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چراغ سبز »مودی« به ارتش هند برای برخورد مرزی با چین
نخست وزیر هند با اشاره به درگیری ها در دره گالوان، واقع در لداخ )شمالی ترین قسمت کشمیر هند( 
گفت، ارتش کشورش برای هرگونه اقدام مناسب مختار است. نارندرا مودی، در نشستی مهم در رابطه 
با تنش مرزی هند-چین در دره گالوان  بیان کرد: »هر آنچه نیروهای مســلح ما باید برای حفاظت 
از کشورمان انجام دهند، انجام خواهند داد.« او گفت: هند خواستار صلح و دوستی است اما تاکید 
بر حاکمیت در وهله نخست قرار دارد. آزادی کامل به نیروهای مسلح خودمان داده ایم تا هر اقدامی 
که ضروری است، انجام دهند.نخست وزیر هند تاکید کرد: در چند سال گذشته، ما برای حفاظت از 
مرزهایمان، توسعه زیرساخت را در کانون توجه قرار داده ایم. نیازهای نیروهای مسلح ما، چه جنگنده 
و بالگرد و چه سامانه های دفاع موشکی، با توجه زیادی روبه رو شده است. کشور، ایمان بی اندازه ای 

به سربازان مان دارد. می خواهم به سربازان مان اطمینان بدهم که کل این کشور با آن هاست.

شناسایی یک جاسوس در دفتر »نتانیاهو«
روزنامه عبری زبان هاآرتص از شناسایی یک جاسوس در دفتر نخســت وزیر رژیم صهیونیستی 
پرده برداشت.روزنامه عبری زبان هاآرتص نوشت، اجازه انتشار یک خبر امنیتی مهم صادر شد و آن 
شناسایی یک جاسوس در دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسراییل است.این روزنامه اسراییلی 
همچنین نوشت، سخن از یوحنان لوکر، منشی سابق نظامی است که بنیامین نتانیاهو وی را برای 
این منصب مهم و حساس برگزیده بود.روزنامه هاآرتص همچنین فاش کرد، بنیامین نتانیاهو ، وی 
را به عنوان فرماندهی نیروی هوایی نامزد کرده بود اما ســپس او را به ریاست کمیته »لوکر« برای 

بررسی بودجه دفاعی منصوب کرد.

کرملین، ادعای بولتون مبنی بر نفوذ پوتین بر ترامپ را رد کرد
سخنگوی رییس جمهوری روســیه ادعای جان بولتون مشــاور امنیت ملی پیشین آمریکا مبنی 
بر نفوذ والدیمیر پوتین رییس جمهوری روســیه بر دونالد ترامپ همتای آمریکایی خود را ردکرد.

دمیتری پسکوف در جمع خبرنگاران در واکنش به این سوال که در کرملین در مورد ادعای مشاور 
امنیت ملی پیشین رییس جمهوری آمریکا که پوتین می تواند با ترامپ مانند ویالون بازی کند، چه 
فکر می کند، گفت: فکر نمی کنم بتوان ترامپ را به آسانی فریب داد.جان بولتون در کتابش به نام 
»اتاقی که همه اینها آنجا روی داد« که روز چهارشنبه بخش هایی از آن در رسانه های آمریکا منتشر 
شد به نکاتی درباره نقطه ضعف های ترامپ ازجمله درباره روسیه و پوتین اشاره کرده است.پسکوف 
گفت: نه، پوتین نمی تواند با ترامپ همانند یک ویالون بازی کند. پوتین آنچه که درباره ترامپ فکر 

می کند را بارها در مصاحبه های خود بیان کرده است.

تهدید عراق به پیگیری تجاوزات ترکیه در سازمان ملل
سخنگوی وزارت خارجه عراق اعالم کرد که دولت بغداد برای پاسخ به حمالت ترکیه در شمال عراق 
به ســازمان ملل و نهادهای بین المللی رجوع خواهد کرد.احمد الصحاف، سخنگوی وزارت خارجه 
عراق در گفت وگو با تلویزیون المیادین اعالم کرد، ترکیه برای انجام عملیات هایش در شمال عراق 
دفاع از امنیت ملی اش را بهانه می کند.الصحاف با اعالم این که طرف عراقی به سفیر ترکیه در بغداد 
دو یادداشت اعتراضی در محکومیت عملیات ترکیه تحویل داده، گفت: ما به سفیر ترکیه اعتراض 
خود را نسبت به عملیات این کشور در شــمال عراق اعالم و به او ابالغ کردیم که برای پاسخ به این 
عملیات ها به سازمان ملل و نهادهای بین المللی رجوع خواهیم کرد.وی با بیان این که دیپلماسی 
عراق در تعامل با ترکیه متکی بر قوانین بین المللی اســت، بر ضرورت احترام به حاکمیت عراق و 
هماهنگی با دولت عراق تاکید کرد.وزارت خارجه عراق بار دیگر سفیر ترکیه را احضار کرد و یادداشت 

اعتراض شدیداللحن را تحویل او داد.

ماجرای خودکشی قاضی منصوری فعال با ابهامات جدی مواجه شده  که فرضیه قتل وی را پر رنگ تر ساخته است؛

ابهام در پرده آخر!

هتلی کوچک در بخارست رومانی آخرین  علیرضا کریمیان
پرده از نمایش ابتــذال قاضی منصوری 
یکی از متهمان جنجالی شبکه فساد در قوه قضاییه بود. فردی که چند 
هفته ای است که خبرهای او ســر تیتر رسانه های داخلی است و حاال 
مرگ نابهنگام او بهت و نابــاوری را در میان مردم ایجاد کرده اســت؛ 
موضوعی که هنوز ابعاد و زوایای آن به خوبی مشخص نیست. هر چند 
در ابتدا علت مرگ وی بیماری و برخی دیگراز احتماالت اعالم شد؛ اما 
بر اساس آخرین اظهارات مرگ او خودکشی عنوان شد و فعال این ماجرا 
در همین حد باقی مانده است. در حالی که در داخل پلیس و برخی از 
کارشناسان سیاســی و قضایی از ابهام زیاد در این پرونده و ضرر روند 
دادرسی با مرگ منصوری سخن گفته اند، رسانه های خارجی به سرعت 
این خبر را به دستمایه ای برای اتهام زنی و سناریو سازی علیه جمهوری 
اسالمی تبدیل کرده اند. این در حالی است که رییس پلیس بین الملل 
ناجا اعالم کرده به منظور بررسی وضعیت صحنه حادثه و علت دقیق آن، 
تیمی از پلیس ایران تشکیل و در صورت پاســخ مثبت از سوی کشور 
رومانی، به آن کشــور اعزام خواهند شــد. عالوه بر رسانه های خارجی 
خانواده و وکیل قاضی منصوری هم فرضیه خودکشی وی را منتفی می 
دانند. وکیل مدافع قاضی منصوری با بیان اینکه، من و خانواده ایشان 

معتقدیم که قاضی منصوری آدمی نبود که قصد خودکشی داشته باشد، 
گفت: یکی دیگــر از دالیلی که قاضی منصوری اصرار داشــت به ایران 
بازگردد، دالیل خوبی بود که برای دفاع از خود داشت و معتقد بود اتهام 
دریافت رشوه به ایشان وارد نیست. وکیل مدافع غالمرضا منصوری در 
پاسخ به این سوال که چه نهادی وظیفه محافظت از این متهم را داشته، 
گفت: رومانی باید پاسخگوی جان ایشان باشد، چون پس از مراجعه 
ایشان به سفارت، توسط پلیس رومانی دستگیر شده بر همین اساس 
از آن پس وظیفه حفاظت ایشــان برعهده پلیس رومانی بوده و چون 
متهم تحت تعقیب پلیس بوده، باید توســط پلیس رومانی محافظت 
می شده است.وی ادامه داد: در حال حاضر ما، پلیس رومانی و دولت 
رومانی را مسئول جان ایشان می دانیم. مقامات قضایی کشور نیز اعالم 
کردند که رومانی مسئولیت داشته و جزییات را باید اعالم کند. خانواده 
ایشــان نیز تقاضا دارند کــه مقا مات قضایی و سیاســت خارجی این 
موضوع را سریعا پیگیری کنند که هم جزییات روشن شود و هم در مورد 
استرداد جنازه ایشان نیز تمهیداتی اندیشیده شود. اخبار  تازه ای که از 
نحوه مرگ منصوری از رومانی مخابره شده فرضیه خودکشی را کمرنگ 
تر می کند بر این اساس در حالی که درابتدا عنوان شد وی خود را از پنجره 
اتاقش به بیرون پرت کرده، پیدا شدن جنازه در البی هتل نشان داده او 

خود را از راهروی طبقه ششم به پایین پرت کرده است. ابهامات در حالی 
هنوز به قوت خود باقی اســت که علی باقری، معاون امور بین الملل و 
حقوق بشــر قوه قضاییه گفته:قوه قضاییه اعالم کرده است در پرونده 
مرگ قاضی منصوری گمانه زنی های زیادی وجود دارد، اما دستگاه قضا 
بر اساس مستندات قضاوت می کند. باقری در ادامه با تاکید بر اینکه ما 
هنوز اطالعات درستی از نوع مرگ آقای منصوری نداریم، گفت: پلیس 
رومانی مرگ وی را تایید کرده اســت، اما دلیل فوت هنوز مشــخص 
نیست. پلیس رومانی در پاســخ به پلیس اینترپل ایران ادعا کرده که 
منصوری خودکشی کرده است؛ پلیس کشورمان پیگیری کرده که اوال 
شما مدارک و مستندات را درباره خودکشی به ما ارائه کنید و ثانیا چرا از 
وی به گونه ای محافظت نشده است که این اتفاق نیفتد. در هر صورت 
بخش مهمی از پرونده طبری با مرگ قاضی منصوری مسکوت خواهد 
ماند و ابعاد آن به درستی روشن نخواهد شد به خصوص اتهام دریافت 
رشوه 500 هزار یورویی که وی هیچگاه آن را نپذیرفت؛ اما متهمان دیگر 
بر گرفتن آن از سوی منصوری اصرار داشــتند. پس از این ماجرا همه 
چشم ها به سوی دیگر متهم فراری این پرونده یعنی »نجفی« است تا 
شاید دستگیری و استرداد وی بتواند بخش هایی از این پازل گسترده 

فساد را تکمیل کند.

رییس جمهور در جلسه ســتاد ملی مقابله با کرونا 
از بررسی طرح الزام اســتفاده از ماسک در برخی 
نقاط خبر داد و گفت: این طــرح در یک تا دو هفته 
آینده در این ستاد به تصویب خواهد رسید.حسن 
روحانی در جلسه ســتاد ملی مقابله با کرونا اظهار 
داشــت: می توانیم بگوییم که حدودا  123 روز از 
شــروع ابتالی کرونا در کشــورمان که اولین بار از 
ســوی وزارت بهداشــت و درمان مورد تایید قرار 
گرفته گذشته اســت که اولین ابتال در آخرین روز 

بهمن سال گذشته بود.
رییس جمهور تصریــح کرد: کمک بــزرگ به این 
ویروس ممکن اســت خــود ما باشــیم؛ لذا این 
ویروس به خودی خود منتقل نمی شــود و ممکن 
است بیمارانی که خود را در قرنطینه قرار نمی دهند 

و معاشرت کرده و از ماسک استفاده نمی کنند این 
ویروس را منتقل کنند ، مردم در توســعه و انتقال 
این بیماری نقــش دارند.وی گفت: اســتفاده از 
ماســک می تواند برای بهداشــت و مقابله با این 
ویروس موثر باشد و از ابتالی به کرونا پیشگیری 

کند.
روحانی گفــت: یکی از تصمیمات این جلســه در 
ســتاد ملی مقابله بــا کرونا آن بود کــه برای یک 
تا دو هفته آینده طرح الزام اســتفاده از ماســک 
در برخی نقاط آماده شــده و به این ستاد آورده و 
تصویب خواهد شد.رییس جمهور ادامه داد: آنچه 
تجربه امروز ما در ماه پنجم مقابله با کرونا نشــان 
داده آن اســت که فعالیت اقتصادی، آموزشــی، 
فرهنگی و معنــوی می تواند آزاد باشــد ولی باید 

دســتورالعمل های وزارت بهداشت که به آن تاکید 
زیادی دارد هم رعایت شود.رییس جمهور تصریح 
کرد: تعطیلی نه مــورد نظر ماســت و نه ضرورت 
دارد بلکه باید پروتکل ها رعایت شــود ضمن اینکه 
فعالیت باید در کشور وجود داشته باشد ولی نباید 
بر پایه تجمع و اجتماع در برخی جاها که ضرورت 
ندارد، باشد و اگر بتوانیم این موضوع را رعایت کنیم 

شرایط خود را بهبود داده ایم.

رییس جمهور خبر داد:

بررسی طرح الزام استفاده از ماسک
نقل قول روز

وز عکس ر

روش های جدید 
 ضد نژادپرستی

 در آمریکا
»جــورج  صــورت  تصویــر 
مجســمه  روی  فلویــد« 
ژنرال»رابرت لی« از فرماندهان 
کنفدراســیون جنوب در دوران 
جنگ هــای داخلــی آمریــکا 
در شــهر »ریچموند«ایالــت 
»ویرجینیا«آمریکا انداخته شد.

نخست وزیر عراق به ایران سفر می کند
برخی مسئوالن عراقی اعالم کردند که نخستین دور سفر های خارجی مصطفی الکاظمی، نخست 
وزیر عراق در ماه میالدی آینده برگزار خواهد شد.به گفته این منابع، پیش بینی می شود این سفر ها 
از نیمه ماه میالدی آینده و در صورتی که مســئله فوق العاده داخلی رخ ندهد آغاز شــود و شامل 
چندین کشور از جمله آمریکا، عربستان و ایران خواهد بود.مسئوالن عراق اعالم کردند که این سفر ها 
دارای اهداف متعددی اســت که مهم ترین آن حمایت از عراق در سایه بحران مالی کنونی به دلیل 
کاهش شدید قیمت نفت است.این منابع افزودند: محور دیدار ها و رایزنی ها با هر کشور بر اساس 
پرونده های سیاسی، امنیتی و اقتصادی عراق اســت و متفاوت از یکدیگر خواهد بود و الکاظمی 

تالش می کند تا حمایت مالی و سیاسی الزم را برای گام های اتخاذی دولت خود کسب کند.

 درخواست یک نماینده مجلس برای شفافیت آرا 
درباره اعتبارنامه »تاجگردون«

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی معتقد است مطالبه شفافیت آرا از اعضای کمیسیون 
تحقیق مجلس در مورد پرونده تاجگردون، موجب پاسخ گویی نمایندگان به مردم در این باره می شود.

زهره الهیان با انتشار یادداشتی در صفحه شــخصی اش در توئیتر، خواستار شفافیت آرای اعضای 
کمیســیون تحقیق مجلس درباره پرونده اعتبارنامه غالمرضا تاجگردون، منتخب مردم گچساران 
در مجلس یازدهم شد:»مطالبه شفافیت آرا از اعضای کمیســیون تحقیق مجلس در مورد پرونده 
تاجگردون از سوی افکار عمومی، موجب خواهد شد این نمایندگان در رای خود دقت بیشتری داشته 

و در مقابل رای خود به مردم پاسخگو باشند«.

اعزام یک کشتی ایرانی دیگر  به مقصد ونزوئال
در سایه خط و نشان کشیدن های آمریکا برای کشورمان، ایران یک کشتی دیگر را به مقصد ونزوئال 
اعزام کرد تا اتحاد خود را با این کشور نشان دهد.پیش از این ایران پنج کشتی نفتی به مقصد ونزوئال 
فرستاده بود تا متحد خود را از تهدیدهای آمریکا در امان نگه دارد.سفر این کشتی با نام »گلسان« 
مخالفت این دو کشور را با تهدیدها  و محدودیت های دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا، نشان 
می دهد.رییس شرکت سرمایه گذاری مستقر در میامی آمریکا در این باره می گوید: »به نظر می رسد 
این کشتی حامل قطعات دیگری برای تعمیر پاالیشگاه های ونزوئال باشد.«کشتی ایرانی گلسان که 

روز جمعه به دریای کارائیب رسید، پیش بینی می شود به زودی به ونزوئال برسد.

ادعای ساخت منزل مسکونی برای رییس جمهور تکذیب شد
روابط عمومی نهاد ریاست جموری اعالم کرد: انتشار خبر ساخت منزل مسکونی برای رییس جمهور در 
عین کذب بودن، یک شیطنت آشکار و کامال با اغراض مشخص صورت گرفته است.پیرو انتشار خبری 
در فضای مجازی مبنی بر ساخت بنایی با متراژ ۴ هزار متر به عنوان ملک و ساختمان شخصی رییس 
جمهور در منطقه جماران، روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری ضمن تکذیب این خبر، در اطالعیه ای در 
این خصوص توضیحاتی را ارائه کرد. بر اساس این توضیحات  ملک مذکور از جمله امالک قدیمی متعلق 
به نهاد ریاست جمهوری است و به هیچ وجه مالکیت شخصی ندارد و در سال های گذشته نیز از سوی 
نهاد ریاست جمهوری مورد استفاده قرار گرفته است. این ملک قدیمی بر اثر گذر زمان و عدم رسیدگی در 
سال های گذشته دچار آسیب های جدی و به شکل نیمه مخروبه در آمده بود  که طی چند سال قبل برای 
ساخت گودبرداری شد. رها شدن گودبرداری مورد اعتراض همسایگان بوده و بیم آن می رفت که به منازل 
آنان نیز آسیب بزند، به همین جهت ساخت آن در سال گذشــته در دستور کار قرار گرفت. کاربری ملک 
مذکور مسکونی و شخصی نبوده و ساختمانی با کاربری اداری است و انتشار خبر ساخت منزل مسکونی 
برای رییس جمهور در عین کذب بودن، یک شیطنت آشکار و کامال با اغراض مشخص صورت گرفته است.

کافه سیاست

نماینده خمینی شهر:

شفافیت، جلوی 
 مصلحت اندیشی
 نابجا را می گیرد

نماینده خمینی شــهر در مجلــس معتقد 
اســت کــه شــفافیت آرا موجــب نظارت 
عمومــی بر نماینــدگان می شــود و جلوی 
مصلحت اندیشی نا به جا را می گیرد.حجت 
االســالم محمدتقــی نقدعلی با اشــاره به 
تدوین طرح شــفافیت آرای نمایندگان در 
قوه مقننه، گفت: در همه امور باید شفافیت 
جاری باشــد و مردمی که به یــک نماینده 
رای داده اند بایــد از مواضــع نماینده خود 
در مجلس آگاه باشــند.وی با بیــان اینکه 
شفافیت آرای نمایندگان نظارت عمومی بر 
رفتار نماینده است، ادامه داد: رای دهندگان 
می خواهند بدانند وکالی شــان در مجلس 
چگونه عمــل می کنند. مــردم می خواهند 
بدانند آیا نماینده شــان در مسیر وعده ها و 
شــعارهایی که در ایام انتخابات ســر داده 
حرکت می کند، آیا از مسیر قول هایی که داده 
منحرف شده اســت؟نماینده خمینی شهر 
در مجلــس تصریح کرد:شــفافیت جلوی 
برخی از مصلحــت اندیشــی های نابجا را 
می گیرد، البته این بدان معنی نیست که به 
شــکل مطلق در همه عرصه ها نماینده باید 
شفاف رای بدهد، در برخی مواقع مصلحت 
اقتضا می کند کــه رای نماینده مخفی باقی 
بماند.نقدعلی بــا بیان اینکه با شــفافیت 
کارکرد نمایندگان به شایعات و شبهاتی که 
درباره وکالی ملت وجود دارد پاســخ داده 
می شود، افزود: قطعا ایجاد نظارت عمومی 
با شفافیت به نفع نمایندگان و مردم خواهد 
بود و  فســاد به حداقل کاهش می یابد.وی 
عنوان کرد:شــفافیت آرای نمایندگان سبب 
می شود که کارنامه ای از عملکرد نمایندگان 
طی۴ ســال فعالیت در خانه ملت در دست 
مردم قرار گیرد تا مشخص شود نمایندگان 
در دوره نمایندگی چه عملکردی داشــته اند 
و نظرشــان درباره طرح ها و لوایح مختلف 

چه بوده است.

بخش مهمی از پرونده طبری با مرگ قاضی منصوری 
مسکوت خواهد ماند و ابعاد آن به درستی روشن 
نخواهد شد به خصوص اتهام دریافت رشوه 500 هزار 

یورویی که وی هیچگاه آن را نپذیرفت

بین الملل
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مدیرکل راه و شهرسازی استان:

  ۶3 کیلومتر از آزاد راه کنار گذر شرق اصفهان
 به زودی بهره برداری می شود

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان، با بیان اینکه استان اصفهان ۲۵ هزار کیلومتر راه همسنگ و 
به عبارتی بیشترین درصد آزادراه و بزرگراه کشور را دارد، اظهار کرد: ورود روزانه حدود ۸۰ هزار وسیله 
نقلیه از مسیرهای تهران، کاشان، نطنز، قم و دلیجان به اصفهان، بار سنگین ترافیک به شمال این 
کالن شهر تحمیل می کند که این معضل با بهره برداری آزاد راه کنار گذر شرق اصفهان مرتفع می شود.  
وی در خصوص مسیر آزاد راه کنار گذر شرق اصفهان گفت: این آزادراه با شش باند رفت و برگشت، 
از کیلومتر ۳۰ آزادراه اصفهان- نطنز- کاشان شروع و به طول ۹۳ کیلومتر به سمت شرق ادامه می 
یابد. همچنین جاده اصفهان اردستان را قطع و با عبور به ســمت بزرگراه اصفهان- نایین در غرب 
و سپس منطقه باغ رضوان به سمت جنوب می رود، ســپس با عبور از کنار شهر جدید بهارستان و 
گردنه الشتر به آزادراه اصفهان- شیراز متصل می شود.  گفتنی است؛ با راه اندازی و استفاده از این 
کنارگذر شرقی، استان های جنوبی و همچنین بخش جنوبی استان اصفهان ۵۰ کیلومتر به تهران 

نزدیک تر می شوند.  

معاون سازمان امور مالیاتی:
خانه های خالی با هر متراژ  مشمول مالیات هستند

معاون ســازمان امور مالیاتی با تشــریح جزییات مالیات خانه های خالی گفــت: در مالیات بر 
خانه های خالی، تفاوتی بین آپارتمان های کوچک تر یا بزرگ تر از ۱۵۰ متر و سنددار یا قولنامه ای 
وجود ندارد.محمود علیزاده ادامه داد: مالیات بر خانه های خالی با مالیات بر اجاره کامال تفاوت 
دارد؛ مالیات بر اجاره سال هاست فعال است و در شــهرهای بزرگ مثل تهران و اصفهان بناهای 
مسکونی تا ۱۵۰ متر مشمول مالیات اجاره نمی شــود و معاف از مالیات بر اجاره هستند. اما این 
معافیت برای مالیات بر خانه های خالی وجود ندارد یعنی هم خانه های بزرگ تر از ۱۵۰ متر و هم 
خانه های کوچک تر از ۱۵۰ متر، در صورتی که به عنوان خانه خالی شناسایی شوند، مشمول مالیات 
بر خانه های خالی می شوند.وی درباره معیارهای شناســایی خانه ها به عنوان خانه خالی گفت: 
اگر هر واحد مسکونی بیش از یک سال خالی از سکنه و بال استفاده بماند، به عنوان خانه خالی، 
مشمول مالیات موضوع ماده ۵۴ مکرر قانون می شود. بدین شکل که سال اول مشمول مالیات 
نیست اما در ســال دوم به میزان ۵۰ درصد »ارزش اجاری ملک« مشمول مالیات می شود.وی 
تاکید کرد: طبق قانون افرادی که از ســال ۹۵ خانه شان خالی بوده است، مشمول مالیات با نرخ 

۱.۵ برابر ارزش اجاری هستند.

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت:

افزایش قیمت نان در دستور کار دولت نیست
سرپرســت معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعــت، معدن و تجارت گفت: بــه دنبال افزایش 
قیمت گندم، دولت یارانه نان را افزایش داده است بنابراین افزایش قیمت نان تا اطالع ثانوی به 
هیچ عنوان پذیرفته نیست و نرخ نان تعیین شده در ســال قبل برای امسال نیز الزم االجراست.

محمدرضا کالمی ادامه داد: نرخ خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم با هزینه های جانبی در ســال 
۹۹، دو هزار و 7۰۰ تومان تعیین شده است.وی با اشاره به افزایش قیمت نان در سال ۹۸، اظهار 
داشت: تمام هزینه ها و افزایش حقوق و دستمزد نانوایی ها طی چند سال گذشته در هزینه تمام 
شده نان اعمال و سپس افزایش قیمت ها اعالم شــد؛ لذا با وجود افزایش خرید تضمینی گندم 
دولت افزایش قیمتی برای نان در سال جاری در نظر نگرفته و نرخ نان همان قیمت تعیین شده 

در سال گذشته است.

بورس از یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد هم گذشت؛

اصفهانی ها  پیشتاز در  بورس

بهار امسال یکی از رویایی ترین روزها برای  مرضیه محب رسول
بورس ایران در تاریخ رقم خورد. با وجود 
تمام خطرات و فراز و نشــیب ها بورس همچنان جــذاب و در جذب 
نقدینگی موفق اســت. بازاری چند هزار میلیــارد تومانی که روزهای 
خوش خود را با جذب بخش عمده ای از نقدینگی های ســرگردان در 
اقتصاد ایران به شب می رساند. از ابتدای سال جاری، امپراتوری بورس 
در حال گسترش است و دامنه سودآوری اش شرکت های خرد و کالن 
بسیاری را در بر گرفته است.بر این اســاس شاخص کل بورس تهران 
توانست با ثبت بازدهی ۱۴۰ درصدی، بهترین بهار تاریخ بورس را ثبت 

کند و در صدر دیگر بازارهای سرمایه گذاری بایستد.
 این رکورد بی نظیر در حالی رقم خورد که دیگر متغیرهای این بازار نیز 
به سطوح جذابی دست یافته اند. این رشــد در آخرین روز بهار از یک 
میلیون و ۲۰۰ هزار واحد هم گذشت و  میانگین روزانه ارزش معامالت 
خرد ســهام از ۲۰هزار میلیارد تومــان فراتر رفت. آنگونــه که برآوردها 
نشــان می دهد فوالد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران، صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس، ســرمایه  گذاری تامین اجتماعی، معدنی و 
صنعتی گل گهــر، پاالیش نفت اصفهان و معدنــی و صنعتی چادرملو 
نسبت به سایر نمادها بیشــترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند و 

بانک ملت، پاالیش نفت اصفهان، فــوالد مبارکه اصفهان، ملی صنایع 
مس ایران، بانک صادرات ایران، گســترش ســرمایه  گــذاری ایران 
خودرو و ســالمین نمادهای پربیننده بورس بودنــد. در همین حال، 
روند افزایشــی هماهنگ قیمت ها در بورس کاال نیز ادامه دارد و نرخ 
شــمش مس، محصوالت فوالدی و اکثر کاالهای پتروشیمی باالتر 
یانزدیک به سقف های تاریخی درحال معامله هستند. همزمان، موج 
حذف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات از یک سو و صدور مجوز 
افزایش نرخ کاالهای مختلف از ســوی دیگر موجب شده تا انتظارات 
تورمی بار دیگر تقویت شــود؛ اتفاقی که هر چند در نگاه اول در تقویت 
چشم انداز بازده شرکت های پذیرفته شــده در بورس موثر است اما با 
عنایت به جهش چشمگیر قیمت های سهام لزوما به ایجاد تناسب الزم 

در نسبت های ارزش گذاری سهام منجر نشده است. 
در فرابورس هم همچنان فوالد و نفت و پتروشیمی سردمدار معامالت 
هستند. بر اساس گزارش های رسمی شاخص کل فرابورس نیز ۳۶۶ 
واحد صعود کرد و در رقم ۱۴ هزار و ۱7۲ واحد ایستاد. در این بازار 7۹۰ 
هزار معامله انجام شد که ۵۶ هزار و ۸۳۴ میلیارد ریال ارزش داشت.
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه، سهامی ذوب آهن اصفهان، سرمایه  
گذاری صبا تامین، فوالد هرمزگان جنوب، پتروشیمی تندگویان، تولید 

نیروی برق دماوند و بیمه پاسارگاد نســبت به سایر نمادها بیشترین 
تاثیر مثبــت را روی فرابورس گذاشــتند.نمادهای پربیننده فرابورس 
نیز از ســهامی ذوب آهن اصفهان، گــروه صنایع کاغذ پــارس، گروه 
سرمایه  گذاری میراث فرهنگی، صنایع ماشین های اداری ایران، بانک 
دی، کشت و صنعت شهداب ناب خراســان و هلدینگ صنایع معدنی 

خاورمیانه تشکیل شده است. 
هر چند در هفته های اخیر کارشناسان بارها نسبت به باال رفتن سریع 
خرید و فروش ها و ورود ســرمایه ها به بورس ابــراز نگرانی کرده اند 
اما به نظر می رســد رشد شــاخص ها دراین بازار آنقدر چشمگیر بوده 
که موجب شده تا ســرمایه گذاران ریســک باالی ورود به این بازار را 
پذیرفته و همچنان بورس پر مشتری باقی بماند. در این میان نکته ای 
که بیش از هر چیز دیگری خودنمایی می کنــد، تامین مالی از طریق 

بازار سرمایه است.
 بسیاری بر این باورند  هر چند که رشد بازار سرمایه و شاخص، در طول 
عمر فعالیت بورس بی سابقه بوده است؛ اما به هر حال، به این میزانی 
که بورس رشــد کرده، تامین مالــی از بازار ســرمایه برای بخش های 
مختلف اقتصاد ایران، پرسرعت نبوده است و همین مسئله همچنان 

آینده بورس را با ریسک زیاد مواجه خواهد ساخت.

نایب رییس اتحادیه بازار لوازم خانگی استان اصفهان 
گفت: اصفهان دومین استان پیشروی صنعت لوازم 
خانگی در کشور اســت و در حال حاضر توانسته ایم 
در بومی ســازی ۸۰ درصد از اقالم مورد نیاز واحد های 
صنعتی این حوزه پیشرفت چشمگیری داشته باشیم.

علیرضا قندی اظهارداشت: از آنجایی که همیشه یکی 
از دغدغه ها و نیاز های اساســی مردم جامعه تامین و 
خرید لوازم خانگی در بازار بوده است، اما متاسفانه به 

خاطر نبود مدیریت صحیح بر روند عملکرد فروشندگان 
این بازار این حوزه ســال هاســت کــه وارد یک رکود 
تورمی بزرگ شده اســت.نایب رییس اتحادیه بازار 
لوازم خانگی استان اصفهان گفت:  نظارت های کافی 
بر عملکرد بازار لوازم خانگی با همکاری و مشــارکت 
ارگان ها و سازمان های مربوطه اســتان انجام گرفته 
و همچنــان ادامه دارد.هم اکنون حــدود ۸۰ درصد از 
اقالم مورد نیاز واحد های صنعتی حــوزه تولید لوازم 
خانگی استان بومی سازی شده است.قندی افزود: 
اصلی ترین اقــدام اتحادیه برای توقــف غیر منطقی 
افزایش قیمت اقالم لوازم خانگی در بازار جلوگیری و 
کاهش قاچاق کاال و کنترل بر نحوه ورود و خروج کاال 
در بازار استان اصفهان بوده است.وی اضافه کرد: باید 

در نظر داشت که صنعت لوازم خانگی استان اصفهان 
به عنوان دومین اســتان پیشروی این حوزه در کشور 
شــناخته می شــود و به همین خاطر عالوه بر ایجاد 
نظارت ها بر بازار این حوزه در تالش هستیم تا مشکالت 
کمبود و گرانی مواد اولیه مورد نیاز واحد های تولیدی و 
صنعتی لوازم خانگی استان اصفهان را برطرف کنیم.

قندی ادامه داد: از آنجایی که مهم ترین اقالم مواد اولیه 
صنعت لوازم خانگی استان اصفهان آلومینیوم است 
به همین منظور  طی جلســاتی که با حضورمسئولین 
مربوطه برگزار شده، مقرر  شد تا ظرفیت ها برای توسعه 
واحد های ورقه آلومینیوم فراهم شود تا بتوانیم شاهد 
ســود دهی این کار در صنعت لوازم خانگی اســتان 

اصفهان باشیم.

بومی سازی اقالم مورد نیاز واحد های تولید لوازم خانگی

خبر روز

ذوب آهن  از سهامی  فرابورس  پربیننده  ی  نمادها
اصفهان، گروه صنایع کاغذ پارس، گروه سرمایه  گذاری 
میراث فرهنگی، صنایع ماشین های اداری ایران، بانک 
دی، کشت و صنعت شهداب ناب خراسان و هلدینگ 

صنایع معدنی خاورمیانه تشکیل شده است

آمار عجیب از فروش اموال مازاد بانک ها و تسهیالت بانکی
وزیر اقتصاد با بیان این که تنها ۱۰ درصد از اموال مازاد بانک ها متقاضی داشــته است، افزود: فقط 
حدود یک سوم تسهیالت پرداختی بانک ها جدید بوده و بقیه امهال تسهیالت پیشین بوده است.

فرهاد دژپســند ، درباره کسری بودجه 
۱۴۰ هــزار میلیاردی دولــت گفت: این 
بــرآورد وزارت اقتصاد نیســت، بلکه ما 
معتقدیم کســری بودجه زمانی اســت 
که حساب دولت بسته شده و مصارف 
به منابع پیشــی بگیرد، اما پیش بینی 
عدم تحقــق چیز دیگری اســت که اگر 
همزمان با طراحی منابع جدید و اصالح 
ســاختار برای مدیریت هزینه نشــود، 
کسری بودجه را رقم می زند.وزیر اقتصاد 
ادامه داد: افزایش درآمد مالیاتی از طریق فشــار به مؤدیان خوش حســاب محقق نخواهد شد 
این در حالی اســت که در صورت پرداخت زودهنگام مالیات ســال بعد توســط مؤدیان مالیاتی 
به ازای هر ماه ۱/۵ درصد پــاداش مالیاتی دریافــت خواهند کرد، ضمن این کــه این پاداش در 
مجموع یک سال، ۳ واحد درصد از ســود بانکی هم بیشتر اســت. وی از پرداخت تسهیالت ۹۰۰ 
هزار میلیارد تومانی بانک ها در ســال گذشــته خبر داد و گفــت: از این رقم تنهــا ۳۰۰ هزار میلیارد 
 تومان تســهیالت جدید و بقیــه آن تمدیــد و امهال مطالبــات برای کمک بــه بخش خصوصی

 و تولید بود.

زمان واریز  افزایش حقوق بازنشستگان مشخص شد
رییس گروه محاســباتی بیمه ای ســازمان تامین اجتماعی خبر داد که ما بــه التفاوت افزایش 
حقوق خردادمــاه بازنشســتگان هفته آینده واریــز می شود.بنفشــه محمودیان با بیــان اینکه 
ســاالنه بعد از اینکه شــورای عالی کار در مورد حداقل دســتمزد و میزان افزایش ســایر سطوح 
دســتمزد تصمیم گیری کــرد، موضوع افزایش مســتمری تامیــن اجتماعی مطرح می شــود، 
افزود: پیشنهاد این افزایش نیز بر اساس شــاخص های موثر در این افزایش، تدوین و به هیئت 
دولت بــرای تصویب ارجــاع و پس از این مرحلــه، ابالغ و بعد اجرا می شــود.وی بــا بیان اینکه 
در ســال جاری آخرین تصمیم دربــاره افزایش حداقل دســتمزد ها به میزان ۲۶ درصد و ســایر 
 ســطوح ۱۵ درصد بوده، گفت: این میــزان به اضافه ۱۶۴ هزار تومان برای ســایر ســطوح اعمال

 شده است.

ستاد تنظیم بازار، نرخ مصوب تخم مرغ را اعالم کرد
ستاد تنظیم بازار در راستای حمایت از تولید کننده و جلوگیری از افزایش قیمت،نرخ هر شانه تخم 
مرغ برای مصرف کننده را حدود ۲۰ هزار تومان تعیین کرد.با توجه به گرانی قیمت تخم مرغ و رسیدن 
قیمت هر شانه تخم مرغ به ۳۰ هزار تومان، ستاد تنظیم بازار در جلسه اخیر، در راستای حمایت از 
واحدهای تولیدی و مصرف کنندگان، قیمت تخم مرغ را تعیین کرد.محمدرضا کالمی اظهار داشت: 
به منظور جلوگیری از گران فروشی قیمت هر شــانه تخم مرغ درب مرغداری ۹۵۰۰ تومان تعیین 
شد. بر این اساس قیمت هر شانه تخم مرغ در سطح خرده فروشی زیر ۲۰ هزار تومان تعیین شده 
است.قرار اســت قیمت انواع تخم مرغ بســته بندی در حجم و تعداد مختلف نیز توسط سازمان 
حمایت و تشکل های ذی ربط تعیین شود و با درج قیمت روی کاال به مردم اطالع رسانی شده و به 
 فروش برسد.بنابراین، قیمت هر شانه تخم مرغ یک کیلو و ۸۰۰ گرمی ۱۹ هزار و ۸۰۰ تومان تعیین

 شده است.

کافه اقتصاد

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خبر داد:اخبار

ردیابی ملخ ها در 200 هزار هکتار از اراضی استان
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از مقابله به هنگام با ملخ ها در استان خبر داد و گفت: با اقدام به موقع و جلوگیری از رسیدن ملخ ها به سن پرواز از آسیب 
جدی به باغات و مراتع جلوگیری به عمل آمد.منصور شیشه فروش با اشاره به ردیابی ملخ ها در استان، اظهار داشت: سال جاری ردیابی ملخ ها در ۲۰۰ هزار هکتار از 
اراضی کشاورزی، باغات و مراتع توسط حفظ نباتات انجام شده است. وی افزود: عملیات مبارزه با ملخ ها در حدود ۵ هزار هکتار از اراضی و باغات در شهرستان های 
لنجان، شهرضا، تیران و کرون، سمیرم، نایین، فریدون شهر، دهاقان و میمه در حال انجام است.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه شناسایی، 
طعمه گذاری و سم پاشی برای مقابله با ملخ انجام شده است، گفت: سال گذشته در ۱۱ هزار هکتار از اراضی استان مبارزه با ملخ ها صورت گرفت و امسال هم این 
مبارزه به موقع و در ۵ هزار هکتار از اراضی، مراتع و باغ ها انجام شده است.وی تصریح کرد: اگر این مقابله در زمان مناسب و به موقع صورت نمی گرفت، ملخ ها به 
سن پرواز می رسیدند و مزارع و باغات را با آسیب جدی مواجه می کردند.شیشه فروش ادامه داد: در حدود 7۰ هزار هکتار زمین استان با سن گندم مقابله شد و این 
کار بزرگ از اسفند ماه در مراحل دیده بانی، کنترل و پیش آگهی در تمامی شهرستان ها صورت گرفت.وی با اشاره به مبارزه با علف های شیمیایی هرز در مزارع گندم 
و جو، اظهار داشت: در بیش از ۱۰ هزار هکتار از مزارع مبارزه با بیماری سفیدک برگی و همچنین مبارزه با زنگ قارچی در بیش از ۳ هزار هکتار از مزارع انجام شد. 

حفاری های غیر 
مجاز در معدن طالی 

تعطیل شده
در حالی که بخــش های مربوط به 
فرآوری طال در معدن طالی اندریان 
در ۹۰ کیلومتری شمال شرق تبریز از 
پنجم فروردین ماه امسال به دلیل 
مســائل زیســت محیطی تعطیل 
اســت، این معدن طال با مشکالت 
دیگــری از قبیــل حفــاری های 
غیرمجاز توسط اجتماعات محلی 

دست به گریبان است.

وز عکس ر

عکس: ایرنا

باال بودن قیمت اجاره بها 
به نسبت درآمد مردم

دبیر انجمن انبوه ســازان مسکن استان 
اصفهــان در مورد بــازار خریــد و فروش، 
رهن و اجاره مسکن گفت: طی سال های 
گذشــته به دلیل رکود بازار مسکن، مردم 
هنوز تصمیمی برای خریــد خانه نگرفته 
و مجبور به اجاره نشــینی هســتند که این 
افزایش تقاضا موجب رشد قیمت اجاره بها 
نیز شده اســت.احمد توال، پیرامون اینکه 
میزان اجاره بها به نسبت درآمد مردم بسیار 
باالست و این شرایط را برای خانه دار شدن 
آنها مشــکل می کند، اظهار داشت: مردم 
همچنان در انتظار کاهش قیمت هستند و 
اجاره نشینی را ترجیح می دهند.وی درباره 
اینکه با وجود اشتغال زایی فراوان در بخش 
مسکن هنوز مسئوالن برای رونق آن چاره  
اندیشی نکرده اند، افزود: قدرت خرید مردم 
بسیار پایین است و تعادلی بین دستمزد 
آنها و قیمت واحدهای مسکونی وجود ندارد 
و به دلیل مشکالت موجود سرمایه گذاران 
به بخش مســکن وارد نمی شــوند.دبیر 
انجمن انبوه سازان مسکن استان اصفهان 
بیان کرد: بازار مســکن اصفهان در حالی 
دچار رکود تورمی شده که از یک سو شاهد 
افزایش قیمت مصالح ســاختمانی شده 
ایم و از سوی دیگر با رکود در مسکن روبه رو 
هستیم. با توجه به قیمت های تمام شده 
به طور طبیعی هزینه های ساخت به مرور 
زمان افزایش می یابد و ســازندگان کمتر 
تمایل به ساخت و ساز خواهند داشت که 
بازار اشــتغال و عرضه را کاهش می دهد. 
وی درباره اینکه ســالیانه ۱۰ تــا ۲۰ درصد 
براساس نرخ تورم در جامعه قیمت اجاره بها 
و رهن افزایش می یابد، اظهار داشت: اینکه 
می گویند مشاوران امالک باعث افزایش 
قیمت ها می شــوند به صورت موردی را رد 
نمی کنم؛ اما کلیت دالالن بــازار، صنوف و 
دیگر اقشار هســتند که در سایر بخش ها 
فعالیــت می کننــد و  برای دســتیابی به 
منافع خاص اقتصــادی در این زمینه وارد 

می شوند.
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آگهی

مفاد آراء
4/1 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

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

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

تاریخ تسلیم اعتراض . دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند.
1(رای شماره 139860302034015483 هیأت اول. زینب اخوان فرزند محمد رضا بشماره 
شناســنامه 1250560772 صادره از کاشان بشــماره ملی 1250560772  – ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 337/03 مترمربع بشماره1 فرعی  ازپالک451- اصلی واقع درشهر 

بخش 1 کاشان )مالکیت رسمی( 
2(رای شماره 139860302034014776 هیأت دوم. فاطمه منصوری فرزندرجب بشماره 
شناسنامه12صادره از کاشان بشماره ملی 1262860830 – ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
85 مترمربع بشماره4فرعی مجزی از 2 فرعی ازپالک1196- اصلی واقع در بخش 1 کاشان 

)خریداری از محمد حسین قاسمی( 
3(رای شــماره139860302034013296 هیأت اول.شــهرداری کاشان بشناسه ملی 
14000277247– ششــدانگ قطعه زمین محصوره مشتمل براعیان بمساحت 103/20 
مترمربع بشــماره3 فرعی مجزی از 2 فرعی ازپالک6002- اصلی واقع در اراضی شــهر 

بخش1 کاشان)مالکیت مشاعی(
4(رای شماره139860302034000852 هیأت اول . طیبه قزلباش فرزند فتح اله بشماره 
شناســنامه 1125 صادره از تهران  بشــماره ملی 0066918979– ششدانگ قسمتی از 
یکبابخانه بمساحت 83/20 مترمربع بشماره10 فرعی مجزی از 9 فرعی ازپالک7653- 

اصلی واقع در اراضی شهر بخش1 کاشان)مالکیت مشاعی(
5( رای شــماره 139860302034000230 هیــأت اول . علــی صالحیــان  فرزند امیر 
حسین صادره از کاشــان بشــماره ملی 1250618975-930 ســهم از  3712/90 سم 
ششدانگ چند باب سوله و کارگاه ســاختمان اداری  بمساحت 3712/90 مترمربع بشماره 
 1988 فرعی مجزی از 248 فرعی  از پالک 10- اصلی واقع در اقبالیه  بخش2 کاشــان

 )مالک رسمی(
6( رای شــماره 139860302034000232 هیأت اول . زهره رحیم زارع   فرزند نعمت اله 
صادره از کاشان بشماره شناسنامه 46374 صادره از کاشان بشماره ملی 1260453812-  
406/27 سهم از  3712/90 سم ششدانگ چند باب سوله و کارگاه ساختمان اداری  بمساحت 
3712/90 مترمربع بشماره 1988 فرعی مجزی از 248 فرعی  از پالک 10- اصلی واقع در 

اقبالیه  بخش2 کاشان )مالک رسمی(
 7( رای شماره 139860302034000231 هیأت اول . محمد بهرام زاده فرزند حسینعلی 
صادره از کاشان بشــماره شناسنامه896صادره از کاشان بشــماره ملی 1262252539-  
268/70 سهم از  3712/90 سم ششدانگ چند باب سوله و کارگاه ساختمان اداری  بمساحت 
3712/90 مترمربع بشماره 1988 از 248 فرعی  از پالک 10- اصلی واقع در اقبالیه  بخش2 

کاشان )مالک رسمی(
8( رای شــماره 139860302034000233 هیأت اول . احمد رضا تلی نشــلجی فرزند 
محمد صادره از کاشان بشماره شناسنامه40صادره از کاشان بشماره ملی 1263013635-  
1182/43 سهم از  3712/90 ســم ششدانگ چند باب ســوله و کارگاه ساختمان اداری  
بمساحت 3712/90 مترمربع بشــماره 1988 از 248 فرعی  از پالک 10- اصلی واقع در 

اقبالیه  بخش2 کاشان )مالک رسمی(
9( رای شــماره 139860302034000229 هیــأت اول . فائــزه صالحیــان فرزند امیر 
حسین صادره از کاشان بشماره شناســنامه1250367069صادره از کاشان بشماره ملی 
1250367069-  406/27 ســهم از  3712/90 سم ششــدانگ چند باب سوله و کارگاه 
ساختمان اداری  بمســاحت 3712/90 مترمربع بشــماره 1988 از 248 فرعی  از پالک 

10- اصلی واقع در اقبالیه  بخش2 کاشان )مالک رسمی(
10( رای شماره139860302034014890 هیأت دوم .سوسن رفعتی نیا  فرزند نصرت اله 
بشماره شناسنامه 12718 صادره از کاشان بشماره ملی4130939432-ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 98/05 مترمربع بشماره 10222 فرعی مجزی از 344 فرعی  از پالک11 اصلی  

واقع در زیدی بخش 2 کاشان )خریداری از محمد شیر خدائی( 
11( رای شماره139860302034000934 هیأت اول.علیرضارحیمی فرزند محمد علی 
بشماره شناسنامه 738صادره از کاشان بشماره ملی1261761693-ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 158/75 مترمربع بشماره 6224 فرعی مجزی از 5248 فرعی از پالک13 اصلی  

واقع در دشت حکیم  بخش 2 کاشان )مالک رسمی( 
12 ( رای شماره139860302034013967 هیأت دوم .سید مرتضی وطنخواه قمصری   
فرزند سید میرزا  بشماره شناسنامه 3393 صادره از کاشان بشماره ملی 1260830985-  
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 169/15 مترمربع بشماره 24761 فرعی از پالک15 اصلی  

واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان )مالک رسمی(  
13( رای شماره139860302034014894هیأت اول.محمد عبدالهی فرزندعباس بشماره 
شناسنامه 0 صادره از کاشان بشماره ملی 1250248957-  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
180 مترمربع بشماره 24762 فرعی مجزی از 2694 فرعی از پالک15 اصلی  واقع در ناجی 

آباد  بخش 2 کاشان )مالک رسمی(  
 14( رای شــماره139860302034015219 هیأت اول.مینا آرانی دیزچه  فرزند علیرضا  
بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان بشــماره ملی 125034893-  سه دانگ ازششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 64 مترمربع بشماره 24771 فرعی مجزی از 7091 فرعی از پالک15 

اصلی  واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان )مالک رسمی(  
15( رای شماره139860302034015217 هیأت اول.سعید مهدیان باغی فرزند حسین  
بشماره شناســنامه 2698 صادره از کاشــان بشــماره ملی 1263339506-  سه دانگ 
ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 64 مترمربع بشماره 24771 فرعی مجزی از 7091 فرعی 

از پالک15 اصلی  واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان )مالک رسمی( 
 16( رای شــماره1398603020340هیأت اول.مصطفی راحتی فرزنداسماعیل بشماره 
شناسنامه6670 صادره ازکاشان بشــماره ملی 1260573151-  ششدانگ قطعه زمین 
محصور مشتمل بر ساختمان بمساحت 161/61 مترمربع بشماره 24772 فرعی از پالک15 

اصلی  واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان )مالک رسمی( 
 17( رای شــماره1398603015087 هیأت دوم.ایمان زراعتی  فرزند حســن  بشــماره 
شناسنامه 0 صادره از کاشان بشماره ملی 1250154936-  ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 
19/50 مترمربع بشماره 24775 فرعی  مجزی از 5563 فرعی از پالک15 اصلی  واقع در 

ناجی آباد  بخش 2 کاشان )خریداری از محمد حسین محمدی اصل(  
18( رای شماره13986030842 هیأت اول.زهرا مرادی غفارفرزند عینعلی بشماره شناسنامه 
8191صادره از کاشان بشماره ملی 1263399442-  ششدانگ قطعه زمین محصور مشتمل 
بر اعیان بمساحت 157/90 مترمربع بشماره 24781 فرعی  از پالک15 اصلی  واقع در ناجی 

آباد  بخش 2 کاشان )مالک رسمی( 
 19( رای شماره1398603015465 هیأت دوم.علیرضا اکبرزاده فرزند  غالمحسین بشماره 
شناسنامه 2901صادره از کاشــان بشــماره ملی 1261976096-  ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 188/60 مترمربع بشــماره 24780 فرعی مجزی از 16733  فرعی از پالک15 

اصلی  واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان )خریداری از حمید رضا دهقان فینی ( 
 20( رای شــماره1398603013591 هیأت اول .مهدی چهار باغی کاشانی فرزند ماشاله 
بشماره شناسنامه 9007صادره از کاشان بشماره ملی 1260596427- سه دانگ ازششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 116/80 مترمربع بشــماره 24792 فرعی از پالک15 اصلی  واقع در 

ناجی آباد  بخش 2 کاشان )مالک رسمی (  
21( رای شماره1398603015463 هیأت اول .نرجس سادات حسنارودی  فرزند سید ابو 
القاسم بشماره شناسنامه 8771 صادره از کاشان بشماره ملی 1263400221- سه دانگ 
ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 116/80 مترمربع بشماره 24792 فرعی از پالک15 اصلی  

واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان )مالک رسمی (  
22(رای شماره 139860302034008390هیأت دوم .ماشااله خدابنده حسن آبادی فرزند 

اکبر بشماره شناسنامه 1111صادره از کاشان بشــماره ملی 1260953556- ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 169 مترمربع بشماره 6588 فرعی مجزی 76 فرعی ازپالک23- اصلی 

واقع در درب فین بخش2 کاشان)خریداری از اسداهلل هاشمیان( 
23(رای شماره139860302034015481 هیأت اول.محسن میراب زاده فینی فرزند حسن 
بشماره شناسنامه62صادره از کاشان بشماره ملی1262920876-ششدانگ یکباب طاحونه 
و حصار  متصل به آن بمساحت 287/24 مترمربع بشماره194 فرعی از پالک 33- اصلی 

واقع درفین کوچک  بخش2 کاشان)مالک رسمی( 
24(رای شماره13986030203400675 هیأت اول.محمد رضا صاحب جمع فینی فرزند 
محمد بشماره شناسنامه26صادره از کاشان بشماره ملی12630211468-ششدانگ قطعه 
زمین محصور مشتمل بر اعیان بمساحت 267 مترمربع بشماره11883 فرعی مجزی از 36 

فرعی از پالک 33- اصلی واقع درفین کوچک  بخش2 کاشان)مالک رسمی( 
25(رای شــماره13986030203400832 هیأت اول.همایون رشیدی پور فرزند کریم 
بشماره شناسنامه1170صادره از کاشان بشماره ملی1261929871-ششدانگ قطعه زمین 
محصور مشتمل بر اعیان بمساحت 388/03 مترمربع بشماره11884 فرعی مجزی از 36 

فرعی از پالک 33- اصلی واقع درفین کوچک  بخش2 کاشان)مالک رسمی(
26(رای شماره139860302034015199 هیأت اول.محمود نیکونیا فرزندمحمد بشماره 
شناســنامه92صادره از کاشان بشماره ملی1262885884-ششــدانگ یکباب باغچه و 
ساختمان بمساحت 746/25 مترمربع بشماره12012 فرعی مجزی از 582 فرعی از پالک 

33- اصلی واقع درفین کوچک  بخش2 کاشان)مالک رسمی(
27(رای شماره139860302034011031 هیأت اول . اسماعیل عباسی فینی  فرزند قاسم 
بشماره شناسنامه 126 صادره از کاشان بشماره ملی 1262745071- ششدانگ یکبابخانه  
بمساحت 401/43 مترمربع بشماره 7767 فرعی مجزی از 2947 فرعی از پالک 34- اصلی 

واقع درفین بزرگ بخش2 کاشان)مالکیت مشاعی  (
28(رای شماره139860302034009681 هیأت دوم. احسان کریمی فینی فرزند عباس 
بشماره شناسنامه 435 صادره از کرج بشماره ملی 1262326974- ششدانگ یکبابخانه  
بمساحت 197/25 مترمربع بشماره 7673 فرعی مجزی از 623 فرعی از پالک 34- اصلی 

واقع درفین بزرگ بخش2 کاشان)مالکیت مشاعی  ( 
29(رای شماره139860302034015352 هیأت اول. سعید سفیدآبی فینی فرزند محمود 
بشماره شناسنامه 73 صادره از کاشان بشماره ملی 1262976243 ششدانگ یکبابخانه و 
باغچه بمساحت 405/99 مترمربع بشــماره 7771 فرعی مجزی از 1064 فرعی از پالک 

34- اصلی واقع درفین بزرگ بخش2 کاشان)مالکیت مشاعی  ( 
30(رای شــماره139860302034014829 هیــأت اول. عاطفه مهــدی زاده ارمکی 
فرزندعبــاس بشــماره شناســنامه 1250464269 صــادره از کاشــان بشــماره ملی 
1250464269-  سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 87 مترمربع بشماره 7772 
فرعی مجزی از 482 فرعی از پالک 34- اصلی واقع درفین بزرگ بخش2 کاشان)مالکیت 

مشاعی  (
 31(رای شــماره139860302034014827 هیأت اول . ســید حســین تقریری فرزند
  میر ابوالقاسم  بشــماره شناسنامه 1596 صادره از کاشان بشــماره ملی1262044332-  
سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 87 مترمربع بشماره 7772 فرعی مجزی از 482 

فرعی از پالک 34- اصلی واقع درفین بزرگ بخش2 کاشان)مالکیت مشاعی  (
32(رای شــماره139860302034015480 هیأت اول. رضا حاجی آخوندی  فینی فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 97 صادره از کاشان بشماره ملی 1263008917 ششدانگ قطعه 
زمین مشتمل بر چند بابخانه بمساحت 11904/15 مترمربع بشماره 7773  فرعی مجزی 

از 698 فرعی از پالک 34- اصلی واقع درفین بزرگ بخش2 کاشان)مالکیت مشاعی( 
33(رای شماره13986030203400744 هیأت اول. نرجس روحی فرزند حسن بشماره 
شناسنامه 46386 صادره از کاشان بشماره ملی 1260453944 ششدانگ یکبابخانه و باغچه  
بمساحت 304/25 مترمربع بشماره 7774 فرعی مجزی از 774 فرعی از پالک 34- اصلی 

واقع درفین بزرگ بخش2 کاشان)مالکیت مشاعی  (
34( رای شماره139860302034014837 هیأت دوم.مجید پورنرگس فرزند رضابشماره 
شناسنامه 0 صادره ازکاشان بشماره ملی 1230005218-ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
65/40 مترمربع بشماره 7328 فرعی مجزی از 1010 فرعی از پالک 45- اصلی واقع در 

لتحر بخش2) خریداری از رمضان قاسمی دوم( 
35( رای شماره139860302034014833 هیأت دوم.مرتضی صفری فرزند حسن بشماره 
شناسنامه 63 صادره ازکاشان بشماره ملی1263568394-ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
153/25 مترمربع بشماره 7329 فرعی مجزی از 427/5756 فرعی از پالک 45- اصلی 

واقع در لتحر بخش2کاشان)خریداری از زهره سادات تهامی(
36( رای شــماره139860302034014959 هیأت دوم.طاهره رزاق زاده لتحری فرزند 
سلطانعلی بشماره شناسنامه 1377 صادره ازکاشان بشماره ملی1261040351-ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 567/27 مترمربع بشماره 7330 فرعی مجزی از باقیمانده 1467 فرعی 

از پالک 45- اصلی واقع در لتحر بخش2)مالک رسمی(
 37( رای شماره139860302034015149 هیأت اول.حمزه اربابی فرزند حسین بشماره 
شناسنامه 1250357101 صادره ازکاشان بشماره ملی1250357101 -ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 148/25 مترمربع بشماره 7331 فرعی مجزی از 312 فرعی از پالک 45- اصلی 

واقع در لتحر بخش2)مالک رسمی( 
38( رای شماره139860302034014821 هیأت اول.طیبه قزلباش فرزند فتح اله بشماره 
شناسنامه 1125صادره از تهران بشماره ملی0066918979 -ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
152/35 مترمربع بشماره 7334 فرعی مجزی از 217 فرعی از پالک 45- اصلی واقع در 

لتحر بخش2)مالک رسمی(
39( رای شــماره139560302034015070هیأت دوم.حمید زارع فرزند علی بشــماره 
شناســنامه 0 صادره از کاشــان بشــماره ملی1250155762- ششــدانگ یکبابخانه 
بمساحت112/70 مترمربع بشماره15297  فرعی مجزی از 372فرعی ازپالک49- اصلی 

واقع درصفی آباد بخش2 کاشان )خریداری ازعلی مصطفوی الحسینی و غیره(
40( رای شــماره139560302034015431هیأت اول.سمانه نصیرزاده اردستانی فرزند 
ماشااله بشماره شناسنامه 11180 صادره از کاشان بشماره ملی1263424295-سه دانگ 
مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمســاحت148/20مترمربع بشماره15296 فرعی مجزی از 

14599فرعی ازپالک49- اصلی واقع درصفی آباد بخش2 کاشان ))مالک رسمی(
41( رای شماره139560302034015430هیأت اول.حامد حفیظیان فرزند عبداله بشماره 
شناسنامه 15296 صادره از کاشان بشماره ملی1263403417-سه دانگ مشاع ازششدانگ 
یکبابخانه بمســاحت148/20مترمربع بشــماره15296 فرعی مجزی از 14599فرعی 

ازپالک49- اصلی واقع درصفی آباد بخش2 کاشان ))مالک رسمی(
42( رای شــماره139860302034014849هیأت دوم .رســول هماوردی فرزند احمد 
بشماره شناسنامه 320صادره از کاشان بشماره ملی1263512887- ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت155/30 مترمربع بشماره15303  فرعی مجزی از 489فرعی ازپالک49- اصلی 

واقع درصفی آباد بخش2 کاشان )خریداری از خانم شمسی رباطی(
43( رای شــماره139860302034015200هیأت اول.غالمرضا طحان فرزند محمود  
بشماره شناسنامه 313 صادره از کاشان بشماره ملی 1261933461-  سه دانگ از ششدانگ 
یکبابخانه بمســاحت91/75مترمربع بشــماره15300  فرعی مجزی از 12445  فرعی  

ازپالک49- اصلی واقع درصفی آباد بخش2 کاشان )مالکیت مشاعی(
44( رای شماره139860302034015201هیأت اول.سمیرا راسته فرزند غالمرضا  بشماره 
شناسنامه 92 صادره از نطنز بشماره ملی 1239550774-  سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت91/75مترمربع بشماره15300  فرعی مجزی از 12445  فرعی  ازپالک49- اصلی 

واقع درصفی آباد بخش2 کاشان )مالکیت مشاعی(
45( رای شــماره139860302034014328هیأت دوم.اشــرف نعیمــی برزکی فرزند 
عبدالحمید بشــماره شناســنامه 321 صادره از قمصر بشــماره ملــی 1263548431- 
ششــدانگ یکبــاب ســاختمان  بمســاحت180/87مترمربع بشــماره15308  فرعی 
 مجــزی از 1471 فرعــی  ازپــالک49- اصلــی واقع درصفــی آباد بخش2 کاشــان

 )خریداری از فرخند فتاحی(
46( رای شماره139560302034001124هیأت اول.آسیه هاشمی مسکر فرزند علی اکبر 
بشماره شناسنامه 438 صادره از کاشان بشماره ملی1261951468- ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت107/96 مترمربع بشماره15309 فرعی مجزی از8250 فرعی ازپالک49- اصلی 

واقع درصفی آباد بخش2 کاشان )مالکیت رسمی(

47( رای شماره139560302034001125هیأت اول.علی اکبر درخواه فرزند رمضانعلی 
بشماره شناسنامه 1279 صادره از کاشان بشماره ملی1261781430- ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت107/96 مترمربع بشماره15309 فرعی مجزی از 8250 فرعی ازپالک49- اصلی 

واقع درصفی آباد بخش2 کاشان )مالکیت رسمی(
48(رای شماره139860302034014820هیات اول.عباســعلی عباسی کاشانی فرزند 
احمدبشماره شناســنامه240صادره از کاشان بشــماره ملی 1261791096- ششدانگ 
یکبابخانه  بمساحت186/90مترمربع بشماره2613 فرعی مجزی از 179 فرعی ازپالک 

53- اصلی واقع در یحیی ابادبخش2 کاشان)مالک رسمی(
49(رای شماره139860302034014826هیات اول.ســعید محمد قاسم پیرانی فرزند 
محمدبشماره شناسنامه15195 صادره ازکاشان بشماره ملی 1263464432- ششدانگ 
یکباب مغازه بمساحت40/60مترمربع بشماره3124فرعی مجزی از43 فرعی ازپالک53-

اصلی واقع در یحیی ابادبخش2 کاشان)مالک رسمی(
50(رای شماره139860302034000854هیات اول.سید محمد تقی دست یافته فرزند سید 
جواد بشماره شناسنامه 153 صادره ازکاشان  بشماره ملی 1261714970- ششدانگ یکباب 
دکان  بمساحت18/20مترمربع بشماره3129 فرعی مجزی از 2687 فرعی ازپالک53-

اصلی واقع در یحیی ابادبخش2 کاشان)مالک رسمی(
 51( رای شماره139860302034015459هیأت اول.زهره صادق نقادی فرزند سید حسین 
بشماره شناسنامه63صادره از کاشان بشــماره ملی1261690214-ششدانگ یکبابخانه  
بمساحت 190/40 مترمربع بشماره 388 فرعی مجزی از 213 فرعی  از پالک112- اصلی  

واقع در بخش 2 کاشان )مالک رسمی( 
52( رای شماره139860302034015460هیأت اول.ریحانه شاه باال فرزند جوادبشماره 
شناســنامه9845صادره از کاشان بشــماره ملی1263410960-ششــدانگ یکبابخانه  
بمساحت 190/10 مترمربع بشماره 389 فرعی مجزی از 213 فرعی  از پالک112- اصلی  

واقع در بخش 2 کاشان )مالک رسمی(
53(رای شــماره139860302034001120 هیات اول .علی اصغر نطقی فرزند محمود 
بشماره شناسنامه 827 صادره از تهران  بشماره ملی 0050146998- ششدانگ یکبابخانه 
و مغازه بمساحت 58/76 متر مربع بشماره 5741  فرعی مجری از2236 فرعی ازپالک1-

اصلی واقع درراوندبخش4کاشان)مالکیت رسمی( 
54(رای شماره139860302034000234 هیات دوم .مهدی شیخی عوض فرزند میرزا 
علی بشماره شناسنامه 23 صادره از الیگودرز  بشــماره ملی 4172799310- ششدانگ 
یکباب ساختمان بمساحت 122/25 متر مربع بشــماره 5742  فرعی مجری از69 فرعی 

ازپالک1-اصلی واقع درراوندبخش4کاشان)خریداری از محسن کریم زاده( 
55(رای شــماره139860302034001121 هیات اول .سعید رضا طوقانی فرزند مهدی 
بشماره شناســنامه 3651 صادره از تهران  بشماره ملی 0056438958- ششدانگ قطعه 
زمین محصور مشتمل بر ساختمان بمساحت 232/25 متر مربع بشماره 5743  فرعی مجری 

از 2199 فرعی ازپالک1-اصلی واقع درراوندبخش4کاشان)مالک رسمی(
56(رای شــماره 139860302034001065 هیات اول .مهــدی علیزاده  صاحب آبادی  
فرزند رضا بشماره شناسنامه 71 صادره از کاشان بشماره ملی 1263594107 –ششدانگ 
 یکبابخانه بمساحت142/30مترمربع بشماره1787فرعی مجزی از 933 فرعی   ازپالک

4-اصلی واقع در خزاق بخش4 کاشان)مالکیت رسمی(
 57(رای شــماره 139860302034013629هیات اول.اعظم اسماعیلی فرزند رجبعلی   
بشماره شناسنامه 1 صادره از کاشان  بشماره ملی 1263202111- ششدانگ  یکباب خانه و 
باغچه  بمساحت516/89مترمربع بشماره 1537 فرعی مجزی از 655 فرعی ازپالک122-

اصلی واقع در روستای کله بخش5 کاشان)مالک رسمی(
58(رای شــماره 139860302034015407هیات اول.اصغر آزاده فرزند حسین   بشماره 
شناســنامه 360 صادره از کاشان  بشــماره ملی 1261451473- سه دانگ  از ششدانگ  
ساختمان مشتمل بر باغ  بمساحت1971مترمربع بشماره 4023 فرعی مجزی از 852 فرعی 

ازپالک35-اصلی واقع درنیاسر بخش6 کاشان)مالک رسمی(
59(رای شماره 13986030203401540-هیات اول.زهرا آزاده نیاسر فرزند حسین  بشماره 
شناسنامه 3608 صادره ازکاشان  بشــماره ملی 1260552462- یکدانگ ونیم مشاع   از 
ششدانگ  ساختمان مشتمل بر باغ بمساحت 1971مترمربع بشماره 4023 فرعی مجزی از 

852 فرعی ازپالک35-اصلی واقع درنیاسر بخش6 کاشان)مالک رسمی(
60(رای شــماره 139860302034015408-هیات اول.قدسی آزاده نیاسر فرزندحسین 
بشماره شناسنامه 259صادره ازکاشان  بشماره ملی 1261481399- یکدانگ ونیم مشاع   
از ششدانگ  ساختمان مشتمل بر باغ بمساحت 1971مترمربع بشماره 4023 فرعی مجزی 

از 852 فرعی ازپالک35-اصلی واقع درنیاسر بخش6 کاشان)مالک رسمی(
61(رای شماره 139860302034015202-هیات اول.حسن توسلی نیاسری فرزند علی 
آقا بشماره شناسنامه 73 صادره از نیاسر  بشماره ملی 1262832306- ششدانگ  یکباب  
مغازه  به استثنای ثمن اعیانی آن بمساحت 104/85مترمربع بشماره 4025 فرعی مجزی از 

3867 فرعی ازپالک35-اصلی واقع درنیاسر بخش6 کاشان)مالک رسمی( 
62(رای شــماره 139860302034014822-هیات اول.محمد خبازی نیاسر فرزند علی 
محمد   بشماره شناسنامه 24 صادره از کاشان  بشماره ملی 1262759201- سه دانگ از 
ششدانگ  یکباب  خانه بمساحت 105/90 مترمربع بشماره 4030 فرعی مجزی از 2630 

فرعی ازپالک35-اصلی واقع درنیاسر بخش6 کاشان)مالک رسمی(
63(رای شماره 139860302034014823-هیات اول.مریم خبازی نیاسر فرزند محمد   
بشماره شناســنامه 2887 صادره از تهران  بشــماره ملی 0052688305- سه دانگ از 
ششدانگ  یکباب  خانه بمساحت 105/90 مترمربع بشماره 4030 فرعی مجزی از 2630 

فرعی ازپالک35-اصلی واقع درنیاسر بخش6 کاشان)مالک رسمی(
64(رای شــماره 139860302034001119-هیــات اول.روح اله عمــو رمضان زاده 
فرزند محمد   بشماره شناســنامه 2881 صادره از نیاسر  بشــماره ملی 1261101863- 
ششدانگ قطعه زمین مشتمل بر تاسیسات با کاربری کشاورزی بمساحت 100155/98 
 مترمربع بشــماره 4 فرعی ازپالک72- اصلی واقع در مزرعه بیدچه نیاسر بخش6 کاشان

)مالک رسمی(
رای اصالحی ؛ شماره139860302034010904 هیأت دوم مجتبی قادری فرزند عبدالعلی  
بشماره شناسنامه 1243 صادره از کاشان بشماره ملی 1262000157-  ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 111/86 مترمربع بشــماره 24524 فرعی مجزی از 2021 فرعی  از پالک15- 

اصلی  واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان )مالک رسمی(  
بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات  ســند 

مالکیت صادرخواهد شد0
تاریخ انتشار نوبت اول :  1399/3/17
تاریخ انتشارنوبت دوم :    1399/4/1   

م الف: 864099  مهدی اسماعیلی طاهری سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک کاشان 
تحدید حدود اختصاصی 

4/2 ششدانگ هر یک از دو باب اطاق بشــماره 12 فرعی از پالک 4514- اصلی واقع در 
بخش 1 کاشان که طبق پروند ثبتی بنام طاهره شادکام و غیره درجریان ثبت است بعلت عدم 
حضور متقاضی ثبت بعمل نیامده بنا بدستور قسمت اخیر ماده 15قانون ثبت بر طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1399/5/4  ساعت 8 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با روز تعطیلی عملیات تحدید حدود به روز بعد موکول 
خواهد شد . لذا بموجب این آگهی بکلیه مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در 
محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا  مجاورین طبق ماده 20قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدیدی تا 30روز پذیرفته خواهد شد.طبق تبصره 2ماده واحده قانون تعیین 
تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض به 
این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست 
 را اخذ نموده و به این اداره تســلیم نماید. تاریخ انتشــار:1399/4/1 م الف: 880274 

اسماعیلی طاهری سرپرست اداره ثبت اسناد کاشان  
تحدید حدود اختصاصی

4/3 ششدانگ هر یک از یک باب اطاق و مهتابی خرابه جلو آن بشماره 1 فرعی و دو باب 
اطاق و باالخانه فوقانی و تحتانی و غالمگذار بشماره 3 فرعی و یکباب اطاق و غالمگذار 
و باالخانه روی غالمگذار بشماره 5 فرعی و سه باب اطاق جنب یکدیگر و ایوان جلو آن و 
طویله و سرداب تحتانی اطاق بشماره 6 فرعی و یکباب مطبخ و محل و یکباب اطاق خرابه 
بشماره 11 فرعی و یکباب سرداب بشماره 13 فرعی کال از پالک 4514- اصلی به انضمام 

مشــاعات پالک مذکور واقع در کوی مســجد آقا واقع در بخش 1 کاشان  که طبق پروند 
ثبتی بنام طاهره شادکام و محمدرضا شادکام و غیره درجریان ثبت است بعلت عدم حضور 
متقاضی ثبت بعمل نیامده بنا بدستور قســمت اخیر ماده 15قانون ثبت بر طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1399/5/5 ساعت 8 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با روز تعطیلی عملیات تحدید حدود به روز بعد موکول 
خواهد شد . لذا بموجب این آگهی بکلیه مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در 
محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا  مجاورین طبق ماده 20قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدیدی تا 30روز پذیرفته خواهد شد.طبق تبصره 2ماده واحده قانون تعیین 
تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض به 
این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست 
 را اخذ نموده و به این اداره تســلیم نماید. تاریخ انتشــار:1399/4/1 م  الف:880273 

اسماعیلی طاهری سرپرست اداره ثبت اسناد کاشان 
تحدید حدود اختصاصی 

4/4 ششدانگ جایگاه معدن گچ بشــماره 102- اصلی واقع در مزرعه طاالری بخش 2 
کاشان که طبق پروند ثبتی بنام عصمت جساس و علی شاکری منش و غیره درجریان ثبت 
است بعلت عدم حضور متقاضی ثبت بعمل نیامده بنا بدستور قسمت اخیر ماده 15قانون ثبت 
بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1399/5/2  ساعت 8 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با روز تعطیلی عملیات تحدید حدود 
به روز بعد موکول خواهد شد . لذا بموجب این آگهی بکلیه مجاورین اخطار میگردد که در 
روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا  مجاورین طبق ماده 20قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلــس تحدیدی تا 30روز پذیرفته خواهد شــد.طبق تبصره 
2ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف مدت یکماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایســتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی 
 گواهی تقدیم دادخواست را اخذ نموده و به این ادراه تسلیم نماید. تاریخ انتشار:1399/4/1 

م  الف: 880276 اسماعیلی طاهری سرپرست اداره ثبت اسناد کاشان
حصر وراثت

4/5  خانم افروز دومانی به قیومیت طیبه شــهریاری به شناسنامه شماره 1240129513 
به شرح دادخواست به کالســه  142/99 ش 2 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان بهادر دومانی به شناسنامه شماره 488 در تاریخ 
1396/04/14 در اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 1- متقاضی: افروز دومانی به والیت طیبه شهریاری )دختر(. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 882279  شــعبه دوم حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان نایین
حصر وراثت

4/6  آقای سید وحید موسی کاظمی به شناسنامه شماره 725 به شرح دادخواست به کالسه  
148/99 ش 2 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان سید محمد موسی کاظمی محمدی به شناسنامه شماره 76 در تاریخ 1396/1/2 
در اقامتگاه دائمــی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
1- متقاضی: سید وحید موســی کا ظمی محمدی )پسر( 2- ســید سعید موسی کاظمی 
محمدی )پسر( 3- اعظم السادات موسی کاظمی محمدی )دختر( 4- راضیه سادات موسی 
کاظمی محمدی )دختر( 5- نصرت گرگان محمدی )همســر(. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشــر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 883921  شــعبه دوم حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان نایین
اخطار اجرایی

4/7 شــماره: 652/98 به موجب رای شــماره 20 تاریخ 99/1/27 حوزه دوم شورای حل 
اختالف شهرستان لنجان که قطعیت یافته است محکوم علیه 1- مهدی صراف فرد فرزند 
محمدرضا 2- فاطمه ابراهیمی ورزنه هر دو به نشانی مجهول المکان محکوم علیه شماره 
دو محکوم است به انتقال سند پژو پارس به شماره انتظامی 559 ب 43 ایران 67 را در یکی 
از دفاتر اسناد رسمی دهد و پرداخت مبلغ 2/312/000 ریال بابت خسارت وارده به خواهان 
بپردازد و پرداخت نیم عشر اجرا در حق صندوق دولت ضمنا خوانده شماره یک مستندا به 
ماده 89 قانون مدنی بند 4 ماده 84 رد دعوی صادر گردیده اســت. مشخصات محکوم له: 
کاظم جعفری فرزند تقی به نشانی زرین شهر خیابان بهشتی کوچه شهید خادمیان.  ماده 
34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، بایــد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود 
 را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:884121 

 شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان لنجان 
حصر وراثت

4/8  آقای غالمرضا انصاری بارونی دارای شناســنامه شــماره 27476 شرح دادخواست 
کالسه  269/99 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان سیده همه گل موسوی مورد غفاری به شناسنامه 97 در تاریخ 91/08/24 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- داریوش 
انصاری فرزند اسکندر، ش.ش 1007 ، ت. ت 1338 صادره از مسجد سلیمان )پسر متوفی( 
2- علیرضا انصاری فرزند اسکندر، ش.ش 363 ، ت.ت 1348 صادره از مسجد سلیمان )پسر 
متوفی( 3- غالمرضا انصاری بارونی فرزند اسکندر، ش.ش 27476 ، ت.ت 1351 صادره از 
مسجد سلیمان )پسر متوفی( 4- زینت انصاری باردئی فرزند اسکندر، ش.ش 1008 ، ت.ت 
1339 صادره از مسجد ســلیمان )دختر متوفی( 5- نسرین انصاری باردئی فرزند اسکندر، 
ش.ش 23472 ، ت.ت 1343 صادره از مسجد ســلیمان )دختر متوفی( 6- اکرم انصاری 
باردئی فرزند اسکندر، ش.ش 24578 ، ت.ت 1346 صادره از مسجد سلیمان )دختر متوفی( 
و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 882456  

شعبه پنجم حقوقی شورای حل اختالف لنجان
حصر وراثت

4/9  خانم ســمانه اقبال کلبی دارای شناسنامه شــماره 1160323119 شرح دادخواست 
کالسه  112/99 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان فاطمه جمالی به شناسنامه 698 در تاریخ 98/08/22 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- سمانه اقبال کلبی بکی فرزند 
شاپور، ش.ش 1160323119 ، ت.ت 1375 صادره از اصفهان )دختر متوفی( 2- کفایت 
جمالی جغدانی فرزند شمســعلی، ش.ش 514 ، ت.ت 1333 صادره از اردل )مادر متوفی( 
3- ابوالقاسم رجائی ریزی فرزند تقی، ش.ش 199، ت.ت 1316 صادره از لنجان )همسر 
متوفی( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشــد از تاریخ 
 نشــر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 882697  شعبه پنجم حقوقی شورای حل اختالف لنجان
تحدید حدود اختصاصی

4/10 شــماره نامه:139985602033000812-1399/03/27  نظر بــه اینکه تمامی 
ششدانگ قطعه زمین مزروعی سه رجلی دشت زیره پالک ثبتی 300 فرعی از 212- اصلی 
واقع در دشت بزرگ طرق جز بخش 11 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام 
خانم حوراء محمد حسینی طرقی فرزند مرتضی در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود 
قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 1399/05/01  ساعت 
9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین 
یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز 

پذیرفته خواهد شد. م الف:882886 علی جوانی  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز



یکشنبه 1 تیر  1399 / 29 شوال 1441/ 21 ژوئن 2020/ شماره 2999

توزیع بیش از هفت میلیون بسته حمایتی بین نیازمندان 
استان اصفهان

بیش از هفت میلیون بسته حمایتی بین نیازمندان استان اصفهان از زمان شیوع کرونا تاکنون توزیع 
شده است.مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری اصفهان گفت: در این مدت با همت خیران و 
اعضای ۲۰۰ انجمن مردم نهاد اســتان، بیش از پنج میلیون بسته حمایتی معیشتی و افزون بردو 
میلیون بســته حمایتی بهداشتی بین نیازمندان و آســیب دیدگان کرونا توزیع شده است.شادی 
فضلی افزود: همچنین در بخش حمایت های روانشناختی مانند ارائه مشاوره های تلفنی و مدیریت 
اضطراب در دوران کرونا، حدود ۲۶۶ هزار مشاوره از سوی بهزیستی، شهرداری و اورژانس اجتماعی 
به مردم استان اصفهان ارائه شده است.وی اضافه کرد:۵۱ درصد دریافت کنندگان خدمان مشاوره، 
بانوان بودند.مدیر کل امور بانوان و خانواده اســتانداری اصفهان گفت: ســامانه های تلفنی ۱۴۸۰ 
بهزیستی، ۱۳۷ شهرداری و ۱۲۳ اورژانس اجتماعی همچنان در حال خدمت رسانی به عموم مردم 

استان اصفهان هستند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:
 خطای انسانی، عامل اصلی آتش سوزی در مراتع

 اصفهان است
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، عامل اصلی آتش سوزی در مراتع این منطقه را خطای 
انسانی شامل بی احتیاطی گردشگران ، مرتعداران و دامدارانی دانست که در این عرصه های طبیعی 
حضور دارند.منصور شیشه  فروش اظهار داشت: امســال ۱۲ فقره آتش سوزی در سطح ۱۹ هکتار 
از مراتع  اســتان اصفهان روی داد که عامل ۹۵ درصد این حوادث خطای انسانی است.وی، محل 
وقوع حوادث یادشده مراتع سمیرم، نطنز، فریدون شهر و شاهین شهر و میمه عنوان کرد و افزود: در 
تازه ترین مورد  پنج هکتار از زمین های منطقه ونک سمیرم در آتش سوخت.شیشه فروش ادامه داد: 
این آتش سوزی که به دلیل خطای انسانی رخ داد، با تالش عوامل امدادی و آتش نشانی، تیم های 

حفاظتی منابع طبیعی و مشارکت مردمی پس از چهار ساعت مهار و خاموش شد.

مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان:

دانش آموزان به علت کرونا در مدرسه نزدیک سکونت 
ثبت نام کنند

مدیرکل آموزش و پرورش اصفهــان گفت: والدین دانش آموزان را در نزدیک ترین مدرســه محل 
سکونت خود ثبت نام کنند تا کمترین اســتفاده را از سرویس های مدارس به واسطه شرایط کرونا 
داشته باشند.محمد اعتدادی ادامه داد: دانش آموزان ورودی های پایه اول و هفتم در شهر اصفهان 
 http://erp.isfedu.ir/sabt۹۹  نیازی به مراجعه به مدرســه ندارند بلکه می توانند به ســامانه
مراجعه و فرآیند ثبت نــام را به صورت اینترنتی پیگیری کنند.اعتــدادی ادامه داد: دانش آموزان 
ورودی های پایه اول و هفتم در مدارس تیزهوشان و شاهد که شــرایط خاصی دارند باید حتما به 
مدارس مراجعه و فرآیند ثبت نام را دنبال کنند.وی گفت: یکی از بهترین شیوه های یادگیری حضور 
در کالس درس است و فضای مجازی مکمل آنچه در کالس درس آموخته می شود، به شمار می 
رود. معاون آموزش متوســطه اداره کل آموزش و پرورش اصفهان گفت: تاکنون شــعار آموزش و 
پرورش»بهترین مدرسه نزدیک ترین مدرسه« بوده است که امسال تاکید ویژه ای به این موضوع 
به جهت سالمت دانش آموزان داریم.محمدرضا ناظم زاده افزود: با توجه به شرایط اقتصادی، سال 
آینده سرویس ایاب و ذهاب مدارس بیش از ســه دانش آموز را حمل نمی کند که این به معنای 
افزایش حداقل ۴۰ درصد هزینه است.وی، بازگشایی زودهنگام مدارس را منوط به تصمیم مسئوالن 

در سطح وزارتخانه و ستاد ملی مقابله با کرونا دانست.

 زمین شناسان می گویند، زمین لرزه های انارک در استان اصفهان می تواند مقدمه یک زلزله بزرگ باشد؛

خطر زلزله در اصفهان چقدر جدی است؟

هفته گذشــته عالوه بر ثبــت زلزله های  پریسا سعادت
بزرگ تــر از ۳ تا ۵ ریشــتر در شــهرهای 
مختلف اســتان فارس، در منطقه انارک اســتان اصفهان هم ۹ زلزله 
بزرگ تر از ۲.۶ و کوچک تر از ۳.۱ ریشتر رخ داد. هر چند این زلزله تلفات 
جانی و مالی به همراه نداشت؛ اما برخی از کارشناسان زمین شناسی 
هشدار داده اند که این زلزله ها می تواند نشانی از فعال شدن یک گسل 
بزرگ در ۷۰۰ کیلومتری از شرق رودخانه هیرمند در خاک افغانستان 
تا منطقه انارک در شمال شرق نایین باشد. بنا بر نوشته دانشنامه آزاد 
ویکی پدیا، گسل درونه یا گسل بزرگ کویر یکی از ساخت های بنیادین 
ایران است. نام این گســل از روی نام روســتای درونه در شهرستان 
بردسکن که در نزدیکی گسل واقع شده و گسل را به دو بخش خاوری 
و باختری تقسیم می کند، گرفته شده اســت. این گسل پس از گسل 
معکوس اصلی زاگرس، یکی از مهم ترین و ممتدترین ســاختارهای 
ایران به شــمار می آید. زمین شناســان طی دو دهه اخیر نگرانی های 
جدی خود از وجود سکونتگاه های انسانی و حجم جمعیتی ساکن در 
نزدیکی این گسل زلزله خیز را اعالم کرده اند و حاال با زمین لرزه های 
روزهای اخیر در انارک اصفهان، نشانه های جدی تری از فعالیت های 
حرکتی این گسل مشاهده شده است. در همین زمینه مجتبی بصیری، 

زمین شناس با اشاره به اینکه وقوع این زمین لرزه ها به احتمال زیاد 
مربوط به فعالیت شاخه های گسلی مرتبط با گسل درونه است، اظهار 
کرد: این گسل که نام دیگر آن گسل بزرگ کویر است، با طول بیش از 
۷۰۰ کیلومتر پس از گسل اصلی زاگرس طویل ترین گسل ایران بوده به 
طوری که از شرق رودخانه هیرمند در خاک افغانستان تا منطقه انارک 
در شمال شــرق نایین به صورت خمیده امتداد یافته است. مکانیسم 
اصلی گســل درونه امتداد لغز چپگرد بوده و فعالیت آن در سال های 
۱۹۰۳ و ۱۹۲۳ میــالدی موجب وقوع زلزله هــای ویرانگری در مناطق 
کاشــمر و تربت حیدریه شده اســت. بخش های غربی این گسل از 
حوالی جندق در استان اصفهان دارای شاخه های زیادی می شود که 
این شاخه های گسلی در برخی نقشه ها به صورت گسل های کوچک تر 

و محلی نام گذاری شده است.
وی توضیــح داد: لرزه خیــزی بخش های غربی گســل درونه در ۱۵ 
فروردین ۱۳۹۹ موجب وقوع زمین لرزه ای بــا بزرگی ۴.۳ در حوالی 
شهر خور و روستای فرخی واقع در شــرق استان اصفهان شد. اگرچه 
زلزله های اخیر انارک در مجاورت گسل های کوچک تری مانند گسل 
چاه گیره، گســل چاه میشوری و گســل کوه مهدیه رخ داده، اما توجه 
به اینکه تمام این گسل ها شاخه هایی از گســل بنیادی و مهم درونه 

هســتند، اهمیت دارد، همچنین شاخه اصلی گســل درونه به صورت 
مدفون در زیر تلماسه ها و از حدود ۳۰ کیلومتری مرکز زلزله های اخیر 
انارک عبور می کند.بصیری در خصوص اهمیت پایش زمین لرزه های 
مرتبط با گسل درونه، تصریح کرد: با توجه به اینکه نزدیک به یک قرن 
از آخرین زلزله بزرگ مرتبط با فعالیت گسل درونه گذشته، الزم است 
تا روند وقوع زلزله های کوچک و متوســطی که در نزدیکی آن رخ می 
دهد مورد توجه قرار گیــرد. به باور برخی محققین، گســل درونه می 
تواند منجر به وقوع زمین لرزه ای با بزرگی حدود  ۸ ریشتر شود که در 
صورت بروز چنین اتفاقی، مراکز جمعیتی اطراف آن به شــدت متاثر 
خواهند شد. شاید طی صد ســال گذشته در اصفهان زلزله شدیدی که 
خسارت های ســنگین به بار آورد، اتفاق نیفتاده و این موجب شده تا 
اصفهان به عنوان استانی امن جانشین تهران در مدیریت بحران اعالم 
شود؛ اما به اعتقاد کارشناســان رخ ندادن زلزله طی سال های اخیر به 
این معنا نیســت که در ســال های آینده خطر زلزله اصفهان را تهدید 
نخواهد کرد، به خصوص آنکه طبق برآوردها ۶۳ گسل فعال در نزدیکی 
اصفهان وجود دارد کــه می تواند تهدید بالقوه ای برای شــهر اصفهان 
 به حســاب بیاید با این وجود هنوز زلزله در اســتان خطر جدی تلقی
 نمی شود؛ اما نمی توان احتمال به وجود آمدن آن را منتفی دانست.

خبر ابتــالی یک نفــر اصفهانی بــه کرونــا از بین ۳ 
 نفر صحت نــدارد و تنها اشــتباهی بوده کــه به دلیل 
ســوء برداشــت یا چیز دیگری به وجود آمده است.
چندی پیش خبری مبنی بــر اینکه از هر ۳ اصفهانی، 
دســت کم یک نفر مبتال به کرونا ویروس اســت در 
فضای مجازی دست به دست شد و اذهان عمومی را 
به تشویش کشاند. در این خبر به گفته یک کارشناس 
آمده بود که بین ۲۰ تا ۳۰ درصد تست دهندگان به این 

ویروس مبتال هســتند و به عبارتی از بین هر ۳ نفر در 
اصفهان، یک نفر ناقل ویروس است.همخوانی بین این 
آمار و آمار روزانه ارائه شده توسط دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان وجود نداشــت. در همین رابطه ســخنگوی 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،با اشاره به خبر منتشر 
شــده در مورد ابتالی یک نفر از  هر ۳ نفر اصفهانی به 
کرونا، اظهار داشت: این موضوع اشتباهی بوده که حین 
مصاحبه یا برداشت اشــتباه به وجود آمده و تکذیب 
می شود.آرش نجیمی  افزود: در بین تست هایی که از 
افراد مشکوک عالمت دار گرفته می شود اصوال بین ۲۰ 
تا ۳۰ درصد تست این مراجعان مشکوک مثبت اعالم 
می شود.سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با 

بیان اینکه از هر ۳ نفر مراجعه کننده مشــکوک دارای 
عالئم تست یک نفر مثبت است، گفت: این افراد دارای 
عالئمی هســتند که احتمال کرونا در آنهــا وجود دارد 
بنابراین بعد از آزمایش پی سی آر از هر ۳ نفرشان یک 
نفر کرونا دارد نه اینکه در کل شهر اصفهان از هر ۳ نفر 
یک نفر مبتال به کرونا باشد.وی تصریح کرد: متاسفانه 
این موضوع یک اشتباه اساســی بود که در بین مردم 
منتشر شــد و اصال این موضوع صحت ندارد.نجیمی 
ادامه داد: باز هم اعالم می کنم که از بین تست پی سی آر 
افراد مشکوک به کرونا و دارای عالمت از هر ۳ نفر یک 
نفر مثبت است و مردم این موضوع را  اشتباه نکنند که از 

هر ۳ نفر اصفهانی یک نفر مبتال به کروناست.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

خبر ابتالی یک نفر اصفهانی به کرونا از بین 3 نفر صحت ندارد

 با توجه به اینکه نزدیک به یک قرن از آخرین زلزله بزرگ 
مرتبط با فعالیت گسل درونه گذشته، الزم است تا روند 
وقوع زلزله های کوچک و متوسطی که در نزدیکی آن رخ 

می دهد مورد توجه قرار گیرد

انفجار در مغازه شارژ 
کپسول گاز در جاده 
انرژی اتمی اصفهان

سخنگوی سازمان آتش نشانی 
و خدمــات ایمنی شــهرداری 
اصفهــان گفــت: مغازه شــارژ 
کپسول گاز در جاده انرژی اتمی 

دچار حریق شد.

نجات جوان 20 ساله گلپایگانی از دست آدم ربایان 
جانشین فرماندهی انتظامي استان از نجات جان یک جوان ۲۰ ساله گلپایگانی از دست دو آدم ربا  
در کمتر از ۱۲ ساعت خبر داد. حسین حسین زاده با اعالم اين خبر اظهار داشت : در پی تماس تلفنی 
یکی از شــهروندان با مرکز فوریت های 
پلیســی ۱۱۰ مبنی بر ربوده شــدن یک 
جوان ۲۰ ساله توسط دو  آدم ربا و انتقال 
آن به کاشــان، موضوع بــه صورت ویژه 
در دســتور کار کارآگاهان پلیس آگاهی 
فرماندهی انتظامی این شهرستان قرار 
گرفت.وی افزود: در تحقیقات و بررسی 
های میدانی صورت گرفته مشخص شد 
فرد گروگان گرفته شده در یکی از خیابان 
های شهرســتان گلپایگان در حال تردد 
بوده که دو  نفر به دلیل اختالفات مالی با زور و تهدید اقدام به ربودن وی و انتقال آن به شهرستان 
کاشان می کنند.جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان، اظهار داشت: کارآگاهان، پس از انجام 
تحقیقات گسترده و به کارگیری یک سری اقدامات هوشمندانه و رصد اطالعاتی متهمان سرانجام 
محل نگهداری گروگان را شناسایی کردند.این مقام انتظامی بیان کرد: کارآگاهان، بالفاصله پس از 
شناسایی محل مورد نظر با هماهنگی مقام قضایی وارد عمل شده و طی یک عملیات ویژه و ضربتی 
اقدام به محاصره مخفیگاه کرده و ضمن دستگیری دو  متهم، فرد گروگان گرفته شده که جوانی ۲۰ 

ساله بود را نجات داده و به آغوش خانواده اش بازگرداندند.

حمله گرگ ها به یک دامداری در  شهرضا 
فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا از تلف شدن ۳۰ رأس دام در حمله دو قالده گرگ به یک دامداری 
خبر داد. صادق کاظم زاد، با اعالم این مطلب اظهار داشت: ماموران کالنتری ۱۱ فرماندهی انتظامی 
شهرستان شهرضا در پی اعالم مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر تلف شدن تعداد قابل توجهی 
از احشام متعلق به یکی از دامداری ها به منظور بررسی موضوع در محل حاضر شدند.وی افزود: در 
بررسی و تحقیقات صورت گرفته مشخص شد، نیمه های شب دو قالده گرگ وارد دامداری شده 
و ۳۰رأس دام درون آن را تلف کردند.فرمانده انتظامی شهرستان شــهرضا با بیان اینکه به منظور 
جلوگیری از وقوع مجدد این گونه حوادث، موضوع حمله گرگ به دام های روستاییان به ماموران 
حفاظت از محیط زیست اطالع داده شد، گفت: به دامداران توصیه می کنیم برای نگهداری از دام های 

خود از ساختمان ها و حفاظ های مستحکم استفاده کنند.

56 کیلو حشیش در کوله سوداگران مرگ 
رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان از دستگیری ۳ سوداگر مرگ و کشف 
بیش از ۵۶ کیلو حشیش در بازرسی از کوله همراه آن ها خبر داد. سرهنگ غالمحسین صفری با 
بیان این خبر اظهار داشت: ماموران یگان تکاوری فرماندهی انتظامی استان اصفهان، با هوشمندی 
باالی خود حین کنترل و رصد حوزه ماموریتی خود در بیابان های اطراف ایســت و بازرسی شهید 
شرافت نایین به ۳ نفر که قصد دور زدن آنجا را داشتند مشکوک شده و به طرف آن ها می روند؛ اما 
این افراد به محض مشاهده ماموران از صحنه متواری می شوند.وی افزود: با فرار متهمان، ماموران 
بالفاصله وارد عمل شده و در یک عملیات ویژه و ضربتی آن ها را دستگیر کرده و در بازرسی از کوله 
های همراه آن ها ۵۶ کیلو و۷۶۰ گرم حشــیش کشــف کردند.رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر 
فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان گفت: در این رابطه پرونده تشکیل و هر ۳ سوداگر مرگ برای 

اقدامات قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

با مسئولان جامعه

وز عکس ر

خبر روزناجا

رییس کل دادگستری استان:

 دادرسی الکترونیک 
در اصفهان راه اندازی شد

رییس کل دادگستری استان اصفهان در 
بحث دادرسی الکترونیکی گفت: این امر 
ضروری است، جابه جایی زندانیان و ... 
از مشکالت موجود است و در حال حاضر 
امکان برگزاری دادرسی الکترونیکی برای 
پنج پرونده به صورت همزمان وجود دارد.

محمدرضا حبیبی با بیان اینکه در ســال 
گذشــته بخش تجدید نظر دادگســتری 
استان اصفهان ۱۶ هزار موجودی داشت، 
افزود: بررســی این پرونده ها در دستور 
کار ویژه قــرار گرفت که با توســعه مراکز 
تجدید نظر در اســتان و افــزودن هفت 
شــعبه به ویژه در مناطق شمالی استان و 
راه اندازی چهار شــعبه در کاشان این امر 

ساماندهی شد.
حبیبــی در خصوص فعالیت دادســراها 
افــزود: شــیوع بحــران کرونــا منجر به 
افزایــش پرونده های این بخش شــد، 
طی یک ســال گذشــته ۳۳۰ هزار و ۴۱۹ 
پرونده به این بخش ورودی داشــتیم که 
۳۲۳ هزار ۱۴۰ مورد مختومه شده است.

وی در خصوص کاهش جمعیت کیفری 
زندان ها اظهار کرد: طی یک سال گذشته 
اقدامات خوبی در این زمینه انجام شــد، 
در بحران کرونا بیش از هفت هزار زندانی 
به مرخصــی رفتند، زندانیــان مالی و به 
ویژه مهریــه را به حداقل رســاندیم و در 
زندان مرکزی ۳۵ زندانــی مهریه داریم 
که در زندان نیستند و زندانی باز هستند، 
در مجمــوع ۱۰۰ زندانی مهریه در اســتان 
اصفهــان داریم.حبیبی با بیــان اینکه در 
ســال گذشــته ۷۰ قاضی و ۴۷۵ نیروی 
اداری به دادگســتری اســتان اصفهان 
اضافه شــد، افزود: البتــه ۳۱ قاضی نیز 
بازنشسته شده بودند.وی به اضافه شدن 
۶۳۰۰ متر فضا به سیستم قضایی استان 
اصفهان گفــت: دو ســاختمان جدید در 
خیابان امام خمینــی)ره( و خیابان میر 

راه اندازی خواهد شد.

اصفهانی:

دانشگاه علوم پزشکی پاسخ نامه دادستان را نداد
دادستان عمومی و انقالب اصفهان گفت: پیگیر مطالبات پرستاران اصفهان هستیم اما دانشگاه علوم پزشکی هنوز در این زمینه پاسخی نداده است. علی اصفهانی با 
بیان اینکه ۹ پرونده اختالس در دادستانی اصفهان در دست بررسی است، گفت: این پرونده ها برای ۲۷۰ میلیارد ریال اختالس در دست بررسی است.وی همچنین 
به بررسی هفت پرونده واگذاری تسهیالت بانکی غیر مجاز در دادستانی اصفهان اشــاره کرد و افزود: این پرونده ها نیز برای واگذاری یک هزار و ۳۲۹ میلیارد ریال 
تسهیالت بانکی تشکیل شده است.اصفهانی تشکیل ۲۰ پرونده اخالل در نظام اقتصادی کشور را از دیگر اقدامات در دستور کار دادستانی اصفهان اعالم کرد و گفت: 
این پرونده ها نیز برای یک هزار میلیارد تومان تشکیل شده است.وی در خصوص آخرین وضعیت درخواست پرستاران و مهلت ۲۰ روزه دادستان به دانشگاه علوم 
پزشکی اظهار کرد: در این خصوص پرونده ای تشکیل نشده، رئیس دانشگاه علوم پزشکی در این زمینه قبل از تجمع نامه ای را ارسال کردند که در رسانه ها نیز منتشر 
شد اما بعد از آن نامه ای به رئیس دانشگاه علوم پزشکی داشتیم مبنی بر رسیدگی وضعیت این پرستاران که هنوز پاسخی دریافت نکرده ایم اما این موضوع را پیگیری 
می کنیم.وی در خصوص پرونده پتروشیمی اصفهان گفت: عمده این پرونده در تهران مطرح بوده، احکام قضائی در تهران صادر شده است نیابت های اجرای احکام به 
دادسرای اصفهان داده شده، اقدامات الزم را انجام دادیم اما برای حمایت از پتروشیمی جلساتی را برای حمایت قضائی تشکیل دادیم تا چرخه تولید متوقف نشود.



سرمربی تیم ملی تکواندو: 

از بالتکلیفی عصبی شده ایم
در جلسه رییس فدراسیون تکواندو با کادر فنی و دو ملی پوش المپیکی ایران، بر لزوم حفظ انگیزه و آمادگی بدنی ملی پوشان در شرایط تمرین انفرادی تاکید 
شد. پوالدگر،  رییس فدراسیون تکواندو با تاکید بر لزوم حفظ انگیزه و آمادگی ملی پوشان گفت: ویروس کرونا جزئی از زندگی همه ما شده و احتمال دارد حتی 
تا سه سال دیگر هم مجبور به زندگی با این ویروس باشیم.هادی ساعی، مدیر فنی تیم ملی نیز در این جلسه خطاب به هادی پور و حسینی گفت:  تمام سرمایه 
شما بدن و سالمتی تان است باید از این سرمایه به خوبی محافظت کنید. نباید در این بالتکلیفی روحیه و انگیزه خود را از دست بدهید. می دانیم تمرین انفرادی 
با تمرینات تیم ملی تفاوت زیادی دارد؛ اما به هر حال وضعیتی است که پیش آمده و راه چاره ای نیست. فریبرز عسکری، سرمربی تیم ملی تکواندو نیز گفت: 
این وضعیت هم من و هم بچه ها را عصبی کرده و این جلسه خیلی کمک کرد تا دور هم جمع شویم.امیدوارم هر چه سریع تر وضعیت به روال عادی بازگردد. جا 
دارد ما هم بیشتر صبوری کنیم تا شاهد آرام شدن اوضاع باشیم.وی در پایان گفت: از مسئوالن ورزش می خواهم بچه ها را فراموش نکنند تا هر چه سریع تر از 

این اوضاع خارج شویم. 

یکشنبه 1 تیر  1399 / 29 شوال 1441/ 21 ژوئن 2020/ شماره 2999

 سرمربی جدید تیم ذوب آهن 
به زودی مشخص  می شود

اظهارات اخیر »میودراگ رادولوویچ« سرمربی مونته نگرویی را باید پایان کار او در تیم فوتبال ذوب 
آهن تلقی کرد. این مربی عنوان کرده بود که به خاطر شــیوع کرونا به ایران بازنمی گردد و تضمینی 
نیســت که بعد از حضور در ایران کرونا نگیرد.رادولوویچ دی ماه ۱۳۹۸ به جای علیرضا منصوریان 
هدایت تیم ذوب آهن را بر عهده گرفت ولی فعالیتش در این تیم به دو ماه هم نکشید چرا که به خاطر 
کرونا لیگ برتر تعطیل و این مربی عازم مونته نگرو شد.باوجود اینکه رادولوویچ برای بازگشت تعهد 
کتبی داده بود؛ اما او تعهد خود را نادیده گرفت و باوجود تهیه بلیت پرواز به سمت ایران، شفاف اعالم 
کرد قصد بازگشت ندارد. احمد جمشیدی، سخنگوی باشگاه ذوب آهن هم گفته بود که رادولوویچ 
دنبال بهانه جویی اســت. حتی مجتبی فریدونی، عضو هیئت مدیــره ذوب آهن هم رادولوویچ را 
یک مربی »بزدل« و »دروغگو« خطاب کرد که باوجود گرفتن بخشی از مبلغ قراردادش، حاضر به 
بازگشت نیست.با تمام این تفاسیر، لیگ برتر فوتبال از چهارشنبه این هفته از سر گرفته می شود 
و فرصت زیادی برای تیم ذوب آهن باقی نمانده است. مسئوالن این باشگاه قصد داشتند جلسه 
هیئت مدیره را برای تعیین تکلیف کادر فنی و انتخاب سرمربی برگزار کنند ولی ظاهرا این جلسه به 
امروز موکول شده است.قرار است در این نشست برای انتخاب سرمربی جدید تصمیم گیری شود. 
این احتمال هم وجود دارد که دســتیاران ایرانی رادولوویچ از جمله صلصالی و اســتکی به صورت 

مشترک کار را تا پایان فصل پیش ببرند.

»منشا« به بازی با سپاهان می رسد
مهاجم نیجریه ای تیم گل گهر که در بازی تدارکاتی تیمش برابر پرســپولیس دچار آسیب دیدگی 
شــده بود به تمرینات گروهی باز می گردد.گادوین منشا در بازی با پرســپولیس نمایش خوبی 
در شروع بازی داشت و توانســت روی دروازه تیم سابقش فشــار بیاورد؛ اما دو صحنه باعث شد 
که او با یک آســیب دیدگی جدی روبه رو شــود. او در همان دقایق ابتدایی یک خطا روی شجاع 
خلیل زاده کرد. در صحنه ای که توپ با ارتفاق به ســمت منشــا می آمد و شجاع به او چسبیده بود 
دســت منشــا به صورت خلیل زاده برخورد کرد و موجب مصدومیت جزئی مدافع پرسپولیس از 
ناحیه صورت شــد.اما این حرکت بی جواب نماند و دقایقی بعد روی یک توپ این بار شجاع روی 
مهاجم گل گهر خطا کرد ولی این خطا در نهایت باعث خروج منشا از زمین شد.این مصدومیت اما 
به این بازی ختم نشد و منشــا در تمرینات بعدی گل گهر بعد از بازی به طور اختصاصی و زیرنظر 
پزشــک تیم گل گهر تمریناتش را ادامه داد. او با رســیدن به آمادگی کامــل در تمرینات گروهی 
تیمش شرکت  کرد. منشا یکی از مهره های کلیدی جاللی در ادامه رقابت های لیگ برتر است. او 
از زمان حضورش در گل گهر عملکرد مثبتی داشــته و در کنار دیگر مهاجمان تیم توانسته امتیازات 
 خوبی را برای این تیم به دست بیاورد. گل گهر در اولین بازی بعد از چند ماه تعطیلی به مصاف تیم 

سپاهان می رود.

وعده عالی با جیب خالی!
طی چند روز اخیر، مطالبات ارزی باشگاه استقالل و پرداخت طلب بازیکنان خارجی این تیم به یکی 
از دغدغه های اصلی باشگاه تبدیل شده است.باشگاه اســتقالل اعالم کرده که بخشی از مطالبات 
بازیکنان خارجی خود را از محل طلب خود از فیفا پرداخت خواهد کرد و اعالم شده پول بازیکنانی 
چون لئوناردو پادوانی، گادوین منشا، سرور جباروف، بویان نایدنوف و سه وکیل بین المللی را فیفا 
پرداخت خواهد کرد.باشگاه استقالل در حالی اعالم کرده پول این بازیکنان از طریق فیفا پرداخت 
می شود که طبق شواهد موجود، استقالل برای پرداخت مطالبات این بازیکنان از طریق فیفا دچار 

کمبود است.

زنگ خطر جدی برای تیم ملی فوتبال جوانان به صدا در آمد؛

دوئل مرگ برای رسیدن به جام جهانی

در حالــی قرعه کشــی مرحلــه نهایی 
مســابقات قهرمانــی جوانان آســیا و 
انتخابی جام جهانی روز چهارشنبه هفته گذشته صورت گرفت که تیم 
ملی جوانان ایران سرمربی ندارد، تیمی که قرار است بر اساس اعالم 
سایت کنفدارسیون فوتبال آسیا در اولین بازی ۱4 اکتبر برابر با 2۳ مهر 

مهرماه به مصاف تیم میزبان یعنی ازبکستان برود.
در  قرعه کشی صورت گرفته مسابقات قهرمانی جوانان آسیا، تیم ملی 
جوانان ایــران در گروه A  این بازی ها با تیم هــای اندونزی، کامبوج 
و ازبکستان میزبان رقابت ها هم گروه شــده است. این دوره رقابت 
های مسابقات قهرمانی جوانان آسیا به میزبانی ازبکستان و با حضور 
۱6 تیم برتر آســیا برگزار می شود که 4 تیم نخســت مجوز حضور در 
مسابقات جام جهانی جوانان را در کشور اندونزی به دست می آورند. 
با توجه به قرعه کشی صورت گرفته، تیم ملی جوانان ایران برای صعود 

به جام جهانی با قرعه سختی روبه رو شده است.
صعود ایران از این گروه با توجه به حضور تیم های از بکستان، کامبوج 

و اندونزی کار محتملی به نظر می رسد؛ اما سختی کار از آن جایی آغاز 
می شــود که برای صعود به مرحله نیمه نهایی، ایــران باید به مصاف 
یکی از دو تیم کره جنوبی و ژاپن برود. تیم های گروه دوم را ژاپن – کره 

جنوبی – عراق و بحرین تشکیل می دهند. 
در مرحله یک چهــارم نهایی تیم اول گروه اول بــا تیم دوم گروه دوم 
مسابقه می دهد و تیم دوم گروه اول هم با تیم اول گروه دوم مسابقه 
می دهد و برنده هــا به جام جهانی صعود خواهنــد کرد. جام جهانی 
جوانان در سال 202۱ در اندونزی برگزار می شود. سهمیه آسیا جز تیم 
میزبان چهار تیم اســت. به همین خاطر تیم های راه یافته به مرحله 

نیمه نهایی به جام جهانی صعود می کنند.
به نظر می رســید که با توجه به تغییر تاریخ جام ملت های نوجوانان 
آسیا از شهریور به آذر،  احتمال تغییر رقابت های قهرمانی جوانان آسیا 
هم وجود دارد و حتی گمانه زنی هایی مطرح می شد که این مسابقات 
به صورت اتوماتیک وار با ســه ماه تاخیر برگزار شود؛ اما در عمل این 
اتفاق نیفتاد و  تاریخ برگزاری بازی ها در ســایت رسمی کنفدراسیون 

فوتبال آســیا بعد از قرعه کشــی همان تاریخ هــای از پیش تعیین 
شــده اســت، موضوعی که می تواند یک زنگ خطر جدی برای تیم 
ملی فوتبال جوانان ایران باشــد چرا که بعد از استعفای سیروس پور 
محمدی از هدایت تیم ملی جوانان هنوز جانشینی برای وی از سوی 
مسئوالن فدراسیون فوتبال معرفی نشده است، موضوعی که می تواند 
تاثیر فراوانی روی عملکرد تیم ملی جوانان در این دوره از مســابقات 
بگذارد چرا که سایر تیم ها تمرینات خود را برای حضور قدرتمندانه در 
این رقابت ها با رعایت پروتکل های بهداشتی آغاز کرده اند ولی نه تنها 
از آغاز تمرینات تیم ملی جوانان در تهران خبری نیست بلکه این تیم 
هنوز مربی هم ندارد. بر اساس اعالم AFC مسابقات فوتبال قهرمانی 
جوانان آسیا از ۱4 تا ۳۱ اکتبر )2۳ مهر تا ۱0 آبان( در ازبکستان برگزار 

خواهد شد.
آخرین صعود تیم ملی جوانان به جام جهانی به سال 20۱6 در بحرین 
برمی گردد که تیم ملی جوانان در مرحله یک چهارم نهایی جام ملت ها 

با دو گل ازبکستان را شکست داد و به جام جهانی صعود کرد. 

قهرمان وزنه بــرداری المپیک ســیدنی درباره اینکه 
با تعویق المپیک توکیو چقدر شــانس مــدال آوری 
وزنه برداری بیشتر شده اســت، بیان کرد: کم و بیش 
از شــرایط وزنه برداران اطالع داشــتم و می دانستم 
وضعیت شان خیلی خوب نیست به خصوص وضعیت 
سهراب مرادی و کیانوش رستمی؛ اما بحث این است 
باید از این فرصت که به دست آمده نهایت استفاده را 
ببریم و شرایط تمرینی را دوباره ایجاد کنیم و از فضای 
مصدومیت هم فاصله بگیریم. حســین توکلی ادامه 
داد: البته این را هم باید در نظر بگیریم، یک سال به عمر 
قهرمانان ما اضافه می شود و شرایط خاص خود را پیدا 
می کنند بنابراین نمی توانیم بگوییم چون المپیک عقب 

افتاد قطعا وضعیت ما هم بهتر می شود. به نظرم در این 
میان شخصیت خود ورزشکار می تواند خیلی دخیل 
باشــد که فضای به وجود آمده را مثبت ببیند یا نه. اما 
اکنون که المپیک عقب افتاده کسانی که مصدوم بودند 
و یا شرایط نرمال نداشتند می توانند خود را به شرایط 
خوبی برسانند.توکلی با اشاره به کاهش سهمیه های 
وزنه برداری در المپیک تصریح کرد: کمترین سهمیه 
را در ادوار المپیک گرفتیم و این خیلی بد است. با این 
حال باید شــرایطی را به وجود آوریم تا بتوانیم این دو 
سهمیه هم شانس مدال باشند. یک سال به  المپیک 
مانده اما این یک سال به سرعت برق  و باد می گذرد و 
باید برای هر روز آن برنامه ریزی داشته باشیم که این  

دیگر بستگی به فدراسیون دارد. امیدوارم همانطور که 
وزنه برداری همیشه در المپیک مدال آور بود، در توکیو 
هم بتواند با کسب مدال سنت ها را حفظ کند و سنت 
شــکنی نکند. توکلی در پاســخ به این پرسش که در 
صورت لغو المپیک، فکر می کند برای سال 2024 نسلی 
داشته باشیم که بتواند مدال آور باشد، تاکید کرد: باید 
از فدراسیون پرسید که برای نسل بعدی چه کارهایی 

انجام داده و چه شرایطی را به وجود آورده است.

قهرمان وزنه برداری المپیک سیدنی:

 وزنه برداری در المپیک سنت شکنی نکند

 ورزش پایه و مادر
 ۸ ماه  بدون رییس!

 تحلیل روز

درخواست رسمی »سانه« برای جدایی از سیتی
هافبک آلمانی منچستر سیتی خواستار جدایی از فیروزه ای پوشان شد تا خود را آماده انتقال به بایرن 
در تابستان کند.به نقل از کیکر، لروی سانه یکی از ســتاره های بزرگ سیتی است که ترافیک بازیکن در 
این تیم باعث شــده تا کمتر فرصت بازی 
به او برســد.بایرن مونیخ مشتری جدی 
سانه است و به نظر می رسد که این انتقال 
در تابستان قطعی شود.سرمربی منچستر 
سیتی به صراحت اعالم کرد که لروی سانه 
پیشنهاد باشــگاه برای تمدید قرارداد را رد 
کرده و خواســتار جدایی در تابستان شده 
است.پپ گواردیوال  گفت: وقتی ما پیشنهاد 
تمدید قــرارداد یک بازیکــن را می دهیم 
یعنی اینکه آن بازیکن برای تیم ما تاثیر گذار 
است. لروی سانه، بازیکن بسیار خوب و با کیفیتی است. من هیچ مشکلی با این بازیکن ندارم و درخواست 
تمدید قرارداد او را هم داده ام.او ادامه داد: سانه دوســت ندارد که قراردادش را تمدید کند و  دوست دارد 
برای تیم دیگری به میدان رود. باید دید که در روزهای پیش رو چه اتفاقی خواهد افتاد.گواردیوال با وجود 

اعالم جدایی سانه تاکید کرد که کلودیو براوو و داوید سیلوا یک فصل دیگر در سیتی باقی خواهند ماند.

دفاع سولسشر از دخیا: 

»روی کین« آرام باشد!
منچســتریونایتد جمعه  در خانه تاتنهام به مصاف این تیم رفت و به تســاوی ۱-۱ دست یافت. در این 
بازی داوید دخیا دروازه بان یونایتد به دلیل عملکردش با انتقادهای زیادی روبه رو شــد. شــدیدترین 
این انتقادها اما از طرف روی کین، اســطوره باشگاه یونایتد مطرح شــد که حتی در جمله ای جنجالی 
گفت آنقدر از دســت دخیا عصبانی اســت که حتی حاضر اســت او را کتک بزند.با این حال، اوله گنار 
سولسشــر ســرمربی یونایتد در پایان بازی از گلر تیمش دفاع کرد و در مقابل هم تیمی سابقش روی 
کین، به حمایت از او برخاســت. روی کین گفته بود تا ســر حد مرگ از ناتوانی دخیا در گرفتن شــوت 
استیون برگوین بازیکن تاتنهام در نیمه اول عصبانی اســت و اگر بین دو نیمه در رختکن می بود او را به 
باد کتک می گرفت.سولسشــر در دفاعیه خود از دروازه بان تیمش گفت:» بله، من هم از اینکه تاتنهام 
در اولین فرصتی که در بازی نصیبش شــد گلزنی کرد عصبانی ام. ولی بازیکن آنها ضربه خیلی خوبی 
زد. روی کیــن هافبک فوق العاده ای بود و دوســت خوب من اســت. بعید می دانــم خودش هم اگر 
 در زمین حضور داشــت می توانست مانع گل شــدن آن توپ شود«.ســرمربی یونایتد در ادامه گفت:

» داوید هم از آن گل ناراحت اســت ولی توپ داشت در هوا حرکت می کرد. ما بعد از آن گل خیلی خوب 
واکنش نشان دادیم و داوید دخیا پنج دقیقه بعد یک سیو خیلی خوب داشت. به مدت ۱0 دقیقه بد بازی 

کردیم و آنها می توانستند حتی گل دوم را هم بزنند«.

خط خوردن 2 بازیکن از تیم ملی عراق به خاطر کرونا
تیم ملی فوتبال عراق باید خود را آماده ادامه انتخابی جام جهانی 2022 قطر کند. سرچکو کاتانچ، سرمربی 
تیم ملی فوتبال عراق فهرست جدید تیمش را اعالم کرد که در بین آنها بازیکنانی مثل ضرغام اسماعیل و 
عالء مهاوی حضور داشتند؛ اما این دو بازیکن به خاطر رعایت نکردن توصیه های بهداشتی از فهرست تیم 
ملی عراق خط خوردند.فدراسیون فوتبال عراق اعالم کرد: در ویدئویی که در شبکه های اجتماعی از ضرغام 
اسماعیل و عالء مهالوی منتشر شد ثابت می شود که این دو بازیکن توصیه های بهداشتی مبارزه با کرونا را 
نادیده می گیرند. آنها فاصله اجتماعی را رعایت نمی کنند و در یک تجمع شرکت کرده اند و کرونا را به تمسخر 
می گیرند. بعد از مشورت با کاتانچ تصمیم گرفتیم که نام این دو بازیکن را از فهرست تیم ملی خط بزنیم.

فوتبال جهان

مجمع انتخاباتی فدراسیون، دوازدهم اسفند ماه 
۹۸ برگزار شد اما تعدادی از رؤسای هیئت های 
استانی به دلیل محدودیت های تردد و شیوع 
ویــروس کرونا حاضر به شــرکت در انتخابات 
نشدند و از طرف برخی هیئت ها نیز نمایندگانی 
حاضر شــدند؛ اما پس از آنکه اظهارات رییس 
یکی از هیئت هــای دوومیدانی مبنی بر حضور 
غیرقانونی نماینده این اســتان در مجمع تایید 
شــد، وزارت ورزش انتخابات را ملغی اعالم و 
مهدی مبینی را به عنوان سرپرست فدراسیون 
انتخاب کرد تا امور این رشته را پیش ببرد. از آن 
روز تاکنون دوومیدانی تقریبا هشت ماه است 
که با سرپرســت اداره می شــود. در این مدت 
اهالی این رشــته بارها خواستار تعیین تکلیف 
وضعیت ریاست فدراسیون شده اند؛ اما وزارت 
ورزش و جوانان که در دوره شــیوع کرونا اصرار 
به برگزاری انتخابات داشــت، اکنون اصراری 
به ثبت نام مجدد از کاندیداها ندارد و مشخص 
نیست که چه زمانی اقدامات الزم برای انتخابات 
انجام می شود.مســئوالن فدراســیون در دوره 
سرپرستی نمی توانند برنامه ریزی بلند مدتی 
داشته باشــند تا گام هایی حساب شده را برای 
پیشرفت یک رشته بردارند و شاید هم تخصصی 
در این کار نداشته باشند چون معموال سرپرستان 
فدراســیون ها از بین کارمندان و مدیران وزارت 
ورزش انتخاب می شــوند. از طرفی با توجه به 
اینکه وضعیت دوومیدانی مورد انتقاد بسیاری 
از کارشناسان  قرار گرفته، انتظار می رود مسئوالن 
ورزشــی هر چه ســریع تر نســبت به برگزاری 
انتخابات تصمیم گیری کنند.موضوع دیگری که 
لزوم تصمیم گیری سریع تر در این مورد را ایجاد 
می کند، پررنگ شدن حاشیه های دوومیدانی 
است؛ با عوض شدن دو رییس هیئت استانی که 
در مجمع حضور نداشتند و برگزاری مجمع فوق 
العاده هیئت آذربایجان غربی که او نیز در مجمع 
فدراســیون حضور نداشت، شــائباتی در مورد 
وضعیت انتخابات دوومیدانی مطرح شــد، در 
نتیجه وزارت ورزش و جوانان برای بهبود شرایط 
دوومیدانی و از بین رفتن حاشــیه ها، وضعیت 

این رشته را زودتر مشخص کند.

 
سختی کار از آن جایی آغاز می شود که برای صعود به 
مرحله نیمه نهایی، ایران باید به مصاف یکی از دو تیم 
کره جنوبی و ژاپن برود. تیم های گروه دوم را ژاپن – 

کره جنوبی – عراق و بحرین تشکیل می دهند

مستطیل سبز

وز عکس ر

پرطرفدارترین 
ستارگان فوتبال 

در مجازی
پرطرفدارتریــن ســتارگان 
دنیای فوتبال در شــبکه های 
اجتماعی؛ کریستیانو رونالدو 
فوق ستاره پرتغالی یوونتوس 
در صدر این فهرست قرار دارد.

 سمیه مصور
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شهردار اصفهان:

 20 سالن ورزشی بهسازی و تجهیز شده
 در اختیار شهروندان قرار می گیرد

شهردار اصفهان گفت: با همکاری بخش خصوصی و شهرداری اصفهان ، 20 ورزشگاه بهسازی و نوسازی 
شده در قالب برنامه های »هر یکشنبه یک افتتاح« در اختیار شهروندان اصفهانی قرار می گیرد. قدرت 
ا... نوروزی در ارتباط زنده رادیویی با برنامه »سالم اصفهان« با اشاره به اینکه تابستان با ورزش و تفریح و 
اوقات فراغت همراه است؛  اما به دلیل شرایط کرونایی باید با رعایت اصول فاصله گذاری فیزیکی تابستان 
را سپری کنیم، اظهار کرد: شهرداری اصفهان برای ارتقای خدماتی که مردم به خصوص جوانان در سالن 
های ورزشی نیاز دارند اقدام به بهسازی و نوسازی 20 سالن ورزشی با مشارکت بخش خصوصی کرده تا 
شهروندان بتوانند از فضاهای مناسب که حق شهروندی است، استفاده کنند.وی ادامه داد: انتظار داریم 
بازگشایی این فضاها با رعایت نکات بهداشتی مورد استفاده مردم قرار گیرد. شهردار اصفهان تصریح کرد: 
در هفته گذشته پیرو پیگیری امور شهر در تهران جلسات بسیار خوبی با بخش خصوصی، سازمان برنامه و 
بودجه و ریاست جمهوری داشتیم که نتیجه آن برای مردم و شهر بسیار مفید خواهد بود.  وی افزود: کرونا 
مالقات های مردم را که به صورت منظم در مناطق برگزار می شد، تحت تاثیر قرار دارد اما از آنجایی که حضور 
در مناطق منشأ خدمات بسیاری برای مردم و حل مشکالت در محالت بود و برخی شهروندان هم به طور 
مکرر تقاضای برگزاری این جلسات را داشتند، در نظر داریم این مالقات را با رعایت پروتکل ها از سر بگیریم 
البته در همین شرایط نیز از راه های دیگر برای گفت و گو با مردم استفاده می کنیم. نوروزی تصریح کرد: 
سه شنبه این هفته به مدت چهار ساعت از ساعت 9 تا 13 در اداره ارتباطات مردمی شهرداری و از طریق 
سامانه تلفنی 137 پاسخگوی شهروندان هستیم. وی افزود: قطعا توجه به نقطه نظرات شهروندان بوده 
که سبب شده شهرداری در همه عرصه ها موفق باشد، در راستای برگزاری برنامه های »هر یکشنبه یک 
افتتاح«شاهد چند افتتاح در حوزه فرهنگی و ورزشی در ورزشگاه آبشار در خیابان آبشار دوم خواهیم بود.

 تملک بیش از ۷ هزار مترمربع زمین
 برای احداث بزرگ ترین ورزشگاه غرب اصفهان

مدیر منطقه 9 شهرداری اصفهان گفت: با پیگیری های انجام شــده هفت هزار و ۵90 مترمربع از اراضی 
کشاورزی خارج از محدوده این منطقه برای احداث بزرگ ترین ورزشگاه روباز غرب اصفهان آزادسازی 
شد.سید عباس روحانی در حاشیه بازدید اعضای شــورای اسالمی، معاونان شهردار و جمعی از مدیران 
شهری از پروژه های عمرانی منطقه 9 شهرداری اظهار کرد: تملک زمین برای احداث پروژه ورزشگاه روباز 
شهدای غرب انجام شده و طرح آن در حال بررسی است تا پس از اتمام این مرحله، عملیات اجرای آن 
آغاز شود.وی افزود: برای رشد و توسعه ورزش شــهروندی در منطقه 9 گام های خوبی برداشته شده که 
موجب افزایش شور و نشاط عمومی شده است.مدیر منطقه 9 شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: با توجه 
به تاکیدات مدیران شهری بر لزوم توسعه ورزش همگانی در بوستان های منطقه 9 فضاهایی ویژه ورزش 
همگانی تخصیص داده شده است.وی ادامه داد: این منطقه با افزایش و توسعه فضای سبز شهری در 
امتداد بوستان مهر و فاز پنج و شش این بوستان در مجاورت کوه آتشگاه همچنین ایجاد فضاهایی برای 
ورزش والیبال، فوتســال، بدمینتون و اســتقرار میزهای تنیس در این پارک برای رشد و توسعه ورزش 

شهروندی گام های خوبی برداشته که موجب افزایش شور و نشاط عمومی شده است.

 تحقق ۸0 درصد بودجه درآمد شهرداری اصفهان
 از پنج ردیف درآمدی

رییس گروه برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد شهرداری اصفهان گفت: سال گذشته ۸0 درصد بودجه درآمدی 
شهرداری از محل پنج ردیف درآمدی شــامل عوارض بر مازاد تراکم، منابع حاصل از تامین مالی)اوراق 
مشــارکت( و قانون مالیات برارزش افزوده، تبدیل دارایی ها برای فروش یا واگذاری و وام دریافتی از 
بانک ها حاصل شده است.محمد مهدی توکلی  اظهار کرد: تمام منابع یک سازمان از جمله منابع انسانی، 
بودجه بندی، سیاست گذاری و فناوری اطالعات باید در راستای استراتژی ها قرار گیرد.وی افزود: به این 
منظور در یک سازمان استراتژی محور، سازمان از طریق رهبری مدیریت ارشد برای تحول بسیج می شود 
و در این راستا گفته شده که باید ســازمان را در جهت تحقق استراتژی همسو کنید.محمد مهدی توکلی 
درباره برنامه ریزی در ارتباط با موضوع های اقتصادی شهرداری گفت: منابع درآمدی شهرداری شامل 
درآمدهای ناشی از عوارض عمومی، اختصاصی، بهای درآمد و خدمات موسسات انتفاعی شهرداری، 
درآمدهای حاصل از وجوه و اموال، کمک های اهدایی دولت و سازمان های دولتی، هدایا و دارایی ها و 

سایر منابع تامین اعتبار شهرداری است.

در  راستای مدیریت موثر شیرابه ها در اصفهان صورت می گیرد؛

 بهره برداری از الگن های تبخیری در کارخانه تولید کود آلی شهرداری

معاون فنـی و پردازش مدیریت پسـماند        نرگس طلوعی
شـهرداری اصفهـان از بهـره بـرداری 
الگن هـای تبخیری ویـژه مدیریـت شـیرابه در کارخانه تولیـد کود آلی 
شـهرداری حداکثـر تا دو مـاه آینـده خبـر داد، اقدامـی که در راسـتای 

حفظ محیط زیست و سالمت شهروندان به مرحله اجرا در می آید.
 روزانـه در شـهر اصفهان حـدود 1000 تن پسـماند شـهری جمـع آوری 
می شـود که به گفته معاون فنی و پردازش سـازمان مدیریت پسـماند 
شـهرداری اصفهـان، از هر تـن پسـماند تر بیـن 20 تـا ۴0 لیتر شـیرابه 
نشـت می کند کـه ایـن شـیرابه بسـیار آلـوده و حـاوی سـموم و مواد 
خطرناک بـوده و می تواند آلودگـی را به خاک، آب و غـذای موجودات 
زنـده وارد کنـد و بهداشـت و سـالمت جامعـه را بـه مخاطـره بینـدازد. 
ترکیب شـيرابه حاصـل از دفـن زباله بسـته به سـن دفن زبالـه و نوع 
آن تغییـر می کند که معمـوال حاوی مـواد محلول و معلق اسـت. تولید 
شـيرابه عمدتـا به وسـیله ته نشـینی از طریـق زبالـه ها در محـل دفن 
زباله اسـت. حجم اضافی شـیرابه طی تجزیه مواد کربناتـی تولید می 
شود که طیف گسـترده ای از مواد دیگر شـامل متان، دی اکسید کربن 
و ترکیب پیچیده ای از اسـیدهای آلـی، آلدئیدها، الکل هـا و قندهای 
سـاده تولیـد مـی کنـد. بنـا بـه نظـر کارشناسـان، در هـر میلـی گـرم 
شـیرابه زباله هـا بیـش از 100 میلیـون باکتـری مضر موجود اسـت که 
عامل انتقـال بیـش از 11۸ نوع بیماری حاد اسـت که سـالمت انسـان 
و محیـط زیسـت را به شـدت تهدیـد می کنـد .خطـرات تولید شـیرابه 
می تواند بـا طراحی و مهندسـی صحیح محـل های دفن زبالـه، مانند 
مـواردی کـه روی مـوادی کـه از نظـر زمیـن شناسـی نشـت ناپذیرنـد 

یا سـایت هایـی کـه از پوشـش های غیـر قابـل نفوذ سـاخته شـده از 
ژئوممبریـن و یا رس اسـتفاده می کنند سـاخته شـده باشـد، کاهش 
پیدا کنـد. اسـتفاده از پوشـش هـا در حـال حاضـر در ایـاالت متحده، 
اسـترالیا و اتحادیه اروپا اجباری اسـت، مگـر جایی که زباله هـا بی اثر 
باشـند. عالوه بر ایـن، اکثر مـواد سـمی و پر دردسـر در حـال حاضر به 

طور خـاص از دفـع زبالـه حذف می شـوند.
60 درصـد از 1000 تـن پسـماند شـهری جمـع آوری شـده در اصفهان را 
مـواد آلی تشـکیل مـی دهـد و هـم چنیـن ایـن پسـماندها ۸0 درصد 
رطوبت دارند. رطویـت یعنی چیزی کـه قابلیت دارد به صورت شـیرابه 
از پسـماند شـهری خارج یا تبخیر شـود. بخشـی از رطوبـت موجود در 
پسـماند هـادر مراحـل پـردازش و فعالیـت هایی کـه انجام می شـود 
 در کارخانـه تولیـد کـود آلـی و پـردازش پسـماند در مجاورت هـوا قرار 
مـی گیـرد و تبخیـر مـی شـود. بخشـی از ایـن رطوبـت و شـیرابه در 
ریجکـت باقی مـی ماند و همـراه بـا ضایعات دفـع می شـود و بخش 

دیگـری از رطوبـت در کـود اسـت. 
از آن جایـی کـه مـاده آلـی تبخیـر نمـی شـود و بـه صـورت شـیرابه از 
 خطـوط و الیـن هایـی کـه درون آنهـا مـاده آلـی ریختـه شـده جاری

 مـی شـود، ایـن شـیرابه هـا در الگـن هایـی جمـع آوری و در حـال 
حاضر بـه روش تبخیـری مدیریت می شـود. الگن های جمـع آوری، 
فضاهای بزرگ مسـتطیلی شـکلی هسـتند کـه عایق گذاری شـده اند 
تـا شـیرابه هـا بـه زمیـن نفـوذ پیـدا نکننـد. روش تبخیـری مدیریت 
شـیرابه هـای یکـی از روش هـای موثـر بـرای جلوگیـری از خطـرات 
زیسـت محیطی این پسـماندهای خطرناک اسـت از این رو سـازمان 

مدیریـت پسـماند شـهرداری اصفهـان بهـره بـرداری از الگـن هـای 
تبخیـری ویـژه مدیریـت شـیرابه در کارخانـه کـود آلـی شـهرداری در 

ماه هـای آینـده را در دسـتور کار خـود قـرار داده اسـت.
معـاون فنی و پردازش سـازمان مدیریت پسـماند شـهرداری اصفهان 
دربـاره جزییـات ایـن پـروژه  مـی گویـد: سـازمان پسـماند بـا انجـام 
فـاز نخسـت احـداث الگـن هـای تبخیـری و اتصـال  آن ها به سـالن 
دریافـت، خطـوط پـردازش و سـایت های تـوده ریزی بـا اسـتفاده از 
کانال هـای بتنـی و حوضچه های لجـن گیـر گام بزرگـی را در مدیریت 
شـیرابه برداشـته اسـت. مجید قاسـمی با اشـاره به مشـخصات فنی 
این الگـن ها، مـی افزایـد: در این فـاز از پـروژه از مجموع شـش الگن 
طراحی شـده، تعداد سـه الگن احداث شـده و در حال حاضر دو الگن 
آن بـه طور کامـل مجهز به پوشـش ژئـو تکسـتایل و ژئو ممبران شـده 
اسـت. معاون فنی و پـردازش سـازمان مدیریت پسـماند شـهرداری 
اصفهـان در خصـوص پیشـرفت فیزیکـی کانـال انتقـال شـیرابه،  
ادامـه مـی هـد: عملیـات بتـن ریـزی احـداث کانـال انتقـال شـیرابه 
و حوضچه هـای لجـن گیـر هـم تـا کنـون حـدود ۵0 درصـد پیشـرفت 
فیزیکی داشـته اسـت. وی بـا بیـان اینکـه ظرفیت هـر الگن شـیرابه 
حدود چهار هـزار متر مکعب اسـت، افزود: اجـرای این پـروژه از بهمن 
مـاه سـال 9۸ آغاز شـده و پیـش بینی می شـود فـاز نخسـت آن تا دو 
ماه آینـده بـه بهـره بـرداری برسـد. بـه گفته معـاون فنـی و پـردازش 
سـازمان مدیریـت پسـماند شـهرداری اصفهـان، بودجـه پیـش بینی 
شـده برای ایـن فـاز از پـروژه احـداث الگـن هـای تبخیـری مدیریت 

شـیرابه، مبلغـی بالغ بـر 2۵ میلیـارد ریال اسـت.

سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان بهره برداری 
از الگن های تبخیری ویژه مدیریت شیرابه در کارخانه 
کود آلی شهرداری در ماه های آینده را در دستور کار خود 

قرار داده است

با مسئولان

تحدید حدود عمومی 
4/11 تحدید حدود عمومی نوبت اول سال 1399 حوزه ثبتی جوشقان قالی

پیرو آگهی های نوبتــی قبلی و بموجب ماده 14 قانون ثبت اســناد و امالک 
تحدید حدود امالک واقع در حوزه ثبتی جوشــقان قالی بشــرح ذیل صورت 

میگیرد:
 شماره های فرعی از شماره یک اصلی جوشقان قالی

1654 خانم رقیــه عزیزی فرزند غالمعلــی و غیره ششــدانگ قطعه زمین 
مزروعی یک جریبی تقریبی جنب اراضی شوق آباد

2821 خانم خدیجه عابدینی فرزند احمد ششدانگ قطعه زمین مزروعی یک 
جریبی تقریبی واقع در درب سرداب

2900 آقای مجتبی بحرینی فرزند اصغر و غیره ششــدانگ باغ مشجرســه 
جریبی تقریبی واقع در دره الستان 

4396 شهرداری جوشــقان قالی ششــدانگ قطعه زمین جنب جاده معدن 
بمساحت 69448/32 مترمربع

4399 خانم فتانه نیرومند فرزند منصور ششــدانگ قطعــه زمین محصور در 
دشت تیجگاه بمساحت 85 مترمربع

 )   در روز سه شنبه 1399/04/24(
شماره های فرعی از شماره 21 اصلی واقعات در کامو

231 آقای غالمعلی زارعیان  فرزند حسن و غیره ششدانگ یکبابخانه در کوی 
مشایخ بمساحت 526/07 مترمربع

300 آقای علیرضا بهدادفر فرزند حسینعلی ششدانگ یکباب حصار و بهاربند 
در کوی پایین بمساحت 119/72 مترمربع

612 آقای علی عباس قهرودیان فرزند میرزا رحیم ششــدانگ یکبابخانه در 
کوی سرده بمساحت 80/25 مترمربع

 ) در روز چهارشنبه  1399/04/25(
631 خانم پروانه نیکان فرزند آقارضا ششــدانگ یکبابخانه در کوی ســرده 

بمساحت 244/32 مترمربع
647 آقای غالمحســین عبدالهی فرزند عباس و غیره ششدانگ دوباب خانه 
و زمین محصور و انباری متصل به آن جنب مســجد ســیدحاجی بمساحت 

595/76 مترمربع
689 آقای عباسعلی عارضی فرزند رمضانعلی ششدانگ زمین مزروعی دشت 

سوره خوت بمساحت 737/04 مترمربع
701 آقای رمضانعلی بزرگیان پور فرزند عباس ششدانگ یکبابخانه در کوی 

سرای عبداله
748 آقای ســهراب عارضی فرزند رمضانعلی ششدانگ یکدرب باغ مشجر و 

محصور دشت سوره خوت بمساحت 366/19 مترمربع
) در روز پنجشنبه 1399/04/26(

849 خانم ایراندخت مردان فرزند اکبر و غیره ششدانگ باغ مشجر یک جریبی 
تقریبی دشت لشجران

1898 آقای حسن عارضی فرزند رمضانعلی ششدانگ یکبابخانه در دشت خیر 

بمساحت 1356/40 مترمربع
2154 آقای علیرضا سلمانی فرزند غالمحسین ششدانگ یکبابخانه در کامو 

بمساحت 250/68 مترمربع
 ) در روز سه شنبه 1399/04/31(

2158 آقای محمد رحمانی فرزند سیف اله ششدانگ زمین مزروعی و مشجر 
و گلستان مشهور تخت ورسوره بمساحت 11127/79 مترمربع

2160 آقای غالمحســین کربالئی فرزند علی اکبر و غیره ششــدانگ قطعه 
گلستان دشت بغله بمساحت 1352/05 مترمربع

 ) درروز چهارشنبه 1399/05/01 (
2161 آقای محمد عبدالهی نژاد فرزند غالمحســین ششدانگ یکبابخانه در 

کامو بمساحت 1661/36 مترمربع
2162 خانم لیال بنده علی مرقی فرزند محمد ششدانگ قطعه زمین مزروعی 

در کامو بمساحت 520/09 مترمربع
) در روز پنج شنبه 1399/05/02(

شماره های فرعی از 22 اصلی واقعات در چوگان
475 آقای ابوالفضل زارعیان فرزند علی امیر و غیره ششــدانگ یکباب خانه 

جدیداالحداث در پایین قلعه
572 خانم شــهربانو رمضانی فرزند صفرعلی ششــدانگ یکباخانه بمساحت 

398 مترمربع
610 خانم بتول رعیت فرزند منصورعلی ششــدانگ قطعــه زمین محصور 

بمساحت 100 مترمربع
 ) در روز سه شنبه 1399/005/07 (

611 آقای اصغر زارعــی فرزند نوروزعلی و غیره ششــدانگ یکباب حصار و 
طویله در چوگان بمساحت 140/11 مترمربع

612 آقای جعفر زارعیان فرزند احمد ششــدانگ یکبــاب بهاربند و طویله در 
چوگان بمساحت 281/27 مترمربع

613 آقای جعفر زارعیان فرزند احمد ششدانگ یکبابخانه در چوگان بمساحت 
206/70 مترمربع

  ) در روز چهارشنبه 1399/05/08 (
614 آقای محمدزارعی فرزند حیدر و غیره ششــدانگ یکبابخانه در چوگان 

بمساحت 930/09 مترمربع
615 آقای اکبر زارعی فرزند نوروزعلی ششــدانگ قطعه گلســتان واقع در 

چوگان بمساحت 2231/05 مترمربع
616 آقای علیرضا زارعی فرزند حیدر و غیره ششــدانگ یکباخانه در چوگان 
بمســاحت 1360/12 مترمربع با حق ســکونت مادام العمر برای آقای حیدر 

زارعی و خانم تاج شفیعیان 
 ) در روز پنجشنبه 1399/05/09(

شماره های فرعی از شماره 23 اصلی مزرعه محمودآبادکامو
27 آقای رضا رحیمیان فرزند غالمحســین و غیره ششــدانگ قطعه زمین 

مزروعی در محمود آباد بمساحت 854/49 مترمربع

50 آقای حشمت اله حسن بیکی فرزند محمدحســن ششدانگ یکدرب باغ 
موستان در محمود آباد بمساحت 1100/40 مترمربع

56 آقای علی اکبر اربابی فرزند حسین ششدانگ یکدرب باغ مشجر در محمود 
آباد بمساحت 2572/61 مترمربع

) در روز سه شنبه 1399/05/14(
شماره های فرعی از 25 اصلی مزرعه عمادالدین کامو

48 خانم طاوس عارضی فرزند حســینعلی ششدانگ قطعه گلستان در مزرعه 
عمادالدین بمساحت 821/98 مترمربع

49 آقای حمید عارضی فرزند حیدر ششــدانگ قطعه زمین مزروعی مزرعه 
عمادالدین بمساحت 1519/04 مترمربع

 )در روز چهارشنبه 1399/05/15(
  شماره های فرعی از 26 اصلی واقعات در شهرک همواریه کامو

326آقای محمدرضا مــردان فرزند اکبر ششــدانگ یکبابخانه وقطعه زمین 
متصل به آن در همواریه کامو بمساحت  4630/11 مترمربع

328 شــهرداری کامو و چوگان ششــدانگ قطعه زمیــن در همواریه کامو 
بمساحت 8307/84 مترمربع

330 آقای علیرضا عارضی فرزند حمید ششدانگ قطعه زمین در همواریه کامو 
بمساحت 207/40 مترمربع

) در روز پنج شنبه 1399/05/16(
331 آقای غالمعلی رحمانی فرزند اشــرف آقا و غیره ششــدانگ یکبابخانه 

درهمواریه کامو بمساحت 307/33 مترمربع
332 خانم فاطمه اربابی فرزند علی اکبر ششــدانگ قطعه زمین در همواریه 

کامو بمساحت 184/08 مترمربع
333آقای محسن اربابی فرزند علی اکبر ششدانگ یکبابخانه در همواریه کامو 

بمساحت 296/62 مترمربع
334 آقای علی اکبر اربابی فرزند حسین ششدانگ یکبابخانه در همواریه کامو 

بمساحت 485/88 مترمربع
 ) در روز سه شنبه 1399/05/21(

  شماره فرعی از 30 اصلی واقع در مزرعه چاله بلور
51 آقای امیراســعد ارباب فرزند ابراهیم خلیل خان ششدانگ قطعات زمین 

مزروعی 12 جریبی تقریبی در مزرعه چاله بلور کامو
  ) در روز چهارشنبه 1399/05/22(

شماره های فرعی از 41 اصلی روستای الزگ
17 آقای محمــود مهدوی معین فرزند علی و غیره ششــدانگ قطعات زمین 

مزروعی پنج جریبی در مزرعه الزگ
227 آقای حســین مهدوی معین فرزند علی عباس ششــدانگ قطعه زمین 

مزروعی در مزرعه الزگ بمساحت 4827/82 مترمربع
  ) در روز پنج شنبه 1399/05/23(

 شماره فرعی از شماره 62 اصلی مزرعه پاگدار سرخ کامو
آقای اسکندر اســکندری فرزند علی آقا ششــدانگ یکدرب باغ موستان در 

مزرعه پاگدار سرخ کامو بمساحت 2142/15 مترمربع
 ) در روز سه شنبه 1399/05/28(

شماره های فرعی از شماره 67 اصلی مزرعه ارقش کامو
124 خانم حمیرا ارباب فرزند ماشااله ششدانگ یکدرب باغ مشجردر مزرعه 

ارقش کامو بمساحت 3015 مترمربع
125 آقای غالمرضا رحمانی فرزند اکبرآقا ششــدانگ یکدرب باغ مشجر در 

مزرعه ارقش کامو بمساحت 738/05 مترمربع
) در روز چهارشنبه 1399/05/29(

 شماره های فرعی از شماره 68 اصلی مزرعه علی آبا کامو
ندخــت مــردان فرزنــد اکبــر و غیــره ششــدانگ  یرا نــم ا 14 خا
 قطعــه زمیــن مزروعــی مزرعــه علــی آبــاد کامــو پانــزده قفیــزی

 تقریبی 
119 آقای علی عباس مردان فرزند حسینعلی ششدانگ یک دستگاه دامداری 

و مستحدثات داخل آن بمساحت 36688 مترمربع
 ) در روز پنج شنبه 1399/05/30( 

 شماره فرعی از 77 اصلی واقع در آزران
2524 آقای رمضانعلــی معصومی فرزند بمانعلی ششــدانگ یکباب بوم کن 

بمساحت تقریبی 2308 مترمربع
 شماره های فرعی از شماره 205 اصلی

1780 آقای غالمحسین چوپانیان فرزند علی ششدانگ قطعات زمین گلستان 
و مشجر بمساحت 15500 مترمربع

) در روز سه شنبه 1399/06/04(
1785 خانم عاطفه باصفا فرزند حســنعلی ششــدانگ قطعه زمین ساده در 

جوشقان قالی بمساحت 60/26 مترمربع
1786آقای ابوالفضل کریمی فرزند حســینعلی و غیره ششدانگ قطعه زمین 

ساده  در جوشقان قالی بمساحت 52/62 مترمربع
) در روزچهار شنبه 1399/06/05(

تحدید حدود امالک فــوق در تاریخ مقرر، انجام خواهد شــد . لذا از صاحبان 
امالک و مجاوریــن آنها بدینوســیله دعوت میشــود که در ســاعت مقرر 
در محل حضور بــه هم رســانند و چنانچــه هریک از صاحبــان امالک یا 
نماینده قانونی آنهــا در موقع تحدید حدود امالک فوق به ترتیب از ســاعت 
9 صبح در تاریخهای قید شــده در آگهــی در محل حاضر نباشــند مطابق 
ماده 15 قانون مزبــور ملک آنها با حدود اظهار شــده از طریــق مجاورین 
تحدید حــدود خواهــد شــد و اعتــراض مجاوریــن و صاحبــان امالک 
و کســانی که در موقع مقــرر حاضر نباشــد مطابق ماده 20 قانــون ثبت از 
 تاریخ تنظیم صورت مجلــس و تحدید حدود ظرف مــدت 30 روز پذیرفته

 خواهد شد .
تاریخ انتشار: یکشنبه  1399/04/01

 م الف: 885307 محمدرضا بیکیــان کفیل اداره ثبت اســناد و امالک 
جوشقان قالی
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صنعتگران شرکت فوالد مبارکه پس از ده ســال رکورد تولید ماهانه ده هزار و 
20تن ورق فوالدی را در ناحیه نورد سرد برجای گذاشتند.رییس ناحیه نورد سرد 
شرکت فوالد مبارکه با اشاره به اینکه ناحیه نورد سرد بخش استراتژیک تولید 
ورق فوالد محسوب می شود،  گفت: در بخش قلع اندود این واحد ساالنه هزار 
و ده هزار تن انواع کالف تولید می شود.بهادرانی افزود: ورق های این بخش به 

اندازه18میلی متر طراحی و تولید می شود که در نوع خود منحصر به فرد است.
وی گفت: با اجرای طرح توسعه در واحد باکس انیلینگ، رکورد تازه ای در یکی 
دیگر از خطوط این ناحیه زده می شــود.پیش بینی می شود با به روز رسانی 
خطوط و اتوماسیون در ناحیه نورد سرد میزان تولید محصوالت فوالدی از مرز 

یک میلیون و 600هزار تن عبور کند.
مصرف برق در شهرستان اصفهان نسبت مدت مشابه  سال گذشته 12درصد 
بیشتر شد. مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
گفت: اگر مشترکان به همین روش برق مصرف کنند قطعا امسال در مواقع 
پیک مصرف با خاموشــی روبه رو هستیم.مرســل صالحی بــا بیان اینکه 
مشترکان تجاری به عنوان 16درصد از مشــترکان بیش از 12درصد از برق را 
مصرف می کنند، ادامه داد: اصناف مثل لوستر فروشان و یا میوه فروشان به 
ندرت الگوی مصرف را رعایت می کنند که این موضوع نیاز به فرهنگ سازی 
دارد. وی افزود: ســاعات پیک مصرف در اصفهان از ساعت 12تا16 در نظر 

گرفته شده است و فروشگاه دارانی که الگو را رعایت نکنند مشمول جریمه 
30 درصدی و در صورت کاهش مصرف مطابق با الگو یا زیر الگو مشــمول 
تشویق 50درصدی می شوند.مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان، از مشترکان تجاری خواست در طول روز از نور آفتاب برای 
روشنایی استفاده کنند و صنف لوســتر فروش موقع ورود مشتری نسبت 
به روشن کردن لوســتر ها اقدام کنند.صالحی افزود: اگر مشترکان از جمله 
مشترکان تجاری مصرف بهینه برق و صرفه جویی را در دستور کار قرار ندهند 

همچون سال۹7 با خاموشی های متعدد روبه رو خواهند شد.

 مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان اظهار کرد: سه مورد حکم قضایی 
قلع و قمع و دو مورد رفع تصرف از اراضی ملی شهرستان کاشان با هدف 
حفظ حقوق بیت المال اجرا شد.به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه 
و شهرسازی استان اصفهان، علیرضا قاری قرآن، مدیرکل راه و شهرسازی 
استان اظهار کرد: سه مورد حکم قضایی قلع و قمع در مجموع به میزان 
16هزار و 100مترمربع و به ارزش تقریبی 183 میلیارد ریال در شهرستان 

کاشان اجرا شد.   
وی افزود: عالوه بر این با هوشیاری عوامل یگان حفاظت از اراضی این 
شهرستان دو مورد رفع تصرف از اراضی در مجموع به میزان دو هزار و 100 
مترمربع به ارزش تقریبی 18 میلیارد و 600 میلیون ریال توسط عوامل یگان 
حفاظت اراضی مرکز استان و شهرستان کاشان با همراهی عوامل کالنتری، 
اجرایی و رفع تصرف شد.مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با هشدار 
به کسانی که به صورت غیرمجاز اقدام به احداث بنا در اراضی ملی می کنند، 
گفت: ماموران یگان حفاظت از اراضی ملی راه و شهرسازی استان اصفهان با 
آمادگی کامل با هرگونه دخل و تصرف در اراضی ملی به صورت قاطع برخورد 

کرده و کوچک ترین اغماضی نخواهند داشت.
وی ابراز داشت: در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری رسیدگی به موضوع 

زمین خواری در اولویت فعالیت های ماموران یگان حفاظت این اداره قرار 
گرفته است و در راستای برخورد با پدیده زمین خواری و تخریب و تصرف 
 اراضی ملی سریعا عملیات قلع و قمع و رفع تصرف را با قاطعیت انجام 

می دهند.

مدیر عامل شرکت آبفای استان اصفهان در جلسه مالقات مردمی،  با تاکید بر 
سرعت بخشیدن به  اجرای تاسیسات سایت جانبازان در شهر بهارستان اعالم 
کرد: شرکت آبفای استان اصفهان در کوتاه ترین زمان ممکن زیر ساخت های 
الزم برای انتقال و تامین آب شرب پایدار ساکنان در سایت جانبازان را فراهم 
می کند.هاشم امینی با اشاره به ایجاد زیر ساخت برای اجرای شبکه فاضالب 
در سایت جانبازان بهارستان اعالم کرد: طبق قانون، اجرای زیر ساخت به منظور 
برخورداری ساکنان این سایت از خدمات شبکه فاضالب به عهده شرکت عمران 
بهارستان است.وی اعالم کرد: شرکت آبفا، به عنوان دستگاه نظارتی، با هدف 
سرعت بخشیدن به اجرای طرح و حمایت از جانبازان، هزینه نظارت و طراحی 

اجرای تاسیسات فاضالب را از ساکنان این سایت دریافت نمی کند.
مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان با بیان اینکه برخورداری سریع تر 
مردم از خدمات تاسیسات شبکه فاضالب در سایت جانبازان مستلزم سرعت 
عمل شرکت عمران شهر بهارستان در اجرای زیر ساخت هاست، عنوان کرد: 
به محض اینکه زیرساخت های الزم برای اجرای شبکه فاضالب و واگذاری 
انشعاب فاضالب در سایت جانبازان فراهم شود ، مسئوالن امر در شرکت آبفا 

در کوتاه ترین زمان ممکن، اجرای این پروژه را در دستور کار قرار می دهند.
امینی با تاکید بر خدمات رسانی پایدار به مردم اضافه کرد: شرکت آبفا در هر 
شرایطی درصدد ارائه خدمات مطلوب و پایدار به مردم است اما در این میان، 
بدون شک ارائه خدمات به افرادی که در دوران هشت سال دفاع مقدس 
ایثارگری کردند، از اهمیت بسزایی برخوردار است.مدیرعامل شرکت در پاسخ 
به مشترکانی که خواهان انشعاب آب و فاضالب بودند، اظهار داشت: شرکت آب 
و فاضالب به مشترکانی که مجوزهای الزم را از دستگاه های مربوطه دریافت 
کردند و واحد آنها دارای هیچ مشکل فنی نباشد، در اسرع وقت انشعابات آب 

و فاضالب واگذار می کند.
وی در دیدار با نخبگانی که موفق به ساخت قطعه ای شدند که منجر به کاهش 
30 درصدی آب مصرفی در کولرهای آبی می شود، اظهار داشت : در وهله اول 
ساخت این قطعه باید در شرکت های دانش بنیان ثبت و تایید شود ، سپس 
باید با شرکت های سازنده دستگاه های برودتی و خنک کننده وارد مذاکره شد 
تا از این قطعه در ساخت تجهیزات خود بهره مند شوند و در نهایت شرکت آبفای 
استان، حمایت معنوی خود را از نخبگان در ساخت این قطعه در دستور کار قرار 
می دهد.امینی با اشاره به برخورداری همه مردم از خدمات شرکت آبفا بیان 
کرد: از آنجایی که برخی از مردم از لحاظ مالی در تنگنا به سر می برند، برای اینکه 
بتوانند از خدمات آبفا بهرمند شوند، ارائه خدمات با اقساط بلند مدت برای آنها 

در نظر گرفته شده است.

رکورد تولید ماهانه ده هزار و ۲۰تن ورق فوالدی    مسئوالن شرکت توزیع برق می گویند مصرف برق در شهرستان اصفهان نسبت به مدت مشابه  
سال گذشته ۱۲درصد بیشتر  شده است؛ 

زنگ هشدار خاموشی به صدا درآمد

مدیر کل راه و شهرسازی استان خبر داد:

اجرای حکم قلع و قمع و رفع تصرف از اراضی ملی در استان اصفهان

مدیر عامل شرکت آبفای استان اصفهان در جلسه مالقات مردمی تاکید کرد:

لزوم سرعت بخشیدن به اجرای تاسیسات آبفا در سایت جانبازان بهارستان

سـید علی اکبـر بنـی طبـا، مدیـر روابـط عمومی و 
آموزش همگانی  شرکت آبفای اسـتان اصفهان در 
برنامـه رادیویی »جـاری حیات« بـه فعالیت های  
دفتر روابـط عمومی در سـال های اخیـر، که منجر 
به ترویـج فرهنگ مصـرف بهینه آب در بین اقشـار 
مختلف شـد پرداخت و به نقش روابـط عمومی در 
پیشـبرد اهداف و رویکرد سـازمان ها و شـرکت ها 
اشـاره کـرد. در ادامـه  به بخـش هایـی از این گفت 

وگـو پرداخته می شـود.
هفت سـال متوالی  از تولید و پخش برنامه جاری 
حیات  که پیرامون مدیریت  مصرف  آب اسـت 
می گذرد، شـما تاثیر این برنامـه را در اصالح 
فرهنـگ مصـرف آب در جامعـه چگونه 

ارزیابی مـی کنید؟
از سـال ۹2 تا کنون طـی تعاملی 
که بـا مرکـز صـدا و سـیمای 
اصفهان داشـتیم، برنامه 
مشـارکتی رادیویـی 
حیـات  جـاری 
بـا رویکـرد 

مدیریـت مصـرف آب در دسـتور کار قـرار گرفـت و 
از آن زمـان تا کنـون در اقصـی نقاط اسـتان، برنامه 
جـاری حیـات بـا هـدف مصـرف بهینـه آب بـرای 
اقشـار مختلـف جامعـه تولیـد و پخش شـد که در 
ایـن زمینه بـه موفقیـت هایـی در راسـتای ترغیب 
مـردم به مصـرف درسـت آب دسـت یافتیـم، گواه 
ایـن مطلـب اسـتقبال مـردم از ایـن برنامه اسـت 
چراکـه هر هفتـه شـمار قابـل توجهـی از مـردم در 
سـطح اسـتان در مسـابقه ای کـه در ایـن برنامـه 
پیرامـون راه هـای مصـرف بهینـه اسـت، شـرکت 

مـی کننـد.
 روابط عمومی شـرکت آبفا چگونه از ظرفیت رسـانه 
هـا در زمینـه ترویـج مصـرف بهینـه آب در جامعـه 

اسـتفاده مـی کند؟
طـی چنـد سـال گذشـته روابـط عمومـی شـرکت 
آبفـای اسـتان اصفهـان نـه تنهـا طـی تعاملـی کـه 
بـا رسـانه ملـی داشـته توانسـت بـه خوبـی از این 
ظرفیت در راسـتای ترغیـب مردم به مصـرف بهینه 
آب اسـتفاده کنـد، بلکـه از ظرفیـت دیگر رسـانه ها 
ماننـد رسـانه هـای دیجیتـال، مکتـوب و شـبکه 
هـای اجتماعـی در ایـن زمینـه نیـز بهره مند شـده 
اسـت. گواه این مطلب میزان سـرانه مصرف آب در 
اصفهان اسـت چراکه در حال حاضر سـرانه مصرف 
آب در اصفهـان حـدود 150 لیتـر در شـبانه روز  
اسـت، در حالـی کـه در سـال 86 ایـن رقم 
18۹ لیتـر در شـبانه روز بوده اسـت.

 

چگونـه توانسـتید اعتمـاد مـردم را به خـود جلب 
کنیـد؟

با شفاف سازی بسـتر های اعتماد عمومی را جلب 
کردیم ؛شـفاف سـازی و اعتماد سـازی به هنگام، 
تاثیـر بسـزایی درامـر ترویـج مصـرف صحیـح آب 
داشـت، این در حالیسـت که  بـا تولیـد برنامه های 
خالقانه و بـا ایده هـای جدید  توانسـتیم بـه نوعی 
ارزش آب را بـه مردم القـا کنیم تا مـردم در مصرف 

آن دقـت کافـی را به خـرج دهند.
 ارتباط خود با مردم را چگونه ارزیابی می کنید؟

دنیای امروز عصـر ارتباطات اسـت و روابط عمومی 
شـرکت آبفـا همـه سـاله بـا خالقیـت و نـوآوری 
توانسـته با خلق مباحـث و محتوای جدیـد، ارتباط 
موثـری بـا مـردم برقرارکنـد تـا بـا همـکاری آنهـا 
خدمـات پایـدار و قابل توجهـی به مشـترکین ارائه 
دهـد، چـرا کـه آبفـا بـه عنـوان شـرکتی خدماتـی 
وظیفـه تامیـن آب شـرب سـالم و بهداشـتی و 
انتقـال و تصفیـه فاضـالب را  ،  جمـع آوری 

 به عهده دارد.
 نقش مجموعه را در تغییر رویکـرد مردم در مصرف 

بهینه آب چگونـه ارزیابی می کنید؟
در سـال هـای اخیـر مقولـه مدیریـت مصـرف و 
سـازگاری با کـم آبی در سـطح ملـی  مطرح شـد و 
ما هم بـا برنامـه ریـزی دقیـق و منسـجم ، برنامه 
های متنوعی در قالـب فیلم کوتاه ، فیلم داسـتانی 
، انیمیشـن ، کاریکاتور، اینفوگرافیک ، پوسـتر ، 
شعر ، داسـتان  و... در سطح 

اسـتان تولیدکردیم، که این امر تغییراتی در رویکرد 
رفتـار مصرفـی مـردم در سـطح اسـتان بـه وجـود 

آورده اسـت.
 روابط عمومی آبفـا در برنامه های درون سـازمانی 

چه فعالیـت هایی انجام داده اسـت؟
طی سـال هـای اخیـر با انجـام نظرسـنجی هـا در 
بزنگاه هـای مختلـف توانسـتیم بـا بهره منـدی از 
نقطـه نظـرات کارکنـان، فضایـی در جهـت تقویـت 
فرهنگ عمومی و فرهنگ سـازمانی ایجاد کنیم به 
طوری کـه کارکنان بتوانند در فضایـی مملو از تعامل 
و انسـجام در راسـتای اهـداف سـازمان فعالیـت 
کنند. ایـن همدلـی و همـکاری نقش بسـزایی در 

پیشـبرد اهداف سـازمان داشـته اسـت.
امسـال بـا یکپارچـه شـدن شـرکت هـای آبفـای 
شـهری و روسـتایی چـه تمهیداتـی بـرای ترغیـب 

روسـتاییان بـه مصـرف صحیـح آب داریـد؟
درحال حاضـر ۹27 روسـتا تحـت پوشـش آبفای 
اسـتان اصفهان قـرار دارد. در روسـتاها بـا توجه به 
نوع کاربـری، مصـارف آب متفاوت از شـهر اسـت، 
روسـتاییان عـالوه بـر شـرب، مصارفـی بـرای دام 
و کشـاورزی هـم دارنـد بنابرایـن بایـد بـا اجـرای 
پـروژه هـای سـخت افـزاری ، نـرم افـزاری و مغز 
افزاری راهـکار هایی در راسـتای مصـرف بهینه آب 
در روسـتاها مد نظر قرار داد. در نتیجـه برنامه های 
فرهنگـی  پیرامـون ترغیب روسـتاییان بـه مصرف 
درسـت آب، با برنامه هایی که برای شـهر نشـینان 
تهیـه مـی شـود، متفـاوت اسـت، بـا ایـن وجـود 
در نظـر داریـم از ظرفیـت شـوراها و دهیارهـا برای 
ارتبـاط موثـر بـا روسـتاییان بهـره منـد شـده و 
برنامه های فرهنگـی درزمینه مصـرف بهینه آب در 

روسـتاها اجـرا  کنیم.
 هـم اکنـون بـا توجـه بـه شـرایط شـیوع ویروس 
کرونـا که موجب شـد مردم نسـبت به گذشـته آب 
بیشـتری مصرف کنند، چه توصیه ای بـرای مصرف 

درسـت آب در این روزهـا دارید؟

درحـال حاضـر کـه در فصل گـرم سـال قـرار داریم، 
با بـه کارگیری وسـایل برودتی بیش از گذشـته آب 
مصـرف مـی شـود و همچنیـن بـا رعایـت پروتکل 
هـای بهداشـتی درزمـان شـیوع ویـروس کرونـا، 
مصـرف آب بیـش از گذشـته شـده اسـت. این در 
حالیسـت کـه اگر هنـگام 20 ثانیه شسـتن دسـت 
ها، شـیر آب را باز بگذاریم،  طبق محاسبات، 4 لیتر 
آب هدر می رود و اگر هر خانـوار 5 نفری طی روز 10 
مرتبه ایـن عمل را انجـام دهند، با توجه بـه اینکه  5 
میلیون نفر تحت پوشـش طرح آبرسـانی اصفهان 
بـزرگ قـرار دارنـد، حـدود 200 هـزار مترمکعـب 
مصـرف آب افزایـش مـی یابـد. در نتیجـه از مردم 
فهیم اسـتان اصفهان تقاضا داریم بـرای جلوگیری 
از بـه وجـود آمـدن مشـکل آب در تابسـتان، تا حد 

ممکـن مصـرف آب را مدیریـت کنند.
همـه سـاله عملکـرد روابـط عمومـی هـا از سـوی 
نهادها و سـازمان هـای مختلف ارزیابی می شـود 
کـه روابط عمومی شـرکت آبفا طی چند سـال اخیر 
در جشـنواره هـای مختلف خـوش درخشـید، رمز 

ایـن موفقیـت هـا را در چه مـی بینید؟
 در سـال ۹8 روابط عمومی شـرکت آبفا در جشنواره 
هـای مختلف بـه رتبـه هـای برتر دسـت یافـت، به 
طـوری کـه در ارزیابـی عملکـرد شـرکت هـای تابع 
وزارت نیـرو در ۹ بخـش حائـز رتبـه برتـر شـد که در 
مجمـوع بـه عنـوان روابـط عمومـی برتـر در میـان 
شـرکت هـای آب وبـرق در کشـور شـناخته شـد. 
ایـن موفقیت هـا مرهـون تولیـدات و برنامـه های 
فرهنگی با کیفیت بوده اسـت و توانسـته گروه های 
مختلف جامعـه را تحت تاثیـر قرار دهـد. همچنین 
یکی از دالیـل  این موفقیـت، تعیین شـرح وظایف 
مشـخص بـرای کارکنـان ایـن دفتر اسـت بـه گونه 
ای کـه وظایف فعـاالن در واحـد آمـوزش همگانی ، 
ارتباط بارسـانه ها و واحـد پژوهش و افکار سـنجی 
به صـورت تخصصی مشـخص مـی شـود  و ارتقای 
دانش فعـاالن عرصـه روابـط عمومی یکـی دیگر از 

عوامـل مهـم در ایـن زمینه اسـت.

مدیر روابط عمومی آبفای استان اصفهان عنوان کرد:

باشفاف سازی، اعتماد عمومی را در راستای ترویج مصرف بهینه آب به وجود آوردیم


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

