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شهرداری نجف آباد درنظردارد به استناد مصوبه های شماره  99/145مورخ  ، 99/02/01شماره  99/1601مورخ

اســامی در نظر دارد نســبت به فروش مقداری ضایعات شامل آهن ،پالســتیک ،چوب و  ...اقدام نماید

 ، 99/06/03شماره  99/2826مورخ  ، 99/10/21شماره  ،99/564مورخ  99/03/07و شماره  99/2183مورخ
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قیمت پیشنهادی

سید محسن تجویدی – شهردار دستگرد

در مدارک مزایده اقدام نماید.
متقاضیان جهت کســب اطالعات بیشــتر و دریافت اســناد مزایده تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ
 1400/02/30به امور قراردادهای شهرداری نجف آباد مراجعه نمایند .برندگان اول ،دوم و سوم مزایده هر گاه
حاضربه انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد .سایراطالعات و جزئیات مربوط به مزایده
دراسناد مزایده مندرج است و شهرداری نجف آباد دررد یا قبول یک یاکلیه پیشنهادات مختارمی باشد.
م الف1130294:

محمد مغزی نجف آبادی – شهردارنجف آباد

کافه سیاست

دوشنبه  13اردیبهشت  20 / 1400رمضان  3 /1442می  /2021شماره 3243

صادق زیباکالم:

چقدرهزینه چاه ویل هستهای را بدهیم؟
یک فعال سیاسی اصالح طلب در کالب هاوس گفت :ایران چقدر باید هزینه چاه ویل هستهای را
بدهد؟صادق زیباکالم اظهار کرد :جمعه دور بعدی مذاکرات وین است که نشان میدهد آرام جلو
میرود .باید اول به این نکته بپردازیم که چرا هســتهای قاتق نان ما نشد و قاتل جان ما شد؟ ما از
سال  ۸۱چقدر هزینه به چاه ویل هســتهای بریزیم؟ چون در ایران پاسخگویی ندارد ،هر تصمیمی
هم درست است و هم درست نیســت .ولی باالخره یک روزی باید جواب بدهند مملکتی که وضع
واکسن و بهداشت و آموزشش این گونه است ،چرا باید این همه هزینه به چاه ویل هستهای بریزد؟

ادعای «کریمی قدوسی» درمورد خواهرزاده روحانی
نماینده مشهد و کالت در مجلس شورای اســامی با ادعای نفوذ سرویسهای جاسوسی سیاه،
ام آی سیکس و موســاد در بدنه دولت و نهاد ریاست جمهوری به تشــریح تعدادی از این نفوذها
پرداخت و خواستار رسیدگی سریع و صریح قوه قضاییه به این پروندهها شد.
کریمی قدوسی با تاکید براینکه یکی ازپروندههای مهم درنهاد ریاست جمهوری نفوذ امآیسیکس
انگلستان از طریق اسماعیل سماوی ،خواهرزاده رییس جمهور بود ،افزود :این سرویس جاسوسی
مرتب به خواهرزاده روحانی زنگ میزد و خط مشــی و مواضع رییس جمهور را به خواهرزادهاش
دیکته میکرد .عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه پرونده این فرد
همچنان در دادسرای رسانه در جریان اســت ،عنوان کرد :امیدواریم قوه قضاییه در خصوص این
پرونده به مردم اطالعرسانی کند و بگوید که چگونه رییس جمهور برای بازداشت خواهرزاده خود،
قوه قضاییه را تهدید میکرد.

رهبر انقالب:

سیاست خارجی درهیچ جای دنیا در وزارت خارجه تعیین نمیشود
حضرت آیت ا ...خامنه ای ،رهبر معظم انقالب در گفت وگوی مستقیم
تلویزیونی با مردم ،فرمودند :قله ماه رمضان ایام قدر و لیالی قدر اســت

کسانیکه مایل هستند دراینکارزارشرکتکنند به معنای واقعی برای

ما به این قله رسیدیم .از فرصت بی نظیر توسل و تضرع و دعا و طلب از

نرا
مردمکارکنند .انتخابات فرصت بیبدیلی استکه هیچ چیزی جای آ 

پروردگارعالم استفادهکنیم.

دراستحکام پایههای نظام نمیگیرد.

ایشان فرمودند :این ماه ضیافت الهی است .برترین ضیافت های الهی در

وقتی مردم حضور پیدا کنند هیچ قدرتی نمیتواند کشور را تکان دهد.

همین ایام مبارک است .این دعاییکه میکنید ،این توسلیکه میکنید،

پس هر کسی که در انتخابات شــرکت میکند برای سرنوشت کشور و

این اشکیکه می ریزید ضیافت های پروردگاراستکه به شما اعطا شده

آینده آن تالش میکنند.

است و برای خودتان و همه برادران دینی تان وکشورو جامعه تان دعاکنید

عدهای مردم را دلســرد میکنند .خدشــه کــردن در انتخابات و در

و ازخدا مطالبه و درخواستکنید و مطمئن به اجابت باشید.

دستگاههایی چون شورای نگهبان غلط است .همه انتخاباتهای ما سالم

اهم بیانات رهبرمعظم انقالب را درادامه بخوانید:

بوده است ،ممکن است تخلفاتی درگوشه وکناربودهکه رخ داده است ،امّ ا
تأثیری درنتیجه نداشته است.

در خصوصیات ایشــان(حضرت علی) آنهایی که چشمگیر هست

البته برخی انتخابات را وقتی قبول دارندکه نتیجه همان چیزی باشد

در درجه اول عدالت بیاغماض ایشان اســت و عدالت گسترده و بدون

که آنها میخواهند .اگر مطلوب آنها درآمد قبــول میکند انتخابات را

هیچ مالحظه .این عدالت عجیب و غریبکه انسان ازشنیدن آن حیرت
میکند .یا زهد و بیاعتنایی به دنیا برای شخص خود

روزنامه کیهان:

جهانگیری ،ماله کش دولت روحانی است
روزنامه کیهان با مدیریت حسین شریعتمداری با اشــاره به صحبت های جهانگیری ،معاون اول
رییسجمهور در کالب هاوس گفت :جهانگیری در انتخابات سال  ۹۶ماله کش «روحانی» بود.
روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت«:اســحاق جهانگیری» که نه فقط معاون اول روحانی که یکی
از بانیان و مسببان اصلی شــرایط امروز کشور اســت ،طی گفتوگویی تقریبا یک طرفه در شبکه
اجتماعی «کالبهاوس» در تشــریح اقدامات دولت ،بار دیگر به خوبی نشان داد که اصالحطلبان
استاد مسئولیتگریزی و فرافکنی در زمان پاســخگویی هستند .جهانگیری که همواره خودش را
هیچ کاره دولت میداند از یکسو مانند سال  ۹۶در قالب فردی «پوششی» برای مالهکشی روی
عملکرد و کارنامه ناموفق دولت تمام مشکالت کشور ،از ارز ۴۲۰۰تومانی و گرانی بنزین گرفته تا فایل
صوتی اخیر ظریف وحتی فســاد اقتصادی برادرش را هم به گردن دولت قبل ،منتقدان ،مجلس
یازدهم ،شورای هماهنگی سران قوا وترامپ انداخت و از سوی دیگر در راستای کارنامهسازی برای
دولت ادعاهای مضحکی همچون «دولتی بهترازما پیدا نمیکنید»« ،اگرما نبودیم وضع مردم بدتر
میشد»« ،مدیریت کشور در دوره ما شاهکار بود و »...را َتکرار کرد.

آذری جهرمی کاندیدای انتخابات می شود؟
فضای مجازی پر شده از گمانهزنی درباره کاندیداتوری محمد جواد آذریجهرمی ،وزیر ارتباطات.
منشأ این گمانه نیز توئیت حانیه سامعی مشاور وزیر جوان در امور بانوان است که نوشته «خبر آمد
خبری در راه است  » ...استفاده او از هشــتک آذری جهرمی و نزدیک به موعد ثبت نام نامزدهای
انتخاباتی سبب شده که برخی تصور کنند آذری جهرمی نیز نامزد خواهد شد و به این قضیه واکنش
نشان دهند .نکته قابل توجه آنکه اکثر کاربران نیز از طرح این احتمال ناراضی بودند.

این بزرگوار ،دنیا را آباد میکرد امّ ا برای خودش چیزی نمیخواست
و این حیرت آوراست ،شجاعت و دل رحیم آن بزرگوار ،عزم راسخ ایشان
نیســت به زورگویان ،فداکاری او در راه حق ،دریای حکمت او ،گفتار او
دریای حکمت بود .چیزهای عجیبی در زندگی این بزرگوار وجود دارد و
دشمنان هم به عظمت این حضرت اعترافکردهاند.
ما البته در این زمینهها عقب هســتیم .هم از لحاظ شخصی باید به
این بزرگوار اقتدا کرد هم در آداب حکومت کردن .خب امروز حکومت در
دست پیروان امیرالمومنین است .ما باید همین عدالت و شجاعت و زهد
را درعمل و رفتارخودمان رعایتکنیمکه خیلی عقب هستیم و سعیکنیم
تالشکنیم تا خود را به جلو ببریم.
خدا را شکر که مردان فداکاری در زمان ما هســتند و بودند و دیدیم
کســان زیادی را که در این جهت به امیرالمومنین اقتدا کردند و عاشق
شهادت بودند و خدای متعال نصیب آنها کرد .شهید سلیمانی را تهدید
کرده بودندکه تو را به قتل خواهیم رساند .ایشان به دوستانگفته بود من
را به چیزی تهدید میکنند که در کوه و پستی و بلندی دنبال آن هستم.
انشاءا ...خدا ما را جزء برخوردارشوندگان این مزیت بزرگ قراردهد.
روز معلم در جمهوری اسالمی برابر اســت با شهادت مرحوم شهید
مطهری .خصوصیاتی در ایشــان اســت که این برای همه معلمین چه
معلمین حوزههای علمیه چه دانشگاهها و مدارس بایستی همه این را
الگو قراربدهند.
ما سال گذشته روز کارگر برنامه خوبی داشــتیم .ارتباط تصویری با
کارگران وکارآفرینان برگزارشد و دیداربیادماندنی بود .امسال متاسفانه
به خاطر رواج اخیر این ویروس منحوس امکان این هم فراهم نشد که

کارگران در جایی جمع شوند و با آنها از دور صحبت کنیم و
این نوع انگلیسی این ویروس خطرش باالتراست آنطورکه میگویند.
جامعه کارگری حق بزرگی به گردن همه آحــاد جامعه دارد .چون در
اقتصادیکه میخواهد روی پای خودش بایستند و تکیه به خارج ازکشور
ندارد در چنین اقتصادی کارگر نقش مهمی ایفا میکند و ســتون اصلی
است .تولید وابسته بهکارگراست.
اگرمیخواهیم ازتولید ملیکشورحمایتکنیم باید ازکارگران حمایت
کنیم .این یک قلم مهم ازپشتیبانی است
حمایت های دیگری هســت که باید توجه بشــود از جمله مســئله
مهارتآموزی کارگرها و باید برنامهریزی وسیعی صورت بگیرد که برای
انواعکارگردها مهارت بیاموزیم و سطح تخصص آنها را باال ببریمکه هم
برای آنها نافع است هم بهکارارزش بیشترمیدهد .مسئله بیمه و درمان
یک مسئله دیگری ازحمایت است .اینها الزم استکه دربرخی بنگاههای
مردمی این به خوبی رعایت میشــود .همه باید رعایــت کنند و یکی از
مسائل اصلی بحث کارگری همین باید باشد .امنیت شغلی هم یکی از
انواع حمایتهاست.کارگرنباید دغدغه داشته باشدکهکارش را میگیرند
یا نه .اینکه به تعطیلی کارخانجات حســاس هســتیم به همین علت
است .کارگر باید امنیت شغلی داشــته باشد و بداند که شغل او تضمین
شده است.
مسئله مهم دیگر مسکن کارگر است که بخش مهم درآمد آن صرف
اجاره بها میشودکه برای مسکن آنها باید فکراساسیکرد.
یک جمله دربــاره انتخابات عرض می کنــم .دو مطلب؛ یکی اینکه
انتخابات به معنای واقعی کلمه یک فرصت مهم است و نباید مردم را از
انتخابات دلسرد کرد مطلب دیگر این است که انتخابات را با حرفهای

تله انفجاری جلوی پای «احمدینژاد»!
یک چهره اصولگراگفت :به نظرمیآید احمدی نژاد به دنبال فضاسازی استکه خودش را به عنوان یک اپوزیسیون داخلی مطرحکند و آرای خاکستری را به سمت
خودش سرازیرکند.حسینکنعانی مقدم ،عضو جبهه ایستادگی درباره تحرکات احمدینژاد و میزان خطرناک بودن رفتارهای او برای جریان اصولگرا اظهارداشت:
احمدینژاد مانور سیاسی میدهد ،اما میداند که ممکن است در انتخابات آینده صالحیتش تایید نشود؛ اما رای خود را جمع میکند برای اینکه از فرد دیگری
حمایتکند.این چهره اصولگراگفت :دوم اینکه به نظرمیآید به دنبال فضاسازی استکه خودش را به عنوان یک اپوزیسیون داخلی مطرحکند و آرای خاکستری
را به سمت خودش سرازیر کند ،یعنی هر کسی مخالف نظام اســامی میگوید باید برویم به احمدی نژاد رای بدهیم چرا که بهتر از این اپوزیسیون داخلی پیدا
نمیکنیم که موقعیت و جایگاه نیز داشته باشد .احمدی نژاد خودش را به عنوان یک تله انفجاری وارد میکند که ممکن است به مرگ سیاسیاش ختم شود.
کنعانی مقدم درباره حضور افرادی مثل پزشکیان ،عارف و هاشمی در عرصه انتخابات با بیان اینکه همه هیزم انتخابات هستند و فقط میتوانند انتخابات را گرم
کنند ،بیان کرد :در عین حال اصالح طلبان اعتماد عمومی شان را از دست دادهاند و باید به دنبال اعتمادسازی بروند.

محمد جواد ظریف:

همه را بخشیدم ،امیدوارم
مردم هم مرا ببخشند
وزیر امور خارجه در صفحه خود در شبکههای
اجتماعی نوشت :اگر میدانستم جملهای از
عرایضم درباره سردارسلیمانی انتشارعمومی
پیدا میکند ،حتما همچون گذشــته آن را بر
زبــان نمیآوردم.جواد ظریــف ،وزیر خارجه
کشورمان در پستی اینستاگرامی در سحرگاه

نیویورک تایمز گزارش داد:

 ۱۹ماه مبارک رمضان نوشت« :یک هفته ای

ادامه مذاکرات ایران و عربستان درسطح سفیر
در ادامه بروز نشــانه های مثبت در روابــط ایران و

مقامهایی از ایران و عراق به طور غیررســمی انجام

عربســتان ،نیویورک تایمز به نقل از دو مقام عراقی

این مذاکرات را تایید کردهاند.نیویورک تایمز به نقل

و دو مقام ایرانی نوشت دور جدید مذاکرات ایران و

از تحلیلگران نوشت تغییرات جدید در دولت آمریکا

عربستان سعودی در ماه جاری میالدی در بغداد و

و همچنین کاهش توجه واشــینگتن به خاورمیانه

احتماال در سطح ســفیران دو کشور برگزار میشود.

در بلندمدت ،موجب شــده که ســعودیها در تعهد

این روزنامه روزشنبه  ۱۱اردیبهشت همچنین به نقل از

آمریکا نسبت به دفاع از ریاض تردید کنند و رویکرد

یک مشاوردولت ایرانکه نامش فاش نشدهگزارش

آشتیجویانهتری نســبت به ایران اتخاذ کنند.اخیرا

داد درمذاکرات اخیرمیان ایران و عربستان سعودی

نیز محمد بن ســلمان ولی عهد سعودی سه شنبه

در روز نهم آوریل در بغــداد ،خالد الحميدان ،رییس

شــب در یک گفتوگوی تلویزیونی اعــام کرد که

سازمان اطالعاتی سعودی و سعید ایروانی ،معاون

«عربستان خواستار برقراری روابط دوستانه با ایران

دبیرشورای عالی امنیت ملی ایران ،حضورداشتند.

است».بنسلمان در ادامه این گفتوگو عنوان کرد:

برگزاری این مذاکرات را اولین بار فایننشــال تایمز

«مشکل ما رفتارهای منفی ایران از برنامه هستهای

فاش کرد ،اما تاکنون نه تهران نــه ریاض به صورت

و موشکهای بالستیک این کشور گرفته تا حمایت

رســمی این مذاکرات را تایید نکردهاند .با این حال،

از «شــبه نظامیان» در منطقه است ،اما عربستان با

متهم میکنند وکسانیکه برگزارکننده بودهاند را متهم میکنند.گاهی هم
مثل  88اغتشاش راه میاندازند .البته متهم کردنها بیاخالقی است،
اغتشاشات جرم است.
البته ازبرخی مسئولینکشورهم این روزها حرفهایی شنیده شدکه
برای انسان مایه تعجب و مایه تأسف است .شنیدیمکه رسانههای دشمن
و مخالف جمهوری اسالمی هم پخشکرده اند .انسان متأسف میشود
وقتی اینها را میشنود
برخی از ایــن حرفها تکرار حرفهــای آمریکاســت .فرض کنید
آمریکاییها سالهاســت از نفوذ جمهوری اســامی به شدت ناراحت
هستند .از شــهید ســلیمانی به خاطر این ناراحت بودند و به این خاطر
ایشان را به شهادت رساندند.ما نباید حرفی بزنیم که این معنا را تداعی
کند که داریم حرف آنها را تکرار میکنیم چــه در باره نیروی قدس چه
شخص شهید سلیمانی.
برنامههای کشــور اعــم از برنامههای نظامی و علمــی و فرهنگی و
دیپلماسی است.و مجموعه اینها سیاســت کشور را تشکیل میدهد.
ً
اصال معنــی ندارد و این خطای
این که این بخش آن بخش را نفی کند

ً
انصافا نیروی
بزرگی استکه ازمسئول جمهوری اسالمی نباید سربزند.

قدس بزرگترین عامل موثر در جلوگیری از دیپلماسی منفعل در غرب
آسیاست .این نیرو ،سیاست جمهوری اسالمی را تحقق بخشید .غربیها
اصراردارندکه سیاست خارجه ایران زیرپرچم آنها باشد.
این را هم همه بدانند که سیاست خارجی در هیچ جای دنیا در وزارت
خارجه تعیین نمیشــود .در همه جای دنیا مربوط به مجامع باالدستی
و مسئولین عالی رتبه هســتندکه تعیین میکنند .البته وزارتخارجه هم
مشارکت دارد .اما مجری است.

چهره روز

عضو جبهه ایستادگی مطرح کرد:

است که در پی پخش برداشت و تحلیل تلخ
این دانشــجوی روابط خارجــی از یک برهه
تاریخی -آن هم صرفــا برای انتقال صادقانه
تجربیات به مسئولین آینده و بدون هیچگونه
قصدی برای انتشار وسیع و یا حتی محدود
آن-احساسات پاک عاشقان شهید واالمقام
کشورهای منطقه و دنیا برای ایجاد راهحل جهت رفع
این مشکالت همکاری میکند».ولی عهد عربستان
سعودی در ادامه اظهار داشــت که «ایران همسایه
عربستان است و ریاض برداشتن روابط خوب با این
کشور تاکید دارد».در واکنش به این اظهارات سعید
خطیب زاده ،سخنگوی وزارت امورخارجه ایرانگفت:
«با دیدگاه های سازنده و روشگفت وگو محور ،این
دوکشورمهم منطقه و جهان اسالم می توانند با پشت
سر گذاشتن اختالفات ،وارد فصل تازه ای از تعامل و
همکاری شوند».

عکس روز
چرا پیراهن همسر
بایدن توجه همه را
جلب کرد؟
بانوی اول کاخ سفید هنگام حضور
درکناررییس جمهوربرای سخنرانی
در کنگره ایاالتمتحده ،نســخهای
سرمهای رنگ ازلباس شب سفیدی
را به تن داشــت که گابریال هرست
طراحیکرده و او آن را هنگام ورود به
کاخ سفید در ماه ژانویه پوشیده بود.
این پیراهن ازپارچههای بازیافتی در
طراحی خود استفاده میکند.
عکس :؟؟؟

بیهوده و وعدههای فرینبده و بدون پشتوانه نباید خرابکرد.

سردار سپهبد قاسم ســلیمانی و خانواده آن
شــهید و به خصوص شــیر دخترش زینب
خانم –که برایم همچون فرزندان خودم عزیز
اســت  -جریحهدار شده اســت .برخی هم

بین الملل
خط و نشان کره شمالی برای «بایدن»
کرهشمالی با صدورچند بیانیه ازایاالت متحده و متحدانش درکرهجنوبی انتقاد و تاکیدکرد صحبتهای
اخیر از ســمت واشــنگتن اثباتی بر سیاســت خصمانه آنها و نیازمند یک واکنش مقتضی از سوی
پیونگیانگ است.به نقل ازخبرگزاری رویترز ،این بیانیههاکه درخبرگزاری دولتیکرهشمالی موسوم
به «کیسیانای» منتشرشد ،پس ازآن بودکه روزجمعهکاخ سفیدگفت مقامهای آمریکایی بعد از
چند ماه بررسی درسیاست خودشان درقبالکرهشمالی را به پایان رساندهاند و درادامه به چالشهای
پیش روی جو بایدن ،رییس جمهوری آمریکا اشاره داشت که به دنبال فاصله گرفتن از شکستهای
دونالد ترامپ است.دریکی ازبیانیهها یک سخنگوی وزارت خارجهکرهشمالی ،واشنگتن را به اهانت به
شأن رهبرکرهشمالی ازطریق انتقاد ازوضعیت حقوق بشری اینکشورمتهمکرد.

«بایدن» طی  ۱۰۰روز ۴۰فرمان اجرایی امضا کرد
رییس جمهوری آمریکا تنها طی  ۱۰۰روز نخســت ریاســت جمهوری خود  ۴۰فرمان اجرایی را به امضا
رساند که اکثر آنها مربوط به برگرداندن احکام رییس جمهوری قبلی آمریکا بود.نشریه آمریکایی لس
آنجلس تایمز با جمع بندی از احکام اجرایی بایدن درایــن دوره کوتاه مدت افزود :زمان و هزینه باالیی
برای بازگرداندن احکام رییس جمهوری سابق آمریکا توسط رییس جمهوریکنونی دردفترکاخ سفید
اتالف شد.یو .اس .ای تودی نوشت :اززمان به دستگرفتن اموردرکاخ سفید توسط جو بایدن ،وی احکام
اجرایی را به امضا رساندکه طیفگسترده ای ازمسائلگوناگون همچون مقابله با ویروسکروناگرفته تا
امور بین الملل ،محیط زیست و حقوق کارگری را در بر می گرفت؛ اما اکثر آنها درباره باطل کردن احکام
رییس جمهوری قبلی آمریکا بود.

تالش کردهاند از این شرایط ناگوار وسیلهای
برای برهم زدن همدلی میان آحاد مردم دالور
این مرز و بوم و یا ابزاری بــرای اهداف کوتاه
سیاسی بسازند .از همه بزرگوارانی که در این
روزها  -با علم به عشــق و همراهی دیرینم با
شهید سلیمانی-با حمایت و روشنگریهای
خود بنده را مرهون لطفشــان قــرار دادهاند
سپاسگزارم.الزم است تاکید کنم که عرایض
بنده-که هیچ ادعایی جز صداقت بر قطعیت
آن ندارم -ذرهای از عظمت شهید سلیمانی و
نقش بیبدیــل او در بازآفرینی امنیت ایران،
منطقه و جهان نمیکاهد .ولی اگرمیدانستم
جملــهای ازآن عرایض انتشــارعمومی پیدا
میکند ،حتما همچون گذشــته آن را بر زبان
نمــیآوردم .نه بــرای اینکه مــردم را محرم
نمیدانم ،بلکه از آن جهت که در جهان به هم
پیوسته کنونی که انتخاب مخاطب را ناممکن
ساخته و درآشفتهبازارسیاست ،اغیاررا محرم
نمیشمارم .هر چه داریم از این مردم است و
همانگونه که برادرم شهید حاج قاسم جانش
را فدای این مردمکرد ،من هم اگرآبرویی دارم
آن را با افتخارفدای همین مردم میکنم .

شورای علمای افغانستان:

جنگ جاری «جهاد» نیست ،حرام است
شورای سراسری علمای دینی افغانستان جنگ جاری در این کشــور را «حرام» خوانده و تاکید کردند
که این جنگ ،جهاد نیست و باید پایان یابد.به نوشته روزنامه ایندیپندنت ،رییس و اعضای سرتاسری
شورای علمای دینی افغانســتان (شیعه و ســنی) ،در ضیافت افطاری که از سوی محمد اشرف غنی،
رییسجمهوری این کشور به ارگ دعوت شــده بودند ،حمایت و پشــتیبانی خود را از نظام موجود در
افغانستان اعالمکردند و جنگ جاری دراینکشوررا حرام خواندند و برپایان یافتن هرچه زوترآن تاکید
کردند.آنان طالبان را فاقد یک برنام ه یا طرح برای پایان جنگ و تامین صلح دراینکشوردانستند وگفتند:
جنگ جاری دشمنان افغانستان حرام است و جهاد نیست .ما ازروند صلح حمایت میکنیم و خواهان
آتشبس فوری هســتیم ،زیرا آتشبس نیاز مبرم برای مذاکرات صلحی است که باید به وجود بیاید.
علمای دینی این کشور ،ضمن محکوم کردن تروریسم تاکید کردند که مسئولیت علمای دینی است تا
از مردم ،تقویت روحیه نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان حمایت و تالش کنند تا جنگ پایان یابد و
صلح و ثبات پایدارتامین شود.

نماینده ویژه رییس جمهوری روسیه در مسائل افغانستان:

آمریکا باید با طالبان سازش کند

نماینده ویژه رییس جمهوری روسیه درمسائل افغانستان و مدیراداره دوم آسیایی وزارت امورخارجه این
کشوردرمصاحبهای تلویزیونی اعالمکردکه ایاالت متحده مجبورخواهد شد راه سازشکارانهای پیداکرد
تا جنبش طالبان (که فعالیت آن درروسیه ممنوع است) ازاقدام برای ازسرگیری درگیریهای گسترده
مسلحانه در افغانســتان خودداری کند.کابلوف گفت« :آمریکاییها باید بتوانند با طالبان به نوعی
سازش دست یافته و آنها را متقاعد کنند که از آغاز مجدد اقدامات مسلحانه گسترده خودداری کنند.
چنین کاری چندان ساده نبوده و عوامل زیادی میتواند در آن موثر باشد.

کافهاقتصاد
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مطلبی در مورد تحقق شعار سال

درحرکت علمی،دیو بروکراسی سنگ اندازی می کند

تولید گندم در اصفهان افت محسوسی خواهد داشت؛

افشین ماهوشی

ناقص امنیت غذایی
پازل
ِ

جمله ای از مرحوم شریعتی نقل شــده که «:برای کوبیدن یک حقیقت  ،خوب به آن حمله نکن،
بد از آن دفاع کن حقیقت نابود خواهد شــد» .گاهی حکایت حمایــت از کارآفرینان وخصوصی
سازی در ایران همین گونه است .از زمانی که به اسم پیاده سازی اصل  44شرکتهای دولتی وارد
خصوصی سازی شدند ،بنیانگذار اقتصاد خصولتی شــد و پای رانت را به اقتصاد ایران باز کردند.
پیشبینی میشود که مزارع زیر کشت آبی استان بین  ۲۰تا  ۲۵درصد
افت عملکرد تولید داشته باشد.
فیروزنیا با بیان اینکه سطح زیر کشت دیم گندم و جو تاکنون آسیب
ندیده و حذف نشده است ،اظهار داشت :با وجود این اگر طی دو هفته
پیــش رو بارندگی موثری در مناطق کشــت دیم اتفاق نیفتد شــاید
امســال حذف  ۱۰۰درصدی مزارع دیم را شاهد باشیم زیرا این اراضی
هیچ منبع تامین آبی ندارند .در حالــی که پیشبینیها از بارشهای
خوب در بهار حکایت داشت؛ اما متاســفانه امسال یک بهار استثنایی
اســت که تاکنون هیچ بارندگی رخ نداده و نگــران حذف مزارع دیم
هستیم.
در این شرایط سیاست های خرید تضمینی گندم هم از سوی بسیاری
از کارشناسان و کشاورزان غیر کارشناسی و نامناسب عنوان شده و هم
مجلس و هم فعاالن صنفی نســبت به آن اعتراضات زیادی را مطرح
کرده اند .از جمله رییس کمیســیون کشــاورزی ،آب و منابع طبیعی
مجلس ضمن انتقاد از طرح دولت در اعطای مشــوق  ۱۰۰۰تومانی به
کشــاورزان در خرید گندم گفت :این طرح غیرکارشناسی ،ناصحیح و
صدقه پروری است.
ســیدجواد ســاداتی نژاد با بیان اینکــه رییس جمهــور معتقد بود

در حالی که طی سال های نه چندان دور

خشکســالی حاکم بر اســتان پیشبینی میشــود حــدود  ۴هزار

قیمــت محصوالت کشــاورزی نبایــد تغییر پیــدا کنــد ،تاکید کرد:

جشــن خودکفایی تولید گندم را برگزار

هکتار از مزارع زیرکشــت آبی گندم و جو امســال حذف شــده و تا

چگونه اســت که در دیگر کاالها و خدمات در ســطح کشــور شــاهد

کردیم ،کارشناسان و آمار و ارقام می گویند به زودی باید دوباره برای

 ۲۵درصــد تولید کاهــش یابد.پیمــان فیروزنیا با بیــان اینکه برای

افزایــش زیاد قیمتها هســتیم؟ عدم افزایــش قیمت محصوالت

تامین این ماده غذایی دست به دامن واردات شویم .افت تولید گندم

کشــت گندم و جو از پاییز برنامهریزی میشــود ،اظهار داشــت :با

کشــاورزی خالف منویات رهبر معظم انقالب در حمایــت از تولید و

مرضیه محب رسول

با توجه به شــرایط پیش رو تا  50درصد کمتر از ســال های قبل هم

توجه به اینکه ســطح قابل توجهی از اراضی کشــاورزی اســتان به

تولیدکنندههاست.

پیشبینی می شود .برخی از اخبار در حوزه کشت و تولید گندم حتی

رودخانــه زایندهرود وابســته اســت و امســال آب در زمان کشــت

رییس کمیســیون کشــاورزی ،آب و منابع طبیعی مجلس شورای

شوکه کننده است .رییس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی گفته

پاییزه در رودخانه رهاســازی نشــد ،بخشــی از مزارع کشت انجام

اســامی با بیان اینکه قیمت چهار هزار تومان برای هر کیلوگرم گندم

است :در برخی استانها ،بعضی از کشــاورزان مزارع سبز گندم را به

نشده است.

به هیچ عنوان پاســخگوی هزینههای گزاف کشــاورز نیســت ،ابراز

دامداران فروختهاند و آنها نیز ایــن محصول را میچینند و به عنوان

مدیر زراعت ســازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان ادامه داد :کم

داشت :این باعث میشــود که مزارع گندم به مکانی برای چرای دام

خوراک دام استفاده میکنند.

بارشی سبب شده که مزارع کشاورزی اوضاع مناسبی نداشته باشند و

تبدیل شود.وی با اشــاره به اینکه حداقل قیمت برای خرید گندم از

این فعال بخش خصوصــی اضافه کرد :دلیل ایــن موضوع در وهله

بسیاری از کشاورزان که امکان تامین آب برای ادامه رشد و نمو گیاهان

کشــاورزان باید کیلویی پنج هزار و  ۸۰۰تومان باشــد ،تصریح کرد :با

اول به عدم تناسب قیمت گندم نسبت به جو و سایر نهادههای دامی

ندارند ،به چرای مزرعه مبادرت کردند.

این وجود اصرار ما بر این اســت که طبق قانون باید شورا قیمت گندم

بازمی گردد و دلیل دیگر آن پایین بودن عملکرد مزارع گندم به دلیل

مدیر زراعت ســازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان ادامه داد :با

را مشخص کند.

کاهش بارندگی و شرایط اقلیمی است که باعث شده کشاورزان مزارع

تداوم خشکی و نبود آب پیشبینی میشود چهار هزار هکتار از مزارع

به نظر می رسد در شــرایط کنونی کشور به ســرعت به سمت و سوی

را سبز واگذار کنند تا نخواهند هزینه برداشت برای محصول بپردازند.

زیر کشت آبی گندم و جو امسال حذف شــود و سطحی از اراضی که

واردات گندم پیش خواهد رفت؛ اتفاقی که بی شــک نقش دالالن و

در اصفهان هم کــه همواره یکــی از قطب های تولید گنــدم و جو در

آبیاری شــده نیز به دلیل تامین نشدن آب کافی دچار افت عملکردی

شــوک های ارزی بر آن موثر خواهند بود .در این شــرایط سوال این

کشــور بوده اســت ،وضعیت چندان خوب نیســت .مدیــر زراعت

خواهد شد.

است که سیاســت های دولت دقیقا در کجای نقشــه امنیت غذایی

ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان اصفهان اعــام کرد بــا توجه به

وی گفت :با توجه به خشکسالی حاکم بر استان و تداوم این وضعیت

مردم قرار گرفته است؟

اخبار
معاون اداره کل راه و شهرسازی اصفهان:

درج اطالعات سکونتی درسامانه امالک
برای تمام کدملیها آزاد شد
معاون مسکن و ســاختمان اداره کل راه و شهرسازی اســتان اصفهان گفت :ثبت اطالعات ملکی
در سامانه ملی امالک و اسکان کشــور برای تمام سرپرســتان خانوار از  ۱۰اردیبهشت تا  ۱۹خرداد
امکانپذیر اســت.امیر زاغیان با اعالم این خبر ،اظهار کرد ۹ :اردیبهشــت ماه مهلت ثبت اطالعات
سکونتی براساس نوبتبندی رقم آخر کدملی سرپرســتان خانوار در سامانه ملی امالک و اسکان
کشــور به پایان رســید.وی افزود :افراد جامانده از ثبت نام طبق اعالم از تاریخ  ۱۰اردیبهشت تا ۱۹
خردادماه ســال جاری می توانند بدون در نظر گرفتن آخرین رقم کد ملیشان ،اطالعات ملکی و
سکونتی خود را در این سامانه درج کنند.معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان
اصفهان خاطرنشــان کرد :طبق الزام قانونی (اصالحیه ماده  ۵۴مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
مصوب دی  ،)۱۳۹۹تمام سرپرستان خانوار اعم از شهری و روســتایی ،مالک و مستاجر ،مکلف
هستند اطالعات محل سکونت و امالک تحت مالکیت خود را با مالکیتهای رسمی ،وکالتی ،تعاونی
شهری و روستایی در سامانه ملی امالک و اسکان کشور به نشانی  https://amlak.mrud.irثبت
کنند.وی خاطرنشان کرد :زمان خوداظهاری و درج اطالعات سکونتی و ملکی از تاریخ  ۱۹فرودین
ماه آغاز شده بود تا  ۱۹خرداد ماه  ۱۴۰۰ادامه دارد.

طبیعی مجلس:

صدای کشاورزان اصفهان
باید شنیده شود
عضو کمیســیون کشــاورزی ،آب و منابع
طبیعی مجلــس گفت :نــدای مظلومیت
کشاورزان و مردم اصفهان را مسئوالنکشور
و مردمکل ایران باید بشنوند.حجت االسالم
محمد تقی نقدعلی با اشاره به بازدید هوایی

استان اصفهان حدود  ۱۱هزار هکتار است که از این میزان هفت هزار هکتار آن آبی و چهار هزار هکتار
هم دیم است .سالیانه حدود  ۹هزار تن بادام و هزار تن چغاله بادام در این باغها تولید و روانه بازار
میشود.احمد رییس زاده ادامه داد :بیشتربادام و چغاله بادام استان اصفهان تولید شهرستانهای
نجفآباد ،لنجان و تیران و کرون است و البته شهرســتانهای کاشان ،شهرضا ،دهاقان و اصفهان
هم در سطوح کمتر این محصول را تولید میکنند.مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان
اصفهان خاطرنشــان کرد :معموال چغاله بادام در بازارهای داخلی به فروش میرسد و متاسفانه با
وجودکیفیت و توان رقابتی باال ،به هیچکشوری صادرنمیشود.رییس زادهگفت :قیمت چغاله بادام
بسته به شرایط عرضه و تقاضا وکیفیت محصول متغیراست .باغداران به علت ماندگاری بیشتربادام
و بیشتر بودن قیمت آن نسبت به چغاله ۹٠ ،درصد محصول خود را به صورت بادام به بازار میدهند.

سرپرست شرکت آب منطقهای استان :سد زاینده رود تنها  ۲۸درصد آب دارد

خشکسالی پشت دروازه شهر!

سرپرست شــرکت آب منطقهای اســتان اصفهان گفت :هم اکنون  ۲۸درصد از حجم ذخیره آب
زایندهرود پر بوده و مابقی خالی است و نسبت به سال گذشته  ۴۰درصد کاهش داشته است.حسن
ساسانی اظهار کرد :حجم ذخیره آب سد زایندهرود در حال حاضر  ۳۹۷میلیون متر مکعب است،
در حالی که در مدت مشابه سال گذشته حجم ذخیره آب پشت سد  ۵۷۵میلیون متر مکعب بوده
است.وی افزود :میزان بارشها از اول ســال آبی تاکنون  ۸۱۰میلیمتر بوده و این مقدار در مدت
مشابه سال گذشته یک هزار و  ۱۲۷میلیمتر و در متوسط بلند مدت یک هزار و  ۳۳۵میلیمتر بوده
است.سرپرست شرکت آب منطقهای استان اصفهان تصریح کرد :بارشها نسبت به سال گذشته
کاهش  ۲۸درصدی و در متوسط بلندمدت کاهش  ۳۹درصدی داشته است.ساسانی خاطرنشان
کرد :با پیشبینی سازمان هواشناسی بارشهای اردیبهشتماه نزدیک به حد نرمال است ،اما جبران
کننده کسری ذخیره آب ناشی از نبود بارشهای زمستان گذشته و فروردینماه امسال نخواهد بود
و صرفهجویی در همه بخشها از جمله شرب ،بهداشت و صنعت ضروری است.

آب مکاتبات و مذاکرات بسیاری با رؤسای
سه قوه صورت گرفته و همچنان نمایندگان
پیگیر این موضوع هستند.وی یادآور شد :با
وجود این جمعیت در استان اصفهان و این
وســعت در حال حاضر حدود  ۳۰۰میلیون
متر مکعب آب پشت سد زایندهرود وجود
دارد در حالی که خوزســتان با وجود اینکه
میگویند بارندگی نداشته ۱۸ ،میلیارد متر
مکعب آب پشت سدهای این استان است.

داشته است  .ضمن اینکه برای حرکت شتابان به ســمت دانش و فناوری تحقیقات نخبگان و
پژوهشگران در چنبره مسائل اداری – مالی سرگردان می ماند و محقق را از كرده خود پشيمان
می کند(.گرچه این رویه در سال های اخیر قدری اصالح شده است).مشکل دیگر تکلیف گرایی
به جای نتیجه گرایی است ،یکی از عوامل فرهنگی برون سازمانی که متاسفانه با سوء استفاده از
مفاهیم ارزشی بسیار واالی دینی توسط افراد یا برخی مدیران ناالیق و ناشایست مورد استفاده
قرارگرفته است .عده ای مامور به تکلیف بودن را دستاویزی برای تنبلی خود در نرسیدن به نتیجه
و اثر بخشی قرار می دهند و عقیم ماندن فعالیت را به قضا و قدر نسبت می دهند و سریعا مامور
به تکلیف بودن را مطرح می کنند.دیگر مواردی که حرکت علمی کشور را کند می کند،حرکت های
علم ستيز  ،ناکارآمدی سيســتم اداری و اجرايی در حمايت از نوآوران و پژوهشگران و اقدامات
پژوهشی ،فقدان اخالق وبی توجهی به فرهنگ مطالعه و...است.در مجموع يکی از عوامل مخل
در امر توسعه علمی كه باعث پديده شوم فرار مغزها می شود،از همين بی توجهی ها نشأت گرفته
است.بی توجهی مســئولین به اینگونه امور در آینده ســبب معضالتی می شود که روزگاری آه و
حسرت دست روی دست گذاشتن را برای شان به دنبال خواهد داشت!

بهره برداری ازسه هزارواحد مسکن محرومین
مدیر کل بنیاد مســکن اســتان اصفهان از آغاز عملیات ســاخت  97درصد واحدهای مسکونی
مشمول طرح احداث سه هزار واحد مسکن محرومین در این استان خبر داد.غالمحسین خانی
عنوان کرد :به همین منظور  4012خانوار نیازمند در سطح اســتان شناسایی و مورد ارزیابی واقع
شدند که در این بین برای سه هزار و  557خانوار پرونده تشکیل شد و از آن جا که سهمیه استان
سه هزار مسکن بود ،سه هزار نفر از این بین جهت دریافت تسهیالت به بانکهای مربوطه معرفی
شدند.وی اظهار کرد 97 :درصد از ثبت نام شوندگان در این طرح عملیات ساخت و ساز را آغاز کرده
و  425واحد مسکونی به مرحله قابل سکونت رســیدهاند.مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی
استان اصفهان عنوان کرد 90 :میلیارد تومان برای این طرح به عنوان کمک بالعوض به خانوارهای
ثبت نام شده در استان اصفهان در نظر گرفته شــده که تاکنون  44میلیارد و  185میلیون تومان
آن پرداخت شده است.میزان تســهیالت بانکی مسکن محرومان اســتان اصفهان  ۱۵۰میلیارد
تومان و بالعوض آن  ۹۰میلیارد تومان است و برای هر واحد مسکونی که حداکثر زیر بنای  ۶۰متر

عرضه و تقاضا تعیین میکند و در حال اجرای نظام مدیریت شناور ارزی هســتیم.نماینده مردم اصفهان در مجلس افزود :جهانگیری باید درباره ادعای خود
مبنی بر محدودکنندگی نرخ ارز توسط مجلس ،مستنداتش را ارائه کند .حتی یک مصوبه و صورتجلســه در مجلس مبتنی بر ادعای معاون اول رییس جمهور
وجود ندارد.وی اظهار کرد :اســحاق جهانگیری حداقل با رییس بانک مرکزی هماهنگی داشــته باشــد .مجلس همواره از کاهــش و تعدیل نرخ ارز حمایت
جدی داشته است.

توسعه صادرات صنایعدستی اصفهان ازطریق حمل و نقل هوایی

ناخوشی دارد ،گفت :خوشبختانه مقدمات

آن بحرانزده اســت و در راستای مدیریت

و بند در بازار سرمایه و...از جمله مسائلی است كه تصمیم ســازان کالن کشور را به خود مشغول

تصریح کرد :ما درباره نرخ ارز تاکنون هیچگونه مصوبه محدودکنندهای نداشتهایم ،اتفاقا بانک مرکزی همیشه مدعی بوده که نرخ ارز را بازار و سامانه نیما و میزان

سوء مدیریت و بارگذاریهای گذشته حال

ادامه داد :امروزه اصفهان و شهرستانهای

در بخش های داللی و خدماتی  ،سوءاســتفاده از بازار بورس و خريد و فروش های همراه با زد

زمان فعالیت مجلس یازدهم تا کنون برگزار کرده است ،البته نرخ ارز نباید با دخالت تعیین شود بلکه باید از طریق سیاست گذاری صحیح مدیریت شود.طغیانی

وی با بیان اینکه رودخانه زایندهرود در اثر

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت :ســطح زیر کشت باغهای بادام

از دارايی فكری نیروی انســانی برای درآمد زايی و همچنين راهكارهای افزايش سرمايه گذاری

ادعایی میکند.مهدی طغیانی ادامه داد :کمیسیون اقتصادی جلســات متعددی را برای کاهش و مدیریت نرخ ارز با حضور مسئوالن دولتی طی همین مدت

طرح برای مدیریت آب صورت گرفته است.

الزم را انجام دهیم.حجت االسالم نقدعلی

مثال امور مالی و جبران كسر اعتبار و بينش غالب مديران بر مبنای كاهش هزينه به جای استفاده

گفت:به تازگی شاهد بیان این اظهارات از ســوی جهانگیری بودم و این سوال پیش آمد که معاون اول رییس جمهور براســاس چه معیار و مستنداتی چنین

میدانی به منظور مطالعه بیشتر و بهتر یک

در مجلس شــورای اســامی رایزنیهای

تفكر غالب مديريتی اســت که چندان به نوآوری و دانایی در مقابل ساير امور اهمیتی نمی دهد!

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به ادعای معاون اول ر ییس جمهور در فضای مجازی مبنی بر اینکه مجلس اجازه کاهش نرخ ارز را نمیدهد،

تخصیص حقابه اظهار داشــت :این بازدید

جای خالی چغاله بادام درصادرات

توسعه خالقیت را تضعیف می کند.از جمله مشکالت سازمانی تضعیف کننده تولید و کارآفرینی

مجلس درباره نرخ ارز ،مصوبه محدود کنندهای نداشته است

اخیر و تجمعات اعتراضی کشاورزان به عدم

و برنامه میدانی این طرح در دســتور کار

 ،نبود حمايتهای مديران ارشــد از جمله موارد مهمی اســت كه افراد خالق و کارآمد را نگران و

نماینده مردم اصفهان در مجلس :

از حوضه آبریز زایندهرود در پی کمآبیهای

نمایندگان قرار گرفته تا در آینده هم بتوانیم

عالوه بر موارد مذکور چالش دیگر سوء مديريت در بها دادن به امور نخبگان و نخبه پروری است

را رعایت کرده باشد.

خبر روز
عضو کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع

این رویه برخالف توســعه دانایی محوری به ســرقت اطالعات بها میدهد تا اشتراک اطالعات!

ع دستی
ث فرهنگی،گردشگری و صنای 
مدیرکل میرا 
اســتان اصفهان از برنامهریزی در راســتای توسعه
صادرات صنایعدســتی اســتان اصفهان بهویژه به
کشورهای مختلف از طریق حمل و نقل هوایی خبر
داد.فریدون الهیاری اظهار داشت :با توجه به اینکه
اســتان اصفهان در مرکز ایران واقع شده و بر خالف
استانهای مرزی امکان مبادله زمینیکاالهای خود
را با سایر کشورها ندارد ،تاســیس پایانه بار هوایی
در فرودگاه نقش مهمی در توســعه صادرات استان

عکس روز
کارگران ،درهرم
داغ کوره آجرپزی
کارگران کــوره هــای آجر پزی
مردمانی سختکوش هستندکه
در میان خاک و آتش ،دشواری
های این حرفه را به جان خریده
و مصالح ســاخت و ساز بناها و
برج های عظیم در کالن شهرها
را تولید می کنند.

اصفهان به کشورهای مختلف ایفا میکند.مدیر کل

فعاالن صنایعدستی اصفهانکه درایام شیوع بیماری

میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان

کرونا ضررهای فراوانی را تجربه کردهاند ،بپردازیم.

اصفهان افــزود :در حال حاضر از یکســو بیش از

وی ادامه داد :درایام شیوع بیماریکرونا ،بازارتجارت

 ۷۰درصد محصوالت صنایعدســتی ایران در استان

الکترونیک صنایعدستی دراصفهان با حمایت دولت

اصفهان تولید میشود و از سوی دیگر میز صادرات

رونق گرفته ،لذا با تشــکیل کارگروهی مشــترک و

صنایعدستی ایران نیز در اســتان اصفهان مستقر

در راســتای حمایت تولیدکنندگان و صادرکنندگان

اســت،بنابراین بهنظر میرسد تاســیس ترمینال

صنایعدستی ،صادرات صنایعدستی را ازطریق پایانه

«کارگو» درفرودگاه بینالمللی شهید بهشتی اصفهان

بارهوایی اصفهان رونق میبخشیم.

فرصت مناسبی را بهویژه در ایام شیوع بیماری کرونا

پایانه بار هوایی (کارگو) فرودگاه شــهید بهشــتی

فراهم آورده تا با تشریک مســاعی تولیدکنندگان و

اصفهان ازسال  ۱۳۹۸فعالیت خود را بهصورت رسمی

صادرکنندگان صنایعدستی ،در حالی که هم اکنون

آغازکرده است .درطی این مدت مسئوالن این پایانه

بهدلیل فقدان ورودگردشگربه ایران با معضل عرضه

کاالهایی را به مبلغ  ۱۴/۵میلیون دالرازمقصد استان

صنایعدستی مواجه هستیم ،از این طریق این درگاه

اصفهان به اقصی نقاط جهان بهویژه کشورهای حوزه

جدید به نجات صنایعدستی اصیل ایرانی و بهویژه

خلیج فارس حملکردهاند.
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مفاد آراء
 2/29آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی اداره ثبت اسناد کاشان
برابر آراء صادره هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی
مستقردر اداره ثبت اسناد و امالک کاشان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان
محرز گردیده است  .لذا مشــخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به
منظور اطالع عموم در 2نوبت به فاصله  15روز آکهی میشود  0در صورتیکه اشخاص
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشــته باشند  .می توانند از تاریخ
انتشار اولین آگهی به مدت  2ماه 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
 )1رای شماره  139960302034004632هیأت دوم0حسین بیگی فر فرزند احمد
بشماره شناســنامه  0صادره از کاشان به شــماره ملی  - 1250292565ششدانگ
یکبابخانه بمساحت  198/70مترمربع بشماره  1فرعی ازپالک  - 3655اصلی واقع
در بخش  1کاشان
 )2رای شــماره  139960302034015275هیات اول .امین ســاعدی کاشــانی
فرزندعباس بشماره شناسنامه  1469صادره از کاشان بشماره ملی 1262086361
سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب ساختمان بمساحت  264/83مترمربع بشماره 10
فرعی مجزی از  1و 4و 7و  9فرعی و قسمتی از مشاعات از پالک  -4051اصلی واقع
در بخش  1کاشان(مالکیت رسمی)
 )3رای شــماره  139960302034015274هیات اول .ســمانه شاه باالئی کاشان
فرزندماشااله بشماره شناســنامه  0صادره از کاشان بشــماره ملی 1250138728
سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب ساختمان بمساحت  264/83مترمربع بشماره 10
فرعی مجزی از  1و 4و 7و  9فرعی و قسمتی از مشاعات ازپالک  -4051اصلی واقع
در بخش  1کاشان(مالکیت رسمی)
 )4رای شــماره  139960302034014712هیــأت اول0بتــول کریمــی فرزند
عزت اله بشماره شناسنامه  1799صادره از کاشان به شماره ملی - 1260794296
سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمســاحت  240مترمربع بشماره  1فرعی ازپالک
 - 5699اصلی واقع در بخش  1کاشان
 )5رای شماره  139960302034014711هیأت اول0حسین اکبری فرزند ابراهیم
بشماره شناســنامه  1صادره از دلیجان به شــماره ملی  - 0579918157سه دانگ
ازششدانگ یکبابخانه بمساحت  240مترمربع بشماره  1فرعی ازپالک  - 5699اصلی
واقع در بخش  1کاشان
 )6رای شــماره  139960302034014612هیأت اول0حوریه غالم زاده کاشــان
فرزندعلی بشماره شناسنامه  47160صادره از کاشان به شماره ملی 1260461701
 ششدانگ یکبابخانه بمساحت  95مترمربع بشماره  8فرعی مجزی از 1و 7فرعی ازپالک  - 6788اصلی واقع در بخش  1کاشان
 )7رای شــماره  139960302034014621هیــأت اول0ســید عباس محمدی
نوش آبادی فرزندآقا رضا بشــماره شناســنامه  303صادره از کاشــان به شــماره
ملــی  - 1262291712ســه دانگ ازششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 131/20
مترمربع بشــماره  9فرعی مجزی از 1فرعــی از پالک  - 6788اصلــی واقع در
بخش  1کاشان
 )8رای شماره  139960302034014617هیأت اول 0مرضیه دستاران فرزند صفر
علی بشماره شناســنامه  2088صادره از کاشان به شــماره ملی - 1261210050
سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت  131/20مترمربع بشماره  9فرعی مجزی
از 1فرعی از پالک  - 6788اصلی واقع در بخش  1کاشان
 )9رای شــماره  139960302034014613هیــأت اول 0ســیدمجتبی محمدی
فرزندسیدتقی بشماره شناسنامه  706صادره از کاشان به شماره ملی 1261994787
 ششدانگ یکبابخانه بمساحت  203مترمربع بشماره  10فرعی مجزی از 7فرعی ازپالک  - 6788اصلی واقع در بخش  1کاشان
 )10رای شماره  139960302034014529هیأت دوم0فاطمه زهرا خسروانی مقدم
فرزندعلی اصغر بشماره شناسنامه  0صادره از کاشان به شماره ملی 1250435897
 سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت  63مترمربع بشماره  18فرعی مجزیاز یک فرعی و قسمتی از مشاعات از پالک  - 6975اصلی واقع در بخش  1کاشان
 )11رای شماره  139960302034014528هیأت دوم0محمد مهدی خسروانی مقدم
فرزندعلی اصغر بشماره شناسنامه  0صادره از کاشان به شماره ملی 1250634903
 سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت  63مترمربع بشماره  18فرعی مجزیاز یک فرعی و قسمتی از مشاعات از پالک  - 6975اصلی واقع در بخش  1کاشان
 )12رای شــماره  139960302034015710هیــأت اول 0محمدرضــا منعمی
بیدگلی فرزندمحمدحسین بشماره شناســنامه  923صادره از کاشان به شماره ملی
 - 1262322618ششدانگ یکبابخانه بمساحت  83/25مترمربع بشماره  16فرعی
مجزی از  1فرعی و قسمتی از مشــاعات از پالک  - 7145اصلی واقع در بخش 1
کاشان
 )13رای شــماره  139960302034014230هیــأت اول 0حســن عزیــز پــور
فرزندحسینعلی بشماره شناسنامه  2381صادره از جوشــقان و کامو به شماره ملی
 - 1260864820ســه دانگ از ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت  134مترمربع
بشــماره  29فرعی مجــزی از 23و 25فرعی از پــاک  - 7561اصلــی واقع در
بخش  1کاشان
 )14رای شماره  139960302034014226هیأت اول 0صدیقه سادات طباطبائی
اسحق آبادی فرزندســید رضا بشماره شناســنامه  6صادره از کاشان به شماره ملی
 - 1263027083ســه دانگ از ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت  134مترمربع
بشــماره  29فرعی مجــزی از 23و 25فرعی از پــاک  - 7561اصلــی واقع در
بخش  1کاشان
 )15رای شــماره  139960302034014558هیأت دوم0ســعید حسن زاده خلج
فرزندحسن بشماره شناسنامه  62صادره از کاشان به شماره ملی - 12611988345
ششدانگ یکباب ساختمان قدیمی بمساحت  97/80مترمربع بشماره  11فرعی مجزی
از1و 2فرعی ومشاعات تابعه آن از پالک  - 7597اصلی واقع در بخش  1کاشان
 )16رای شماره  139960302034015674هیأت اول  0امیرحسین بلندی کاشانی
فرزندمحمد بشماره شناســنامه  0صادره از کاشان بشــماره ملی -1250234654
ششدانگ یکباب مغازه بمســاحت  14/80مترمربع بشماره  14فرعی مجزی ازیک
فرعی از پالک  - 7597اصلی واقع در بخش  1کاشان
 )17رای شــماره  139960302034014620هیأت دوم 0حســین مطهری نسب
فرزندعلی بشماره شناسنامه  206صادره از کاشان به شــماره ملی 1261682009
 ششدانگ یکبابخانه بمساحت  178/55مترمربع بشماره  14فرعی مجزی از  2و6و  7و 8فرعی و قسمتی از مشاعات تابعه آن از پالک  - 7656اصلی واقع در بخش
 1کاشان
 )18رای شماره  139960302034014704هیأت اول .احمد متقی فرزند آقا محمد
بشماره شناسنامه  2238صادره از تهران به شماره ملی  - 0046083537ششدانگ
یکبابخانه بمساحت  224/65مترمربع بشماره  3456فرعی مجزی از  326فرعی از
پالک -1اصلی واقع در چهار باغ بخش  2کاشان (مالکیت رسمی)
 )19رای شــماره  139960302034015965هیات اول .محمد رضا مزرعتی فرزند
حسین بشماره شناســنامه  1076صادره از کاشان بشــماره ملی -1263323308
ششدانگ یکبابخانه بمساحت  156/55مترمربع بشماره12011فرعی مجزی از 1162
فرعی ازپالک  -2اصلی واقع در صالح آباد بخش  2کاشان
 )20رای شماره  139960302034014492هیأت دوم  0حمیدرضا کلیوند درویشی
فرزند حسن بشــماره شناسنامه  0صادره از کاشان بشــماره ملی - 1250404568
ششدانگ یکبابخانه بمساحت  84/10مترمربع بشماره  801فرعی از پالک  -3اصلی
واقع در غیاث آباد بخش  2کاشان (خریداری مع الواسطه از مالکین مشاعی غیاث آباد)
 )21رای شــماره  139960302034014570هیأت دوم  0سمیه بابائی نصر آبادی

فرزند اکبر بشماره شناسنامه  977صادره از کاشــان بشماره ملی - 1262038146
ششدانگ یکبابخانه بمساحت  107/85مترمربع بشماره  802فرعی از پالک  -3اصلی
واقع در غیاث آباد بخش  2کاشان (خریداری مع الواسطه از مالکین مشاعی غیاث آباد)
 )22رای شــماره  139960302034014501هیــأت دوم  0فاطمه نصراله فرزند
عباس بشــماره شناســنامه  0صادره از کاشــان بشــماره ملی - 1250469058
سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت  167/05مترمربع بشماره  803فرعی از
پالک  -3اصلی واقع در غیاث آباد بخش  2کاشان (خریداری مع الواسطه از مالکین
مشاعی غیاث آباد)
 )23رای شــماره  139960302034014502هیأت دوم  0ابوالفضل کاشانی فرزند
محمد رضا بشماره شناســنامه  0صادره از کاشان بشــماره ملی - 1250150825
سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت  167/05مترمربع بشماره  803فرعی از
پالک  -3اصلی واقع در غیاث آباد بخش  2کاشان (خریداری مع الواسطه از مالکین
مشاعی غیاث آباد)
 )24رای شــماره  139960302034004736هیأت اول  .حسین والیتی پورفرزند
سیف اله بشماره شناســنامه  8736صادره از کاشان بشــماره ملی 1260593703
 سه دانگ از ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 156مترمربع بشــماره  804فرعیمجــزی از  150فرعی از پــاک  -3اصلی واقــع در غیاث آباد بخش  2کاشــان
(مالکیت رسمی)
 )25رای شــماره  13996030203402004735هیــأت اول  .مریم عقالئی فرزند
علی اکبربشماره شناســنامه  629صادره از کاشان بشــماره ملی -1261859022
سه دانگ از ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 156مترمربع بشــماره  804فرعی
مجــزی از  150فرعی از پــاک  -3اصلی واقــع در غیاث آباد بخش  2کاشــان
(مالکیت رسمی)
 )26رای شــماره  139960302034014406هیــأت دوم 0مهدی وحیدیان فرزند
ماشاهلل بشماره شناسنامه  47348صادره از کاشان بشــماره ملی -1260463583
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 114/85مترمربع بشــماره  10371فرعی مجزی از
شماره  503فرعی از پالک  -11اصلی واقع در زیدی بخش  2کاشان
 )27رای شــماره  1399603020340414010هیــأت دوم 0رضا بــذرکار فرزند
حسین بشماره شناســنامه  1803صادره از کاشان بشــماره ملی -1261916859
ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 116/07مترمربع بشماره
 10404فرعی مجزی از شــماره  402فرعی از پالک  -11اصلــی واقع در زیدی
بخش  2کاشان
 )28رای شــماره  139960302034014011هیــأت دوم 0فاطمــه الســادات
شیرکمر فرزند سید محمد بشماره شناســنامه  9993صادره از کاشان بشماره ملی
 -1260606279سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 116/07مترمربع
بشماره  10404فرعی مجزی از شماره  402فرعی از پالک  -11اصلی واقع در زیدی
بخش  2کاشان
 )29رای شماره  139960302034015528هیأت اول 0الهام صفاری نیاسر فرزند
امراله بشماره شناسنامه  0صادره از کاشان بشماره ملی  -12503004891سه دانگ
مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت  87/60مترمربع بشماره  10416فرعی مجزی
از شماره  7894فرعی از پالک  -11اصلی واقع در زیدی بخش  2کاشان
 )30رای شماره  139960302034015527هیأت اول 0محمدرضا نعیمی برزکی
فرزند حبیب بشــماره شناسنامه  0صادره از کاشان بشــماره ملی -1250152232
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمســاحت  87/60مترمربع بشماره 10416
فرعی مجزی از شــماره  7894فرعی از پالک  -11اصلــی واقع در زیدی بخش
 2کاشان
 )31رای شــماره  139960302034014266هیأت اول 0فرشته حیدری فر فرزند
ماشااهلل بشماره شناســنامه  237صادره از کاشان بشــماره ملی -1261616073
ششدانگ یکبابخانه بمســاحت  184/70مترمربع بشــماره  6363فرعی مجزی
از 4973فرعــی از پــاک  - 13اصلــی واقع دردشــت حکیم بخش  2کاشــان
(مالکیت رسمی)
)32رای شــماره 139960302034014545هیــأت دوم 0اعظــم ســادات
شجاع الدین کاشان فرزندسید مهدی بشماره شناسنامه  702صادره از کاشان بشماره
ملی  -1262381312ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت  174/25مترمربع بشماره
 6364فرعی مجزی از  296فرعی از پالک  - 13اصلی واقع دردشت حکیم بخش
 2کاشان(مالکیت رسمی)
 )33رای شــماره  139960302034013788هیأت اول 0زهره شاطریان استرکی
فرزند عباس بشماره شناسنامه  43606صادره از کاشان بشماره ملی -1260426149
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمســاحت  142/10مترمربع بشماره 6367
فرعی مجزی از  957فرعی از پــاک  - 13اصلی واقع دردشــت حکیم بخش 2
کاشان(مالکیت رسمی)
 )34رای شماره  139960302034013789هیأت اول 0حسین فهیمی نژاد فرزند
علی آقا بشماره شناسنامه  41059صادره از کاشان بشماره ملی  -1260400670سه
دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت  142/10مترمربع بشماره 6367
فرعی مجزی از  957فرعی از پــاک  - 13اصلی واقع دردشــت حکیم بخش 2
کاشان(مالکیت رسمی)
 )35رای شماره  140060302034000149هیأت اول 0ماشااله راجی کاشانی فرزند
علی اکبر بشماره شناسنامه  4184صادره از کاشــان بشماره ملی -1260557227
ششــدانگ قطعه زمین محصور مشتمل برساختمان بمســاحت  326/87مترمربع
بشماره  6374فرعی مجزی از  337فرعی از پالک  - 13اصلی واقع دردشت حکیم
بخش  2کاشان
 )36رای شــماره  139460302034031915هیات دوم .شــاهمراد کرمی باغلهء
فرزند رستم بشماره شناسنامه 409صادره از باختران بشماره ملی -3358507246
سه دانگ مشاع ازیکبابخانه بمساحت76/70مترمربع بشماره21260فرعی ازپالک
 - 15اصلی واقع درناجی آباد بخش  2کاشان
 )37رای شماره  139460302034031913هیات دوم .خانم فاطمه حسینی ارمکی
فرزند حسین بشماره شناسنامه  750صادره از کاشان بشماره ملی -1261147782
سه دانگ مشاع از یکبابخانه بمساحت76/70مترمربع بشماره21260فرعی از پالک
 -15اصلی واقع در ناجی آباد بخش  2کاشان
 )38رای شــماره  139960302034014720هیأت اول 0زهرا باغ شــیخی فرزند
علی اصغر بشماره شناسنامه  1613صادره از کاشان به شماره ملی -1261946431
سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت  142/40مترمربع بشماره  25305فرعی
مجــزی از  3023فرعی از پــاک  - 15اصلی واقع در ناجی آباد بخش  2کاشــان
(مالکیت رسمی)
 )39رای شــماره  139960302034014719هیأت اول 0علی فردوســی خاکی
فرزند رضا بشماره شناسنامه  1661صادره از کاشان به شماره ملی -1261869346
سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت  142/40مترمربع بشماره  25305فرعی
مجــزی از  3023فرعی از پــاک  - 15اصلی واقع در ناجی آباد بخش  2کاشــان
(مالکیت رسمی)
 )40رای شماره  139960302034014722هیأت اول 0امید فخار فرزند امیرحسین
بشماره شناسنامه  3430صادره از کاشان به شماره ملی  -1262062667ششدانگ
یکبابخانه بمساحت  157/90مترمربع بشماره  25634فرعی مجزی از  16733فرعی
از پالک  - 15اصلی واقع در ناجی آباد بخش  2کاشان (مالکیت رسمی)
 )41رای شماره  139960302034013765هیأت اول 0زهرا کاله چی فرزند علی
بشماره شناسنامه  160صادره از کاشــان به شماره ملی  -1261657306ششدانگ
یکبابخانه بمساحت  101/43مترمربع بشماره  25635فرعی از پالک  - 15اصلی
واقع در ناجی آباد بخش  2کاشان (مالکیت رسمی)
 )42رای شماره  139960302034014339هیأت اول 0مجید نادری نیا فرزند هادی
بشماره شناسنامه  307صادره از کاشــان به شماره ملی  -1261879546ششدانگ
یکدرب باغچه بمساحت  639/29مترمربع بشماره  25636فرعی از پالک  - 15اصلی
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واقع در ناجی آباد بخش  2کاشان (مالکیت رسمی)
 )43رای شماره  139960302034014713هیأت اول 0حمیده صدف فرزند حسین
بشماره شناسنامه  1141صادره از کاشان به شماره ملی  -1262039789ششدانگ
یکبابخانه بمساحت  45/43مترمربع بشماره  25637فرعی مجزی از  3354فرعی از
پالک  - 15اصلی واقع در ناجی آباد بخش  2کاشان (مالکیت رسمی)
 )44رای شماره  139960302034014384هیأت دوم 0مرضیه عبدالرحیمی مرقی
فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه  56صادره از کاشان به شماره ملی -1262990319
ششدانگ یکباب ساختمان نیمه ساز بمساحت  174/10مترمربع بشماره  25638فرعی
از پالک  - 15اصلی واقع در ناجی آباد بخش  2کاشان (مالکیت رسمی)
 )45رای شماره  139960302034014527هیأت دوم 0لیال همایی فرزند بمانعلی
بشماره شناســنامه  5صادره از کاشان به شــماره ملی  -1262673951ششدانگ
یکبابخانه بمســاحت 95مترمربع بشــماره  25639فرعی مجزی از  14665فرعی
از پالک  - 15اصلی واقع در ناجی آباد بخش  2کاشــان (خریداری از ابوالقاسم کوه
پیماونی)
 )46رای شماره  139960302034004483هیأت دوم 0علی پاپی فرزند مرید علی
بشماره شناسنامه  840صادره ازکاشان به شــماره ملی  -4131289806ششدانگ
یکبابخانه و باغچه بمســاحت  141/85مترمربع بشــماره  25640فرعی از پالک
 - 15اصلی واقع در ناجی آباد بخش  2کاشــان (خریداری مع الواســطه از مالکین
مشاعی ناجی آباد)
 )47رای شــماره  139960302034012826هیأت اول 0زهرا علی مرادی فرزند
اسمعیل بشماره شناسنامه  41224صادره از کاشان به شماره ملی -1260402320
ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت  63/10مترمربع بشماره  25641فرعی از پالک
 - 15اصلی واقع در ناجی آباد بخش  2کاشان (خریداری مع الواسطه از مالکین مشاعی
ناجی آباد)
 )48رای شــماره  139960302034002477هیأت دوم 0حســن عموحســنی
کاشان فرزند ماشااهلل بشــماره شناسنامه  41739صادره از کاشــان به شماره ملی
 -1260407462ششدانگ یکباب مغازه بمساحت  31/45مترمربع بشماره 25642
فرعی از پالک  - 15اصلی واقع در ناجی آباد بخش  2کاشان (خریداری مع الواسطه
از مالکین مشاعی ناجی آباد)
 )49رای شــماره  139960302034014702هیــأت دوم 0علــی اصغــر
رحمتی زاده تجره فرزند رضا بشــماره شناســنامه  2389صادره از کاشان به شماره
ملی  -1262095549ششــدانگ یکباب ساختمان بمســاحت  173/75مترمربع
بشــماره  25643فرعی از پــاک  - 15اصلی واقع در ناجی آباد بخش  2کاشــان
(خریداری مع الواسطه از مالکین مشاعی ناجی آباد)
 )50رای شماره  139960302034004580هیأت دوم 0مهدی امینی خویی فرزند
خانعلی بشماره شناسنامه  51930صادره از کاشان به شماره ملی -1260509303
ششدانگ یکبابخانه بمساحت  138/60مترمربع بشــماره  25647فرعی از پالک
 - 15اصلی واقع در ناجی آباد بخش  2کاشان (خریداری مع الواسطه از مالکین مشاعی
ناجی آباد)
 )51رای شــماره  139960302034004578هیأت دوم 0مجید ســتوده نیا فرزند
حسین بشماره شناسنامه  13228صادره از کاشان به شماره ملی  -1263444768سه
دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمســاحت  136/97مترمربع بشماره  25648فرعی از
پالک  - 15اصلی واقع در ناجی آباد بخش  2کاشان (خریداری مع الواسطه از مالکین
مشاعی ناجی آباد)
 )52رای شــماره  139960302034004577هیــأت دوم 0زهــرا قربانی فرزند
عزیز اله بشماره شناســنامه  0صادره از دلیجان به شــماره ملی -0570039551
سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت  136/97مترمربع بشماره  25648فرعی از
پالک  - 15اصلی واقع در ناجی آباد بخش  2کاشان (خریداری مع الواسطه از مالکین
مشاعی ناجی آباد)
 )53رای شماره  139960302034007928هیأت اول 0زهرا مجیدی فرزند ماشااله
بشماره شناسنامه  96صادره از آران و بیدگل به شماره ملی  -6199582691ششدانگ
یکبابخانه بمساحت  72/31مترمربع بشماره  25649فرعی از پالک  - 15اصلی واقع
در ناجی آباد بخش  2کاشان (مالکیت رسمی)
 )54رای شماره  139960302034013903هیأت اول 0فاطمه کوهکن فینی فرزند
آقا جمال بشماره شناسنامه  12صادره از کاشان بشماره ملی  1262854490ششدانگ
ساختمان بمساحت  164/60مترمربع بشماره  25650فرعی از پالک  - 15اصلی واقع
درناجی اباد بخش  2کاشان(مالکیت رسمی)
 )55رای شــماره  139960302034013559هیــأت دوم 0محمد رضا عباســی
فرزند تقی بشماره شناسنامه  0صادره از دلیجان به شــماره ملی -0570002206
سه دانگ ازششــدانگ یکباب ساختمان بمســاحت  100مترمربع بشماره 25653
فرعی مجزی از  6585فرعی از پالک  - 15اصلی واقع در ناجی آباد بخش  2کاشان
(خریداری مع الواسطه از مالکین مشاعی ناجی آباد)
 )56رای شــماره  139960302034013560هیأت دوم 0فهیمه رحیم زاده مرقی
فرزند حسین بشماره شناسنامه  0صادره از کاشان بشــماره ملی -1250385687
سه دانگ ازششــدانگ یکباب ساختمان بمســاحت  100مترمربع بشماره 25653
فرعی مجزی از  6585فرعی ازپالک  -15اصلی واقع درناجی آبادبخش 2کاشــان
(خریداری مع الواسطه ازمالکین مشاعی ناجی آباد)
 )57رای شماره  139960302034013239هیأت اول 0ندا حالج باشی فرزند عباس
بشماره شناسنامه  1341صادره از کاشان به شماره ملی  -1262085081ششدانگ
یکبابخانه بمساحت  135مترمربع بشماره  25660فرعی مجزی از  3232فرعی از
پالک  - 15اصلی واقع در ناجی آباد بخش  2کاشان (مالکیت رسمی)
 )58رای شــماره  139960302034014274هیأت دوم 0سید حمید حسینی فرزند
علی اکبر بشماره شناســنامه  6صادره از کاشان به شــماره ملی -1263274684
ششــدانگ قطعه زمیــن مزروعــی و ســاختمان بمســاحت  873/28مترمربع
بشــماره  25671فرعی از پالک  - 15اصلــی واقع در ناجی آباد بخش  2کاشــان
(خریداری از محمود بخشی)
 )59رای شــماره  139960302034014714هیــأت اول 0صدیقــه صادقیــان
نوش آبادی فرزند سید حسن بشماره شناســنامه  15صادره از کاشان به شماره ملی
 -126323941ششدانگ یکبابخانه بمســاحت  128/45مترمربع بشماره 25672
فرعی مجزی از 3701فرعی از پالک  - 15اصلی واقع در ناجی آباد بخش  2کاشان
(مالکیت مشاعی)
 )60رای شماره  139960302034014267هیأت اول 0امیرحسین نور الدینی فرزند
احمد بشماره شناسنامه 0صادره از کاشان به شماره ملی  - 1250380596ششدانگ
یکبابخانه بمساحت  151/88مترمربع بشماره  25674فرعی از پالک  - 15اصلی واقع
در ناجی آباد بخش  2کاشان (مالکیت رسمی)
 )61رای شماره  139960302034015957هیأت اول 0سیدرضا میرجعفری فرزند
سید محمد بشماره شناسنامه  208صادره از دلیجان بشــماره ملی 0579976491
ششــدانگ قطعه زمین محصور مشــتمل بر اعیــان بمســاحت  75/5مترمربع
بشــماره  25676فرعی از پالک  - 15اصلــی واقع درناجی اباد بخش  2کاشــان
(مالکیت رسمی)
 )62رای شــماره  139960302034015157هیــات اول .خانــم مرضیــه
ازناویــان فرزنــد غالمحســین بشــماره شناســنامه  14002صــادره ازتهران
بشــماره ملی -0035006757ششــدانگ قطعه زمین محصورمشــتمل براعیان
بمســاحت156/48مترمربع بشــماره  25677فرعی ازپالک  -15اصلی واقع در
ناجی آباد بخش  2کاشان
 )63رای شماره  139960302034015960هیات اول .محمدرضا زنجیرزن فرزند
اصغر بشماره شناسنامه  1250237920صادره ازکاشان بشماره ملی -125237920
ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت190/45مترمربع بشماره  25678فرعی مجزی
از  22572فرعی ازپالک  -15اصلی واقع در ناجی آباد بخش  2کاشان
 )64رای شــماره  139960302034015296هیات اول .عباس حفیظی فرزند ولی

آگهی

اله بشماره شناســنامه 8522صادره از آران و بیدگل بشماره ملی -6199247523
ششدانگ یکبابخانه بمساحت  120مترمربع بشماره25681فرعی مجزی از 2081
فرعی ازپالک  -15اصلی واقع در ناجی آباد بخش  2کاشان
 )65رای شــماره  139960302034013752هیــات اول .محمــد جــواد عربی
کرباسی فرزند غالمرضا بشماره شناســنامه  11943صادره از کاشان بشماره ملی
 -1263431917ششدانگ یکبابخانه بمساحت 144مترمربع بشماره25682فرعی
ازپالک  -15اصلی واقع در ناجی آباد بخش  2کاشان
 )66رای شــماره  139960302034014696هیأت اول 0احسان چایدوست فرزند
سعید بشماره شناسنامه 747بشماره ملی  1262125618صادره از کاشان -ششدانگ
یکبابخانه بمساحت  116/20مترمربع بشماره  7363فرعی مجزی از  361فرعی از
پالک  -23اصلی واقع در درب فین بخش  2کاشان
 )67رای شــماره  139960302034015270هیأت اول 0محمد علی نیکوصفت
فرزند عباس بشــماره شناســنامه 66بشــماره ملــی  1261754972صــادره از
کاشان -ششــدانگ یکبابخانه بمساحت  234/80مترمربع بشــماره  7364فرعی
مجــزی از  5145فرعی از پــاک  -23اصلی واقع در درب فین بخش  2کاشــان
(مالکیت رسمی)
 )68رای شــماره  139960302034014587هیــأت دوم 0نرجــس عصار فینی
فرزند مهدی بشــماره شناســنامه  49508بشــماره ملی  1260485137صادره
از کاشــان -ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت  113/23مترمربع بشــماره 1560
فرعی مجزی از  105فرعــی از پالک  -24اصلی واقع در دیزچه بخش  2کاشــان
( خریداری از حسن شاه زیدی)
 )69رای شــماره 139960302034014220هیــأت اول  0زهــره هاشــم زاده
فرزند جواد شماره شناســنامه  0صادره از کاشان بشــماره ملی -1250085195
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت  106/5مترمربع بشماره 12490
فرعی مجزی از  3269فرعــی از پالک  -33اصلی واقــع در فین کوچک بخش2
کاشان(مالکیت رسمی)
 )70رای شــماره 139960302034014219هیأت اول  0ســید مهدی ســیدیان
مقدم فینی فرزند سید حسین شماره شناســنامه  371صادره از کاشان بشماره ملی
 -1263562051سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت  106/5مترمربع
بشماره  12490فرعی مجزی از  3269فرعی از پالک  -33اصلی واقع در فین کوچک
بخش 2کاشان((مالکیت رسمی))
 )71رای شــماره  139960302034014586هیــأت اول  0محمــد حســین
ناظم پور فرزند عزیز اله بشــماره شناســنامه  39124صادره از کاشان بشماره ملی
 -1260381269ششدانگ قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان بمساحت 178/65
مترمربع بشماره  12491فرعی مجزی از  19فرعی ازپالک -33اصلی واقع درفین
علیا بخش  2کاشان
 )72رای شــماره  139960302034014557هیأت دوم  0مصطفی شاکری فینی
فرزند حسین بشماره شناسنامه  4705صادره از کاشان بشماره ملی-1261023404
ششدانگ یکدرب باغ مشتمل بر ساختمان بمســاحت  1207/46مترمربع بشماره
 12493فرعی مجزی از  1495فرعی ازپــاک -33اصلی واقع درفین علیا بخش
 2کاشان)
 )73رای شماره  139960302034014596هیأت دوم  0معصومه جوبپازاده فینی
فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه  117صادره از کاشان بشماره ملی-1262921422
ششدانگ یکدرب باغ باستثناء بها ثمن عرصه و اعیان بمساحت 332مترمربع بشماره
 12503فرعی مجزی از 354و 355فرعی ازپالک -33اصلی واقع درفین علیا بخش
 2کاشان( انتقال قهری)
 )74رای شــماره 139960302034014418هیأت دوم  0فریده جوب پازاده فینی
فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه  117صادره ازکاشان بشماره ملی-1262921422
ششدانگ یکدرب باغ محصورباستثناء بها ثمن عرصه واعیان بمساحت  332/95متر
مربع بشماره  12504فرعی مجزی از354و 355فرعی ازپالک -33اصلی واقع درفین
علیا بخش  2کاشان( انتقال قهری)
)75رای شماره  139960302034014588هیأت دوم  0زهرا جوبپازاده فینی فرزند
علی اکبر بشماره شناسنامه  4594صادره ازکاشان بشــماره ملی-1261022300
ششدانگ یکدرب باغ باستثناء بها ثمن عرصه و اعیان بمساحت  332/65متر مربع
بشــماره  12505فرعی مجزی از 354و 355فرعی ازپالک -33اصلی واقع درفین
علیا بخش  2کاشان
 )76رای شماره  139960302034014552هیأت دوم  0فاطمه جوبپازاده فینی فرزند
حمید رضا بشماره شناسنامه  0صادره ازکاشان بشماره ملی -1250662461دودانگ
از ششدانگ یکدرب باغ بمساحت  580/55مترمربع بشماره  12506فرعی مجزی از
354و 355فرعی ازپالک -33اصلی واقع درفین علیا بخش  2کاشان
 )77رای شــماره  139960302034014554هیأت دوم  0محمد جوبپازاده فینی
فرزند حمید رضا بشماره شناسنامه  0صادره از کاشان بشماره ملی-1250662461
چهاردانگ از ششدانگ یکدرب باغ بمساحت  580/55مترمربع بشماره  12506فرعی
مجزی از 354و 355فرعی ازپالک -33اصلی واقع درفین علیا بخش  2کاشان
 )78رای شماره  139960302034013905هیات اول .مجید حجارزاده فرزند عباس
بشماره شناسنامه  1250055962صادره از کاشــان بشماره ملی -1250055962
ششدانگ یکبابخانه بمساحت187/35مترمربع بشماره12541فرعی مجزی از670
فرعی ازپالک  -33اصلی واقع در فین کوچک بخش  2کاشان
 )79رای شماره  139960302034012597هیات اول .حسین باغبانی فرزند علی
اکبر بشماره شناسنامه  4484صادره از کاشان بشماره ملی  -1261021193ششدانگ
یکبابخانه بمساحت79/10مترمربع بشماره12542فرعی مجزی از  382فرعی ازپالک
 -33اصلی واقع در فین کوچک بخش  2کاشان
 )80رای شــماره 139960302034010348هیأت اول  .فاطمه کحال زاده فرزند
مهدی بشماره شناســنامه  575صادره از کاشان بشــماره ملی -1262077427
ششــدانگ یکباب ساختمان بمســاحت  274/25مترمربع بشــماره  7947فرعی
مجزی از  1546فرعی از پــاک  -34اصلی واقع در فین بزرگ بخش 2کاشــان
(مالکیت رسمی)
 )81رای شــماره 139960302034011222هیــأت اول  .ولی اله رســتمی نژاد
فرزند اسداله بشماره شناســنامه  30صادره از کاشان بشماره ملی -1262744113
سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمســاحت  761/90مترمربع بشماره  7963فرعی
مجزی از 7و 8و 1228فرعی و مشــاعات از پالک  -34اصلــی واقع در فین بزرگ
بخش 2کاشان
 )82رای شــماره 139960302034011223هیأت اول  .بتول علی اف زارع فرزند
محمد بشــماره شناســنامه  602صادره از کاشان بشــماره ملی -1261476026
سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت  761/90مترمربع بشماره  7963فرعی
مجزی از 7و 8و 1228فرعی و مشــاعات از پالک  -34اصلــی واقع در فین بزرگ
بخش 2کاشان
 )83رای شــماره  139960302034013904هیات اول .علی جــان وهاب فرزند
اسد اله بشماره شناسنامه  85صادره از وزوان بشماره ملی  -6229843528ششدانگ
یکباب مغازه بمساحت48/17مترمربع بشماره7964فرعی مجزی از 607فرعی ازپالک
 -34اصلی واقع در فین بزرگ بخش  2کاشان
 )84رای شماره  139960302034015987هیات اول .سید حجت اله سید تقی فینی
فرزند سید محمود بشماره شناسنامه 83صادره از کاشان بشماره ملی -1262997747
ششدانگ یکباب مغازه بمساحت27مترمربع بشماره7965فرعی مجزی از1180و1181
فرعی ازپالک  -34اصلی واقع در فین بزرگ بخش  2کاشان
 )85رای شــماره 139960302034013783هیأت اول  .حسین احمدی میرآبادی
فرزند عباس بشماره شناسنامه  1656صادره از اصفهان بشماره ملی -1090596261
ششدانگ یکبابخانه بمساحت  186/73مترمربع بشماره  8009فرعی مجزی از 593
فرعی از پالک  -34اصلی واقع در فین بزرگ بخش 2کاشان(مالکیت رسمی)
ادامه در صفحه 5
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دوشنبه  13اردیبهشت  20 / 1400رمضان  3 /1442می  /2021شماره 3243

تداوم آموزش دانش آموزان دارای آسیب تحصیلی درتابستان
معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان با بیان اینکه برخی دانش آموزان
برای رفتن به پایه باالتر ضعف های بزرگی دارند ،گفت :پس از اینکه بیشتر دانش آموزان در پایان

رییس ستاد کرونا از مطرح شدن اعتراض دانش آموزان در شورای آموزش و پرورش خبرداد؛

اردیبهشت ماه از گردونه آموزش خارج شدند ،آموزش دانش آموزانی که دچار آسیب های تحصیلی

دو راهی سالمت یا عدالت آموزشی؟

هستند تا شهریورماه تداوم خواهد یافت.لیال سادات ابطحی  ،با بیان اینکه پایان آموزش مجازی در
دوره ابتدایی  ۳۱اردیبهشت ماه خواهد بود ،اظهار کرد :معلمان و مدیران دوره ابتدایی به مدت  ۱۰روز
یعنی تا پایان  ۱۰خرداد ماه فرصت دارند نتایج ارزشیابی نوبت دوم را در گزارش پیشرفت تحصیلی
تربیتی دانش آموزان ثبت کنند.وی بــا بیان اینکه در دوره ابتدایی ارزشــیابی کیفی-توصیفی در

عکس :تسنیم

از اهمیت فوق العادهای برخوردار است و این امتحانات مطابق ضوابط
و مقررات ستاد ملی مقابله با کرونا ،برگزار خواهد شد.
در این اطالعیه آمده اســت :جهت برگزاری این امتحانات و به منظور
حفظ ســامت دانشآموزان و عوامل اجرایی بهگونهای برنامهریزی
شده اســت که دانشآموزان در گروههای مجزا در جلسات امتحان
حاضر میشوند و تعداد حوزههای برگزاری امتحانات نسبت به شرایط
عادی ،افزایش بســیاری دارد به طوریکه دانشآموزان با فاصله دو

جریان است و رصد یادگیری دانش آموزان به صورت فرایندی است،گفت :به همین دلیل آموزگاران
براساس شواهد و اطالعاتی که در پوشه الکترونیک و طی سال تحصیلی با ابزارهای مختلف جمع
آوری کرده اند و براساس آزمون های عملکردی که تا پایان سال جهت اطمینان از یادگیری دانش
آموزان به عمل می آورند ،نتایج نهایی را ثبت خواهند کرد.ابطحی با تاکید براینکه ارزیابی عملکرد
دانش آموزان منوط به ارزیابی های فرآیندی در طول ســال تحصیلی است ،افزود :براین اساس
آزمون های سنتی دردوره ابتدایی برگزارنخواهد شد و برنامه امتحانی به خانواده های دانش آموزان
ابتدایی داده نمی شود.

متر از یکدیگر در فضایی مناسب که از تهویه کافی برخوردار است ،روی
صندلی قرار میگیرند.بــا وجود این تمهیدات امــا در واقع امکانات
مدارس با آنچه مسئوالن نسبت به آن تاکید دارند همخوانی ندارد این
مسئله به خصوص در مدارس غیر انتفاعی سخت تر هم هست ،نبود
فضای کافی برای رعایت فاصله ایمنی و نبود تهویه ،نشــانه بارز اغلب
مدارس غیر استاندارد غیر انتفاعی است.
وزارت آموزش و پرورش اعالم کرده که برگــزاری امتحانات نهایی به
صورت حضوری یک تصمم ملی است و کمیته های استانی نمی توانند
در مورد آن تصمیمی بگیرند .با این وجود اما سخنگوی ستاد استانی
مقابله با کرونا در استان اصفهان با اشاره به اعتراض دانش آموزان پایه
نهم و دوازدهم مبنی بر برگــزار ی حضوری امتحانات پایان ترم گفت:
این موضوع با آموزش و پرورش صحبت شــده و مقرر شد در شورای
آموزش و پرورش مطرح شود.
حجتا...غالمی با اشاره به اعتراض دانش آموزان پایه نهم و دوازدهم
مبنی بر برگزاری حضــوری امتحانات پایان ترم ،اظهار داشــت :این

مدیر مرکز بیماریهای واگیر مرکز بهداشت استان:

اصفهان ازقله اپیدمی کرونا درموج چهارم عبورکرد
مدیر مرکز بیماریهای واگیر مرکزبهداشــت اســتان اصفهان گفت :آمارهای ابتال وبستری کرونا
دراصفهان بیانگر عبور این استان از قله اپیدمی در موج چهارم است؛ اما همچنان رعایت پروتکلها
ضروری اســت.رضا فدایی با بیان اینکه از ســه شــنبه هفته گذشت واکسیناســیون عمومی با
واکسیناسیون سالمندان باالی  ۸۰سال دراستان اصفهان آغازشده است ،اظهارداشت :برای اجرای
این فاز از واکسیناسیون  ۸۰هزار نفر شناسایی شده است.فدایی با بیان اینکه خوشبختانه با توجه
به بررسیهای صورت گرفته تاکنون واکسن تولید مشــترک ایران – کوبا عوارض خاصی نداشته
است ،ابراز داشــت :هر چند روز یک بار با افرادی که واکسن را دریافت کرده تماس گرفته و شرایط
آنها را بررســی میکنیم.وی همچنین در خصوص وضعیت شیوع کرونا در استان اصفهان تصریح
کرد :وضعیت استان بیانگر عبور از قله اپیدمی است و تعداد مبتالیان و بستریهای کرونا تا حدودی
رو به نزول اســت؛ اما برای قضاوت در این زمینه خیلی زود است و باید همچنان نسبت به رعایت
پروتکلهای بهداشتی توجه داشته باشیم.

بــا نزدیک شــدن بــه تاریــخ برگزاری

شــرایطی روی امتحانات حضوری تکیه میشــود؟ ما بــه طور قطع

موضوع با آموزش و پرورش صحبت شــده و مقرر شــد در شــورای

امتحانــات ،نگرانــی دانش آمــوزان و

بدون هماهنگی با ســتاد ملی کرونا و رعایت مالحظات ،سفارشها و

آموزش و پرورش مطرح شود و تالش کنیم برگزاری امتحانات همانند

سهولت درخدمات رسانی بهزیستی با سامانه ۱۴۸۲

خانواده های آنان در مقاطعی که بایــد امتحانات را به صورت نهایی و

پروتکلهای بهداشتی کاری انجام نخواهیم داد .این کار زمانی انجام

مراسم شبهای قدر در فضاهای باز برگزار یا اینکه امتحانات با تاخیر

مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد سازمان بهزیستی کشور گفت :سامانه  ۱۴۸۲براساس رهنمودهای

حضوری برگزار کنند ،افزایش یافته است .طی روزهای اخیر کمپین

میشود که با مسئولین بهداشــت هماهنگ شده باشد و از این جهت

یا به صورت مجازی برگزار شود.

ها و موجی از اعتراضات دانش آموزان و والدین نسبت به این تصمیم

نگرانی وجود ندارد .اما این کار به خاطر شــما دانشآموزان است زیرا

در شرایطی که برگزاری هرگونه تجمع میتواند خطر شروع کرونا را به

آموزش و پرورش در فضاهای مجازی به راه افتاده اســت؛ خانواده

امتحانات این دو پایه امتحانات تاثیرگذاری است و در آینده شغلی و

اوج برساند و برگزاری حداقلی تجمعات میتواند بهترین راهکار برای

هایی که با نگرانی از شــیوع باالی کرونا از دغدغــه های خود در مورد

تحصیلی اثرگذار خواهد بود و اگر غیرحضوری باشد احتمال تضعیف

کنترل این بیماری باشــد ،برگزاری امتحانات نهایی دانشآموزان به

برگزاری امتحانات با توجه به امکانات و فضای محدود مدارس سخن

حقوق شــما وجود دارد و نگرانیهایی پیرامون همســانی نمره دهی

صورت حضوری ،تهدیدی جدی برای سالمت دانشآموزان به شمار

می گویند.

و ســنجش تحصیلی دانشآموزان ایجاد میشــود .باید امتحانات

می رود.

پیش از این وزیر آموزش و پرورش اعالم کرده بود در هر شرایط باید

یکســانی برگزار و مطمئن باشــیم حق هیچ دانشآمــوزی تضعیف

از سوی دیگر نبود زیر ساخت های الزم برای برگزاری امتحانات سالم

امتحانات نهایی به صورت حضوری برگزار شود و زمینه ها و مقدمات

نمیشود».

و به دور از تقلب هم امکانی برای برگــزاری غیر حضوری امتحانات با

این کار فراهم شده است .وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه اصرار

بر اســاس اطالعیه مرکز ســنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت

توجه به تاثیر آن در سرنوشت تحصیلی دانش آموزان یا مقاطع ندارد

داریم امتحانات پایه نهم و دوازدهم حضوری برگزار شود ،در خصوص

آموزش و پرورش حفظ سالمت دانشآموزان در برگزاری امتحانات

در این شــرایط والدین ،دانش آموزان و مسئوالن در دو راهی انتخاب

چرایی این اصرار گفته است« :این سوال مطرح شده که چرا در چنین

حضوری پایه نهم و دوازدهم ،اولویت اصلی وزارت آموزش و پرورش و

میان سالمت و یا عدالت آموزشی قرار گرفته اند!

پریسا سعادت

 )86رای شــماره 139960302034014499هیــأت دوم  .مجتبی حکیمیان فرزند
حسین بشماره شناسنامه  0صادره از کاشان بشماره ملی  -1250060427ششدانگ
زمین محصور مشتمل بر اعیان بمساحت  118/85مترمربع بشماره  8010فرعی مجزی
از  763فرعی از پالک  -34اصلی واقع در فین بزرگ بخش 2کاشان(مالکیت رسمی)
 )87رای شماره 139960302034014574هیأت دوم  .علیرضا ابوالحسنی قزآانی
فرزند حسین بشماره شناسنامه  4176صادره از کاشان بشماره ملی -1262070139
ششدانگ یکبابخانه بمساحت  92مترمربع بشماره  8011فرعی مجزی از  642فرعی
از پالک  -34اصلی واقع در فین بزرگ بخش 2کاشان(مالکیت رسمی)
 )88رای شماره 139960302034014614هیأت اول  .سید مصطفی حق خواه فرزند
سید علی اکبر بشماره شناسنامه  41550صادره از کاشان به شماره ملی 1260405583
 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 161/90مترمربع بشماره  1515فرعی مجزی از 464فرعی از پالک  -40اصلی واقع در حسن آباد بخش 2کاشان (مالکیت رسمی)
 )89رای شماره  139960302034015549هیات اول .خانم اعظم ارباب فرزند پرویز
بشماره شناسنامه  7383صادره از کاشان بشماره ملی  -1260580172ششدانگ قطعه
زمین محصور مشتمل بر ساختمان بمساحت789مترمربع بشماره 1980فرعی مجزی
از  856فرعی ازپالک  -40اصلی واقع در حسن آباد بخش  2کاشان
 )90رای شــماره 139960302034014497هیأت دوم 0زینب خدا بخشی جوینانی
فرزند فتحعلی بشماره شناسنامه  564صادره از کاشان به شماره ملی 1260762882
 دودانگ از ششدانگ اعیانی احداثی در عرصه موقوفه بمساحت 123/81مترمربعبشماره  7447فرعی از  1305فرعی از پالک  -45اصلی واقع در لتحر بخش 2کاشان
( مالکیت رسمی )
 )91رای شــماره 139960302034014498هیــأت دوم 0اکبــر رحمانی جوینانی
فرزند یحیی بشماره شناســنامه  9صادره از کاشان به شــماره ملی 1262646057
 چهاردانگ از ششدانگ اعیانی احداثی در عرصه موقوفه بمساحت 123/81مترمربعبشماره 7447فرعی از  1305فرعی از پالک  -45اصلی واقع در لتحر بخش 2کاشان
( مالکیت رسمی )
 )92رای شماره 139960302034004518هیأت دوم 0طاهره یوسف پور کاشی فرزند
اکبر بشماره شناسنامه  998صادره از کاشان به شماره ملی  1262280621ششدانگ
یکبابخانه بمساحت 136/95مترمربع بشــماره  7448فرعی مجزی از  366فرعی از
پالک  -45اصلی واقع در لتحر بخش 2کاشان( خریداری از محمد دهقان )
 )93رای شــماره 139960302034014500هیــأت دوم 0حســین موبدی فرزند
محمد آقا بشماره شناســنامه  598صادره از کاشان به شــماره ملی 1261575148
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 90مترمربع بشماره  7449فرعی مجزی از  366فرعی از
پالک  -45اصلی واقع در لتحر بخش 2کاشان( خریداری از حسینعلی حاجی ابراهیمی )
 )94رای شــماره 139960302034014597هیأت دوم 0سعید سعید فر فرزند احمد
بشماره شناسنامه  5605صادره از کاشان به شماره ملی  1263368565سه دانگ از
ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت110/40مترمربع بشماره  7450فرعی مجزی از
 317فرعی از پالک  -45اصلی واقع در لتحر بخش 2کاشان( خریداری از حسین ستاره )
 )95رای شــماره 139960302034014598هیأت دوم 0زهرا رمضانی خمبی فرزند
عباس بشماره شناسنامه  0صادره از کاشان به شماره ملی  1250203031سه دانگ از
ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت110/40مترمربع بشماره  7450فرعی مجزی از
 317فرعی از پالک  -45اصلی واقع در لتحر بخش 2کاشان( خریداری از حسین ستاره )
 )96رای شماره 139960302034014573هیأت دوم 0احسان صالحی مهر فرزند
حسن بشماره شناسنامه  0صادره از کاشان به شماره ملی  1250061822سه دانگ از
ششدانگ یکبابخانه بمساحت171/90مترمربع بشماره  7451فرعی مجزی از 4356
فرعی از پالک  -45اصلی واقع در لتحر بخش 2کاشان( خریداری از حسین عباس زاده )
 )97رای شــماره 139960302034014573هیــأت دوم 0حســین صالحی مهر
فرزند حسن بشماره شناسنامه  317صادره از کاشــان به شماره ملی 1263570933
ســه دانگ از ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت171/90مترمربع بشــماره 7451
فرعی مجــزی از  4356فرعی از پــاک  -45اصلی واقع در لتحر بخش 2کاشــان
( خریداری از حسین عباس زاده )

 )98رای شماره 139960302034014563هیأت دوم 0اکبر خیراندیش فرزند صفر
بشماره شناسنامه 64صادره از کاشان به شماره ملی  1262856078ششدانگ یکباب
ساختمان بمساحت141/32مترمربع بشــماره  7453فرعی مجزی از  2738فرعی از
پالک  -45اصلی واقع در لتحر بخش 2کاشان( مالکیت رسمی )
 )99رای شماره 139960302034015552هیأت دوم 0حسن پایدار فرزند ابوالقاسم
بشماره شناســنامه176صادره از کاشان به شــماره ملی  1261558741ششدانگ
یکبابخانه بمساحت120/45مترمربع بشــماره  7458فرعی مجزی از  432فرعی از
پالک  -45اصلی واقع در لتحر بخش 2کاشان( مالکیت رسمی )
 )100رای شماره  139960302034015172هیات اول .اصغر یزدانی لتحری فرزند
رمضان بشماره شناســنامه  2649صادره از کاشان بشــماره ملی -1261047591
ششدانگ یکباب مغازه بمساحت37/25مترمربع بشماره7459فرعی مجزی از 1297
فرعی ازپالک  -45اصلی واقع در لتحر بخش  2کاشان
 )101رای شماره  139960302034014611هیات اول 0کبری جوهری فرزند اکبر
بشماره شناسنامه  31صادره از کاشان بشماره ملی  1262148928ششدانگ یکبابخانه
بمساحت  113/62مترمربع بشــماره 15497فرعی مجزی از  1400فرعی از پالک
 - 49اصلی واقع در صفی آباد بخش 2کاشان ( مالکیت رسمی )
 )102رای شــماره  139960302034013202هیات اول 0آســیه علی زاده منفرد
فرزند ناصر بشماره شناســنامه  506صادره از کاشان بشــماره ملی 1262319846
سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه (ساختمان ) بمساحت  120مترمربع بشماره15498
فرعی مجزی از  2438فرعی از پالک  - 49اصلی واقع در صفی آباد بخش 2کاشان
( مالکیت رسمی )
 )103رای شــماره  139960302034013201هیات اول 0علــی اربابی فرد فرزند
قدیر بشماره شناسنامه  646صادره از کاشان بشماره ملی  1262319846سه دانگ
ازششــدانگ یکبابخانه (ساختمان ) بمســاحت  120مترمربع بشماره 15498فرعی
مجزی از  2438فرعــی از پالک  - 49اصلــی واقع در صفی آباد بخش 2کاشــان
( مالکیت رسمی )
 )104رای شماره  139960302034013776هیات اول 0محمدرضا ده آبادی فرزند
حسن بشماره شناسنامه  11صادره از کاشان بشماره ملی  1239878796ششدانگ
یکبابخانه بمساحت  106/5مترمربع بشماره  15499فرعی مجزی از  1480فرعی از
پالک  - 49اصلی واقع در صفی آباد بخش 2کاشان ( مالکیت رسمی )
 )105رای شــماره  139960302034013572هیات اول 0حسین حجت نژاد فرزند
محمود بشماره شناسنامه  106صادره از کاشان بشماره ملی  1262271894ششدانگ
یکبابخانه بمساحت  131/90مترمربع بشماره  15504فرعی مجزی از  684و 13290
فرعی از پالک  - 49اصلی واقع در صفی آباد بخش 2کاشان ( مالکیت رسمی )
 )106رای شماره  139960302034014503هیات دوم 0اکبر سمیعی نوابی فرزند رضا
بشماره شناسنامه  2صادره از کاشان بشماره ملی  1262433894ششدانگ یکبابخانه
بمساحت  109/90مترمربع بشــماره  15505فرعی مجزی از  6968فرعی از پالک
 - 49اصلی واقع در صفی آباد بخش 2کاشان ( خریداری از عذرا پورحسینی )
 )107رای شماره  139960302034013386هیات دوم 0علیرضا منتخبی فرزند حسن
آقا بشماره شناسنامه  270صادره از کاشان بشماره ملی  1261716140ششدانگ یکباب
ساختمان بمساحت  258/75مترمربع بشماره  15509فرعی مجزی از  2534فرعی
از پالک  -49اصلی واقع در صفی آباد بخش 2کاشان ( خریداری از ورثه سنگکی )
 )108رای شــماره  139960302034014348هیات اول 0محمد رضا فدوی فرزند
غالمحسین بشماره شناسنامه  319صادره از کاشان بشــماره ملی 1262246768
ششدانگ یکبابخانه بمساحت  149/30مترمربع بشــماره  15511فرعی مجزی از
 1481فرعی از پالک  - 49اصلی واقع در صفی آباد بخش 2کاشان ( مالکیت رسمی )
 )109رای شــماره  139960302034015534هیــات اول .محمــد حســین آقا
رفیع نصرآبادی فرزند ماشــا اله بشــماره شناسنامه  0صادره ازکاشــان بشماره ملی
 -1263417159ســه دانگ ازششــدانگ یکبابخانه بمســاحت169/80مترمربع
بشــماره 15515فرعــی مجــزی از  1480فرعی ازپــاک  -49اصلــی واقع در
صفی آباد بخش  2کاشان

دفتر مدیریت عملکرد به منظور ســهولت در خدمات رسانی و حل مشکالت به جامعه هدف خود
تشکیل شــده اســت.کاظم نظم ده ،ادامه داد :ســامانه دیده بان یا همان خط  ۱۴۸۲بر اساس
رهنمودهایی که دفتر مدیریت عملکرد از ریاســت ســازمان گرفت و بر اســاس منشــور حقوق
شهروندی در نظام اداری به منظور انجام اهداف ســازمانی اقدام به طراحی و راه اندازی سامانه
جامع ارتباطی بین سازمان و مردم کرد که با نامگذاری این ســامانه به نام «سامانه جامع دیده
بان» نه تنها سعی در ایجاد ارتباط دو سویه و اثربخش با مردم کرد؛ بلکه با استفاده از ظرفیتهای
موجود این ســامانه حوزه نظارت و حمایتهای اجرایی را نیز که از اهداف اصلی سازمان است،
به عنوان پیشــگام وظایف اصلی تکالیف بخش خصوصی انجام داده است.وی افزود :از جمله
مزایای دیگر این سامانه صرفه جویی اســت چراکه هزینههایی که برای گروه هدف ما در رفت و
آمدها و صرف زمان ایجاد میشــود قابل مقایسه با وضعیتی که به شــکل الکترونیک مسائل و
مشکالت بیان شود نیست.

 )110رای شــماره  139960302034015529هیات اول .علــی آقارفیع نصرآبادی
فرزند ماشا اله بشــماره شناسنامه 0صادره از کاشان بشــماره ملی -1250086396
سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمســاحت169/80مترمربع بشماره15515فرعی
مجزی از  1480فرعی ازپالک  -49اصلی واقع در صفی آباد بخش  2کاشان
 ) )111رای شماره  139960302034014212هیات اول .محمد شکوهی منش فرزند
ولی خان بشماره شناسنامه  3صادره از کاشان بشماره ملی  -1262441943ششدانگ
یکبابخانه بمساحت  52/10مترمربع بشماره  460فرعی از پالک  - 52اصلی واقع در
اراضی صفی آباد بخش 2کاشان (مالکیت رسمی )
 ) )112رای شــماره  139960302034014699هیات اول .زهره حمامیان قهرودی
فرزند جعفر بشماره شناسنامه  749صادره از کاشــان بشماره ملی -1261908309
ششدانگ یکبابخانه بمساحت  148/15مترمربع بشماره  461فرعی مجزی از 29فرعی
از پالک  - 52اصلی واقع در اراضی صفی آباد بخش 2کاشان (مالکیت رسمی )
 ) )113رای شماره  139960302034014701هیات اول 0حسن رشادی نژاد فرزند
غالمعلی بشماره شناسنامه  2520صادره از کاشان بشــماره ملی -1261972287
ششدانگ یکباب باغچه مشتمل بر اتاق بمســاحت  113/45مترمربع بشماره 462
فرعی از پالک  - 52اصلی واقع در اراضی صفی آباد بخش 2کاشان (مالکیت رسمی )
 )114رای شماره  139960302034014571هیات دوم 0علی اکبرنبیل فرزند محمد
بشماره شناسنامه  6527صادره از کاشان بشــماره ملی  -1263377785ششدانگ
یکبابخانه بمساحت  157/40مترمربع بشــماره  3157فرعی مجزی از  378فرعی از
پالک  - 53اصلی واقع دریحیی آباد بخش 2کاشان (مالکیت رسمی )
 )115رای شــماره  139960302034014564هیات دوم .اکبر طبلچی کاشی فرزند
عباس بشماره شناسنامه  208صادره از کاشان بشماره ملی  -1261635493ششدانگ
یکباب ساختمان بمساحت  358/90مترمربع بشماره  5835فرعی مجزی از ازشماره
 1881فرعی ازپالک  -1اصلی واقع درراوند بخش  4کاشان(خریداری از زهرا خاکی)
 )116رای شــماره  139960302034013766هیات اول .مهســا صمدانی فرزند
مهدی بشــماره شناســنامه  0صادره از کاشــان بشــماره ملی -1270517244
سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمســاحت  133/25مترمربع بشماره  5838فرعی
مجزی از ازشــماره  3696فرعی ازپالک  -1اصلی واقع درراوند بخش  4کاشــان
(مالکیت رسمی)
 )117رای شــماره  139960302034013767هیــات دوم .ابوالفضــل
مکاری زاده راوندی فرزند محمد بشماره شناسنامه  2484صادره از کاشان بشماره ملی
 -1261214031سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت  133/25مترمربع بشماره
 5838فرعی مجزی از ازشماره  3696فرعی ازپالک  -1اصلی واقع درراوند بخش
 4کاشان(مالکیت رسمی)
 )118رای شماره  139960302034015524هیات اول .ریحانه حاجی بابایی فرزند
محمد بشماره شناسنامه  1669صادره از کاشان بشماره ملی  -1261259181ششدانگ
یکبابخانه بمساحت139/40مترمربع بشماره3614فرعی مجزی از  16فرعی از پالک
 -3اصلی واقع در طاهر آباد بخش  4کاشان
 )119رای شماره  139960302034015165هیات اول .اصغر قنبری یاوند فرزند زین
العابدین بشماره شناسنامه  0صادره از کاشان بشماره ملی  -4020352811ششدانگ
یکبابخانه بمساحت149/20مترمربع بشماره3615فرعی مجزی از  575فرعی ازپالک
 -3اصلی واقع در طاهرآباد بخش  2کاشان
 )120رای شماره  139960302034014343هیات اول .ماهی پشتاره فرزند محمد
بشماره شناســنامه  57صادره از مشکات بشــماره ملی  -1263203175ششدانگ
یکبابخانه بمساحت 188/30مترمربع بشماره 893فرعی مجزی از  98فرعی ازپالک
 -56اصلی واقع در ابراهیم آباد مشکات بخش  4کاشان(مالکیت رسمی)
بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادرخواهد شد0
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/1/29 :
تاریخ انتشارنوبت دوم 1400/2/13 :
م الف 1123594 :مهدی اسماعیلی طاهری رئیس اداره ثبت اسناد وامالک کاشان

مفاد آراء
 2/30هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئیــن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 140060302007000037
مورخ  1400 / 1 / 16هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
وساختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان
تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی خانم فرشــته مــرادی قهدریجانی فرزند
رحمت اله به شــماره شناســنامه  1516صادره از فالورجان در یــک باب خانه به
مساحت  90 / 77متر مربع پالک  404اصلی واقع در دشــتچی خریداری از مالک
رسمی آقای ایرج سمیعی خلج آبادی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دونوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/ 1 / 29
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400 /2 / 13 :
م الف 1124332 :حسین زمانی علویجه رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان
تصميم غیر قابل افراز
 2/31خواهان :آقایان اجمد واسماعيل شهریاری محمدی فرزندان رضا  ،خواندگان:
خانمها حشمت  -محترم -عصمت همگی شهریاری محمدی فرزندان رضا  ،خواسته
:افراز قدر السهم خواهان از پالک ثبتی  ۱۵۱۵۷فرعی از  ۴۹اصلی بخش  ۲کاشان،
گردش کار  :خواهان به موجب تقاضای وارده شماره  - 4039680مورخ 99/11/9
درخواست افراز قدر السهم خود از ششدانگ پالک مرقوم را نموده که جریان امر به
نماینده ونقشه بردار ارجاع گردیده و پس از تعیین و ابالغ قانونی به طرفین در مورخ
 1400/01/29در معیت خواهان به محل مورد تقاضا عزیمت و پس از بازدید از محل
با استعالم شماره 6۰۱۸۴مورخ  99/05/19به شهرداری کاشان ارسال  ،و طی نامه
شماره  99/5/103/7709مورخ  99/12/08آن مرجع اعالم نموده (پالک مرقوم با
توجه به متراژ عرصه وقدر السهم مالک قابل تفکیک وافراز نمی باشد )) .لذا با عنایت
به موارد معروضه رای غير قابل افراز نســبت به پالک مرقــوم صادر میگردد و این
تصمیم غیر قابل افراز به خواهان و خوانده ابالغ می گردد تا چنانچه اعتراضی داشته
باشــند وفق مقررات ماده  ۴قانون افراز ظرف مهلت  ۱۰روز از تاریخ ابالغ اعتراض
خود را به دادگستری کاشان تسلیم نمایند .م الف 1127515 :اسماعیلی طاهری
اداره ثبت اسناد و امالک کاشان
فقدان سندمالکیت
 2/32طبق تقاضای وارده  ۴۰۰۲۲۲۹مورخ  1400/01/25باستناد ۲برگ استشهادیه
مصدق پیوســت که امضای شــهود ارســما گواهی گردید  .آقــای مجتبی آقایی
که سند مالکیت ششدانگ قطعه زمین به شماره پالک  ۱۵۸۸فرعی مفروز و مجزی
شــده از  ۱۱۵اصلی واقع در بخش  ۶حوزه ثبتی کاشان  ,که ذیل شماره  ۹۷۸۹دفتر
 ۷۱صفحه  ۲۲۰صادر و تســلیم گردیده ،به علت جابجائی مفقود گردیده  ،و اینک
تقاضای صدور ســند المثنی را نموده اســت .لذا طبق تبصره اماده  ۱۲۰اصالحی
آئین نامه ثبت مراتب آگهی :تا هر کس مدعی انجام معامله نســبت به ملک مذکور
با وجود ســند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشــار این آگهی لغایت  ۱۰روز به
این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت وسند معامله
تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس واصل سند به ارائه کننده مستردگردد .بدیهی
اســت چنانچه ظرف مهلت مقرراعتراضی واصل نگردد یا در صورت اعتراض اصل
سند ارائه نشــود المثنی ســند مالکیت مزبور صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.
م الف  1128766:مهدی اسماعیلی طاهری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک
کاشان

مستطیلسبز

دوشنبه  13اردیبهشت  20 / 1400رمضان  3 /1442می  /2021شماره 3243

پنجره نقل و انتقاالتی استقالل دوباره بسته شد!
با شکایت دستیار سابق فرهاد مجیدی ،پنجره نقل و انتقاالتی استقالل بسته شد .فصل پیش و
زمانی که فرهاد مجیدی سرمربی استقالل شد ،میلیسیچ لکیچ را به کادر فنی این تیم اضافه کرد؛

مروری بر بانوان ورزشکاری که تاکنون سهمیه المپیک توکیو را به دست آورده اند؛

اما او به دلیل پرداخت نشدن مطالباتش از این تیم جدا شده و به فیفا شکایت کرد.

ازنجمه خدمتی تا سارا بهمنیار

حاال حکم این مربی صادر شــده و اســتقالل به خاطر این حکــم از  2پنجره نقــل و انتقاالتی
محروم شــده اســت.گفتنی اســت وکیل این مربی ،وکیل شــفر و هروویه میلیچ هم هست و
باشــگاه برای باز کردن پنجره نقل و انتقاالتی باید با این وکیل سختگیر مذاکره کند .واضح است
به محض واریز پول پنجره اســتقالل باز خواهد شد و این باشگاه مشــکلی برای خرید بازیکن
نخواهد داشت.

«بیاتینیا» دستیار«کمالوند» درسایپا می شود
حدود دو هفته قبل بود که بعد از استعفای ابراهیم صادقی از سرمربیگری سایپای تهران ،مسئوالن
این باشگاه محسن بیاتی نیا را به عنوان سرمربی موقت معرفی کردند .این مربی جوان تمرینات
نارنجی پوشــان را زیر نظر گرفت و کارهای فنی را جلو برد تا اینکه مشــخص شد فراز کمالوند به
عنوان سرمربی جدید این تیم انتخاب شده است.مسئوالن سایپا که ظاهرا از چندی قبل با کمالوند
به توافق کامل رسیده بودند ،منتظر ماندند تا این مربی باتجربه همراه با استقالل دور گروهی لیگ
قهرمانان آسیا را به پایان برساند و بتوانند با او قرارداد ببندند.
از این رو کمالوند قراردادش را با ســایپا امضا کرد و رســما هدایت نارنجی پوشــان لیگ برتر را
برعهده گرفت.در چنین شــرایطی با تصمیم کمالوند ،محسن بیاتی نیا که مربیگری موقت سایپا
را در این مدت برعهده خواهد داشــت کارش را در این تیم ادامه خواهد داد .طبق توافقات انجام
شده بیاتی نیا به عنوان مربی درکادرفنی سایپا باقی می ماند و به عنوان دستیار کمالوند در جمع

ورزش ایران تاکنون  59سهمیه برای این بازی ها کسب
کرده که سهم مردان  52سهمیه و سهم زنان  7سهمیه بوده

است .سهمیه های کاروان ایران در  ۱۳رشته دوومیدانی،

بسکتبال ،تیراندازی،کشتی آزاد و فرنگی ،دوچرخهسواری،

تیروکمان ،تکواندو ،والیبال ،کاراته،شمشیربازی ،تنیس
روی میزو بوکس به دست آمده است

نارنجیپوشان کارش را ادامه می دهد.

«آقایی» میتواند به اردوی پرسپولیس اضافه شود
سعید آقایی که ســاعاتی قبل از اعزام این تیم به هند برای انجام دیدارهای مرحله گروهی لیگ
جهان درسال  2021شاهد بزرگترین رویداد

کند .وی در کشورهای اتریش ،توکیو ،امارات ،مسکو ،استانبول و لیسبون

 2014اینچئون كره جنوبی در رشته تیراندازی است .بانوی طالیی كه برای

ورزشی است .رقابت های المپیک توکیو که

پرتغال موفق به دریافت دو مدال طال ،یک نقره و برنز شد .بهمنیار ،مدال

نخستین بار به المپیك  2016ریو راه یافته بود و با کسب این سهمیه برای

آکادمی المپیک اضافه شود.یکی از نگرانیها و اعتراض کادرفنی پرسپولیس در دوره قرنطینهای

قرار بود مرداد ماه سال گذشته برگزار شود به دلیل شیوع ویروس کرونا

برنز مسابقات جهانی  ۲۰۱۸اسپانیا ،طالی مسابقات جهانی  ۲۰۱۹مسکو،

دومین بار مسافر توكیو شد.

که وزارت بهداشــت در بازگشــت از هند برای کاروان این تیم در نظر گرفته ،در اختیار نداشــتن

یک ســال به تعویق افتاد تا این رقابتها  1تا  17مرداد ماه ســال جاری

برنزلیگ جهانی امارات متحده عربی  ،۲۰۲۰مدال برنز ۲۰۲۱ترکیه و امتیاز

بازیکنانی بود که در ســفر به هند آنها را همراهی نمیکردند .اکنون اما گفته میشــود قرنطینه به

برگزار شود .ورزش ایران تاکنون  59سهمیه برای این بازی ها کسب کرده

 ۵۶۴۷از مسابقات کاراته وان لیسبون را در کارنامه ورزشی خود دارد.

این شکل خواهد بود که اعضای کاروان این تیم حق خروج از آن را نخواهند داشت و اضافه شدن

که سهم مردان  52سهمیه و سهم زنان  7سهمیه بوده است .سهمیه های

بازیکنان این تیم به شرایط قرنطینه بالمانع است.

قهرمانان آسیا با پاسخ مثبت تست کرونا مواجه شده بود تا در این سفر تیمش را همراهی نکند،
اکنون قادر است در صورتی که پاســخ تســت منفی خود را ارائه دهد ،به اردوی این تیم در هتل

«آ لکثیر» به رکورد «طارمی» میرسد؟
مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس فاصله زیادی با کســب یک رکورد تاریخی ندارد.عیسی آل کثیر
مهاجم تیم فوتبال پرســپولیس که با پایان محرومیت  ۶ماهه اش یــک بار دیگر به جمع نفرات
قرمزها برگشته ،با گلزنی در دیدار مقابل الریان قطر که آخرین بازی پرسپولیس در دور گروهی

سمیه مصور

کاروان ایران در  ۱۳رشته دوومیدانی ،بسکتبال ،تیراندازی ،کشتی آزاد و

«حمیده عباسعلی»  10اسفند ماه  1398موفق به کسب سهمیه المپیک

فرنگــی ،دوچرخهســواری ،تیروکمــان ،تکوانــدو ،والیبــال ،کاراته،

توکیو در رشته کاراته شد .رشــته کاراته برای نخستین بار و به طور رسمی

المپیک توکیو را به دست آورد.

شمشیربازی ،تنیس روی میز و بوکس به دست آمده است .البته تالش
برای کسب ســهمیه همچنان ادامه دارد و با برگزاری مسابقات انتخابی

از کسب نخستین ســهمیه المپیکی کاراته توسط عسگری ،توانست در

«هانیه رســتمیان» در مســابقات تیراندازی قهرمانی آسیا که آبان ماه

احتمــال افزایش در این تعــداد وجود دارد .آخرین ســهمیه المپیکی

فینال سنگین وزن زنان عالوه بر کسب مدال طالی این وزن لیگ جهانی

 1398برگزار شــد با  ۵۷۴امتیاز به عنوان نفر هشــتم راهی فینال شد

کشورمان برای حضوردررقابت های المپیک توکیو روزجمعه توسط بانوی

کاراته وان سالزبورگ اتریش ،دومین ســهمیه المپیک این رشته را نیز

که با کسب ســهمیه  ۷نفر دیگر  ،وی به عنوان نفر بعدی راهی المپیک

تیم ملی کاراته به دست آمد .در گزارش پیش رو نگاهی خواهیم داشت

از آن خود کند.

بگیرد .طارمی در زمان حضور در پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا  ۸گل را برای قرمزهای ایرانی
رکورد طارمی را مال خود می کند.

سارا بهمنیار

نجمه خدمتی

«نجمه خدمتی» اولین ورزشــکار ایرانی بود که موفق به کسب سهمیه

«سارا بهمنیار» بانوی کاراته کار اهل شهرستان آستانه اشرفیه گیالن در

المپیک توکیو شد .خدمتی سوم اردیبهشــت ماه  1398با قرار گرفتن

به کسب سهمیه المپیک توکیو شد .کرم زاده در پنجمین روز از مسابقات

وزن منهای  ۵۰کیلوگرم باکسب مدال و امتیازات الزم درمسابقات آسیایی

در جایگاه پنجم جام جهانی تیراندازی ،سهمیه المپیك ( 2020توكیو) را

تیراندازی قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک توکیو موفق شد با  ۱۱۷۳امتیاز

و جهانی توانست در رنکینگ فدراسیون جهانی کاراته این سهمیه را کسب

برای ایران كسب كرد .وی نخستین مدال آور طالیی ایران در بازی های

به عنوان نفر چهارم راهی فینال شود و سهمیه المپیک را کسب کند.

خبر روز

حضوردرلیگ با تست جعلی
تیم لیگ برتری در فوتسال بانوان با تست جعلی در زمین مسابقه حاضر شده است.مرحله نهایی لیگ برتر فوتسال بانوان از جمعه با حضور ۴تیم آغاز شد که طبق
قانون سازمان لیگ هر تیم باید برای هر بازی با نتیجه تست آزمایش کرونا در زمین حاضر شود.این طور که پیگیریهای خبرنگار فارس نشان می دهد ظاهرا
یکی از تیمها با کمک فتوشاپ توانسته در جواب تست آخر بازیکنان خود دست ببرد و با به روز کردن تاریخ جواب تست کرونا را برای سازمان لیگ ارسال کرده
و در زمین مسابقه حاضر شود.نکته جالب اینکه گرافیست این کار فراموش کرده بود تغییراتی در تست قبلی بدهد که در آن جواب آزمایش  ۵بازیکن مثبت بود.
سازمان لیگ در عملیات راستیآزمایی با استعالم از آزمایشگاه متوجه جعلی بودن جواب آزمایش شــده و بعد از بررسی ،پرونده این تیم را به کمیته انضباطی
ارسال کرده است.تیمهای سایپا ،شرکت ملی حفاری ،پاالیش نفت آبادان و هیئت خراسان رضوی  ۴تیم حاضر در مرحله نهایی هستند.

دعوت «ترابی» و
«مغانلو» به تیم ملی
پرسپولیس نماینده کشــورمان موفق شد با
ارائه بازی های هجومی و تماشــاگر پسند و
به عنوان تیم اول گروه  Eمسابقات به مرحله
یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا صعود
کند.هرچند در این رقابت ها امید عالیشــاه،

امیدواری به المپیکی شدن «نوشاد عالمیان»
سرمربی تیم ملی تنیس روی میز با یادآوری اینکه
به زودی رنکینگ المپیکی فدراسیون جهانی تنیس

برای این دوره به معنای واقعی با بدشانسی مواجه

روی میزاعالم شده و براساس آن تکلیف سهمیههای

شد به خصوص اینکه رقیبانش در آفریقا و آمریکای

باقیمانده بــرای بازیهای  ۲۰۲۰توکیو مشــخص

التین نتوانستند ازحضوردرمسابقات انتخابی منطقه

میشود ،گفت :بیصبرانه منتظر اعالم این رنکینگ

خود ،صاحب سهمیه شــوند و تعیین وضعیت خود

هستیم تا نسبت به وضعیت نوشاد عالمیان و حضور

را به رنکینگ جهانی موکول کردند .البته بدشانســی

وی در این دوره از بازیهــا اطمینانخاطر پیدا کنیم.

بزرگتر نوشاد ،آنجایی رقم خورد ک ه سه نفر از رقیبان

جمیل لطفا...نســبی تصریح کــرد :در حال حاضر

اروپاییاش دررنکینگ ،ازحضوردرمسابقات انتخابی

نوشاد عالمیان یازدهمین بازیکنی به حساب میآید

اروپا انصراف دادند چون امید زیادی بهکسب سهمیه

که میتواند از طریق رنکینگ بــرای بازیهای ۲۰۲۰

از طریق رنکینگ دارند؛ این مســئله شرایط نوشاد را

توکیوکسب سهمیهکند؛ اما اینکه پس ازبهروزرسانی

پیچیدهترکرد.وی ادامه داد :اگرحداقل این سه ،چهار

رنکینگ ،شرایط وی حفظ شود و ازطرفی ،محدودیت

بازیکن اروپایی درمسابقات قارهای خود شرکتکرده

تعداد نفرات کلی شــرکتکننده در این دوره بازیها

بودند و ازاین طریق صاحب سهمیه میشدند ،نوشاد

برای او مشکلساز نشــود نیز در تعیین وضعیتش

خیلی نزدیکتربه سهمیه بود .او با شرایط فعلی دقیقا

تاثیرگذار است.سرمربی تیم ملی تنیس روی میز با

لب مرز کسب سهمیه قرار دارد ضمن اینکه باید نیم

تاکید براینکه حضوردربازیهای المپیک توکیو ،حق

نگاهی هم به تصمیم فدراسیون جهانی درمورد تعداد

نوشاد عالمیان است ،خاطرنشانکرد :این بازیکن در

کلی بازیکنان و محدودیتهای اعمالی در این زمینه

توکیو شد.

فاطمه کرم زاده

«فاطمه کرم زاده» چهارمین بانوی تیم ملی تیراندازی ایران بود که موفق

فاجعه در فوتسال بانوان؛

دو دوره متوالی بازیهای المپیک حضور داشت؛ اما

هانیه رستمیان

به المپیک توکیو راه یافته اســت «.عباسعلی» در فاصله کمتر از یک ماه

لیگ قهرمانان آسیا بود ،تعداد گل های خود در آسیا را با احتساب  ۴گل فصل قبل ،به عدد  ۶رساند

به ثمر رسانده بود و حاال اگر آل کثیر در ادامه رقابت های لیگ قهرمانان دو گل دیگر به ثمر برساند،

حمیده عباسعلی

سهمیه المپیک توکیو شد .صادقیان  6اردیبهشــت ماه  1398با کسب
باالترین امتیاز جواز حضور در فینال تفنگ بادی را کســب کرد و سهمیه

به ورزشکاران بانویی که بلیت سفر به توکیو را برای خود رزرو کرده اند.

تا در دو قدمی مهدی طارمی ستاره این روزهای پورتو از حیث گلزنی برای پرسپولیس در آسیا قرار

آرمینا صادقیان

«آرمینا صادقیان» دومین بانوی ملی پوش ایرانی بود که موفق به کسب

ماه ها جدایی ازپرسپولیس درنهایت به جمع
سرخ پوشان بازگشت تا حاال نه تنها یکی از

س روی میزگفت:
مزهای ندارد! سرمربی تیم ملی تنی 
رنکینگ فدراســیون جهانی تنیس روی میز معموال
روزهای سهشنبه منتشرمیشود؛ اما با توجه به پایان
ماه میالدی آوریل شــاید تا یکی دو روز آینده شاهد
بهروزرسانی رنکینگ و تعیین وضعیت نوشاد باشیم.
امیدوارم این موضوع با خبرهای خوبی برای تنیس
روی میزایران همراه باشد.

عکس روز
علی انصاریان
با «سرزده» آمد
سریال سرزده با بازی علی انصاریان
روی آنتن شبکه یک سیما رفت.در
این سریال چند قســمتی که ویژه
شبهای قدر است ،علی انصاریان
نقش یک پلیس را بــازی می کند.
جالب این که این ســریال در دوران
کرونا فیلمبرداری شــد و بازیگران
سریال در دیالوگهای خود در مورد
کرونا هم کلی صحبت میکنند.

توجه به در نظر گرفتن اقدامات احتیاطی ســختگیرانه ،هواداران زیر  16سال نمیتوانند در ورزشگاه
حاضرشوند .تنها هوادارانی میتوانند به ورزشگاه جاسم بنحمد بیایندکه دزدوم واکسن را تا قبل از30
آوریل  2021تزریقکردهاند یا درفاصله  14نوامبر 2020تا  24آوریل  2021ازکرونا بهصورتکامل بازیابی
شدهاند.رعایت فاصله اجتماعی ،زدن ماسک و بررسی دمای هواداران پیش ازورود به ورزشگاه ،سایر

استقبال «مارتینس» ازسرمربیگری تاتنهام

بشار رسن از پرســپولیس جدا شد و پس از

کند؛ به خصوص که المپیک بدون این بازیکن هیچ

جاسم بن حمد قطر ،با حضور تماشاگران برگزار میشــود که تعداد آنها بعدا مشخص خواهد شد.با

اما دو بازیکن دیگر این تیم شاخص بودند.
او سال گذشــته به مانند شجاع خلیل زاده و

فعلی بتواند برای بازیهای توکیو کســب ســهمیه

کمیته محلی برگزاری مســابقات فوتبال قطر اعالم کرد که فینال «امیرکاپ» این کشور در ورزشگاه

عیسی آلکثیر،کمالکامیابی نیا و سید جالل

مهدی ترابی بازگشت فوق العاده ای داشت،

دارم که نوشــاد عالمیان با وجود همه اما و اگرهای

بازگشت تماشاگران فوتبال به ورزشگاههای قطر

اقدامات احتیاطی الزم در این مسابقه خواهد بود .فینال امیرکاپ روز 24اردیبهشت برگزار میشود.

حسینی عملکرد خوبی از خود نشان دادند؛

داشته باشد.لطفا...نســبی تاکید کرد :امید زیادی

در حاشیه

عوامل اصلی موفقیت پرسپولیس لقب گیرد
بلکه از نظر فردی نیز عملکرد درخشــانی را
از خود به نمایش بگذارد.پرســپولیس در ۶
بازی خود در مرحلــه گروهی لیگ قهرمانان
آسیا  ۱۴گل به ثمر رســاند که مهدی ترابی با
زدن  ۲گل و ارسال  ۵پاس گل تاثیرگذارترین
مهره هجومی در رقابت های این فصل لیگ
قهرمانان آسیا بوده اســت .به عبارت دیگر
مهدی ترابــی در  ۵۰درصد گل هــای به ثمر
رسیده پرســپولیس نقش مستقیم داشته
است.همچنین شــهریار مغانلو که پیش از
شروع رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا توسط
کادرفنی پرســپولیس برای قدرتمند شدن
خط حمله این تیم به این تیم اضافه شــده
بود ،توانســت با چهار گل زده در صدر گلزنان
این تیم ظاهر شــود .او مــی تواند درصورت
ماندن در پرســپولیس بر تعداد گل های زده
خود در لیگ قهرمانان آسیا اضافه کند .نباید
فراموش کــرد که شــهریار مغانلو به صورت

سرمربی تیم ملی فوتبال بلژیک بدش نمیآید هدایت اســپرز را برعهده بگیرد.در حالی که باشگاه
تاتنهام اخیرا به همکاریاش با ژوزه مورینیو پایان داده و حاال در تالش برای یافتن گزینهای مناسب
برای جانشــینی این مربی پرتغالی است ،خبر میرسد که ســرمربی فعلی تیم ملی فوتبال بلژیک
از حضور روی نیمکت اســپرز استقبال میکند .بر اساس گزارش نشــریه انگلیسی «سان»؛ روبرتو
مارتینس در صورت دریافت پیشنهاد ســرمربیگری تاتنهام آماده حضور روی نیمکت این تیم لیگ
برتری است.این سرمربی اسپانیاییکه سابقه سرمربیگری تیمهای سوانزی ،ویگان اتلتیک و اورتون
را در کارنامه حرفهایاش دارد ،از ســال  2016هدایت تیم ملی بلژیک را برعهده دارد و در مســابقات
جام جهانی  2018روسیه هم این تیم را به عنوان سومی رساند.در هفتههای اخیر بحث حضور یولیان
ناگلسمان آلمانی و اریک تنهاخ هلندی روی نیمکت اسپرز مطرح بود اما این دو به ترتیب به خاطر
قطعی شــدن حضور در بایرن مونیخ در پایان فصل و تمدید قرارداد با آژاکس از لیست کاندیداهای
مدنظر تاتنهامیها خط خوردند.از رالف رانگنیک سرمربی پیشین الیپزیگ ،یورگن کلینزمن سرمربی
پیشین تیم ملی آلمان و بایرن مونیخ ،برندان راجرزسرمربی لسترسیتی و مارسلینو سرمربی اتلتیک
بیلبائو به عنوان گزینههای مدنظر تاتنهام برای سرمربیگری اسپرز یاد شده است.

«وراتی» با پاریسنژرمن تاریخسازشد
هافبک ایتالیایی پاری ســن ژرمن به رکورددار بازی با پیراهن تیم در بین بازیکنان خارجی این تیم
تبدیل شد.پاری سن ژرمن در هفته سی و پنجم رقابتهای لیگ فرانسه با نتیجه دو بر یک النس را
از پیش رو برداشت.وراتی با حضور در این بازی ،شمار بازیهای خود با پیراهن پاری سن ژرمن را در
همه رقابتها به عدد  ۳۴۵رساند.این بیشترین تعداد بازی با پیراهن پاری سن ژرمن دربین بازیکنان
خارجی این تیم فرانسوی محسوب شد و باعث شد تا او در تاریخ باشگاه جاودانه شود.وراتی یکی از
بازیکنانکلیدی و تاثیرگذارپاری سن ژرمن استکه توسط آنچلوتی به تیم آورده شد .او درسالهای
حضورش همواره پیشنهادهای خوبی داشته ؛ اما حاضر به ترک تیم فرانسوی نشده است.

قرضی و به مدت  ۶ماه به پرسپولیس پیوسته

نظرستاره سرخها تغییرکرد

است .عملکرد مهدی ترابی و شهریارمغانلو در
لیگ قهرمانان آسیا توجه دراگان اسکوچیچ
را به خود جلب کرده و اسم این دو را در لیست
خود یادداشــت کرده اســت .مهدی ترابی
مدت هاست به تیم ملی دعوت نمی شود و
شهریار مغانلو هم برای ملی پوش شدن به
پرسپولیس پیوست.

عملکرد فوق العاده ادینســون کاوانی در دیدار مقابل رم و دبل این بازیکن باعث شــده شیاطین
سرخ به برتری شیرین  6-2برابر جالوروسی دســت یافته و در آستانه رسیدن به فینال لیگ اروپا
قرار بگیرند .حاال ادینسون کاوانی می خواهد قرارداد جدیدی را با منچستر یونایتد امضا کند و این
توافق جدید تا پایان دو فصل آینده ادامه خواهد داشت.شبکه  TNT Sportsآرژانتین فاش کرد
کاوانی  34ساله تصمیم خود برای بازگشــت به قاره آمریکای جنوبی را تغییر داده و عالقه مند به
بازی کردن در لیگ برتر و ترکیب منچستریونایتد تا دو سال آتی است .تابستان سال گذشته یونایتد
پیشنهادی یک ساله به عالوه گزینه تمدید برای سال دوم به ادینسون کاوانی ارائه داد که مورد قبول
این بازیکن هم قرار گرفت.

بامسئولان

دوشنبه  13اردیبهشت  20 / 1400رمضان  3 /1442می  /2021شماره 3243

معاون اداره کل درآمد شهرداری اعالم کرد:

جزییات بسته تشویقی ساخت و سازشهرداری اصفهان
معاون اداره کل درآمد شهرداری اصفهان جزییات بسته تشویقی ساخت و ساز سال  ۱۴۰۰شهرداری

همزمان با گرامیداشت روز معلم ،شهرداری اصفهان از نماد معلم رونمایی کرد؛

را تشــریح کرد و گفت :هر چه شــهروندان از اوایل دوره شش ماهه این بسته اســتفاده کنند ،از

ادای دین مدیریت شهری به فرهنگیان

امتیازات بیشــتری برخــوردار خواهند
شد.امیر حســین محققیان اظهار کرد:
امسال بسته تشویقی ساخت و ساز بر
مبنای تجربه سالگذشتهکه درچند دوره
تقسیم و از نظر نقدینگی و جذب درآمد
مزیتهای زیادی داشت ،در شش دوره
دو ماهه طراحی شده است.وی افزود:
تاریخ بسته تشویقی ساخت و ساز از اول
فروردین تا  ۳۱اردیبهشت  ۱۴۰۰اهدای

برای اولین بار طرح «کالس شهر» در کشور از سوی

سازمان فرهنگی شهرداری اصفهان تدوین شد و با
تدوین کتاب های این طرح که به تایید آموزش و پرورش

رسیده است آموزش ها ی شهروندی تحت عنوان
«کالس شهر» در حوزه های مختلف به دانش آموزان

ارائه می شود

 ۱۰۰درصدی رشــد تراکم نسبت به سال
گذشته است.معاون اداره کل درآمد شهرداری اصفهان ادامه داد :از اول خرداد تا  ۳۱تیر اهدای ۸۰
درصد رشد تراکم ،از اول مرداد تا  ۳۱شهریور اهدای  ۶۰درصد رشد تراکم ،از اول مهر تا  ۳۰آبان اهدای
 ۴۰درصد رشد تراکم ،از اول آذر تا  ۳۰دی اهدای  ۲۰درصد رشد تراکم را خواهیم داشت و از اول بهمن
تا  ۲۹اسفند امسال مبنای محاسبات بر اساس تراکم سال  ۱۴۰۰خواهد بود.وی با بیان این که ارائه
این بسته در شش مرحله پیشبینی شده تا زمینه جذب سرمایهگذاران حوزه مسکن و ساخت و
ساز را فراهم کند ،خاطرنشان کرد :این بسته تشویقی برای صدور پروانه ،گواهی عدم خالف ،پایان
کارو ماده  ۱۰۰نیزقابل اجراست.محققیانگفت :هرچه شهروندان ازاوایل دوره شش ماهه این بسته
استفاده کنند ،از امتیازات بیشتری برخوردار خواهند شد.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه خبر داد:

همزمان با روز معلم و به پاسداشــت تالش های این قشر در راه فرهنگ

دراین دوره مدیریت شهری به خواسته معلمان

اصفهان ،رییس شورای اسالمی شهر اصفهان و تنی چند از معلمان شهر

در ادامه این مراســم ،علیرضا نصر اصفهانی ،رییس شــورای اسالمی

و نمایندگان فرهنگیان دست رد نزدیم

و ادب جامعه ،نماد معلم در منطقه  5شهرداری اصفهان به دست شهردار
اصفهان رونمایی شــد .به گزارش اداره ارتباطات رســانه ای شــهرداری
اصفهان ،همزمان با روز معلم با حضور حداقلی معلمان و مدیران شهری،
نماد معلم در منطقه  5شهر اصفهان و مقابل ساختمان آموزش و پرورش
ناحیه سه شهراصفهان درخیابان ارتش و پاتوق فرهنگی منطقه  5رونمایی
شــد .این تندیس دو و نیم متری از جنس فایبرگالس است که از سوی
خانم قاسمی ،هنرمند مجسمه ساز اصفهانی خلق و ساخته شده است.
قدرت ا ...نوروزی ،شهردار اصفهان در این مراسم ،با اشاره به رونمایی از
نماد معلم در منطقه  5شهر اصفهان در آســتانه روز معلم اظهار کرد :این
اقدام بسیار ارزنده و خوبی است ،معلم هدایت گر جامعه است و جامعه را
به سوی تعالی سوق می دهد .وی ادامه داد :روز معلم را به همه معلمان و
همچنین روزکارگررا بهکارگرانکه اقتصاد و صنعتکشوربردوش آنهاست
تبریک میگویم؛ این دو قشرهمواره تالش میکنند و یکی درتالش است
زندگی را برای مردم راحت کند و یکــی روح ،روان ،فرهنگ و ادب جامعه
را به سویی هدایت می کند تا انســان ها بتوانند با رعایت حقوق یکدیگر و
حفظ اخالق ،ادب ،انسانیت ،پرهیز از دروغ و تهمت زندگی کنند.

شــهر اصفهان با اشــاره به اینکه ارج نهادن به معلمان از جمله وظایف
همه انسان هاست ،اظهار کرد :خدمات معلمان برای همه افراد جامعه
فراگیر اســت و هر نهادی باید به این موضوع توجه کند .وی ادامه داد:
یکی از صحبت های ما ایــن بود که اداره کل آمــوزش و پرورش نباید
مراسم بزرگداشــت برگزار کند و باید خود مورد تقدیر قرار گیرد؛ تقدیر
از معلمان باید از ســوی نهادهای دیگر انجام شــود تا معنادار باشد و
شهرداری در این راستا در این دوره مدیریت شــهری به خوبی به این
موضوع ورود کرد و تندیــس معلم که رونمایی می شــد ،از جمله این
اقدامات است .رییس شورای اسالمی شهراصفهان افزود :شهرداری هر
ساله با دعوت از معلمان منتخب نواحی شش گانه شهر اصفهان از آنها
تقدیر به عمل می آورد؛ اما طی دو سال اخیر به خاطر کرونا این مراسم
عملیاتی نشد که البته با هماهنگی اداره کل آموزش و پرورش تقدیرها
انجام گرفت .وی با اشــاره به ارتباطات خوب شــهرداری و آموزش و
پرورش اظهار کرد :در قالب نمایشگاه «یار مهربان» اهدای کتاب و لوازم
ورزشی به آموزش و پرورش اجرایی شد ،همچنین طرح اهدای بیش از

 700تبلت به دانش آموزان بی بضاعت ازسوی شهرداری اصفهان محقق
شد و اگرچه این کار ارتباط مســتقیمی با معلم ندارد ؛ اما کار معلمان را
تسهیل و دغدغه آن ها را برطرف می کند.
نصر اصفهانی افزود :همچنین برای اولین بار طرح «کالس شــهر» در
کشورازسوی سازمان فرهنگی شهرداری اصفهان تدوین شد و با تدوین
کتاب های این طرح که به تایید آموزش و پرورش رسیده است آموزش
های شهروندی تحت عنوان «کالس شــهر» در حوزه های مختلف به
دانش آموزان ارائه می شود.
وی ادامه داد :اگر آموزه های شهروندی به دانش آموزان آموزش داده
شود سفیران خوبی در خانه ها و شهروندان بهتری در آینده خواهند بود.
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد :تعاونی های مسکن
فرهنگیان مورد توجه مدیریت شهری بوده است به طوری که تسهیالت
برای مســکن فرهنگیان قابل توجه بوده و از سوی شــهرداری نهایت
همکاری را در خصوص تخفیف پروانه ،تقسیط و  ...زمین ها یا مجتمع
های متعلق به معلمان انجام داده ایم .وی افزود :شهرداری در این دوره
به خواســته معلمان و نمایندگان فرهنگیان دست رد نزده است .البته
بابت این اقدامات کسی نباید بر سر معلمان منتی داشته باشد چراکه
این اقدامات ادای دینی بر عهده ماست.

خبر ویژه

گزارش
در سال گذشته انجام شد؛

اجرای  ۲۰عنوان برنامه با موضوع تکریم سالمندان
دراصفهان

معاون اجرایی سازمان مدیریت
پسماند شهرداری اصفهان:

رییس سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان در آیین رونمایی از سایت تجربه

فردا ،ایستگاههای بازیافت
سطح شهر تعطیل هستند

سرا و تولیدات ســالمندی اظهار کرد :اصفهان با زیســت پذیری ،اخالق حیات محور و معنا گرایی

معاون اجرایی ســازمان مدیریت پســماند

ظرفیت شهر فرهنگی را دارد ،لذا سعی داریم تفکری خالق را در تمام زیست شهر در نظر بگیریم تا به

شــهرداری اصفهان اظهار کرد :با توجه به فرا

سمت چرخه تفکر خالق برویم.محمد عیدی با بیان اینکه شهر در کنار نیاز به توسعه تفکر کودکانه ،به

رسیدن ایام ضربت خوردن و شهادت موالی

تجربه سالمندان نیز نیاز دارد ،ادامه داد :در فرآیند توسعه پایدار شهری ،سالمندان نباید تنها موضوع

متقیان ،حضرت علی (ع) و شبهای قدر با

توسعه باشند بلکه باید کارگزاران آن باشــند ،تالش کردیم که ایدهها و برنامهها را به فرآیند تبدیل

هدف ایجاد فرصت عــزاداری و عبادت برای

کنیم تا سالمندان را در چرخه جمعیت بیشتر ببینیم و از ظرفیت آنها بهرهمند شویم.معاون شهردار

عوامل واحد جمع آوری و دریافت پســماند

و رییس سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان با بیان اینکه در سال گذشته ویژه

خشک ،روز ســه شــنبه  ۱۴اردیبهشت ماه،

برنامههایی برای تکریم ســالمندان شــامل  ۲۰عنوان برنامه و  ۱۰۰اجرا برگزار شد ،تصریح کرد :به

ایســتگاههای بازیافت ســطح شهر تعطیل

پروژهها و پروسهها نگاه ویژهای داشتیم و در این بخش به برگزاری ویژه برنامهها برای سالمندان،

خواهند بــود و همچنین در ایــن روز عوامل

ثبت اصفهان در شبکه جهانی دوستدار سالمند و راه اندازی سامانه سالمندی پرداختیم.وی افزود:

جمع آوری پســماند خشــک از درب منازل

در حوزه پروسهای نیزموضوعات سالمت اجتماعی فیروزه و هفت اینفوگرافی آماده شده و مجموعه

فعالیت نخواهنــد کرد.محمد بدیعی افزود:

بروشورهای سالمندی که دارای هشت عنوان بود را در این راستا پیگیری کردیم .بیماریها ،اعتیاد،

جمعآوری پســماند تــر در ایــن روز مانند

تغذیه ،سبک زندگی و ازدواج در سالمندی از عنوانهای این بروشورها بود.عیدی با اشاره به تولید

روزهای دیگــر مطابق با تقویــم زمان بندی

کتابچههای سالمندان ،خاطرنشان کرد :لوگوی شهر دوستدار سالمند به دو زبان طراحی و درباره

صورت میگیرد و این تعطیلی یک روزه تنها

آن تحقیق و پژوهش صورت گرفت و با همکاری دانشــگاه هنر و اداره بهزیستی دو کتاب با عنوان

مختص فرآیند جمع آوری و دریافت پسماند

الگوی سالمندی در محلهای پایلوت و شرایط خاص تهیه شد.رییس سازمان فرهنگی ،اجتماعی

خشک است.معاون اجرایی سازمان مدیریت

و ورزشی شهرداری اصفهان گفت :قرار است هزار صندلی در معابر برای شهروندان سالمندان ایجاد

پسماند شــهرداری اصفهان ضمن قدردانی

شود و همچنین تدوین کلیپ ،اجرای موســیقی و قصه گویی برای سالمندان نیز از دیگر اقدامات

از مشــارکت شــهروندان اصفهانی در زمینه

شــهرداری در این زمینه اســت.عیدی اظهار کرد :قبل از شــیوع ویروس کرونا اجرای برنامههای

مدیریت پسماندها و تفکیک از مبدأ ،اضافه

فرهنگی و ورزشی برای سالمندان پیگیری میشد؛ اما با شیوع کرونا این کار با مشکل مواجه شد و

کرد :شهروندان اصفهانی همانگونهکه تاکنون

 ۱۵۰اجرای تئاتر خیابانی در مناطق پانزدهگانه برای گروه سالمندان اجرا شد .طراحی و ساخت تیزر

در طرحهــای مربوط به مدیریت پســماند

و رونمایی از کتاب گردشگری اقداماتی بود که برای انجام این کار رونمایی شد.

مشــارکت داشــتهاند ،این همکاری را ادامه

رفع نیازهای سالمندان ازطریق سامانه «تجربه سرا»
معاون اجتماعی سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان نیز در این آیین اظهار کرد:
از هشت مؤلفه که برای شهر دوستدار سالمند وجود دارد ارتباطات و اطالع رسانی از اهمیت ویژهای
برخوردار است ،در این راســتا اصفهان با همکاری و هم افزایی بهزیســتی بهعنوان نخستین شهر
دوستدار سالمند مطرح شد.مرتضی رشیدی با اشاره به راه اندازی سامانه تجربه سرا افزود :در این
سامانه تالش شده که نیازهای سالمندان رفع شود و در حوزه مشارکت ،حمایت ،خدمات و سالمت
اتفاقات خوبی برای سالمندان رخ دهد و تمامی نیازهای آنها در زمینههای مختلف کاهش پیدا کند.
معاون اجتماعی سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان با اشاره به برنامههای
تکریم سالمندان ،راه اندازی و تقویت مرکز ســالمند تحت عنوان باغ تجربه تصریح کرد :مدیریت
شهری همه این کارها را به بهترین شکل انجام داده و در راستای شهر دوستدار سالمندان و زیست
پذیر کردن شهر برای سالمندان اتفاقات خوبی را رقم زده است.وی ادامه داد :در این سامانه اخبار،
راهنمایی خانواده سالمندان ،رفتار مورد نیاز سالمندان ،چالشهای زندگی با این قشر ،سفر با آنها،
قوانین رانندگی سالمندان و شبکههای تخفیف سالمندی وجود دارد.رشیدی با بیان اینکه به زودی
اپلیکیشن سامانه تجربه سرا رونمایی میشود ،خاطرنشان کرد :در همین راستا با اصناف مختلف
مذاکراتی انجام شده تا شهروندان ســالمند در بخشهای مختلف از تخفیفات متنوعی بهرهمند

دهند و در صورتی که تحویل پسماند خشک
در روز  ۱۴اردیبهشــت را در برنامه داشتهاند
خواهشمند است آن را به روزهای بعد موکول
کننــد.وی تاکید کرد :همکاری شــهروندان
با عوامل مجاز و عمل به وظایف شــهروندی
مطابق با ساختار استاندارد مدیریت پسماند
تنها مســیری اســت که مدیریت پسماند را
به ســوی بهینه ســازی و کاهش عوارض و
آسیبهای زیست محیطی هدایت میکند و
از این رو از شهروندان اصفهانی انتظار میرود
ضمن آنکه به طور مستمر در راستای کاهش
تولید پســماند تالش کنند ،پسماند تولیدی
را نیز تنها به عوامــل مجاز جمع آوری تحویل
دهند و از هر نوع همکاری با عوامل غیرمجاز
که میتوانــد تبعات بهداشــتی و زیســت
محیطی زیادی داشته باشد ،پرهیز کنند.

اطالع اززمان ورود اتوبوس به ایستگاهها
با استفاده از سامانه AVL

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوســرانی اصفهان و حومه گفت :با بهرهبرداری از سامانه جامع پرداخت
الکترونیک ،کارت هوشمند شهروندی و سامانه جامع مدیریت هوشــمند ناوگان اتوبوسرانی شهر
اصفهان ،مدیریت و بهرهوری بهینه این ناوگان محقق شــده است.ســید عباس روحانی اظهار کرد:
اصفهان به عنوان نخستین شهر ایران مجهز به ســامانه یکپارچه  AFCمربوط به دریافت اتوماتیک
بلیت است ،البته قبال این قسمت از پروژه را داشتیم و در حال حاضر نرمافزارها و تجهیزات آن به روز
شده که تا  ۱۰سال آینده کارایی خواهد داشت.مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه با
بیان اینکه در تجهیزات قبلی بلیت تک سفره توسط راهبران اتوبوس مهیا میشد ،اما در حال حاضر
این اقدام به صورت  QRکد انجام میشود ،ادامه داد :صدورو تهیه بلیت تک سفره ازطریق موبایل از
دیگرقابلیتهای سامانه  AFCاست.وی تصریحکرد :سیستم  AVLبرای مدیریت بهینه اتوبوسرانی
است که نتیجه آن زمان بندی و اطالع رســانی دقیق ورود اتوبوسها به ایستگاههاست؛ همچنین
برنامهریزی سفر با استفاده از اپلیکیشن موبایلی ویژه و همچنین اطالع از زمان رسیدن اتوبوس با
استفاده از ۵۰نمایشگر نصب شده در ۵۰ایســتگاه اتوبوس به صورت برخط از دیگرقابلیتهای این
سامانه به شمارمیآید.روحانیگفت :برنامهریزی تخصیص ناوگان درخطوط براساس نیازخط و سر
سها درکلیه خطوط ،ایجاد
فاصله زمانی تردد ناوگان و درنتیجه استاندارد شدن زمان سرفاصله اتوبو 
باشگاه مشتریان و ایجاد انواعکارت بلیتهای تخفیفدارجهت افزایش جذابیت سفرهای شهری با
اتوبوس ازدیگرکاراییهای سامانه جدید است.وی تاکیدکرد :اصفهان نخستین شهرکشورمجهزبه
کارت  Desfire EV2متناسب با استانداردهای روزدنیا دربخش پرداخت خرد است.

انتشارفراخوان شرکت درشب شعر رضوی دراصفهان
خادمیاران رضوی کانون محله ای خدمت رضوی نورالرضا(ع) از اهالی هنر ،شعر و ادب برای شرکت در شب شعر رضوی دعوت کردند«.رضا ظهیری» در این
رابطه گفت :کانون خادمیاران نورالرضا(ع) به منظور گسترش فرهنگ شعر والیی و همچنین بهره گیری از ظرفیت عظیم شعر آیینی در توسعه و ترویج سبک
زندگی رضوی اقدام به برگزاری شب شعر با موضوع رضوی کرده است.مسئول کانون خادمیاران نورالرضا(ع) اظهار داشت :کانون خادمیاران نورالرضا(ع) برای
هرچه باشکوه تر برگزار کردن دهه کرامت رضوی از  22خرداد تا  1تیر ماه  ،1400از اهالی هنر ،شعر و ادب دعوت میکند با ارسال اشعار خود در شب شعر رضوی
شرکتکنند.وی با اشاره به حدیث امام صادق(ع) که می فرمایند« :هرکس درباره ما یک بیت شعربگوید خدای تعالی دربهشت یک خانه برایش بنا میکند».
افزود :عالقه مندان میتوانند اشعارخود را درموضوعات مقام و مرتبط امام هشتم(ع) بهکانون خادمیاران رضوی نورالرضا تحویل دهند.ظهیری با اشاره به اینکه
عالقه مندان از طریق شماره همراه  ۰۹۱۳۱۱۷۰۰۹۸می توانند اطالعات بیشتر کسب و ثبت نام کنند  ،افزود :آخرین مهلت ارسال آثار تا عید سعید فطر است.

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان تشریح کرد:

آخرین جزییات پروژه ساماندهی محورگردشگری دولتخانه صفوی
چهارباغ عباســی تا باغهای هزارجریب قرار دارد.

برای اجرای بخش سواره رو به زودی برنامهریزی

مدیرعامل سازمان نوســازی و بهسازی شهرداری

میشود.مدیر عامل سازمان نوســازی و بهسازی

اصفهان با تاکید بــر اینکه بســیاری از پروژههای

شــهرداری اصفهان با بیان اینکه تاکنون  ۹۵درصد

محور گردشــگری دولتخانه صفوی انجام شده یا

ساماندهی خیابان سید علیخان انجام شده است،

در حال اجراست ،افزود :ساماندهی خیابان سپه،

ادامه داد :ســاماندهی خیابان آمــادگاه حدفاصل

مدیرعامل سازمان نوســازی و بهسازی شهرداری

ادامه چهارباغ ،میدان انقــاب و چهارباغ باال جزو

چهارباغ عباســی تا خیابان باغ گلدسته نیز تاکنون

اصفهان اظهار کرد :امســال حدود یــک هزار و ۳۶

برنامههای کاری امسال است.فیض با بیان اینکه

 ۹۴درصد پیشرفت داشته است.فیض خاطرنشان

میلیارد ریال بودجه برای این ســازمان پیش بینی

در تکمیل اقدامات سال گذشته ساماندهی گذرهای

کرد :پروژههای ســاماندهی خیابــان کواالالمپور و

شــده که در قالب آن  ۴۰ردیف عمرانی برای اجرای

دسترسی به چهارباغ عباسی در حال انجام است،

کوچههای عالمآرا و جهان آرا نیز در مرحله نقشــه

پروژههای نوسازی و بهســازی در مناطق مختلف

گفت :ســاماندهی خیابان عباس آبــاد حدفاصل

برداری و تهیه طرح است.وی با بیان اینکه گذرهای

در نظر گرفته شــده اســت.محمد فیض با اشــاره

چهارباغ عباســی تا خیابان آیت ا...شمسآبادی

منتهی به چهارباغ در قسمت پیشخوان و اتصال به

به آخرین وضعیت بازســازی گذرهــای منتهی به

در مرحله نهایی است.وی از پیشرفت  ۹۲درصدی

محور گردشگری نیز در حال اجراست ،تصریح کرد:

چهارباغ عباســی ،تصریح کرد :یکــی از محورهای

ساماندهی محور سوارهرو خیابان عباس آباد خبر

ساماندهیگذرهای غربی شامل خیابانهای عباس

بازآفرینی شهر ،محور گردشگری دولتخانه صفوی

داد و تصریح کرد :ســاماندهی خیابان شیخبهایی

آباد ،کواالالمپور و کوچههای عالــم آرا و جهان آرا تا

اســت که بخش اعظم آن در مســیر میــدان امام

از دیگر پروژههای این ســازمان به شــمار میآید

خیابان شــمسآبادی و گذرهای شرقی حدفاصل

علی (ع) ،بــازار ،میدان امام (ره) ،خیابان ســپه،

که در حــال حاضر پیادهروهای آن تکمیل شــده و

چهارباغ تا باغ گلدسته است.

عکس روز
اصفهان گردی
با موتورهای وسپا
جمعی از شهروندان اصفهانی
روزجمعه با موتورهای قدیمی
«وسپا» تور شــهرگردی برپا
کردند .این موتورســواران در
حاشــیه زاینــده رود و نقاط
مختلف شــهر حرکت کرده و
شــور و هیجان تــازه ای را به
شهر آوردند.

شوند؛ کلیپ ،برنامههای آموزشــی و مرکز خدمات سالمندان دیگر امکانات موجود در این سامانه
است که امیدوارم خدمات خوبی را به سالمندان ارائه کند.

عکس :ایمنا

صاحب امتیاز :شرکت توسعه رسانه برتر زایندهرود

مدیرمسئول :محمدرضا شواخیزواره
رتبه4:

دوشنبه  13اردیبهشت  20 / 1400رمضان  3 /1442می  /2021شماره 3243

جانشین مدیرمسئول :بهمن زینالدین

ضریب کیفی روزنامه45 :

نشانی :اصفهان ،خیابان ارتش ،جنب پل حسین آباد ،ساختمان  ،119واحد 3
تلفن 031-36284167-8 :فکس36284166 :

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

آشپزی

با شهرسندبادهای ایرانی آشنا شوید!
بندر کنگ در اســتان هرمزگان یکی از بنــادر مهم در میان

از خاطرات شــان میگویند و هر آنچه کــه مربوط به دریا

میدهد .در شب هم وقتی بادگیرها ،روشن میشوند .این

دریانــوردان و اهالــی خلیج فــارس اســت .منطقهای

و دریانوردی اســت را در موزه به بازدیدکننــدگان توضیح

شهر با چراغهای سنتی کار شده در کوچه پس کوچههایش

گردشگری و تاریخی که پیوندی عمیق با دریا و دریانوردی

میدهند .اینها در واقع معرف هنر دریانوردی و لنج سازی

دیدنی تر میشود.

دارد به همین دلیــل جاذبههای آن هم بــه خلیج فارس

بندر کنگ به گردشگران هستند.

در هــر دو حالت ،گردشــگران عالقــه زیادی بــه دیدن

متصل است .اما این بندر کوچک که در فاصله یک ساعت

ناخداهایــی کــه در این بنــدر زندگــی میکننــد همان

خانههای تاریخی آن خواهند داشــت فقــط باید مراقب

و نیمه تا بندرعباس قرار گرفته را کمتر کســی میشناسد.

سندبادهایی هســتند که روزگاری با لنجهای بادبانی ،از

بود که آســایش از مردمی کــه در بافــت تاریخی در حال

شاید همین ناشناخته بودنش باعث شده تا همچنان بکر

یمن تا آفریقا ،از زنگبار تا هند میرفتنــد .خرما میبردند

زندگی هستند گرفته نشــود چون تنها برخی از آنها امکان

و زیبا بمانــد .با این وجود در این گــزارش به معرفی چند

و چوب میآوردند و گاهی تا  ۹ماه در ســفر به کشــورهای

بازدید عمومی دارند .مانند خانه تاریخی یوســفی با سردر

جاذبه مهم این بندر تاریخی میپردازیم تا اگر فرصتی برای

مختلف برای تجــارت روی دریــا بودند .قطعا شــنیدن

زیبایش.

رفتن به این شــهر کوچک بندری پیدا کردید بدانید که هم

خاطرات آنها در جایــی که پر از وســایل دریانوردی و لنج

اهالی آن به فرهنگ شــان اهمیت زیادی میدهند و هم

ســازی اســت لذت بخش خواهد بود .به خصوص آنکه

قرار گرفته اســت و هر کســی که کوچه پــس کوچهها را

موزه سندباد :یکی از جاذبههای مهم بندر کنگ مربوط به

در این موزه میتــوان نمونهای از آب انبار و حجله ســنتی

خوب گشته باشــد حتما بافت تاریخی را هم دیده که در

را دیــد و در برخی از ایام شــاهد برگزاری مراســم آیینی

کنار خانه تاریخی یونســی قرار دارد .این دو بنای تاریخی

موزه مردم شناسی میشود .جایی که هر گردشگری باید

هم بود.

گردشگران باید مراقب جاذبههای بکر و دیدنیاش باشند.

برود تا با آیینها و اصال روح این شهر آشنا شود.موزه مردم

خانه های تاریخی :خانه یوسفی درست در بافت تاریخی

کاربری اقامتگاه بوم گردی دارند و اگر مســافرانش زیاد

بافت تاریخی :تنها موزه جاذبه یک شهر نیست بلکه دیدن

نباشــند میتوان با اجازه مدیر اقامتگاه ،وارد شــد و از آن

شناســی و دریانوردی بندر کنگ را تعــدادی از ناخداهای

بافت تاریخی بندر کنگ هم خالی از لطف نخواهد بود .به

به عنوان یک نمونه از خانههای تاریخی بافت ،دیدن کرد.

قدیمی و جاشوان و ملوانان تجهیز و تکمیل کرده اند .همین

ویژه آنکه بافت تاریخی این شهر را باید هم در روز دید و هم

این خانه هم مانند خیلی دیگر از خانههای تاریخی بافت،

افراد هم آن را اداره میکنند .هر روز عصر میتوان آنها را دید

در شب .چون در روز دیدن دیوارهای سفید در کنار گل های

بادگیرهایی دارد که در شــب جلوهای به زیباییهای بندر

که از گوشــه و کنار به موزه می آیند و برای بازدیدکنندگان

صورتی جلوهای خاص به این شهر در هنگام تابش خورشید

اضافه میکنند.

املت رودباری
املت رودباری یک املت سبزیجات استکه ازلوبیا
سبزوگوجه به دست می آید .این املت بسیارخوشمزه و با
طعم متفاوت استکه با توجه به لوبیا خواص زیادی دارد.

مواد الزم :لوبیا سبزبهاری ۲۰۰گرم ،سیر ۲حبه،گوجه فرنگی ۳عدد،نمک
و فلفل به مقدارالزم،زردچوبه به مقدارالزم،تخم مرغ ۳عدد

طرزتهیه  :برای تهیه املت خوشمزه و مخصوص به روش رودباری درابتدایکار ،لوبیاها را شسته و
اندازهکوچک ترازبند انگشت خرد میکنیم .سپس باکمی آب درون قابلمه میریزیم تا بپزد .وقتی
لوبیا ها پخته شد ،آبکش میکنیم تا آب اضافه آن خارج شود .دراین مرحله یک تابه برداشته و با
کمی روغن روی حرارت قرارمی دهیم .نمک و زردچوبه را به روغن اضافهکرده و لوبیا ها را هم می
ریزیم تا تفت بخورد .وقتی لوبیا ها تفت خورد ،سیررا لهکرده یا رنده میکنیم و به لوبیا اضافه
کرده و تفت می دهیم .دراین فاصلهگوجه ها را شسته و خردکرده و درون دستگاه غذا سازمی
ریزیم تا پوره شود .سپس پورهگوجه را به تابه اضافه میکنیم .سپس حرارت راکمکرده و
اجازه می دهیم تا موادکامل پخته شود و آب خوراککشیده شده و به روغن بیفتد.
دراین مرحله تخم مرغ ها را داخل یککاسه می شکنیم و با چنگال مخلوط
میکنیم تا یکدست شود .سپس به مواد داخل تابه اضافه می
کنیم و به آرامی آن را هم می زنیم تا تخم مرغ
ها به خورد مواد برود.

ساخت «دودکش »۲
به دلیل شرایط کرونایی متوقف شد

«عوامل انسانی» ساخته رونی تروکر
درجشنواره جهانی فیلم فجر

تصویربرداری سریال تلویزیونی «دودکش  »۲به کارگردانی برزو نیک

فیلم «عوامل انسانی» ساخته رونی تروکر که پیش از این در

نژاد و تهیهکنندگی زینب تقوایی که از مدتی قبل در تهران آغاز شده بود،

جشنواره ساندنس و بخش پانورامای هفتادویکمین جشنواره

این روزها باگسترش شیوع ویروسکرونا متوقف شده و تصویربرداری

فیلم برلین حضوری موفق داشت ،در سیوهشتمین جشنواره

با بهبود شرایط طی روزهای آینده آغازمیشود.هومن برق نورد ،امیرحسین

جهانی فیلم فجر به نمایش در میآید.خط اصلی داستان فیلم

رستمی ،سیما تیرانداز ،نگارعابدی ،محمدرضا شیرخانلو ،یاس نوروزی و با

چنین است« :آرامش خانواد های که با  ۲زبان سخن میگویند در

هنرمندی بهنام تشکرگروه بازیگران «دودکش  »۲را تشکیل میدهند.

شهری با زبانهایی متفاوت ،با حادثهای تهدیدآمیز به هم میریزد».

تجلیل از شهدای کارگر و کارگران نمونه در ذوبآهن اصفهان

مدیرعامل فوالد مبارکه از رکوردهای مداوم تولید در این شرکت خبر داد؛

فوالد مبارکه طالیه دار شعار «ما میتوانیم» در صنعت فوالد كشور است
وی همچنین با اشاره به تولید عریض ترین تختال که به تازگی در فوالدمبارکه
به تولید رسیده نیز گفت :کارشناســان و کارکنان واحدهای ریختهگری در
شــرکت فوالد مبارکه اقدام به آمادهســازی قالب ماشــین  ۵ریختهگری
برای تولیــد تختال بــا ضخامت  ۲۵۰و عــرض  ۲۰۲۵میلیمتــر ( ۲متر)
کردهانــد ،اقدامــی مهم جهت برطــرف کردن نیــاز صنایع اســتراتژیک و
بــزرگ داخلی و خارجی آنســوی مرزها و ایجاد بســتر عظیــم صادراتی
برای شکســتن انحصار در بازارهای بینالمللی اســت؛ چراکــه تولید این
نوع تختال در حالی توســط فــوالد مردان شــرکت فــوالد مبارکه محقق
شــد که تا پیش از این ،صنایع بزرگــی همچون نفت ،گاز و کشتیســازی
و ...بــرای تامین این نــوع از تختــال ،مجبور بــه انجــام واردات از دیگر
کشورها بودند.
عظیمیان تصریح کرد :تولید این تختال نشان میدهد صنعتگران ،مدیران،
مهندسان و کارشناسان شــرکت فوالد مبارکه در تالشاند که همواره سرآمد
صنعت کشور باشند و عالوه بر تامین نیازهای صنعتگران ،برای سهامداران

مراســم نمادین تجلیل از شــهدای کارگر و کارگران نمونه و بزرگداشت روز

فرماندار شهرستان لنجان نیز در این مراسم گفت  :ذوب آهن اصفهان یکی از

کارگر ،شنبه  ۱۱اردیبشــهت ماه در محل یادمان شــهدای گمنام ذوبآهن

محیط های اصلی و بزرگ کارگری کشور و منطقه است و الزم است که از تمام

اصفهان و همچنین مراسمی در گلزار شهدای زرین شهر با حضور مسئولین

کارگران پرهمت این مجتمع عظیم صنعتی قدردانی کنم.

شهرســتان  ،ذوب آهن اصفهان و تنی چنــد از کارگران شــرکت با رعایت

خدامراد صالحی ، ،بــه بحران آب نیز اشــاره کرد و گفت  :در جلســات با

پروتکلهای بهداشتی برگزار شد.

مسئولین استان  ،مشکالتی که بحران آب برای این مجتمع عظیم صنعتی

در این مراســم با حضور بر مزار مصیــب راه خدایی  ،مرتضی ســلیمیان و

ایجاد کرده را مطرح کردم و امیدوارم به یاری خدا در ســالی که  ،به فرموده

ماشاا ...فریدونی ســه شهید کارگر گرانقدر شهرســتان لنجان که همگی از

مقام معظم رهبری  ،باید از تولید ملی بیش از گذشــته پشــتیبانی شود ،

تالشــگران پرهمت ذوب آهن اصفهان بوده اند  ،با نثار گل  ،از مقام شامخ

شاهد حل این مشکل مهم باشیم.

آنها تجلیل به عمل آمد.همچنین در محل یادمان شهدای گمنام ذوب آهن

در این مراسم که احمد اکبری معاون سرمایه های انسانی و توسعه مدیریت

 ،ضمن تجدید میثاق با آرمان های شــهدا  ،از چند کارگر نمونه ذوب آهن به

 ،سرهنگ مهران مختاری فرمانده بسیج و تنی چند از مدیران ذوب آهن نیز

نمایندگی از  52کارگر نمونه این شرکت تجلیل شد و از محمد خدامی تالشگر

حضور داشتند  ،مهرداد توالئیان معاون بهره برداری این شرکت گفت  :باتوجه

مدیریت اتوماسیون و ارتباطات شرکت که در جشنوار امتنان به عنوان کارگر

به اینکه سال جاری توسط مقام معظم رهبری با عنوان تولید  ،پشتیبانی ها

نمونه برگزیده شد نیز به صورت ویژه قدردانی به عمل آمد.

 ،مانع زدایی ها ،نام گذاری شده اســت  ،لذا روز کارگر امسال  ،اهمیت ویژه

حجت االسالم قاســم باقریان امام جمعه زرین شهر در این مراسم  ،قشر

ای دارد و در این فرصت باید از تمام کارگران ذوب آهن که همکاران ســخت

کارگر را بستر ساز کار  ،تالش و همت نامید و گفت  :سعی و تالش کارگران ،

کوش من هستند  ،تشکر وقدردانی کنم.

در دین مبین اسالم از جایگاه ویژه ای برخوردار است و باعث توسعه و رونق

وی با اشاره به اینکه بزرگ ترین قشر کارگری در منطقه مربوط به ذوب آهن

کشور می شود.

اصفهان اســت و اثرات آن بر منطقه و کشور مشهود اســت  ،افزود  :امسال

وی افزود  :کارگــران در جبهه های دفاع مقدس معجــزه کردند و هر کجا ،

بزرگ ترین مانع تولید  ،بحران آب است و در این شرایط تالشگران ذوب آهن

سختی و مشــکلی پیش آمد  ،این کارگران باهوش  ،جسور و ایثارگر بودند

با تمام وجود برای حفظ تولید مجاهدت می کنند؛ اما برای حل این مشکل

که گره ها را باز کردند .

نیاز به حمایت اساسی مسئولین منطقه و استان داریم .

امام جمعه زرین شهر با اشاره به نامگذاری سال جاری توسط مقام معظم

مهدی کریمی رییــس اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرســتان لنجان

رهبری با عنوان تولید  ،پشتیبانی ها  ،مانع زدایی ها  ،بزرگ ترین حمایت و

نیز طی ســخنانی  ،کارگــر را رکن اصلی صنعت و اقتصاد کشــور دانســت

پشتیبانی از تولید در سال جاری را رسیدگی به امورکارگران  ،توسعه فرهنگ

و گزارشی از برنامه های این اداره جهت بزرگداشــت هفته کارگر ارائه داد.

کار و تالش و بسیج جامعه به سمت کار دانست و گفت  :آماده سازی نسل

وی همچنین به فرازهایی از زندگینامه سه شهید کارگر شهرستان لنجان که

آینده برای کار و تالش  ،موتور محرکه اقتصاد کشور خواهد بود و بدین ترتیب

از خانواده بزرگ ذوب آهن اصفهان هســتند ،اشاره داشت و ابراز امیدواری

همانطور که در جبهه های دفاع مقدس  ،موفــق بودیم می توانیم در عرصه

کرد که حل مشــکالت کارگران همواره در اولویت فعالیت های مســئولین

صنعت و اقتصاد نیز دستاوردهای بیشتری حاصل کنیم .

باشد.

این شرکت فوالدی نیز سودآوری بیشتری ایجاد کنند.
وی اظهار کــرد :در حال حاضــر بســیاری از صنایع بزرگ کشــور همچون
خودروسازی ،لوازم خانگی ،ساخت و ســاز ،نفت وگاز و ...به صنعت فوالد
وابسته هســتند و نیاز این صنایع از طریق تولیدات این بنگاه فوالدی قابل
تامین است .تا جایی که طبق آمار موجود تقریبا  50درصد از نیاز صنایع کشور
توسط فوالد مبارکه تامین می شود.
به گفته مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه ،تختال به عنــوان ماده اولیه برای
تولید ورق و محصول نهایی که در صنایع نامبرده استفاده می شود ،از اهمیت
باالیی برخوردار بوده و در شرایطی که کشــورمان در مسیر توسعه و صنعتی
مدیرعامل فوالد مبارکه گفت :گروه فوالد مبارکه در راســتای تحقق شــعار
سال ( ۱۴۰۰تولید ،پشــتیبانیها و مانع زدایی ها) ،توانسته در بخشهای
مختلــف تولیــد در فروردین مــاه  ۱۴۰۰رکوردهــای متعــددی را به ثبت
برســاند و با تولیــد بیــش از  ۷۰۰هزارتن تختــال در آخرین ســاعات ۳۱
فروردین ماه ،بار دیگر شــعار «ما میتوانیم» را در صنعت فوالد کشــور به
عمل تبدیل کند .در واقع روندی که مجموعه فــوالد مبارکه در پیش گرفته،
در جهت برداشتن موانع و پشتیبانی از تولید در کشور است که خوشبختانه
تا به این لحظه محقق شــده و با همت فوالدمردان ایــران زمین همچنان
ادامهدار خواهد بود.
حمیدرضا عظیمیان با اشاره به مهمترین رکوردهای ثبت شده در این شرکت
در فرودین ماه گفت :شرکت فوالدمبارکه توانســت با تالش و همت شبانه
روزی در راســتای عمل به منویات مقام معظم رهبــری ،فروردین  ۱۴۰۰را
با شکســتن رکورد تولید در  ۴نواحی فوالدســازی ،نورد سرد ،آهنسازی و
فوالدسبا به پایان برساند .یکی از مهم ترین رکوردهای تولید در این شرکت
در ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم به ثبت رسید و با همت نیروهای
تالشگر ناحیه فوالدسازی توانســتیم با گذر از تولید  ۶۶۲هزارتن تختال که
آخرین رکورد ثبت شده فوالدمبارکه در اسفند  ۹۹بود؛ این بار با تولید ۷۰۰هزار
و  ۲۱۵تن تختال رشــد قابل قبولی را در تولید این محصول استراتژیک به
ثبت برسانیم.

شــدن قرار گرفته ،تولید هرچه بیشــتر این محصول می تواند حرکت را به
سمت تولیدات بیشتر صنعتی و کم شــدن وابستگی ایران به دیگر کشورها
سرعت دهد.
عظیمیان با تاکید بر اینکه حرکت گــروه فوالدمبارکه همواره در جهت تحقق
اهداف تعریف شــده برای کشور از ســوی باالترین مقام کشــور عزیزمان
اســت در ادامه گفت :امســال با نام تولید ،پشــتیبانی ها و مانع زدایی ها
نام گذاری شــده است و همانگونه که شــرکت فوالدمبارکه توانست جهش
تولید را در سال  99محقق سازد ،امســال نیز با عزم فوالدین در جهت تولید
بیشتر و برداشتن موانع از ســد راه تولیدکنندگان و صنایع پایین دستی گام
خواهد برداشت.
مدیرعامــل شــرکت فوالدمبارکــه در پایــان گفــت :تولیدات ایــن بنگاه
صنعتی ،ضمن اینکه منجر بــه تامین نیاز مواد اولیه صنایع پایین دســتی
شــده ،از خروج ارز از کشــور نیز جلوگیری کرده و حتی با درآمدهای ارزی
خود توانســته به اقتصاد کشور در جهت حرکت به ســمت اقتصاد غیرنفتی
کمک کند.
امید می رود با راه اندازی واحد نورد گــرم  2فوالدمبارکه مابقی نیاز صنایع
به انــواع ورق های فــوالدی نیز در کشــور تامین شــود و ایران بــه عنوان
قدرتمند تریــن صنعت فــوالدی در منطقه حرف های زیــادی برای گفتن
داشته باشد.

