
فرش های بافته شده در چین با نقش نایین و کاشان در حال قبضه کردن بازارهاست؛

سرقت برند اصفهان
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 رعایت پروتکل های بهداشتی در مطب های نصف جهان 
 رییس سازمان نظام پزشکی اصفهان عنوان کرد:  
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 مدیر امور آزمایشگاه ها و آزمایشگاه
 مرجع سالمت استان اصفهان:

تونل های ضدعفونی 
 کننده توانایی پیشگیری
 از انتقال کرونا را ندارند

پایان امیر در سپاهان؛
غرق شده!

معاون هماهنگ کننده امور اقتصادی 
استانداری اصفهان:

 روزانه یک میلیون
 ماسک تولید می کنیم
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 رییس دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان 
عنوان کرد:

  تسهیل ورود دانشجویان به
 بازار کار با اجرای طرح »پویش«
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 مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز
 مدارس اصفهان اعالم کرد:

حذف ۱۷ مدرسه کانکسی 
در استان اصفهان

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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8 صفحه
قیمت: ۱000 تومان
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روند شیوع 
ابتال به کرونا در 
استان اصفهان 
رو به کاهش 

7است

خبرنگاران، 
مسئوالن 
را از مسائل 
 حاشیه ای
 دور کنند

شهرداری سده لنجان در نظر دارد تعدادی از پالک زمین های مسکونی و کارگاهی خود را طبق مشخصات اعالم شده در جدول زیر از طریق 
مزایده به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

آگهی مزایده
شهرداری سده لنجان

حسین ناظم الرعایا- شهردار سده لنجانم الف:929162

نوبت آگهیردیف
شماره مجوز 

شورا
شماره 
پالک

کاربری- موقعیت زمینمساحت
قیمت پایه هر 

متر مربع
قیمت پایه 
کل )ریال(

6/000/0001/200/000/000مسکونی- شهرک نگین6543200/ش/99نوبت اول1

2/200/0001/412/620/000کارگاهی- منطقه کارگاهی22725642/1/ش/99نوبت اول2

2/200/0001/559/360/000کارگاهی – منطقه کارگاهی22726708/8/ش/99نوبت اول3

2/200/0001/452/440/000کارگاهی – منطقه کارگاهی22727660/2/ش/99نوبت اول4

 

لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شــنبه مورخ 99/06/04 مهلت دارند جهت اخذ اسناد مزایده به ساختمان شهرداری و نیز 
جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شهرداری و یا با شماره 52432323-031 تماس حاصل فرمایند.

نوبت اول

اهدای خون  تداوم رسالت انسانی

خون شما 

زند گی می بخشد

آگهی مزایده نوبت اول

مهدی مختاری- شهردار ابریشم

شهرداری ابریشم

م الف:939015

شهرداری ابریشم به موجب مصوبه شماره 109 شورای اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به فروش اموال غیر منقول خود ) زمین و ساختمان ( بصورت نقد از طریق مزایده 
عمومی بشرح ذیل و براساس قیمت پایه کارشناسی رسمی و مطابق با شرایط مندرج در برگ آگهی مزایده شماره 6031 اقدام نماید ، لذا متقاضیان جهت کسب اطالع 
بیشتر و اخذ شرایط مزایده و اعالم و ارسال پاکات 1- ضمانتنامه شرکت در مزایده 2-پیشنهاد قیمت ) درب بسته ( می توانند حداکثر تا روز پنجشنبه مورخ 99/06/13 

همه روزه به جز ایام تعطیل در وقت اداری به حراست شهرداری واقع در شهر ابریشم ،بلوار الغدیر، بعد از پمپ بنزین، ساختمان شهرداری مراجعه و اقدام نمایند .
ضمنا سایر شرایط و الزامات در برگ آگهی درج گردیده و شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و هزینه های انتشار آگهی تماما به عهده برنده مزایده خواهد 

بود .آدرس شهر ابریشم – بلوارالغدیر ساختمان شهرداری – تلفن 37450001-4

جمع کل قیمت به ریالقیمت هر متر پایه کارشناسی به ریالکاربریمساحت )مترمربع(ردیف

39/000/0006/279/000/000مسکونی1161

30/000/0007/500/000/000مسکونی2250

50/000/0007/000/000/000تجاری3140

45/000/00030/465/000/000تجاری- اداری4677

42/000/0004/494/000/000مسکونی5107

چاپ  اول
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تحرکات امارات برای غارت طالی جنوب لیبی 
با گذشت زمان، نقش امارات در بحران های منطقه روشــن تر می شود. به رغم اینکه نقش ابوظبی در 
حمایت از خلیفه حفتر و مجهز کردن ارتش ملی لیبی به سالح و نیروهایی از چاد، سوریه و سودان با 
همکاری هم پیمانش محمد حمدان دقلو)حمیدتی(، معاون رییس شورای حاکمیتی سودان دیگر بر 
کسی پوشیده نیست؛ اما اخیرا بخش دیگری از تحرکات امارات برای دستیابی به طالی جنوب لیبی 
با همدستی خلیفه حفتر آشکار شده است.منابع آگاه به روزنامه العربی الجدید گفتند: هفته گذشته 
نشستی میان مسئوالن ارشد اماراتی با صدام، پسر خلیفه حفتر، فرمانده ارتش ملی لیبی که فرمانده 
شبه نظامیان طارق بن زیاد است و عبدالرحمن الکیالنی، رییس گردان صلح در منطقه الکفره در جنوب 
لیبی برگزار شد.این دیدار با هدف توافق سه جانبه برای انتقال مقادیر عظیمی از طالی استخراج شده از 
منطقه کوهستانی »العوینات« در مثلث مرزی بین لیبی، سودان و مصر به امارات با کمک شبه نظامیان 
الکیالنی و همچنین تامین امنیت افراد حاضر در این عملیات از جمله شخصیت های اماراتی برگزار شد.

پیش از انفجار به لبنان هشدار داده شده بود
براساس اسنادی که به دست رویترز و منابع امنیتی ارشد رسیده است، مقام های امنیتی لبنان ماه 
گذشته به نخست وزیر و رییس جمهوری کشورشان درباره خطر امنیتی ۲۷۵۰ تن نیترات آمونیوم 
که در بندر بیروت انبار شده و اینکه در صورت انفجار می تواند پایتخت را ویران کند، هشدار داده بودند.

گزارش اداره کل امنیت کشور لبنان درباره این تحوالت که منجر به انفجار شد، به نامه ای خصوصی 
که برای میشل عون، رییس جمهوری لبنان و حســان دیاب، نخست وزیر وقت لبنان در تاریخ ۲۰ 
ژوئیه ارسال شده بود، اشاره داشــت.  گرچه محتوای این نامه در گزارشی که رویترز مشاهده کرد 
وجود نداشت، یک مقام امنیتی ارشد گفت در واقع یافته های یک تحقیقات قضایی که ماه ژانویه 
به جریان افتاد و به این نتیجه رسید که این مواد شیمیایی باید فورا در جای امنی نگهداری شوند، 
جمع بندی شد.  این گزارش امنیت کشور لبنان که مکاتبه به رییس جمهوری و نخست وزیری لبنان 
را تایید می کند، پیش تر گزارش نشده بود. این مقام به رویترز گفت: این خطر وجود داشت که این 

مواد، در صورت سرقت، می تواند در یک حمله تروریستی مورد استفاده قرار بگیرد.

ترکیه به نقشه هایش در مدیترانه ادامه می دهد
رییس جمهور ترکیه با تاکید بر تداوم فعالیت های اکتشافی این کشور در دریای مدیترانه، گفت آنکارا هرگز 
با طرحی که این کشور را به سواحلش محدود کند، موافقت نمی کند.»رجب طیب اردوغان« رییس جمهور 
ترکیه می گوید کشورش به پیشبرد عملیات های حفاری اکتشاف نفت و گاز در شرق دریای مدیترانه ادامه 
می دهد.به نوشته خبرگزاری »آناتولی«، اردوغان گفت: »ترکیه به اجرای برنامه هایش در عرصه میدانی 
و دیپلماسی ادامه می دهد تا زمانی که عقل سلیم در موضوع ]شرق دریای مدیترانه[ پیروز شود« .بر این 
اساس، وی با درخواست از کشورهای حاشیه دریای مدیترانه برای همکاری جهت یافتن چارچوبی برای 
حفاظت از حقوق همه در این منطقه، اظهار داشــت: »ما همواره اینجا هستیم و آماده ایم با گفت وگو بر 
مبنای تساوی، مناقشات را حل کنیم«.رییس جمهور ترکیه ادامه داد: »به هیچ وجه امکان ندارد ترکیه با 

طرحی که این کشور را به سواحلش محدود ساخته و سرزمین وسیع آن را نادیده بگیرد، موافقت کند«.

هدف قرار گرفتن پایگاه آمریکایی در مرز عراق و کویت
برخی منابع خبری از هدف قرار گرفتن پایگاه تروریست های آمریکایی در مرز عراق و کویت خبر دادند.

صابرین نیوز عراق در بیانیه ای اعالم کرد که گروه مقاومت »اصحاب کهف« مسئولیت این حمله را بر عهده 
گرفته است.در همین حال، شبکه خبری المیادین به نقل از منابع خود گزارش داد که چندین بمب پایگاه 
تروریســت های آمریکایی در منطقه ای مرزی بین عراق و کویت را هدف قرار داده اســت.این منابع به 
المیادین گفتند که نقطه مورد هدف مربوط به عبور تجهیزات لجستیک برای نظامیان آمریکایی بوده است.

نامهسفارشیدبیرکلشورایهمکاریخلیجفارسچهمشکلیراحلمیکند؟

تکرار یک سناریوی ناکام
دبیرکل شــورای همکاری خلیج فارس در نامه ای خواســتار تمدید 
تحریم تســلیحاتی علیه جمهوری اســالمی شده  اســت. با توجه به 
ترکیب و اوضاع حاکم بر شورای همکاری خلیج فارس به نظر می رسد 
این نامه را دبیر کل ســازمان به ســفارش آمریکا منتشر کرده است.

هرچه به موعد لغو تحریم های تســلیحاتی علیه ایران بیشتر نزدیک 
می شویم، تالش های آمریکا برای جلوگیری از این اتفاق و تمدید این 

تحریم ها تشدید می شود. 
چند هفته قبل برایان هوک، نماینده پیشــین آمریــکا در امور ایران 
که در روزهای اخیر از همکاری با ترامپ کنار کشــیده است، با سفر به 
کشورهای منطقه در این خصوص رایزنی کرد. ظاهرا در نمای بیرونی 
این تالش ها نتیجه بخش بوده است. دبیرکل شورای همکاری خلیج 
فارس در نامه ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد اتهاماتی را علیه 
جمهوری اسالمی ایران مطرح کرده و از شورای امنیت خواسته است 
که تحریم های تسلیحاتی ایران تمدید شــود. اقدامی که در راستای 
تالش های آمریکا برای اعمال فشار بر تهران ارزیابی می شود.در نامه 
دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس از شورای امنیت خواسته شده 
تحریم تسلیحاتی علیه جمهوری اسالمی، که مطابق برجام اکتبر سال 
جاری دوره پنج ســاله آن خاتمه می یابد، تمدید شــود. افزون بر این 
در این نامه از شــورای امنیت خواســته اند در کنار تمدید تحریم های 
تسلیحاتی اقدام های دیگری که الزمه جلوگیری از آنچه به ادعای آنها 
گسترش بی ثبات کننده تسلیحات ایران است در دستور کار قرار گیرد. 
این اقدام ها می تواند مسدود کردن هدفمند دارایی ها و ممنوعیت سفر 
افرادی باشد که در ارســال، فروش یا انتقال تسلیحات و مواد مرتبط 
با آن از ایران یا به ایران مشــارکت می کنند. در این نامه که به امضای 
دبیر کل این شورا، نایف فالح مبارک الحجرف رسیده از تعابیری چون 
سیاست های توسعه طلبانه و مداخله در امور داخلی کشورهای عربی 
و نقض منشور سازمان ملل علیه ایران استفاده شده است؛ ادعاهایی 

غیر مستند که هیچ کدام مسموع نیست. 
همانطور که انتظار می رفت، مایک پمپئو  وزیــر خارجه آمریکا از این 
بیانیه اســتقبال کرده و گفته است: »کشــورهای خاورمیانه، از خلیج 
]فارس[ تا اسرائیل حامی تمدید تحریم های تسلیحاتی هستند و این 
خواسته برای همه ما شایسته اهمیت اســت. عرب ها و اسرائیلی ها 
یک صدا سخن می گویند و شــورای امنیت باید به آن ها گوش کند«. 
این بیانیه در حالی منتشر شده است که به نظر می رسد تصمیم جمعی 
اعضای شــورا نبوده و بعید نیست برخی کشــورها چنین موضوعی را 
اعالم کنند. ایران روابط دوســتانه ای با اغلب این کشــورها داشته و 

دارد. ایران و قطر سال هاســت از نظر دینی و همجواری، روابط بسیار 
دوستانه ای داشته اند. روابط بازرگانی بین ایران و قطر و مسافرت های 
مردم دو کشور همیشه برقرار بوده اســت. در بحران دیپلماتیک قطر 
با عربستان سعودی در ســال ۲۰۱۷، در حالی که عربستان قطر را در 
محاصره شــدید قرار داد ایران از قطر پشــتیبانی کرده و از کشورهای 
عربی خواست که مشکالت خود را از طریق گفت و گو حل کنند.روابط 
دو جانبه بین عمان و جمهوری اســالمی ایران هــم تاریخی و عمیق 
اســت. عمان همواره روابط خوبی با ایران داشته و در مقاطع مختلف 
بین ایران و کشورهای غربی به عنوان میانجی عمل کرده است. عمان 
در ادامه مذاکره هسته ای ایران با کشــورهای اروپایی و آمریکا نقش 
موثری داشته است. با این اوصاف اکنون این سوال مطرح است که 
چه عاملی جز فشــار و تهدید و ارعاب از ســوی آمریکایی ها می تواند 
منجر به نوشــتن چنین نامه ای شــود، آن هم در حالی که امیدی به 
نتیجه بخش بــودن تالش های آمریکا وجــود ندارد.همین دو مثال 
نشان می دهد که آمریکا با تحریک و تحت فشار قرار دادن این کشورها 

آنها را وادار به صدور این نامه در خصوص تحریم تسلیحاتی ایران کرده 
است.آمارهایی که سال گذشته که پایگاه »گلوبال فایر پاور« منتشر 
کرده نشان می دهد عربستان از نظر میزان هزینه ها برای مسلح کردن 
نیروهای نظامی در سال جاری در صدر کشورهای عربی و در رتبه سوم 
جهانی بعد از آمریکا و چین قرار دارد. بر اســاس این گزارش مجموع 
هزینه های خرید تسلیحاتی در عربستان فقط برای سال ۲۰۱۹ به ۷۱ 
میلیارد دالر رســیده و به این ترتیب این کشــور رتبه نخست در میان 
کشورهای عربی را دارد و بعد از آن امارات با ۱۴.۳ میلیارد دالر در رتبه 
دوم و الجزایر با ۱۰.۵ میلیارد دالر در رتبه ســوم قــرار می گیرند.نکته 
مهم دیگر اینکه ایران در تمام ســال های گذشــته تحت شدیدترین 
تحریم ها بوده است. دست بر قضا ایران توانسته از محدودیت تحریم 
فرصت شــکوفایی صنعت دفاعی را ایجاد کند. ایران با تکیه بر ابزارها 
و ظرفیت های گســترده ای که در اختیار دارد، توان دفاع از خود در هر 
شرایطی را دارد و تالش های ایذایی آمریکا و برخی کشورهای منطقه 

تاثیری در این امر نخواهد داشت.

ســخنگوی دولت دربــاره ادعای ترامــپ مبنی بر 
رسیدن ســریع به توافق با ایران در صورت پیروزی 
در انتخابــات، گفت: اگــر ترامپ در مســیر جبران 
اشــتباهات گذشــته، جدی باشــد از آن استقبال 
می کنیم، اما به نظر نمی رســد که ادعــای اخیر او، 
هدفی فراتر از جلب رای در انتخابات داشته باشد. 
علی ربیعی دربــاره ادعای دونالــد ترامپ، رییس 
جمهوری آمریکا مبنی بر اینکــه در صورت انتخاب 
مجدد در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در آبان 
ماه، به سرعت با ایران به توافق خواهد رسید، افزود 
: آقای ترامپ چهار سال فرصت داشت که با انتخاب 
یک مسیر درست، توافق شده و قانونی، دیپلماسی 
موفقی را با ایران آغاز کنــد. او نه تنها این کار را نکرد 

بلکه بدترین خطاهای آمریکا را در دهه های گذشته 
مرتکب شده است.ســخنگوی دولت افزود: حتی 
اگر ترامپ برای بار دوم انتخاب شــود، تا وقتی به 
سیاست فشــار بر ایران ادامه دهد، هیچ موفقیتی 
در رسیدن به توافق به دســت نخواهد آورد.دستیار 
ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری اظهار داشت: 
در صورت تداوم سیاست خصمانه علیه ملت ایران، 
آماده ایم که مقاومت حداکثری ایران را تا هر زمان 
که نیاز باشــد، ادامه دهیم.وی گفت: اگر ترامپ در 
مسیر جبران اشــتباهات گذشته، جدی باشد از آن 
اســتقبال می کنیم، اما به نظر نمی رسد که ادعای 
اخیر او، هدفی فراتر از جلب رای در انتخابات داشته 
باشــد.ربیعی همچنین درباره ادعای یک افســر 

اطالعاتی آمریکا درباره دخالت ایران، روسیه و چین 
در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفت: ادعای 
بی پایه دخالت ایران در انتخابات آمریکا، به منظور 
استفاده انتخاباتی از ایران هراسی است. همانگونه 
که بارها تکرار کرده ایم، جمهوری اسالمی ایران هیچ 
عالقه ای به مداخله در سیاست های حزبی در آمریکا 
ندارد و هیچ مزیتی در برتری یکی از دو حزب آمریکا 

بر دیگری نمی بیند.

پاسخ سخنگوی دولت به ادعای ترامپ درباره توافق با ایران

ارائه قطعنامه ضد ایرانی آمریکا برای تحریم تسلیحاتی که گفته می شد شامگاه دوشنبه به طور رسمی برای رای گیری عرضه خواهد شد، به تعویق افتاد.بنابر آخرین 
خبرهای رسیده به خبرنگاران سازمان ملل متحد، این قطعنامه قرار بود شامگاه دوشنبه به وقت محلی به اعضای شورا برای رای دادن ارائه شود، اما تا آخر این روز، 
چنین امری محقق نشده است.برخی منابع دیپلماتیک احتمال داده اند، این مسئله به اول صبح سه شنبه موکول شده باشد اما هنوز به طور قطع مشخص نیست، 
تصمیم آمریکایی ها چه خواهد بود.رابرت مالی، رییس گروه بحران و عضو شــورای امنیت ملی دولت اوباما شامگاه دوشنبه در یادداشت توئیتری گفت: ریچارد 
گوان، مدیر گروه بین المللی بحران در سازمان ملل متحد گفت شانس آمریکا برای پیشبرد هدف خود در تصویب تحریم تسلیحاتی ایران صفر است و این اقدامی 
یک طرفه برای فعال کردن مکانیسم ماشه خواهد بود.قطعنامه آمریکا برای تصویب در شورای امنیت، حداقل به ۹ رای نیاز دارد در حالی که منابع دیپلماتیک در 
گفت وگوهای غیررسمی به رسانه های غربی گفته اند، این حد از آرا وجود نخواهد داشت تا به وتوی روســیه و چین نیاز شود.شنیده ها حاکی است اروپایی ها به 
قطعنامه پیشنهادی آمریکا رای ممتنع خواهند داد و روسیه و چین هم به صراحت اعالم کرده اند مخالف این قطعنامه هستند.مجید تخت روانچی، نماینده دائم 
ایران در سازمان ملل متحد هم روز دوشنبه در یک یادداشت توئیتری از اعضای شورا خواست بار دیگر در مقابل زورگویی و یکجانبه گرایی آمریکا بایستند.کارشناسان 

و تحلیلگران متعددی بر این باورند که حرکت آمریکا در شورای امنیت، انزوای بیش از پیش دولت ترامپ در صحنه بین المللی را به نمایش خواهد گذاشت.

چهره روزارائه قطعنامه ضد ایرانی آمریکا به تعویق افتاد

وز عکس ر

بالن های آتش زا، 
بالی جان 

صهیونیست ها
تصاویــری از اقــدام جوانان 
فلسطینی به پرتاب بالن های 
آتش زا به سمت شهرک های 
صهیونیستی همجوار نوار غزه 

منتشر شد.

رییس جمهور در جلسه رای اعتماد »مدرس خیابانی« حضور ندارد
سخنگوی هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی گفت: احتماال رییس جمهور در جلسه رای اعتماد 
وزیر پیشنهادی صمت حضور نخواهد داشت.محمدحســین فرهنگی با اشاره به اینکه جلسه رای 
اعتماد به »حسین مدرس خیابانی« در صحن علنی مجلس برگزار می شود، گفت: در جلسه بررسی 
صالحیت وزرای پیشنهادی یک ساعت وقت برای دفاع رییس جمهور پیش بینی شده است اما آن 
طور که ما شنیدیم، »روحانی«  در این جلسه حضور نمی یابد.وی بیان کرد: دو نماینده مخالف و دو 
نماینده موافق هر کدام به مدت یک ربع فرصت دارند که درباره برنامه های وزیر پیشنهادی صمت 
مباحث خود را مطرح کنند که می توانند بخشی از فرصت خود را به نماینده دیگری دهند.سخنگوی 
هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه وزیر پیشنهادی صمت هم ۳۰ دقیقه برای ارائه  
برنامه ها و دفاع از صالحیت خود فرصت دارد، تصریح کرد: پس از استماع اظهارات مدرس خیابانی 
و مخالفان و موافقان وی، صالحیت وزیر پیشنهادی صمت در صحن علنی مجلس شورای اسالمی 

به رای گذاشته می شود.

 کمیسیون اصل 90، شکایات مربوط به فضای مجازی
 را بررسی می کند

رییس کمیته فرهنگی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: شکایات متعددی در حوزه فضای مجازی 
به این کمیســیون واصل و در کمیته فرهنگی در حال بررســی و رســیدگی است.سیدنظام الدین 
موسوی درباره آخرین پرونده هایی که در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در حال بررسی است، گفت: 
یکسری از پرونده ها از گذشته مطرح بوده اما به نتیجه نرسیده است که ما بررسی این پرونده ها را 
در دستور کار داریم.وی بیان کرد: همچنین شکایت های جدید بسیار زیادی به کمیسیون اصل ۹۰ 
مجلس واصل شده است که ما اولویت بندی کرده ایم و اغلب این پرونده ها در حوزه های مسکن، 
خودرو، ارز، مالیات بر فضای مجازی اســت که به ترتیب اولویت مورد رسیدگی قرار می گیرد.عضو 
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: بیشــتر پرونده هایی که در حال بررسی در 
کمیسیون اصل ۹۰ است، مربوط به مســائل اقتصادی اســت اما در کنار آن تالش می کنیم که به 
سرعت پرونده های ناتمام قبلی را هم به نتیجه برسانیم.وی تصریح کرد: شکایت های متعددی در 
حوزه فضای مجازی به ویژه در زمینه پیام رسان ها و محدودیت هایی که در مورد آنها وجود دارد، به 
کمیسیون واصل شده و در کمیته فرهنگی در حال بررسی و رسیدگی است و تالش می کنیم که این 

موضوع را تعیین تکلیف کنیم.

FBI مدعی شد:

حمله ایرانی های نخبه به آمریکا
پلیس فدرال آمریکا طی هفته گذشته مدعی شده گروهی از هکرهای نخبه ایرانی به نهادهای دولتی 
و بخش خصوصی آمریکا حمله کرده اند.اف بی آی در گزارش خود اشاره ای به نام این گروه هکری 
نکرده ولی مدعی شده این افراد وابسته به یک گروه بزرگ تر هستند که با اسامی همچون بچه روباه 
یا انگل شناخته شده هستند. هکرهای یادشده با بهره گیری از آسیب های امنیتی تازه افشا شده 
تجهیزات مختلف شبکه ای، به رایانه های هدف نفوذ می کنند. آنها این کار را به سرعت انجام می دهند 
تا شرکت های هدف فرصت نصب وصله های نرم افزاری به روزرسان را پیدا نکنند.این هکرها بعد 
از نفوذ به وســایل و ســخت افزارهای هدف روی آنها بدافزارهایی نصب می کنند که نفوذ دائمی و 
دسترسی به اطالعات هدف را ممکن می کند. بررسی های موسسات امنیتی کلیراسکای و دراگوس 
نشان می دهد این روش از تابستان سال ۲۰۱۹ مورد استفاده هکرهای ایرانی بوده است.هکرهای 
یادشده وی پی ان سرورهای آسیب پذیر شــرکت ها و نهادهای دولتی مختلف را هدف حمله قرار 
داده اند و اگر چه نام هدف های موفق این حمالت افشا نشده، اما دو شرکت خصوصی بزرگ و مشهور 

آمریکایی در میان قربانیان حمالت هکرهای ایرانی قرار داشته اند.

کافه سیاست

فرمانده کل سپاه: 

جهاد در سپاه بی وقفه و 
غیرمنقطع جاری است

فرمانده کل ســپاه گفــت: رونــد رخدادها و 
حوادث عالم و به خصــوص مواجهه انقالب 
اسالمی با مستکبران نشــان می دهد، جهاد 
پایان ناپذیر است.ســردار سرلشــکر حسین 
سالمی با بیان اینکه ســپاه یک نهاد منتظر 
جهاد نیســت، اظهار داشت: در ســپاه جهاد 
بی وقفه و غیرمنقطع جاری است. سپاه تنها 
نهادی اســت که از ابتدای تشکیل تا به امروز 
هرگز از جهاد خارج نشــده است. این لباس 
جهاد بر اندام سپاه پوشیده است و آن طوری 
که روند رخدادها و حوادث عالم و به خصوص 
مواجهه انقالب اســالمی با مستکبران نشان 
می دهد، این جهاد فعال پایان ناپذیر اســت.

وی ادامه داد: سپاه شجره ای است برآمده از 
یک میدان گسترده از جهاد؛ اما نکته مهمی که 
وجود دارد این است که شکل این جهاد مدام 
تغییر می کند و هرچه زمــان  پیش می رود، 
نقش خود پاسداران در اســتمرار این مسئله 
گسترش پیدا می کند و نقش سالح ها کمتر 
می شود.فرمانده کل سپاه ادامه داد: ما آنچه 
که به عنوان تفاضل بین سپاه و سایر نیروهای 
مســلح متعارف در جهان می شناسیم، ابزار 
نیســت؛ یعنی هیچ وقت ابزارهای ما معیار 
فضیلت ما نسبت به دیگران نبوده است.سردار 
سالمی ادامه داد: ســپاه دارای گوشی است 
که می شنود؛ گوش سپاه به روی واقعیت ها 
بســته نیســت؛ لذا یک قوه عاقله قوی، یک 
بصیرت عمیق، یک گوش شــنوا وجود دارد و 
اینها خصوصیات یک موجود زنده ای اســت 
که در جست وجوی حقیقت است و به همین 
دلیل می توانیم سپاه را معیار مجسم حقیقت 

بدانیم.

بین الملل

عکس: صفا
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عدم صادرات و هم زمانی در برداشت، قیمت گوجه را شکست
 معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در تشریح دالیل اعتراض اخیر 
گوجه کاران اصفهانی بیان کرد: بازار صادراتی گوجه فرنگی به کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان در 

سال های قبل بسیار خوب بود؛ اما امسال 
صادرات به عراق انجام نشد و در بسیاری 
از استان ها سطح زیرکشت افزایش یافته 
اســت.اصغر رســتمی، خاطرنشان کرد: 
اقلیم های متناســب با اقلیــم اصفهان 
در محصــول گوجــه فرنگــی هم زمانی 
رسیدگی دارند؛ اما با وجود مدیریت خوب 
کشــاورزان در انتخاب سطح زیر کشت، 
به ویــژه در بخش مرکــزی، ورود گوجه  
استان های دیگر به بازار اصفهان و گرمای 

هوا باعث شد گوجه که باید طی دو ماه برســد و در سه نوبت برداشت شود همگی به یکباره رسیده و 
زمان برداشت آن ها فرابرســد که عرضه بیش از حد محصول به بازار را در پی دارد و بر اساس اصول 
اقتصادی، وقتی حجم عرضه بیش از تقاضای بازار باشد، قیمت کاهش می یابد.معاون بهبود تولیدات 
گیاهی سازمان جهاد کشــاورزی اســتان اصفهان افزود: با توجه به این که برداشت گوجه اصفهان 
پس از ۳۱ تیر آغاز می شد، پیش از پایان موعد دستورالعمل برای تمدید آن با وزارت جهاد کشاورزی 

نامه نگاری کردیم تا در بازه بیست روزه برداشت گوجه اصفهان از امتیاز این طرح استفاده کنیم.

معاون هماهنگ کننده امور اقتصادی استانداری اصفهان:
روزانه یک میلیون ماسک تولید می کنیم

معاون هماهنگ کننده امور اقتصادی اســتانداری اصفهان در خصوص تعلق گرفتن وام حمایت در 
برابر کرونا به اقشاری که متحمل ضرر شده اند، گفت: سهم استان اصفهان از وام  حمایت در برابر کرونا 
چیزی حدود ۳024 میلیارد تومان است که متاسفانه بسیاری از اقشار برای دریافت این وام ثبت نام 
نکرده اند.قاضی عسکر  در این باره افزود: ما به دنبال این هستیم تا با آگاهی بخشی ۱4 رسته که وام 
به آنان تعلق  می گیرد را تشویق به گرفتن وام کنیم. وی پیرامون آمارهای تولید ماسک، گفت: ظرفیت 
تولید ماسک در اصفهان در اوایل شیوع کرونا چیزی نزدیک به ۶0 هزار عدد در روز بود که امروز این تعداد 

به حدود یک میلیون ماسک در روز افزایش پیدا کرده است.

تامین ماده اولیه، مشکل اصلی واحدهای تولید ماسک 
اصفهان است

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: مشکل اصلی واحدهای تولید انواع ماسک های 
سه الیه جراحی و نیمه صنعتی در این استان، تامین مواد اولیه مورد نیاز است.ابوالفضل اصالنی افزود: در 
صورت تامین مواد اولیه مورد نیاز، استان اصفهان قادر به تولید بیش از سه میلیون قطعه ماسک سه الیه 
جراحی و نیمه صنعتی )SMS( در روز است. وی با بیان اینکه ظرفیت تولید ماسک سه الیه همانند سایر 
کشورها با میزان نیاز روزانه همه آحاد مردم همخوانی ندارد، تصریح کرد: در صورت تامین مواد اولیه و عدم 
سوء استفاده برخی از سودجویان، امکان تامین نیاز کادر درمان و همه مشاغلی که ملزم به حضور در محل 
کار با استفاده از ماسک سه الیه و نیمه صنعتی )SMS( هستند، فراهم می شود.وی با بیان اینکه ابتدای 
اسفند سال گذشته و همزمان با شیوع بیماری کرونا، سه شرکت در زمینه تولید ماسک سه الیه جراحی 
با تولید روزانه ۶0 هزار ماسک در استان اصفهان فعال بود، اظهار داشت: امروز حدود 20 شرکت فعال با 

ظرفیت تولید بالغ بر دو میلیون ماسک سه اليه جراحي در اين خطه فعال است.

فرش های بافته شده در چین با نقش نایین و کاشان در حال قبضه کردن بازارهاست؛

سرقت برند اصفهان

فرش طی دو ســال اخیر با افت شــدید  مرضیه محب رسول
صادرات، از دست دادن بازارهای هدف و 
در داخل تولید و عدم صرفه اقتصادی روبه رو شده است؛ اتفاقی که حاال 
قالی بافان را به خصوص در اســتان هایی مانند اصفهان که همواره به 
عنوان یکی از قطب های تولید فرش ایران شناخته می شده، از عرش 
به زمین رسانده است. در استان اصفهان بیش از ۱0 سبک فرش بافی 
وجود دارد که از این تعداد سه سبک آن در  فهرست آثار جهانی به ثبت 

رسیده است. 
همین اعتبار موجب شده تا کپی برداری هایی از روی تولیدات استان 
در حوزه فرش در برخی از کشــورها صورت بگیرد. هر چند این مدل از 
سرقت های هنری غیر رسمی بوده و مدل های دستباف در پاکستان و 
هند به وسیله دستگاه های فرش بافی تولید می شد؛ اما حاال در چین 
فرش های دستباف با نقش کاشان و نام اصفهان به فروش می رسد. 
چند سالی است که فعاالن حوزه فرش نســبت به این مدل از کسب 
وکار در چین هشدار می دهند؛ اما در سایه غفلت مسئوالن و کم کاری 
های اقتصادی حاال در کشور چین کارگاه هایی با تولید انبوه ایجاد شده 
و فرش هایی با هزینه تمام شــده بســیار پایین تر از فرش ایران وارد 

 بازار جهانی می شــود و خریدار خارجی به دلیــل ارزان تر بودن قیمت 
 فرش چینی ترجیــح می دهد فرش کاشــان چینی بخــرد تا فرش 
 کاشــان ایرانی. فرش دســتباف از جملــه معدود هنرهای دســتی
  ایران اســت که کاربــرد باالیی در زندگــی روزمره داشــته و به دلیل
  همین پتانســیل قابلیت ارز آوری خوبــی در دهه هــای اخیر برای

 آن ایجاد شــد؛ اما در ســایه فشــار تحریم ها و زرنگی و سودجویی 
کشــورهای دیگر بســیاری از مشــتری ها از بازار فرش ایرانی خارج 

شده اند.
 در همین زمینــه رییس اتحادیــه تولیدکننــدگان و بافندگان فرش 
دســتباف می گوید، با همه تقلب یا تقلیدهایی که کشــورهای دیگر از 
فرش ایرانی انجــام می دهند، ما فرش هایی داریــم که در هیچ جای 
دنیا تولید نمی شــود. فرش های ریزباف ابریشمی ما را هیچ کشوری 
ندارد، رنگرزی های خاص گیاهی که در فرش ایرانی وجود دارد دیگر 
کشــورها ندارند. فرش ایرانی را هنر-صنعت می نامند درحالی که در 
نگاه مسئوالن به این موضوع، نه دیدگاه هنری وجود دارد و نه دیدگاه 
صنعتی.  اگر به چشم هنر به فرش ایرانی نگاه می شود باید ویژگی های 
خاص این هنر برجسته و معرفی شود تا بازارهای بین المللی بیشتری 

برای آن ایجاد شــود. اگر به چشــم صنعت به آن نگاه می شود، باید 
هزینه هایی که در طول سال ها به آن تحمیل شده از قبیل بیمه و هزینه 
مواد اولیه و چالش های صادراتی برداشــته شود تا این صنعت بتواند 

جایگاه خود را بازیابد.
رییس اتحادیــه تولیدکنندگان و بافندگان فرش دســتباف می گوید، 
با همه تقلب یا تقلیدهایی که کشــورهای دیگــر از فرش ایرانی انجام 
می دهند، ما فرش هایی داریم که در هیچ جای دنیا تولید نمی شــود. 
فرش هایی که رقبای ما هنوز برای فروش و بازاریابی از اسم برندهای 
فرش ما اســتفاده می کنند. االن فرش هایی به نام »نایین چین« یا 
»کاشــان چین« فروخته می شــود! چرا ما نباید بتوانیم از برندهای 

فرش ایرانی دفاع کنیم؟ 
این ناآگاهی و نبود شناخت در بازار داخل کشــور هم وجود دارد؛ این 
وضعیت در حالی اســت که قالی بافــان هنوز درگیــر ابتدایی ترین 
تسهیالت مانند بیمه هســتند و نبود آینده شغلی عمال بی رغبتی نسل 
جوان و تحصیلکرده برای ورود به این صنعت را در پی داشــته اســت 
اتفاقی که اگر ادامه دار باشد شــاید در آینده ای نه چندان دور از فرش 

اصفهان تنها نامی در خاطره ها باقی بماند.

مدیر عامل اتحادیه صنایع لبنی پاســتوریزه اســتان 
اصفهان، گفت: اگر افزایش قیمت پنیر یو اف، ماست 
2.۵ درصد چربی، انواع شــیر بالشــتکی و بطری با 
میزان چربی متفاوت سوال شود باید پاسخگو باشم؛ 
اما دیگر محصوالت لبنی تابع قیمت روز بازار اســت.
هومان امیری با بیان اینکه خرداد امســال قیمت ۱0 
قلم محصوالت لبنی از سوی ستاد تنظیم بازار کشور 
بر مبنای شــیر یارانه ای مجوز افزایش قیمت گرفت، 
تاکید کرد: بعد از این تاریخ اگر این لیست محصوالت 

گران شــود به عنوان تخلف باید با آن برخورد صورت 
گیرد.وی با بیــان اینکه مطابق قیمت گذاری ســتاد 
تنظیم بازار کشور، مجوز قیمت براساس قیمت شیر 
خام 2۹00 تومان تعیین شــد، اظهار کرد: متاســفانه 
برخی کارخانجات از دامداران شــیر خــام را با قیمت 
4000 هزار تومان باالتر خریداری می کنند، درحالی که 
قیمت گذاری ما براساس شــیر یارانه ای است.مدیر 
عامل اتحادیه صنایع لبنی پاستوریزه استان اصفهان با 
بیان اینکه از خرداد ماه به این طرف کارخانجات صنایع 
لبنی دیگر اجازه افزایش قیمت لبنیات را نداشته اند، 
یادآور شد: افزایش قیمت محصوالت به شرطی بود که 
محصول بر مبنای قیمت شیر خام 2۹00 تومان تولید 
شود.وی با تاکید بر اینکه قیمت دیگر محصوالت لبنی 

نیز براساس قیمت روز شیر خام مشخص می شود، 
گفت: اگر افراد معتقدند که این محصوالت گران شده 
می توانند موارد را به تعزیرات گزارش دهند.امیری در 
خصوص آخرین وضعیت کارخانجات صنایع لبنی با 
شیوع کرونا در کشور، اظهار کرد: متاسفانه از بعد کرونا 
شاهد کاهش مصرف از ســوی مردم هستیم و حتی 
صادرات محصوالت لبنی به دلیل بسته بودن مرزهای 
تجاری از کشور بسیار اندک است و کشور حتی موفق به 
صادرات شیر خشک نشده است.وی با اشاره به اینکه 
متاسفانه بســیاری از محصوالت کارخانجات لبنی به 
دلیل نبود مشــتری از بازار برگشت می خورند، تاکید 
کرد: زمانی که قیمت محصول افزایش می یابد میزان 

تقاضای مردم برای خرید لبنیات کمتر می شود.

مدیر عامل اتحادیه صنایع لبنی پاستوریزه استان:

لبنیات را گران نکردیم

خبر روز

با همه تقلب یا تقلیدهایی که کشورهای دیگر از فرش 
ایرانی انجام می دهند، ما فرش هایی داریم که در هیچ 
جای دنیا تولید نمی شود. فرش های ریزباف ابریشمی 

ما را هیچ کشوری ندارد

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:

 کشاورزی به تنهایی می تواند معیشت جمعیت
 ایران را تامین کند

یک عضو کمیسیون کشاورزی در مجلس شورای اسالمی گفت: اگر سیاست غلط در آب و کشاورزی 
نداشته باشیم و سرمایه گذاری مناســب در این بخش صورت گیرد، کشاورزی به تنهایی می تواند 
معیشــت جمعیت ایران را تامین کند.محمدتقی نقدعلی تصریح کرد: در بحث اشتغال یک سری 
سیاست گذاری های پایه ای و اساسی الزم اســت. برای مثال ایران ظرفیت های بزرگی در بخش 
کشاورزی دارد و اگر روی آب و زمین سرمایه گذاری های ویژه شود، اشتغال های پایدار زیادی ایجاد 
می شود که در تمام رده ها مشــکل اشتغال برطرف می شــود و نه تنها جوانان بیکار نمی مانند بلکه 
برای کشورهای حاشیه خلیج فارس و همسایه نیز می تواند اشتغال زایی کرد.این عضو کمیسیون 
کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس با بیان اینکه این ظرفیت وجود دارد که جمعیت ایران به 200 
میلیون نفر برسد، خاطرنشان کرد: امروز استان خوزستان با توجه به ظرفیت هایی که دارد به تنهایی 
می تواند ۱۵0 میلیون نفر را ارتزاق کند، اما وقتی از نعمت آب و زمین به درستی استفاده نمی شود و 

سیاست گذاری ها غلط است، این ظرفیت ها هدر می رود.

پروژه آزادراه شیراز به اصفهان مشکل اعتباری ندارد
استاندارفارس گفت: پروژه آزادراه شیرازبه اصفهان، مشکل تامین اعتبار ندارد و ۵00 میلیارد تومان 
به عنوان آخرین بخش اعتبارات دولتی آن قطعا تامین خواهد شد؛ همچنین با توجه به وعده امیر 
حاتمی وزیر محترم دفاع، نقدینگی الزم از طرف شــریک این پروژه نیز تامین می شود.عنایت ا... 
رحیمی افزود: کنترل پروژه آزادراه شیراز به اصفهان باید به شکل روزانه انجام شود تا بتوان در موعد 
مشخص، یعنی پایان زمان قانونی کار دولت تدبیر و امید، شاهد بهره برداری از آن بود.وی تاکید کرد: 
با توجه به وعده های داده شده و انتظارات مردم باید با برنامه ریزی دقیق و با ایثار و عشق تکمیل 
بخش های باقی مانده این پروژه را دنبال کرد.اســتاندارفارس با بیان این که برای اتمام پروژه در 
موعد مقرر، باید تامین آسفالت را به پیمانکاران متعدد واگذار کرد، ادامه داد: جهت تامین خدمات 
زیرساختی مانند امکانات ارتباطاتی و همچنین خدمات رفاهی و ایستگاه های پلیس باید اقدامات 

الزم به منظور آماده سازی این امکانات قبل از بهره برداری از آزادراه انجام شود.

 101 شهر استان اصفهان مشمول نظام تهیه
 طرح های جامع هستند 

 معاون شهرســازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی اســتان اصفهان با بیان اینکه »طرح های 
جامع« اولین سطح از طرح های توسعه شهری هســتند، گفت:این طرح ها با یک افق بلندمدت 
۱0 تا ۱۵ ســاله، نحوه اســتفاده از زمین برای کاربری هــای مختلف در محدوده و حریم شــهر را 
تعیین کرده و اولویت مناطق را از نظر بهســازی و نوســازی مشــخص می  کننــد. محمد بنائیان، 
افزود: »طرح های جامع« عالوه بر ارائه اسناد نقشــه ای، ضوابط مربوط به حفظ و ارتقای کیفیت 
محیطی مناظر طبیعــی، تاریخی و مصنــوع را نیز وضع می کنند کــه تا قبل از ســال ۱۳۸۶، تنها 
20 شــهر بزرگ اســتان دارای طرح جامع مصوب بودند؛ اما با توجه به مصوبه سال ۱۳۸۶ هیئت 
محترم دولت مبنی بر تهیه طرح جامع برای کلیه شــهرهای کشــور، ایــن اداره کل اقدام به تهیه 
طرح جامع برای ۸۱ شــهر دیگر اســتان  کرد.  بنائیان ادامه داد: براین اساس در مجموع ۱0۱ شهر 
اســتان مشــمول نظام تهیه طرح های جامع  و هفت شــهر دیگر شامل، ســین، اصغرآباد، زیار، 
زازران، باغشاد، طرق رود و دهسرخ به لحاظ دســتورالعمل های مربوط مشمول نظام تهیه طرح 
 هادی شهری هســتند که در حال حاضر همگی به استثنای شهر دهســرخ از طرح هادی مصوب

 برخوردارند.  

کافه اقتصاد

اخبار

نایب رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان با اشاره به کاهش ارزش پول ملی در سال های گذشته، گفت: همانطور که همه اقالم مصرفی مردم 
در این مدت متناسب با قیمت ارز افزایش یافت، دلیل اصلی گرانی مسکن نیز تورم ناشــی از افزایش قیمت دالر است.علی محجوب اظهار کرد: گرانی مسکن 
مسئله بسیار واضح و محصول روشنی از تورم کشور است، ارزش پول ملی در دو سال گذشته کاهش بی سابقه ای داشته و قیمت ارز پنج برابر افزایش یافته است.

وی افزود: اثرات این موضوع بال فاصله بر سایر موارد نمایان می شود و با تاخیر به بخش مسکن نیز رسیده است، اگر دقت کنیم خودرو و اتومبیل های تولید داخل 
و وارداتی همزمان با افزایش قیمت ارز و متناسب با آن گران می شــود و پس از آن نیز ارزان نخواهند شد، مواد مصرفی مردم نیز به همین ترتیب گران می شود.

نایب رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان اســتان اصفهان گفت: هزینه های ساختمان، شامل خرید مصالح ســاختمانی، خرید زمین، نیروی انسانی و 
هزینه هایی است که بابت صدور پروانه ساختمان به شهرداری پرداخت می شود.محجوب افزود: تمام این هزینه ها متناسب با قیمت ارز افزایش می یابد آنچنان 
که دستمزد نیروی انسانی که دو سال پیش روزی ۵0 هزار تومان بوده اکنون حداقل روزی ۱۵0 هزار تومان است.وی اضافه کرد: هزینه های جاری ساختمان و 

آب و برق کارگاه های ساختمانی نیز چندین برابر شده است، شهرداری ها نیز ساالنه حداقل بین ۳0 تا ۷0 درصد هزینه پروانه ساختمانی را افزایش می دهند.

گرانی مسکن، به دلیل تورم ناشی از افزایش قیمت دالر است

اجرای 4 حکم 
قضایی ناقضان 
حریم و بستر 

زاینده رود 
معاون حفاظت و بهره برداری 
شرکت آب منطقه ای اصفهان 
از اجرای چهــار حکم قطعی 
قضایی ناقضان حریم و بستر 
رودخانه زاینده رود طی 20 روز 

گذشته خبر داد.

وز عکس ر

رییس سازمان صمت استان:

 حمایت های به عمل آمده 
از بنگاه های کوچک کافی 

نیست
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان گفت: به منظــور جهت دهی صحیح 
تاسیس و راه اندازی واحدها و صنایع کوچک، 
از سال گذشته تدوین سند آمایش، ساماندهی 
نــوع ســرمایه گذاری و تعییــن اولویت های 
ســرمایه گذاری به تفکیک شهرستان انجام 
گرفته اســت.ایرج موفق با بیــان اینکه باید 
عمده مشــکالت واحدهای مستقر در استان 
مورد بررسی و شناسایی قرار گیرد، ادامه داد: 
در همین راســتا نیز به تفکیک شهرستان ها 
عمده مشکالت خاص واحدها شناسایی شده 
و ضمن پیگیری از طریق ســتاد تســهیل در 
شهرستان ها و یا استان، رفع مشکالت واحدها 

در دستور کار قرار دارد. 
موفق با بیــان اینکــه شــرکت های کوچک 
و متوســط در شــناخت مشــکالت و تعیین 
کمک های مورد نیاز خود نیز مشــکل دارند، 
افزود: عــالوه بر آن ضعف هــا و ناتوانی هایی 
چون کمبود منابع مالی و مشــکالت موجود 
در به دست آوردن تســهیالت بانکی، کم بودن 
نیروی متخصص در صنایــع و ناکافی بودن 
دانش و مهارت نیروی موجود، ماشین آالت 
کهنه و قدیمی، باال بودن نرخ بهره تسهیالت، 
مبهم بودن برخی از قوانین و مقررات بازرگانی 
و تجاری، افزایش واسطه های تولیدی، قاچاق 
کاال به کشور، تعداد زیاد رقبای فعلی خارجی در 
بازار، اقبال مصرف کنندگان داخلی به استفاده 
از محصوالت مشــابه خارجی، ســنتی بودن 
فعالیت هــا در حوزة صنعــت و کمبود دانش 
اقتصادی، مالی و مدیریتی بــه ویژه در زمان 
تاسیس، به عنوان مانعی برای فعالیت بهینه 
بنگاه های کوچک و متوسط صنعتی به شمار 
می آیند و برطرف شــدن این موانع که هم به 
خود شرکت ها و هم به دولت بر می گردد تا حد 
زیادی می تواند فرصت های کارآفرینی فراوانی 
را در صنایع کوچک و متوســط فراهم کرده و 
توسعه متوازن و پایدار بخش تولید و صنعت 

کشور را به همراه داشته باشد.
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آگهی

مفاد آراء
5/122 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

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

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

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

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

بخش 1 کاشان )خریدای از عادل و محمد صادق خیمه کبود ( 
3(رای شــماره 139960302034001947 هیأت دوم. علی کاظــم زاده  فرزند محمد 
بشماره شناســنامه 1309صادره از کاشــان بشــماره ملی 1261726545- ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 52/05 مترمربع بشماره18 از 17 فرعی )قبال شماره2و3 و4 و13 و14 
فرعی بوده( ازپالک8290- اصلی واقع در بخش 1 کاشان خریداری از حسن حسن زاده 

و عزت  رضازاده( 
4( رای شماره 13999030203402874هیأت دوم . زهرا شیر خدای کاشانی فرزند ماشااله 
بشماره شناسنامه 0صادره از کاشان بشماره ملی 1250375347 - سه دانگ ازششدانگ 
یکبابخانه بمســاحت 85/90 مترمربع بشــماره 10241 از 8079 /412  فرعی  از پالک 

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

پالک 11- اصلی واقع در زیدی   بخش2 کاشان )خریداری از زهرا گندمی(
6( رای شــماره 13996030203402897 هیــأت اول . هما بنده علــی مرقی  فرزند 
علی آقا بشماره شناسنامه 6 صادره از کاشان بشــماره ملی 1262874874 - سه دانگ 
ازششــدانگ اعیانی احداثــی درعرصه موقوفه بمســاحت 220/35 مترمربع بشــماره 
 10242 فرعی مجزی از 357 فرعی   از پالک 11- اصلی واقع در زیدی   بخش2 کاشان

 )مالکیت رسمی(
7( رای شــماره 13996030203402896 هیأت اول . عباس باقــری فرزند عبدالصمد  
بشــماره شناســنامه 6 صادره از کاشــان بشــماره ملی 12628772790 -   سه دانگ 
ازششــدانگ اعیانی احداثی در عرصه موقوفه بمســاحت 220/35 مترمربع بشــماره 
 10242 فرعی مجزی از 357 فرعی   از پالک 11- اصلی واقع در زیدی   بخش2 کاشان 

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

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

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

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

در دشت حکیم  بخش 2 کاشان )مالکیت رسمی( 
12( رای شــماره13996030002734 هیأت اول .علیرضا رجب زاده یزدی فرزند  جواد 
بشماره شناسنامه 103صادره از کاشان بشماره ملی 1262029406- ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 169/51 مترمربع بشماره 24847 فرعی  ازپالک15- اصلی  واقع در ناجی آباد  

بخش 2 کاشان )مالکیت رسمی((                                                                               
13( رای شماره13996030002735 هیأت اول .زهرا ملک آبادی فرزند  ماشااله بشماره 
شناســنامه 1386صادره از کاشان بشــماره ملی 1261914678- ششدانگ یکبابخانه 
بمســاحت 160 مترمربع بشــماره 24848 فرعی  ازپالک15- اصلی  واقع در ناجی آباد  

بخش 2 کاشان )مالکیت رسمی((                                                                               
14 ( رای شــماره13996030002737 هیأت دوم .فاطمه زینلی فرزند  رمضان بشماره 
شناســنامه 1971صادره از کاشان بشــماره ملی 1261788354- ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 109/50 مترمربع بشماره 24850 فرعی  مجزی از 8012 فرعی از  پالک15- 
اصلی  واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان )مالکیت رسمی(                                                                               
15( رای شــماره13996030002127 هیأت دوم .زهره رهبر نژاد فرزند ماشااله بشماره 
شناســنامه 4113صادره از کاشان بشــماره ملی 1260401219- ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 317/50 مترمربع بشــماره 24851 فرعی  از پالک15- اصلی  واقع در ناجی 
آباد  بخش 2 کاشان )خریدای از احسان عالمی  و زهرا هنر مند  نیاسر به والیت پدرش (                                                                               
 16( رای شماره1399603001818 هیأت اول .علی اکبر رحیمی فرزندنعمت اله بشماره 
شناســنامه 21صادره از دلیجان بشــماره ملی 0579810240-  ششــدانگ یکبابخانه 
بمســاحت 160 مترمربع بشــماره 24852 فرعی از پالک15- اصلی  واقع در ناجی آباد  

بخش 2 کاشان )مالکیت رسمی  (  
17( رای شــماره1399603002920 هیأت اول .حمید رضا فدائی فینی  فرزند  حســین 
بشماره شناســنامه 152صادره از آران و بیدگل بشماره ملی 6199609311-  ششدانگ 
چهار دیواری مشتمل بر اعیان بمساحت 151 مترمربع بشماره 24853 فرعی از پالک15- 

اصلی  واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان )مالکیت رسمی  ( 
 18 ( رای شماره13996030002512 هیأت اول . جبار صفاری طاهری فرزند  ابوالفضل 

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

کاشان )مالکیت رسمی (                                                                               
 19 ( رای شــماره13996030002592 هیــأت دوم .مصطفــی فهیمــی تبــار فرزند  
نعمت اله بشــماره شناســنامه1447صادره از کاشان بشــماره ملی 1262373093-  
ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 125 مترمربــع بشــماره 24855 فرعــی 
 مجزی از 5026  فرعــی از پــالک 15- اصلی  واقــع در ناجی آباد  بخش 2 کاشــان

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

واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان )مالکیت رسمی  (     
21( رای شــماره1399603024002747 هیــأت اول .محمد صــادق مازوچی فرزند  
غالمحسین بشــماره شناســنامه 0 صادره از کاشــان بشــماره ملی 1250534569-  
ششــدانگ قطعه زمین محصور مشــتمل بر ســاختمان بمســاحت 182/54 مترمربع 

 بشــماره 24858 فرعــی از پالک 15- اصلــی  واقــع در ناجی آباد  بخش 2 کاشــان
 )مالکیت رسمی  (                                                                               

22 ( رای شماره1399603024002754 هیأت اول. غالمحسین مازوچی فرزند  محمد  
بشماره شناســنامه684صادره از کاشان بشــماره ملی 1262277477-  ششدانگ چها 
ردیواری محصور مشتمل بر ساختمان بمساحت 182/54 مترمربع بشماره 24859 فرعی 
از پالک 15- اصلی  واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان )مالکیت رسمی  (                                                                               
23 ( رای شــماره1399603024002313 هیأت اول. حسین زارع فرزند  محمد  بشماره 
شناسنامه6صادره از کاشان بشماره ملی 1263011675-  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
100 مترمربع بشماره 24860 فرعی مجری از 5709  فرعی از پالک 15- اصلی  واقع در 

ناجی آباد  بخش 2 کاشان )مالکیت رسمی (          
24( رای شــماره13996030240003580 هیأت اول. ســید محمد رضا  ساداتی فرزند  
سید اصغر  بشماره شناسنامه0صادره از کاشان بشماره ملی 1250226848 - ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 108/77 مترمربع بشماره 24870 فرعی  از پالک 15- اصلی  واقع در 

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

اصلی  واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان )مالکیت رسمی  (    
 26( رای شــماره1399603024002957 هیأت اول. سید رضا اســمعیلی  فرزند  سید 
مهدی  بشــماره شناســنامه3649صادره از نراق  بشــماره ملی 0579443957-  سه 
دانگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 114/85 مترمربع بشــماره 24872 فرعی 
 مجــری از 241  فرعی از پــالک 15- اصلــی  واقع در ناجــی آباد  بخش 2 کاشــان

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

کاشان )مالکیت رسمی  (       
28( رای شــماره1399603024002384 هیــأت اول. زهــرا جعفــری فرزند دخیل 
عباس بشماره شناســنامه4936صادره از اردستان بشــماره ملی 1188936565-  سه 
دانگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 185/90 مترمربع بشــماره 24874 فرعی 
 مجــزی از 10057 فرعی  از پــالک 15- اصلی  واقــع در ناجی آباد  بخش 2 کاشــان 

)مالکیت رسمی  (    
29( رای شماره1399603024002380 هیأت اول. محمود عابدیان فرزند عبدالحسین 
بشماره شناسنامه34صادره از زواره بشماره ملی 1189526522-  سه دانگ از  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 185/90 مترمربع بشماره 24874 فرعی مجزی از 10057 فرعی  از 

پالک 15- اصلی  واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان )مالکیت رسمی  (    
30( رای شماره1399603024003741 هیأت دوم. شیما تراشی فرزند محمود بشماره 
شناســنامه1558صادره از کاشان بشــماره ملی 1262043956-  ششدانگ یکبابخانه 
بمســاحت 134/15 مترمربع بشــماره 24875 فرعی مجــزی از 3738 فرعی از پالک 

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

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

ناجی آباد  بخش 2 کاشان )مالکیت رسمی  (    
33( رای شــماره1399603024003593 هیأت اول. فائزه رودخانــه فینی فرزند علی 
بشماره شناسنامه962صادره از کاشان بشماره ملی 1263567967-  ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 99/20 مترمربع بشماره 24877 فرعی از پالک 15- اصلی  واقع در ناجی آباد  

بخش 2 کاشان )مالکیت رسمی  (    
34( رای شماره1399603024003171 هیأت اول. نفیسه نورالدینی ساری فرزند  علی 
بشماره شناسنامه2288صادره از قم بشماره ملی 0385184484-  سه دانگ از  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 255/88 مترمربع بشماره 24878 فرعی از پالک 15- اصلی  واقع در 

ناجی آباد  بخش 2 کاشان )مالکیت رسمی (    
35( رای شــماره1399603024003163 هیأت اول. حسن کریمی ساری فرزند رحمت 
اله بشماره شناســنامه668صادره از کاشان بشــماره ملی 1261237064-  سه دانگ از  
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 255/88 مترمربع بشــماره 24878 فرعی از پالک 15- 

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

15- اصلی  واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان )مالکیت رسمی  (    
37( رای شــماره1399603024003579 هیأت اول. حســن زارع فرزند تقی  بشماره 
شناســنامه1088صادره از کاشان بشــماره ملی 1261957962-  ششدانگ یکبابخانه 
بمســاحت 145/25 مترمربع بشــماره 24880 فرعی مجزی از  17331 فرعی از پالک 

15- اصلی  واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان )مالکیت رسمی  (    
38( رای شماره1399603024003591 هیأت اول. ســمانه رزاقی فرزن اسداله بشماره 
شناسنامه0صادره از کاشان بشماره ملی 1250002680-  سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 158/5 مترمربع بشماره 24881 فرعی از پالک 15- اصلی  واقع در ناجی آباد  

بخش 2 کاشان )مالکیت رسمی  (    
39( رای شماره1399603024003592 هیأت اول. مرتضی باغ شیخی مفردفرزنداحمد 
بشماره شناسنامه645صادره از کاشان بشماره ملی 1262078121-  سه دانگ از ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 158/5 مترمربع بشماره 24881 فرعی از پالک 15- اصلی  واقع در 

ناجی آباد  بخش 2 کاشان )مالکیت رسمی (    
40( رای شــماره1399603024003569هیأت اول. ام البنین انصاری فرزند محمدعلی 
بشــماره شناســنامه436صادره از اصفهان بشــماره ملی 1289495793- سه دانگ 
ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 160 مترمربع بشماره 24909 فرعی از پالک 15- اصلی  

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

ناجی آباد  بخش 2 کاشان )مالکیت رسمی  (    
42( رای شماره1399603024003103 هیأت دوم. ابوالفضل رضائی کیا فرزند  سلطانعلی  
بشماره شناســنامه4203صادره از کاشــان بشــماره ملی 1261018370-  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 118/30 مترمربع بشماره 24917 فرعی از پالک 15- اصلی  واقع در 

ناجی آباد  بخش 2 کاشان )مالکیت رسمی  (    
43( رای شــماره1399603024003876 هیأت دوم. مهدی رضائی فرزند غالمعباس  
بشــماره شناســنامه1122صادره از دلیچان بشــماره ملی 0579501086-  ششدانگ 
یکبابخانه بمســاحت 135 مترمربع بشــماره 24918 فرعی مجــزی ز 3034 از پالک 

15-  اصلی  واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان )مالکیت رسمی  (    
44( رای شــماره1399603024003711هیأت اول. بهامیــن اســماعیلی علــی 
آبــادی فرزندمحمدعلــی بشــماره شناســنامه 0 صــادره از کاشــان بشــماره ملی 
1250946743-  ششــدانگ یکباب مغازه بمســاحت 25 مترمربع بشــماره 24919 
 فرعی مجــزی از 7194 فرعی  از پالک 15- اصلی  واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشــان

 )مالکیت رسمی (    
45( رای شماره1399603024003929 هیأت اول. بنیامین اسماعیلی علی آبادی  فرزند 
محمدعلی بشماره شناســنامه 0 صادره از آران و بیدگل بشــماره ملی 6190112994-  

ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 25 مترمربع بشماره 24920 فرعی مجزی از 7194 فرعی  
از پالک 15- اصلی  واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان )مالکیت رسمی (    

46( رای شماره1399603020341003930 هیأت اول .محمدرضا  زراعت کاشانی  فرزند 
اکبر  بشماره شناسنامه 6560 صادره از کاشان  بشماره ملی 1263378110-  ششدانگ 
یکبابخانه  بمســاحت 132/84 مترمربع بشــماره 6589 فرعی مجــزی از 69 فرعی  از 

پالک23- اصلی  واقع در درب فین بخش 2 کاشان )مالکیت رسمی( 
47( رای شماره1399603020341014836 هیأت دوم .حمیدرضا زارع کوچه صالح آباد 
فرزند ماشااله بشماره شناسنامه 1775 صادره از کاشــان  بشماره ملی 1262005477-  
ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 157/40 مترمربع بشماره 7285 فرعی مجزی از 186 فرعی  

از پالک23- اصلی  واقع در درب فین بخش 2 کاشان )مالکیت رسمی( 
48(رای شماره 139960302034003514هیأت اول .شهره سادات میرصیفی فرد فرزند 
سید مرتضی بشــماره شناسنامه 2981صادره از کاشان بشــماره ملی 1262101451- 
ششدانگ قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان بمساحت 191/50 مترمربع بشماره 7286 
فرعی مجزی از 88 فرعی ازپالک23- اصلی واقع در درب فین بخش2 کاشان)مالکیت 

رسمی( 
49(رای شــماره 139960302034003676هیــأت دوم .زهرا لوزعی  فرزند ماشــااله 
بشــماره شناســنامه 51350صادره از کاشــان بشــماره ملی 1260503518-  ســه 
دانگ از ششــدانگ  یکبابخانــه بمســاحت 120/40 مترمربع بشــماره 7287 فرعی 
 مجــزی از 361 فرعــی ازپــالک23- اصلــی واقــع در درب فین بخش2 کاشــان

)خریداری از سید احمد رضوی(
50(رای شماره 139960302034003675 - هیأت دوم .امیر حسین خاشعی فرزند محمد 

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

بخش2 کاشان)خریداری از سید احمد رضوی ( 
51(رای شــماره 139960302034002291هیأت دوم .ماشــااله عبداله زاده حســن 
آبادی  فرزند رضا بشــماره شناسنامه 0 صادره  ازکاشان بشــماره ملی 1250142849-  
ششدانگ یکدرب  باغ مشــتمل بر اعیان  بمســاحت 473/70 مترمربع بشماره 1527 
 فرعی مجــزی از 10 فرعــی ازپــالک24- اصلی واقــع در دیزچه  بخش2 کاشــان

)خریداری از جعفر پاکیزه( 
52(رای شــماره 139960302034003575هیــأت اول .حمید رضا مشــیری فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 537 صادره از کاشــان بشماره ملی 1262276004- ششدانگ  
یکبابخانــه بمســاحت 5954/95 مترمربع بشــماره 1531 فرعی مجــزی از  1035 و 
 1021 و 148 و147و146 فرعــی ازپــالک24- اصلی واقع در دیزچه بخش2 کاشــان

)مالکیت مشاعی( 
53(رای شــماره13996030203415155 هیأت اول.طاهره باغبانــی فرزند علی اکبر  
بشماره شناسنامه3751صادره از کاشان بشماره ملی1261013794-ششدانگ یکبابخانه 
و باغچه بمساحت 1224/77 مترمربع بشماره12088فرعی مجزی از 593 فرعی از پالک 

33- اصلی واقع درفین کوچک  بخش2 کاشان)مالک رسمی( 
54(رای شــماره13996030203415154 هیأت اول.لیال جویبازاه فینی فرزند اسداله 
بشماره شناسنامه1674صادره از کاشان بشماره ملی1261963822-ششدانگ یکباب 
دامداری بمساحت 426 مترمربع بشــماره12089فرعی مجزی از 379 فرعی از پالک 

33- اصلی واقع درفین کوچک  بخش2 کاشان)مالک رسمی( 
55(رای شــماره13996030203412091 هیأت اول.ســید علیرضا مهندســی فرزند 
سید حسین بشــماره شناســنامه0صادره از کاشان بشــماره ملی1250612179- سه 
دانگ از ششــدانگ یکبابخانــه  بمســاحت 225/45 مترمربع بشــماره12091 فرعی 
 مجــزی از 379 فرعــی از پــالک 33- اصلی واقــع درفین کوچک  بخش2 کاشــان

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

33- اصلی واقع درفین کوچک  بخش2 کاشان)مالک رسمی( 
57(رای شــماره139960302034003160 هیــأت اول. مرتضــی زارع فرزند احمد 
بشماره شناسنامه370صادره از کاشان بشــماره ملی 1261742907- ششدانگ  قطعه 
زمین محصور  مشــتمل بر ساختمان بمســاحت702مترمربع بشــماره 12094 فرعی 
 مجزی از 11841 فرعــی از پالک 33- اصلــی واقع درفین کوچک بخش2 کاشــان

)مالکیت مشاعی  ( 
58(رای شماره139960302034003577 هیأت اول. جعفر قصابی فرزند ماشااله بشماره 
شناســنامه455صادره از کاشان بشــماره ملی 1263572316- ششدانگ  قطعه زمین 
مشتمل بر اعیان  بمساحت 205/96 مترمربع بشماره 12095 فرعی مجزی از 16 فرعی از 

پالک 33- اصلی واقع درفین کوچک بخش2 کاشان)مالکیت مشاعی  ( 
59(رای شــماره1399603020340002359 هیأت دوم . صدیقه راستان فرزند فضل 
اله بشماره شناسنامه 985 صادره از کاشان بشــماره ملی 1261862589- سه دانگ از 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 126/65 مترمربع بشــماره 7790 فرعی مجزی از 6319 
فرعی از پالک 34- اصلی واقع درفین بزرگ بخش2 کاشــان)خریداری از سید عباس 

احمدی  (
60(رای شــماره1399603020340002357 هیأت دوم . ســید محمد احمدی حسن 
آبادی  فرزند ســید عباس بشــماره شناســنامه 4686 صادره از کاشان بشــماره ملی 
1261023218- ســه دانگ از ششــدانگ یکبابخانــه  بمســاحت 126/65 مترمربع 
 بشــماره 7790 از 6319 فرعی از پالک 34- اصلی واقع درفین بزرگ بخش2 کاشــان

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

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

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

واقع درفین بزرگ بخش2 کاشان)مالک رسمی( 
64( رای شــماره139960302034002718 هیــأت دوم.ســید حجت اله حســن پور 
فینی فرزند ســید عباس  بشــماره شناســنامه 4328 صادره ازکاشــان بشــماره ملی 
1263355803- سه دانگ از ششــدانگ  یکبابخانه بمساحت 263/40 مترمربع بشماره 
 2127 فرعی مجــزی از 132 فرعی از پــالک 40- اصلی واقع در حســن آباد بخش2

) مالکیت مشاعی(
65( رای شماره139960302034002717 هیأت دوم.مهسا آقاجانی قزاآنی فرزند حمید 
رضا  بشماره شناسنامه4328 صادره ازکاشان بشماره ملی 1263355803- سه دانگ از  
از ششدانگ  یکبابخانه بمساحت 263/40 مترمربع بشماره 2127 فرعی مجزی از 132 

فرعی از پالک 40- اصلی واقع در حسن آباد بخش2) مالکیت مشاعی(
66( رای شــماره139960302034000829 هیــأت دوم.طاهــره اکبــری لتحــری 
فرزند قاســم بشماره شناســنامه 77 صادره ازکاشــان بشــماره ملی1262894670- 
چهاردانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 333/78 مترمربــع بشــماره 
 7342 فرعی مجــزی از 1459 فرعــی از پــالک 45- اصلی واقــع در لتحر بخش2

) خریداری از عباس حاجی زاده و غیره((
67( رای شــماره139990302034000826 هیأت دوم.روح الــه  حاجی زاده لتحری  
فرزند عباس بشــماره شناســنامه 73 صادره ازکاشان بشــماره ملی1263020054- 

333 مترمربــع بشــماره  دودانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 78/
 7342 فرعی مجــزی از 1459 فرعــی از پــالک 45- اصلی واقــع در لتحر بخش2

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

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

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

واقع در لتحر بخش2)مالکیت رسمی( 
71( رای شــماره139960302034002844 -هیأت اول کوکب اله بخش  فرزند سیف 
اله بشماره شناسنامه 2996 صادره از تهران بشــماره ملی 0051718316 - ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 65/76 مترمربع بشماره 7349 فرعی مجزی از 322 فرعی از پالک 

45- اصلی واقع در لتحر بخش2)مالکیت رسمی( 
72( رای شماره139960302034002880 -هیأت اول . سید حسین سید حمامی  فرزند 
سید ماشااله بشماره شناسنامه 806 صادره ازکاشان بشماره ملی1261734726- ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 80/11 مترمربع بشماره 7350 فرعی مجزی از 322 فرعی از پالک 

45- اصلی واقع در لتحر بخش2)مالکیت رسمی((
73( رای شــماره139960302034002273 -هیأت اول سمیه ماش کار لتحری فرزند 
علی محمد بشماره شناسنامه 0 صادره ازکاشان بشماره ملی1250259118- ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 110/15 مترمربع بشماره 7351 فرعی مجزی از 1343 فرعی از پالک 

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

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

فرعی از پالک 45- اصلی واقع در لتحر بخش2)مالکیت رسمی((
76( رای شــماره1399603020340015091-هیأت دوم . زینــب دهقــان فرزنــد 
علی نقی بشــماره شناســنامه 1111 صادره از کاشان بشــماره ملی1262039487-

دو دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 154/80 مترمربــع بشــماره 7353 
 فرعــی مجــزی از 391 فرعــی از پــالک 45- اصلــی واقــع در لتحــر بخــش2

)خریداری از حسین حاجی زاده لتحری ((
77( رای شــماره1399603020340015090 -هیأت دوم- محمد رضا تخت کشیان 
برزکی  فرزند خسرو بشماره شناسنامه 33 صادره از برزک بشماره ملی4-1263005136 
دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 154/80 مترمربع بشماره 7353 فرعی مجزی 
از 391 فرعی از پالک 45- اصلی واقع در لتحر بخش2)خریداری از حســین حاجی زاده 

لتحری ((
 78( رای شــماره139960302034013196 هیأت دوم.مریم طحان زاده فرزند قاسم 
بشماره شناســنامه 68صادره ازکاشان بشــماره ملی1262945291-شش هفتم دانگ 
مشاع به استثنای بهای ثمن عرصه و اعیان از ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 312/80 
مترمربع بشــماره 7354 فرعی مجزی از 831 فرعی از پــالک 45- اصلی واقع در لتحر 

بخش2)انتقال قهری( 
79( رای شماره139960302034013193 هیأت دوم.ام البنین طحان زاده لتحری فرزند 
قاسم بشماره شناسنامه 96صادره ازکاشان بشماره ملی1262989523- شش هفتم دانگ 
مشاع به استثنای بهای ثمن عرصه و اعیان از ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 312/80 
مترمربع بشــماره 7354 از 831 فرعی از پالک 45- اصلی واقع در لتحر بخش2)انتقال 

قهری( 
80( رای شــماره139960302034013192 هیأت دوم.زهره طحان زاده لتحری فرزند 
قاسم بشماره شناسنامه 1996صادره ازکاشان بشماره ملی1261046447- شش هفتم 
دانگ مشــاع به اســتثنای بهای ثمن عرصه و اعیان از ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 
312/80 مترمربع بشماره 7354 از 831 فرعی از پالک 45- اصلی واقع در لتحر بخش2 

)انتقال قهری( 
81( رای شــماره139960302034013195 هیأت دوم.اکرم طحان زاده لتحری فرزند 
قاسم بشماره شناسنامه 1678صادره ازکاشان بشماره ملی1261043367- شش هفتم 
دانگ مشاع به استثنای بهای ثمن عرصه و اعیان از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 312/80 
مترمربع بشــماره 7354 از 831 فرعی از پالک 45- اصلی واقع در لتحر بخش2)انتقال 

قهری( 
82( رای شماره139960302034013194 هیأت دوم.طاهره طحان زاده لتحری فرزند 
قاسم بشماره شناسنامه 2760صادره ازکاشان بشماره ملی1261048751- شش هفتم 
دانگ مشاع به استثنای بهای ثمن عرصه و اعیان از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 312/80 
مترمربع بشــماره 7354 از 831 فرعی از پالک 45- اصلی واقع در لتحر بخش2)انتقال 

قهری( 
83( رای شــماره139960302034013191 هیأت دوم.زهرا طحان زاده لتحری فرزند 
قاسم بشماره شناسنامه 1525صادره ازکاشان بشماره ملی1261041828- شش هفتم 
دانگ مشــاع به اســتثنای بهای ثمن عرصه و اعیان از ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 
 312/80 مترمربع بشماره 7354 از 831 فرعی از پالک 45- اصلی واقع در لتحر بخش2

)انتقال قهری( 
84( رای شماره139960302034013197 هیأت دوم.فاطمه طحان زاده لتحری فرزند 
قاسم بشماره شناسنامه 1615صادره ازکاشان بشماره ملی1262032725- شش هفتم 
دانگ مشاع به استثنای بهای ثمن عرصه و اعیان از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 312/80 
مترمربع بشــماره 7354 از 831 فرعی از پالک 45- اصلی واقع در لتحر بخش2)انتقال 

قهری( 
85( رای شماره139960302034003373 هیأت اول.مهدی زینلی لتحری  فرزندفرامرز 
بشماره شناســنامه 0صادره از کاشان بشــماره ملی1250261031 -ششدانگ یکباب 
ساختمان بمساحت 158/12 مترمربع بشماره 7355 فرعی مجزی از 2024 فرعی از پالک 

45- اصلی واقع در لتحر بخش2)مالک رسمی(
86( رای شماره13996030203402913هیأت اول.الهام شایان نژاد فرزند ماشااله بشماره 
شناســنامه 3972 صادره از کاشان بشــماره ملی1261986806- ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت127/30مترمربع بشــماره15329فرعی مجزی از 14901فرعی ازپالک49- 

اصلی واقع درصفی آباد بخش2 کاشان )مالک رسمی(
87( رای شــماره139960302034002855هیأت دوم .آســیه زارع فرزنــد محمــد 
بشــماره شناســنامه 401صادره از کاشــان بشــماره ملی1261904400- ششدانگ 
یکبابخانــه بمســاحت202/16 مترمربــع بشــماره15330 فرعــی مجــزی از 
 1348/4165 فرعــی از پــالک 49- اصلــی واقــع درصفــی آباد بخش2 کاشــان 

)خریداری از حاج میرزا ارباب سرنجی(
88( رای شــماره139960302034002679هیأت دوم .ربابــه کریــم فرزنــد علــی  
بشــماره شناســنامه 2260صادره از کاشــان بشــماره ملــی1261666453-  ســه 
دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت88/20 مترمربع بشــماره15331 فرعی 
 مجــزی از 3586فرعــی ازپــالک49- اصلــی واقع درصفــی آباد بخش2 کاشــان

 )خریداری ازرحمت اله فالح(
بقیه در صفحه 5
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مدیرکل آموزش و پرورش استان:

معلمان خرید خدمات حقوق خود را از موسسان بخواهند
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: حق الزحمه  نیروهای خرید خدمات آموزشی را تا پایان 
آذرماه ۹۸ به موسســان طرف قرارداد پرداخت کرده ایم و موسســان نیز باید حق الزحمه نیروی خرید 
خدمات طرف قرارداد خود را پرداخت کرده باشند. وی درباره مشکالت معلمان خرید خدمات آموزشی و 
گالیه آنها از عدم پرداخت مطالبات شان اظهار داشت: نیروهای خرید خدمات آموزشی با موسساتی که 
با ما قرارداد می بندند طرف حساب هستند و اداره کل آموزش و پرورش استان از این موسسات خدمات 
آموزشی می خرد که نرخ آن را نیز وزارتخانه تعیین کرده است.محمد اعتدادی افزود: به جرأت می گویم 
که استان اصفهان باالترین نرخ پرداخت به نیروهای خرید خدمات آموزشی در کشور را دارد و این نرخ در 

چارچوب قوانین به همراه بیمه به آنها پرداخت می شود.

خدمات ویژه کنکور به دانش آموزان نیازمند اصفهانی
کمیته امداد امام خمینی)ره( استان اصفهان با راه اندازی مرکز مشاوره تحصیلی به فرزندان مدد جویان 
زیر پوشش این نهاد خدمات مشاوره تحصیلی ویژه کنکور ارائه می کند.کریم زارع برنامه این نهاد برای 
کنکور امســال را ایجاد کمپ های مطالعه در اردوگاه ها و اماکن مربوط به این نهاد به همراه فراهم کردن 
بستر مناسب برای تمرکز بر مطالعه بیان کرد و گفت: ارائه خدمات به این دانش آموزان و بهره مندی آن ها 
از کالس ها و آزمون های کنکور، به صورت آنالین و با همکاری موسسات معتبر و نامدار علمی-آموزشی 
ادامه دارد.وی با اشاره به بهره مندی ۴۵۰ دانش آموز تحت حمایت کمیته امداد استان اصفهان در آستانه 
کنکور از این خدمات افزود: عالوه بر کالس ها و آزمون های آزمایشی در هفته های پایانی قبل از آزمون با 
راه اندازی مرکز مشاوره تحصیلی در استان، به این دانش آموزان مشاوره های الزم برای حفظ انگیزه و 

آمادگی تحصیلی و همچنین روش های غلبه بر اضطراب و استرس، ارائه می شود.

نوبت گیری 31 هزار دانش آموز اصفهانی در طرح سنجش
۳۱ هزار از ۵۱ هزار دانش آموز اصفهانی برای شرکت در طرح سنجش نوبت گیری کرده اند.رییس اداره کل 
آموزش و پرورش استثنایی اصفهان گفت: همچنین ۱۰ هزارو ۵۰۰ نفر از دانش آموزان اصفهانی  سنجش 
شدند و می توانند وارد پایه اول ابتدایی شوند.محسن الماسی افزود: در شرایط کرونایی، ظرفیت پذیرش 
روزانه ۲۰ دانش آموز در هر پایگاه فراهم است و هر ساعت، ۴ دانش آموز و هر دانش آموز حداکثر با یک 
همراه و در تاریخ و ســاعت مقرر به پایگاه مورد نظر مراجعه می کند.وی گفت: طرح سنجش سالمت و 
آمادگی تحصیلی دانش آموزان بدو ورود به مدرسه از ۲۸ تیرماه در ۵۲ پایگاه اولیه و دو پایگاه سیار این 
استان آغاز شده است.رییس اداره کل آموزش و پرورش استثنایی اصفهان به والدین توصیه کرد: با ثبت 

نام در سامانه »سناد« به پایگاه های سنجش سالمتی که ازطریق مدرسه معرفی شدند مراجعه کنند.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس اصفهان اعالم کرد:

حذف 1۷ مدرسه کانکسی در استان اصفهان 
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس اصفهان از حذف مدارس کانکسی در اولین گام از پویش ملی 
آجر به آجر در استان خبر داد و گفت: در حال حاضر ۱۷ مدرسه کانکسی در استان داریم که با هدف گذاری 
انجام شده تا پایان سال ۹۹ کلیه این مدارس کانکسی جمع آوری می شوند.سیدمهدی میربد با بیان 
اینکه باید نیازها و کمبودهای فضای آموزشی به صورت دقیق شناسایی شود، اعالم کرد: در اولین گام در 
پویش ملی آجر به آجر، نه به مدارس کانکسی در استان را خواهیم داشت. وی با اشاره به اینکه حدود 
۱۳۶ دانش آموز در مدارس کانکسی درحال تحصیل هستند، گفت: حذف مدارس کانکسی هدف گذاری 
قابل دسترسی است که با مشارکت خرد اما جمعی مردم به آن دست می یابیم. برآورد اولیه برای تحقق 

این هدف ۸ تا ۱۰ میلیارد تومان است.

رییس دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان عنوان کرد:

تسهیل ورود دانشجویان به بازار کار با اجرای طرح »پویش«

در بسیاری از کشورهای پیشرفته اشتغال  حدیث زاهدی
از ســال های اول جوانــی و همزمان با 
تحصیل به یک فرهنگ تبدیل شده و جوانان پس از ۱۸ سالگی ضمن 
پیگیری برنامه هایشــان از جمله تحصیل دانشــگاهی، شــاغل نیز 
هستند؛ اما متاسفانه چنین فرهنگی در جامعه ما وجود ندارد  و غالبا 
افرادی که وارد تحصیالت دانشگاهی می شوند تا پایان دوران تحصیل 

بیکار هستند و از طریق خانواده تامین مالی می شوند.
این در حالی است که بهره برداری از این حجم عظیم نیروی انسانی 
می تواند تاثیر قابل توجهی بر چرخه اقتصادی کشور داشته باشد و از 
طرف دیگر خود افراد نیز با کســب مهارت های جدید توانمند خواهند 
شد.به همین جهت  طرح »پویش« که همان طرح  تحصیل همراه با 

اشتغال است، ارائه شد.
در همین راســتا پیام نجفی، رییس دانشــگاه آزاد اســالمی استان 
اصفهان در نشستی با اصحاب رسانه اظهار کرد: دانشگاه آزاد اسالمی 
اســتان اصفهان به عنوان دانشگاهی پیشــرو با اجرای طرح پویش 

زمینه های آشنایی دانشــجویان با صنعت و ورود آســان تر همراه با 
تخصص آنها را به بنگاه های تجاری تسهیل می کند.

رییس دانشــگاه آزاد اســالمی اســتان اصفهان ادامــه داد: یکی از 
اصلی ترین دغدغه هــای همه همــکاران در مجموعه دانشــگاه آزاد 
اسالمی، آینده شــغلی و هموارکردن زمینه های اشتغال دانشجویان 
اســت و در همین ارتباط ســعی شــده که همه محورهای آموزش و 
پژوهش کاربردی بوده و در راستای تقویت و همسویی با طرح پویش، 

پایش و رویش صورت گیرد.
نجفی با بیان اینکه طرح پویش براســاس اعالم نیاز صنایع مختلف 
بوده و عالقه مندان به شرکت در این طرح عالوه بر اینکه در دوران طالیی 
زندگی خود این فرصت را دارند که همزمان با تحصیل، یک صنعت یا 
یک بنگاه اقتصادی مرتبط با رشته تحصیلی خود را انتخاب کنند، اظهار 
داشت :آنها هم از نظر تجربی صاحب مهارت و تجربه می شوند و هم از 
نظر علمی و دانش کاری، میدان استفاده از اندوخته های آکادمیک و 
ظرفیت های علمی خود را خواهند داشت. امکان قرارگرفتن در اولویت 

اســتخدام بنگاه های اقتصادی یا صنایع مرتبط را برای اشتغال خود 
نیز به وجود می آورند.

وی با اشاره به فواید و برکات کشــوری این طرح خاطرنشان کرد: با 
اجرای طرح پویش، هم قادر به ایجاد تحولی اساسی در آموزش عالی 
کشور شده و توانسته ایم نیروهای ماهر و متخصص تری برای صنایع 
و بازار کار تربیت کنیم و هم به زودی بــا رونمایی از این طرح و اجرای 
آزمایشی آن در استان اصفهان، می توانیم آن را در سطح کشور عملیاتی 
کنیم و معتقد هستیم این طرح قابلیت آن را دارد که به عنوان الگویی 
سازنده و هدف دار برای بهره برداری سایر موسسات آموزش عالی در 

سطح کشور به اجرا درآید.
دبیر هیئت امنای دانشــگاه آزاد اســالمی اســتان اصفهان تصریح 
کرد: رشــته هایی که مشــمول طرح پویش هســتند، فقــط محدود 
به رشــته های فنی نبوده و رشــته های علــوم پایه، علوم انســانی و 
کشاورزی نیز در این مقوله مشارکت دارند و در این راستا ارتباط موثر 
و سازنده ای با اتاق بازرگانی اصفهان، اداره کار استان اصفهان و سایر 
 نهادهای مرتبط برقرار شــده تا با همکاری مشــترک بتوانیم به نتایج 

مثبتی برسیم.
 رییس دانشــگاه آزاد اســالمی واحد اصفهان)خوراســگان( با بیان 
 رشــد چشــمگیر شــرکت های دانش بنیان و ســراهای نــوآوری و 
گســترش فعالیت آنها در واحدهای دانشــگاهی اســتان و تقویت 
زمینه های فعالیت عالقه مندان به فعالیت در این حوزه ها خاطرنشان 
کرد: در دانشــگاه آزاد اســتان، شــرکت های دانش بنیــان و مراکز 
رشــد شــاخصی داریم که ازجمله آنها می تــوان به ســرای نوآوری 
 IT گیاهان دارویی، ســرای نوآوری فرش ماشــینی و سرای نوآوری
و تکنولوژی آموزشی اشــاره کرد که در همه این سراها و شرکت های 
همکار مرتبــط، هم نیــروی توانمند و متخصص در این رشــته ها کم 
 داریم و هم زمینه های اشــتغال و درآمدزایی در این عرصه ها به وفور

 یافت می شود.
وی تاکید کرد: براســاس شــرایط تحمیلی شــیوع بیماری کرونا و 
نیاز سراســری به آموزش مجازی و تکنولوژی آموزشــی و خدمات 
IT، در این حــوزه متخصص توانمند کم داریم و ســرای نوآوری IT و 
تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان بستر را برای 
فارغ التحصیالن این حوزه فراهم کرده اســت و چنانچه دانشجویان 
در کشــور ما همراه با تحصیل، اشــتغال و کارورزی داشــته باشند با 
بهره وری و افزایش میزان تولید ســخت افزار و نرم افزار در این حوزه 

روبه رو خواهیم شد.

با مسئولان جامعه
س: ایمنا

عک

89( رای شــماره139960302034002678هیأت دوم .محمد رضا اســماعیلی فرزند 
جعفر بشماره شناســنامه 8496صادره از کاشــان بشــماره ملی1263397476-  سه 
دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت88/20 مترمربع بشــماره15331 فرعی 
 مجــزی از 3586فرعــی ازپــاک49- اصلــی واقع درصفــی آباد بخش2 کاشــان

 )خریداری ازرحمت اله فاح(
90( رای شــماره139960302034002911هیأت اول .زهره پور رمضانی فرزند قاسم 
بشماره شناسنامه 18صادره از کاشان بشماره ملی1263519318- ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت162/25 مترمربع بشماره15332 فرعی مجزی از 4264فرعی ازپاک49- اصلی 

واقع درصفی آباد بخش2 کاشان )مالکیت رسمی(
91( رای شــماره13996030203402756هیأت اول.ســیدمحمد ســاداتی فرزنــد 
اکبر آقا  بشــماره شناســنامه 314 صادره از کاشان بشــماره ملی 1262208841-  سه 
دانگ ازششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت169/80مترمربع بشــماره15340  فرعی 
 مجــزی از 535  فرعــی  ازپــاک49- اصلــی واقع درصفــی آباد بخش2 کاشــان

 )مالکیت مشاعی(
92( رای شــماره13996030203402759هیأت اول.طاهره مجیــدی بیدگلی  فرزند 
محمد تقی  بشماره شناسنامه 8912 صادره از بیدگل  بشماره ملی 6199129067- سه 
دانگ ازششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت169/80مترمربع بشــماره15340  فرعی 
 مجــزی از 535  فرعــی  ازپــاک49- اصلــی واقع درصفــی آباد بخش2 کاشــان

 )مالکیت مشاعی(
93( رای شــماره13996030203403596هیأت اول.علــی پــای بســت  فرزنــد 
ماشااله   بشــماره شناســنامه 8863 صادره از کاشان  بشــماره ملی 1260594971-  
دودانگ ازششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت82/04مترمربع بشــماره15343  فرعی 
 مجــزی از 5060  فرعــی  ازپاک49- اصلــی واقع درصفــی آباد بخش2 کاشــان

 )مالکیت مشاعی(
94( رای شــماره13996030203403595هیأت اول.طاهــره قادریــان ورکانــی  
فرزند حیدر   بشماره شناســنامه 689 صادره از کاشان  بشــماره ملی1260874966- 
چهاردانگ ازششــدانگ یکبابخانه بمســاحت82/04مترمربع بشــماره15343  فرعی 
 مجــزی از 5060  فرعــی  ازپاک49- اصلــی واقع درصفــی آباد بخش2 کاشــان

 )مالکیت مشاعی(
95( رای شماره13996030203400940هیأت اول.محمد شــاهرودیان  فرزند حسن   
بشماره شناســنامه 624 صادره از کاشــان  بشــماره ملی 1261413830-  سه دانگ 
ازششدانگ یکبابخانه بمساحت109/45مترمربع بشماره15344  فرعی مجزی از 5301  

فرعی  ازپاک49- اصلی واقع درصفی آباد بخش2 کاشان )مالکیت مشاعی(
96( رای شــماره13986030203400939هیأت اول.اعظم محقق فر فرزند حســین 
بشماره شناسنامه 23 صادره از کاشان  بشماره ملی 1261613937- سه دانگ ازششدانگ 
یکبابخانه بمســاحت109/45مترمربع بشــماره15344  فرعی مجزی از 5301  فرعی  

ازپاک49- اصلی واقع درصفی آباد بخش2 کاشان )مالکیت مشاعی(
97( رای شــماره13996030203403631هیأت اول.مهــدی خصاف مفــرد  فرزند 
محمــد رضــا بشــماره شناســنامه 1250363535 صادره از کاشــان بشــماره ملی 
1250363535 -  ششــدانگ یکباب مغازه  بمســاحت20/20مترمربع بشماره15345  
 فرعی مجزی از 9356  فرعی  ازپــاک49- اصلی واقع درصفی آباد بخش2 کاشــان 

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

صفی آباد بخش 2کاشان)خریداری از حاج عباس رعیتی ( 
99(رای شــماره139960302034001709 هیــات دوم .جــواد خرمدشــتی 
باال عباس آبادی فرزند عباس  بشــماره شناســنامه 1928 صادره از کاشــان  بشماره 
ملی 1263331815-  ســه دانگ از ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 135 متر مربع 
 بشــماره 446  فرعــی ازپاک52-اصلی واقــع دراراضی صفی آباد بخش 2کاشــان

)خریداری از حاج عباس رعیتی ( 
100(رای شــماره13986030203403895 هیات اول .بتول ابراهیم زاده کویری فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 738 صادره از کاشان  بشماره ملی 1261679490-  ششدانگ 
یکبابخانه بمســاحت 75/73 متر مربع بشــماره 3139  فرعی مجــزی از 1547  فرعی 

ازپاک53-اصلی واقع دریحیی آباد بخش 2کاشان)مالکیت رسمی( 
101( رای شــماره1399603020340002588هیأت دوم.فاطمه غامحسینی راوندی 
فرزند محمودبشماره شناسنامه547 صادره ازکاشــان بشماره ملی1263599478- سه 
دانگ از ششــدانگ یکبابخانه و مغازه بمســاحت 54/08 مترمربع بشماره 5775 فرعی 
مجزی از باقیمانده3576 فرعی  از پاک1- اصلی  واقع در راوند بخش 4کاشان )خریداری 

ازگیان سلیمانی(
102( رای شــماره1399603020340002589هیأت دوم محمــد ذوالفقاری راوندی 
فرزند حسینعلی بشماره شناسنامه719 صادره از کاشــان بشماره ملی1263601197- 
ســه دانگ از ششــدانگ یکبابخانــه و مغــازه بمســاحت 54/08 مترمربع بشــماره 
 5775 از باقیمانــده3576 فرعــی  از پاک1- اصلــی  واقع در راوند بخش 4کاشــان 

)خریداری ازگیان سلیمانی(
 103( رای شماره1399603020340003368هیأت دوم اکرم منصوری راوندی  فرزند 
حسن بشماره شناسنامه1858صادره از تهران بشــماره ملی0058987381- ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 218/50 مترمربع بشــماره 5776  فرعی مجزی  از  1858 فرعی   از 

پاک1- اصلی  واقع در راوند بخش 4کاشان )خریداری از فاطمه قطبی (
104( رای شــماره1399603020340003167هیأت اول فاطمه حاجی بابائی  طاهری 
فرزند مرتضی بشماره شناسنامه40صادره از کاشان بشماره ملی126298508- ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 126/38مترمربع بشــماره 3575  فرعی مجزی  از  2560 فرعی  از 

پاک3- اصلی  واقع درطاهر آباد بخش 4کاشان )مالکیت رسمی(
105(رای شماره 139960302034002744هیات اول.سید علی کاظمی  خزاقی فرزند 
سید رضا   بشماره شناسنامه 4 صادره ازکاشان  بشماره ملی 1263148212-  ششدانگ  
یکبابخانه  بمساحت409/5 متر مربع بشماره 1788 فرعی مجزی از 928 فرعی ازپاک 

4-اصلی واقع در خزاق  بخش4 کاشان)مالکیت رسمی(
106(رای شــماره 1399603020340013710هیــات دوم.محســن کریمــی فرزند 
محمد  بشــماره شناســنامه 262 صادره از کاشان  بشــماره ملی 1263579779-  سه 
دانگ از ششــدانگ  یکبابخانــه و دو باب مغازه  بمســاحت174/40مترمربع بشــماره 
 4037 فرعی مجزی از 1957 فرعی ازپاک35-اصلی واقع درنیاســر بخش6 کاشــان

)خریداری از فاطمه آقائی نیاسر(
107(رای شــماره 1399603020340013709هیات دوم.علیرضا حاتمی فرزند محمد 
علی  بشــماره شناســنامه 723 صادره از کاشــان  بشــماره ملی 1261925394-  سه 
دانگ از ششــدانگ  یکبابخانــه و دو باب مغازه  بمســاحت174/40مترمربع بشــماره 
 4037 فرعی مجزی از 1957 فرعی ازپاک35-اصلی واقع درنیاســر بخش6 کاشــان

)خریداری از فاطمه آقائی نیاسر(
108(رای شماره 13986030203403590-هیات اول.ســعید صحرانورد فرزند حسن   
بشماره شناســنامه 13291 صادره از کاشان  بشــماره ملی 1263445391- ششدانگ  
یکبابخانه بمســاحت 405/35مترمربع بشــماره 4038 فرعی مجــزی از 905 فرعی 

ازپاک35-اصلی واقع درنیاسر بخش6 کاشان)مالک رسمی(
109(رای شماره 13996030203403709-هیات اول.پری ناز آقائی نژاد  جوشقانی فرزند 
فتح اله   بشماره شناسنامه 66 صادره از کاشان  بشماره ملی 1262888611- ششدانگ  
قطعه زمین محصور مشــتمل بر ساختمان بمســاحت 200مترمربع بشماره 134 فرعی 

مجزی از 1 فرعی ازپاک112- اصلی واقع در بخش13 کاشان)مالک رسمی( 
بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات  سند 

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

تاریخ انتشارنوبت دوم :   1399/5/22   
م الف: 924693 مهدی اسماعیلی طاهری  رئیس اداره ثبت اسناد واماک کاشان

حصر وراثت
5/123 آقا/خانم عباســعلی آســیابی به شناســنامه شــماره  1262150086  به شــرح 
دادخواست به کاســه  00987/99 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان کبرا نبیل به شماره شناســنامه   13198 تاریخ  91/11/19 
اقامتگاه دائمــی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 
1- عباسعلی آســیابی به ش ش 1262150086 فرزند متوفی 2- معصومه آسیابی به ش ش 
1260393751 فرزند متوفی. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ازمتوفی/متوفیه 
 نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد. 

م الف: 928737 قاضی شعبه ششم شورای حل اختاف کاشان 
حصر وراثت

5/124 آقا/خانم رســول قاسمی  به شناسنامه شــماره    1262966493   به شرح دادخواست 
به کاسه  9901078 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان  مهری حاجتمند به شماره شناســنامه  40 در تاریخ 1399/1/12 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- حسن قاسمی دوم  
لتحری به ش م 1263000428 ، 2- طاهره قاســمی دوم  لتحری به ش م 1262918448 ، 
3- عباس قاسمی دوم لتحری به ش م 1262980811 ، 4- صدیقه قاسمی دوم لتحری به ش 
م 1262918431 ، 5- مهدی قاسمی به ش م 1262950449 ، 6- مهین قاسمی دوم لتحری 
به ش م 1262894573 ، 7- رسول قاسمی به ش م 1262966493 همگی فرزندان متوفی 
والغیر . اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ازمتوفی/متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد. م الف: 929060 قاضی شعبه 

ششم شورای حل اختاف کاشان 
حصر وراثت

5/125 آقا/خانم مهری دهقانی به شناســنامه شــماره   1262456118  به شرح دادخواست 
به کاســه  9900992 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان حســن دهقانی به شــماره شناســنامه 2  در تاریخ   1398/9/18 اقامتگاه 
دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه : 1- فاطمه 
صفری جــره فرزند محمد بــه ش  م 1260653374 همســر متوفــی ، 2- محمد دهقانی 
بــه ش م 1262271029 ، 3- مهــری دهقانی بــه ش م 1262456118 ، 4- عباســعلی 
دهقانی بــه ش م 1261758919 ، 5- محمدرضا دهقانی بــه ش م 1262327806 همگی 
فرزندان متوفی والغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت 
و یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامــه ازمتوفی/متوفیه نزد 
 او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد. 

م الف: 929053 قاضی شعبه ششم شورای حل اختاف کاشان 
حصر وراثت

5/126 آقا/خانم محمد علی بابائی حســکوئی به شناسنامه شــماره  1263227661 به شرح 
دادخواست به کاسه  9901054 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان زهرا خانم بابائی حســکوئی به شماره شناســنامه  173 در تاریخ  
98/12/10   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به : 1- اعظم بابائی حسکوئی به ش م 1263201423 ، 2- مرتضی بابائی حسکوئی به ش م 
1263168825 ، 3- محمد علی بابائی حسکوئی به ش م 1263227661 ، 4- ماشااله بابائی 
حسکوئی به ش م 1263142788 ، 5- جواد بابائی حسکوئی به ش م 1263139361 همگی 
فرزندان متوفی والغیر . اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت و یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ازمتوفی/متوفیه نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد. م الف: 929062  

قاضی شعبه ششم شورای حل اختاف کاشان 
ابالغ وقت رسیدگی

5/127 نظر به اینکه خواهان هادی سلیمانی دادخواستی به خواسته مطالبه  مبلغ 70/000/000 
ریال بابت دو فقره چک بشماره 125080 و 125081  به طرفیت محمد سروی کاته بالی به 

مجتمع شوراهای حل اختاف کاشان تقدیم که پس از ارجاع به شعبه  5  حقوقی شورای حل 
اختاف به کاســه  9900397 ثبت و برای تاریخ   99/6/31  ساعت  9صبح وقت رسیدگی 
تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان بــوده لذا به تجویز ماده 73 قانون 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی مراتب به نامبرده اباغ می گردد که در 
وقت مقرر در جلسه دادرسی حاضر شوند ضمنا نامبرده میتواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت 
دریافت نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند . انتشار این آگهی به 
 منزله اباغ محسوب شــده در صورت عدم حضور شــورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 

م الف: 929080  مسئول دفتر شعبه  5  شورای حل اختاف کاشان 
ابالغ 

5/128 احتراما در خصوص تجدید نظر خواهی آقای حمیدرضا عبداله پور بیدگلی به طرفیت 
عباس ســعادتی مقدم چنانچه الیحه یا دفاعیه ای نفیا یا اثباتا دارید به شعبه ارائه دهید ضمنا 
 جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست به شعبه هشتم شورای حل اختاف کاشان مراجعه نمایید. 

م الف: 929089  دبیرخانه شعبه هشتم شورای حل اختاف کاشان 
حصر وراثت

5/129 آقا/خانم عباسعلي آسیابي به شناسنامه شــماره  1262150086  به شرح دادخواست 
به کاسه از این شورا درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  
معصومه آسیابي  به شماره شناســنامه 40471در تاریخ  99/3/10 اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- عباســعلي آسیابي به ش ش 
1262150086 برادر متوفي. اینک با انجام تشــریفات مقدماتي درخواســت مزبور را در یک 
نوبت و یک مرتبه آگهي مي نماید تا هرکســي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه ازمتوفي/متوفیه 
 نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادرخواهد شد. 

م الف: 928736 قاضي شعبه ششم شوراي حل اختاف کاشان 
حصر وراثت

5/130 آقا/خانم مرتضی میرزائیان به شناســنامه شماره   5  به شــرح دادخواست به کاسه   
942/99 ش 6  از این شــورا درخواســت گواهی حصــر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده 
که شادروان صدیقه ایوبی به شــماره شناســنامه  1451 در تاریخ  99/2/11  اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه : 1- جواد میرزائیان 
فرزند محمد علــی به ش ش 9 ، 2- مصطفــی میرزائیان فرزند محمدعلــی به ش ش 41 ، 
3- مرتضی میرزائیان فرزند محمد علی بــه ش ش 5 ، 4- احمدرضا میرزائیان فرزند محمد 
علی به ش ش 69 ، 5- غامحســین میرزائیان فرزند محمد علی به ش ش 29 ، 6- فاطمه 
ســلطان میرزائیان فرزند محمدعلی به ش ش 92 ، 7- زهــرا میرزائیان فرزند محمد علی به 
ش ش 10 ، 8- خدیجه میرزائیان فرزنــد محمد علی به ش ش 5 فرزنــدان متوفی والغیر 
 . اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت و یــک مرتبه آگهی 
می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ازمتوفی/متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر 
 آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد. م الف: 929054 

قاضی شعبه ششم شورای حل اختاف کاشان 
فقدان سند مالکیت

5/131 خانم افروز اکبری فرزند گشتاسب  به استناد 2 برگ استشهادیه محلی که هویت وامضاء 
شهود رسماگواهی گردیده مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پاک ثبتی 1393 / 15 واقع 
درفاورجان بخش 9 ثبت اصفهان به شماره سریال 517033 که درصفحه 539 دفتراماک جلد 
206 ذیل ثبت شماره 20317  به نام نامبرده ثبت وسندمالکیت صادر وتسلیم گردیده وبموجب 
اسناد 13164 و 13165 و13166 مورخ 23 / 11 / 1389 دفترخانه 150 فاورجان در رهن بانک 
مسکن می باشد سپس مفقود شده است  . بنابراین چون نامبرده درخواست صدور سند مالکیت 
المثنی نموده طبق تبصره یک اصاحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی میشود که 
هرکس مدعی انجام معامله نسبت به ملک موصوف و یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از 
تاریخ انتشار این آگهی تا  10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سندمالکیت به ارائه دهنده 
مســترد گردد. ودر صورت  انقضای مهلت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض 
 بدون ارائه اصل سند مالکیت المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد . 

م الف: 929014 حسین زمانی علویجه رئیس اداره ثبت اسناد واماک فاورجان 



ذوب آهــن کــه همیشــه یکــی از تیم هــای مقتدر لیــگ بود، ایــن فصل 
با مشــکالت زیــادی مواجــه شــد.هنوز بــازی اول لیگ نوزدهم شــروع 
نشــده بــود کــه قبــل از آن، مدیرعامــل باشــگاه ســبز اصفهانــی تغییر 
کرد تــا جــواد محمــدی جانشــین ســعید آذری شــود. بعــد از آن هم 
 نوبت بــه تغییــرات دیگــر مثــل اعضــای باشــگاه رســید و در ادامه هم

 کادرفنی ذوب آهن عوض شد. همه این تغییرات باعث شد شرایط ذوب آهن 
 بد و بدتر شــود، آن هم در ســالی کــه قرار بــود هزینه ها کاهــش پیدا کند؛

 اما بعد از رفتن سعید آذری، ناگهان همه چیز تغییر کرد و هزینه ها سرسام آور 
شــد.با وجود اینکه باشــگاه ذوب آهن در فصل نوزدهــم هزینه های زیادی 
انجام داد اما نتایج خوبی به دست نیاورد و در آستانه سقوط قرار گرفت. البته 
اشتباهات داوری هم تاثیرگذار بود اما به هر حال، شرایط این تیم حتی بدون 
این اشــتباهات هم چندان خوب نبود. شــاید یکی از دالیلش تغییر دوباره 
کادرفنی و البته غیبت طوالنی مدت مدیرعامل باشگاه ذوب آهن در دفتر کارش 
و حتی تمرینات و بازی ها بود. کاری که ســعید آذری معموال انجام می داد و 

همیشه در تمرینات و بازی ها حاضر می شد. 
به هر حال جواد محمدی که ظاهرا کسالت هم دارد، حدود ۵ ماه غیبت داشت 
و فقط چند بار در باشگاه یا تمرینات تیم حاضر می شد. از آخرین باری هم که 
محمدی در تمرین ذوب آهن حضور پیدا کرد، بیش از یک ماه گذشته بود که 
واقعا عجیب به نظر می رسید. این مســئله باعث شد یکسری تغییرات دیگر 
صورت بگیرد. این بار احمد جمشیدی ســخنگو و عضو هیئت مدیره باشگاه 
ذوب آهن به عنوان سرپرســت باشگاه انتخاب شــد تا جای جواد محمدی 
 را بگیرد. البته گفته می شــود ایــن جابه جایی موقت اســت و محمدی بعد

  از رفع کســالت، به باشــگاه برمی گردد و به عنــوان مدیرعامــل کار خود را 
 دنبال خواهد کرد اما چنین نیســت. اگر جمشــیدی هم عنوان سرپرســت
  را دارد بــه خاطــر ایــن اســت کــه او بازنشســته شــده و نمی توانــد

 مدیرعامل باشد.به هر حال، با این تغییر مدیریتی، یک تغییر هم در کادرفنی 
تیم انجام شد تا مشــکالت کمتر شــود. به این ترتیب رحمان رضایی هم به 

عنوان مدیرفنی تیم ذوب آهن انتخاب شد تا به لوکا بوناچیچ سرمربی کروات 
سبزپوشان کمک کند. با این شرایط، شــاید خیلی ها به خاطر تغییرات زیاد، 
امیدشان نسبت به بهتر شدن نتایج ذوب آهن کمتر شد اما برخی  هم معتقد 
بودند این مسئله می تواند شــرایط تیم را بهتر کند. در نهایت پیش بینی گروه 
دوم درست تر از آب در آمد و ذوب آهن با شــوک مثبتی که پیدا کرد، توانست 

در بازی مقابل تیم پرسپولیس به پیروزی برسد و ۲ پله در جدول صعود کند.
 شــاید این برد در جشــن قهرمانی پرســپولیس کمرنگ شــده باشــد اما 
نبایــد فرامــوش کــرد کــه ذوب آهــن در ورزشــگاه آزادی موفق شــد به 
پیــروزی برســد و ۳ امتیــاز مهــم بــه دســت بیــاورد، آن هــم در روزی 
 کــه قرمزپوشــان تهرانــی تــالش می کردنــد جشــن قهرمانی را بــا برد

 شروع کنند.
در کنار اینها باید به این مســئله هم اشــاره کرد که شکســت پرســپولیس 
مقابل ذوب آهن، اولین شکســت یحیی گل محمدی در تجربه جدیدش در 
پرســپولیس بود. واقعا شکســت دادن تیم های یحیی گل محمدی خیلی 
سخت شده اما ذوب آهن توانســت از پس این کار برآید. این در حالی است 
که گل محمدی مقابل تیم ســابقش یعنــی ذوب آهن اصفهــان هم انگیزه 
زیادی داشت و از آنجا که پرســپولیس به دنبال ثبت رکورد و کسب ۷۰ امتیاز 
تا پایان لیگ است، روی ۳ امتیاز این بازی حســاب ویژه ای باز کرده بود اما 
 ذوب آهن با مدیریــت جدید و حضور رحمــان رضایی همه این نقشــه ها را 

نقش بر آب کرد.
  نکته جالب در مورد ترکیب ذوب آهن این اســت که سبزپوشان در این بازی
  با یک تغییــر کوچک در تیم توانســتند به پیــروزی برســند. در این بازی،
 دارکو بیــدوف برخالف بازی های گذشــته، نیمکت نشــین بــود و به جای
  او، حمید بوحمدان به میدان رفت اما ظاهــرا همین یک تغییر کوچک کافی
  بود تا یکســری تغییرات تاکتیکی در تیم به وجود بیاید و ذوب آهن در بازی

 مهم مقابل پرســپولیس به پیروزی برســد و از منطقه خطر تا حدود زیادی 
دور شود.
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سرمربی اینتر: 
سخت می توان پس از چنین بازی عصبانی شد

سرمربی اینتر که از بازیکنانش در دیدار برابر لورکوزن رضایت داشت اعالم کرد سخت می توان پس از 
چنین بازی عصبانی شد.به نقل از آس، اینتر دوشنبه شب در یک چهارم نهایی لیگ اروپا ۲ بر یک لورکوزن 
را شکســت داد و به نیمه نهایی صعود کرد. آنتونیو کونته پس از بازی گفت: رضایت کاملی از همه دارم 
چون بازی خیلی خوبی به نمایش گذاشتیم. برای این دیدار خود را به طور مناسبی آماده کردیم و اجازه 
بازی به لورکوزن ندادیم. تنها می توانم به شاگردانم تبریک بگویم چون می خواهند نشان دهند در حال 
ساختن فصل مهمی هستند. اکنون می توانیم در یک نیمه نهایی اروپایی بازی کنیم و باید از این اتفاق 
خوشحال باشیم.سرمربی ایتالیایی در پایان اظهار کرد: سخت است پس از چنین بازی عصبانی شد. 

تنها به بازیکنان به خاطر عملکردشان می توانم تبریک بگویم. 

برگ برنده منچسترسیتی در لیگ قهرمانان کیست؟
گراهام سونس عقیده دارد کوین دی بروین، هافبک بلژیکی برگ برنده منچسترسیتی در این فصل 
لیگ قهرمانان اروپاست.به نقل از ساکرنت، منچسترسیتی توانســت با برتری مقابل رئال مادرید به 
چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا راه یابد و در این مرحله برابر لیون شگفتی ساز قرار می گیرد که یوونتوس 
مدعی را حذف کرده است.گراهام سونس، سرمربی سابق چند تیم لیگ برتر انگلیس که اکنون به عنوان 
کارشناس  فعالیت می کند با تمجید از کوین دی بروین هافبک بلژیکی منچسترسیتی گفت : از نظر من 
او برگ برنده منچسترسیتی در این فصل است. کوین یک بازیکن محوری محسوب می شود و نقش 
مهمی در پیروزی تیمش ایفا می کند. او به خوبی دروازه را می شناسد و هر لحظه می تواند روی دروازه 

حریف خطرساز شود.

مصدومیت ، کابوسی که »الکسیس« را رها نمی کند
الکسیس سانچس که به تازگی قراردادش را با اینتر را دائمی کرده در بازی این تیم مصدوم شد تا 
حضورش در نیمه نهایی لیگ اروپا در هاله ای از ابهام قرار بگیرد.درحالی که اینترمیالن موفق شد 
در یک چهارم نهایی لیگ اروپا لورکوزن را ۲-1 شکســت داده و راهی نیمه نهایی شود الکسیس 
سانچس، مهاجم شیلیایی این تیم که اخیرا قراردادش با اینتر را دائمی کرده بود، در جریان بازی 
مصدوم شــد و حاال حضور او در بازی مرحله نیمه نهایی در هاله ای از ابهام قرار گرفته اســت. به 
نظر می رسد بدشانســی های او با مصدومیت همچنان ادامه دارد.سانچس در جریان بازی در 
دقیقه 64 از روی نیمکت به زمین فرستاده شــد. اما در اواخر بازی سانچس از ناحیه پای راست 
خود احساس ناراحتی کرده و پزشکان اینتر به او رسیدگی کردند. البته سانچس به بازی برگشت 
و تا پایان در زمین بود؛ اما در پایان مسابقه اینتر رســما اذعان کرد که او مصدوم شده است.اینتر 
در حســاب توئیتری خود اعالم کرد که سانچس از ناحیه پای راســت مصدوم شده ولی شدت 

مصدومیت او باید در آینده به دقت ارزیابی شود.

نظر سرمربی زنیت درباره حرکت غیراخالقی »آزمون«
سرگی سماک، ســرمربی زنیت هم ســردار آزمون و آرتم زوبا را برای رفتارشــان سرزنش کرد.

ســردار آزمون و آرتیم زیوبا، مهاجمان تیم زنیت ســن پترزبورگ چندی پیش با حرکتی عجیب 
و غیراخالقی مورد انتقاد قرار گرفتند.ســرگی ســماک، ســرمربی زنیت به ایــن رفتار واکنش 
نشــان داد و گفت: »اتفاقات بســیاری در تیم رخ می دهد که باید داخل تیــم بماند. این ویدئو 
بازتاب زیادی داشــت، اما درســت این اســت که همیشــه اجازه ورود دوربین بــه رختکن را 
 ندهیم. این مســائل برای تیم خوب نیست. هر فردی دچار اشتباه می شــود و آزمون و زوبا هم 

اشتباه کردند.«

پایان امیر در سپاهان؛

غرق شده!

امیــر قلعه نویــی بعد از شکســت مقابل  مرتضی یعقوبی
استقالل، خودش را به عنوان مقصر اصلی 
این اتفاقات غرق کرد و از مردی که شش ماه قبل گزینه اصلی مربیگری 
تیم ملی بود، فرسنگ ها فاصله گرفت.چه کسی فکرش را می  کرد که امیر 
قلعه نویی با آن همه موفقیت کوچک و بزرگ و در فصلی که تیمش یکی 
از بخت های اصلی قهرمانی بود، به استعفا از تیمش رضایت دهد؟ قطعا 
خودش هم چنین خیالی نداشت که پیشنهاد مربیگری تیم ملی را هم رد 
کرد. کســانی که امیر قلعه نویی را می شناســند، می داننــد که هنوز هم 
خودش را قربانی اتفاقات جام ملت های ۲۰۰۷ می داند و منتظر فرصتی 
اســت که دوباره توانایی های خود را به عنوان یک مربی ایرانی در دفتر 
افتخارات تیم ملی بنویسد.بعد از چند فصل موفقیت آمیز در اصفهان به 
عنوان سرمربی ذوب آهن و سپاهان، قلعه نویی اسبش را برای قهرمانی 
زین کرده بود و تیم قدرتمند او که به گفته خودش ارزان تر از پرسپولیس، 
استقالل و تراکتور بسته شد، از ابتدای فصل برای کسب ششمین قهرمانی 
خودش و سپاهان می تاخت.نتایج عالی سپاهان و هفته ها بدون باخت 
و حتی گل خورده در شرایطی که استقالل، پرسپولیس و تراکتور سینوسی 
پیش می رفتند، قلعه نویی را به بخت نخست قهرمانی تبدیل کرده بود و 
به واسطه همین نتایج بود که پیشنهاد ســرمربیگری تیم ملی بعد از 1۲ 

سال روی میز ژنرال قرار گرفت.چه چیزی برای یک مربی حتی در قواره 
برانکو عزیزتر از پیشنهاد سرمربیگری تیم ملی است؟ قطعا هیچ چیز مگر 
اینکه پای یک موفقیت بزرگ در میان باشد. سوالی که پیش می آید این 

است که چرا امیر این پیشنهاد را رد کرد؟
جدایی استراماچونی و کالدرون از استقالل و پرسپولیس و احتمال افت 
این دو تیم، آمادگی باالی ســپاهان وهزینه هنگفت این باشــگاه برای 
موفقیت و نبود جانشــینی برای قلعه نویی؛ فرصتی بزرگ را برای کسب 
ششمین جام برای هر دو طرف فراهم کرد و امیر به گفته خودش معرفت 
را فدای پست و مقام نکرد تا نیمکت تیم ملی به یک مربی کم تجربه تر 
برسد و او در اصفهان رویای خود را دنبال کند.ادامه فصلی که دستخوش 
کرونا و توقف مسابقات قرار گرفت، با یک اتفاق کابوس وار برای قلعه نویی 
و سپاهان همراه بود. اتفاقات بازی پرسپولیس و سپاهان بارها گفته شده 
ولی اکنون که ماه ها از آن بازی کذایی و باخت سه بر صفر طالیی پوشان 
می گذرد، همه ســپاهان را نه به عنوان یک قربانی بلکــه به عنوان یک 
گناهکار نگاه می کنند چرا که استقالل و تراکتور هم بر این باور هستند که 
آن سه امتیاز باعث جدایی پرسپولیس از جدول شده است.با این تفاسیر 
و اتفاقاتی که در درون باشگاه رخ داد، سپاهان آن تیم سابق نشد که نشد 
و رفته رفته بحران را در آغوش گرفت تا هم خودش و هم ســرمربی تیم 

قربانی شــوند. حمله عصبی به امیر قلعه نویی هم از آن اتفاقات تلخ در 
ماه های اخیر بود که قرمز و آبی برای آن نگران شدند و همه پیگیر احوال 
مربی ای بودند که خوب یا بد، تبدیل به یکی از جذابیت های فوتبال ایران 
شده است.آخرین پرده از سلسله اتفاقات تلخ برای سپاهان هم اتفاقات 
دو دیدار با استقالل بود که همانند بازی رفت دو تیم در اصفهان، اشتباهات 
داوری در آن تاثیرگذار ظاهر شد. باخت در لیگ در بازی شش امتیازی 
آرامش این تیم را بر هم زد ولی جام حذفی بــرای تیمی که هوادارانش 
دنبال قهرمانی هستند، جایگاه باالتری داشت.شکست و حذف از جام 
حذفی، پایان یک فصل پر فراز و نشــیب برای ســپاهان بود و در نتیجه 
امیر قلعه نویی با یک پیام کوتاه و با اندکی گالیه و در نهایت عذرخواهی از 
اصفهانی های مهمان نواز، حکم تیر خالص را به خودش وارد و راه جدایی 
را انتخاب کرد.شاید به نظر برسد قلعه نویی راه اشتباه را انتخاب کرده که 
به تیم ملی نرفته چرا که اگر نیمکت ایران را انتخاب می کرد، به خاطر کرونا 
فعال در معرض آزمون و خطا هم قرار نمی گرفت و همچنان داشت بازی 
ها را آنالیز می کرد؛ اما قلعه نویی ماند تا رویای خودش و سپاهان را بعد از 
چند فصل ناکامی دنبال کند. اینطور به نظر می رسد که او اشتباه کرده ولی 
هیچ کس بهتر از قلعه نویی نمی تواند درباره این اتفاقات صحبت کند و 

بگوید که کجای راه را اشتباه رفته که به اینجا رسید؟

استقالل با »فرهاد مجیدی« برای هشتمین دیدار 
متوالی شکســت نخورد و در ســوی مقابل »امیر 

قلعه نویی« برای سومین مسابقه متوالی باخت.
اســتقالل در چارچوب مرحله یک چهــارم نهایی 
مســابقات جام حذفی با نتیجه ۲ بر صفر از ســد 
ســپاهان گذشــت و راهی مرحله نیمه نهایی شد. 
سپاهان هم با حذف در این مسابقات کارش برای 

گرفتن سهمیه فصل بعد آسیا سخت تر شد.
استقالل با »فرهاد مجیدی« برای هشتمین بازی 
متوالی شکســت نخورد و به چهارمین پیروزی در 
این بین دســت پیدا کرد. مجیدی تیمش را به رده 

دوم لیگ رسانده و در جام حذفی نیز جزو چهار تیم 
پایانی قرار گرفته و همه چیز بــرای او روی روالی 
است که باید باشد. شاگردان او تنها یک بازی بعد 
از کرونا را باختند کــه آن هم مقابل فــوالد بود که 
استقالل ۹ نفره شد.در ســوی مقابل اما وضعیت 
»امیر قلعه نویی« به کلی متفاوت بود. سپاهان در 
هفت دیدار اخیر تنها یک پیروزی داشــته و در سه 
دیدار گذشته نیز نتیجه ای جز باخت برای این تیم 
به دست نیامده است. آنها در این سه بازی پنج گل 

خورده اند و تنها یک گل به ثمر رسانده اند.
باید دید در ادامه راه چه سرنوشــتی برای مجیدی 

و قلعه نویی به وجــود می آید. این ۲ در ۲ مســیر 
متفاوت قرار گرفته اند اما تا پایان فصل مدتی باقی 
مانده است و هنوز هم ممکن است اتفاقات زیادی 

رخ بدهد و ورق برگردد. 
هر چند که اخیرا قلعه نویی از ادامه کار در ســپاهان 

اصفهان استعفا کرد.

 مجیدی - قلعه نویی؛ هشت دیدار  بدون باخت
 تا سه شکست متوالی

خبر روز

پیشنهاد سنگین الشحانیه قطر  به »گل محمدی«!
به تازگی یحیی گل محمدی با پیشنهاد سنگین و وسوسه انگیزی از لیگ ستارگان قطر مواجه شده 
است.تیم الشحانیه که رامین رضاییان را در اختیار دارد، می خواهد گل محمدی سرمربی تیم قهرمان 
کشــورمان را نیز در اختیار بگیرد.ظاهرا تیم قطری به یحیی پیشنهاد یک میلیون و ۲۰۰ هزار دالری 
داده که مبلغ زیادی برای یک مربی ایرانی اســت. با توجه به افزایش قیمت دالر و ارز در کشورمان 
این پیشنهاد می تواند هر چهره ایرانی را وسوسه کند، اما شنیدیم سرمربی پرسپولیس هنوز پاسخی 
به پیشنهاد الشحانیه نداده است. چندی پیش نیز خبری منتشر شد که یکی از تیم های لیگ برتر 
آذربایجان به دنبال جذب یحیی گل محمدی است و رقمی که برای پیشنهاد به او در نظر گرفته آنقدر 
باالست که می تواند هر مربی  را وسوســه کند. گویا این تیم آذربایجانی که هنوز به صورت رسمی به 
یحیی پیشنهاد نداده، حاضر است برای یک فصل یک میلیون دالر به گل محمدی پرداخت کند. اگر 
میانگین قیمت دالر را ۲۰ هزار تومان در نظر بگیریم، به رقم ۲۰ میلیارد تومان می رسیم! حاال قطری ها 

۲۰۰ هزار دالر هم بیشتر از آذربایجانی ها به سرمربی پرسپولیس می دهند.

»رسول پناه« را هیچ فوتبالی نمی شناسد
کارشــناس فوتبال ایران با اشاره به پوکر قهرمانی پرســپولیس به انتقاد از عملکرد سرپرست این 
باشگاه پرداخت و گفت: مهدی رسول پناه را هیچ فرد فوتبالی نمی شناسد.بیژن ذوالفقارنسب در 
خصوص پوکر قهرمانی پرســپولیس در لیگ برتر فوتبال گفت: این تیم به حقش رسید. اختالف 
امتیاز با رقیبان خودش گویای توانایی های فنی این تیم است.. این تیم استخوان بندی خودش را 
حفظ کرد و توانست بدون توجه به حاشیه های مدیریتی با کسب چهارمین قهرمانی متوالی رکورد 
بزند.ذوالفقارنسب درباره عملکرد مهدی رسول پناه، رییس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس افزود: 
مدیرانی که به پرسپولیس می آیند برنامه هایی را ارائه می دهند که به خاطر مشکالت اداری قابلیت 
اجرایی ندارد.کارشناس فوتبال ایران تاکید کرد: من اصالرســول پناه را نمی شناسم. او از خانواده 

ورزش نیست و فکر نمی کنم کسی از فوتبالی ها او را بشناسد. 

سرمربی شهرخودرو: 

توهین ها از عالقه ام به استقالل کم نمی کند
سرمربی تیم شهرخودروی مشهد به دو دیدار مقابل ســپاهان اصفهان و نساجی مازندران همانند 
دو فینال نگاه می کند و امیدوار اســت که به سهمیه لیگ قهرمانان آســیا دست پیدا کند.سهراب 
بختیاری زاده درباره اتفاقات پس از دیدار با اســتقالل در هفته بیست و هفتم گفت:با وجود  تمام 
توهین ها که بخشــی از آن نمی دانم چگونه اما از طرف طرفداران استقالل بود، نمی تواند عالقه من 
به استقالل را کم کند چرا که این عالقه دلی و قلبی است. از طرفی هم من مشغول مربیگری در این 
فوتبال هستم و باید حرفه ای برخورد کنم؛ به عنوان یک سرمربی از گلزنی یا گل خوردن تیمم باید 

خوشحال یا ناراحت شوم.

استعفای »قلعه نویی« پذیرفته شد
هیئت مدیره باشگاه سپاهان با استعفای امیر قلعه نویی موافقت کرد.به نقل از روابط عمومی باشگاه 
فوالد مبارکه سپاهان، هیئت مدیره این باشگاه با استعفای امیر قلعه نویی موافقت کرد.در پی عدم 
صعود تیم فوتبال سپاهان در دیدار معوقه جام حذفی باشگاه های کشور به مرحله بعد  و همچنین  
عدم نتیجه گیری الزم در مسابقات لیگ برتر ایران، امیرقلعه نویی با انتشار مطلبی با  باشگاه سپاهان 
خداحافظی کرد.منوچهر نیکفر، رییس هیئت مدیره و سرپرست باشگاه سپاهان در این باره گفت: 
پس از موافقت اعضای هیئت مدیره باشگاه با استعفای آقای قلعه نویی، در حال حاضر تمرینات 

تیم زیر نظر میگوئل تکسیرا مربی پرتغالی انجام خواهد شد.

درحاشیه

عالیجناب برانکو در یک 
قدمی ورود به نقش جهان

با وجود اینکــه از نویدکیــا و لــوکا بوناچیچ 
گزینه های اصلی هدایت سپاهان یاد می شود 
یک گزینه جــذاب به جمع آنها اضافه شــده 
است.در پی شکست سپاهان مقابل استقالل 
در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی، امیر 
قلعه نویی، سرمربی سپاهان از سمت خود در 
این تیم کناره گیری کرد و میگوئل تکســیرای 
پرتغالی تا پایــان فصل جــای او را گرفت. از 
همین رو ســپاهانی ها به دنبال این هستند 
که هرچه سریع تر سرمربی جدید خود را برای 
فصل آینده و رقابت های آسیایی معرفی کنند 
و قرار بود جلسه ای میان اعضای هیئت مدیره 
برگزار  شود تا به بررســی گزینه های مختلف 
برای نیمکت مربیگری ایــن تیم بپردازند.در 
حالی که چند وقتی اســت محــرم نویدکیا و 
لوکا بوناچیچ به عنوان دو گزینه جدی هدایت 
سپاهان مطرح شدند و حتی پیش از جدایی 
قلعه نویی نام آنها مطــرح بود، یکی از مدیران 
ارشد ســپاهان قصد دارد یک گزینه جذاب به 
جمع این دو گزینه اضافه کند و او کسی نیست 
جز برانکو ایوانکوویچ، سرمربی کروات سابق 
پرسپولیس.اگرچه برانکو گزینه جذابی برای 
سپاهان به نظر می رسد ولی در مسیر جذب او 
مشکالتی وجود دارد و باید دید سپاهانی ها در 
صورت اجماع بر سر جذب او چه برنامه هایی 
برایــش دارند.یکی از این مشــکالت قرارداد 
برانکــو با فدراســیون فوتبال عمــان تا پایان 
تابستان ۲۰۲۲ است و دو  سال از این قرارداد 
باقی مانده اســت و باید دید باشــگاه چطور 
می خواهد رضایت نامه او را دریافت کند.مورد 
دیگر بدهی سنگین پرسپولیس به برانکو است 
که بخش عمده ای از آن بدهی مالیاتی برانکو 
است که پرداخت نشده و در صورت ورود برانکو 
به ایران گفته می شود او ممنوع الخروج خواهد 
شد.مشــکل آخر هم مبلغ قرارداد ســنگین 
برانکو اســت. او در ســال پایانی قراردادش 
با پرســپولیس یک میلیون و دویســت هزار 
یورو با این باشــگاه قرارداد امضا کرد که این 
تنها دســتمزد خودش بود و مبلغ قابل توجه 
دستمزد کادرفنی او هم باید به طور جداگانه در 

نظر گرفته شود. 

شکست و حذف از جام حذفی، پایان یک فصل پر فراز 
و نشیب برای سپاهان بود و در نتیجه امیر قلعه نویی با 
یک پیام کوتاه و با اندکی گالیه و در نهایت عذرخواهی 
از اصفهانی های مهمان نواز، حکم تیر خالص را به 

خودش وارد و راه جدایی را انتخاب کرد

فوتبال جهان ذوب آهن امیدوار به رویای بزرگ بقا؛

 ما برمی گردیم



چهار شنبه 22 مرداد  1399 / 22 ذی الحجه 1441/ 12 آگوست 2020/ شماره 3043
معاون استاندار اصفهان: 

خبرنگاران، مسئوالن را از مسائل حاشیه ای دور کنند
معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی استاندار اصفهان با اشــاره به نقش رسانه ها در حرکت دادن 
جامعه به سمت مصالح جمعی و مهم تاکید کرد: خبرنگاران مسئوالن را از مسائل جزئی و حاشیه ای 
دور کنند.حیدر قاسمی در آیین روز خبرنگارکه به شکل آنالین برگزار شد، افزود: مسائل جزئی مانع 
پرداختن مسئوالن به مســائل کالن و مهم، مصالح عمومی و ملی می شود و مسئوالن را  با مسائل 
حاشیه ای درگیر و از مســائل مهم دور می کند.وی ادامه داد: خبر و آگاهی همواره موجب تغییر و 

اصالح است و جامعه بی خبر همیشه سکون دارد و منفعل است.
معاون استاندار اصفهان با اشاره به نقش خبرنگار در رشد و توسعه جوامع گفت: اگر ارتباط و اعتماد 
درست باشد، هدف بهتر به نتیجه خواهد رسید؛ خبرنگاری فراتر از یک شغل است چون اقدامات 
خبرنگاران ایثارگرانه و فداکارانه است.قاسمی با بیان اینکه فضای جامعه نیازمند مداراست، افرود: 
ترویج صبوری و عقالنیت موجب پیشرفت سریع امور خواهد شد.وی با تاکید بر ضرورت امانتداری 
خبرنگار در انتقال پیام، تاکید کرد: وقتی اعتماد بین مســئول و خبرنگار فراهم می شــود، انتقال 
مفاهیم باید با توجه به جمیع جهات صورت گیرد؛ خبرنگاران نقــش مهمی در ترویج اخالقیات و 
حرکت به سوی رشد و تعالی دارند و امیدآفرین هستند.وی با اشاره به در پیش بودن هفته دولت 
تاکید کرد: تولید نشاط، ایجاد فضای اعتماد و امید به آینده نقش موثری در افزایش سرمایه های 

اجتماعی دارد.

کشف دومین اسکلت بانوی اشکانی در تپه اشرف اصفهان
سرپرست هیئت کاوش تپه اشرف اصفهان از کشف اسکلت دختر نوجوان اشکانی در تپه تاریخی 
اشرف خبر داد.باستان شناســان طی دو ماه اخیر طی عملیات نجات بخشــی آثار تپه اشرف در 
مسیر لوله گذاری آب به سمت شرق این تپه به کشفیات قابل توجهی رسیدند که پیش تر در فالت 
مرکزی ایران سابقه نداشته است.یافته ها از جمله چندین گورخمره، قربانی و تدفین آیینی اسب 
چهارساله، تدفین مهری بانوی اشــکانی و حاال شــواهد معماری قبر یک دختر نوجوان ۱۳ ساله 
نشان داده است در شمال تپه اشــرف اصفهان، جایی که اکنون خیابان مشــتاق دوم قرار دارد، به 
احتمال زیاد یک گورستان اشــکانی قرار دارد که در واقع از دوره ناشناخته تاریخ کهن اصفهان پرده 
برداشته است.نکته مهم این که هیئت باستان شناســی به دلیل کمبود بودجه و جایی که خیابان 
مشتاق واقع شــده برای نجات بخشــی این آثار با مشکل مواجه شــده اند.علیرضا جعفری زند، 
باستان شــناس گفت: در فاصله ۱۰ متری از جســد بانوی اشــکانی به تدفین یک دختر نوجوان 
دســت یافتیم. این تدفین به صورت طاق باز و روی خاک است. شواهد نشان می دهد این جسد 
 متعلق به یک نوجوان حدود ۱۲ تا ۱۳ سال با قد حدود ۱۶۰ است، اما متاسفانه به دلیل رطوبت زیاد 

آسیب دیده است.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:
روند شیوع ابتال به کرونا در استان اصفهان رو به کاهش است

با وجودقرمز بودن وضعیت تمام ۲۴ شهرستان استان اصفهان از نظر شیوع کرونا، شیب صعودی 
ابتال رو به کاهش است. سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تعداد کل بیماران بستری مبتال 
به کرونا در مراکز درمانی استان به جز کاشان و آران و بیدگل را،۸۸۴ نفر اعالم کرد و گفت: نسبت به 
حدود سه هفته پیش، شــیب صعودی مبتالیان به کرونا در استان اصفهان کمتر شده است.آرش 
نجیمی افزود: کاهش این شیب، نتیجه رعایت دستورالعمل های بهداشتی به ویژه زدن ماسک و 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی مردم استان اصفهان است.نجیمی افزود: هم اکنون ۱۸۴ بیمار مبتال 
به کووید ۱۹ در بخش مراقبت های ویژه بستری هستند که نسبت به هفته های گذشته، این تعداد 

روند صعودی داشته است.

رییس سازمان نظام پزشکی اصفهان عنوان کرد:

رعایت پروتکل های بهداشتی در مطب های نصف جهان

رییس سازمان نظام پزشکی اصفهان در  دیانا سنابادی
نشستی با خبرنگاران با اشــاره به اینکه 
امروز یادآور خاطرات دوران دفاع مقدس است، اظهار کرد: در دورانی که 
ویروس کرونا دنیا را تحت تاثیر قرار داده، جامعه پزشکی همچون دوران 
دفاع مقدس برای حفظ ســالمتی مــردم ایســتاد و ایثارگری کرد. 
عباسعلی خادمی با اشاره به شهادت چند تن از پزشکان اصفهان بر اثر 
ابتال به بیماری کووید۱۹و ابتالی حدود ۲۰۰ نفر از کادر درمان  اظهار  کرد: 
کرونا عوارض دیگری به جا می گذارد که هنوز ناشناخته است و عوارض 
آن در جامعه پزشکی که مبتال شدند نیز بعدا مشخص می شود، همانطور 
که در این ۶ ماه بیماری بارها رنگ عوض کــرد و برای اظهار نظر قطعی 

درباره آسیب های آن هنوز زود است.
وی با بیان اینکه براســاس نامه  معاونت بهداشــت وزارت بهداشت به 
ســازمان نظام پزشــکی، بازدید از مطب ها برای رعایت پروتکل های 
بهداشتی انجام شــد، افزود: در مطالعه میدانی که اخیرا صورت گرفت 
مشخص شــد ۹۵ درصد مطب های اصفهان پروتکل ها را رعایت می 
کنند.خادمی با بیان اینکه جامعه پزشکی باید سرمشق و الگوی سایر 
بخش ها در رعایت پروتکل های بهداشتی باشد، خاطرنشان کرد: کاری 
به برگزاری مراسم و تجمعات در جامعه نداریم و به آنچه وظیفه سازمان 
نظام پزشکی است عمل می کنیم، براین اساس با هماهنگی دانشگاه 

علوم پزشکی اصفهان اقدامات الزم برای رعایت پروتکل های بهداشتی 
در مطب ها پیگیری شد.

وی همچنیــن در رابطه با پرداخت مالیات از ســوی جامعه پزشــکی 
اصفهان، تصریح کرد: بیشتر پزشکان مالیات خود را پرداخت می کنند 
و مشــکل خاصی برای پرداخت مالیات وجود ندارد.رییس ســازمان 
نظام پزشــکی اصفهان با اشــاره به تعطیلی مطب های پزشــکان در 
اســفند پارســال و چند ماه ابتدای امســال، تاکید کرد: این موضوع 
باعث کاهــش میزان زیــادی از درآمد جامعه پزشــکی شــد، با این 
 وجود به ســمت قانونمند شــدن می رویم و همــکاری جهت وصول

 مالیات را داریم.

ابتالی 5 هزار نفر از کادر درمان به کرونا
محسن مصلحی، قائم مقام و معاون پشتیبانی و رفاهی سازمان نظام 
پزشکی اصفهان در ادامه این نشست در خصوص پیشنهادات مشخص 
سازمان نظام پزشکی به وزارت بهداشت برای پیشگیری از  کرونا، با ابراز 
تاسف از دست دادن تعدادی از کادر درمان، توضیح داد: حدود ۵۰۰۰ نفر 
کادر درمان در کل کشــور و ۴۵۰ نفر در حوزه بهداشت و درمان   استان 
اصفهان به کرونا مبتال شده اند و حدود ۱۶۰ نفر در کشور بر اثر این بیماری 
به شهادت رسیدند، سازمان نظام پزشکی به عنوان یک نهاد، نقطه نظرات 

و تعامالتی دارد؛ این به معنای جدال و یا انفعال نیست.همچنین ادامه 
داد : آنچه در مقوله هایی مثل کرونا یا طرح تحول سالمت اتفاق افتاد، 
توقع بود. کشورهای پیشــرفته در حوزه ســالمت و در بحث کرونا، به 
بهداشــت اهمیت زیادی دادند و در سیاست گذاری ها، محکم و بدون 
تناقض ورود کردند، این ها مواردی اســت که سازمان نظام پزشکی در 

خصوص آن گالیه دارد.
درادامه کامران منتظری، معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی اصفهان 
با اشاره به تاثیرات کرونا، اظهار داشت: در این مسیر تمام کادر درمان، از 
پزشکان عمومی تا رشته های تخصصی و کادر آموزشی مثل طب داخلی، 
وارد شدند و عده ای در این راه آلوده شدند. اختالل در درمان از جمله آثار 
کروناست، زمانی که بیمار تصادفی می آورند و تست کرونای مثبت دارد 

و کادر، بدون پروتکشن کامل، درمان را انجام می دهند.
معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی اصفهان در خصوص بیمارستان 
الزهرا و ونتیالتور و دپو شــدن آن، توضیح داد: هیــچ ونتیالتوری یک 
ســاعت در بیمارســتان الزهرا بیکار نماند؛ ۴۷ ونتیالتور در بخش ها و 
۷۴ عدد نیز در آی ســی یو به مریض ها وصل بود، ۱۱ ونتیالتور بک آپ 
نیز وجود دارد، این بک آپ الزهرا توانست مراکز دیگر را حفظ کند، این 
تصمیم که الزهرا وارد درمان کرونا نشود، تصمیم صحیحی بود چرا که در 

غیر این صورت، درمان روی زمین می ماند.

مدیر امور آزمایشگاه ها و آزمایشگاه مرجع سالمت 
استان اصفهان گفت: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
تاکنون هیچ تاییدیه ای به هیچ شرکتی برای تونل 

های ضدعفونی کننده نداده است.
دکتر سینا مباشری زاده  اظهار کرد: این دستگاه ها 
به دلیل استفاده از ترکیبات ضدعفونی کننده مانند 
پراکسید هیدروژن، پراســتیک اسید، هیپوکلریت 
ســدیم، الکل، اشــعه U.V و ازون نــه تنها باعث 
مشکالت زیست محیطی می شود، بلکه خسارات 

جبران ناپذیــری بر افراد در معرض، به ویژه قشــر 
آسیب پذیر مانند کودکان و کهنساالن خواهد داشت 
و همچنین باعث اعتماد به نفــس کاذب در مردم 

می شود.
وی با بیان اینکــه عوارض در معــرض قرار گرفتن 
با این عوامل بســتگی به زمان مواجهــه و غلظت 
این مواد دارد و می توانــد باعث از بین رفتن حس 
بینایی، مشکالت تنفسی، مشــکالت پوستی و یا 
حتی سرطان شود، افزود: متاسفانه تعداد زیادی 
از شــرکت ها که غالبا به دلیل عدم آگاهی و دانش 
فنی الزم در خصوص ضدعفونــی کننده ها و عوامل 
بیولوژیک و صرفا توسط مشــاهده در سایت های 
تبلیغاتی مبادرت به تولید و فروش این محصوالت 

کرده اند بدون اینکه مجوزی از وزارت بهداشت گرفته 
باشند و باعث منحرف شدن مسیر علمی پیشگیری 
از ســرایت ویروس شده و متاســفانه اینکه رسانه 
ملی بدون بررسی مســتندات و مجوزهای قانونی 
تبلیغات این شــرکت ها را از کانــال های مختلف 
پخش می کند.وی با اشاره به اینکه ویروس کرونا 
در گلو و بینی بیماران ســاکن می شــود و از طریق 
دست افراد بیمار و یا قطرات ناشی از سرفه و عطسه 
بیماران منتقل می شــود، اعالم کرد: هر سازمان یا 
ارگان دولتی و خصوصی کــه از این تجهیزات بدون 
مجوز اســتفاده می کند باید طبق قانون مسئولیت 
ایجاد عوارض ناشــی از مواجهه این مواد را در افراد 

در معرض بپذیرد.

مدیر امور آزمایشگاه ها و آزمایشگاه مرجع سالمت استان اصفهان:

تونل های ضدعفونی کننده، توانایی پیشگیری از انتقال کرونا را ندارند

کاری به برگزاری مراسم و تجمعات در جامعه نداریم 
و به آنچه وظیفه سازمان نظام پزشکی است عمل 
می کنیم، براین اساس با هماهنگی دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان اقدامات الزم برای رعایت پروتکل های 

بهداشتی در مطب ها پیگیری شد

رییس دانشگاه علوم پزشکی کاشان:

هیئت های مذهبی کاشان به پویش نذر سالمت پیوستند
رییس دانشگاه علوم پزشکی کاشان از پیوستن هیئت های مذهبی شهرستان در لبیک به فرمایش 
مقام معظم رهبری برای پیروی از تصمیم های ستاد مرکزی کرونا در بزرگداشت محرم امسال، به 
پویش نذر سالمت، خبر داد.ســید علیرضا مروجی با بیان اینکه بدون شک زنده نگه داشتن قیام 
اباعبدا... الحسین )ع( در هر زمان بر شیعیان واجب و الزم است، اظهار کرد: امسال به دلیل گسترش 
ویروس کووید ۱۹ شرایط برای برگزاری مراسم پرشور حسینی تا حدودی مهیا نیست و تصمیم ستاد 
مرکزی کرونا فصل الخطاب همه ماست. وی افزود: مایه مباهات است که هیئت های مذهبی منطقه 
دارالمومنین کاشان با سابقه طوالنی برگزاری پرشورترین عزاداری ها، در این سال حساس در اقدامی 
خودجوش با حفظ شعائر آن امام شهید، نذرهای خود را به حوزه سالمت اختصاص داده اند.رییس 
دانشگاه علوم پزشکی کاشان تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی کاشــان، از اولین روز شیوع این 
بیماری تاکنون با ایثار و تالش شبانه روزی برای درمان بیماران، حیات و سالمت مردم منطقه کاشان 
را نصب العین خود قرار داده و در این راه برخی جان خود را فدا کردند و برخی از کارکنان این حوزه با 
اهدا پالسمای خون خود به یاری بیماران شتافته اند.وی تاکید کرد: رعایت فاصله حداقل دو متری 
عزاداران نسبت به یکدیگر، پوشیدن ماسک توسط عزاداران، ضدعفونی کردن حسینیه پیش و بعد 
از برگزاری مراسم، داشتن لوازم شخصی از جمله قرآن و کتاب دعا و ممنوع شدن حضور خردساالن 
و افراد مسن از جمله ضرورت های برگزاری مراسم محرم امسال است.مروجی گفت: کاهش زمان 
اجرای مراسم به یک و نیم ساعت، پیش بینی تهویه هوا در فضای برگزاری مراسم، تب سنجی ورودی 
تمام عزاداران، پرهیز از توزیع غذا و هر نوع نوشیدنی مگر به صورت بسته بندی شده در مراسم از دیگر 

الزاماتی است که مسئوالن باید به انجام آنها متعهد شوند.

معاون فرماندار اردستان خبر داد:

فعال بودن چهار طرح مسکن ساز در شهرستان اردستان
معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری اردستان گفت: در حال حاضر چهار طرح 
مسکن ساز در اردستان فعال است که اجرای آنها می تواند به طور کامل معضل کمبود مسکن این 
شهرستان را برطرف کند.محمدتقی کیانی در کارگروه مسکن شهرستان در فرمانداری اردستان، 
اظهار کرد: با توجه به نام گذاری امسال با عنوان جهش تولید از سوی مقام معظم رهبری، در تالش 
هستیم که جهش تولیدی در بخش مسکن ایجاد شود و در حال حاضر چهار طرح مسکن ساز در 
سطح شهرستان اردستان فعال است که اجرای آنها می تواند به طور کامل معضل کمبود مسکن 
را برطرف کند.وی با بیان اینکه این چهار طرح شامل طرح مســکن کریمان، اقدام ملی، مسکن 
محرومان که توسط بنیاد مسکن انجام می شــود و تفاهم نامه طرح مسکن کمیته امداد است، 
افزود: با اجرای این طرح ها بیش از ۹۰۰ واحد مسکونی در شهرستان اردستان ساخته می شود.

همچنین رییس کمیته امداد امام خمینی)ره( اردســتان در این نشســت با اشــاره به سهمیه 
شهرستان اردستان در طرح خانه دار شدن نیازمندان، گفت: در تفاهم نامه ای که با حضور رییس 
کمیته امداد کشور و رییس ســازمان برنامه و بودجه در شهرستان اردســتان امضا شد، سهمیه 

شهرستان اردستان ۱۵۰ واحد مسکونی است.

شهردار جدید شاهین شهر انتخاب شد
بهرام نوری، مدیر روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شاهین شهر گفت:طی جلسه ای در 
صحن علنی شورای اسالمی شاهین شهر »مهرداد مختاری « با حداکثر آرای ) هفت رای( اعضای 
شورای اسالمی شهر به عنوان شهردار شاهین شهر انتخاب شد.وی در ادامه اظهار داشت: شهردار 
انتخاب شده پس از مراحل قانونی توسط مراجع ذی صالح، رسما به عنوان شهردار شاهین شهر 

معرفی خواهد شد.

با مسئولان
س: ایمنا

عک

خبر ویژهشهرستان

 آموزش آنالین معلمان
 در دوره تخصصی 
»کارآفرین پروری«

وبینار آموزشــی تخصصی کارآفرینی پروری 
معلمان از  مردادماه جاری به صورت مجازی در 

سایت توان هفت در حال برگزاری است.
مدیر خانه جــوان با اعالم ایــن مطلب گفت: 
اولین دوره جامع کارآفرینــی پروری معلمان 
در کشــور با هدف تربیت مربی در عرصه شیوه 
های آموزشی نوین و کارآفرین پروری به همت 
تیم تخصصی خانه جوان وابســته به سازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان در 
پروژه توان هفت آغاز به کار کرد.فاطمه اکبرزاده 
با بیان اینکه محتواهای ارائه شده در این دوره 
با استانداردهای کشوری مطابقت دارد، افزود: 
این دوره شامل عناوین مهم، به روز، کاربردی 
و عملیاتی در حوزه های تیم سازی به واسطه 
الگوهای رفتارشناســی، کارآفرینی اجتماعی، 
شــیوه های جــذب منابع مالــی در مدارس، 
آشــنایی با پس انداز اجتماعــی و مالی برای 
کودکان و نوجوانان، آشــنایی با شــیوه های 
آموزش مشــارکتی در مدارس طراحی شــده 
است.مدیر خانه جوان با بیان اینکه این دوره به 
صورت آنالین برگزار می شود، ادامه داد: فایل 
های این دوره ثبت و ضبط شده و در سایت توان 
هفت ویژه معلمینی که در دوره شرکت کرده اند 
و افرادی که فرصت حضور در طرح را نداشتند، 
ارائه  می شــود.اکبرزاده با بیان اینکه دو هزار 
معلم کارآفرینی در دبیرســتان ها و هنرستان 
های استان اصفهان تدریس دارند، ادامه داد: 
مخاطبین ایــن دوره در مرحلــه اول ۱۰۰ نفر از 
معلمان کارآفرینی در مدارس استان اصفهان 
هستند که توسط اداره کل آموزش و پرورش این 
استان به عنوان سرشاخه های منطقه بر مبنای 
عالقه مندی و میزان انگیزه آن ها گزینش شده 
و پس از انجام آزمون های مختلف رفتارشناسی 
و هوش هیجانی افرادی که قابلیت های الزم 
را برای اشــاعه و ترویــج این دوره داشــتند، 
انتخاب شــدند.عالقه مندان جهت ثبت نام و 
 کســب اطالعات بیشــتر می توانند به سایت

 TAVAN7.IR  مراجعه کنند.

سرپرست اداره کل کتابخانه های استان اصفهان گفت: بیش از ۱۴۰ هزار نفر از استان اصفهان در جشــنواره کتاب خوانی رضوی شرکت کرده اند که نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته با رشد ۳۵۰درصدی همراه است.امیر هالکویی با اشاره به اتمام مهلت شرکت در دهمین جشنواره کتاب خوانی رضوی اظهار داشت: 
مهلت شرکت در این جشنواره تا نیمه مرداد ماه بود و از استان اصفهان بیش از ۱۴۰ هزار و ۸۳۵ نفر در این جشنواره شرکت کرده اند.وی افزود: اصفهان پیشتاز 
شرکت در جشنواره کتاب خوانی رضوی است و شرکت کنندگان در گروه های سنی متفاوت کودک، نوجوان و بزرگسال در قالب های داستانک نویسی، روزنامه 
کتاب، مسابقات چهار گزینه ای، پویش کتاب خوانی و فعالیت های گروهی جشنواره شرکت کرده اند.سرپرست اداره کل کتابخانه های استان اصفهان با اشاره 
به اینکه هنوز تاریخ اختتامیه جشنواره رضوی توسط نهاد کتابخانه های عمومی کشور اعالم نشده اســت، تصریح کرد: در سال گذشته ۴۰ هزار نفر در بخش 
الکترونیکی جشنواره کتاب خوانی رضوی از استان اصفهان شرکت کردند که امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد ۳۵۰ درصدی همراه بوده است.

وی بیان داشت: در دهمین جشــنواره کتاب خوانی رضوی ۶ هزار و ۶۰۷ نفر در بخش پویش کتاب خوانی، ۳۴۶ نفر هم در پویش گروهی، ۱۰۱ هزار و ۶۰۴ نفر 
در بخش چهار گزینه ای، ۲۶ هزار و ۸۱۵ نفر هم در بخش داستانک، ۲۰۱ نفر در بخش روزنامه دیواری و ۵ هزار و ۲۶۲ نفر در بخش نقاشی شرکت کرده اند.

پیشتازی اصفهان در دهمین جشنواره کتاب خوانی رضوی

پیکر پنجمین شهید 
مدافع سالمت 

اصفهان تشییع شد
پیکــر خســرو حکمــت روش 
پنجمین شــهید مدافع سالمت 
در  سه شــنبه  روز  اصفهــان 
بیمارستان زهرای مرضیه)س( 
با رعایت فاصله گذاری اجتماعی 
تشییع و در گلستان شهدای این 

شهر خاکسپاری شد.

وز عکس ر
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 مدیرکل صدا و ســیمای مرکزاصفهان در آیین تجلیل از تالشگران رسانه در 
حوزه معاونت سیما از تالش و همت معاونان، مدیران و برنامه سازان شبکه 
اصفهان برای کسب موفقیت های مختلف در جشنواره تولیدات رسانه ملی 
و کسب رتبه های ممتاز تشــکر و قدردانی کرد و گفت: تا کنون کارهای فاخر 
و ماندگاری تولید و برای پخش به شــبکه های سراسری ارائه شده است و 
در نیمه دوم امسال نیز تولید سریال آقای خوشبخت یا همان سریال آقای 

گرفتار قبل آغاز می شود.
عبدالحسینی در جمع تالشگران حوزه سیما با بیان اینکه می توان در شبکه 
اصفهان سریال هایی طوالنی، حتی 90  قســمتی ساخت و برای پخش به 
شبکه های سراســری ارائه داد، گفت: برنامه های شبکه اصفهان در مدت 
اخیر رشد کمی و کیفی خوبی داشته به شــکلی که توانست در بین سیمای 
مراکز اســتان ها رتبه دوم را کسب کند و کســب این موفقیت قطعا حاصل 

همکاری و تالش همه واحدها و معاونت های مرکز است.
وی، جایگاه مرکز اصفهان را در ارزیابی های معاونت سیمای مراکز استان ها 
به عنوان یکی از برترین مراکز کشور دانســت و از برنامه سازان خواست تا 
با اســتفاده از تمام ظرفیت های اطالع رســانی همچون فضای مجازی و 

بیلبوردهای شهری، برای برنامه های تولیدی شبکه اصفهان تبلیغ  شود.
مدیرکل مرکز اصفهان با بیان اینکه قطار تولید سیمای مرکزاصفهان با وجود 

موانع بر سر راه همچنان با قوت در حال حرکت و به نیمه راه رسیده، تاکید کرد 
شبکه اصفهان با وجود پتانســیل ها و ظرفیت های درون و برون سازمانی 

باید به نقطه و جایگاه اصلی خود برسد.
عبدالحســینی گفت: بــا فاصله گرفتــن از شــهر اصفهان، ماننــد تولید و 
پخش برنامه شــب های فیروزه ای در کاشــان، باید بتوانیم از پتانســیل 
 های موجود در همــه شهرســتان های اســتان در جهت تولیــد به خوبی

 استفاده کنیم.
وی در ادامه گرافیک شبکه اصفهان را بهترین گرافیک شبکه در کشور دانست 
و تهیه کنداکتور مناسب، ساخت برنامه های ســتاره چینی،همین حوالی، 
پرانتز، زنده رود، هشت بهشت، کالکت، بهشــت اجابت و یک شهرضیافت 
ماه رمضان را بــه عنوان نقاط قوت مرکــز اصفهان برشــمرد و افزود: البته 
 نقاط ضعف و مشــکالتی نیز در برخی جاها وجود دارد که باید سریع آنها را 

بر طرف کنیم.
مدیرکل مرکز اصفهان گفت:با وجود ظرفیت های نیروی انســانی خوب در 
این مرکز باید با تمام قدرت روی آنتن تمرکز شود و با اجتناب از تقابل های 

درون سازمانی، اجازه ندهیم مسائل حاشیه ای زمان و انرژی ما را بگیرد.
در پایان این آیین نیــز از برترین هــای مجموعه معاونت ســیما تجلیل و 

قدردانی شد.

کارگران شــرکت پلی اکریل ایران با توجه به ایجاد تغییر و تحوالت چند ماه 
اخیر در این مجموعه صنعتی بزرگ اصفهان، خواهان تامین حداکثری منافع 
این کارخانه هستند. از طرفی مسئوالن امر قول داده اند با هدف حفظ توسعه 
اقتصادی استان و رســاندن به اوج دوران فعالیت آن، برای رفع مشکالت 

موجود این واحد تولیدی تالش کنند.
کارخانه پلی اکریل در اصفهان با بیش از چهار دهه فعالیت و اشــتغال زایی 
دســت کم حدود یک هزار و 800 نفر، مادر صنعت نســاجی کشور و استان 
اصفهان به شــمار می آید؛ مهم ترین تولیدات این کارخانه، الیاف اکریلیک، 
نخ و الیاف پلی استر اســت که به عنوان مواد اولیه در شرکت های نساجی و 

تولید فرش و پتو مورد استفاده قرار می گیرد.
این مجموعه بزرگ صنعتی در ســال های گذشته دچار مشکالت مالی و در 
سال های 95 و 96 خطوط تولید آن متوقف شــد اما با حمایت های دولت، 
دستگاه قضایی و امنیتی و پرداخت تنخواه، تعدادی از خطوط تولیدی آن از 

سال 96 فعال شد و کارگران به سر کار بازگشتند.
طی ســه ســالی که از فعال شــدن مجدد برخی از خطوط تولیدی کارخانه 
پلی اکریل، گذشت و با وجودی که برخی از مسائل مانند پرداخت حقوق به 
کارگران حل شد اما همچنان این شرکت با برخی مشکالت مانند تامین مواد 

اولیه، بدهی های انباشته و موضوع مالکیت مواجه بود.
به گفته معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان، 
با دستور استاندار اصفهان در سال گذشته گروه ویژه ای برای بررسی مسائل 
و مشکالت پلی اکریل در استانداری تشــکیل شد تا تصمیم هایی برای رفع 

آنها و برنامه ریزی برای حداکثر بهره وری از کارخانه گرفته شود.
حســن قاضی عســگر  با بیان اینکه هیئت مدیره قبلی این شرکت دارای 
مسائل حقوقی بود و دستگاه قضایی استان به این موضوع ورود پیدا کرد، 
افزود: با توجه به در پیش بودن برگزاری مجمع عمومی این شــرکت، گروه 
ویژه پلی اکریل در استانداری در ســال جاری اقدام به معرفی هیئت مدیره 
منتخب برای این شرکت از بین با تجربه ترین نیروهای استان کرد تا بهترین 

آنها پس از رای گیری در مجمع عمومی مشخص شوند.
وی با اشــاره به اینکه گروه ویژه پلی اکریل، زیر مجموعــه کارگروه اقدام و 
زیر نظر شورای تامین استان اصفهان اســت، تاکید کرد: مسئولیت تامین 
امنیت و پیشرفت استان به عهده شورای تامین است و اگر اعضای این شورا 
احساس کنند که مجموعه ای با کارکرد نادرست برخی افراد با مشکل روبه رو 
می شود و ممکن است امنیت و توسعه استان در معرض خطر قرار گیرد به 

آن موضوع ورود پیدا می کنند.
قاضی عسگر با بیان اینکه نمایندگان سه قوه برای رفع مشکالت این کارخانه 
همفکری و تصمیم سازی می کنند، تصریح کرد: هدف اصلی گروه ویژه پلی 
اکریل، برطرف کردن مسائل و مشــکالت این کارخانه در کوتاه ترین زمان 

ممکن است.

فعال بودن 9۵ درصد ظرفیت بخش پلی استر کارخانه
نگاهی به آخرین وضعیت کارخانه پلی اکریل نشان می دهد که در زمان حاضر 
بخش پلی استر آن فعالیت بیشتری دارد به طوری که به گفته نایب رییس 

هیئت مدیره منتخب شرکت پلی اکریل ایران، کارخانه پلی اکریل در اصفهان 
با حمایت های انجام شده توسط دولت، دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی 

در زمان حاضر با 95 درصد ظرفیت بخش پلی استر فعالیت دارد.
محمدرضا جعفری اظهار داشــت: خطوط تولید بخش پلی اســتر کارخانه 
پلی اکریل پس از ســال ها، اکنون بــا 95 درصد ظرفیت خــود کار می کند 
و با وجود همه مشــکالت مالی و تحریمی، ســه هزار تن مــاده اولیه اکرو 
نیتریل )AN( برای خط تولید اکریلیک  در ســه ماه گذشته خریداری شد 
 و بخش اکریلیک با حدود 25 درصد ظرفیت خود در ســه ماه گذشــته کار 

می کند.
وی با بیان اینکه در زمان حاضر بخش عمده حقوق و معوقه های کارکنان و 
کارگران این کارخانه پرداخت می شود، افزود: هیئت مدیره منتخب شرکت 
پلی اکریل ایران نیز از حدود 2 ماه گذشته شروع به کار کرده و امید است که 
با حمایت دولت، قوه قضاییه، دستگاه های امنیتی و نمایندگان مجلس این 

واحد صنعتی بزرگ هرچه زودتر به دوران اوج خود بازگردد.
جعفری با بیان اینکه با توجه به مباحث مطروح شــده درباره هیئت مدیره 
قبلی شــرکت پلی اکریل ایران، هیئت مدیره منتخب این شــرکت توسط 
شورای تامین استانداری اصفهان و زیر نظر دادگستری معرفی و ثبت رسمی 
شد، خاطرنشــان کرد: در زمان حاضر هیئت اجرایی کارخانه پلی اکریل نیز 

مانند سابق به فعالیت خود ادامه می دهد.
وی به جلسه ها و بازدیدهای چند هفته اخیر از پلی اکریل اشاره و اضافه کرد: 
در این جلسه ها و بازدیدها بر حمایت از این مجموعه صنعتی در جهت تولید 

و اشتغال پایدار تاکید شده است.
به گفته عضو شورای اسالمی کار کارخانه پلی اکریل اصفهان، کارگران خواهان 
این هســتند که حداکثر منافع ایــن کارخانه در عقــد قراردادهای جدید با 
کارگزاران برای تامین و خرید ماده اولیه اکریلو نیتریل )AN( در نظر گرفته 

شود و این قراردادها به صالح کارخانه باشد.
اكريلو نيتريل) AN ( به علت نياز در صنايع توليد الياف مصنوعی و صـنايع 

شـيميایی بـه  عنوان يك ماده اوليه ضروری اهميت ويژه ای دارد.
احمدرضا شفیع زاده به تغییرات مدیریتی چند ماه گذشته شرکت پلی اکریل 
ایران اشاره و اضافه کرد: در زمان حاضر، اداره کارخانه در اختیار هیئت اجرایی 
قرار دارد، حقوق کارگران و کارکنان پرداخت می شود و معوقات نیز به صورت 

تدریجی در حال پرداخت است.

جلسه مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با فرماندار شهرستان آران و بیدگل 
که به منظور بررسی وضعیت گازرسانی در این شهرستان تشکیل شده بود، به 

صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان، سید مصطفی علوی، به 
همراه معاونین خود طی جلسه ای که  به صورت ویدئو کنفرانس با فرماندار 
شهرستان آران و بیدگل برگزار شد، گفت: آران و بیدگل از نظر بهره مندی از 
گاز طبیعی جزو شهرستان های سبز استان به شمار می رود و تاکنون 4 شهر 
و 12 روستا و بالغ  بر 39 هزار و 356 مشترک در این شهرستان از نعمت گاز 

طبیعی برخوردار هستند.
مهندس علوی، در خصوص مصوبات شورای اقتصاد در آران و بیدگل، بیان 
داشت: مصوبات شورای اقتصاد تا سال 1402 فرصت اجرایی دارند و به 

محض تامین اعتبار و نقدینگی مورد نیاز، اجرایی خواهند شد.
وی، افزود: صنایع فاقد گاز این شهرستان اعم از؛ مرغداری ها و دامداری ها 
و سایر صنایع که شبکه گازرسانی برای آنها اجرا نشده است، از طریق شرکت 

پخش فرآورده های نفتی می توانند سوخت مایع دریافت کنند.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، در خصوص تقسیط قبوض گاز 
 بهای برخی از واحدهای تولیدی شهرستان آران و بیدگل بیان داشت:

 با توجه به شرایط فعلی و شیوع بیماری کرونا، انجام این مهم به منظور 
حمایت از واحدهای تولیدی، به رییس اداره گاز شهرستان تفویض می شود 
تا در شرایط خاص و با حمایت فرمانداری در مدت محدود این تقسیط 

انجام شود.
مهندس علوی، با تاکید بر محدودیت تامین منابع مالی برای پروژه های 

جدید طی سال جاری، افزود: اقدامات طراحی و مطالعات شبکه گذاری 
جاده کاشان به ابوزیدآباد انجام شده و پس از اخذ مجوزهای مربوطه و تامین 

اعتبار مورد نیاز عملیات اجرایی این پروژه آغاز خواهد شد.
وی، همچنین در خصوص جابه جایی شبکه گاز واقع در جاده فخره که در 
حال تعریض است، گفت: ظرف یک ماه آینده این پروژه اجرایی خواهد شد.

ینکه تا قبل از مهرماه سال جاری علمک و  مهندس علوی، با اشاره به ا
انشعابات مورد تقاضای مردم اجرایی خواهد شد، تصریح کرد: به منظور 
حمایت از واحدهای تولیدی شهرک جدید صنعتی) شهرک قاضی(، باید 
ساختمان ایستگاه، توسط شرکت شهرک های صنعتی استان احداث  شود تا  

برای راه اندازی ایستگاه گاز آن اقدام کرد.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، در پاسخ به درخواست  گازرسانی به 
منطقه مسکونی احداث شده بلوار دانشگاه که تاکنون حدود 15 واحد آن 
احداث شده، گفت: با توجه به اینکه آسفالت کنارگذر بلوار مذکور انجام شده 
است، جهت جلوگیری از تخریب مجدد آن و حفظ مبلمان شهری، به زودی 

این طرح در دست اجرا قرار خواهد گرفت.
مهندس علوی، در خصوص نصب 200 انشعاب مورد تقاضای مجتمع390 
واحدی رزلند بیان داشت: از هفته آینده نصب علمک های این پروژه آغاز 
خواهد شد و همچنین گاز بیمارستان امام حسن مجتبی )ع( واقع در میدان 
ولیعصر این شهرستان نیز در هفته دولت سال جاری به بهره برداری خواهد 
رسید.در پایان این ویدئو کنفرانس که حدود یک ساعت به طول انجامید، 
موارد مرتبط کامال بررسی و فرماندار شهرستان آران و بیدگل از تالش های 

شرکت گاز استان اصفهان تشکر وقدردانی کرد.

معاون استاندار و فرماندار اصفهان، در جلسه ای که به منظور بررسی و ارائه 
گزارش و راهکارهایی با هدف رفع مشکالت و معضالت حاشیه نشینی و بافت 
ناکارآمد شهر اصفهان برگزار شد، با بیان اینکه حاشیه نشینی به عنوان یکی از 
مهم ترین و نگران کننده ترین پدیده ها در جوامع مختلف است، اظهار داشت: 
حاشیه نشینی در جوامع مختلف خود را در قالب های متفاوتی نمایان می سازد  
و عالوه بر پیامدهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، مناسبات و مسائل 
امنیتی نیز در این مناطق بروز می کند و باتوجه به تحریم ها و بحران اقتصادی 
موجود، باید برای رفع مشکالت این محله ها، چاره اندیشی ویژه و متفاوتی 
داشته باشیم.فرماندار اصفهان افزود: شکل، نوع، حجم و اندازه حاشیه نشینی 
متناسب با شرایط اداره امور هر جامعه و کشوری متفاوت است.سیستانی با 
اشاره به حجم باالی حاشیه نشینی در شهرستان اصفهان، عنوان کرد: حجم 
باالی حاشیه نشینی در نقاط مختلف شهرستان، مسائل و مشکالت گوناگونی 
را ایجاد کرده است که باید با جدیت بیشتری به این مهم پرداخته شود.وی 
تصریح کرد: ما در نظر داریم کارگروه یا تشکیالتی را جهت حل معضل حاشیه 
نشینی در شهرستان ایجاد کنیم تا همه دستگاه ها و نهادهایی که به نوعی با 
این پدیده مواجه، درگیر و یا اقداماتی را انجام داده و یا خواهند داد، بتوانند در 
این کارگروه ایفای نقش کنند.فرماندار اصفهان با بیان اینکه ماموریت هایی در 
هر سازمان پیرامون پدیده حاشیه نشینی تعریف شده که در حال انجام است، 
افزود: با وجود اینکه برخی از دستگاه های شهرستان خدمات خوبی را در نقاط 

حاشیه نشین ارائه داده اند و با این پدیده به طور بنیادین و با مطالعه آن، به 
راهکارها و نتایج خوبی دست یافته اند، متاسفانه تاکنون با مسائل و مشکالتی 
مواجه بوده ایم و آمار و ارقام موجود، نیز حاکی از نگران کننده بودن روند این 
موضوع است.سیستانی تاکید کرد: دستگاه های ذی مدخل شهرستان با ارائه 
راهکارهای عملی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، بستر الزم را برای برون 
رفت از موضوع حاشیه نشینی و رفع آسیب های ناشی از آن در مناطق مختلف 
شهرستان فراهم سازند.وی با تاکید بر اینکه باید سیاست گذاری هایی در ابعاد 
فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در مناطق حاشیه نشین شهرستان صورت پذیرد، 
گفت: باید با همکاری بین دستگاهی و با حداقل امکانات و در کوتاه مدت، 
بستر الزم برای ارائه خدمات بهتر به مردم در مناطق حاشیه نشین شهرستان و 
توانمندسازی و خودکفایی آنان مهیا شود.فرماندار اصفهان افزود: نقش و تاثیر 
اقدامات هر دستگاه در مناطق حاشیه نشین باید ارزیابی و میزان پیشرفت 
امور رصد شود تا بتوانیم اثربخشی بیشتر اقدامات انجام شده را مشاهده کنیم.

سیستانی، اقدامات محله محور را به عنوان یکی از اساسی ترین موضوعات 
حل مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در مناطق حاشیه نشین دانست و 
اذعان داشت: با تکیه بر ظرفیت های محلی اعم از روحانی محل، معتمدین، 
بسیج محل، کانون های فرهنگی مساجد و هیئات مذهبی و سپردن امور 
 به خود مردم، می توان زمینه را برای حل مشکالت ناشی از حاشیه نشینی

 فراهم کرد.

مدیرکل صدا و سیمای مرکزاصفهان:

قطار تولید سیمای مرکزاصفهان با قوت در حال حرکت است

 اوج شکوفایی کارخانه پلی اکریل اصفهان
 در گرو ادامه حمایت هاست

 جلسه ویدئو کنفرانس مدیرعامل شرکت گاز استان
 و فرماندار شهرستان آران و بیدگل

معاون استاندار:

حاشیه نشینی در اصفهان را جدی بگیریم

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