
شهردار اصفهان از پیاده راه شدن میدان آزادی تا سی و سه پل خبر داد: 

پیاده تا پل 
7

 سوختن سالمت  مردم در تنور  بی کیفیتی نان 
 رییس انجمن صنفی کارگران خباز اصفهان گفت مسئوالن توجهی به اهمیت تثبیت قیمت نان ندارند؛ 

3

رنا
 ای

س:
عک

رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان:

 خرید و فروش طال 
 در بورس به صورت

 نسخه ای جوابگو نیست

سپاهان- صنعت نفت؛

جدال طالیی پوشان 
 فوتبال ایران برای

 صدر نشینی

مدیرعامل شرکت گاز استان:

مصرف گاز اصفهان 
به حدود ۷۰ میلیون 

مترمکعب رسید

3

3

6 3

حضور کمیسیون انرژی 
اتاق بازرگانی اصفهان در 

نمایشگاه نفت ایران 

7

 ایجاد مسیرهای 
 دوچرخه باید به

 فرهنگ تبدیل شود

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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8 صفحه
قیمت: 1۰۰۰ تومان

تقدیر از مدیرعامل 
شرکت آبفای استان 

 اصفهان در حوزه 
 فرهنگ ایثار،جهاد

8 و شهادت

در دیدار شهردار اصفهان با پیشکسوت هنر قلمزنی ایران مطرح شد؛

لزوم ایجاد موزه بزرگ اصفهان
7

 کاسبی های چراغ خاموش 
در سایه تعطیلی چایخانه های اصفهان، مردم به مراکز غیرمجاز روی آورده اند؛

3

رنا
 ای

س:
عک

 مدیرکل ارتباطات و
 فناوری اطالعات استان:

۸۷ درصد روستاهای 
باالی ۲۰ خانوار اصفهان 

اینترنت دارند

 بازگشت مجسمه 
 »تقدیس« به میدان 

امام حسین)ع( اصفهان

بر اساس اعالم مدیرکل بهزیستی استان،  
 پیشنهاد راه اندازی قرارگاه پیشگیری
  از آسیب های اجتماعی با همکاری
 سپاه پاسداران مطرح شده است؛

 سپاه؛ پای کار حل
 آسیب های اجتماعی

3

5

7 5

 بازگشایی مدارس 
 در استان اصفهان

 منتفی شد

3

 پاالیشگاه اصفهان؛ 
 رتبه نخست تولید

 فرآورده های نفتی 

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

شنبه 4 بهمن 1399 
 9 جمادی الثانی  144۲ 

۲3 ژانویه ۲۰۲1
 شماره 31۷3

۸ صفحه
قیمت: 1۰۰۰ تومان

طرح نذر هشتم 
در اصفهان کلید 

5خورد

شركت آب وفاضالب آگهی برگزاری مناقصه عمومی 
استان اصفهان

شركت آب وفاضالب استان اصفهان درنظرداردعمليات اجرايی به شرح زير را از طريق مناقصه عمومی 
به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

نام روزنامه:زاینده رود

تاِريخ انتشار:99/11/4

نوبت اول

مبلغ تضمين )ريال (برآورد )ريال (محل تامين اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

99-4-236
عملیات لوله گذاری فاضالب 
ایمان شهر مرحله 2 منطقه 
فالورجان )با ارزیابی کیفی(

12.749.159.783472.500.000جاری

99-4-237

عملیات لوله گذاری فاضالب 
ایمان شهر مرحله 3 منطقه 

فالورجان -شهرک فرهنگیان 
)با ارزیابی کیفی(

15،205،632،145546,200,000جاری

99-4-238
خط انتقال فاضالب محله 
وینیچه به ایستگاه پمپاژ 

دیزیچه مبارکه  )بخش اول(
17،172،178،341605,200,000جاری

99-4-239
خط انتقال فاضالب محله 
وینیچه به ایستگاه پمپاژ 

دیزیچه مبارکه )بخش دوم(
10،314،670،570400,000,000جاری

 مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق۲9۲ : تا ساعت  15:۰۰روز شنبه
 به تاریخ  99/11/1۸

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: ازساعت ۰۸:۰۰ صبح روز یکشنبه به تاریخ 99/11/19
دريافت اسناد: سايت اينترنتی

WWW.abfaesfahan.irشركت آب و فاضالب استان اصفهان
WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گويا:  66۸۰۰3۰-۸ 3 -  ۰31
)داخلی 395 (

سهم اندک اصفهان 
از درآمدهای 

3استانی 

سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود

031_36284167_8

نوبت دوم

6

شرکت توزیع برق آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
شهرستان اصفهان

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: خدمات و کاالی مورد نیاز خود را به شرح ذیل و باستناد قانون برگزاری مناقصات و 
آئین نامه معامالت شرکت، از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران واجدین شرایط واگذار نماید.

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

شماره 
مناقصه 
شرکت

شماره مناقصه در 
سامانه تدارکات 

الکترونیکی 
دولت )ستاد(

موضوع 
مناقصه

تاریخ توزیع 
دفترچه

مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت 
بارگذاری و 

تحویل پاکات

بازگشائی اسناد 
ارزیابی کیفی

بازگشایی 
پاکات 
مناقصه

مبلغ تضمین

99141002099094146000001

اصالح 
ساختار شبکه 
های توزیع، 

نیرورسانی به 
متقاضیان، 

بهینه سازی و 
رفع حریم در 
محدوده امور 
برق منطقه 
5 )بسته 1(

1399/11/061399/11/121399/11/251399/11/261399/11/28

487/043/471

99141012099094146000002

اصالح 
ساختار شبکه 
های توزیع، 

نیرورسانی به 
متقاضیان، 

بهینه سازی و 
رفع حریم در 
محدوده امور 
برق منطقه 
5 )بسته 2(

546/839/362

پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه به شــرح فوق را از طریق ســایت www.setadiran.ir دریافت و حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 
1399/11/25 در سامانه فوق بارگذاری نمایند و همچنین اسناد فیزیکی )پاکت الف- ضمانت نامه( خود را به  نشانی: اصفهان- خیابان ارتش- روبروی خانه 

معلم شماره یک – امور برق منطقه 5- طبقه دوم- دفتر امور تحویل نمایند. به پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر بارگذاری گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
http://tender.tavanir.org.ir :سایت اینترنتی معامالت توانیر به نشانی

http://iets.mporg.ir :سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به نشانی
http://eepdc.ir :سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی

جهت کسب اطالعات بازرگانی با شماره تلفن 34122252 واحد مناقصات و خرید- خانم زمانی و جهت آگاهی بیشتر در مورد الزامات، اطالعات، شرح خدمات 
این مناقصه با شماره تلفن 34122240 دفتر مهندسی تماس حاصل فرمائید.

جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021، دفتر ثبت نام: 88969737-021 و 85193768- 021 تماس حاصل فرمائید.
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.

https://www. مناقصه گران جهت به روزرسانی مدارک و فعالیت های خود، در ســامانه برون سپاری شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی *
eepdc.ir مراجعه نمایند. )در صورت هر گونه سوال با شماره تلفن 32241153 آقای امیرانی تماس حاصل فرمایید(

* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مناقصه را تا 72 ساعت قبل از بازگشایی پاکتها برای خود محفوظ می دارد.
* شرکت کنندگان در مناقصه می بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکتها با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس با واحد مناقصه و مزایده از آخرین 

اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند، در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران می باشد.
* پیشنهادات رسیده با حضور اعضا کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.

* حضور پیشنهاد دهندگان )هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفی نامه( در جلسه بازگشایی پاکات آزاد می باشد.
* به مدارک، پیشنهادات و نامه های فاقد امضاء، مخدوش یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
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چین اولین هشدار را از دولت »بایدن« گرفت
جنگنده های چین در اقدامی که به منزله دفاع از اصل چین واحد در برابر دخالت های خارجی بود؛ در 
آسمان تایوان قدرت نمایی کردند حال آنکه وزارت خارجه آمریکا، واکنشی هشدارآمیز به این ماجرا 
نشان داد.به نقل از رویترز، پرواز همزمان ۱۲ جنگنده و بمب افکن هسته ای چین در بخشی از حریم 
هوایی تایوان، واکنش وزارت خارجه آمریکا را در پی داشت.در همین راستا، »ند پرایس« سخنگوی 
وزارت خارجه آمریکا، به پکن درباره اعمال فشار بر تایپه هشدار داد.پرایس همچنین چین را به اعمال 
فشار دیپلماتیک، نظامی و اقتصادی علیه تایوان متهم کرد و خواستار توقف فعلی این روند و جایگزین 
کردن آن با مذاکره شد.پرایس مدعی شد که دولت جو بایدن دموکرات که چند روزی است زمام امور در 
آمریکا را به دست گرفته، در راستای تضمین رفاه، امنیت و ارزش های حاکم بر منطقه ایندوپاسیفیک، 

با دوستان و متحدانش همکاری می کند که این شامل عمیق تر شدن رابطه با تایوان نیز می شود.

نقشه راه اسکاتلند برای همه پرسی 
حزب ملی اسکاتلند نقشه راه برگزاری همه پرسی دوم استقالل از بریتانیا را منتشر کرده است.حزب 
ملی اسکاتلند  نقشه راه برای همه پرسی را منتشــر کرده است تا زمینه الزم برای برگزاری یک رای 
گیری دیگر با هدف استقالل اسکاتلند از بریتانیا را آماده کند. این در حالی است که بریتانیا با تبعات 
ناگوار بحران شیوع ویروس کرونا و تاثیرات برگزیت روبه رو است.بر اساس این گزارش، بوریس 
جانسون نخست وزیر انگلیس که احتماال مجبور است با برگزاری همه پرسی جدید موافقت کند، 
پیش از این گفته است که هیچ نیازی برای برگزاری رای گیری جدید استقالل وجود ندارد زیرا در 
سال ۲0۱4 میالدی مردم اسکاتلند با جدایی این کشور از پادشاهی متحد بریتانیا مخالفت کرده اند.

ولی حزب ملی اســکاتلند اعالم کرده که اگر در انتخابات پارلمانی 6 می اکثریت کرسی ها را کسب 
کند، طرح پیشنهادی اش برای برگزاری همه پرسی دوم استقالل اسکاتلند را تصویب خواهد کرد.

»مادورو« مدعی حمله تروریستی به شرکت نفت ونزوئال شد
رییس جمهور ونزوئال از حمله تروریستی به خط لوله گاز شرکت دولتی نفت و گاز این کشور خبر داد.رییس 
جمهور ونزوئال از حمله به خط لوله گاز شــرکت دولتی نفت و گاز PDVS که منجر به آتش ســوزی بزرگ 
تاسیسات در ایالت آنزواتوئی در شمال شرقی این کشور شد، خبر داد و آن را محکوم کرد.نیکوالس مادورو 
اعالم کرد این آتش سوزی تلفات یا مجروحی نداشته است و کارگران موفق به قطع زود هنگام نشت گاز شده 
اند. او در سخنرانی خود که از طریق یوتیوب پخش شد، گفت به یک خط از لوله گاز شرقی حمله تروریستی 
شد، که آتش سوزی بزرگی را به دنبال داشت، اما در حال حاضر آتش سوزی توسط نیرو های ما  تحت کنترل 
است. دولت ونزوئال یک فیلم از آتش سوزی در خطوط گاز خود را در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشت.

تالش »حریری« برای تحت فشار گذاشتن »عون«
منابع لبنانی گزارش دادند که نخست وزیران پیشین این کشور به همراه سعد حریری در تالشند تا 
رییس جمهور را برای عقب نشینی از مواضع خود در تشکیل دولت تحت فشار قرار دهند.به نقل از 
پایگاه خبری النشره، یک منبع نزدیک به نخست وزیران پیشین لبنان درباره آخرین تحوالت مربوط 
به تشکیل کابینه در این کشور اظهار داشت که اولویت آنها تسریع در روند تشکیل دولتی متشکل از 
افراد متخصص و غیرسیاسی است.این منبع خاطرنشان کرد که نخست وزیران پیشین لبنان در 
نشستی که برگزار شد توافق کردند تا »میشل عون« رییس جمهوری این کشور را برای عقب نشینی از 
مواضع خود در زمینه تشکیل دولت و ساختار آن تحت فشار قرار دهند.منبع مذکور گفت که اختالفات 
میان »سعد حریری« نخست وزیر مکلف لبنان و میشل عون همچنان پابرجاست؛ در حالی که سعد 
حریری در نشست خود خطاب به نخســت وزیران پیشین لبنان اعالم کرد که بر مواضع خود ثابت 

قدم بوده و جایی برای عقب نشینی نیست.

پالس های مثبت کاخ سفید به ایران؛

»رابرت مالی« قدرت احیای برجام را خواهد داشت

پس از آنکــه روحانی و برخــی دیگر از  علیرضا کریمیان
سیاستمداران در داخل از روی کار آمدن 
بایدن اســتقبال کردند و به نوعی پالس خوش بینــی و امیدواری به 
احیای برجام و آشــتی با آمریکا را مخابره کردند، حاال کاخ سفید هم 
احتماالت جدی در رابطه با رابرت مالی بــه عنوان نماینده ویژه دولت 
بایدن در امور ایران را مطرح کرده که می توان آن را نوعی از روند مثبت 
رو به جلوی وعده داده شــده توســط بایدن در امور ایران دانست. در 
مقابل این موجب مثبت در داخل و خارج از آمریکا، انتصاب مالی به 
این ســمت با نگرانی و اعتراضاتی روبه رو بوده است. رابرت مالی به 
ایجاد روابط با گروه های اســالمی خاورمیانه و خوش بینی نسبت به 
سیاست های ایران معروف است. وی که زمان ریاست جمهوری بیل 
کلینتون به کاخ سفید راه یافته بود، در سال ۲00۸ در پی خبرهایی مبنی 
بر دیدار با اعضای جنبش مقاومت اســالمی فلسطین )حماس( از 
ســتاد انتخاباتی اوباما کنار گذاشته شد؛ اما در ســال ۲0۱4 به عنوان 
مشــاور عالی اوباما در امــور خاورمیانه به خدمت گرفته شــد. مالی 
همچنین در مذاکرات هسته ای منتهی به برجام که در سال ۱۳۹4 به 
امضا رسید، عضو هیئت مذاکراتی آمریکا بود و پس از آن هم به عنوان 

مدیر گروه بحــران ، فعالیت های متعددی در حــوزه خلیج فارس و 
موضوعات ایران داشته است.وی به دنبال بحران سیاسی بین قطر با 
عربستان، امارات ، بحرین و مصر نشست مشــترکی با حضور ایران، 
عراق، عمان، نروژ و قطردر نیویورک برگــزار کرد و محمد جواد ظریف 

وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران هم در آن حضور یافت.
 همین حسن نیت خارج از قاعده البی اسراییلی در آمریکا نگرانی ها 
را برای مخالفان ایران بیشتر کرده است، از جمله »تام کاتن« سناتور 
جمهوری خواه از احتمــال تعیین » رابرت مالی « بــه عنوان نماینده 
ویژه دولت بایدن در امور ایران ابراز نگرانی کرد و او را »همدل با ایران 
و دشمن اسراییل« خواند.کاتن در صفحه خود در توئیتر با این ادعا که 
» اگرمالی بیاید مقامات ایرانی احساس خوش شانسی می کنند«، 
افزود: مالی از نیروهای امنیتی دولت باراک اوباماســت و دو ســال 
پیش هم با ظریف در نیویورک دیدار کرده اســت.اما برخالف سناتور 
کاتن ، »ایالن گلدنبرگ « مدیر اجرایی مرکــز امنیت آمریکای جدید 
تاکید دارد کــه در صورت انتصاب رابرت مالی به عنــوان نماینده ویژه 
دولت آمریکا در امور ایران، طرف آمریکایی خوش شانس خواهد بود 
که مالی این مســئولیت را برعهده بگیرد.ایالن گلدنبرگ گفت:رابرت 

مالی یکی از بهترین متفکران و سیاســت گذاران سیاســت خارجی 
آمریکاست ، او یکی از بهترین ها در اجرای تعهدات رییس جمهوری 
بایدن برای بازگشت به برجام خواهد بود. ما خوش شانس خواهیم بود 
که او را دراین مسئولیت داشته باشیم.گفته می شود که » جوبایدن« 
رییس جمهوری جدید آمریکا در نظر دارد تا نماینده  ویژه ای را در امور 
ایران انتخاب کند و می تواند آغازی برای حل مناقشــه ای باشــد که 
حامیان و مجریان ناکام سیاست فشــار حداکثری روی دست شان 
گذاشته اند.او قرار است جایگزین بدنامانی چون برایان هوک و الیوت 
آبرامز  شود که در مدت سه سال مجری تروریسم اقتصادی و دولتی 
آمریکا علیه مردم ایران بودند. سناتور برنی سندرز  از انتصاب احتمالی 
رابرت مالی استقبال کرده است و می گوید: رابرت مالی یک متخصص 
بسیار آگاه و باتجربه برای ارتقای امنیت آمریکا از طریق دیپلماسی به 
جای جنگ است. او می تواند یک گزینه عالی برای نقش نماینده در 
امور ایران باشد.حسام الدین آشنا، مشاور رییس جمهوری اسالمی 
ایران هم این انتصاب احتمالی را یک نشــانه می داند و معتقد است: 
انتخاب احتمالی رابرت مالی، حامل پیامی روشن در مورد یک رویکرد 

کارآمد برای حل سریع و موثر مناقشه است.

اندیشکده هندی در یادداشتی درباره چرایی اتخاذ 
رویکرد »متــوازن« امارات متحده عربــی در قبال 
ایران تاکید کرد که بروز هر گونه درگیری بین تهران و 
ابوظبی، اقتصاد امارات را چند دهه به عقب می راند.

اندیشــکده »بنیاد تحقیقاتی آبزرور« در یادداشتی 
ضمن تاکید بر منافع مشــترک دهلی نو و پاریس 
در قبال ایران، مواضع امــارات متحده عربی در قبال 
تهران را »متوازن« توصیــف کرد و به توضیح چرایی 
این مواضع پرداخت.در این مطلب آمده است: »برای 
هند داشتن مشارکت نزدیک با فرانسه می تواند در 
مسائل مرتبط با ایران سودمند باشد. با توجه به اینکه 
دولت جدید به ریاســت جمهوری جو بایدن در حال 
حرکت به سمت بازگرداندن ایاالت متحده به مجموعه 
ائتالف ها و توافق هایی از قبیل توافق هسته ای ایران 
اســت که دولت ترامپ ایاالت متحده را از آنها خارج 

کرد، انتظار می رود که فرانسه در کنار بقیه اروپا نقشی 
حساس در استقرار دوباره نظم مبتنی بر برجام ایفا 
کند«.به باور نویسنده این یادداشت، »برای دهلی نو 
که نقشی محدود در سال ۲0۱4-۲0۱۵ در برانگیختن 
تهران درباره منافع چنین توافقی بــا غرب ایفا کرد، 
یک ایران با ثبات برای یک موضــوع بحرانی دیگر 
نقشــی حیاتی دارد و آن مسئله افغانستان است. با 
توجه به اینکه ایاالت متحده در حال کاستن از تعداد 
نظامیان خود در افغانستان به ۲۵00 نفر است و طرح 
دولت بایدن برای این بحران هنوز مشخص نیست، 
هند باید درباره اســتراتژی هایش با دیگر بازیگران 
منطقه ای شامل ایران به طور فعال تری کار کند تا از 
منافع خودش حفاظت کند«.این تحلیلگر هندی در 
ادامه گزارش خود به توضیح روابط و مواضع امارات 
متحده عربی بــا ایران پرداخــت و از چرایی تفاوت 

مواضع این کشور عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس 
با عربستان ســعودی ســخن گفت.به رغم شدت 
گرفتن اقدامات چند ماه اخیر امارات متحده عربی 
در سازش با رژیم صهیونیســتی، مقام های اماراتی 
بارها اعالم کرده اند که ابوظبــی دنبال تقابل با تهران 
نیست.از جمله مواضع اعالمی امارات متحده عربی 
که سبب اظهارنظرهای بســیار کارشناسان مسائل 
سیاست خارجی و روابط بین الملل شد، موضع وزارت 
خارجه امارات در محکوم کردن ترور شهید »محسن 
فخری زاده« دانشمند برجسته حوزه های هسته ای 

و دفاعی ایران بود.

اندیشکده هندی: 

درگیری با ایران اقتصاد امارات را چند دهه به عقب می راند

رییس دفتر رییس جمهور با بیان اینکه از 4 نوامبر تاکنون که انتخابات آمریکا انجام شده، صادرات نفتی و غیر نفتی کشور روان تر شده و ارز بیشتری وارد کشور 
شده همچنین ایران امکان دسترسی به پول های مسدود شده خود را یافته است، گفت: در شرایطی که ارز بیشتری وارد کشور شده و بانک مرکزی به منابع ارزی 
بیشتری دسترسی دارد بازار به سمت تعادل می رود. »محمود واعظی«، درباره اظهارات حدادعادل اظهار کرد: هیچ اقتصاددانی چنین حرفی را تایید نمی کند، حداد 
عادل دوست عزیز من است و برای او احترام  قائلم اما او را به عنوان یک اقتصاددان نمی شناسم. زمانی که شرایط بین المللی تغییر پیدا کرده و فشارها از ایران 
کاسته شده و شخصی از همان اوایل کاندیداتوری خود اعالم داشته که به برجام باز می گردد و سیاست های ترامپ را محکوم می کند، مشخص است که این گونه 
مسائل بر شرایط کشور تاثیرگذار است و انتظارات مثبت در کشور به وجود می آید. وی ادامه داد: مردم ما فهیم هستند و این مسائل را درک می کنند، از 4 نوامبر 
تاکنون که انتخابات آمریکا انجام شده صادرات نفتی و غیر نفتی کشور روان تر شده است و ارز بیشتری وارد کشور شده همچنین ایران امکان دسترسی به پول 
های مسدود شده خود را یافته است. در شرایطی که ارز بیشتری وارد کشور شده و بانک مرکزی به منابع ارزی بیشتری دسترسی دارد بازار به سمت تعادل می رود. 

چهره روز»واعظی« مدعی تاثیر خوب انتخابات آمریکا بر اقتصاد ایران شد

وز عکس ر

آموزش های 
سیاسی به 

کودکان
آموزش مفاهیم دموکراسی و 
نحوه رای دادن در مهد کودکی 

در شهر »لوزان« سوییس

بررسی بودجه در صحن علنی مجلس به تاخیر افتاد
عضو هیئت رییسه مجلس از تاخیر یک هفته ای در رسیدگی به الیحه بودجه سال ۱400 در صحن 
علنی مجلس خبر داد.علیرضا سلیمی گفت: با توجه به طوالنی شدن زمان بررسی الیحه بودجه 
سال ۱400 در کمیسیون تلفیق، رسیدگی 
به این الیحه در صحــن علنی مجلس 
یک هفته به تاخیر افتاد.وی افزود: طبق 
برنامه قبلی بنا بود تا کار بررسی بودجه 
در کمیســیون تلفیق در روز پنجشــنبه 
۲ بهمن ماه بــه پایان برســد و پس از 
بارگذاری مصوبه کمیســیون تلفیق در 
روز ۳ بهمن، نماینــدگان ۱0 روز فرصت 
داشته باشند پیشــنهادات خود را ارائه 
دهند. عضو هیئت رییسه مجلس اظهار 
داشــت: طبق آیین نامه مجلس پس از فرصت ۱0 روزه نمایندگان برای ارائه پیشنهادات بنا بود تا 
کار بررسی الیحه بودجه در روز دوشــنبه ۱۳ بهمن ماه در صحن علنی مجلس آغاز شود.سلیمی 
خاطرنشان کرد: با توجه به طوالنی شدن زمان بررســی بودجه در تلفیق، فرصت نمایندگان برای 
ارائه پیشنهادات از روز 6 بهمن ماه آغاز می شود و تا روز ۱6 بهمن ادامه خواهد داشت که با توجه به 
اینکه ۱6بهمن روز پنجشنبه است و مجلس در این روز جلسه علنی ندارد، کار بررسی الیحه بودجه 

از هفته بعد از آن در صحن مجلس آغاز خواهد شد.

وزیر صمت به مجلس فراخوانده شد
رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اســالمی از حضور وزیر صمت در جلسه این کمیسیون 
برای پاسخگویی درباره افزایش قیمت مصالح ساختمانی خبر داد.محمدرضا رضایی کوچی ، با 
انتقاد از افزایش لجام گسیخته قیمت مصالح ساختمانی در چند ماه گذشته، گفت: دلیل اصلی 
این افزایش قیمت ها، نتیجه عدم نظارت و ناکارآمدی دســتگاه های نظارتی اســت.وی با بیان 
اینکه متاسفانه به دلیل نبود سیاست گذاری درســت و خأل نظارتی شاهد افزایش قیمت مصالح 
ساختمانی هستیم، ادامه داد: به طور نمونه افزایش ۱00درصدی قیمت برخی مصالح ساختمانی 
به ویژه ســیمان از درب کارخانه تا بازار مصرف، با وجود تولید مازاد در کشور نشانگر این است که 
وزارت صمت و راه و شهرسازی بازار مصالح ساختمانی را به حال خود رها کرده اند.نماینده جهرم 
در مجلس با تاکید بر اینکه چندین بار وزیر صمت را به مجلس فراخوانده ایم تا درباره علت گرانی 
مصالح ســاختمانی به نمایندگان توضیح دهد، افزود: رفت وآمدهــای وزیر صمت به مجلس و 
وعده های وی برای کنترل بازار نتیجه ای نداشته است و دوباره و در هفته آینده وزیر صمت جهت 

پاسخگویی به کمیسیون عمران خواهد آمد.

سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا: 

 برای مقابله با نفوذ ایران با دوستان مان همکاری
 خواهیم کرد 

سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا با تخریبی توصیف کردن نفوذ ایران گفت برای مقابله با این 
نفوذ با دوستان و شرکایمان همکاری خواهیم کرد.وی در گفت و گو با شبکه الجزیره مدعی شد: 
تهدیدهای ایران را نمی پذیریم و رفتارهای این کشــور را به شــدت محکوم می کنیم.سخنگوی 
شــورای امنیت ملی دولت بایدن گفت که با دوستان و شــرکای خود برای مقابله با آن چه نفوذ 

مخرب ایران می خواند، همکاری خواهیم کرد.

کافه سیاست

 عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام: 

به FATF رای می دهم
عضو مجمــع تشــخیص مصلحت نظام  
فضای مجمع تشــخیص دربــاره لوایح 
FATF را مثبــت نمی دانــد و تاکید دارد 
مخالف پیوســتن به FATF هستم مگر 
اینکه ثابت شود برای کشــور فایده دارد. 
احمد توکلی، در پاســخ به ســوالی مبنی 
بــر اینکه فضــای مجمــع را در خصوص 
FATF چگونــه می بینیــد، گفــت: رای 
نمــی آورد. حــدس مــن این اســت که 
FATF در مجمــع رای نمــی آورد. چون 
برای تصویب به دوســوم آرا نیاز دارد لذا 
بسیار سخت است که رای الزم را به دست 
آورد.توکلی تصریح کرد: بنده مخالفم مگر 
اینکه به من ثابت شــود که این پیوستن 
برای کشــور فایده دارد. اگر چنین باشد 
نظرم عوض می شــود؛ یعنی اگر دالیلی 
بیاورنــد که پیوســتن به آن بــرای بهبود 
 وضعیت مــردم فایــده دارد مــن نظرم

 عوض می شود.
 وی افزود: ایــن الیحه اگر به معیشــت 
مردم کمک کند به آن رای می دهم. چون 
وضعیت مردم بسیار بد است و برای رفع 
مشکالت مردم در کشور طرق معقول طی 
نمی شود. شرایطی که داخل ضعیف باشد 
تاثیر تحریم ها زیاد می شــود. این دولت 
هم کاری را که بایــد بکند، نمی کند. مردم 
آن قدر مضطرب هســتند که ما اگر مجبور 
باشــیم جلوی این تحریم هــا را بگیریم، 
این کار را انجام می دهیــم؛ بنابراین اگر 
راهی پیدا شــود تا وضعیت مــردم بهتر 
شود، من با آن بســیار موافقم.سوال این 
است که آیا پیوســتن به FATF، این راه 
اســت یا خیر؟ اگر تصویب FATF باعث 
رفع تحریم ها شــود، برای رای آوردن آن 
تبلیغ هــم می کنم، اما تجربــه بنده این 
است که این پیوستن، وضعیت ما را بدتر 
می کند. علت این اســت که ما با کسانی 
 ســروکار داریم که هیچ شــناختی روی

 آنها نیست.

رابرت مالی یک متخصص بسیار آگاه و باتجربه برای 
ارتقای امنیت آمریکا از طریق دیپلماسی به جای 
جنگ است. او می تواند یک گزینه عالی برای نقش 

نماینده در امور ایران باشد

بین الملل
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مسیر اصفهان- شیراز 2 ساعت کوتاه تر می شود
مجری طرح های آزادراهی در مرکز، جنوب و جنوب شــرقی کشــور گفت: با اجرای پروژه آزادراه 
اصفهان شــیراز، مسیر ســفر از اصفهان به شــیراز به طول ۱۳۰ کیلومتر و حدود دو ساعت کاهش 
می یابد.علیرضا صلواتی ، با اشــاره به آخرین وضعیت اجرای پروژه ملی آزادراه اصفهان - شیراز و 
وضعیت ســاخت آن اظهار کرد: پروژه آزادراه اصفهان- شیراز که ۸ درصد از کل آزادراه های در حال 
ساخت کشور را به خود اختصاص داده، از سال ۹۲ آغاز به کار کرده و یکی از آزادراه های مهم کشور 
است که امیدواریم با همت و تالش همگانی اتفاقات خوبی در این زمینه رقم بخورد.وی، پیرامون 
اعتبارات پروژه آزادراه اصفهان شــیراز، افزود: تاکنون ۲ هزار میلیارد تومــان اعتبار در پروژه آزادراه 
اصفهان- شیراز صرف شــده و با برآوردهای صورت گرفته، ۲ هزار میلیارد تومان دیگر اعتبار برای 
تکمیل و بهره برداری الزم است که در صورت تامین، تا خرداد ۱۴۰۰ افتتاح خواهد شد.صلواتی درباره 
مزایای آزادراه اصفهان شیراز، گفت: کاهش ۲ ساعتی مدت زمان سفر از اصفهان به شیراز معادل ۱۳۰ 
کیلومتر مسافت، کاهش ساالنه ۱۳۶ میلیون لیتر مصرف سوخت، صرفه جویی حدود ۷۰۰ میلیارد 

تومان در سال نخست بهره برداری در اقتصاد کشور از جمله مزایای پروژه اصفهان شیراز است. 

صادرات 13 هزار تن خامه از اصفهان به روسیه
مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان گفت: ســال گذشــته بیش از ۱۳ هزار تن خامه با مجوزهای 
دامپزشکی استان به روسیه صادر شد که نشان دهنده سالمت و کیفیت باالی محصوالت تولیدی 
در استان است.شهرام موحدی عنوان کرد: با تالش همه همکاران مان شاهد اتقافات بسیار خوبی 
در بخش دامپزشکی استان بودیم، سال گذشته بیش از ۱۳ هزار تن خامه با مجوزهای دامپزشکی 
استان به روسیه صادر شد که نشان دهنده سالمت و کیفیت باالی محصوالت تولیدی در استان است.

مدیر کل دامپزشکی استان اصفهان با اشــاره به برخی مشکالت در زمینه تامین اعتبارات الزم این 
بخش، اضافه کرد: باید به این موضوع که کشاورزی محور توسعه پایدار است توجه داشت و با این 

دیدگاه اعتبارات مناسبی به این بخش تخصیص یابد.

تولید 14 محصول سالم کشاورزی در اصفهان
تعداد محصوالت گواهی شده استان اصفهان به ۱۴ محصول با دســتورالعمل تولید رسید.رییس 
گروه محیط زیست و سالمت غذا سازمان جهاد کشــاورزی استان اصفهان گفت: این محصوالت 
شامل انار، پیاز، لوبیا، سیب زمینی، پسته، انگور، خیار، خرما، گوجه فرنگی، اسفناج، کاهو، خربزه، 
هندوانه و سیب درختی هستند.حسنعلی رحیمی افزود: هم اکنون درحال روند تولید خیار و گوجه 
گلخانه ای گواهی شده هستیم.وی با بیان اینکه هم اکنون غرفه دائمی عرضه محصوالت گواهی شده 
در چهارراه شیخ صدوق اصفهان در حال فعالیت است ،افزود : در تالشیم با هماهنگی سایر استان ها 

عرضه محصوالت گواهی شده در طول سال و در نقاط گسترده تری از استان اصفهان عرضه شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان:

مصرف گاز اصفهان به حدود 70 میلیون مترمکعب رسید
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با اشاره به اینکه شنبه شب در مجموع ۶۹.۷۱ میلیون مترمکعب 
مصرف گاز کل استان بود، گفت: برای تامین پایدار گاز اســتان و تامین گاز سایر استان ها ناچار به 
صرفه جویی در مصرف گاز هستیم.ســیدمصطفی علوی در گفت وگو با ایسنا، در خصوص آخرین 
وضعیت گازرسانی در استان با توجه به کاهش شدید دمای هوا، اظهار کرد: شامگاه شنبه )چهارم 
بهمن ماه( میزان مصرف گاز در بخش خانگی ۴۹.۲ میلیــون مترمکعب و در بخش صنعت ۲۰.۴ 
میلیون مترمکعــب بود.وی افزود: در مجمــوع ۶۹.۷۱ میلیون مترمکعب مصرف گاز کل اســتان 

اصفهان بود.

رییس انجمن صنفی کارگران خباز اصفهان گفت مسئوالن توجهی به اهمیت تثبیت قیمت نان ندارند؛

سوختن سالمت  مردم در تنور  بی کیفیتی نان

 قصه تکراری مثلث نارضایتی ها از نان همچنان ادامه دارد. نه خریداران و 
فروشندگان و نه تهیه کنندگان نان از این وضعیت رضایت ندارند. دولت اما 
همین که توانسته قیمت نان را ثابت نگه دارد ظاهرا راضی است. معیشت 
کارگران نانوا این روزها بسیار ســخت تامین می شود. آنگونه که فعاالن 
صنفی گفته اند، کارگران خباز همیشــه فراموش می شوند؛ همان ها که 
گاهی در ردیف اول متهمان کیفیت پایین نانی هســتند که به مشتریان 
عرضه می شود. همین کارگران می گویند کیفیت نان محصول سیاست 
گذاری ها و کم کاری ها در حوزه آرد و نان است.  معیشت آنها به سختی 
از راه نانوایی می گذرد و همچنان امیدوار به تدبیر مسئوالن و تغییراتی در 
این زمینه هســتند. به عقیده کارگران آنچه حلقه مفقوده کیفیت نان در 
اصفهان است، عالوه بر کیفیت آرد عدم انگیزه برای کار درست و اصولی 
در نانوایی هاست؛ چرا که عمال درآمد چشــمگیری برای کارگران وجود 
ندارد.ثابت ماندن دســتمزد کارگران خباز یکی از چالش های مهم این 
گروه کارگری است. این شــرایط در حالی است که نرخ افسارگسیخته 
تورم به روند صعودی خود ادامه می دهد و مشکالت متعدد خانواده های 
کارگری را بیشتر و بیشتر می کند. به گفته فعاالن صنفی کارگران شاغل در 
نانوایی های کشور، این گروه شغلی از تصمیمات شورای عالی کار محروم 
هستند. برخالف گروه های کارگری دیگر که افزایش دستمزد را سالیانه 
تجربه می کنند، کارگران خباز هرچند سال یک بار با افزایش قیمت نان، 

شاهد بیشتر شدن مزد خود هستند. اگرچه کارگران خباز افزایش دستمزد 
را مطالبه می کنند؛ اما خواهان ثابت ماندن قیمت نان هستند. علی یزدانی 
،رییس انجمن صنفی کارگران خباز اصفهان در ارتباط با افزایش دستمزد 
کارگران خباز گفت: افزایش دســتمزد کارگران خباز کل کشور منوط به 
گران شدن قیمت نان است. عوامل متعددی مثل قیمت آرد و مخمر در 
قیمت نان تاثیرگذار هســتند که دولت با پرداخت یارانه سعی در کنترل 
قیمت نان دارد. دســتمزد کارگران نیز در قیمت نان تاثیر دارد؛ اما دولت 
هیچ یارانه ای برای این مولفه درنظر نگرفته و توجهی به این موضوع مهم 
نمی کند. بی توجهی دولت به این مســئله مهم سبب شده که مشکالت 
معیشــتی فراوانی در زندگی کارگران خباز وجود داشته باشد. وی ادامه 
داد: مشکل افزایش دســتمزد، موضوعی قدیمی است و به سال های 
اخیر مربوط نمی شود. مدیریت در سطح کالن کشور، نه تنها به دستمزد 
کارگران نانوایی ها توجه نمی کند بلکه دریافتی تمام کارگران کشور نیز هیچ 
اهمیتی برای دولتمردان ندارد. در پایان هر سال، شورای عالی کار جلساتی 
درباره افزایش دستمزد کارگران برگزار می کند و پس از کش و قوس های 
فروان، مبلغی به عنوان دستمزد اعالم می شود. کارگران خباز از تصمیمات 
این شورا محروم هستند و باید چشم انتظار افزایش قیمت نان باشند. 
رییس انجمن صنفی کارگران خباز اصفهان تصریح کرد: رشد نرخ تورم در 
کشور سرسام آور و بی سابقه است. در این شرایط، دریافتی کارگران باید به 

صورت ماهیانه اضافه شود اما چند سالی می شود که کارگران خباز افزایش 
دستمزد را تجربه نکرده اند. یزدانی با اشاره به محروم بودن کارگران خباز از 
تصمیمات شورای عالی کار توضیح داد: در سال گذشته، دستمزد کارگران 
حدود ۲۶ درصد افزایش یافت اما طبق روال همیشه کارگران خباز از این 
تصمیم محروم بودند. این گروه کارگری نیز مثل کارگران دیگر افزایش 
نرخ تورم را با تمام وجود احســاس می کنند اما بیشتر شدن دستمزد را 
تجربه نمی کنند. آیا روال فعلی افزایش دستمزد کارگران خباز منصفانه 
است؟ آیا در حق این گروه شغلی اجحاف نمی شود؟ چرا کارگران خباز 
باید با دستمزد ناچیز کار کنند و در تامین معیشت خود با مشکالتی روبه 

رو شوند؟
این فعال صنفی توضیح داد: نان کاالیی اساسی است و باید قیمتی ثابت 
داشته باشد. افزایش قیمت نان آثار منفی فراوانی به همراه دارد. مسئوالن 
کشور نســبت به ضرورت ارزان بودن نان غافل هستند و به همین دلیل 
افزایش دستمزد کارگران خباز را منوط به افزایش قیمت نان می دانند. 
ارزان بودن نرخ نان، حق همه افراد جامعه اســت. ما نسبت به کم بودن 
دستمزد کارگران خباز گله مند هستیم و از نامهربانی گله می کنیم. یزدانی 
معتقد است که کارگران شاغل در نانوایی های کشور تنها با مشکالت مزدی 
روبه رو نیســتند. این فعال کارگری گفت: ما کارگران خباز مثل همیشه 

فراموش شده ایم و از سهام عدالت نیز محروم هستیم. 

وزیر اقتصاد ارمنستان گفت: طی گفت و گوی انجام 
شده با سفیر جمهوری اسالمی ایران در ارمنستان 
مقرر شــد طی ۶ ماه آینده حجم تبــادالت تجاری 
ایران و ارمنستان به یک میلیارد دالر افزایش یابد.

وهان کروبیان در حاشــیه دیدار با عباس رضایی، 
اســتاندار اصفهان افزود: اولین باری اســت که به 
عنوان وزیر به ایران سفر می کنم و این سفر اتفاقی 
نبوده زیرا به ظرفیت های فراوان، وسیع و بزرگ این 
کشور آگاهی دارم و باید در راستای تعمیق و توسعه 

روابط اقتصادی دو کشور تالش کنیم.وزیر اقتصاد 
ارمنستان تصریح کرد: هر دو ملت ایران و ارمنستان 
از دیرباز در کنار هم دوست و همســایه بودند ولی 
متاسفانه اکنون سطح روابط اقتصادی ما با روابط 
دوســتانه بین دو ملت همخوانی ندارد.وی اضافه 
کرد: با توجه به اینکه من ســال ها در زمینه کسب و 
کار و تجارت فعالیت داشتم به ایران سفر کردم تا نه 
تنها تجارت متقابل را رونق و توسعه دهیم بلکه یکی 
از اهداف یعنی ایجاد تولیدات مشــترک را اجرایی 
کنیم.کروبیان گفت: باید قدم های اجرایی زیادی 
برداریم و بتوانیم تولیدات دو کشور را به کشور ثالث 
صادر کرده و به فروش برسانیم همچنین نه تنها به 

اوراسیا بلکه به کشورهای دیگر قصد صادرات داریم.
به گفته وی، از این رو تولیدکنندگان ایرانی می توانند 
بخشی از تولیدات خود را در ارمنستان تکمیل کنند.
وزیر اقتصاد ارمنســتان خاطرنشــان کرد: حجم 
تبادل تجاری در سال گذشته ۴۰۰ میلیون دالر بود که 
نسبت به ظرفیت های ما اندک است.بازدید از واحد 
های تولیدی و و دیدار با فعاالن اقتصادی و بازدید از 
آثار تاریخی از جمله برنامه های سفر یکروزه وهان 
کروبیان وزیر اقتصاد ارمنســتان به اصفهان اعالم 
شد. وزیر اقتصاد ارمنســتان برای رایزنی به منظور 
افزایش سطح تعامالت تجاری دو کشور روز جمعه، 

سوم بهمن وارد تهران شد.

وزیر اقتصاد ارمنستان:

 حجم مبادالت تجاری ایران-ارمنستان به یک میلیارد
 دالر افزایش می یابد

خبر روز

مدیریت در سطح کالن کشور، نه تنها به دستمزد کارگران 
نانوایی ها توجه نمی کند بلکه دریافتی تمام کارگران 

کشور نیز هیچ اهمیتی برای دولتمردان ندارد

هند، صادرات واکسن کرونا را آغاز می کند
هند به دنبال ارســال واکســن کرونا به عنوان کمک به کشــورهایی مثل بوتــان ، مالدیو، نپال و 
میانمار ، صادرات اقتصادی واکســن به عربستان را هم آغاز خواهد کرد. ســخنگوی وزارت امور 
خارجه هند گفت، عرضه واکســن کرونا 
به عربســتان، آفریقای جنوبی، برزیل، 
مراکش، بنگالدش و میانمــار در حال 
انجام اســت. سیاســت نارندرا مودی، 
نخســت وزیر هند بر این عقیده استوار 
است که تولید واکســن هند و ظرفیت 
توزیع آن بــه نفع تمام بشــریت برای 
مبارزه در بحران کرونا خواهد بود. طبق 
گفته سخنگوی وزارت امور خارجه هند، 
بسیاری از کشورها عالقه مند به دریافت 
واکسن هند هســتند که در حال حاضر به یک قطب جهانی برای تولید واکسن تبدیل شده است. 
وی گفت:»در روز اول ۱5۰ هزار دوز واکســن به عنوان کمک به بوتان فرستاده شد و ۱۰۰ هزار دوز از 
این واکسن هم به مالدیو فرستاده شده اســت. اخیرا یک میلیون دوز واکسن کرونا به نپال و ۲ 
میلیون دوز به بنگالدش صادر شده است. در روز جمعه، ۱.5 میلیون دوز از این واکسن برای میانمار، 

صدهزار دوز به موریتانی و 5۰۰۰۰ دوز هم به سیشل ارسال شده بود«.

زیان 23 میلیارد دالری اقتصاد ژاپن 
برگزاری بازی های المپیک پشت درهای بسته باعث ۲۳ میلیارد دالر ضرر و زیان اقتصادی برای 
ژاپن خواهد شد. طبق گفته یکی از اساتید دانشگاه کانســای ژاپن، برگزاری بازی های المپیک و 
پارالمپیک بدون تماشاگر باعث ۲.۴ تریلیون ین)۲۳ میلیارد دالر( ضرر و زیان اقتصادی برای این 
کشور خواهد شد. پروفسور کاتســوهیرو میاموتو تخمین می زند که برگزاری بازی های المپیک 
پشت درهای بســته باعث ۳۸۱.۳ میلیارد ین ضرر و زیان در هزینه هایی می شود که مستقیما به 
بازی ها مربوط هســتند. کاهش اشتیاق مردم برای این رویداد ورزشــی باعث نصف شدن تاثیر 
آن بر هزینه کرد مردم تا ۲۸۰.۸ میلیارد ین می  شــود و فعالیت های بازاریابی شرکتی هم کاهش 
می یابد. هر اقدامی برای محدود کردن یا ممانعت تماشاگران باعث تقاضای ضعیف تر گردشگری 
و فرصت های کمتر کســب و کار خواهد شــد.میاموتو قبال اعالم کرده بود اگر بازی های توکیو لغو 
شــوند، ۴.5 تریلیون ین ضرر خواهند کرد و اگر یک ســال به تعویق بیفتند، ضرر و زیان ژاپن به 

۶۴۰.۸ میلیارد ین می رسد.

جایزه 100 میلیون دالری برای بهترین فناوری جذب کربن
کره زمین به دلیل استفاده از سوخت های فسیلی در حال گرم شدن است و اکنون ایالن ماسک، 
مالک شرکت های تسال و اسپیس ایکس، به منظور ایجاد انگیزه برای رفع این مشکل اعالم کرده 
که ۱۰۰ میلیون دالر به کسی که یک فناوری کارآمد برای جذب کربن ایجاد کند، جایزه می دهد.کره 
زمین به دلیل استفاده از سوخت های فسیلی در حال گرم شدن است و اکنون ایالن ماسک، مالک 
شرکت های تسال و اسپیس ایکس، به منظور ایجاد انگیزه برای رفع این مشکل اعالم کرده که ۱۰۰ 
میلیون دالر به کسی که یک فناوری کارآمد برای جذب کربن ایجاد کند جایزه خواهد داد.ماسک که 
اخیرا عنوان ثروتمندترین فرد جهان را نیز مدتی در اختیار داشته است، آخرین تالش خیرخواهانه 
خود را روز پنجشنبه اعالم کرد: رقابتی برای تشویق به ایجاد فناوری های جدید برای جذب کربن.

وی در توئیتر خود نوشت: من ۱۰۰ میلیون دالر به عنوان جایزه بهترین فناوری جذب کربن اهدا می 
کنم. جزئیات هفته آینده ارائه خواهد شد.

کافه اقتصاد

رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان:اخبار

خرید و فروش طال در بورس به صورت نسخه ای جوابگو نیست
رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان گفت: سرمایه گذاری در خرید و فروش طال در بورس به صورت نسخه ای در مدت یک ماه و یک روزه پاسخگو نیست و البته 
تابع شرایط روز نیز هست.هوشنگ شیشه بران با اشاره به وضعیت نوســانات قیمت ارز و طال  اظهار داشت: طال از وضعیت انس جهانی تبعیت می کند، به دلیل 
اینکه انس مقداری کاهش قیمت داشته در قیمت طال نیز تاثیرگذار بوده است.وی با بیان اینکه نوسانات قیمت طال متاثر از شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 
دنیاست، گفت: از سویی قیمت دالر نیز با انس جهانی سنجیده می شود که در قیمت طال موثر است و از این رو کاهش و افزایش قیمت طال قابل پیش بینی دقیق 
نیست.رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان با توجه به کاهش ارزش طال در ماه اخیر و ضرر شدید ســرمایه گذاران خرد در این زمینه بیان داشت: برای سرمایه 
گذاری، طال و بورس هر کدام جایگاه جداگانه ای  دارند؛ اما کسی که در بورس طال سرمایه گذاری می کند باید در دراز مدت منتظر نتیجه و سوددهی آن باشد.وی 
با بیان اینکه افراد برای سرمایه گذاری در بورس باید تخصص الزم را داشته باشند، افزود: سرمایه گذاری در خرید و فروش طال در بورس به صورت نسخه ای در 
مدت یک ماه و یک روزه پاسخگو نیست و البته تابع شرایط نیز هست.شیشه بران گفت: در ارتباط با اینکه سوددهی بورس طال در ماه های گذشته »حباب« بوده 

یا خیر و یا مردم سهام خود را بفروشند و یا نگه دارند، نظری نمی توانم بدهم.

حضور کمیسیون 
انرژی اتاق بازرگانی 
اصفهان در نمایشگاه 

نفت ایران 
بیســت و پنجمیــن نمایشــگاه بین 
المللــی نفــت ایــران با شــعار نفت 
ملی، کاال و خدمــات ایرانی و حضور 
55۰ شــرکت ایرانی، در محل دائمی 
نمایشــگاه های بین المللی تهران، از 
ســوم بهمن ماه با حضور وزیر نفت ، 
فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد.

وز عکس ر

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

مبنای سنجش ارزش کاال 
و خدمات، طال باشد 

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای 
اســالمی گفت: کار اصولی و درســت این 
اســت که مبنــای ســنجش ارزش کاال، 
خدمات و ارز را طال قرار دهیم، ریال و دالر 
سر جای خودشان باشــند، اما خط کش 
مقایســه و ســنجش، طال باشد.حسین 
میرزایی درباره این کــه چرا با وجود پایین 
آمدن نرخ دالر، قیمت کاالهای اساســی 
کاهــش نیافتــه و حتی در برخــی موارد 
افزایش هم یافته اســت، اظهــار کرد: به 
نظر می رسد پایین آمدن نرخ دالر یک کار 
ساختگی اســت و ربطی به شاخص های 
اقتصادی نــدارد و برخــی از دولتمردان با 
مقاصد سیاسی نرخ دالر را پایین آورده اند 
و بر اساس شــاخص های اقتصادی این 
کاهش رخ نداده اســت.وی افــزود: کار 
اصولی و درســت این اســت کــه مبنای 
ســنجش ارزش کاال، خدمات و ارز را طال 
قرار دهیــم و کاری به ارز و ریال نداشــته 
باشیم. اگر مبنای ســنجش ها را طال قرار 
دهیم به یک ثبات اصولی در اقتصاد کشور 
می رســیم. برای مثال هم اکنون یک دالر 
معــادل ۲۰ هــزار تومان اســت و به جای 
این کــه بگوییم یک دالر چنــد هزار تومان 
می شــود بگوییم چه مقدار طال می شود و 
ریال را هــم بر مبنای طال قــرار دهیم.این 
عضو کمیســیون فرهنگی مجلس، گفت: 
سایر اجناس هم باید بر مبنای ارزش طال 
لبته به این معنا نیست  سنجش شود که ا
که پول را تبدیــل به طال کنیــم، بلکه باید 
مبنــای ســنجش ارزش کاال و خدمات را 
طال در نظر بگیریم. ریال و دالر ســر جای 
خودشان باشــند، اما خط کش مقایسه و 
سنجش، طال باشــد.میرزایی با ابراز این 
پیشنهاد که دولت کسری بودجه خود را از 
طریق مردم جبران نکند، افزود: مشکالتی 
که در بازار بورس و ارز و اوراق بهادار رخ داد 
سبب گرانی هایی است که هم اکنون مردم 

با آن مواجه هستند. 
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آگهی

مفاد آراء
11/16 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 شــماره 13996030203412003 هیأت اول0 علیرضا  نجفی فرزند محمد باقر 
بشماره  شناسنامه375صادره از کاشان بشماره ملی 1262247322 - ششدانگ یکباب 
مغازه بمساحت  39/53مترمربع بشماره2 فرعی ازپالک2415- اصلی واقع در بخش 1 

کاشان)انتقال قهری( 
2( رای شــماره 13996030203412004 هیأت اول0 عباس نجفــی فرزند محمد باقر 
بشماره  شناسنامه538صادره از کاشان بشماره ملی 1261605187 - ششدانگ یکباب 
مغازه بمساحت  37/45مترمربع بشماره3 فرعی ازپالک2415- اصلی واقع در بخش 1 

کاشان)مالکیت رسمی( 
3( رای شــماره 13996030203412006 هیأت اول0 فاطمه  نجفی فرزند محمد باقر 
بشماره  شناســنامه4185صادره از کاشان بشــماره ملی 1260557235 – سه دانگ از  
ششدانگ یکباب مغازه بمساحت  36/94مترمربع بشماره4 فرعی ازپالک2415- اصلی 

واقع در بخش 1 کاشان)مالکیت رسمی( 
4( رای شــماره 13996030203412005 هیأت اول0 منصوره  نجفی فرزند محمد باقر 
بشماره  شناسنامه162صادره از کاشــان بشــماره ملی 1262175259 – سه دانگ از  
ششدانگ یکباب مغازه بمساحت  36/94مترمربع بشماره4 فرعی ازپالک2415- اصلی 

واقع در بخش 1 کاشان)مالکیت رسمی( 
5( رای شــماره 13996030203411649 هیأت اول0 اعظم ســرجه پیمافرزند حسین 
بشماره  شناســنامه50611صادره از کاشان بشــماره ملی 1260496147 - ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت  110/55 مترمربع بشــماره6 فرعی ازپالک4766- اصلی واقع در 

بخش 1 کاشان)مالکیت رسمی(
 6( رای شماره 13996030203410186 هیأت اول0 زهره پیشور فرزند عباس بشماره  
شناســنامه308صادره از دلیجان بشماره ملی 0579739279 - ششــدانگ یکبابخانه 
بمساحت  172/65مترمربع بشماره6 فرعی مجزی از 2 الی 4  فرعی ازپالک5014- اصلی 

واقع در بخش 1 کاشان)مالکیت رسمی( 
7( رای شماره 13996030203411537 هیأت اول . سید مجتبی حسنی تکیه فرزند سید 
احمدبشماره شناسنامه 8897 صادره از کاشان بشماره ملی 1263401481 - ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت  91/50مترمربع بشماره13فرعی مجزی از 9  فرعی ازپالک5939- 

اصلی واقع در بخش 1 کاشان)مالکیت رسمی(
8 ( رای شــماره 13996030203410572 هیــأت اول . ام البنیــن جلوداریــان فرزند 
احمدبشماره شناســنامه 67صادره از کاشان بشــماره ملی 1262355427 – سه دانگ 
از ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت  157/40مترمربع بشــماره11 فرعــی مجزی از 
 2و3 فرعی و قســمتی  از مشــاعات  ازپــالک7821- اصلی واقع در بخش 1 کاشــان

)مالکیت رسمی( 
9( رای شماره 13996030203410573 هیأت اول .احمد جلوداریان فرزند محمودبشماره 
شناسنامه 157صادره از کاشان بشــماره ملی 1261584211 – سه دانگ از ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت  157/40مترمربع بشماره11 فرعی مجزی از 2و3 فرعی و قسمتی  از 
مشاعات  ازپالک7821- اصلی واقع در بخش 1 کاشان)خریداری از ام البنین جلوداریان( 
10( رای شــماره 139960302034010568هیأت دوم. طاهره شــفائی فرزند قدرت 
اله  بشماره شناسنامه 792 صادره از کاشان به شــماره ملی1262251494-  سه دانگ 
از ششدانگ قســمتی از یکبابخانه بمساحت 4/90 مترمربع بشــماره بشماره 12092  از 
1030 فرعی از پــالک2- اصلی واقع در صالح آباد بخش 2 کاشــان )خریداری از اعظم 

چهار باغی کاشانی(
11( رای شماره 139960302034010567هیأت دوم. اصغر شفائی فرزند محمد  بشماره 
شناسنامه 286 صادره از کاشان به شــماره ملی1261549635 -  سه دانگ از ششدانگ 
قسمتی از یکبابخانه بمساحت 4/90 مترمربع بشماره بشماره 12092  از 1030 فرعی از 
پالک2- اصلی واقع در صالح آباد بخش 2 کاشان )خریداری از اعظم چهار باغی کاشانی(

12( رای شماره 139960302034010140 هیأت دوم0 سمیرا سادات کاظمی بیدگلی 
فرزند ســید مجتبی  بشــماره شناســنامه 2219 صادره از آران و بیدگل به شماره ملی 
6199968859 - سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 77/90 مترمربع بشماره 796 

فرعی از پالک 3- اصلی واقع در غیاث آباد  بخش 2 کاشان )مالکیت رسمی( 
13( رای شماره 139960302034010137 هیأت دوم0 مهدی بزرگیان فرزند عباسعلی  
بشماره شناســنامه 75 صادره از کاشان  به شــماره ملی 1262682835 -  سه دانگ از 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 77/90 مترمربع بشماره 796 فرعی از پالک 3- اصلی واقع 

در غیاث آباد  بخش 2 کاشان )مالکیت رسمی( 
 14( رای شــماره 139960302034001161 هیأت دوم0 زینب قمری فرزند رســتم 
بشماره شناسنامه 6 صادره ازکرمانشاه به شماره ملی 3258023425 -  ششدانگ  قسمتی 
ازیکبابخانه بمساحت 25/59 مترمربع بشماره 797 فرعی از پالک 3- اصلی واقع در غیاث 

آباد  بخش 2 کاشان )مالکیت رسمی(
15( رای شــماره 139960302034002323 هیأت دوم 0 محسن سرگرفته علیا  فرزند 
جمشید بشماره شناسنامه 1  صادره از بروجرد  به شماره ملی 6129955235- ششدانگ 
یکبابخانه  بمساحت134/95مترمربع بشماره 10344 فرعی مجزی از 406 فرعی از پالک 

11- اصلی واقع در زیدی  بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی( 
16( رای شماره 139960302034010349 هیأت اول 0زینب برازنده فرزند جعفر بشماره 
شناسنامه 185 صادره از کاشان بشماره ملی 1261920041-  یکدانگ ونیم  از ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 325/60 مترمربع بشماره 6272  فرعی مجزی از 513 فرعی از پالک 

13 - اصلی واقع در دشت حکیم بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی(
17 ( رای شماره 139960302034010353 هیأت اول 0علی برازنده فرزند جعفر بشماره 
شناسنامه 832 صادره از کاشان بشــماره ملی 1262036690-  سه دانگ از ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 325/60 مترمربع بشماره 6272  فرعی مجزی از 513 فرعی از پالک 

13 - اصلی واقع در دشت حکیم بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی( 
18( رای شماره 139960302034010352 هیأت اول 0حجت برازنده فرزند جعفر بشماره 

شناسنامه 0 صادره از کاشان بشماره ملی 1250165644-  یکدانگ ونیم 
19( رای شماره 139960302034010768 هیأت دوم 0محمد رضا مشهدی فرزند عباس 
بشماره شناسنامه 27 صادره از کاشان بشماره ملی 1262935946- ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 111/30 مترمربع بشماره 724 فرعی مجزی از 624 فرعی از پالک 14 - اصلی 

واقع در مهذب آباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی( 
20( رای شــماره 139960302034002497 هیأت دوم 0مصطفی زمردی فرزند حسن 
بشماره شناســنامه 10476 صادره از کاشان بشــماره ملی 1260611116- ششدانگ 
یکباب مغازه بمساحت 38/40 مترمربع بشماره 726  فرعی مجزی از 455 فرعی از پالک 

14 - اصلی واقع در مهذب آباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی(
21( رای شــماره 13996030203410510 هیأت اول. حسین شبیه خوانی فرزند حسن  
بشماره شناسنامه 163 صادره از کاشان بشماره ملی 1261535154-  ششدانگ یکباب 
کارخانه بمساحت 8884/24مترمربع بشــماره 18516 فرعی  از پالک 15 - اصلی واقع 

درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی( 
 22( رای شماره 13996030203410977 هیأت دوم. مرتضی ملک پور فرزند سیف اله  
بشماره شناسنامه 41867 صادره از کاشان بشماره ملی 1260408744-  ششدانگ یکباب 
کارگاه بمساحت 74/45مترمربع بشماره 25470فرعی  از پالک 15 - اصلی واقع درناجی 

اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی( 

23( رای شماره 13996030203408942 هیأت دوم. طاهره کریمی ورکانی فرزند محمد  
بشماره شناسنامه 131 صادره از کاشان بشماره ملی 1263540181-  ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 125مترمربع بشماره 25471فرعی مجزی از 4772 فرعی از  پالک 15 - اصلی 

واقع درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی( 
24( رای شماره 13996030203410253 هیأت دوم. مهدی خان دائی قمصری فرزند 
میرزااقا بشماره شناسنامه 4076 صادره از کاشان بشماره ملی 1260837823- ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 147/40مترمربع بشــماره 25472فرعی  از  پالک 15 - اصلی واقع 

درناجی آباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی( 
25( رای شماره 13996030203409894 هیأت اول. ابوالفضل حسین زاده فرزند رحمت 
اله  بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان بشــماره ملی 1250120748- ششدانگ قطعه 
زمین محصور مشتمل براعیان بمساحت 179/79مترمربع بشماره 25479 فرعی  از  پالک 

15 - اصلی واقع درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی( 
26( رای شماره 139960302034010704 هیأت اول. قاسم حیدری فرزند ید اله  بشماره 
شناســنامه 1610صادره از کاشان بشــماره ملی 1262390370-  ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 113/74مترمربع بشماره 25480فرعی از پالک 15 - اصلی واقع درناجی اباد 

بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی( 
27( رای شماره 13996030203406280 هیأت اول. اعظم عربی قمصری فرزند حسن  
بشماره شناســنامه 4043صادره از کاشان بشــماره ملی 1260837491- سه دانگ از 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 96/65مترمربع بشماره 25482فرعی  از  پالک 15 - اصلی 

واقع درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی( 
28( رای شــماره 13996030203406279 هیأت اول. علی اکبر حجــازی راد  فرزند 
غالمحسین  بشماره شناســنامه 186صادره از کاشان بشماره ملی 1262290546- سه 
دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 96/65مترمربع بشماره 25482فرعی  از  پالک 

15 - اصلی واقع درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی( 
29( رای شماره 13996030203410798 هیأت اول. مریم ربیعی  فرزند فرامرز  بشماره 
شناسنامه 0صادره از کاشــان بشــماره ملی 1250529700- یک دانگ  از  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 95 مترمربع بشماره 25486فرعی مجزی از 14660 فرعی  از  پالک 

15 - اصلی واقع درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی( 
30( رای شماره 13996030203410798 هیأت اول. یوسف آقایی قمصری فرزند مهدی  
بشماره شناسنامه 0صادره از کاشان بشماره ملی 1250435927- پنج دانگ  از  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 95 مترمربع بشماره 25486فرعی مجزی از 14660 فرعی  از  پالک 

15 - اصلی واقع درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی( 
31( رای شماره 13996030203410240 هیأت دوم. داود تخت کش نیاسر  فرزند محمد 
رضا  بشماره شناسنامه 56صادره از کاشان بشــماره ملی 1263577717- سه دانگ  از 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 160 مترمربع بشماره 25490فرعی از  پالک 15 - اصلی 

واقع درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی( 
32( رای شماره 13996030203410239 هیأت دوم. مهدیه شبانی نیاسری فرزند رزاق 
علی  بشماره شناسنامه  12762 صادره از کاشان بشماره ملی 1263440101- سه دانگ  
از  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 160 مترمربع بشماره 25490فرعی از  پالک 15 - اصلی 

واقع درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی( 
33( رای شــماره 13996030203411394 هیأت اول. کافیه نصرتی  فرزند ســبز علی  
بشماره شناسنامه 155صادره از سنقر بشماره ملی 3358653358- ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 100 مترمربع بشماره 25491فرعی مجزی از 6107 فرعی  از  پالک 15 - اصلی 

واقع درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی( 
34( رای شماره 13996030203411232 هیأت اول. مصطفی شمسعلی  فرزند حسین  
بشماره شناســنامه 8107صادره از کاشان بشــماره ملی 1263393586-  سه دانگ از 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 58 مترمربع بشــماره 25494فرعی از  پالک 15 - اصلی 

واقع درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی( 
35( رای شماره 13996030203411231 هیأت اول. عاطفه حدادی نیاسر  فرزند عباس  
بشماره شناسنامه 0صادره از کاشان بشماره ملی 1250064244-  سه دانگ از ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 58 مترمربع بشماره 25494فرعی از  پالک 15 - اصلی واقع درناجی 

اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی(
36( رای شماره 13996030203411230 هیأت اول. زهرا گندمکار برزکی فرزند رجبعلی  
بشماره شناسنامه 41559صادره از کاشان بشماره ملی1260405672-ششدانگ قطعه 
زمین مشتمل بر اعیان به بمســاحت 93/90مترمربع بشــماره 25495فرعی از  پالک 

15 - اصلی واقع درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی(
37( رای شــماره 13996030203411385 هیأت اول. عباس حسینی جوشقانی  فرزند 
حسام  بشماره شناسنامه 539صادره از کاشان بشــماره ملی 1261669584- سه دانگ 
از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 111/86مترمربع بشماره 25496فرعی مجزی از 3696 

فرعی  از  پالک 15 - اصلی واقع درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی(
38( رای شــماره 13996030203411384 هیأت اول. زهرا شــفیعی جوشقانی  فرزند 
علی آقا  بشماره شناسنامه 33صادره از کاشان بشــماره ملی1263224822- سه دانگ 
از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 111/86مترمربع بشماره 25496فرعی مجزی از 3696 

فرعی  از  پالک 15 - اصلی واقع درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی(
39 ( رای شــماره 13996030203411266 هیأت اول. علی رضا قاسمی فرزند حسین  
بشماره شناسنامه 597صادره از کاشان بشماره ملی 1260660117-  سه دانگ ازششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 100مترمربع بشماره 25497 فرعی مجزی از 6921فرعی از  پالک 

15 - اصلی واقع درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی( 
40( رای شماره 13996030203411265 هیأت اول. اسما براتی فرزند روح اله  بشماره 
شناسنامه 21صادره از کاشان بشــماره ملی 1262492971-  ســه دانگ ازششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 100مترمربع بشماره 25497 فرعی مجزی از 6921فرعی از  پالک 

15 - اصلی واقع درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی( 
41( رای شــماره 13996030203411650 هیأت اول. زینب رضوانی کیا  فرزند عباس 
بشماره شناسنامه 0صادره از کاشان بشماره ملی 1250402395- ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 137/55مترمربع بشماره 25498فرعی از  پالک 15 - اصلی واقع درناجی اباد 

بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی( 
42( رای شــماره 1399603020341165011538 هیأت اول. وحید رضا حاجی حسنی 
فرزند حســین  بشماره شناســنامه 25 صادره از کاشان بشــماره ملی 1263193617- 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 100مترمربع بشماره 25499فرعی مجزی از 5472 فرعی  

از  پالک 15 - اصلی واقع درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی( 
43( رای شماره 13996030203411540 هیأت اول. فریبا صحبت لو  فرزند ابو الفضل  
بشماره شناسنامه 653صادره از کاشان بشماره ملی 1261953614- سه دانگ از ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 174/12مترمربع بشــماره 25502فرعی از  پالک 15 - اصلی واقع 

درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی( 
44( رای شــماره 13996030203411539 هیأت اول. علی اصغــر کیوانی فرزند علی  
بشماره شناسنامه 38صادره از کاشان بشماره ملی 1262668972- سه دانگ از ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 174/12مترمربع بشــماره 25502فرعی از  پالک 15 - اصلی واقع 

درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی( 
45( رای شماره 1399603020341681 هیأت اول. طاهره فتاحی  فرزند علی اکبر  بشماره 
شناســنامه 1205صادره از کاشان بشــماره ملی 1261942388- ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 160مترمربع بشماره 25503فرعی از  پالک 15 - اصلی واقع درناجی اباد بخش 

2 کاشان)خریداری از مرتضی واحدیان( 
46( رای شماره 1399603020341083 هیأت دوم. افسانه نجیبی  فرزند عباس  بشماره 
شناسنامه 41660صادره از تهران بشــماره ملی 0084113359- ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 99مترمربع بشماره 25505فرعی مجزی از 7297  فرعی از  پالک 15 - اصلی 

واقع درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی   ( 
47( رای شماره 139960302034011808 هیأت اول. حسین ملکی نوش آبادی  فرزند 
ابوالفضل  بشماره شناسنامه 0صادره از کاشان بشماره ملی 1250470706-  سه دانگ 
از ششدانگ قطعه زمین مشتمل بر اعیان بمساحت160مترمربع بشماره 25506فرعی از  

پالک 15 - اصلی واقع درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی   (
48( رای شــماره 139960302034011804 هیأت اول. امیر حسین ریاحی فرزند سعید  
بشماره شناسنامه 0صادره از کاشان بشماره ملی 1250160612- سه دانگ از ششدانگ 
قطعه زمین مشتمل بر اعیان بمســاحت160مترمربع بشــماره 25506فرعی از  پالک 

15 - اصلی واقع درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی   (
49( رای شــماره 139960302034012261 هیأت اول. فهیمه گل آرائی  فرزند محمد  
بشماره شناسنامه 540صادره از آران بشماره ملی 6199700236- ششدانگ قطعه زمین 
مشتمل بر اعیان بمساحت70/36مترمربع بشماره 25507فرعی از  پالک 15 - اصلی واقع 

درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی   (
50( رای شــماره 139960302034012259 هیأت اول. مهدی حریری کاشانی  فرزند 
مرتضی  بشماره شناسنامه 2745صادره از تهران بشماره ملی 0064303934- ششدانگ 
قطعه زمین مشتمل بر اعیان بمســاحت70/36مترمربع بشماره 25507 فرعی از پالک 

15 - اصلی واقع درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی   ( 
51( رای شــماره 139960302034011523 هیأت اول. زهرا صباغی سادیانی  فرزند 
رضا  بشماره شناسنامه 16409صادره از کاشان بشماره ملی 1263476570-سه دانگ از  
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 180مترمربع بشماره 25508فرعی مجزی  از     2694 فرعی 

از پالک 15 - اصلی واقع درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی   ( 
52( رای شماره 139960302034011521 هیأت اول. احسان محمد زاده محمد آبادی 
فرزند حبیب بشماره شناسنامه  3302 صادره از کاشان بشماره ملی 1263345549-سه 
دانگ از  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 180مترمربع بشماره 25508فرعی مجزی  از 2694 

فرعی از پالک 15 - اصلی واقع درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی   ( 
53( رای شماره 13996030202260 2260 هیأت اول. لیال اعتماد فرزند خسرو بشماره 
شناسنامه 2250 صادره از کاشان بشــماره  ملی 1262050863-  ششدانگ یکبابخانه  
بمساحت 131 مترمربع بشــماره 6578 فرعی مجزی از 189 فرعی از پالک 23- اصلی 

واقع در درب فین بخش2 کاشان)خریداری از محمد صادق زاده( 
54( رای شماره 139960302034011536 هیأت اول. حســین قنبری کاشانی فرزند 
نعمت بشماره شناسنامه 664 صادره از کاشان بشماره  ملی 1262339537-  ششدانگ 
یکبابخانه  بمساحت 166/60 مترمربع بشماره 7321 فرعی مجزی از 361 فرعی از پالک 

23- اصلی واقع در درب فین بخش2 کاشان)مالکیت رسمی( 
55( رای شــماره 13996030203401738 هیأت دوم. ابوالفضل کافیان فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 215 صادره از کاشان بشماره  ملی 1261651057-  ششدانگ یکباب 
ساختمان  بمساحت 196/90 مترمربع بشماره 7322 فرعی مجزی از 266 فرعی از پالک 

23- اصلی واقع در درب فین بخش2 کاشان)مالکیت رسمی( 
56( رای شماره 139960302034011810 هیأت اول. تقی هاشم زاده زارع فرزند علی 
اکبر بشماره شناسنامه 1444 صادره از کاشان بشماره  ملی 1261890825-  دو دانگ از 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 154/20 مترمربع بشماره 7323 فرعی مجزی از 70 فرعی 

از پالک 23- اصلی واقع در درب فین بخش2 کاشان)مالکیت رسمی(
57( رای شماره 139960302034011811 هیأت اول. زینب خدادادگان فرزند محمود 
بشماره شناسنامه 2738 صادره از کاشان بشــماره  ملی 1263505465-  چهار دانگ از 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 154/20 مترمربع بشماره 7323 فرعی مجزی از 70 فرعی 

از پالک 23- اصلی واقع در درب فین بخش2 کاشان)مالکیت رسمی( 
58( رای شماره 139960302034010256 هیأت اول. اعظم قربانی فرزند حسن بشماره 
شناسنامه 1398 صادره از کاشان بشماره  ملی 1262085659-  سه دانگ از ششدانگ 
یکبابخانه  بمساحت 201/85  مترمربع بشماره 7346 فرعی مجزی از 281 فرعی از پالک 

23- اصلی واقع در درب فین بخش2 کاشان)مالکیت رسمی(
59( رای شماره 139960302034010252 هیأت اول. علی دهقان کاشانی فرزند تقی 
بشماره شناســنامه 1796 صادره از کاشان بشــماره  ملی 1262046327-  سه دانگ از 
ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 201/85  مترمربع بشــماره 7346 فرعی مجزی از 281 

فرعی از پالک 23- اصلی واقع در درب فین بخش2 کاشان)مالکیت رسمی(
60( رای شــماره139960302034010175 هیأت اول 0 ابراهیم کوچکی نصر آبادی 
فرزندحسین شماره شناسنامه 59 صادره از آران و بیدگل بشماره  ملی 6199861671- 
ششدانگ قطعه زمین  محصور  مشتمل بر اعیان بمساحت 92/77مترمربع بشماره 1553 

از 296 فرعی از پالک 24- اصلی واقع در دیزچه بخش2 کاشان )مالکیت رسمی(
 61( رای شماره139960302034011085 هیأت اول 0 احمد دهقانی آرانی فرزندمحمد 
شماره شناسنامه 543 صادره از آران و بیدگل بشــماره  ملی 6199736591- ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 404/60مترمربع بشماره 1555 فرعی مجزی از 1137و916 فرعی 

از پالک 24- اصلی واقع در دیزچه بخش2 کاشان )مالکیت رسمی( 
62( رای شــماره139960302034011227 هیأت اول 0 محمد یــزدی آبادی دیزچه 
فرزندحیدر شماره شناسنامه 322 صادره از کاشان بشماره  ملی 1260966593- ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 179/40مترمربع بشماره 1556 از 1383 فرعی از پالک 24- اصلی 

واقع در دیزچه بخش2 کاشان )مالکیت رسمی( 
63( رای شماره139960302034012117 هیأت اول 0 احسان مسعود پور فرزندمحمود 
شماره شناســنامه 0 صادره از کاشان بشــماره ملی 1250202681- ششدانگ یکباب 
ساختمان بمساحت 64/55مترمربع بشماره 1557 فرعی مجزی از از 175 فرعی از پالک 

24- اصلی واقع در دیزچه بخش2 کاشان )مالکیت رسمی( 
64( رای شــماره139960302034011383 هیأت اول 0 الهام علی زاده نشلجی فرزند 
محمد جعفر  شماره شناسنامه 19 صادره از کاشان بشماره  ملی 1263580815- ششدانگ 
یکبابخانه  بمساحت 146/95مترمربع بشــماره 12287  فرعی مجزی  از 113 فرعی از 

پالک 33- اصلی واقع در فین کوچک بخش2 کاشان )مالکیت رسمی( 
65( رای شــماره139960302034011978 هیأت اول 0 مهدی جــوی فرزند فرج اله  
شماره شناسنامه 33 صادره از کاشان بشماره  ملی 1262950341- ششدانگ قطعه زمین  
مشتمل بر اعیان بمساحت 342/85مترمربع بشماره 12287  فرعی مجزی  از 113 فرعی 

از پالک 33- اصلی واقع در فین کوچک بخش2 کاشان )مالکیت رسمی( 
66( رای شماره 139960302034407005 هیأت اول.فاطمه رسولی فینی فرزنداحمد 
بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان بشماره  ملی 1250057061- ششدانگ قطعه زمین 
مشتمل بر اتاق بمساحت 206/80مترمربع بشماره 7833 فرعی مجزی از 6448 فرعی از 

پالک 34- اصلی واقع در فین بزرگ بخش2 کاشان)مالکیت رسمی(
67( رای شماره 139960302034410554 هیأت دوم. حسن بهرمن فرزندعلی محمد 
بشماره شناسنامه 145 صادره از کاشان بشماره  ملی 1262823773- ششدانگ یکباب 
ساختمان بمساحت 190/30مترمربع بشماره 7906 فرعی مجزی از 7674 فرعی از پالک 

34- اصلی واقع در فین بزرگ بخش2 کاشان)مالکیت رسمی(
68( رای شــماره 139960302034406127 هیأت دوم.حمید رضا پارسا فرزندحسین 
بشــماره شناســنامه 0 صادره از کاشــان بشــماره  ملی 1250153158- ششــدانگ 
چهار دیواری مشتمل برساختمان بمســاحت 138/55مترمربع بشــماره 7907 فرعی 
 مجــزی از 5794 فرعــی از پــالک 34- اصلی واقــع در فین بزرگ بخش2 کاشــان

)خریداری از اکبر توتی دیزچه(
69( رای شماره 139960302034411648 هیأت دوم.فرشته شطفی فینی فرزندحسین 
بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان بشماره  ملی 1250183960- ششدانگ قطعه زمین 
مشتمل بر اعیان بمساحت 246مترمربع بشماره 7910 فرعی مجزی از 634 فرعی از پالک 

34- اصلی واقع در فین بزرگ بخش2 کاشان)مالکیت رسمی(
 70( رای شــماره 139960302034401392 هیأت دوم.زهره حجازیان فرزندمحمود 
بشماره شناسنامه 263 صادره از کاشان بشماره  ملی 1261823303- ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 158/13مترمربع بشماره 7914 فرعی مجزی از 760 فرعی از پالک 34- اصلی 

واقع در فین بزرگ بخش2 کاشان)خریداری از علیرضا افتخاری(
71( رای شــماره 13996030203411992 هیأت اول. سعید رضایی حسن آبادی فرزند 
جواد بشماره شناسنامه 417 صادره از کاشــان بشماره  ملی 1263562515-  ششدانگ 
یکبابخانه و باغچه بمساحت 545/80 مترمربع بشماره 256 فرعی مجزی از 104 فرعی 

از پالک 37- اصلی واقع در یزد آباد بخش2 کاشان)مالکیت رسمی(
72( رای شــماره 139960302034011785 هیأت دوم . ابوالفضل رجب زاده کاشانی  

فرزند رضا بشــماره شناســنامه 0صادره از کاشــان به شــماره ملی 1250300479 -  
ششدانگ چهاردیواری  مشتمل بر ســاختمان بمساحت75/ 151مترمربع بشماره 1513 
 فرعی مجــزی از 101 فرعی از پالک 40- اصلی واقع در حســن آباد بخش2 کاشــان 

)خریداری از آذرمیدخت خلعت بری( 
73( رای شماره 139960302034009857 هیأت اول . سجاد شایگان فرد  فرزند ماشااله 
بشماره شناسنامه 56صادره از کاشان به شماره ملی 1263551769 -  ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت20/ 240مترمربع بشماره 2133 فرعی مجزی از 90 فرعی از پالک 40- اصلی 

واقع در حسن آباد بخش2 کاشان )مالکیت رسمی( 
74( رای شماره 13996030203410346 هیأت اول . محمد اسماعیلی فرزند جواد بشماره 
شناسنامه 1375صادره از کاشان به شــماره ملی 1261960831 –ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت118 مترمربع بشماره 7417 فرعی مجزی از 317 فرعی از پالک 45- اصلی واقع 

در لتحر بخش2 کاشان )مالکیت رسمی  ( 
75( رای شــماره 13996030203410347 هیأت اول . زینب هاشــمیان فرزند عباس 
بشماره شناســنامه 402صادره از کاشــان به شــماره ملی 1261659724 –ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت104/50 مترمربع بشماره 7418 فرعی مجزی از 317 فرعی از پالک 

45- اصلی واقع در لتحر بخش2 کاشان )مالکیت رسمی  ( 
76( رای شماره 13996030203410436 هیأت اول . ســمانه هاشمیان فرزند حسین 
بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان به شماره ملی 1250222125– ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 120/30 مترمربع بشماره7419فرعی مجزی از317فرعی ازپالک 45- اصلی 

واقع در لتحر بخش2 کاشان )مالکیت رسمی  ( 
77( رای شماره 13996030203410207 هیأت دوم . محمد اسماعیلی فرزند جواد بشماره 
شناسنامه 1375صادره از کاشان به شــماره ملی 1261960831 –ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت115/66مترمربع بشماره 7420 فرعی مجزی از 317 فرعی از پالک 45- اصلی 

واقع در لتحر بخش2 کاشان )خریداری از حسین ستاره  ( 
78( رای شماره 13996030203410148 هیأت دوم . حســن رحیمیان لتحری فرزند 
محمد رضا بشماره شناسنامه 0صادره از کاشان به شماره ملی 1250064511 –ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت135/67مترمربع بشماره 7421 فرعی مجزی از 456 فرعی از پالک 

45- اصلی واقع در لتحر بخش2 کاشان )خریداری از ابراهیم رمضانی  (
 79( رای شــماره 13996030203409526 هیأت اول . طاهره گندمی فرزند حسینعلی 
بشماره شناسنامه 14صادره از کاشان به شماره ملی 1263010202 –ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت162/37مترمربع بشماره 7423 فرعی مجزی از 6693 فرعی از پالک 45- اصلی 

واقع در لتحر بخش2 کاشان )مالکیت رسمی  ( 
80( رای شماره 13996030203411664 هیأت اول . احمد توکلی رهقی فرزند محمد 
بشماره شناســنامه 1514صادره از کاشان به شــماره ملی 1261229703 -  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت30/ 78مترمربع بشماره 7424 فرعی مجزی از 4627 فرعی از پالک 

45- اصلی واقع در لتحر بخش2 کاشان )مالکیت رسمی( 
81( رای شــماره 13996030203411194 هیأت اول . لیال باقری فرزند محمد بشماره 
شناسنامه 854صادره از کاشان به شماره ملی 1262036917 – چهار دانگ از  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت20/ 106مترمربع بشماره 7425 فرعی مجزی از 5748 فرعی از پالک 

45- اصلی واقع در لتحر بخش2 کاشان )مالکیت رسمی( 
82( رای شماره 13996030203411192 هیأت اول . محمد اژدری کاشانی فرزند حسن 
بشماره شناسنامه 1975صادره از کاشان به شــماره ملی 1262007471 – دو دانگ از  
ششدانگ یکبابخانه بمساحت20/ 106مترمربع بشــماره 7425 فرعی مجزی از 5748 

فرعی از پالک 45- اصلی واقع در لتحر بخش2 کاشان )مالکیت رسمی( 
83( رای شماره 13996030203401890 هیأت دوم . مانده نی فراهی نیا فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 76صادره از کاشــان به شــماره ملی 1262808820 – سه دانگ از 
ششدانگ یکبابخانه و چهار باب مغازه بمســاحت563/50مترمربع بشماره 7426 فرعی 
مجزی از 1277 فرعی از پالک 45- اصلی واقع در لتحر بخش2 کاشان )مالکیت رسمی  ( 
84( رای شماره 13996030203401891 هیأت دوم . محمد اسالمی مهر فرزند عباس 
بشماره شناسنامه 0صادره از کاشان به شماره ملی 1250399971 – سه دانگ از ششدانگ 
یکبابخانه و چهار باب مغازه بمســاحت563/50مترمربع بشماره 7426 فرعی مجزی از 

1277 فرعی از پالک 45- اصلی واقع در لتحر بخش2 کاشان )مالکیت رسمی  ( 
85( رای شــماره 13996030203400995 هیأت دوم. حسین اقبالی نژاد فرزند علیرضا 
بشماره شناســنامه 46667 صادره از کاشان بشــماره ملی 1260456773-  ششدانگ 
یکدرب مغازه بمساحت 19/15مترمربع بشماره 12483فرعی  مجزی از 2592 فرعی از  

پالک 49 - اصلی واقع درصفی اباد بخش 2 کاشان)خریداری از حسین کبریتی( 
86( رای شماره 13996030203405760 هیأت دوم. آسیه رضائی فرزند براتعلی بشماره 
شناسنامه57 صادره از کاشــان بشماره ملی 1263516181-   ســه دانگ از ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 162/65مترمربع بشــماره 15434فرعی  مجزی از 6846 فرعی از  

پالک 49 - اصلی واقع درصفی اباد بخش 2 کاشان)خریداری از علی آقا تقی زاده(
 87( رای شــماره 13996030203405759 هیأت دوم. علی محمدی جو  فرزند حیدر 
علی بشماره شناسنامه772 صادره از کاشان بشــماره ملی 1260661857- سه دانگ از 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 162/65مترمربع بشماره 15434فرعی  مجزی از 6846 
فرعی از  پالک 49 - اصلی واقع درصفی اباد بخش 2 کاشان)خریداری از علی آقا تقی زاده(
 88( رای شماره 13996030203409940 هیأت اول. مهدی صادقی فرزند محمد رضا 
بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان بشماره ملی 1250416582-  ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 77/55مترمربع بشــماره 15435فرعی  مجزی از 4288 فرعی از  پالک 49 - 

اصلی واقع درصفی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی( 
89( رای شماره 139960302034010771 هیأت اول. علیرضا وارانی  فرزند علی اکبر 
بشماره شناسنامه1174 صادره از کاشان بشماره ملی 1261766040-  ششدانگ یکباب 
ساختمان بمساحت 101/40مترمربع بشــماره 15439فرعی  مجزی از 1471 فرعی از  

پالک 49 - اصلی واقع درصفی اباد بخش 2 کاشان)خریداری از غالمرضا گیاهی( 
90( رای شــماره 139960302034011084 هیأت اول. ســمانه تجلیان مفرد  فرزند 
مهدی بشماره شناسنامه1940صادره از کاشان بشماره ملی 1262047765-  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 77/11مترمربع بشماره 15446فرعی  مجزی از 5836 فرعی از  پالک 

49 - اصلی واقع درصفی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی( 
91( رای شــماره 1399603020340011409 هیأت اول. مریم برزنونی  فرزند براتعلی 
بشماره شناســنامه1499صادره از نیشــابور بشــماره ملی 1262047765-  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 112/20مترمربع بشــماره 15447فرعی  مجزی از 8490 فرعی از  

پالک 49 - اصلی واقع درصفی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی( 
92( رای شــماره 1399603020340011422 هیأت اول. اکرم پهلوان دوســت فرزند 
غالمحسین بشماره شناسنامه420صادره از کاشان بشــماره ملی 1261743407- سه 
دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 177/78مترمربع بشماره 15448فرعی  مجزی 
از 14901 فرعی از  پالک 49 - اصلی واقع درصفی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی( 

93( رای شــماره 1399603020340011421 هیأت اول. جواد بوجاری فرزند حسین 
بشماره شناســنامه267صادره از کاشــان بشــماره ملی 1262273307-   سه دانگ از 
ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 177/78مترمربع بشــماره 15448فرعی  مجزی از 

14901فرعی از  پالک 49 - اصلی واقع درصفی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی( 
94( رای شــماره 1399603020340011389 هیــأت اول. فاطمــه ابراهیــم زاده 
اردستانی فرزند ســید علی اکبر بشماره شناســنامه7559صادره از اردستان بشماره ملی 
1188825641- ســه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 88/10مترمربع بشماره 
15450فرعی  مجــزی از 2089فرعی از  پالک 49 - اصلی واقــع درصفی اباد بخش 2 

کاشان)مالکیت رسمی( 
95( رای شــماره 1399603020340011388هیأت اول. سید حسین طبائی پور فرزند 
سید محمد بشماره شناســنامه6947 صادره از اردستان بشــماره ملی 1188819542- 
سه دانگ از ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 88/10مترمربع بشــماره 15450 فرعی  
 مجــزی از 2089فرعــی از  پــالک 49 - اصلی واقــع درصفی اباد بخش 2 کاشــان

)مالکیت رسمی( 
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96( رای شماره 1399603020340011663 هیأت اول. سیده حوری طاهری میران محله 
فرزند سید یحیی بشماره شناسنامه3123صادره از رودسر بشماره ملی 2691648060- 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 108مترمربع بشماره 15453 فرعی  مجزی از 8248فرعی 

از  پالک 49 - اصلی واقع درصفی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی( 
97( رای شماره 139960302034009853 هیأت اول. زهره احمد پناه فرزند علی بشماره 
شناسنامه2942صادره از کاشــان بشــماره ملی 1262017149- ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 144/80مترمربع بشماره 15455فرعی مجزی از 9954و1235 فرعی از  پالک 

49 - اصلی واقع درصفی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی( 
98( رای شماره 139960302034002171 هیأت اول. حمید رضا رضائی فرزند محمد 
آقا بشماره شناســنامه3899صادره از کاشان بشــماره ملی 1262067359- ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 112/50مترمربع بشــماره 15456فرعی مجزی از  9194فرعی از  

پالک 49 - اصلی واقع درصفی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی( 
99( رای شــماره 139960302034001739 هیــأت دوم. مهدی محتشــمیان فرزند 
حسین بشــماره شناســنامه46765صادره از کاشــان بشــماره ملی 1260457761- 
ششــدانگ یکباب ســاختمان بمســاحت 129/91مترمربــع بشــماره 15458فرعی 
 مجــزی از  1316فرعــی از  پــالک 49 - اصلی واقــع درصفی اباد بخش 2 کاشــان

)خریداری از اکرم پردو( 
100( رای شــماره 13996030203410407 هیات دوم . زهرا عباسی   فرزند علی اکبر   
بشماره شناســنامه 24 صادره از خمین  به شــماره ملی 0559605420-  سه دانگ از 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت101مترمربع 455 فرعی از پالک 52 - اصلی  واقع در اراضی 

صفی آباد بخش2 کاشان ) مالکیت رسمی ( 
101( رای شماره 13996030203410406 هیات دوم . مهدی مهدوی کیا فرزند محمد   
بشماره شناســنامه 711 صادره از کاشان  به شــماره ملی 1261827775-  سه دانگ از 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت101مترمربع 455 فرعی از پالک 52 - اصلی  واقع دراراضی 

صفی آباد بخش2 کاشان ) مالکیت رسمی ( 
102 ( رای شماره 13996030203410702 هیات اول . محمد رضا فنائی   فرزند احمد   
بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان  به شماره ملی 1250196310-  ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت99/30مترمربع 456 فرعی از پالک 52 - اصلی  واقع دراراضی صفی آباد بخش2 

کاشان ) مالکیت رسمی ( 
103( رای شماره 13996030203410700 هیات اول . سعید حسیوند فرزند احمدعلی   
بشماره شناســنامه 41 صادره از الیگودرز به شــماره ملی 4172849865-  سه دانگ از 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت98/75مترمربع 457 فرعی مجزی از 55  فرعی  از پالک 

52 - اصلی  واقع دراراضی صفی آباد بخش2 کاشان ) مالکیت رسمی ( 
104( رای شماره 13996030203410699 هیات اول . اکرم شکری فرزند حسین خون   
بشماره شناسنامه 3164 صادره از الیگودرز  به شماره ملی 4172849865-   سه دانگ از 
ششدانگ یکبابخانه بمســاحت98/75مترمربع 457 فرعی مجزی از 55 فرعی  از پالک 

52 - اصلی  واقع دراراضی صفی آباد بخش2 کاشان ) مالکیت رسمی (
105( رای شــماره 13996030203401990 هیات دوم . سیف اله سیاحی کاشی فرزند 
محمد  بشماره شناسنامه 87 صادره از کاشان  به شماره ملی 1262156246- ششدانگ 
یکباب ساختمان بمساحت218/74مترمربع 3152 فرعی مجزی از 370 فرعی  از پالک 

53 - اصلی  واقع دریحیی آبادبخش2 کاشان ) خریداری از فاطمه واحدی پور (
106( رای شماره1399603020345092هیات دوم 0 فاطمه فتحعلی کاشانی فرزند علی 
بشماره شناسنامه 906 صادره از کاشان بشماره ملی 1263603068- ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 80/80 مترمربع بشماره 5826 فرعی مجزی از  2410 فرعی  ازپالک 1- اصلی  

واقع درراوند بخش 4  کاشان)خریداری از علی هاشم زاده ( 
107( رای شــماره13996030203410241هیات دوم 0 اشــرف نعیمی برزکی  فرزند 
عبدالحمید بشماره شناسنامه 321 صادره از کاشان بشماره ملی 1263548431- ششدانگ 
یکباب ساختمان بمساحت 176/80 مترمربع بشماره 5828 فرعی مجزی از  1854 فرعی  

ازپالک 1- اصلی  واقع درراوند بخش 4  کاشان)خریداری از سید فرج اله الجوردی ( 
108( رای شماره1399603020346305هیات دوم 0 محسن طبلچی  کاشی  فرزند اکبر 
بشماره شناسنامه 389 صادره از کاشان بشــماره ملی 126203261- ششدانگ یکباب 
ساختمان بمساحت 188/67 مترمربع بشماره 5829 فرعی مجزی از  2072 فرعی  ازپالک 

1- اصلی  واقع درراوند بخش 4  کاشان)خریداری از سید حسین سیدپور ( 
109( رای شــماره1399603020346308هیات دوم 0 مرتضــی طبلچــی  کاشــی  
فرزند اکبر بشــماره شناســنامه 160 صادره از کاشان بشــماره ملی 1263596101- 
ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت 142/26 مترمربــع بشــماره 5830 
 فرعی مجــزی از 1881 فرعی  ازپــالک 1- اصلی  واقــع درراوند بخش 4  کاشــان

)خریداری از فاطمه نورانی ( 
110( رای شــماره1399603020346308هیات دوم 0 مرتضــی طبلچــی کاشــی 
فرزند اکبر بشــماره شناســنامه 160 صادره از کاشان بشــماره ملی 1263596101- 
ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت 142/26 مترمربــع بشــماره 5830 
 فرعی مجــزی از 1881 فرعی  ازپــالک 1- اصلی  واقــع درراوند بخش 4  کاشــان

)خریداری از فاطمه نورانی ( 
111( رای شــماره139960302034011726هیات دوم 0 احســان طحانــی  فرزند 
علی اصغر بشــماره شناســنامه 0 صادره از کاشان بشــماره ملی 1250198641-  سه 
دانگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 118/54 مترمربع بشــماره 5831 فرعی 
 مجــزی از 1861/3062 فرعی  ازپــالک 1- اصلی  واقــع درراوند بخش 4  کاشــان

)خریداری از علی اصغر طحانی ( 
112( رای شــماره139960302034011727هیات دوم 0 فاطمه قمری بیدگلی  فرزند 
احمد بشماره شناســنامه 0 صادره از آران و بید گل بشــماره ملی 6190067271-  سه 
دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 118/54 مترمربع بشماره 5831 فرعی مجزی از 
1861/3062 فرعی  ازپالک 1- اصلی  واقع درراوند بخش 4  کاشــان)خریداری از علی 

اصغر طحانی ( 
113( رای شــماره 139960302034011216 هیات اول. اعظم صفا دل  فرزند منصور 
بشماره شناســنامه 1694 صادره از کاشــان بشــماره ملی 1261259432- ششدانگ 
یکبابخانه  بمساحت 171/90 مترمربع بشــماره3604 فرعی مجزی از2464 فرعی   از 

پالک 3- اصلی  واقع در طاهر آباد بخش 4  کاشان)مالکیت رسمی( 
114( رای شــماره 13996030203410566 هیات اول. مریم محمد زاده  فرزند حسین 
بشماره شناسنامه 7صادره از کاشان بشماره ملی1263190571- ششدانگ یکباب باغچه 
مشجر محصور با کاربری کشــاورزی بمســاحت 744/71 متر مربع بشماره379فرعی 

ازپالک 122- اصلی  واقع در کله بخش 5  کاشان)مالکیت رسمی(
 115( رای شماره 13996030203402287 هیات دوم. محمد اخوان  فرزند ایاز بشماره 
شناسنامه 7صادره از کاشان بشماره ملی1263120172- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
286/66 متر مربع بشــماره600فرعی ازپــالک 123- اصلی  واقــع در ارمک بخش 5  

کاشان)مالکیت رسمی(
 116( رای شماره 13996030203409702 هیات دوم. محمد امین شافوری نیاسر  فرزند 
محسن بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان بشــماره ملی1251326862- ششدانگ 
یکدرب باغ محصور مشجر بمساحت655متر مربع بشماره4059فرعی مجزی از 1962 

فرعی  ازپالک 35- اصلی  واقع درنیاسر بخش 6  کاشان)مالکیت رسمی( 
117( رای شــماره 13996030203410494 هیات دوم. مجید زارع مهر آبادی  فرزند 
حجی اســمعیل بشــماره شناســنامه 60 صادره از ری بشــماره ملی0492861544- 
ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت770/27متر مربــع بشــماره4062فرعی 
 مجــزی از 846 فرعــی  ازپــالک 35- اصلــی  واقــع درنیاســر بخش 6  کاشــان

)خریداری از ورثه موکلی( 
118( رای شماره 13996030203410345 هیات اول. علی اصغر شافوری نیاسرفرزند 
عباس بشماره شناسنامه 421صادره از کاشــان بشماره ملی1261772857- ششدانگ 
یکباب ساختمان بمساحت75/30متر مربع بشــماره4063فرعی مجزی از 2047 فرعی  

ازپالک 35- اصلی  واقع درنیاسر بخش 6  کاشان)مالکیت رسمی( 
119( رای شــماره 13996030203409647 هیات اول0 احمد حیــدری مرقی فرزند 

اکبر بشماره شناسنامه 45674 صادره از کاشان بشماره ملی1260446824- ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت41/70مترمربع بشماره3572فرعی مجزی از2825 فرعی  ازپالک 

167- اصلی  واقع در مرق بخش 6  کاشان)مالکیت رسمی( 
اصالحی( رای شماره 139960302034004683 هیأت دوم 0 افسانه نمکی فرزند داوود 
بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان به شماره ملی 1250014549- ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 186/90مترمربع بشماره 25255 فرعی از پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد  

بخش 2 کاشان)خریداری از شمسی بخشی(
اصالحی( رای شــماره 139960302034000414 هیأت دوم0 اشرف جوادزاده برزکی 
فرزند جواد  بشماره شناسنامه 47 صادره از برزک به شماره ملی 1262915554 -  دو دانگ 
از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 188/15 مترمربع بشماره 778 فرعی مجزی از 3 فرعی از 

پالک 3- اصلی واقع در غیاث آباد  بخش 2 کاشان )مالکیت رسمی( 
اصالحی( رای شــماره 139960302034000413 هیأت دوم0 سید محمود بخشیان 
برزکی فرزند ســید محمد  بشــماره شناســنامه 15 صــادره از برزک به شــماره ملی 
1262909937 -  چهار دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 188/15 مترمربع بشماره 
778 فرعی مجزی از 3 فرعی از پــالک 3- اصلی واقع در غیاث آباد  بخش 2 کاشــان 

)مالکیت رسمی( 
بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات  سند 

مالکیت صادرخواهد شد0
تاریخ انتشار نوبت اول :    1399/11/06
تاریخ انتشارنوبت دوم :   1399/11/21 

م الف: 1083266  مهدی اسماعیلی طاهری رئیس اداره ثبت اسناد وامالک کاشان
مفاد آراء

11/17 آگهی مفاد آراء صادره توســط هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالک شهرستان مبارکه
نظر به اینکــه طبق آراء صادره توســط هیأت فوق الذکر تصرفــات مفروزی یا 
مشاعی افراد مشــروحه ذیل به استناد اســناد مالکیت رسمی مشــاعی یا قباله 
انتقال عادی مورد تأیید قرار گرفته اســت لذا طبق مــاده 3 قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رســمی ، مفاد آراء صادره در دو 
نوبت به فاصله 15 روز در دو روزنامه زاینده رود و اخبار اصفهان چاپ و منتشــر 
می گردد تا چنانچه شــخص یا اشخاصی نســبت به آراء مذکور معترض باشند 
از تاریخ انتشــار نوبت اول آگهــی روزنامه ظرف مدت دو مــاه اعتراض خود را 
به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند. معترض باید ظرف 
یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
 محل نمایدو گواهی تقدیم دادخواســت را بــه اداره ثبت محــل تحویل دهد. 
در اینصــورت اقدامات ثبــت موکول بــه ارائه حکــم قطعــی دادگاه خواهد 
بــود .و چنانچــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصل نگــردد یــا معترض، 
گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل را ارائــه نکنــد، 
اداره ثبت محل مبــادرت به صدور ســند مالکیــت بنام متصرف مــی نماید. 
 لیکن صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه 

نخواهد بود .
1- رأی شماره 139960302009002719مورخ  1399/09/09 آقای علیرضا 
یزدانی دهنوی فرزند احمد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  308/94متر 
مربع مجزی شــده از پالک  1512 فرعی از یک - اصلی  واقع در بخش 8 ثبت 
اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی محمدحســین فروغی به موجب سند 

رسمی 5811مورخ 1328/05/27 دفتر 39- اصفهان 
 2- رأی شــماره 139960302009002738مــورخ  1399/09/09 خانــم 
الهــام آقاجانیــان  فرزنــد غالمعلی در ششــدانگ یــک باب خانــه قدیمی 
به مســاحت 421/15متــر مربع مجزی شــده از پالک یک- اصلــی  واقع در 
بخش 9 ثبــت اصفهــان انتقالــی بموجــب قباله عــادی  از مالک رســمی 
 حیدرعلــی آقاجانیان به موجب ســند رســمی 52432 مــورخ 1350/12/27 

دفتر 29 – اصفهان
3- رأی شماره 139960302009002723مورخ  1399/09/09 آقای علی زمانی 
فرزند علی داد در ششدانگ یک باب خانه قدیمی به مساحت  409/95متر مربع 
مجزی شده از پالک  11- اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه 

از مالک رسمی سیف اله خان نهچیری 
4- رأی شــماره 139960302009002909مورخ  1399/09/30 آقای سجاد 
شیخان فرزند رجبعلی در ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت  346/28متر 
مربع مجزی شــده از پالک 16 - اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با 
واسطه از مالک رسمی حبیب اله شــریفیان به موجب سند رسمی 19006مورخ 

1349/11/20 دفتر سه - شهرضا
5- رأی شماره 139960302009002908مورخ 1399/9/30  خانم زهرا نوغان 
چهارمحال فرزند  نیازعلی در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت  376/45متر 
مربع مجزی شده از پالک  208- اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با 
واسطه از مالک رسمی چراغعلی ابوالحسنی به موجب سند رسمی 26037مورخ 

1351/03/18 دفتر 3– شهرضا
6- رأی شــماره 139960302009002919مورخ 1399/09/30 اداره اوقاف 
و امور خیریه شهرســتان مبارکه – مسجد جامع اســماعیل ترخان درششدانگ 
یک باب مسجد نیمه ساز  به مســاحت  1527/53متر مربع مجزی شده از پالک  
16- اصلی  واقع در بخش 8ثبت اصفهان انتقالی باواسطه از مالک رسمی کریم 
باقریان ســرارودی به موجب ســند رســمی 25968مورخ 1351/03/17 دفتر 

سه– شهرضا
7- رأی شماره 139960302009002920مورخ 1399/09/30 اداره اوقاف و 
امور خیریه شهرستان مبارکه – حسینیه امام حسن عسگری درچه درششدانگ 
یک باب حسینیه)حســینیه امام حســن عســگری درچه کلماران (  به مساحت  
1886/22متر مربع مجزی شــده از پالک  550- اصلــی  واقع در بخش 9 ثبت 
اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رســمی رجبعلی ریاحی به موجب سند رسمی 

40494مورخ 1346/06/25 دفتر 29– اصفهان
8- رأی شــماره 139960302009002922مــورخ 1399/09/30 نمایندگی 
اوقاف و امور خیریه شهرستان مبارکه – مسجد امام صادق محمدیه در ششدانگ 
یک باب مسجد )مسجد امام صادق محمدیه (  به مســاحت  647/03متر مربع 
مجزی شده از پالک 12 - اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه 
از مالک رسمی عبدالعلی باروتی شاه کوچکی به موجب سند رسمی 4032مورخ 

1348/04/01 دفتر سه– شهرضا
9- رأی شماره 139960302009002912مورخ1399/9/30آقای مهدی نجاتی 
دهنوی فرزند علی درششدانگ یک باب خانه نیمه ساز به مساحت  109/44متر 
مربع مجزی شــده از پالک یک - اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی 
با واسطه از مالک رســمی رمضان قنبری به موجب ســند رسمی 55734مورخ 

1351/06/08 دفتر 29– اصفهان
10- رأی شــماره 139960302009002918مورخ 1399/09/30خانم زهرا 
قربانی فرزند اسداله در ششــدانگ یک باب خانه   به مســاحت  139 متر مربع 
مجزی شــده از پالک  91 فرعی از 14 - اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان 

انتقالی با واسطه از مالک رسمی ابراهیم قربانی 
11- رأی شــماره 139960302009002960مــورخ 1399/10/02 آقــای 
محمــد قربانی شــاه کوچکــی فرزنــد خیراله درششــدانگ یک بــاب خانه 
به مســاحت  179/31متــر مربع مجزی شــده از پالک  15- اصلــی  واقع در 
 بخش 8 ثبــت اصفهــان انتقالی با واســطه از مالک رســمی خیرالــه قربانی

 شاه کوچکی 
12- رأی شــماره 139960302009002921مورخ 1399/9/30اداره اوقاف و 

امور خیریه شهرستان مبارکه  - مسجد سیدالشهداء درچه کلماران در ششدانگ 
یک باب مسجد )مسجد سیدالشهداء درچه کلماران ( به مساحت  1609/01متر 
مربع مجزی شــده از پالک 550- اصلی  واقع در بخش  9 ثبت اصفهان  انتقالی 
با واســطه از مالک رسمی رجبعلی ریاحی  به موجب ســند رسمی 40494مورخ 

1346/06/25 دفتر 29 - اصفهان
13- رأی شماره 139960302009002914مورخ 1399/9/30 آقای رضا ترابی 
فرزند حبیب اله در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت  
49/35متر مربع مجزی شده از پالک  یک - اصلی  واقع در بخش 9ثبت اصفهان 
انتقالی با واسطه از مالک رسمی شعبانعلی فخاری مبارکه  به موجب سند رسمی 

5845مورخ 1342/06/13 دفتر 86- اصفهان
14- رأی شــماره 139960302009002915مورخ 1399/9/30 خانم فرحناز 
احمدی فرزند علی در یک ونیم دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت  49/35متر مربع مجزی شده از پالک  یک - اصلی  واقع در بخش 9ثبت 
اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی شعبانعلی فخاری مبارکه  به موجب سند 

رسمی 5845مورخ 1342/06/13 دفتر 86- اصفهان
15- رأی شــماره 139960302009002913مورخ 1399/9/30 خانم عاطفه 
ترابی فرزند حبیب اله در یک ونیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت  49/35متر مربع مجزی شده از پالک  یک - اصلی  واقع در بخش 9ثبت 
اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی شعبانعلی فخاری مبارکه  به موجب سند 

رسمی 5845مورخ 1342/06/13 دفتر 86- اصفهان
16- رأی شــماره 139960302009002917مــورخ1399/09/30 آقــای 
امراله فتاحی فرزند شــکراله درســه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه 
قدیمــی بــه مســاحت  251/25متــر مربع مجــزی شــده از پــالک یازده 
 - اصلی  واقــع در بخش 8ثبــت اصفهان انتقالی با واســطه از مالک رســمی

 سیف اله خان نهچیری 
 17- رأی شــماره 139960302009002916مــورخ1399/09/30 خانــم
 زینب حقانی فرزند بهرام در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یــک باب خانه 
قدیمــی بــه مســاحت  251/25متــر مربع مجــزی شــده از پــالک یازده 
 - اصلی  واقــع در بخش 8ثبــت اصفهان انتقالی با واســطه از مالک رســمی

 سیف اله خان نهچیری 
18- رأی شــماره 139960302009002744مورخ1399/09/09آقای حامد 
خالوزاده مبارکه  فرزند حفیظ اله در ششدانگ یک باب ساختمان سه طبقه نیمه 
ساز به مساحت  70 متر مربع مجزی شــده از پالک یک - اصلی  واقع در بخش 
9ثبت اصفهان انتقالی با واســطه از مالک رســمی  عباس اسدی به موجب سند 

رسمی 52283مورخ 1350/11/04 دفتر 29– اصفهان
19- رأی شــماره 139960302009002729مورخ1399/9/9 آقای شکراله 
گودرزی فرزند مرتضی در پنج دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت  
362/32متر مربع مجزی شده از پالک 16- اصلی  واقع در بخش 8ثبت اصفهان 
انتقالی با واسطه از مالک رسمی  سید رحمن امیری به موجب سند رسمی 26919 

مورخ 1351/3/17 دفتر سه - شهرضا
20- رأی شــماره 139960302009002728مــورخ1399/9/9 خانم صغرا 
گودرزی فرزند محمود در یکدانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت  
362/32متر مربع مجزی شده از پالک 16- اصلی  واقع در بخش 8ثبت اصفهان 
انتقالی با واسطه از مالک رسمی  سید رحمن امیری به موجب سند رسمی 26919 

مورخ 1351/3/17 دفتر سه – شهرضا 
21- رأی شــماره 139960302009002731مورخ1399/9/9 آقای ابراهیم 
دانش ســرارودی فرزنــد امامقلی در ششــدانگ یــک باب خانه به مســاحت  
158/73متر مربع مجزی شده از پالک 16- اصلی  واقع در بخش 8ثبت اصفهان 
انتقالی با واسطه از مالک رســمی  کریم باقریان سرارودی به موجب سند رسمی 

25968 مورخ 1351/3/17 دفتر سه – شهرضا
22- رأی شــماره 139960302009002955مورخ 1399/10/2 آقای ابراهیم 
اکبری بیشه فرزند علی در ششــدانگ یک باب کارگاه با مستحدثات به مساحت  
711/53متر مربع مجزی شده از پالک 17- اصلی  واقع در بخش 8ثبت اصفهان 
انتقالی بموجب قباله عادی از مالک رســمی  عبدالخالق باروتی به موجب ســند 

رسمی 1765مورخ 1338/12/02 دفتر چهار – شهرضا
23- رأی شماره 139960302009002711مورخ1399/9/9 آقای رضا صفائی 
فرزند هرمز در نیم دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب ســاختمان به مساحت  
51/57متر مربع مجزی شده از پالک یک- اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان 
انتقالی با واسطه از مالک رسمی  امیرقلی محمدی به موجب سند رسمی 52167 

مورخ 1350/11/04 دفتر 29 – اصفهان
24- رأی شــماره 139960302009002712مــورخ1399/9/9 خانم فاطمه 
صفائــی قهنویه فرزند مرتضــی در پنج و نیم دانگ مشــاع از ششــدانگ یک 
باب ســاختمان به مســاحت  51/57متر مربــع مجزی شــده از پالک یک- 
اصلــی  واقع در بخــش 9 ثبت اصفهــان انتقالی با واســطه از مالک رســمی  
 امیرقلــی محمدی بــه موجب ســند رســمی 52167 مــورخ 1350/11/04 

دفتر 29 – اصفهان
تاریخ انتشار اول  : 21 /99/10
تاریخ انتشار دوم  : 99/11/06

م الف: 1074797 مظاهر نصرالهی رییس اداره ثبت اسناد وامالک مبارکه
 مفاد آراء

11/18 آگهی موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر آراء صادره هیات/ هیات های موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی 
اصفهان تصرفــات مالکانه و بالمعــارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 

به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
 ردیــف 1- برابر رای شــماره 139960302023000788 مــورخ 99/10/25 
امیر حسین حسینی به شماره شناسنامه 1415 کدملی 1288092792 صادره از 
اصفهان فرزند سید اصغر نسبت به ســه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 1291/63 متر مربع مفروزی از پالک شماره 1 فرعی از 3615- اصلی 
واقع در بخش 1 ثبت اصفهان که به صورت عادی از طــرف حاج عباس زمانی 

سدهی به نامبرده واگذار گردیده است.
ردیــف 2- برابر رای شــماره 139960302023000786 مــورخ 99/10/25 
شیرعلی شهریاری خلج به شماره شناسنامه 315 کدملی 6219410556 صادره 
از داران فرزند حیدر علی نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت  1291/63 متر مربع مفروزی از پالک شماره 1 فرعی از 3615- اصلی 
واقع در بخش 1 ثبت اصفهان که به صورت عادی از طــرف حاج عباس زمانی 

سدهی به نامبرده واگذار گردیده است.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/11/06

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/21 
م الف: 1082927 ابوالفضــل ریحانی رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک 

مرکزی اصفهان

فقدان سند مالکیت
11/20 طبــق تقاضــای وارده 4030861 مــورخ 99/10/15 خانــم ســمیه ارباب 
لتحری به  استناد دو برگ استشــهادیه مصدق پیوست که امضا شــهود رسما گواهی 
 گردیده مدعی است  که ســند مالکیت سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به
 مســاحت 135/39 متر مربع بشــماره 5987 فرعی از 45 اصلی واقــع در بخش دو 
 کاشــان ذیل ثبت 133141 دفتر 793 صفحه 374 به نام ســمیه ارباب لتحری  ثبت 
و ســند صادر و تســلیم گردیده اســت  که به علت جابجایی مفقــود تقاضای صدور 
ســند المثنی را نموده لذا طبق تبصــره یک مــاده 120 اصالحی آییــن نامه قانون 
ثبت آگهی می شــود که هــر کس مدعی انجــام معامله نســبت به ملــک مزبور یا 
وجود ســند مالکیت نزد خود میباشــد از تاریخ انتشــار ایــن آگهی تــا ده روز به این 
اداره مراجعــه و اعتراض خــود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت وســند معامله 
تســلیم نمایــد تــا مراتــب صورتمجلس واصل ســند بــه ارائــه کننده مســترد 
گردد اگــر  ظرف مهلــت مقرر اعتراضی نرســد  یــا در صورت اعتراض اصل ســند 
 ارائه نشــود المثنی ســند مالکیت مرقوم صــادرو به متقاضی تســلیم خواهد شــد. 
ره ثبــت اســناد  دا  م الــف: 1080200 اســماعیلی طاهــری رئیــس ا

و امالک کاشان 
فقدان سند مالکیت

11/21 برابر تقاضای وارده 86031  مورخ 1399/10/13 با  استناد دو برگ استشهادیه 
مصدق پیوســت که امضا شهود رســما گواهی شــده  آقای وحید زیلوئی مدعی است 
که ســند مالکیت ششــدانگ یک واحد آپارتمان مسکونی شــماره 4 فرعی از 5730  
 اصلی مفروز و مجــزی از 3 فرعی از اصلــی مذکور واقع در بخش یک کاشــان ذیل
 ثبت 8089 دفتر 79 صفحــه 520 به نام نامبرده ثبت و ســند مالکیت 029435 صادر 
و تســلیم گردیده  که به علت جابجایی مفقود گردیده اینک درخواســت سند مالکیت 
 المثنی را نموده اســت لذا طبق تبصره یک ماده 120 اصالحی آییــن نامه قانون ثبت 
آگهی می شــود تا هر کس مدعی انجام معامله نســبت به ملک مذکور یا وجود ســند 
مالکیت نزد خود میباشــد از تاریخ انتشــار این آگهی لغایت  ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت وســند معامله تســلیم نمائید تا 
 مراتب صورتمجلس واصل ســند به ارائه کننده مســترد گردد بدیهی اســت چنانچه  
ظرف مهلت مقــرر اعتراض واصــل نگردد  یا در صــورت اعتراض اصل ســند ارائه 
نشــود المثنی ســند مالکیت مزبور صادرو بــه متقاضی تســلیم خواهد شــد و برابر 
 ســند 43894 – 1394/12/3 دفتر 122 کاشــان در رهن بانک مســکن می باشد . 
و اســناد  ثبــت  رئیــس  طاهــری  اســماعیلی   1080997 الــف:   م 

 امالک کاشان 
فقدان سند مالکیت

11/22 شــماره نامــه: 139985602032002304-1399/10/29  نظــر به اینکه 
سند مالکیت ششــدانگ پالک ثبتی شــماره 456 فرعی از 96 اصلی برزاوند واقع در 
بخش 17 اصفهان ذیل ثبــت 18919 در صفحه 169 دفتر 256 امالک به نام ســید 
ارسطو مصطفوی صادر و تســلیم گردیده اســت، ســپس نامبرده با ارائه درخواست 
کتبی بــه شــماره وارده 32004955-99/10/29 بــه انضمام دو برگ استشــهادیه 
محلی که امضاء شــهود آن ذیل شــماره 20732-99/10/29 به گواهــی دفترخانه 
51 اردستان رسیده است مدعی اســت که ســند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود 
گردیده است و درخواست صدور المثنی ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب 
 به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل مــاده 120 آیین نامه قانون ثبــت در یک نوبت
 آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک  مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده ســند مسترد گردد بدیهی 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراص اصل سند مالکیت یا 
 سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد.
  م الــف: 1082782 ذبیــح الــه فدائــی رئیــس اداره ثبــت اســناد و امالک

 اردستان
تبصره یک ماده 105

11/23 بدین وســیله بــه وراث مرحوم خدامــراد بهادرانی به شناســنامه 312 فرزند 
حاج نظــر علی )مالــک 1/8 اعیانی ششــدانگ یــک درب باغ پــالک 10 فرعی از 
 169- اصلــی واقــع در مزرعه نجــف آبــاد باغبهادران بخــش 9 ثبــت اصفهان(

 ابالغ می نماید که اعیانی پالک فوق توســط کارشناس رســمی دادگستری ارزیابی 
 گردیده که بهای ســه ســهم از 5 ســهم 1/8 اعیانی آن به مبلــغ 3/375/000 ریال

 ارزیابی گردیده که مبلغ فوق الذکر نزد صندوق سپرده اداره ثبت اسناد و امالک لنجان 
 تودیع گردیده است. لذا مقتضی اســت جهت اخذ ســپرده مذکور به این اداره مراجعه 
نمایید و در صورتی کــه مدعی تضییع حق می باشــید ظرف مدت یک مــاه از تاریخ 
انتشــار این آگهی به دادگاه صالحه مراجعه و گواهی طرح دعــوی را به این اداره ارائه 
نمایید. بدیهی اســت در صورتی که ظرف مدت مرقوم گواهی طرح دعوی ارائه نگردد 
 این اداره ســند مالکیت پالک فوق را بدون اســتثناء چیزی از آن صــادر خواهد نمود. 

م الف: 1082170 اداره ثبت اسناد و امالک لنجان
فقدان سند مالکیت

11/24 شــماره نامه: 139985602210006926- 1399/09/23 تمامت ششدانگ  
پالک 398 فرعی از 114 اصلی واقع در بخش 20 ثبــت اصفهان در صفحه 122 دفتر 
 9 ذیل ثبت 1523 به نام ایرج ایکدر نژاد فرزند حســین ســابقه ثبت و ســند مالکیت 
دفترچه ای به شماره 842606 دارد که بموجب صورت رای شماره 83/11/18-1854 
هیات ماده 140 به نامبرده واگذار گردیده اســت سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی 
بانضمام دو برگ استشــهادیه که امضا شــهود آن ذیل شــماره 19920-99/4/17 و 
شناسه یکتای 139902157221000674 و رمز تصدیق 367592 به گواهی دفترخانه 
384 اصفهان رسیده است و مالک  مدعی است که  ســند مالکیت آن مفقود شده است 
و درخواست صدور ســند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده است لذا مراتب  به استناد 
تبصره یک اصالحــی ذیل ماده 120 آئیــن نامه قانون ثبت در یــک نوبت آگهی می 
شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به این اداره تســلیم و رسید اخذ نمائید تا 
مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی 
اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1082369 ناصر صیادی صومعه مدیر واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 

شرق اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

11/25 شــماره نامــه : 139985602024010994-1399/11/01 چــون تحدید 
حدود ششــدانگ یــک قطعه ملک پــالک 4513 واقــع در بخش 5 ثبــت اصفهان 
 که طبــق پرونــده ثبتی بــه نام آقــای ایــرج وحیــدا فرزند محمــد باقر و شــرکا 
در جریان ثبت اســت و به علت عدم حضــور متقاضی ثبت به عمل نیامــده اینک بنا 
به دســتور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبــرده تحدید حدود 
پالک مرقوم در روز شــنبه مورخ 99/12/9 ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد، لــذا به موجب این آگهی بــه کلیه مجاورین اخطار می گــردد که در روز و 
 ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابنــد و اعتراضات مالکیــن یا مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته 
خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت 
معترضین ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست 
 به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این اداره تسلیم نمایید. 
 م الــف: 1082648 قویــدل رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و امــالک 

جنوب اصفهان
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کاپیتان تیم ملی فوتسال جوانان که در تورنمنت کافا توانســت عنوان برترین بازیکن را از آن خود کند، در نخستین بازی اش در فصل جدید دچار آسیب دیدگی 
شد.هر چند لیگ برتر فوتسال زنان هفته دوم را سپری کرد اما سایپایی ها به واسطه عدم حضور رقیب شان در هفته نخست و کسب یک پیروزی انضباطی، از این 
هفته کار خود را به شکل رسمی در فصل جدید با هدایت شهناز یاری آغاز کردند؛ آن ها در گام نخست به مصاف ملی حفاری اهواز، یکی از مدعیان اصلی رسیدن به 
عنوان قهرمانی رفتند. تقابلی جذاب، نزدیک و پربرخورد که در پایان آن شاگردان مینا بارانی در تیم ملی حفاری موفق به کسب سه امتیاز شدند و با برتری یک بر 
صفر این دیدار خانگی را به سود خود به پایان بردند.از حواشی جنجالی این بازی، التهاب روی نیمکت دو تیم بود که مورد انتقاد سرمربی سایپا قرار گرفت و البته 
بازی درگیرانه دو تیم که باعث آسیب دیدگی پدیده فوتسال زنان شد؛ مارال ترکمان که فصل گذشته، روزهای درخشانی را در سایپا گذراند و در تیم ملی جوانان 
نیز توانست عنوان برترین بازیکن تورنمنت کافا را به دست آورد، از ناحیه مچ پای چپ دچار آسیب دیدگی شد و هنوز مشخص نیست آیا می تواند در بازی هفته 

آینده تیمش همراه خودروسازان باشد یا باید به استراحت بپردازد.

مصدومیت پدیده فوتسال زنان دردسرساز شد
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مثلث برمودایی که تراکتور را مدعی کرد 
شاید از ابتدای فصل جدید لیگ برتر فوتبال ایران تا روز یک شنبه، تاثیرگذاری مثلث باتجربه میانه 
میدان تراکتور هیچ گاه به اندازه دوئل با گل گهر سیرجان نبود؛ روزی که هر سه هافبک ملی پوش 
و در واقع هر سه کاپیتان تیم ملی ایران از ابتدا در ترکیب سرخ پوشان تبریزی به میدان رفتند و با 
نمایشی تحسین برانگیز سه امتیاز ارزشمند را برای تیم خود به ارمغان آوردند تا تراکتور در کورس 
رقابت با مدعیان بماند و با هدایت مسعود شجاعی به کار خود در لیگ بیستم ادامه دهد.درخشش 
مثلث شــجاعی، دژاگه و حاج صفی ابتدا روی گل اول تراکتوری ها در اواخر نیمه نخست نمایان 
است؛ جایی که مســعود شجاعی ســرمربی-بازیکن تراکتوری ها توپ را در موقعیتی استثنایی 
به احسان حاج صفی می رســاند و او نیز با تکیه بر تجربه باالی خود توپ را به تور دروازه حقیقی 

چسباند تا نیمه اول به سود سرخ پوشان تبریزی خاتمه پیدا کند.
به جز نمایــش درخشــان در جریان بازی، اشــکان دژاگــه در اواخر مســابقه روز خوب مثلث 
کاپیتان های ملی پوش تراکتور را تکمیل کرد و برای جبــران گل دریافتی، توپ را در میان غفلت 
مدافعان گل گهر به محمد عباس زاده رساند تا او نیز گل برتری تراکتور را بزند و شاگردان شجاعی 
دست پر راهی تبریز شــوند.تا پایان هفته دوازدهم لیگ بیستم، مسعود شجاعی با 3 پاس گل، 
اشکان دژاگه با 2 گل و یک پاس گل و احسان حاج صفی نیز با یک گل نقش پررنگی در رسیدن 

تراکتور به جایگاه چهارم جدول داشته اند .

شروع فصل جدید جام حذفی با دو انصرافی!
براساس تقویم و برنامه ریزی های انجام شده، فصل جدید جام حذفی فوتبال ایران آغاز شد و در 
دور نخست نیز تیم های قهرمان لیگ های استانی که پیش از این اعالم آمادگی خود را به سازمان 
لیگ داشتند در کنار تیم های حاضر در لیگ دسته ســه با یکدیگر به رقابت پرداختند و تکلیف 7 

تیم صعود کننده به مرحله بعدی مشخص شد.
جالب آن که به رغم تهدیدهای ســازمان لیگ برای جریمه تیم های انصرافــی، دو تیم حاضر به 
رویارویی با رقبای خود در این مرحله نشــدند تا دو پیروزی انضباطی به ثبت برسد؛ در پایان این 
دور از مسابقات که سه شنبه هفته گذشته آغاز و روز یکشنبه ادامه پیدا کرد، تیم های شهرداری دو 
کوهه اندیمشک، پیام خراســان جنوبی، فوالد هرمزگان، ستارگان آژند آذربایجان، سرخ پوشان 

ساری، داماش تهران و شهرداری بردسکن به مرحله بعد صعود کردند.

پاسخ شکوری به فکری؛ باشد برای بعد 
شکست استقالل در برابر سایپا موجب شد محمود فکری در کنفرانس خبری بعد از بازی در مورد 
پرسپولیس هم صحبت کند و از شیوه برنامه ریزی سازمان لیگ گالیه کند. سرمربی تیم استقالل 
در بخشی از کنفرانس خبری بعد از بازی گفت:» بازی ها به خاطر تیم پرسپولیس عقب افتاد؛ اما 
این تیم دیدارهایش را سر وقت و هفتگی انجام می دهد. بین مسابقات این تیم یک هفته یا 6 روز 
فاصله است ولی ما باید به فاصله پنج روز بازی کنیم .پس از دیدار با تراکتور فرصتی برای اجرای 
کارهای تاکتیکی در تمرینات نداشتیم تا خود را برای این مســابقه آماده کنیم. نمی دانیم به چه 

کسی بنالیم، اما باید با تمام مشکالت خود را در باالی جدول حفظ کنیم«.
ابراهیم شکوری، معاون باشگاه پرسپولیس ســریعا در صفحه شخصی اش به مصاحبه محمود 
فکری واکنش نشان داد و گفت:» پاســخ با زندگانی که در بردها و باخت ها در مورد پرسپولیس 
بزرگ صحبت می کنند، باشــد برای بعد از بازی با آلومینیوم. فعال تمرکز روی مسا ئل مهم تری 

است.« 
دبیر کل ســابق فدراســیون فوتبال در ماه های اخیر و بعــد از حضور در کادر مدیریتی باشــگاه 
پرسپولیس نشان داده در جنگ رسانه ای کم نمی آورد و هیچ صحبتی به خصوص از تیم رقیب 

را در مورد تیم پرسپولیس بدون پاسخ نمی گذارد.

سپاهان- صنعت نفت؛

جدال طالیی پوشان فوتبال ایران برای صدر نشینی

در حســاس ترین دیدار هفته دوازدهم رقابت های لیگ برتر فوتبال 
کشور، تیم فوتبال ســپاهان در آبادان به مصاف تیم صنعت نفت می 
رود، دیداری که نتیجه آن در تعیین صدرنشــین نیم فصل اول رقابت 

ها نقش قابل توجهی خواهد داشت.
طالیی پوشان نصف جهان در شرایطی آماده دیدار با شاگردان موسوی 
می شوند که در شــش بازی قبلی خود شکست نخورده اند و با کسب 
سه پیروزی و ســه تســاوی هم چنان خود را در جمع مدعیان باالی 
جدول نگه داشتند اند. ســپاهانی ها که هفته گذشته موفق شدند در 
تهران تیم پیکان را با نتیجــه دو بر یک از میان بردارند، برای کســب 
عنوان قهرمانی نیــم فصل اول رقابت های لیگ نیــاز مبرمی به تمام 
امتیازات این دیدار دارند. شــاگردان نویدکیا هم اکنون با کســب 19 
امتیاز در رده سوم جدول رده بندی قرار گرفته اند. در آن سوی میدان، 
تیم صنعت نفت در این دوره از مســابقات تاکنون شگفتی ساز بوده و 
شاگردان موسوی درخشــش قابل توجهی داشته اند. طالیی پوشان 
آبادان هفته گذشــته موفق شدند نســاجی را در خانه خودش با تک 
گل طالب ریکانی شکست دهند و با 21 امتیاز در رده دوم جدول قرار 

بگیرند.  صنعت نفتی ها می دانند در صورت پیروزی مقابل سپاهان، با 
توجه به شکست استقالل مقابل سایپا، شانس رسیدن به صدر جدول 

را دارند و از انگیزه باالیی برای پیروزی برخوردار هستند.
تقابــل ســپاهان و صنعــت  نفــت آبــادان را می تــوان یکــی از 
سرنوشت ســازترین بازی های نیم فصل نخســت نامیــد. دیداری 
حســاس که نتیجه آن عالوه بر دو تیم، برای ســایر مدعیان از جمله 
استقالل و تراکتور نیز بسیار حائز اهمیت است و پیروزی یکی از آنها، 
می تواند مسیر رسیدن به قهرمانی نیم فصل را برای تیم پیروز هموارتر 
کند. فاصله 2 امتیازی سپاهان و صنعت  نفت آبادان در کنار شکست 
استقالل حساســیت این بازی را دوچندان کرده اســت. هر دو تیم با 

ترکیب کامل در این بازی حاضر هستند و بازیکن محرومی ندارند.
دیدار تیم های سپاهان اصفهان و تیم صنعت نفت آبادان عصر امروز 
و از ساعت 16 در ورزشــگاه تختی اصفهان برگزار می شود که سید رضا 
مهدوی قضاوت این دیدار را برعهده دارد و امیررضا آشور ماهانی، احد 
ســلطانی و حســین مرادی وی را در این امر همراهی می کنند، علی 
ابراهیمی و یعقوب آشــوری نیز داور های کنار دروازه هســتند؛ ناظر 

داوری این بازی هم حیدر شکور است. 

تاریخچه دیدارهای تیم های سپاهان و صنعت نفت
ســپاهان و صنعت نفت آبادان در ادوار مختلف لیگ برتر تاکنون 18 
بار به مصاف هم رفته اند که زردپوشان با 8 برد، برتری قاطعی نسبت 
به آبادانی ها دارند.صنعــت نفتی ها در این میان تنهــا 3 بار موفق به 
شکســت ســپاهان شــده و 7 دیدار این دو  تیم با نتیجه مساوی به 

پایان رسیده است.
ســپاهان موفق شــده در طول تاریخ دو بار صنعت نفت را چهارتایی 
کرده و پرگل ترین دیدار آنهــا نیز، بازی رفت فصل گذشــته بود که با 
نتیجه 4 بر 2 به نفع صنعت نفت خاتمه یافته و در مجموع 6 گل از خط 

دروازه ها گذشت.
ســپاهان فصل قبل در بازی هفته یازدهم در آبادان به مصاف صنعت 
نفت رفت و با نتیجه ســنگین 4 بر 2 متحمل شکســت تلخی شــد؛ 
طالیی پوشان در بازی برگشت اما موفق شدند در نقش جهان با نتیجه 

یک بر صفر این تیم را شکست دهند.

بازگشت کمیل قاسمی و حسن رحیمی، دو آزادکار 
عنوان دار جهان و المپیک به میدان و آغاز تمرینات 
آنها برای حضور در المپیک با واکنش های مختلفی 
از سوی اهالی کشتی مواجه شــد. در همین راستا 
امیر توکلیان، مربی پیشــین تیم ملی کشــتی آزاد 
که در کنــار ایــن دو آزادکار در میادین مختلف بین 
المللی حضور داشت گفت: بی تردید متولیان ورزش 
و به ویژه فدراســیون کشــتی باید قهرمانان ملی را 
حفظ کرده و تالش کنند تا از تجربیات ارزشمند این 
ورزشکاران موفق به بهترین شکل استفاده شود. در 
این خصوص باید به بازگشت دوباره کمیل قاسمی 
و حسن رحیمی اشــاره کنم که این دو قهرمان ملی 
جزو ســرمایه های ورزش ایران هســتند و به نظر 
من فدراسیون کشــتی باید از تصمیم آنها حمایت و 

استقبال کند.

وی افزود: به عنوان کســی که به عنوان کشتی گیر و 
مربی، رده های مختلف تیم های ملی را تجربه کردم 
معتقدم نباید قهرمان ملی را رها کرد، چراکه با چنین 
کاری این ذهنیت به آنها دســت می دهد که بعد از 
دوران جوانی و استفاده از استعداد و افتخارات شان، 
فراموش و طرد شده اند. اینجاست که نقش متولیان 
ورزش و فدراسیون کشتی عیان می شود تا چگونه از 
قهرمانانش حمایت کرده و بهترین استفاده را از آنها 
بکند.توکلیان ادامه داد: مطمئنا استفاده از تجربیات 
قهرمانانی همچون کمیل قاســمی، حسن رحیمی، 
احسان لشگری، مسعود اسماعیل پور و… می تواند 
انگیزه  خوبی برای جوانان باشــد. به نظر من باید از 
پتانسیل قهرمانان باتجربه و عنوان دار در هر بخشی از 
ورزش استفاده شود، به ویژه قهرمانان گوش شکسته 
که به واقع نمی توانند از کشــتی جدا باشند.مربی 

پیشین تیم ملی کشــتی آزاد در پایان خاطر نشان 
کرد: واقعا سخت است یک قهرمان که سال ها عمر و 
انرژی و جوانی خود را در سالن های تمرین و ترکیب 
تیم های ملی گذرانــده و در واقع با کشــتی زندگی 
کرده، جدا شده از این رشته دانست. به همین دلیل 
معتقدم متولیان ورزش و فدراسیون های مختلف 
ورزشــی باید از پتانســیل قهرمانان ملی و باتجربه 
خود اســتفاده کنند تا حس فراموش شدن به آنها 

دست ندهد.

حمایت مربی سابق تیم ملی کشتی از بازگشت دو آزادکار عنوان دار

خبر روز

کریم بنزما:

هازارد؟ او در رئال تاریخ سازی می کند
رئال مادرید زخم خورده از دو شکســت متوالی برابر بیلبائو و آلکویانو، یکشــنبه شــب به زمین 
آالوس آمده بود تا هم انتقام شکســت دور رفت را بگیرد و هم به حواشــی پایان دهد. بردی که 
برای بقای زین الدین زیدان حیاتی بود.رئــال در نهایت با دبل کریم بنزما و گل های ادن هازارد و 
کاسیمیرو توانست میزبانش را با نتیجه 1-4 از پیش رو بردارد.کریم بنزما در پایان بازی گفت:» 
بازی خوبی بود و پیروزی برای باال رفتن اعتماد به نفس مان، ضرورت داشــت. می دانیم که هر 
بازی دشوار است و تمام رقبا برابر ما با انگیزه باال قرار می گیرند تا کار را پیچیده کنند. آالوس تیمی 
تمام دفاعی بود و منافذ را بســته بود. ما اما انگیزه ای بســیار زیاد برای پیروزی داشتیم و همه، 
کار خودشــان را به خوبی انجام دادند.« بنزما ادامه داد:» پاس ها اکثرا درست بود و توپ های 
مان وارد دروازه شــد. خودم نیز دو گل زدم و روحیه ام بیشتر شد. معتقدم با وجود ناکامی های 
اخیر، در مسیر درستی قرار داریم. رئال همیشه برد می خواهد و ما همواره به فکر بازی هجومی 
هستیم ولی گاهی نمی شود. به نوبه خودم همیشــه به فکر کمک به تیم هستم. نه من که همه 
بازیکنان چنین تفکری دارند.« بنزمــا در موردگلزنی هازارد گفت:» برای او خیلی خوشــحالم. 
هازارد در چلســی بهترین بازیکن بود و حاال می خواهد در رئال هم تاریخ ساز شود. شرایط ادن 
را خوب می بینم و بهتر هم خواهد شــد. او خیلی ســخت تالش می کنــد و این بازی هم خوب 
 بود.تمرکز و نگاه مان به خودمان اســت. هنوز زمان زیادی تا پایان فصل باقی مانده و هر چیزی

 امکان پذیر است.«

 دوباره احساس خوشبختی می کنم
پس از برتــری 3-0 آتاالنتا مقابل میالن که با درخشــش یوزیپ ایلیچیچ همراه شــد، ســتاره 
آتاالنتا گفــت وگویی با خبرنگاران داشــت. ایلیچیچ طی مــاه های اخیر به شــدت تحت تاثیر 
مشکالتی در زندگی شــخصی خود قرار داشــت؛ اما اکنون دوباره به اوج برگشته است.ایلیچیچ 
در مصاحبــه با اســکای ایتالیا گفت: دوباره احســاس می کنم که یک مرد بســیار خوشــحال 
هســتم؛ دوباره احســاس خوشــبختی می کنم چون می توانم فوتبال بازی کنــم و این دقیقا 
همان کاری اســت که دوســت دارم. در کنار خانــواده ام، فوتبال را بیش از هر چیزی دوســت 
دارم. هنوز می توانم پیشــرفت کنم. شــاید باید روی تمــام کنندگی خود کار کنــم. باید هنگام 
شــوت زدن یا پاس دادن، قاطع تر تصمیم بگیرم. مقابل میالن از هر نظر تیم برتر بودیم. مقابل 
قوی ترین تیم فعلی ســری آ، موقعیت های زیادی داشــتیم و به خوبی دفــاع کردیم. تاکنون 
 کارهای شــگفت انگیزی انجام داده ایم اما نباید متوقف شویم. همیشــه فضا برای بهتر شدن 

وجود دارد.

مسی؛ گزینه اصلی PSG برای جایگزینی امباپه
 باشــگاه پاری ســن ژرمن با توجه به احتمال زیاد جدایی امباپه قصد دارد که با لیونل مســی 
برای جایگزینــی او وارد مذاکره شــود.به نقــل از کانــال پالس، کیلیــان امباپــه از بهترین و 
باکیفیت تریــن بازیکنان حــال حاضر فوتبال جهــان اســت.این بازیکن 22 ســاله از کیفیت 
بسیار باالیی برخوردار اســت و مدت هاســت که مورد توجه رئال مدرید قرار دارد.شبکه تلیفوت 
هم عالقه امباپــه به جدایی از پاری ســن ژرمــن را تایید کرد.رســانه های فرانســوی در ادامه 
اعالم کردند کــه در صورت جدایی امباپــه، لیونل مســی جدی ترین و اصلی تریــن گزینه برای 
جایگزینی او خواهد بود و ســران پاری ســن ژرمن مذاکرات خود را با این بازیکن آغاز خواهند 
کرد.پیش از این نیمار اعالم کرد که دوســت دارد با مســی هم بازی شــود. به نظر می رســد که 
 باتوجه به غیر ممکن بود بازگشــت نیمار به بارســلونا، این مســی خواهد بود که راهی پارک دو

 فرانس شود.

فوتبال جهان

تحریم رسانه ای به سبک 
آبی ها؛ ورژن 2021!

در حالی که باشگاه استقالل گفت وگو با برنامه 
فوتبال برتر را بــرای اعضای هیئــت مدیره، 
کادرفنی و بازیکنان ممنــوع کرده بود، اما روز 
یکشنبه خالف این اتفاق در ورزشگاه آزادی رخ 
داد.چرایی تحریم برنامه فوتبال برتر از سوی 
باشگاه استقالل و انتقادات تند هواداران این 
باشگاه از این برنامه ریشــه در چند ماه قبل 
دارد؛ جایی که محمدحسین میثاقی با دعوت 
از اســماعیل خلیل زاده، رییس هیئت مدیره 
استقالل و روی خط آوردن احمد سعادتمند، 
مدیرعامل سابق آبی ها مناظره تندی را برقرار 
کرد و برخی اســرار مدیریتی آبی ها نیز روی 
آنتن زنــده تلویزیون فاش شــد. اما در قبال 
موضوعات جنجالی هیئت مدیره پرسپولیس 
و اظهارات مهدی رسول پناه نیز این برنامه اقدام 
ویژه ای را در قالب مناظره انجام نداد تا هواداران 
استقالل انتقادات خود را ابراز کنند.انتقاداتی 
که باعث شــد تا مدیران باشــگاه استقالل با 
صدور بیانیه ای هر گونه مصاحبه یا حضور در 
برنامه فوتبال برتر تا زمان اصالح رویه مسئوالن 
این برنامه و نگاه متوازن به دو تیم پرطرفدار 
پایتخت، را برای اعضای هیئت مدیره، کادرفنی 
و بازیکنان ممنوع کرد.امــا در فاصله کمتر از 
24 ساعت از صدور این بیانیه، پرویز مظلومی 
و حنیف عمــران زاده پیش از شــروع بازی 
اســتقالل و ســایپا و در بدو ورود به ورزشگاه 
آزادی، با میکروفون برنامه فوتبال برتر مصاحبه 
کردند و پس از اتمام بازی نیز سرمربی آبی ها 
در مقابل خبرنــگار فوتبال برتر ایســتاد و به 
سواالت او پاســخ داد تا این چنین به شکلی 
عجیب و در فاصله ای کوتاه بیانیه ای باشــگاه 
نقض شود.البته گویا محدودیت ایجاد شده 
صرفا برای برنامه فوتبال برتر که دوشنبه شب ها 
با اجرای محمدحسین میثاقی روی آنتن زنده 
شبکه ســه ســیما می رود بوده و ارتباطی به 
برنامه فوتبال برتر با اجرای محمدرضا احمدی 
نداشته است! تحریمی عجیب و باورنکردنی از 
سوی باشگاه استقالل؛ چرا که تهیه کننده و تیم 
تولید برنامه فوتبال برتر یکسان بوده و صرفا 

مجریان دو برنامه متفاوت اند.

تقابل سپاهان و صنعت  نفت آبادان را می توان یکی از 
سرنوشت سازترین بازی های نیم فصل نخست نامید. 
دیداری حساس که نتیجه آن عالوه بر دو تیم، برای 
سایر مدعیان از جمله استقالل و تراکتور نیز بسیار حائز 

اهمیت است 

مستطیل سبز

وز عکس ر

قدردانی از داور 
دربی پایتخت

رضــا کرمانشــاهی، داوری که 
22 دی مــاه بازی اســتقالل و 
پرســپولیس را ســوت زد، در 
زادگاهش مورد تقدیر قرار گرفت.

شــهردار پاکدشــت و اعضــای 
شورای شــهر این شــهر استان 
تهران بــا برگزاری مراســم ویژه 
ای در شهرستان پاکدشت از این 

داور قدردانی کردند.
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رییس شورای اسالمی شهر اصفهان:

ایجاد مسیرهای دوچرخه باید به فرهنگ تبدیل شود
رییس شــورای اسالمی شــهر اصفهان در یکصد و پنجاه و ششمین جلســه علنی شورای اسالمی 
شهر اصفهان گفت: با وجود تمام موفقیت هایی که مدیریت شــهری در تکریم اربابان رجوع در ادوار 
شورای شهر داشته، باید اعتراف کنیم که در تمام این سال ها اقدامات، آنگونه که باید منتهی به تکریم 
مردم می شده، انجام نشده است.علیرضا  نصر اصفهانی ادامه داد: اگر مردم ولی نعمت ما هستند و 
می پنداریم آن ها اربابان رجوع هستند، نگاه مدیران به مردم نیز باید همانند ارباب باشد؛ امروز مردم 
گرفتاری های زیادی دارند و از لحاظ روحی و روانی آرامش چندانی ندارند و فشــار اقتصادی بر آنها 
تحمیل شده است بنابراین باید در مواجهه با آن ها صبوری بیشتری به خرج داده و پاسخگوی مطالبات 
شان باشیم.نصراصفهانی تاکید کرد: در مواردی که کاری از دست مان بر نمی آید و امور مردم به طور 
کامل حل نمی شود، با خوش رویی و پیگیری، به نحوی رفتار شــود که احساس کنند تمام مدیران 
تالش کردند این مشکل حل شود؛ اما نشد.وی با تاکید بر اینکه شــهرداری اصفهان در برنامه های 
تعالی سازمانی پیشتاز است، افزود: باید بحث تکریم ارباب رجوع و توجه به مردم در تعالی سازمانی 
اصل بوده، در ارزیابی مناطق و مدیران یکی از ارزیابی های مهم باشد و ارتباط مدیر و زیرمجموعه او در 
تکریم و ارتباط نیکو با مردم در عملکردها برجستگی بیشتری پیدا کند.نصراصفهانی با بیان اینکه در 
روزهای اخیر آلودگی هوا شرایط سختی را برای شهروندان ایجاد کرده که یکی از راه های مقابله با آن 
گسترش حمل ونقل پاک است، افزود: یکی از نمودهای حمل ونقل پاک استفاده از دوچرخه است 
که ایجاد ۷۷۷ کیلومتر مسیر دوچرخه در شهر در همین راستا بوده و تبدیل به یک ظرفیت خوب برای 
شهر خواهد شد.وی با تاکید بر اینکه باید ایجاد مســیر دوچرخه به یک فرهنگ در شهر تبدیل شود، 
خاطرنشان کرد: در مناطق ۱۵ گانه اقداماتی برای ایجاد مسیرهای دوچرخه انجام شده که این کار باید 
به صورت پیوسته پیش رفته و اینگونه نباشد که پس از مدتی ایجاد مسیرها به فراموشی سپرده شود.

مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان:

روان سازی جریان های ترافیکی از مهم ترین روش های موثر 
در بهبود کیفیت زندگی شهری است

مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان اظهار کرد: شیوه های روان سازی جریان های ترافیکی یکی از مهم 
ترین روش های موثر در بهبود کیفیت زندگی شهری است. مسعود قاسمی  با بیان اینکه همواره مدیران 
شهری در پی کســب راهکارهای مختلف جهت روان ســازی ترافیک و از بین بردن گره های ترافیکی 
هستند که اکثر این راهکارها نیاز به بودجه و زمان زیاد جهت اجرایی شدن دارد، افزود: این معضل با ارائه 
راهکاری ارزان و سریع برای نجات طرح های اجرا شده و تبدیل آنها به طرح هایی واقعا مفید، قابل حل 
بوده که این منطقه نیز نسبت به ارائه راهکار مناسب جهت اصالح هندسی معابر موجود در سطح منطقه 
پرداخته است.مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان ادامه داد: از جمله این اقدامات احداث میدان و اصالح 
هندسی تقاطع خیابان معراج و بلوار آب همچنین اصالح هندسی خیابان حاشیه کانال آب گورت است که 
عالوه بر افزایش سطح ایمنی ترافیک، کاهش زمان تاخیر سفرها، کاهش مصرف سوخت خودروها و نیز 
آالینده های تولید شده در سطح شهر را به همراه دارد.وی گفت: در سال های اخیر با افزایش حجم ترافیک 
و ورود روزانه ده ها خودروی جدید به این چرخه، مشکل پدید آمدن گره های ترافیکی متعدد در معابر 
شهری، باعث شده که مدیران شهری به فکر راه حل هایی جهت روان سازی ترافیک باشند که از جمله 
آن می توان به اجرای طرح های اصالح و … اشاره کرد.قاسمی خاطر نشان کرد: امروزه نیاز روزافزون به 
اجرای پروژه های عمرانی با هدف روان سازی ترافیک، نیاز به ساماندهی وضع موجود و رفع گره های 
ترافیکی و اصالح نقاط حادثه خیز را بیش از پیش مورد توجه مدیران شهری قرار داده است، از این رو 
این منطقه نیز همواره سعی بر آن دارد که به اقتضای نیاز شهروندان و خصوصیات فیزیکی شهر نسبت 
به گسترش هماهنگ معابر شهری، اصالح هندسی معابر و زیرساخت های آن نسبت به رفع اختالل در 

نظم ترافیک، کاهش آمار تصادفات، همچنین رفع آثار ناخوشایند ترافیکی بر رفتار انسان ها اقدام کند.

شهردار اصفهان از پیاده راه شدن میدان آزادی تا سی و سه پل خبر داد: 

پیاده تا پل 

شــهردار اصفهان در برنامه تلویزیونی گفت وگوی هفتــه اظهار کرد: 
درصدد هستیم تا شهر را از خودرو محور بودن به انسان محوری تبدیل 
کنیم که برای تحقق این هدف مهم باید پیاده روها را توســعه داده و 
پیاده راه سازی ها را افزایش دهیم. قدرت ا... نوروزی به لزوم افزایش 
محورهای پیاده در شــهر اشــاره و تصریح کرد: باید در شهر به جای 
خیابان های عریض، پیاده روهای عریض داشته باشیم، بر اساس این 
سیاست درصدد پیاده راه کردن مسیر حدفاصل میدان آزادی تا سی و 
سه پل هستیم تا در امتداد آن، مسیر پیاده راه به میدان انقالب، میدان 
امام حســین )ع(، میدان امام )ره( و میدان امام علی )ع( متصل و 
شهر دارای یک محور پیاده راه مطلوب باشد.  وی ادامه داد: پیاده راه 
شدن میدان آزادی تا سی و سه پل توسط مشاور در مرحله بررسی و 
طراحی آن در حال انجام است. شــهردار اصفهان همچنین پیاده راه 
شــدن محور تاریخی چهارباغ عباسی را مورد اشــاره قرار داد و گفت: 
نیویورک تایمــز، اصفهان را پنجاه و دومین مقصد گردشــگری جهان 
اعالم کرده است و البته اصفهان نخســتین نقطه گردشگری ایران به 
شمار می آید، بنابراین بی شــک با تمام شدن شرایط کرونایی و ایمن 
شدن محیط، اصفهان باز هم محور گردشگری و چهارباغ محل حضور 

افراد از نقاط مختلف کشور و جهان خواهد شد. 

ارتقای زیست پذیری شهر و بهبود کیفیت محیط زندگی مردم
وی با اشاره به اینکه ارتقای زیست پذیری شهر و بهبود کیفیت محیط 
زندگی مردم مورد دغدغه جدی مدیریت شهری بوده و در حوزه محیط 
زیســت و افزایش کیفیت محیط زندگی شهروندان برنامه ریزی های 
خوبی کرده اســت، ادامه داد: ایجاد پاتوق های شهری در مناطق ۱۵ 
گانه یکی از مصادیق این موضوع اســت. در حــال حاضر پاتوق های 
شهری در مناطق یک و ۹ شهرداری ایجاد شده تا افراد سالمند در آن ها 
به اســتراحت و گفت و گو بپردازند و در دیگر مناطق هم ایجاد خواهد 
شد.  شهردار اصفهان همچنین برنامه ریزی برای ایجاد ۷۷۷ کیلومتر 
مسیر دوچرخه ســواری جدید در شــهر و اجرای ۱۵۰ کیلومتر از این 
مسیرها تا پایان سال جاری را مورد اشاره قرار داد و گفت: مسیرهای 
دوچرخه سواری با هدف کاهش استفاده شــهروندان از خودروهای 
شخصی ایجاد می شود، بنابراین انتظار می رود شهروندان تا حد امکان 

سفرهای درون شهری خود را با استفاده از دوچرخه انجام دهند. 
وی با بیــان اینکــه مســیرهای دوچرخــه در اصفهان باید شــلوغ 
تر از خیابان های شــهر باشــد، تصریح کــرد: مردم بایــد در تکمیل 
 زیرســاخت ها همــکاری کننــد و بیشــتر از دوچرخــه اســتفاده

 داشته باشند.

محیط زیست از شاخص های مهم برنامه راهبردی اصفهان 1405 
وی گفــت: در برنامــه راهبردی اصفهــان ۱۴۰۵ به عنوان ششــمین 
برنامــه پنج ســاله شــهرداری کــه در شــورای اســالمی شــهر به 
تصویــب رســید، اهــداف خــرد و کالن تدویــن شــده کــه از مهم 
تریــن اهــداف کالن موضوع محیــط زیســت و تمرکز بــر کاهش 
 آلودگی هاســت، بنابرایــن بایــد بــرای تحقــق آن اهــداف خــرد 

تعریف شود.  
شهردار اصفهان با بیان اینکه در همین زمینه اهداف خردی در راستای 
کاهش آلودگی هوا با گســترش حمل و نقل غیر موتوری و مبتنی بر 
افزایش وسایلی همچون مترو، تراموا، BRT و اتوبوس ها برنامه ریزی 
شده است، افزود: بیش از دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از بودجه سال 
آینده شــهرداری در حوزه حمل و نقل همگانی هزینه خواهد شــد تا 

زیرساخت های الزم فراهم شود. 
  نــوروزی تصریــح کــرد: بــرای کاهــش آلودگــی ناشــی از تردد 
نــاوگان حمل بــار در شــهر نیــز برنامه ریزی های خوبی شــده چرا 
کــه معتقدیم افزایش زیســت پذیری شــهر در گــرو کاهش میزان 
تردد خودروهای ســنگین اســت، از ایــن رو احداث پــروژه رینگ 
چهارم به طــول ۸۰ کیلومتر کــه ۵۰ کیلومتــر آن در محدوده شــهر 
 اصفهــان قــرار دارد و دارای ۲۳ تقاطــع اســت را در دســتور 

کار قرار دادیم. 

زیست پذیرتر کردن شهر برای کودکان و سالمندان  
وی با تاکید بر اینکه برای افزایش زیســت پذیری شهر برای کودکان 
و ســالمندان، اصفهان طی دو ســال گذشته در مســیر تبدیل شدن 
به شهر دوســتدار سالمند و دوســتدار کودک قرار گرفته است، گفت: 
اصفهان از دو ســال گذشــته به عنوان پایلوت شــهر دوستدار کودک 
انتخاب شده و نشان شهر دوستدار کودک نیز بهمن ماه سال جاری با 
حضور نماینده یونیسف در تهران به این شهر اعطا می شود و این بدان 
 معناست که زیرســاخت های الزم برای زیســت بهتر کودکان فراهم 

شده است.
شــهردار اصفهان گفت: اگر می خواهیم شــهر توســعه پیدا کند باید 
مؤلفه های حقوق کودکان مــورد توجه قرار گیرد و دسترســی آنها به 
امکانات آسان باشد. همچنین باید زیرســاخت ها به گونه ای فراهم 
شود که سالمندان نیز به راحتی در شــهر امکان حیات داشته باشند، 
همچنین مناسب سازی شهر برای افراد دارای معلولیت نیز مورد توجه 

بوده است. 

با مسئولان

مفاد آراء
11/19 آگهی موضوع ماده ســه قانون وماده 13آیین نامــه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی    
نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درمنطقه ثبت جنوب اصفهان ولذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود در صورتي كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاریخ انتشــار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را 
به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذكور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
1- رای شماره 3417  مورخ 99/08/15 هیات اول خانم مریم عسگری خشوئی 
به شناسنامه شماره 1322 كدملي 1288995921 صادره اصفهان فرزند مظاهر 
بر سه دانگ مشاع  از ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 114/08 مترمربع 
مفروزی از پالك شماره 8 فرعي از 3615  اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف خانم مهری 
نوروزی اصفهانی و) وكیل مع الواسطه آقای عباس خیاركار نیز فوت نموده است( 

خریداری شده است.
2 - رای شــماره 3422 مورخ 99/08/15 هیات اول خانــم مهتاب خانمحمدی 
خشوئی به شناسنامه شماره 544 كدملي 6209512070 صادره زرین شهر فرزند 
مرتضي بر سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 114/08 
مترمربع مفروزی از پالك شماره 8 فرعي از 3615 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف خانم 
مهری نوروزی اصفهانی و) وكیل مع الواسطه آقای عباس خیاركار نیز فوت نموده 

است( خریداری شده است.
3- رای شماره 3381 مورخ 99/8/12 هیات اول خانم مرضیه ایزدي به شناسنامه 
شــماره 1279 كدملي 1288940221 صادره اصفهان فرزند باقر بر ششــدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 105/40 مترمربع مفروزی از پالك شماره 131 فرعي از 
4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبــت ملك جنوب اصفهان در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است
4- رای شــماره 3385 مورخ 99/8/12 هیات اول آقای عیدي محمد مرتضائي 
به شناسنامه شــماره 21 كدملي 6219771850 صادره فریدن فرزند عباس بر 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 124/14 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان به موجب بیع 

نامه عادی و مع الواسطه از طرف آقای عبدالرحیم هادیان خریداری شده است.
5- رای شــماره 4945 مورخ 98/12/13 هیات اول  خانم ســمیه صفري نژاد 
دستجردي به شناســنامه شــماره 26347 كدملي 1282730908 صادره فرزند 
محمد بر ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 146/50 مترمربع مفروزی از پالك 
شماره 4196 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در 

ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
6- رای شــماره 3323 مورخ 99/8/6هیات اول آقای ابراهیــم ابراهیم زاده به 
شناسنامه شــماره 229 كدملي 1289261415 صادره اصفهان فرزند حسن بر 
قسمتی از یکبابخانه به مساحت 95/32 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4940 
اصلي )مورد تقاضا با پالك 4936 اصلی مجموعّا تشکیل یکبابخانه را داده است( 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
7- رای شماره 3363 مورخ 99/8/10هیات اول آقاي فرود محمدي قلعه تکي به 
شناسنامه شماره 11 كدملي 6339621066 صادره كیار فرزند كمر بر ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 232/08 مترمربع مفروزی از پالك شماره 131 فرعي از 
4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب 

بیع نامه عادی و مع الواسطه ازطرف آقای علی مقدس خریداری شده است.

8- رای شماره 3498 مورخ 99/8/19هیات اول آقای بهرام نجف آبادي ساماني 
به شناسنامه شماره 130 كدملي 4622896168 صادره سامان فرزند محمدحسن 
بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 129/28 مترمربع مفروزی از پالك شماره 200 
فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در 

ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
9- رای شماره 3252 مورخ 99/7/28هیات اول آقاي رسول پاك روان لنباني به 
شناسنامه شــماره 1718 كدملي 1284696243 صادره اصفهان فرزند محمد بر 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 130/50 مترمربع مفروزی از پالك شماره  4445 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
10- رای شــماره 2847 مورخ 99/6/24 هیات اول آقاي رسول پاكروان لنباني 
به شناسنامه شــماره 1718 كدملي 1284696243 صادره اصفهان فرزند محمد 
بر ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 20/35 مترمربع مفروزی از پالك شماره 2 
فرعي از 4368 اصلي واقع در اصفهــان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 
به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از طرف آقای  فیض اله برزویان خریداری 

شده است.
11- رای شــماره 3160 مورخ 99/7/22 هیات اول آقای نعمــت اله ملك پور 
شهركي به شناسنامه شماره 114 كدملي 4622348276 صادره شهركرد فرزند 
فتح اله بر ششدانگ یکباب ســاختمان تجاری به مســاحت 108/50 مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره 20 فرعي از 2967 اصلي واقــع در اصفهان بخش 5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفروز 

ثبتی گردیده است. 
12- رای شــماره 3608 مورخ 99/8/27 هیات اول آقاي اردشــیر نورافشان به 
شناسنامه شــماره 514 كدملي 4650314445 صادره بروجن فرزند محمدكریم 
بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 65/97 مترمربع مفروزی از پالك شماره 131 
فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهــان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 
به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از طرف آقای علی مقدس خریداری شده 

است . 
13- رای شــماره 3607 مورخ 99/8/27 هیات اول خانم لیــال ملکیان جبلي به 
شناسنامه شماره 1957 كدملي 1288922930 صادره فرزند غالمرضا بر 481/60 
سهم مشاع از 7556 سهم ششــدانگ یك قطعه ملك ساده پالك شماره 4570 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان  به موجب بیع نامه 

عادی و مع الواسطه از طرف آقای اسداله مجیدی خریداری شده است . 
14- رای شــماره 3645 مورخ 99/8/28 هیات اول آقــاي محمدعلي هادیان 
قهدریجاني به شناسنامه شماره 161 كدملي 1111042500 صادره قهدریجان 
فرزند حیدر بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 157/80 مترمربع مفروزی از پالك 
شــماره 5 فرعي از 1680 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است. 
15- رای شماره 3962 مورخ 99/9/29 هیات اول  آقاي نگهدار بازدار تشنیزي به 
شناسنامه شماره 31 كدملي 6339667392 صادره فرزند سیف اهلل بر ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت113/90 مترمربع مفروزی از  پالك شماره131 فرعي 
از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب 
بیع نامه عادی و مع الواســطه از طرف آقای محمدعلی فریدنی خریداری شــده 

است . 
16- رای شــماره 3969 مــورخ 99/9/29 هیات اول آقاي عبــاس قیصري به 
شناســنامه شــماره 6 كدملي 1091893624 صادره نجف آباد فرزند حسین بر 
چهار دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه به مساحت115/22 مترمربع مفروزی 
از  پالك شــماره349 فرعي از4348 اصلــي واقع در اصفهــان بخش5 حوزه 
 ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفروز ثبتی

 گردیده است . 
17- رای شــماره 3970 مورخ 99/9/29 هیات اول خانم مهین كالنتري دهقي 

به شناسنامه شماره 139 كدملي 1091898774 صادره نجف آباد فرزند شکراله 
بر دو دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه به مساحت115/22 مترمربع مفروزی 
از  پالك شــماره349 فرعي از4348 اصلــي واقع در اصفهــان بخش5 حوزه 
 ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفروز ثبتی 

گردیده است. 
18- رای شــماره 3609 مــورخ 99/8/27 هیــات اول خانم مهیــن بهرامي 
مقصودبیکي به شناسنامه شــماره 321 كدملي 1198632585 صادره شهرضا 
فرزند اله داد بر ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 164/43 مترمربع مفروزی از 
پالك شماره 131 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از طرف آقای علی مقدس 

خریداری شده است . 
19- رای شــماره 3968 مــورخ 99/9/29 هیات اول آقاي بازعلي عباســي به 
شناسنامه شماره 36 كدملي 6339633048 صادره شلمزار فرزند خداداد تشنیزي 
بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت175/64 مترمربع مفروزی از پالك شماره100 
فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به 
موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از طرف  آقای عباس دادخواه و خانم  بیگم 

دادخواه دستجردی خریداری شده است . 
20- رای شــماره 3745 مورخ 99/9/2 هیات اول خانم بتول ثابتي به شناسنامه 
شــماره 1 كدملي 5409916883 صادره خور فرزند جمال بر ششدانگ یکباب 
ساختمان به مســاحت 153/72 مترمربع مفروزی از پالك شماره 131 فرعي از 
4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب 
بیع نامه عادی و مع الواسطه از طرف آقایان حسین صابری دستجردی و ابوالقاسم 

صالحیان دستجردی خریداری شده است . 
21- رای شماره 3961 مورخ 99/9/29 هیات اول خانم شفیقه عالئي ششجواني 
به شناسنامه شماره 1191 كدملي 6219455932 صادره بوئین و میاندشت فرزند 
عزیزاله بر سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 177/56 مترمربع 
مفروزی از پالك شماره131 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه ازطرف آقای 

علی مقدس خریداری شده است . 
22-  رای شــماره 3960 مورخ 99/9/29 هیات اول آقــاي مصطفي خلیلي به 
شناسنامه شــماره 933 كدملي 6921945345 صادره بوئین و میاندشت فرزند 
حیدر بر ســه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 177/56 مترمربع 
مفروزی از پالك شماره131 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از طرف آقای 

علی مقدس خریداری شده است . 
23- رای شــماره 3959 مورخ 99/9/29 هیات اول خانم طاهره هادي حسین 
ابادي به شناسنامه شــماره 903 كدملي 1288845839 صادره اصفهان فرزند 
مرتضي بر ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 122/83 مترمربع مفروزی 
از  پالك شــماره 3083 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است . 
24- رای شــماره 3963 مورخ 99/9/29 هیات اول آقــاي علیرضا رحیمي به 
شناسنامه شماره 6986 كدملي 1110065604 صادره فالورجان فرزند عزیزاله 
بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 101/80 مترمربع مفروزی از  پالك شماره131 
فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 
به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از طرف آقای ابوطالب وحید دستجردی 

خریداری شده است . 
25- رای شــماره 3871 مــورخ 99/9/25 هیات اول خانم مهدیــه جهانیان به 
شناسنامه شماره 18348 كدملي 1292893125 صادره اصفهان فرزند حبیب اله 
بر دو دانگ مشاع از ششدانگ به مســاحت 69 مترمربع مفروزی از  پالك شماره 
3095 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبــت ملك جنوب اصفهان در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است . 

26- رای شــماره 3873 مــورخ 99/9/25 هیات اول خانم مهــري جهانیان به 
شناسنامه شماره 743 كدملي 1198858877 صادره شــهرضا فرزند جعفرقلي 
بر دو دانگ مشاع از ششدانگ به مســاحت 69 مترمربع مفروزی از  پالك شماره 
3095 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبــت ملك جنوب اصفهان در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است . 
27- رای شماره 3872 مورخ 99/9/25 هیات اول خانم مینا جهانیان به شناسنامه 
شماره 383 كدملي 1199145629 صادره اصفهان فرزند حبیب اله بر دو دانگ 
مشاع از ششدانگ به مساحت 69 مترمربع مفروزی از  پالك شماره 3095 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است . 
28- رای شــماره 3965 مورخ 99/9/29 هیات اول خانم ملیحه حیدري بني به 
شناســنامه شــماره 486 كدملي 1288908210 صادره اصفهان فرزند قاسم بر 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت93/55 مترمربع مفروزی از پالك شماره468 
فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به 
موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از طرف آقای عباس جعفری دستجردی و 

خانم صدیقه جعفری خریداری شده است .
29- رای شــماره 3971 مورخ 99/9/29 هیــات اول طیبه رحیمــي انداني به 
شناسنامه شــماره 149 كدملي 1141123800 صادره خمیني شهر فرزند كریم 
بر دو دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 149/74 مترمربع مفروزی 
از  پالك شــماره 4344 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است . 
30- رای شماره 3972 مورخ 99/9/29 هیات اول آقاي محمد احمدي خونساركي 
به شناسنامه شماره 25 كدملي 1111681627 صادره فالورجان فرزند حسین بر 
چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 149/74 مترمربع مفروزی 
از  پالك شــماره 4344 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است . 
31- رای شماره 3322 مورخ 99/8/6 هیات اول آقاي حسن صادقي دستجردي 
به شناسنامه شماره 27320 كدملي 1282741861 صادره اصفهان فرزند حسین 
بر ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 124 مترمربع مفروزی از پالك شماره 
4345 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبــت ملك جنوب اصفهان در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است . 
32- رای شــماره 3445 مورخ 99/8/17 هیات اول خانم مریم صیرفیان پور به 
شناسنامه شــماره 409 كدملي 1283598493 صادره فرزند احمد بر ششدانگ 
یکباب ساختمان به مســاحت 171/18  مترمربع مفروزی از پالك شماره 2811 
فرعي از 5000 اصلي واقع در اصفهــان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان  

در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است . 
33- رای شــماره 3646 مورخ 99/8/28 هیــات اول خانم احتــرام رضائي به 
شناسنامه شماره 15 كدملي 1111378649 صادره فالورجان فرزند محمدعلي 
بر سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 94/70 مترمربع مفروزی از 
پالك شماره 197 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك 

جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است . 
34- رای شــماره 3647 مــورخ 99/8/28 هیــات اول آقاي اكبــر ابراهیمي 
سهرفروزاني به شناسنامه شماره 1881 كدملي 1110363516 صادره فالورجان 
فرزند كریم بر سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 94/70 مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره 197 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی 

گردیده است . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 99/10/21
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/11/06

م الف: 1076038 اعظم قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امالك جنوب 
اصفهان
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حتما با آدم های دورو مواجه شــده اید، اما چطور با آن ها 
تعامل برقــرار کرده ایــد؟ برقــراری رابطه با افــرادی که 
شــما دورو تلقی می کنیــد می تواند پیچیده باشــد، زیرا 
آن ها اغلب از دورویی خودشــان آگاه نیســتند. بهترین 
کار این اســت که به خصوص اگــر این دورویی مســئله 
چندان بزرگی نیســت، رفتار آن هــا را تصدیــق کنید و از 
کنار آن بگذریــد. اگر می خواهیــد با رفتار آن هــا مقابله 
 کنیــد بهتر اســت محترمانه رفتــار کنید و هرگــز آن ها را 

قضاوت نکنید.
1-خونسرد باشید و عصبانی نشوید. اجازه ندهید رفتار ها 
یا کلمات این فرد روز شــما را خراب کند یا شما را از کنترل 
خارج کند. برای آنکه خونســرد بمانید و بر خودتان مسلط 
باشید نفس های عمیق بکشــید یا تا 10 بشمارید. اگر نیاز 
اســت چند دقیقه قدم بزنید تا ذهن تان را خالی کنید. از 
اینکه با دورو ها وارد تعامالت بد بشوید جدا پرهیز کنید. اگر 
وارد مکالمه با فردی شــده اید و می دانید که هیچ شانسی 
برای تغییر ذهن یا رفتار او ندارید بحث را رها کنید. اشاره به 
دورویی فرد هیچ کمکی به شما یا فرد مقابل تان نمی کند. 
فقط به صــورت ذهنی دورویــی فرد را شناســایی کنید و 

سپس از آن گذر کنید و باقی روزتان را دریابید.

 2-اگر احساس می کنید که رفتار آن ها شما را آزار می دهد 
بهتر اســت که مکالمه را ترک کنید. پیش خودتان تصدیق 
کنید که شــما با یک آدم دورو مواجه هســتید و خودتان 
را از بحث بیرون بکشــید. دور شــدن از فــرد می تواند به 
شــما کمک کند که خونســردی خودتان را حفظ کنید و از 
اینکه بحث باال بگیرد، پیشــگیری کنید. لزومی ندارد که با 
عصبانیت از فرد دور شوید. لبخند بزنید و با چند کلمه کوتاه 
خداحافظی کنید و در زودترین زمــان ممکن از این بحث 
خارج شوید. برای مثال بگویید »ببخشید کالسم دیر شده 
 و باید بروم!« یا »باید بروم چیزی برای خوردن تهیه کنم. 

خدانگهدار!«
3-اگر رفتار فــرد خیلی کوچــک و بی ضرر اســت از هر 
مجادله ای با او پرهیز کنید. اگر فرد نسبت به یک موضوع 
غیرمهم ریاکاری از خود نشان می دهد که هیچ آزاری برای 
کسی ندارد، فقط این رفتار را در او شناسایی کنید و از کنار 
آن عبور کنید. ایــن رفتار به خصوص در مــورد افرادی که 
معموال هر روز آن ها را می بینید مثل همکالسی، هم تیمی یا 
همکار صدق می کند. رفتار این فرد قطعا کالفه کننده است، 

اما ارزش ندارد که یک مشکل دیگر به آن اضافه کنید.
 4-اگــر ضــروری اســت در کوتاه مــدت رفتــار آن ها را 

تحمل کنیــد. برخی اوقات شــما هیچ انتخــاب دیگری 
جــز تحمل کــردن رفتار هــای منافقانه یک فــرد ندارید. 
اگر رفتــار فــرد کالفه کننده اســت، امــا شــما کاری در 
قبــال آن نمی توانیــد انجام دهیــد، آن را تحمــل کنید و 
فراموشــش کنید. اگر به ندرت چنین فــردی را می بینید 
این بهترین کار اســت. برای مثال در قبال یکی از اعضای 
 خانواده یا کســی که با او دوســتی دوری داریــد، این کار 

جواب می دهد.
5-اگر نمی توانید اثبات کنید که فــردی، دورویی در قبال 
شــما به خرج داده اســت از اثبــات آن دســت بردارید. 
گرفتن مچ فرد دورو بســیار ســخت اســت، زیرا شــما 
تمام حقایــق را در اختیار نداریــد. اگر در مــورد دورویی 
فردی مطمئن هســتید، ســعی کنید احساسات خودتان 
را کنتــرل کنید و رفتــار او را نادیــده بگیرید. بــرای مثال 
دوســت شــما مدام درباره اهمیــت بازیافــت صحبت 
می کند، اما شــما می دانید که او خودش این کار را انجام 
نمی دهد. ســعی نکنید اثبــات کنید که او یــک فرد دورو 
اســت. شــما واقعا مطمئن نیســتید که آیــا او بازیافت 
 انجام می دهد یا نه و ارزش ندارد که با او ســر این مسئله

 مقابله کنید.

آشپزی

کیک ساده وانیلی 
مواد الزم:  آرد2 پیمانه،   شکر یک پیمانه،  شیر یک 

پیمانه،  وانیل یک دوم قاشق چای خوری،  روغن مایع  دوسوم 
پیمانه،تخم مرغ - 4 عدد،  بیکینگ پودر 2 قاشق مرباخوری

طرز تهیه: ابتدا زرده و سفیده تخم مرغ ها را از هم جدا کنید. سفیده ها را با همزن برقی خوب 
بزنید تا فرم بگیرد و سفید رنگ شود تا از ظرف نریزد، بعد آن را در یخچال بگذارید. فر را با دمای 
180 درجه سانتی گراد روشن کنید. زرده ها را در یک ظرف مناسب با شکر و وانیل خوب هم بزنید 

تا سفید رنگ و کش دار شود. آرام آرام به آن روغن و شیر را اضافه کنید و به هم زدن ادامه دهید. در 
یک ظرف آرد و بیکینگ پودر را با هم مخلوط و دو بار آن ها را الک کنید، بعد آن را به مخلوط زرده اضافه 
کنید. در آخر سفیده را هم به مواد اضافه کنید. مواد را به حالت دورانی هم بزنید. توجه کنید که مواد 

را در یک جهت هم بزنید تا کیک به خوبی پف کند. مایه کیک را داخل قالب مد نظرتان که چرب 
کرده اید بریزید و آن را در فر به مدت 45 دقیقه بگذارید تا کیک بپزد. بعد از آن که کیک آماده 

شد، آن را از فر بیرون بیاورید و صبر کنید تا کمی خنک شود، سپس آن را از قالب درآورید.
می توانید به دلخواه برای تزیین  بعد از آن که کیک خنک شد، آن را از عرض به دو 

قسمت تقسیم کنید. روی یک الیه را با خامه بپوشانید، بعد الیه دیگر را روی 
آن قرار دهید و آن را هم با خامه بپوشانید. همچنین کیک را با میوه 

دلخواه، تکه های شکالت و در صورت تمایل شکالت 
سفید آب شده تزیین کنید.

چطور با آدم های دورو برخورد کنیم؟

 »تامی شلبی« جیمز باند
 می شود!

90 سال قبل از بازی تاج و تخت،به تصویر 
کشیده می شود

طرفداران سریال گانگستری »پیکی بالیندرها« بعد از آنکه مشخص 
شد این سریال با فصل ششم به پایان می رسد، ناراحت شدند، اما به 
نظر می رسد این اتفاق باعث شده کیلین مورفی که نقش اصلی را در 
این سریال بازی می کند، وقت خالی بیشتری داشته باشد و احتمال 
انتخاب او برای ایفای نقش جیمزباند افزایش یابد. او بیشتر نقش 
کسانی را بازی می کند که از ذهن خود استفاده می کنند تا قدرت فیزیکی. 

»اچ بی او« قصد دارد پیش درآمدی جدید بر سریال »بازی تاج و 
تخت« بسازد.داستان »دانک و تخم جانور« عنوان پیش درآمدی 
بر وقایع ســریال »بازی تاج و تخت« خواهــد بود.این مجموعه 
جدید یک ساعته با اقتباس از رمان کوتاهی از »جورج آر آر مارتین« 
ســاخته می شــود و روایتگر اتفاقات ۹0 ســال پیش از »بازی تاج و 
تخت« خواهد بود.

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

از سوی امور ایثارگران استانداری، بنیادشهید و امور ایثارگران استان از هاشم 
امینی، مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان به دلیل ترویج 
فرهنگ ایثار و شــهادت و اقدامات جهادگونه در راستای خدمات رسانی به 

مردم تقدیر به عمل آمد.
دکتر یزدی، مشــاور امور ایثارگران اســتانداری در این مراســم با اشاره به 
ضرورت خدمات رسانی بی وقفه به مردم گفت: خدمت رسانی به مردم یکی 
از توفیقاتی است که خداوند نصیب انسان های خالص و متعهد می کند که 

در این خصوص در دین اسالم احادیث  و روایات زیادی نقل شده است .
وی، حل مشکالت مردم را مصداق بارز لطف خداوند برشمرد و تصریح کرد: 
لطف و رحمت خداوند شامل افرادی شده که توفیق حل مشکالت مردم را 
دارند بنابراین مسئوالن باید قدر فرصت خدمت به مردم را غمینت شمارند 

و بی وقفه در راستای حل مشکالت مردم گام بردارند.
مشاور امور ایثارگران استانداری، سقایی را یکی از توفیقات فعاالن در صنعت 
آبفا دانست و اظهارداشــت: فعاالن صنعت آبفا که فرصت سقایی برای آنها 
مهیا شده باید بی وقفه در زمینه خدمت رســانی به مردم تالش کنند والبته 
مهندس هاشم امینی، مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان به عنوان یکی 
از مدیران متعهد  و مسئولیت پذیر توانسته به خوبی خدمات پایدار به مردم 

در سطح استان ارائه دهد.
در ادامه مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان با بیان اینکه 12 
درصد شاغالن شرکت ایثارگر هستند، اظهارداشت: فعاالن صنعت آبفا شبانه 
روزی و بی وقفه در راستای خدمت رسانی پایدار به مردم فعالیت می کنند 

که این مهم نشانگر ایثار و تعهد فعاالن در این صنعت است.
وی افزود: با توجه به اقدامات جهادگونه کارکنان آبفا در زمینه ارائه خدمات 
شبانه روزی به بیش از 5 میلیون نفر در استان، به نوعی می توان گفت همه 

کارکنان آبفا ایثارگر به شمار می آیند.
هاشم امینی با اشاره به تامین آب شرب مردم در سطح استان خاطر نشان 
ســاخت: هم اکنون آب شــرب بیش از 5 میلیون نفر در بیش از 100 شهر و 
بیش از هزار روستا در ســطح اســتان بی وقفه تامین می شود. همچنین 
فاضالب بیش از 2 میلیون نفر در ســطح اســتان به صورت بهداشتی جمع 
آوری و تصفیه می شود که این همه در راستای ارائه خدمات پایدار در دستور 

کار قرار دارد.
وی با بیان اینکه شرکت آبفای استان اصفهان روزتولد آقاابوالفضل العباس 
)ع( را به عنوان روز ســقا نام گذاری کرده اســت، اعالم کرد: شرکت آبفا در 
راستای قدردانی از تالش های ایثارگران حدود 140 واحد مسکونی در شهرک 
شهید کشوری را به منظور تامین مسکن ایثارگران شرکت، در دستور کار قرار 
داده اســت. همچنین اقداماتی در زمینه رفع مشکالت اشتغال، معیشت و 

سالمت ایثارگران مدنظر قرار گرفته است.
مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان ترویج فرهنگ شهادت و ایثار را در 
جامعه بسیار مهم دانست و عنوان کرد: شــرکت آبفا به منظور گرامیداشت 
یاد و خاطره 130 خانواده شهید شرکت آبفا استان اصفهان تا کنون 2 یادواره 
برگزار کرده و مقرر شده است که سومین یادواره شهدا در سال آینده برگزار 

شود.

رییس موسسه فرهنگی بین المللی اکو از کشور تاجیکستان با حضور در شرکت 
فوالد مبارکه از خطوط تولید این شرکت بازدید کرد.

سرور بختی پس از این بازدید، اظهار داشــت: موسسه فرهنگی اکو شامل 10 
کشور پهناور منطقه با جمعیتی بالغ بر 450 میلیون نفر است و یکی از مهم ترین 
فعالیت های آن همکاری فرهنگی و ایجاد فضای دوســتی و صلح و برگزاری 

مراسم فرهنگی است.
وی در ادامه از عقد تفاهم همکاری با باشــگاه فرهنگی ورزشــی فوالد مبارکه 
ســپاهان در روز جمعه  26 دی ماه خبر داد و گفــت: در آینده ای نزدیک قصد 
داریم سلسله رویدادهای فرهنگی و ورزشی را در مقیاس کشورهای عضو اکو 
برگزار کنیم و در این خصوص تصمیم گرفتیم با توجه به دعوت به عمل آمده، از 
شرکت فوالد مبارکه به عنوان حامی اصلی این باشگاه بازدید کنیم و از نزدیک با 

فعالیت های این شرکت آشنا شویم.
سرور بختی، ضمن اظهار شــگفتی از حجم تولید و استفاده از تکنولوژی های 
مختلف در شرکت فوالد مبارکه گفت: ما تا پیش از این نام فوالد مبارکه را زیاد 
شنیده بودیم، اما واقعا شنیدن هیچ وقت جای مشاهده از نزدیک را نمی گیرد. 
بنده اکنون با بازدید از خطوط تولید به جرأت می توانم بگویم شرکت های مشابه 
فوالد مبارکه در کل منطقه اکو انگشت شــمارند و از بازدید فرآیند تولید در این 

شرکت هیجان زده شدم.
رییس موسســه فرهنگی بین المللی اکــو در ادامه گفت: بــا توجه به اهداف 
موسسه اکو قطعا توســعه همکاری های اقتصادی نیز در قالب آشنایی مردم 

کشورها تقویت خواهد شد.

وی در دیدار با مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشــی فوالد مبارکه سپاهان نیز 
ضمن تاکید بر جایگاه ورزش به عنوان یکی از ابزارهای مهم نزدیکی ملت های 
منطقه اکو ابراز امیدواری کرد: باشــگاه فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه سپاهان 
اصفهان بتواند به عنوان مرکزی برای برگزاری مسابقات مشترک در جهت ترویج 

»دیپلماسی ورزشی« میان کشورهای عضو اکو نقش آفرینی کند.
اســتفاده از ظرفیت های متقابل در جهت اســتفاده از دیپلماســی ورزشی، 
برنامه ریزی برای اولین جشنواره ورزشی سرزمین کهن، همکاری متقابل در 
جهت انعقاد خواهرخواندگی تیم فوتبال فوالد مبارکه ســپاهان با باشگاه های 
فوتبال کشورهای عضو، برگزاری دوره های آموزشی و مسابقات ورزشی دوجانبه 
سپاهان و باشگاه های ورزشی، گسترش همکاری های رسانه ای و انتشاراتی 
با اســتفاده از زبان ملت های منطقه اکــو از موارد مطرح شــده در تفاهم نامه 

منعقدشده است.
خاطرنشان می شود موسســه فرهنگی بین المللی اکو با عضویت کشورهای 
جمهوری اسالمی ایران، ترکیه، آذربایجان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، 
ترکمنســتان، تاجیکســتان، افغانســتان و پاکســتان یکی از قدیمی ترین 
سازمان های منطقه ای است که در سه حوزه اقتصادی، فرهنگی و علمی فعالیت 
می کند. این موسسه با هدف تحکیم قرابت های فرهنگی، هنری، پژوهشی و 
ادبی میان کشورهای عضو، در دوره جدید فعالیت های خود به ریاست سرور 
بختی، پیشبرد اهداف دیپلماسی عمومی برای نزدیک تر شدن ملت های منطقه 
اکو با استفاده از ابزارهایی نظیر گردشگری فرهنگی و دیپلماسی ورزشی را در 

دستور کار قرار داده است.

مدیریت و کارکنان بلندهمت شرکت فوالد هرمزگان در سال جهش تولید و پس 
از کسب رکوردهای پی درپی در ماه های فروردین، خرداد، شهریور، آبان و آذر، در 
دی ماه نیز با تولید 140 هزار و 624 تن فوالد خام  توانستند افتخاری دیگر کسب 
کنند. معاون بهره برداری شــرکت فوالد هرمزگان ضمن تایید این خبر گفت: 
این رکوردها در حالی ثبت شده که نام فوالد هرمزگان در فهرست تحریم های 
ظالمانه آمریکا قرار گرفتــه و  همه گیری ویروس کرونا و عدم دسترســی به 
مواد اولیه و منابع انرژی از قبیل گاز و برق نیز  موانع و مشکالت بسیاری برای 
شرکت ها ایجاد کرده است. سید اصغر مدنی تصریح کرد: متاسفانه در فصول 
گرم سال، به دلیل قطعی برق، توقف های طوالنی داشتیم و ازآنجاکه کوره های 
فوالدسازی این شرکت از نوع قوس الکتریکی اســت، قطعی برق به صورت 
مطلق توقف تولید را در پی دارد، تاجایی که با قطع برق واحد فوالدسازی و قطع 
گاز، تولید در واحد احیا مستقیم متوقف می شود. وی، میزان تولید تختال فوالد 
هرمزگان در سال 13۹7 را یک میلیون و 440 هزار تن و در سال ۹8 یک میلیون 
و 460 هزار تن اعالم و تصریح کرد: تالش مان بر این اســت که در سال جاری 
از تولید یک میلیون و 500 هزار تن تختال که ظرفیت اسمی شرکت است،عبور 
کنیم.معاون بهره برداری فوالد هرمزگان اظهار داشت: ظرفیت اسمی تولید آهن 
اسفنجی در واحد احیای مستقیم این شرکت یک میلیون و 655 هزار تن در 

سال است، اما برای تکمیل ظرفیت نیاز است که از منابع بیرونی آهن اسفنجی 
موردنیاز را تهیه کنیم.عالوه بر این،  در برنامه های توسعه ای شرکت در سال 1400 

راهبردهای ویژه ای دیده شده که امیدواریم عملیاتی شود.

 تقدیر از مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان در حوزه 
فرهنگ ایثار،جهاد و شهادت

بازدید رییس موسسه فرهنگی بین المللی اکو  از شرکت فوالد مبارکه

در دی ماه 99 محقق شد؛

دست یابی به رکورد جدید تولید در شرکت فوالد هرمزگان
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