شادابی می شود، با افزایش نشاط و امید به زندگی در شهر، بسیاری از 
آسیب های اجتماعی کاهش می یابد.وی با بیان اینکه در شهر اصفهان نیاز 
به ایجاد راهبرد منسجم در حوزه فضای سبز به شدت احساس می شود، 
گفت: با آغاز مدیریت جدید طی سه ســال گذشته، در این راستا اقدامات 
 خوبی انجام شده و توسعه بر اســاس ظرفیت های اقلیم و زیست بومی

 انجام شده است. 

میراث پارک طبیعی شرق باید برای نسل های آینده حفظ شود
شهردار اصفهان ادامه داد: انتظار می رود اصفهان در آینده بتواند فضای 
سبزی مبتنی بر شرایط موجود طراحی و اجرا کند و قطعا با مدیریت بهینه 
منابع آبی، شاهد حفظ و گسترش فضای ســبز خواهیم بود.وی ضمن 

تشکر از اقدامات انجام شده توســط معاونت خدمات شهری، مدیریت 
پروژه پارک طبیعی شرق، منطقه 4 شهرداری و سازمان پارک ها و فضای 
سبز در خصوص حفظ هویت اراضی و فضای ســبز شرق و توسعه آن با 
توجه به شرایط کم آبی و کاشت گونه های متناسب با اقلیم شرق، افزود:  
این سرمایه عظیم، امانت و میراثی است که باید برای نسل های آینده به 
خوبی حفظ و نگهداری و توسعه داده شود.نوروزی اضافه کرد: با توجه به 
شرایط کم آبی، سیاست شهرداری کاشت و استفاده از گونه های گیاهی 
با مصرف آب کم اســت که تدریجا در دستور کار شــهرداری قرار گرفته 
اســت و در این میان انتخاب گونه هایی متناسب با شرایط اکولوژیک و 
اکوسیستم اصفهان اهمیت زیادی دارد، بدین ترتیب تالش شد به تدریج 
گونه های گیاهی و چمن های مقاوم به خشکی، جایگزین گونه های آب 
بر شود. وی با اشاره به احداث و به روز رسانی تصفیه ثانویه و فیلتر امالح 
و عناصر مضر در آبیاری، تاکید کرد: امــروز بهترین راه تامین آب فضای 
سبز در بسیاری از کشورها استفاده از پساب تصفیه شده در شهرهاست، 
زیرا در شرایط خشکســالی چاره ای غیر از اســتفاده از این پساب برای 
آبیاری فضای سبز نیست، تا شهر فعال است، پساب وجود دارد، البته در 
کنار آن، توسعه، ترمیم و به روزرسانی سیستم آبیاری اهمیت ویژه دارد.

شهردار اصفهان بر لزوم احداث ایســتگاه و مرکز آتش نشانی در شرق 
جهت آموزش پرسنل و جلوگیری از خطرات احتمالی تاکید کرد و افزود: 

به منظور حفظ حداکثری فضای سبز این محدوده و همچنین تسریع در 
برنامه ریزی و اجرای فاز2 پردیس اشراق در منطقه گردشگری در شرق 
اصفهان واقع در دامنه کوه نخودی، حفظ جدی حریم و اراضی شــرق و 
نهایتا تبدیل این منطقه به قطب گردشــگری در شرق الزامی است.وی 
ضمن تشکر از کارشناسان، مهندسان و کارکنان خدمات و فضای سبز شهر 
اصفهان، تصریح کرد: دغدغه های ما در عرصه حفظ و نگهداری فضاهای 
سبز با تالش این عزیزان مرتفع شده اســت، به هر طریق ممکن اجازه 
نخواهیم داد این فضای سبز شــهری از بین برود، من به پشتوانه توان 

شما این صحبت را کردم و شما اثبات کردید که توان هر اقدامی را دارید.

پارک طبیعی شرق، جایگزین کوه صفه و قطب گردشگری بین المللی
در ادامه این جلســه، معاون خدمات شــهری و رییــس کمیته عالی 
شرق، طی سخنانی، در خصوص محدوده این پارک، گفت : حدود 1000 
هکتار از 3700 هکتار فضای سبز شــهرداری اصفهان در محدوده پارک 
طبیعی شرق در مناطق 4، 6 و 15، میدان میوه و تره بار و باغ رضوان قرار 
دارد، در واقع محدوده پارک طبیعی شرق، حدود یک چهارم مساحت 
فضای سبز در اختیار شهرداری اصفهان را شامل می شود. این محدوده 
از کارخانه قند و در حاشــیه اتوبان شرق آغاز و تا رودخانه زاینده رود در 
منطقه فیزادان و سازمان آرامستان ادامه دارد.حسین امیری تصریح 
کرد: با توجه به استقبال زیاد شهروندان از کوه صفه، نیاز بود جایگزینی 
برای آن تعریف شود، در این راستا با برنامه ریزی و فراهم آوری امکانات 
در شرق اصفهان و همچنین وجود شهربازی رویاها در کنار کوه نخودی، 
با اجرای طرح گردشــگری پردیس اشــراق )فاز2 کوه نخودی9( در 
آینده ای نزدیک، این محدوده به قطب گردشــگری بین المللی تبدیل 
می شــود.وی افزود: عرصه 2400 هکتاری تحت مالکیت شــهرداری 
در شرق اصفهان، شــامل پارک خانواده 244 هکتار، پارک کوهستانی 
352هکتــار، پارک طبیعــی 969 هکتار، پارک حفاظتــی 617 هکتار 
و پردیس علم و فناوری 223 هکتار اســت، در مجمــوع تاکنون 700 
هکتار فضای ســبز جنگلی فعال احداث و 40هکتار پارک کوهستانی 
اشراق احداث شده که به عنوان مرکز تفریحی، پیش بینی شده است.

معاون خدمات شــهری شــهرداری اصفهان گفت: برای نخستین بار 
تصویربرداری هوایی با به روزترین تکنولــوژی انجام و تعداد 301 هزار 
درخت به همراه گونه های گیاهی، تشتک های خالی، درختان آفت زده 
و... شناسایی شد که آمار به دست آمده جهت بهره برداری و برنامه ریزی 
در محدوده فضای سبز و کاشــت گونه های متناسب با اقلیم در اختیار 

سازمان پارک ها و فضای سبز و معاونت برنامه ریزی قرار داده شد.

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری 
اصفهان گفت: در چهار ماهه نخســت امسال تعداد 
410 نفر دســت فروش و 144 نفر متکدی در شهر 
اصفهان جمع آوری شدند.حســن محمدحسینی ، 
اظهار کرد: بر اساس شاخص ها و آمارهای موجود، 
انجام اقدامات پیشــگیرانه و مشارکت شهروندان 
در سال گذشته منجر به کاهش تخلفات شهری در 

اصفهان شده است.
وی به ارائه گزارشــی از عملکرد چهار ماهه نخست 
سال جاری این مدیریت پرداخت و افزود: در این 
مدت برای رفع و پیشــگیری از تخلف ســد معبر 

صنوف 12 هــزار و 754 تذکر ارائه شــده، پنج هزار 
و 160 اخطاریه صادر شــده و رفع تخلف 13 هزار و 
130 متصدی صنوف انجام شــده اســت.مدیر کل 
پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان 
ادامه داد: در بخش جلوگیــری از نصب تابلوهای 
غیرمجاز تعداد سه هزار و 266 اخطاریه صادر شده 
و یک هزار و 720 تابلوی غیرمجاز رفع تخلف شــده 

است.
وی با بیان اینکه در خصوص برداشتن خودروهای 
فرسوده رها شده در معابر شهر در چهار ماه نخست 
امســال 373 اخطاریه صادر شــده و 1۸۸ خودرو 
جمع آوری شده است، گفت: در این مدت همچنین 
410 نفر دســت فروش و 144 نفر متکدی در سطح 
شــهر اصفهان جمع آوری شدند.محمدحســینی 
افــزود: در چهار ماهه نخســت ســال جــاری در 
بخش کنترل ساختمان در راســتای جلوگیری از 
ادامه فعالیــت و تعطیلی کارگاه های ســاختمانی 
متخلف یــا فاقــد مجــوز و پروانــه و جلوگیری 

از افزایش طبقــات 4۸7 ســاختمان، جلوگیری 
از تعمیرات داخلی ســه هزار و 379 ســاختمان، 
جلوگیــری از تبدیــل 513 ســاختمان و تعطیلی 
 شش هزار و 64۸ کارگاه ساختمانی متخلف اقدام 

شده است.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در بخش کنترل 
ضایعات ســاختمانی سطح شــهر )پیشگیری و 
تعطیلی کارگاه های ســد معبر کننــده با مصالح و 
نخاله(، اظهار کرد: در این راســتا شش هزار و 269 
مورد اخطاریه صادر شــده و یک هــزار و 93 کارگاه 
ساختمانی تعطیل شــد.مدیر کل پیشگیری و رفع 
تخلفات شهری شــهرداری اصفهان ادامه داد: در 
راســتای اجرای بند 20 قانون شهرداری ها مبنی بر 
رفع مزاحمــت کارگاه های صنفــی مزاحم از طریق 
اجرای تمهیدات و تعطیلــی، 229 رای اجرا و 193 
رای نیز بر اساس بند 14 قانون شهرداری ها مبنی بر 
رفع خطر از بناهای حادثه آفرین، چاله ها و اشیای 

مشرف بر معابر عمومی اجرا شد. 

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری خبر داد:

 جمع آوری ۵۵4 نفر دست فروش و متکدی
ماسک سالمت بر چهره عالی قاپو  از سطح شهر اصفهان

ساخت کلیپی با شعار»من ماسک می زنم« توسط اداره توسعه فرهنگ سالمت در میدان نقش 
جهان از جمله اقدامات آگاه ســازی شــهروندان اصفهانی در خصوص ماسک زدن بوده است.

رییس اداره توســعه فرهنگ سالمت 
با اعالم این مطلب گفــت: از زمانی که 
مشخص شــد اصفهان در ناحیه خطر 
شــیوع ویروس کووید 19 قــرار دارد، 
تصمیــم گرفتیــم اقدامــات موثری را 
بــرای آگاه ســازی شــهروندان انجام 
دهیم.فریناز توالئیان افزود: بر اساس 
تحقیقات صــورت گرفته چنانچه بیش 
از ۸0 درصد از شهروندان هنگام تردد در 
شهر و حضور در اماکن شلوغ از ماسک 
اســتفاده کنند تا 90 درصد احتمال ابتال به کرونا در میان آنان کاهش می یابد.وی اظهار داشت: با 
توجه به اینکه پس از 3 ماه خانه نشینی مردم، متاسفانه در هفته های اخیر توجه به توصیه های 
بهداشتی و ایمنی در بین شهروندان کم رنگ و به خصوص پارک های بازی کودکان بسیار شلوغ 
شده، لذا تصمیم گرفتیم مانور شادی را در این مکان ها اجرا کنیم.توالئیان ادامه داد: در این مانور 
دو نفر در نقش پدر و فرزند وارد پارک می شدند و با خواندن شــعری کوتاه و آموزنده به کودکان 
می گفتند که هنوز هم باید در خانه بمانند تا به بیماری کرونا مبتال نشوند؛ در نهایت نیز دست های 
بچه ها و اســباب بازی های را ضدعفونی کرده و هدیه ای کوچک با عنوان»سالمت باش« به آنان 
تقدیم می کردند.رییس اداره توســعه 
فرهنگ ســالمت تصریح کــرد: در این 
مانور صفحه اینســتاگرامی »ســالمت 
باش« به کودکان معرفی شــد که در آن 
بازی های خانگی با عنوان»خانه بازی« 
به خانواده ها آموزش داده می شود. وی 
اظهار کرد: مانور دیگری در حال حاضر 
در سطح شــهر اجرا می شود که افرادی 
با تن پوش های هیوالی کرونا در پشت 
چراغ هــای راهنمایی رانندگــی با زمان 
انتظار بیش از 100 ثانیه حاضر می شوند و از رانندگان بدون ماسک تقاضا می کنند که حتما استفاده 
از ماسک را در اولویت خود قرار دهند.توالئیان افزود: این مانور از دوم مرداد آغاز شده که روزانه با 
30 اجرا پشت 10 چراغ خطر پرتردد شهر انجام می شود و تا 12 مرداد مورد توجه و آگاهی بخشی 
شهروندان قرار می گیرد.رییس اداره توسعه فرهنگ سالمت گفت: هدف از اجرای این مانور تاکید 

بر آگاه سازی شهروندان به لزوم استفاده از ماسک است.
وی به ســایر اقدامات انجام شــده در ایــن زمینه اشــاره کرد و افــزود: تبلیغات انجام شــده 
با شــعار»من ماســک می زنم«  روی تــک پایه های ســه بعــدی و پایه بتونی های ســطح 
شــهر، تجهیز ناوگان های اتوبوســرانی، تاکســیرانی و خودروهای خدمات شــهری اصفهان با 
پوسترهای»من ماســک می زنم« از جمله اقدامات انجام شده از ســوی اداره توسعه فرهنگ 
سالمت وابســته به ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان است.توالئیان 
خاطرنشــان کرد: کلیپی با شــعار »من ماســک می زنم« در میدان نقش جهان اصفهان نیز از 
ســوی اداره توســعه فرهنگ ســالمت تهیه شــده که در این کلیپ دو فروند بالگرد، ماسکی را 
 به روی چهره عالی قاپو مــی  زنند؛ این کلیپ در فضای مجازی منتشــر شــده و بازخورد خوبی

 داشته است.

با مسئولان

خبر ویژهگزارش

فعالیت مجازی 
کتابخانه های عمومی 
اصفهان افزایش می یابد

سرپرســت اداره کل کتابخانه هــای عمومی 
اســتان اصفهان گفــت: فعالیــت مجازی 
کتابخانــه هــای عمومــی این اســتان به 
ســبب شــیوع ویــروس کرونــا توســعه 
بیشــتری می یابد.امیر هالکویی بیان کرد: 
تعطیالت تابســتان به ویژه در شــرایطی که 
به علت شــیوع ویروس کرونا امکان حضور 
مــردم در مرکزهای پــر رفت و آمــد وجود 
ندارد، بهتریــن فرصت بــرای کتاب خوانی 
و اســتفاده از خدمات کتابخانه ها با رعایت 
دســتورالعمل های بهداشــتی اســت.وی 
گفت: در حــوزه فعالیت هــای فرهنگی نیز 
چون دیگر امکان حضور مردم مانند گذشته 
بــرای برنامه های جمعــی از جملــه نقد و 
بررسی کتاب، نشســت های کتاب خوانی و 
گروه های مطالعاتی وجود ندارد، مقرر شــد 
فعالیت های مجــازی کتابخانه ها بیشــتر 
شــود که در این راســتا تاکنون پویش  های 
کتاب خوانی و معرفی کتــاب، تهیه روزنامه 
دیــواری و مســابقه های نقاشــی برگــزار 
شــده اســت.هالکویی در ادامه از برگزاری 
جشنواره کتابخانه رضوی به عنوان مهم ترین 
برنامه های کتابخانه ها در فضای مجازی یاد 
کرد و اظهار داشــت: این جشنواره امسال با 
وجود تعطیلی کتابخانه هــا به علت بیماری 
کرونا، 200 درصد رشد داشت.وی همچنین 
بیان کرد: 120 هزار نفر امســال در جشنواره 
کتابخانه رضوی اصفهان شرکت کردند و این 
استان رتبه نخست کشور را به خود اختصاص 
داد که از نظر تعداد شــرکت کننــدگان یک 
رکوردشکنی هم به شــمار می آید.هالکویی 
افــزود: مخزن هــای کتابخانه هــا به علت 
جلوگیری از شیوع بیماری کرونا بسته است و 
عالقه مندان می توانند با مراجعه به کتابداران، 
کتاب مورد نظر خود را تحویل بگیرند و پس 
از مطالعه و برگشــت آن، در فقسه قرنطنیه 
کتابخانه قــرار دهند تا پــس از 2 تا 3 هفته 

دوباره در مخزن کتابخانه گذاشته شود.

آگهی  مناقصه عمومی یک مرحله ای
دستگاه مناقصه گزار : اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان-امورپیمانها

اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری 

استان اصفهان

م الف:925117

لکترونیکــی  1-محــل دریافــت اســناد مناقصــه : ســامانه تــدارکات ا
   )https://etend.setadiran.ir( دولت 

زمان انتشار مناقصه در سامانه ستاد ساعت ۸ صبح روز دوشنبه مورخ  1399/05/06  
می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 19 روز شنبه مورخ 1399/05/11
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: تا ساعت 13 روز پنج شنبه مورخ 1399/05/23 

زمان بازگشایی پیشنهادها:ساعت ۸ صبح روز شنبه مورخ 1399/05/25 در محل سالن 
جلسات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان  می باشد.

 2- محل تحویل اســناد مناقصه : ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشــانی
) https://etend.setadiran.ir( و در موارد خواسته شده در اسناد،دبیرخانه اداره 

کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان می باشد.

3- پیمانکاران واجد شرایط : کلیه اشــخاص حقوقی و حقیقی واجد شرایط و تایید 
صالحیت شده توسط نظام فنی و اجرائی کشور.

4-صالحیت کلیه اشخاص حقوقی می بایست در سامانه اطالعات عوامل نظام فنی 
و اجرائی کشــور )http://sajar.mporg.ir( به ثبت رسیده باشد.در غیر این صورت 

پیشنهاد مناقصه گر مردود اعالم خواهد شد.
5- سپرده شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه به حساب تمرکز  وجوه 
سپرده به شمارهIR   260100004061042107670242 نزد بانک مرکزی ایران به نام اداره 

کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان.
6- تعیین دامنه مناسب ترین قیمت های پیشنهادی بر اساس بخشنامه به شماره 

94/15۸764 مورخ 1394/07/31 سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد.
7   - هزینه آگهی بر عهده ی برنده مناقصه می باشد.

چاپ دوم

محل تحویل نهالموضوع مناقصهردیف
مدت انجام 

کار)ماه(
مبنای 
برآورد

مبلغ 
برآورد)ریال(

مبلغ سپرده شرکت 
در مناقصه )ریال(

حداقل رتبه مورد نیاز

1

تامین 200هزار اصله نهال گلدانی و ریشه ای مثمر 

و غیر مثمر  جهت احداث بادشکن زنده ) شماره 

نیاز در سامانه ستاد: 2099003457000012(

شهرستان  نجف 

آباد  -نهالستان 

شهید جبل عاملیان

2
برآورد 

کارشناسی
9.650.000.0004۸2.500.000

5 کشاورزی برای اشخاص 

حقوقی و 1  کشاورزی 

برای اشخاص حقیقی  

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

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

تلفن: 8-36284167-031     فکس: 36284166

   

معـاون بهـره بـرداری و توسـعه آب شـرکت آبفـای اسـتان اصفهـان گفت: 
بـرای اولیـن بـار در شـرکت آب و فاضـاب اسـتان اصفهـان چهـار تیـم 
 واکنـش سـریع بـه منظـور مهـار حـوادث درکوتـاه تریـن زمـان ممکـن 

تشکیل شد.
ناصـر اکبـری، هـدف از راه انـدازی تیـم هـای واکنـش سـریع را کاهـش 
تبعـات حـوادث غیـر مترقبـه برشـمرد و اعام کـرد: چهـار تیم 23 نفـره که 
دارای تخصص و مهـارت الزم در مهار حـوادث خطوط انتقال، شـبکه توزیع، 
تعمیـرات پمـپ، کنتـرل کیفـی، بـرق، خدمـات حمـل ونقـل ،پشـتیبانی 
و تـدارکات هسـتند، تشـکیل مـی شـود.وی، انتخـاب اعضـای تیـم هـای 
واکنـش سـریع را بر مبنـای عملکردشـان  هنـگام وقـوع حوادث برشـمرد 
و خاطرنشـان سـاخت: در سـال هـای اخیـر تیـم هایـی از شـرکت آبفـای 
اصفهان بـرای مهار بحران هـای مختلف از جمله سـیل و زلزله که دراسـتان 
های خوزسـتان، لرسـتان ، کرمانشـاه و.... به وقوع پیوسـت، اعزام شـدند 
و ارزیابـی عملکـرد افـراد اعزامـی بـه ایـن اسـتان هـا یکـی از پارامترهای 
انتخـاب افـراد در تیـم هـای واکنـش سـریع بود.معـاون بهـره بـرداری و 
توسـعه آب شـرکت آبفـای اسـتان اصفهـان بـا اشـاره بـه آمـوزش هایـی 

که برای اعضـا تیم هـای واکنـش سـریع در نظر گرفته شـده اسـت، اعام 
کرد: با هـدف ارائه خدمات سـریع و بـه موقع به آسـیب دیـد گان، آموزش 
های متنـوع و جامعـی در نظر گرفته شـده تا اگـر نقاط ضعف در ایـن زمینه 
وجود داشـته باشـد، برطرف شـود.وی خاطرنشـان سـاخت: افراد تشکیل 
دهنـده تیم های واکنش سـریع بایـد نظم، انضبـاط و پاکیزگی را سـرلوحه 
کارهـای خود قـرار دهنـد تـا بتواننـد کمک هـای در خـور توجهی به آسـیب 
دیدگان داشته باشـند.اکبری، سـامت جسـمی و روانی اعضا را شرط الزم 
بـرای حضـور در تیم هـای واکنـش سـریع دانسـت و اظهـار داشـت: اعضا 
بایـد از سـامت جسـمانی و روانـی الزم بـرای حضـور فعـال در تیـم هـای 
واکنش سـریع برخـوار باشـند همچنیـن روحیه کار گروهی داشـته باشـند 
تا بـا مشـارکت در انجـام کارهـا بتوانند تبعـات ناشـی از وقوع حـوادث را به 
حداقل برسـانند. معاون بهـره برداری و توسـعه آب شـرکت آبفای اسـتان 
اصفهـان رعایـت اصـول ایمنـی و اسـتاندارد را ضـروری برشـمرد و بیـان 
داشـت: برخـورداری از تجهیـزات الزم و تخصصـی بـه همراه رعایـت اصول 
ایمنـی از عوامـل بسـیار مهم اسـت کـه اعضـای تیم هـای واکنش سـریع 

بایـد در مهـار حـوادث مد نظـر قـرار دهند.  

نخستین نشست هم اندیشی روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و 
فاضاب استان اصفهان با چهره های شاخص فرهنگی شهرستان سمیرم به 

میزبانی آبفا منطقه سمیرم برگزار شد.
مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفای استان اصفهان هدف از 
برگزاری این جلسه را استفاده از پتانسیل فرهنگی شهرستان سمیرم برای 
نهادینه کردن فرهنگ مدیریت مصرف آب عنوان کرد و گفت: چهره های شناخته 
شده زیادی در حوزه فرهنگ و ادبیات این شهرستان فعال هستند که استفاده از 
توانمندی و تجربیات گرانبهای آنها می تواند در راستای رسیدن به اهداف فرهنگ 

سازی شرکت آبفا استان اصفهان راهگشا باشد.  
سید اکبر بنی طبا به حضور شاعران و نویسندگان حوزه کودک و نوجوان، انجمن 
هنرهای نمایشی، برگزارکننده تئاترهای بین المللی خیابانی، آموزگاران فعال 
مدارس شهری و روستایی، کانون پرورش فکری کودک و نوجوان، حوزه هنری، 
سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه آب و اصحاب رسانه در این نشست اشاره 
کرد و اظهار داشت: هم اندیشی با چهره های ارزشمند و تاثیرگذار شهرستان 
سمیرم، رویکرد و نگاه جدیدی را برای انجام برنامه ریزی های فرهنگی و 
آموزشی این شرکت  ایجاد کرد و تصمیم های اتخاذ شده با جدیت پیگیری 
و عملیاتی می شود. رییس آموزش همگانی شرکت آبفای استان اصفهان، 
برگزاری جشنواره کشوری تئاتر خیابانی با موضوع آب، تشکیل کارگروه تخصصی 
فرهنگی مدیریت مصرف آب با عضویت مسئوالن و فعاالن فرهنگی شهرستان و 
برگزاری جشنواره تخصصی ابداعات و اختراعات در حوزه مدیریت مصرف آب را 
شاخص ترین پیشنهادات ارائه شده در این نشست برشمرد و افزود: شهرستان 
سمیرم با توجه به دارا بودن ظرفیت ها و امکانات قابل توجه می تواند به عنوان 
منطقه پایلوت برای اجرایی کردن این پیشنهادها در سطح استانی مطرح باشد 
و در آینده نیز این برنامه ها به تمام نقاط کشور تسری داده شود.محسن شفیعا 

ادامه داد: باید با همکاری ادارات شهرستان، تبلیغات محیطی گسترده ای در 
مناطق شهری و روستایی انجام شود و با توجه به فعال بودن سمیرم در حوزه 
بوم گردی و وجود اقامتگاه های متعدد، در این خصوص نیز تمهیدات ویژه ای 
اندیشیده شود.فعال تر شدن مروجین فرهنگ مصرف بهینه آب برای ارائه توصیه 
های الزم به اماکن تجاری، برگزاری برنامه آموزشی مدیریت مصرف آب ویژه 
بانوان و استفاده بیشتر از ظرفیت فضای مجازی شهرستان برای اطاع رسانی 
شرایط آبی به مردم از دیگر تصمیمات اتخاذ شده در این نشست بوده است.

نجفی، از حوزه هنری با اعام آمادگی برای همکاری در برگزاری پویش بانوی 
آب در شهر سمیرم بیان داشت: در شرایط حاضر استفاده از فضای مجازی برای 
اطاع رسانی باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. وی همچنین تبلیغات محیطی در 
بوم گردی های شهر سمیرم را در فرهنگ سازی مدیریت مصرف آب، مثمرثمر 
دانست. امینی، بازنشسته کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: 
کتاب های درسی باید مورد بررسی قرار گیرند و در تمامی مقاطع ارزش آب را 
برای دانش آموزان تبیین کنند و دانش آموزان به طور مستمر آموزش ببینند.
منصور زاده، مسئول انجمن هنرهای نمایشی سمیرم و مدیر کانون فرهنگی بهار 
اندیشه،پیشنهاد برگزاری مسابقات خاطره گویی به صورت مجازی را داد و گفت: 
با توجه به اینکه سمیرم پایگاه خوبی برای تئاتر خیابانی است، می توان دبیرخانه 
دائمی این تئاترها با موضوع آب در انجمن هنرهای نمایشی سمیرم باشد. الزم به 
ذکر است که مجید صابری، مدیر آبفای سمیرم، به عنوان برگزار کننده این جلسه، 
ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص تامین آب شرب و بهداشت، آمادگی کامل 
خود را برای برنامه های آموزش همگانی مدیریت مصرف آب در این شهرستان 
اعام کرد و گفت، با توجه به یکپارچه سازی آبفای شهری و روستایی، برنامه 
سال جاری این است که بخش های روستایی در برنامه های فرهنگی و آموزشی 

بیشتر مورد توجه قرار گیرند. 

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان گفت: اجرای طرح تحول دیجیتال 
و پیاده سازی نسل چهارم فناوری و انقاب صنعتی در فوالد مبارکه موجب 
افزایش 6 تا 8 درصدی بهره وری سهام این شرکت می شود.حمیدرضا عظیمیان 
در آیین رونمایی از طرح تحول دیجیتال شرکت فوالد مبارکه اظهار داشت: امروز 
فوالد مبارکه در دنیای رقابتی فعالیت می کند و سهامداران این شرکت از ما انتظار 
دارند که حقوق شان حفظ شود و بازدهی سرمایه آنها باال رود.وی ادامه داد: حفظ 
سهم خود در بازار، این الزام را به وجود می آورد که همراه با تحوالت صنعتی دنیا، 
نسل چهارم تکنولوژی را در فوالد مبارکه پیاده سازی کنیم.مدیرعامل شرکت 
فوالد مبارکه افزود: افزایش 6 تا 8 درصدی بهره وری برای سهامداران خبر 
بسیار خوشی است زیرا ارزش سهام آنها حفظ می شود و حاشیه سودخوبی را 

برای شان به ارمغان می آورد.
وی با بیان اینکه میزان افزایش یاد شده عدد بسیار بزرگی است، اضافه کرد: 
برای حفظ پایه ارزش سهام خود باید خود را با تحوالت فضای فناوری هماهنگ 
کنیم درغیراین صورت ممکن است در کمتر از یک دهه از صحنه تولید و 
سودآوری و ارزش آفرینی خارج شویم.عظیمیان تصریح کرد: برای این کار و در 
مرحله نخست باید خود را به فناوری روز مجهز کنیم و در مرحله بعد نتیجه این 
سرمایه گذاری و اینگونه اقدامات، افزایش سودآوری سهامداران خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: نمی توانیم بگوییم که برای ورود به این عرصه دیر اقدام 
کرده ایم؛ اما باید مقداری شتاب خود را در این عرصه افزایش دهیم.مدیرعامل 
فوالد مبارکه ادامه داد: این شرکت به عنوان نخستین مجموعه در صنعت کشور 
در عرصه تحوالت دیجیتال فوالد وارد شده است و از این نظر نمونه موفقی در 
صنعت فوالد خواهد بود که مزایای بسیاری را برای کل صنعت ایران ایجاد خواهد 
کرد.وی گفت: فوالد مبارکه به عنوان پیش قراول وارد این عرصه شد تا نتایج و 
تجارب فراروی خود را در اختیار سایر صنایع  فوالدساز و دیگر شرکت های کشور 
قرار دهد.معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه نیز با اشاره به رونمایی از طرح 
تحول دیجیتال در صنعت فوالد و انقاب صنعتی نسل چهارم در این مجتمع 

صنعتی گفت: اقتصاد نسل چهارم در آینده نزدیک از الزامات دنیاست و به طور 
طبیعی یکی از راهبردهای کان ایران، مطالعه و حرکت در راستای اقتصاد نسل 
چهارم خواهد بود.مهدی نقوی با بیان اینکه صنعت فوالد  باید به عنوان یکی از 
صنایع مجهز و تاثیرگذار در این مسیر قدم بگذارد، افزود: شرکت هایی می توانند 

در این زمینه وارد عمل شوند که به سطح بلوغ مورد نیاز رسیده باشند.
وی افزود: شرکت فوالد مبارکه امروز به این سطح از بلوغ رسیده و از سال گذشته 
مطالعات گسترده ای را در باره  این  که چگونه صنعت فوالد می تواند در مسیر 
اقتصاد نسل چهارم گام بردارد، آغاز کرده است.طرح تحول دیجیتال شرکت 
فوالد مبارکه، با حضور معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات به بهره برداری 
رسید.با رونمایی از این طرح، نسل جدید فناوری در فرآیندهای تولیدی این 
شرکت پیاده سازی خواهد شد و این مجتمع صنعتی با کمک فناوری به سمت 
کارخانه هوشمند حرکت می کند.طرح تحول دیجیتال در فوالد مبارکه با هدف 
ارتقای بهره وری در تولید محصوالت فوالدی با استفاده از روش های نو و به 
همت شرکت بین المللی مهندسی سامانه ها واتوماسیون)ایرسا( و با همکاری 
وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات و رییس سازمان فناوری اطاعات رونمایی 
شد.مراحل اجرای این طرح تحول دیجیتال که تا سال 1400 ادامه خواهد 
داشت عاوه بر ارتقای بهره وری، شامل پاسخ به نیازهای کیفی محصوالت 
به مشتریان است.با اجرای کامل این این طرح، فرآیند تولید با خطای کمتر، 
هزینه  پایین تر و امکان تولید محصوالت متنوع و جدیدتر انجام خواهد شد. 
فوالد مبارکه، بزرگ ترین مجتمع صنعتی کشور و بزرگ ترین تولیدکننده فوالد 
تخت در خاورمیانه است.این مجتمع با سهم بیش از 50 درصدی در تولید فوالد 
کشور دارای ارزش فعلی200 هزار میلیارد ریال است.این شرکت در عین حال 
با داشتن حدود 12 میلیون تن ظرفیت آهن اسفنجی، بزرگ ترین تولیدکننده 
آهن اسفنجی در جهان محسوب می شود.مجتمع فوالد مبارکه واقع در 75 
کیلومتری جنوب غرب اصفهان دارای 35 کیلومتر مربع وسعت و 17 کیلومتر 

مربع سالن تولید است.

با توجه به تولید محصول جدید تیرآهن )I-7( نمره 16 در مدیریت نورد ذوب 
آهن اصفهان با مهرداد توالئیان، معاون بهره برداری، محسن سلطانی سرپرست 
نورد 500 و علیرضا مهرابی سرپرست  خدمات فنی تولید نورد گفت وگویی انجام 

شده که در ادامه می خوانید:
  معاون بهره برداری ذوب آهن درخصوص تولید این محصول جدید گفت: 
شمش مورد نیاز این محصول با گرید فوالد 275 توسط بخش فوالدسازی 
تولید و پس از حصول آمادگی الزم در کارگاه نورد 500، تولید این محصول 
21 مردادماه سال جاری آغاز و اولین محموله به حوزه فروش تحویل 
شد.وی افزود: تولید این محصول بر اساس استراتژی های شرکت مبنی 
بر تولید محصوالت با ارزش افزوده باالتر، تکمیل و سبد محصوالت تولیدی 
و کسب مزیت های رقابتی برای ذوب آهن انجام گرفته است.توالئیان در 
خصوص اهمیت این محصول گفت: از جمله مسائلی که امروزه در صنعت 
ساختمان سازی اهمیت بسیاری یافته است؛ سبک سازی ساختمان ها در عین 
حفظ یا ارتقای استحکام آن هاست. انجام سبک سازی، منجر به صرفه جویی 
مطلوب در هزینه های عملیاتی ناشی از ساخت وساز می شود. به همین دلیل 
سبک سازی سازه یکی از فاکتورهای ارزشمند در این صنعت به شمار می رود. 
یکی از روش های نوین در سبک سازی ساختمان، بهره گیری از مصالح با وزن 
واحد پایین تر است.معاون بهره برداری ذوب آهن با اشاره به پیشرفت های 
به دست آمده در فناوری های ساخت وساز و اثبات این مسئله که هر سازه 
لزوما بایستی دارای وزن متناسب با خود باشد،  گفت: این امر موجب می شود 
تا سازه عاوه بر مقاومت، در برابر فشارهای وارده بر اثر زلزله نیز پایدار باشد 
بنابراین ضرورت کاهش وزن مصالح بر اساس استانداردها و مقررات فنی 
ضروری به نظر می رسد.توالئیان با اشاره به اینکه در صنعت ساختمان سازی 
مقاطع فوالدی از جمله تیرآهن نقش اساسی را ایفا می  کنند، اظهار داشت: 
الزم است این محصوالت همواره در انطباق کامل با استانداردهای ملی یا 
بین المللی تولید و عرضه شوند. از این رو می توان با لحاظ شرایط فنی دقیق 
و در چهارچوب الزامات استانداردهای تدوین شده با کاهش وزن تیرآهن، 
در کنار حفظ خواص مکانیکی و ویژگی های کاربردی تیرآهن، محصوالت 
سبک تری تولید کرد.وی افزود: جهت شرایط فنی تیرآهن های با وزن کمتر، 
استاندارد ملی به شماره 16348 با عنوان تیرآهن گرم نوردیده نیمه سبک 
بال نیم پهن موازی )I-7( ویژگی ها و روش های آزمون توسط سازمان ملی 
استاندارد ایران تدوین شده است. تیرآهن های معرفی شده در این استاندارد 
دارای وزن کمتری نسبت به تیرآهن های بال نیم پهن موازی )I-2( )موسوم 
به تیرآهن های IPE( بوده و شامل تیرآهن های نمره 12 تا 20 می شود.معاون 
بهره برداری ذوب آهن در خصوص روند تولید این محصول گفت: پس از انجام 
بررسی های الزم توسط حوزه معاونت فروش و با توجه به وجود تقاضا برای 
محصوالت با وزن سبک تر برای مقاصد صادراتی، نسبت به بررسی استاندارد 
 فوق و معرفی آن به خریدار اقدام  شد. باتوجه به کفایت الزامات استاندارد ملی

 INSO 16348 برای اهداف مورد نیاز خریدار، حوزه معاونت فروش در اولین 
مرحله درخواست تولید تیرآهن نیمه سبک نمره 16 را به منظور صادرات ارائه کرد 

که مطابق رویه ها و دستورالعمل های توسعه محصول جدید در شرکت ذوب 
آهن و نیز الزامات استاندارد ISO 9001 انجام مراحل کار از جمله تعیین مدیر 
پروژه، تدوین گراف زمان بندی، اجرای مراحل طراحی کالیبراسیون و هادی و 
شبیه سازی پروسه تولید انجام گرفت. متعاقب آن غلتک های مربوطه آماده 
سازی و شمش مورد نیاز با گرید فوالد 275 نیز توسط بخش فوالدسازی 
تولید و پس از حصول آمادگی الزم در کارگاه نورد 500، تولید این محصول 
آغاز شد.محسن سلطانی، سرپرست نورد 500 نیز در این خصوص گفت: تولید 
تیرآهن)I-7( نمره 16 بر اساس استانداردهای روز در ذوب آهن اصفهان در 
حال انجام است و هم اکنون 1500 تن از آن تولید و صادر شده است.وی افزود: 
فرآیند تولید این محصول همانند سایر تیرآهن های تولیدی است با این 
تفاوت که از تیرآهن های قبلی سبک تر است.سرپرست نورد 500 تصریح کرد: 
استفاده از این محصول سبک در سازه های فوالدی کاهش وزن ساختمان را 
در پی دارد بنابراین صرفه اقتصادی بیشتری برای مشتری حاصل می کند. 
سلطانی خاطر نشان کرد: نورد 500 ذوب آهن اصفهان با توجه به نیاز مشتری 
آماده تولید این تیرآهن جدید است. علیرضا مهرابی، سرپرست خدمات فنی 
تولید مدیریت نورد نیز گفت: تولید تیرآهن نمره 16 بر اساس استاندارد ملی 
)I-7( در زمره محصوالت سبک قرار می گیرد و بر اساس تقاضای مشتریان 
تولید شده است.وی بیان کرد: کلیه مراحل طراحی این محصول در دفتر 
طراحی کالیبر نورد و تولید آن درکارگاه نور 500 ذوب آهن انجام گرفت.سرپرست 
خدمات فنی تولید مدیریت نورد خاطر نشان کرد: بر اساس استاندارد مذکور 
نیاز است روی تیرآهن لوگوی تعریف شده حک شود. این مشخصه مهم،تولید 
محصول استاندارد ذوب آهن اصفهان را از سایر محصوالت فاقد کیفیت متمایز 
می کند. وی اضافه کرد: کیفیت این محصول هیچ تفاوتی با دیگر محصوالت 
ذوب آهن ندارد و بر اساس نیاز بازار داخلی و صادرات می توان تیرآهن های12 
و14 و16 و18 و20 را تولید کرد.  مهرابی در خصوص مشخصه این نوع تیرآهن 
گفت: مشخصه اصلی آن،سبک سازی سازه های فلزی و بلند مرتبه با رعایت 

کلیه پارامترهای ایستایی و مقاومتی است.

معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفای استان خبر داد:

 راه اندازی تیم های واکنش سریع
 در شرکت آبفای  استان اصفهان

با عضویت فعاالن فرهنگی سمیرم و کارشناسان شرکت آبفا؛

کارگروه تخصصی فرهنگی مدیریت مصرف آب در شهرستان سمیرم تشکیل می شود

مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان خبر داد:

 بهره وری سهام فوالد مبارکه با طرح تحول دیجیتال
 ۸ درصد افزایش می یابد

معاون بهره برداری ذوب آهن خبر داد:

تولید تیرآهن نیمه سبک بال نیم پهن )I-7( نمره 16 در ذوب آهن اصفهان 
در راستای مشتری مداری

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