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8 صفحه

8توسعه صادرات محصوالت فوالدی، استراتژی نیاز داردقیمت: 1000 تومان

رییس دفتر رییس جمهور :

 دولت  اهتمام ویژه ای به استان 
اصفهان دارد

3

7

قرارداد ساخت 3500 واحد 
 مسکونی در بهارستان

اصفهان امضا شد

 شهرداری ورامین هم حریف
 سپاهان نشد؛ 

 شاگردان »محمدی راد«
 در مرحله نیمه نهایی

 در سال جاری با یکپارچه سازی 
شرکت های آبفای شهری و روستایی 

صورت گرفت؛
 شست وشوی630 

 هزار متر مکعب مخازن
 آب در استان اصفهان

3

8

6 7

 مدیر بحران و پدافند غیرعامل
 شهرداری اعالم کرد:

 بررسی وضعیت ایمنی
 بازار بزرگ اصفهان

3

واگذاری ناموفق یک کارخانه کاشی 
متعلق به سازمان تامین اجتماعی؛

 ظرفیت کارخانه به
 60 درصد رسیده است

آگهی تجدید مزایده عمومی ) نوبت دوم(

احمدرضا پری تبار- شهردار شاهین شهر  م الف:1101288

شهرداری شاهین شهر به استناد مجوز شماره 2414/ش مورخ 99/11/06 شورای محترم 
اسالمی شهر در نظر دارد تعداد 13 قطعه زمین مسکونی واقع در سطح شهر شاهین شهر 

را با قیمت کارشناسی از طریق آگهی مزایده بصورت نقد به فروش برساند.

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مزایده می بایستی در ساعات اداری 

به واحد حسابداری شهرداری مراجعه و پیشنهادهای خود را حداکثر تا پایان وقت اداری 

روز دوشنبه مورخ 99/12/25 به دبیرخانه حراست تحویل نمایند. شهرداری در رد یا قبول 

یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

      نام روزنامه: زاینده رود

     تاريخ انتشار: 1399/12/9

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

آگهی مزایده عمومی مرحله ششم

سید علی مرتضوی –شهردار

چاپ اول نوبت   اول

نوبت دوم

 با متالشی شدن کالهبرداری ۴۰ میلیاردی باند هرمی، هشدارها نسبت به رواج این مدل 
از فعالیت های غیر قانونی افزایش یافته است؛

رشد زیر پوستی هرمی ها
5

 سایه سیاه آالینده ها بر سر کشاورزی
 بر اساس اعالم رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، آالینده بودن اصفهان می تواند موجب کاهش راندمان تولید شود؛  

3

یمنا
س: ا

عک

رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان:

مردم منتظر کاهش 
قیمت مسکن 

هستند

  روایتی مادرانه از سی و سومین
 شهید مدافع حرم استان اصفهان؛

فرزندی که وقف 
امام زمان )عج( بود

ایجاد ۷هزار فرصت
 شغلی برای مددجویان 

اصفهانی در سال ۹۹

3

5

4 3

برنج، گندم و شکر در 
 انبارهای اصفهان

 موجود است

3

تبدیل اصفهان به استانی 
تاثیرگذار در صنعت 

نمایشگاهی
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18 فوریه 2021
 شماره 31۹5

8 صفحه
قیمت: 1000 تومان

7

اولین برنامه 
»سه شنبه های 
آبی« در استان 

اصفهان
8

آینده اصفهان 
فدای درآمد 

امروز نمی شود

آگهی مزایده )اصالحیه(

میثم محمدی - شهردار زرین شهر م الف:   1097051

۹۹ شورای  /11 شهرداری زرین شهر به استناد مجوز شماره 48۹ مورخ ۷/

گذاری امور بهره برداری و نگهداشت  اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به وا
جایگاه سوخت  CNG شهرداری واقع در بلوار جانبازان به صورت اجاره و 
مزایده  طریق  از  ل  دوسا مدت  برای  فروش  ناخالص  سود  در  مشارکت 
 عمومی اقدام نماید ، لذا از شرکت های دارای صالحیت دعوت به عمل
 می آید جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات  بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان 

وقت اداری مورخ ۹۹/12/16 به شهرداری زرین شهر مراجعه نمایند .

نوبت اول

هـوای پـاکم 

وست... هـوای پـاکم آرز

وست... آرز

*رضــا عباســی، اســتاد بنــام خطاطی و 
مینیاتور و  مهمتریــن هنرمند مکتب اصفهان 
اســت. از آثــار باقی مانــده از وی می توان 
به طراحی کاشــی های ســقف و زیــر گنبد 
عظیم مسجد شــاه اصفهان اشــاره کرد. *

#   هوای پــاک     #   اصفهان پاک

یم   # هوا_ را_ پــاک_ نگهدار

نوبت دوم

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

8،044،599،261332،000،000جاریاجرای شبکه توزیع آب شهرک به پرور منطقه لنجان315-4-99

2،541،538،235127،000،000جاریتوسعه شبکه فاضالب نایین - بافران316-4-99

317-4-99
اجرای فوندانسیون بتنی جهت نصب 
الکتروفنس تصفیه خانه آب گلپایگان

1،806،979،25591،000،000جاری

 مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق292 : 
تا ساعت  15:00روز شنبه به تاریخ  99/12/23

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: ازساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 99/12/24
دريافت اسناد: سايت اينترنتی

WWW.abfaesfahan. ir شركت آب و فاضالب استان اصفهان
WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات

شماره تلفن گويا:  6680030-8 3 -  031
)داخلی 395 (

شهرداری منظریه در نظر دارد باستناد مصوبه 3 صورتجلسه شماره 134 مورخ 3/ 3/ 99 و مصوبه 1 صورتجلسه 159 
مورخ 24/ 9/ 99 شورای اسالمی شهر منظریه تعدادی از پالک های کارگاهی و تجاری واقع در مجتمع کارگاهی شیخ 

بهائی، زمین های سطح شهر و 22 پالک زمین مسکن مهر را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا متقاضیان 

می توانند جهت دریافت اسناد مزایده همه روزه در ساعات اداری به امور مالی شهرداری مراجعه فرمایند.

آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد: روز سه شنبه مورخ 19/ 12/ 99 
محل دریافت اسناد مزایده: واحد مالی شهرداری منظریه 

محل تحویل اسناد مزایده: دبیرخانه محرمانه شهرداری منظریه
 تاریخ بازگشایی اسناد: روز سه شنبه مورخ 19/ 12/ 99 ساعت 18

www.manzarie.ir                                                 03153282028                                                                     03153282131

شركت آب وفاضالب 
استان اصفهان

شهرداری منظریه

م الف:1097019 

وفات حضرت زینب )س( بانوی بزرگ اسالم را تسلیت می گوییم

 واعظی: بهره برداری از پل آفتاب، اقدامی ارزنده جهت  نوروزی: وعده ها را یکی پس از دیگری محقق کردیم 
بازگشایی گره های ترافیکی و اهمیت به محیط زیست  

درخشش آفتاِب تاباِن آسماِن اصفهان
با حضور رییس دفتر رییس جمهور در اصفهان، پل آفتاب و خیابان های تابان و آسمان به صورت رسمی، افتتاح شد؛
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نماینده روسیه در سازمان های بین المللی با اشــاره به برگزاری جلسه 
شورای حکام آژانس در روز دوشــنبه، تاکید کرد: اطمینان از پیش بردن 
مباحث به گونه ای که بر تالش ها برای احیــای کامل برجام تاثیر منفی 

نگذارد، وظیفه همه اعضای این نهاد است.
میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در ســازمان های بین المللی در وین 
اتریش، در توئیتی از برگزاری جلسه شورای حکام آژانس در روز دوشنبه 

با تمرکز بر موضوع ایران خبر داد.
وی در این باره نوشت: جلسه مارس شــورای حکام آژانس بین المللی 
انرژی اتمی روز دوشنبه )۱۱ اســفند مصادف با اول مارس( آغاز خواهد 

شد. ایران بار دیگر در مرکز توجه قرار خواهد داشت.
اولیانوف  در ادامه افزود: مسئولیت مشترک همه ۳۵ عضو آن اطمینان 
از این اســت که مباحث )حتی در صورت داغ شــدن( بــر تالش های 

دیپلماتیک با هدف احیای کامل برجام تاثیر منفی نگذارد.
شــبکه خبری بلومبرگ نیز روز پنجشنبه در گزارشــی نوشت که آمریکا 
به دنبال جلب حمایت کشورها برای انتقاد از ایران بر سر تشدید برنامه 
هسته ای اش در جلســه آتی شــورای حکام آژانس بین المللی انرژی 

اتمی است.
بر اساس این گزارش، آمریکا قرار است در جلسه آتی شورای حکام آژانس 
اتمی که در وین برگزار خواهد شد، حمایت دیگر کشورها برای انتقاد از ایران 

بابت تشدید برنامه هسته ای خود را جلب کند.
دیپلمات های آمریکا روز پنجشنبه سندی را توزیع کردند که شکایت های 
آمریکا از ایران در آن فهرست شده بود و از ایران می خواست که همکاری 

کاملی با بازرسان آژانس اتمی داشته باشد.
این سند پیشنهادی »نگرانی عظیمی را نسبت به یافته های آژانس اتمی« 

و »نگرانی آژانس اتمی نسبت به همکاری ایران« را ابراز می کند.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا حاضر به اظهار نظر در این باره نشد.

دو مقام اروپایی تایید کرده اند که این ســند را دریافــت کرده و در حال 
خواندن محتوای آن هستند.

رافائل گروســی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز در گفت و 
گویی اختصاصی با شبکه ان. اچ. کی، هشدار داد که اگر ایران و قدرت های 
جهانی از جمله آمریکا درباره فعالیت هسته ای ایران به توافقی نرسند، 
جامعه بین المللی به خاطر پیشرفت هسته ای ایران با  »شرایطی کامال 

جدید«  مواجه خواهد شد.
گروسی با اشاره به هشدار ایران در زمینه کاهش جدی دسترسی آژانس 
برای انجام دادن بازرســی هایش در ایران در پی لغــو اجرای داوطلبانه 
پروتکل الحاقی، گفت که  این موضوع را  »از همان ابتدا بستر جدی دانسته 
بود« و همین امر باعث تعجیل او برای سفر به تهران برای مذاکرات شد. 
وی لغو اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی از ســوی ایران را  »شکستی 

جدی« برای جامعه بین المللی تلقی کرد. 
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت که این نهاد بین المللی برای 
مدتی تا سه ماه، سامانه ای برای تداوم گردآوری اطالعات با دوربین ها و 
دیگر تجهیزات نظارتی نصب شده در تاسیسات ایران ایجاد کرده است. 

گروسی ادامه داد که اگر ایران و کشــورهایی که در این باره نگرانی هایی 
دارند،  به توافقی سیاسی برسند،  آژانس قادر خواهد بود به این داده ها 
دسترسی داشته باشد و به خاطر متوقف شدن اجرای پروتکل الحاقی از 

سوی ایران،  »راه دیگری« برای  گردآوری چنین اطالعاتی وجود ندارد. 
وی با اشاره به روزنه ای که تا سه ماه باز است، اظهار کرد که  فضایی برای 
تمامی بازیگران از جمله ایران برای ادامه دادن به مذاکراتشان وجود دارد. 
مدیرکل آژانس افزود که فکر می کند اگر هیچ توافق سیاسی ای وجود 
نداشته باشــد، نه تنها آژانس بین المللی انرژی،  بلکه جامعه جهانی با  

»شرایطی کامال جدید« مواجه خواهد شد. 
مجلس شورای اســالمی ایران با گذشــت نزدیک به دو سال از خروج 
آمریکا از توافق  هسته ای،  متحمل شدن تحریم های بازگردانی شده و 
تحریم های جدید از سوی این کشور و بدعهدی کشورهای اروپایی در عمل 
به تعهدات شان در زمینه پیدا کردن راهکاری عمل گرایانه برای کاهش تاثیر 
تحریم ها و عادی سازی روابط اقتصادی با ایران، تصویب کرد که ایران 

اجرای پروتکل الحاقی را متوقف خواهد کرد. 
به موجب این اقدام،  بازرسی های آژانس در ایران محدود خواهد شد. 

عالوه بر این، پس از دیدار رافائل گروسی با مقامات ایرانی در سفری که 
اخیرا به تهران داشت، معاون رییس جمهور کشورمان و رییس سازمان 
انرژی اتمی جمهوری اسالمی ایران و مدیرکل آژانس بین المللی انرژی 

اتمی بیانیه مشترک منتشر کردند.
سازمان انرژی اتمی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی، روح همکاری 
و اعتماد متقابل تقویت شــده که به بیانیه مشترک ۵ شهریور ۱۳۹۹ در 
تهران منجر شد و اهمیت تداوم آن همکاری و اعتماد را مورد یادآوری و 

تایید مجدد قرار دادند.
 ســازمان، آژانس را مطلع کرد که به منظور پای بنــدی به قانون مصوب 
مجلس شورای اسالمی )قانون( تحت عنوان »اقدام راهبردی برای لغو 
تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران« )قانون(، ایران اجرای اقدامات 
داوطلبانه، آنگونه که در برجام آمده را از۵ اسفند ۱۳۹۹ متوقف خواهد کرد.

 با در نظر گرفتن موارد فوق و به منظور تداوم فعالیت های راستی آزمایی و 
نظارت آژانس، سازمان و آژانس نسبت به موارد زیر توافق کردند:

۱- ایران به اجرای کامل و بدون محدودیت موافقت نامه جامع پادمان 
خود با آژانس، همانند قبل، ادامه خواهد داد.

۲- یک تفاهم فنی دوجانبه موقت، ســازگار با قانون، که به موجب آن 
آژانس به فعالیت های ضروری راســتی آزمایی و نظــارت خود )طبق 

فهرست فنی پیوست( برای مدت تا سه ماه ادامه خواهد داد.
۳- مرور منظم این تفاهم فنی با هدف اطمینان از حصول به اهداف آن.

ایران؛ محور گفت وگوی ملک سلمان و جو بایدن
پادشاه عربستان و رییس جمهور آمریکا در تماسی تلفنی در رابطه با ایران رایزنی کردند.سلمان بن 
عبدالعزیز ، پادشاه ســعودی با جو بایدن ،رییس جمهور آمریکا تلفنی گفت وگو کرد. در این گفت 
وگو در رابطه با مهم ترین تحوالت و مســائل منطقه از جمله فعالیت های ایران بحث و رایزنی شد. 
همچنین دو طرف در ایــن تماس در رابطه با آنچه رفتارهای ثبــات زدای ایران در منطقه و حمایت 
از تروریســت ها نامیدند، رایزنی کردند.در این راستا پادشاه عربســتان از آمریکا به خاطر دفاع از 
کشــورش در مقابل چنین تهدیدهایی تقدیر و تشــکر کرد و بایدن نیز تاکید کرد که آمریکا اجازه 
دستیابی ایران به سالح هســته ای را نخواهد داد. در این گفت وگو دو طرف در رابطه با مسئله یمن 

نیز بحث و رایزنی کردند.

تاکید نخست وزیر مکلف لیبی بر روابط خوب کشورش با تهران
نخســت وزیر مکلف لیبی تاکید کرد که کشــورش روابط خوبی با ایران دارد.به نقــل از المیادین، 
عبدالحمید الدبیبه، نخست وزیر مکلف لیبی تاکید کرد که کشورش روابط دینی، اخالقی و مردمی 
خوبی با جمهوری اسالمی ایران دارد. وی همچنین گفت که روابط لیبی با ترکیه نیز متمایز خواهد بود.

سیاست های مداخله جویانه اسراییل علیه ایران
مشاور امنیت ملی رژیم صهیونیستی خواستار رسیدگی جداگانه به مسئله برنامه هسته ای و رفتار 
منطقه ای ایران شد. به نقل از اکسیوس، دو منبع مطلع اعالم کردند که مئیر بن شبات، مشاور امنیت 
ملی رژیم صهیونیستی دو هفته پیش در تماسی ویدئویی با جیک سالیوان، همتای آمریکایی خود 
گفته است که از نظر اسراییل در مذاکرات آینده، باید به برنامه هسته ای و رفتارهای منطقه ای ایران 

به صورت جداگانه رسیدگی شود.

گفت وگوی وزیرخارجه فرانسه با »گروسی« در مورد ایران
وزیر خارجه فرانســه حمایت کامل از اقدام آژانس  بین المللی انرژی اتمی بــرای انجام فعالیت 
راســتی آزمایی اش در ایران را ابراز کرد.معاون وزیر خارجه فرانسه با صدور بیانیه ای از دیدار ژان ایو 
لودریان، وزیر خارجه این کشور با رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی خبر داد و 
نوشت: وزیر خارجه از کار بی طرفانه و حرفه ای آژانس تقدیر کرد و حمایت کامل خود از تالش های 
انجام گرفته توســط مدیرکل آژانس درخصوص تــداوم اجرای ماموریت آژانــس و فعالیت های 
راستی آزمایی و کنترل وظایف ایران ذیل تعهدات بین المللی اش را ابراز کرد.در این بیانیه آمده که 
وزیر خارجه فرانسه بار دیگر بر نگرانی عمیق خود درخصوص توقف اجرای پروتکل الحاقی توسط 

ایران تاکید کرده است.

واکنش ایران به خبرهای منتشر شده در رسانه های پاکستان
سخنگوی وزارت امور خارجه به برخی اخبار منتشر شده در رســانه های پاکستان درباره چگونگی 
وقوع درگیری های اولیه با قاچاقچیان سوخت در مرز مشترک ایران و پاکستان واکنش نشان داد. 
سعید خطیب زاده با توجه به برخی اخبار منتشر شده در رسانه های پاکستان درباره چگونگی وقوع 
درگیری های اولیه با قاچاقچیان سوخت در مرز مشترک ایران و پاکستان اظهار کرد: موضوع از طرف 
مقامات صالحیت دار و مسئول در جمهوری اســالمی ایران تحت بررسی است و با توجه به تحویل 
جسد یک ایرانی طی صورتجلسه مشترک از سوی پاکستان به ایران این موضوع توسط مرزبانان 
درجه یک در دو کشور در دست بررسی است و بر اســاس نتایج گزارشات آنها اقدامات الزم توسط 

نیروهای مرزبانی در مرزهای مشترک و وزارت امورخارجه به عمل خواهد آمد.

سیاستکافه سیاست

برگزاری جلسه شورای حکام آژانس با تمرکز بر موضوع ایران

چندنکته درباره حادثه سراوان؛

 پس چرا به پاکستان اعتراض نمی کنید؟
عصرایران، رضا غبیشاوی درباره حوادث اخیر در منطقه ســراوان سیستان و بلوچستان 

می توان به نکات زیر اشاره کرد.
۱- روز دوشــنبه قبل، در شهرستان ســراوان و در نقطه مرزی ایران با پاکســتان، تعداد زیادی 

سوخت بر تجمع می کنند. به سمت آنها 
شلیک می شــود و چند نفر کشته می 
شوند. مسئوالن و رسانه های رسمی و 
اصلی سکوت می کنند. فردا یعنی روز 
سه شنبه تجمع اعتراض آمیزی در شهر 
سراوان به ویژه در مقابل فرمانداری در 
این شهر، برگزار می شــود. اعتراضات 
به خشونت کشــیده می شود. بخشی 
از معترضین به ســاختمان فرمانداری 
حمله می کننــد و تخریب هایی در این 

ساختمان صورت می گیرد. دوباره سکوت مسئوالن و رســانه های رسمی ادامه می یابد تا اینکه 
در عصر روز سه شــنبه، معاون امنیتی استانداری سیستان و بلوچســتان توضیحاتی را از طریق 

صداوسیما ارائه می کند.
سوال اینجاست؛ چرا مسئوالن در استان و تهران، همان روز دوشنبه اطالع رسانی نکردند و درباره 
حوادث دوشــنبه توضیح ندادند؟ چرا آنها حداقل با یک روز تاخیر در این زمینه یعنی عصر ســه 

شنبه، توضیح دادند؟ 
آیا مســئوالن و رســانه های اصلی نمــی دانند با این ســکوت و خــودداری از اطالع رســانی 
به موقــع، عمال افــکار عمومــی را در یــک وضعیــت انتظــار و تعلیق قــرار می دهنــد؟ افکار 
 عمومی و مــردم در این شــرایط چــه بایــد بکننــد؟ از کجا بایــد اطالعــات مورد نیــاز خود

 را کسب کنند؟
این روش اطالع رسانی نه تنها از اعتبار مسئوالن و رســانه های رسمی و اصلی می کاهد بلکه آن 
را به مرز نابودی می کشاند. این رفتارهای مسبوق به ســابقه، مرجعیت رسانه های داخلی را نیز 

به چالش می کشد.
روشی که مسئوالن و رســانه های اصلی برای پوشــش خبری این حادثه در پیش گرفتند دقیقا 
همان روش قدیمی است؛ روش اشــتباه متعلق به دوره قبل از اینترنت و موبایل. روشی که روز 
به روز با وجود اینترنت و موبایل و ماهواره و رســانه ها و ارتباطات فعلی، فاجعه بودن آن بیشتر 

عیان می شود.
مســئوالن  و  مــردم  تعامــالت  افزایــش  و  مشــکالت  دنبــال کاهــش  بــه  گــر  ا
ینکــه مســئوالن بــه ســرعت دربــاره موضوعــات  هســتیم راهــی نیســت جــز ا
کنــش نشــان دهنــد و رســانه هــا همیشــه در صحنــه حــوادث و اتفاقــات  مهــم وا

 حاضر باشند.
نکته دیگر اینکه؛ به گفته معاون امنیتی اســتاندار سیستان و بلوچســتان در اثر شلیک از سوی 
ماموران پاکستان به سمت تجمع کنندگان در ایران، یک نفر کشته شده است. وی همچین گفته 
بعضی از تجمع کنندگان سوخت بر، به یک پاسگاه مرزی حمله کردند که در این حادثه هم یک نفر 
کشته شده؛ اما هنوز مشخص نیست این فرد هم در اثر شلیک گلوله از پاکستان کشته شده یا در 
حادثه پاسگاه. چرا مسئوالن ایرانی به دولت پاکستان بابت قتل شهروندان ایرانی اعتراض نمی 

کنند؟ چرا وزارت خارجه ایران، سفیر پاکستان را احضار نکرد؟
 چرا مســئوالن ایرانی موضع گیری نکردند؟ چرا در کمترین حجم و پایین ترین ســطح ممکن 

موضع گیری می کنند؟

خبر روز

انتقاد »واعظی« به »قالیباف«:

 با وجود آنکه در همه جلسات حضور 
داشت، مجلس را توجیه نکرد

رییس دفتر رییس جمهوری گفــت: طی توافق 
ســازمان انرژی اتمی با آژانس، صلح آمیز بودن 

برنامه هسته ای خود را به دنیا نشان دادیم.
»محمود واعظی« درباره توافق ایــران با آژانس 
بین المللی انرژی اتمی، گفت با آژانس به توافق 
رسیدیم. موضوع توافق بســیار روشن است. در 
مدتی که اجرای پروتکل هــا را متوقف می کنیم، 
بازرســی  ســرزده را به هیچ وجه نمی پذیریم و 
به بازرســی  مجوز نمی دهیم.واعظی اضافه کرد: 
دسترســی آنها به دوربین ها به طــور کلی قطع 
می شود و نوار را برای خودمان ثبت و ضبط می کنیم 
و آنها اصال به نوار دسترسی نخواهند داشت.  مگر 
آنکه در آینده همه موضوعات حل شــود و طرف 
مقابل به همــه موارد برجامی متعهد شــود. اگر 
تحریم های برجامی و هم چنین تحریم هایی که 
بی دلیل و بی اساس توسط دولت ترامپ هم وضع 
شده برداشته شــود، در آن صورت آمادگی داریم 
حتی نواری که پیش خود نگه داشته ایم را به آنها 
بدهیم و این توافقی بود که بین ســازمان انرژی 
اتمی و آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام شد.

رییس دفتر رییس جمهوری یادآور شد: نتیجه 
این توافق این است که می خواستیم به آژانس 
بگوییم بنا نداریم در رابطه با فناوری هسته ای 
کار غیرصلح آمیز انجام دهیم.وی در واکنش به 
اظهارات و رفتار برخی نمایندگان پس از توافق با 
آژانس بین المللی اتمی و همچنین فرمایش ها 
و تاکیدات رهبر معظم انقالب مبنی بر دو صدا 
بودن دولت و مجلس، خاطرنشان کرد: کاری 
که دولت کرد شفاف و روشن و بر اساس بحثی 
است که در شورای عالی امنیت ملی داشته ایم؛ 
اقدام دولت روشن است و از نظر ما قانون کامال 
اجرا شده است.واعظی ادامه داد: مجلس بدون 
اینکه با دولت صحبت کند و یا جلسه ای داشته 
باشــد، کاری انجام داد، با وجود اینکه رییس 
مجلس در همه جلسات بود و با توجه به حضور 
او هم در جلسه  دبیرخانه و هم در شورای عالی 
امنیت ملی و همچنین مصوبه ای که بعد از تایید 
مقام معظم رهبری ابالغ شــد، وظیفه داشت 

مجلس را توجیه کند که چنین نشد.

یادداشت

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در اظهاراتی »تحریم« 
و »تهدید نظامی« را تنها راه بــرای مقابله با اقدامات 
جمهوری اسالمی ایران دانســت .به نقل از اورشلیم 
پســت، بنیامیــن نتانیاهــو، نخســت وزیر رژیــم 
 News ۱۳ Channel صهیونیستی در گفت وگویی با
مدعی شد که اســراییل نمی تواند روی هیچ توافقی 
با ایران حســاب باز کند. وی تصریح کرد: ما از تاریخ 
درس گرفته ایم که اگر تنها روی یک توافق حساب باز 
کنید، در اشتباه هستید. تنها چیزهایی که جلوی دست 
یافتن به سالح هسته ای را می گیرند یا دستیابی به 
این سالح ها را آهسته تر می کنند، تهدیدهای نظامی 
معتبر و یا تحریم های سخت هستند.ادعای تالش 
ایران برای دست یابی به سالح هســته ای در حالی 
توسط نخســت وزیر رژیم صهیونیستی مطرح می 

شود که مقامات جمهوری اسالمی ایران ضمن تاکید 
بر ماهیت صرفا صلح آمیز برنامه هسته ای کشورمان، 
همواره خاطر نشــان می کنند که ایران هرگز به دنبال 
دستیابی به ظرفیت تولید ســالح هسته ای نبوده و 
نیست.پیش از این نیز یک شبکه عبری گزارش داد 
رژیم صهیونیستی در تالش است تا تروئیکای اروپایی 
را قانع کند که توافق هســته ای با ایران را به وضعیت 
اصلی بازنگردانند. به نقل از شبکه کان ۱۱، اسراییل در 
حال انجام تالش های بسیار است تا فرانسه، آلمان 
و انگلیس را قانع کند که توافق هســته ای با ایران را 
به وضعیت اولیه خود بازنگردانند.به گفته این شبکه 
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در 
تالش اســت تا مفاد توافق را مطابق با چشم انداز و 
منافع اســراییل اصالح کند. همچنین پایگاه خبری 

عربی ۲۱، نیز اخیرا اعالم کرد کــه بنیامین نتانیاهو، 
نخست وزیر رژیم صهیونیســتی برخی از مشاوران 
پیشــین خود در امور امنیت داخلی را دعوت کرده و 
به دنبال اتخاذ سیاست های جدید در رابطه با برخی 
اهداف دولت آمریکا در مورد پرونده هسته ای ایران 
است.این پایگاه اعالم کرده که نتانیاهو اشخاصی را 
برای این موضوع انتخاب کرده است که معموال مواضع 
تندی علیه تهران اتخاذ می کنند و این امر مقدمه ای 
برای تشکیل یک تیم برای سیاست گذاری در رابطه با 

مسئله هسته ای ایران است.

نتانیاهو: 

»تحریم« و »تهدید نظامی« تنها راه برای مقابله با ایران است

امام جمعه مشهد:

 متاسفانه زن و همسر در خانه همدیگر را با اسم کوچک صدا می زنند
امام جمعه مشهد گفت: متاسفانه با تاثیر فرهنگ غرب، زن و همســر در خانه همدیگر را با اسم کوچک صدا می زنند. در الیه اول زندگی که صمیمیت بین زن 

و شوهر حاکم است اگر همدیگر را با اسم کوچک صدا بزنند مانعی ندارد، اما در الیه دوم که الیه ظاهری زندگی است باید حرمت زن و شوهر حفظ شود.
حجت االسالم والمسلمین سید احمد علم الهدی در خطبه های این هفته نماز جمعه که در حرم مطهر رضوی برگزار شد، اظهار کرد: کالم ما در خطبه اول درباره 
عمل به تقوا در ارتباطات خانوادگی و رابطه بین همسران بود، به مناسبتی که با میالد حضرت علی)ع( مقارن است چند نمونه از سیره زندگی ایشان را عرض 
می کنم.امام جمعه مشهد افزود: فرهنگ زندگی خانوادگی امام علی)ع( به صورتی بود که ورودشان را با ســالم اعالم می کردند و زمانی که صدای موال بلند 
می شــد حضرت زهرا)س( بالفاصله با صورتی خندان به استقبال ایشــان می رفتند.وی با اشاره اینکه در بین ما شــیعیان این فرهنگ حاکم بود، بیان کرد: 
متاسفانه با تاثیر فرهنگ غرب زن و همسر در خانه همدیگر را با اســم کوچک صدا می زنند، در الیه اول زندگی که صمیمیت بین زن و شوهر حاکم است اگر 

همدیگر را با اسم کوچک صدا بزنند مانعی ندارد، اما در الیه دوم که الیه ظاهری زندگی است باید حرمت زن و شوهر حفظ شود.

وز عکس ر

احتمال ورود 
عروس پرحاشیه 

سلطنتی به سیاست
زوج مگان و هری بعد از جلســه 
محرمانه با یکی از سران دموکرات، 
تصمیم خود را برای ورود به دنیای 
سیاست با این دموکرات کارکشته 
در میان گذاشتند. این زوج با این 
کار خــود قیل و قــال بزرگی را در 
میان خانواده سلطنتی انگلستان 

به راه انداختند. 
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واگذاری ناموفق یک کارخانه کاشی متعلق به سازمان تامین اجتماعی؛

ظرفیت کارخانه به ۶0 درصد رسیده است
حدود ۸ سال و ۶ ماه از زمان واگذاری کارخانه کاشی نیلوی گلدشت نجف آباد اصفهان به بخش 
خصوصی می گذرد. گویا، بحران در این کارخانه با ۴۱ سال سابقه تولید و کسب عنوان صادرکننده 
نمونه کشور از دوران »خصوصی سازی« آغاز شد و اوج دوران رکود را نیز تجربه کرد. خبرها حاکی 
از آن است که این کارخانه همچنان وضعیت باثباتی ندارد و مشکالت آن روندی صعودی دارد.بنا 
به گفته نماینده نجف آباد در مجلس، در قرارداد واگذاری بنا بوده تا مبلغ مورد نظر در سه مرحله از 
سوی خریدار به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود؛ در حالی که خریدار یک قسط پرداخت 
کرده است. منابع این قسط از محل فروش وسایل داخل کارخانه تامین می شود.پس از واگذاری 
به بخش خصوصی، این کاشی سازی دچار مشکالت مدیریتی و نقدینگی شد و در پی آن کارگران 
بارها مقابل کارخانه، فرمانداری و اســتانداری اصفهان تجمع کردنــد و دریافت حقوق و مزایای 
خود و برطرف شدن این واحد تولیدی را خواستار شــدند.محمد مغزی ،رییس اداره تعاون، کار 
ورفاه اجتماعی نجف آباد درباره این واحد تولیدی توضیح داد: واحدهایی از این دســت، شرایط 
مختص به خودشان را دارند. این کارخانه متعلق به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی بود که 

در شهریور ۹۱ به شرکت سفیر تجارت اسپادانا واگذار شد.
وی ادامه داد: در زمان واگذاری، این شرکت با ۸۷ درصد از ظرفیت داخلی خود کار می کرد؛ این 
روزها، ظرفیت این کارخانه به ۶۰ درصد توان تولیدی خود رسیده و ۲۷۰ کارگر در سه شیفت کاری 
در حال حاضر اشتغال دارند.در سال ۹۵، این کارخانه به طور کامل تعطیل شد و چرخ های تولید 
از حرکت ایســتاد. پس از راه اندازی مجدد در آذرماه ۹۷، حدود ۳۰ درصــد از کارگران به کار خود 
بازگشتند.به گفته مغزی، تنها کارگرانی توانستند در زمان راه اندازی مجدد به کار خود بازگردند که 

سابقه طوالنی تری داشتند.

 قرارداد ساخت 3500 واحد مسکونی در بهارستان
اصفهان امضا شد

 قرارداد ساخت سه هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی در شهر بهارســتان اصفهان در قالب طرح »اقدام 
ملی«، روز چهارشنبه در این شهر به امضا رســید. این قرارداد بین مدیرعامل شرکت عمران شهر 
جدید بهارستان و مدیرعامل شرکت کوزو پارس امضا و مقرر شد این شرکت ظرف مدت ۲ سال 
این واحدها را احداث کند.مدیرعامل شــرکت عمران بهارستان در مراســم امضای این قرارداد 
گفت: در آستانه میالد با ســعادت حضرت امیرالمومنین علی)ع(، قرارداد ساخت سه هزار و۵۰۰ 
واحد طرح اقدام ملی مســکن بهارستان به شــرکت کوزو پارس ابالغ شــد.محمدرضا احمدی 
افزود: همزمان، عملیات تجهیز کارگاه ساختمانی و آماده سازی اراضی طرح اقدام ملی مسکن 
به مســاحت یک میلیون و هشــتصد و پنجاه هزار مترمربع نیز در این شــهر جدید آغاز شد.وی 
خاطرنشان کرد: شرکت عمران بهارستان، یکی از شرکت های پیشتاز در احداث واحدهای اقدام 
ملی مسکن در سطح کشور اســت که با استقبال بســیار خوب متقاضیان نیز همراه شده است.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید بهارستان اضافه کرد: واحدهای مسکونی در طرح اقدام ملی 
و تولید مســکن برای متقاضیان شهر اصفهان در شهرهای جدید بهارســتان و فوالدشهر ساخته 

می شود. 
وی یادآور شد: سهم استان اصفهان در طرح اقدام ملی مسکن ساخت ۷۰ هزار و ۷۸۰ واحد است 
که از این میزان ۴۱ هزار و ۵۰۰ واحد در سه شهر جدید بهارستان، فوالدشهر و مجلسی و ۲۹ هزارو 

۲۸۰ واحد در دیگر شهرهای استان احداث خواهد شد.
احمدی، طرح اقدام ملی مسکن را از جمله طرح های مهم دولت برشــمرد و گفت: دستیابی به 
اهداف نهایی این طرح، به تعامل مناسب و همکاری ویژه تمام دستگاه های اجرایی و متقاضیان 

نیاز دارد.

رییس دفتر رییس جمهور :

 دولت اهتمام ویژه ای به استان اصفهان دارد

رییس دفتر رییس جمهور  و سرپرســت نهاد ریاست جمهوری به منظور 
ارزیابی و افتتاح شــماری از طرح های عمرانی و تولیدی استان عصر روز 
پنجشنبه وارد اصفهان شد و در فرودگاه شــهید بهشتی این شهر از سوی 
عباس رضایی، استاندار و مقامات محلی مورد استقبال قرار گرفت.محمود 
واعظی در بدو ورود به اصفهان گفت: رییس جمهوری ۱۳۰ میلیارد تومان 
برای پنج پروژه  استان اصفهان که تا ۲ ماه آینده به اتمام می رسد اختصاص 
داده است.وی  افزود: در سفری که ریاســت جمهوری به استان اصفهان 
داشتند بیش از ۳۰ پروژه طراحی و ۲۴ پروژه قطعی شد و مابقی باالی ۷۰ 
درصد پیشرفت دارند.رییس دفتر رییس حمهور ادامه داد: استان اصفهان 
همواره در تمام دولت ها یکی از استان های بسیار مهم و تاثیرگذار در بخش 
اقتصادی، صنعت، فرهنگی و گردشــگری بوده است.واعظی یادآور شد: 
طبیعی است که دولت تدبیر و امید از همان سال های اول اهتمام ویژه ای 

به این استان به ویژه در توسعه و اجرای پروژه های بزرگ داشته است.

توسعه اشتغال، اولویت اصلی دولت تدبیر و امید بوده است
رییس دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری در نخسین روز سفر ۲ روزه 
خود با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان دیدار کرد. واعظی 
در این دیدار توسعه اشتغال در کشور را از اولویت های اصلی دولت برشمرد 
و گفت: با اجرای طرح ها و پروژه های توسعه ای و زیرساختی در اصفهان در 
دولت تدبیر و امید تالش شده که اشتغال زایی پایدار در این استان افزایش 

یابد.وی   حمایت از بخش خصوصی و جذب سرمایه سرمایه گذاران خصوصی 
در حوزه تولید را مورد تاکید قرار داد و  افزود: این دولت همیشــه بر کاهش 
تصدی گری نهادهای دولتی تاکید داشته و برای فراهم کردن بستر فعالیت 
هر چه بیشتر بخش خصوصی تالش کرده است.رییس دفتر رییس جمهور 
از استان اصفهان به عنوان یکی از استان های مهم و تاثیرگذار کشور نام برد 
و اظهارداشــت: دولت تدبیر و امید توجه ویژه ای بــه اصفهان به عنوان یکی 
از قطب های گردشگری و صنعتی کشــور دارد.وی بیان کرد: اصفهان از نظر 
صنعتی، گردشگری، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی از اهمیت باالیی برخوردار 
است و به همین خاطر در همه دولت ها از جمله دولت تدبیر و امید مورد توجه 
خاص و ویژه ای بوده است.واعظی تصریح کرد: در سال های فشار حداکثری 
و جنگ اقتصادی دشــمن، بخــش خصوصی در افزایــش تولید و تامین 
نیازمندی های کشور نقش خوبی ایفا کرده است.وی با اشاره به شیوع ویروس 
کرونا در کشور، برنامه های مدیریت استان در کنترل و مهار بیماری کرونا را 
بسیار خوب و نتیجه بخش توصیف کرد و گفت: علمای استان به ویژه نماینده 

محترم ولی فقیه نقش مهمی در این موفقیت داشتند که جای تقدیر دارد.

سیاست دولت تا برداشته نشدن تحریم، کنترل ارزهای صادراتی است
رییس دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری در ادامه سفر به اصفهان در 
جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و تجلیل از صادرکنندگان 
اســتان شــرکت کرد. واعظی در حاشــیه این جلســه گفت: تا زمانی که 

تحریم ها برداشته نشده سیاســت دولت کنترل ارزهای صادراتی است تا 
بتواند نیازمندی های ضروری کشور را وارد کند، پس از برداشتن تحریم ها 
سیاست های ارزی ما متفاوت خواهد شد.وی  افزود: ارزیابی ما در سال 
آینده این است که روابط خارجی و شرایط در عرصه بین الملل تغییر خواهد 
کرد.واعظی ادامه داد: امروز به طور تقریبی بیشتر کشورهای اروپایی، آمریکا 
و مسئوالن آن ها عنوان می کنند فشار حداکثری علیه ایران شکست خورده 
است.رییس دفتر رییس جمهوری گفت: این به این معناست که کشورهای 
مختلف برای آنچه در دوران دولت ترامپ متوقف شده بود، قصد همکاری 
دارند.وی خاطرنشان کرد: سال ۱۴۰۰ سالی متفاوت از امسال و سال ۹۸ و 
۹۷ است که امیدواریم این تحوالت باعث گشایش معیشت و زندگی مردم 
در سراسر کشور به ویژه استان اصفهان باشد.واعظی اظهار داشت: مسئوالن 
اتاق بازرگانی اصفهان فضای مناسبی برای صادرکنندگان و تولیدکنندگان 
به وجود آوردند، گزارش ها حاکی از آن است که بخش اقتصادی اصفهان در 
شرایط تحریم، فشار حداکثری و جنگ اقتصادی خوب برنامه ریزی کرده 
است.وی اضافه کرد: این اســتان همچنین توانسته در شرایط کرونا برای 
صادرات بازارهای خوبی در کشورهای مختلف به وجود بیاورد.رییس دفتر 
رییس جمهوری بیان کرد:  میان اتاق بازرگانی و بخش خصوصی، مسئوالن 
دولتی استان و اســتاندار و مدیران کل بخش های مختلف ارتباط خوبی 

وجود دارد و توانستند با هم افزایی برای حل مشکالت گام بردارند.

افتتاح طرح های مخابراتی اصفهان با 340 میلیارد تومان اعتبار
رییس دفتر رییس جمهوری در دومین روز ســفر به اصفهان در مراسم آیین 
طرح های مخابراتی اصفهان با اعتبار ۳۴۰ میلیارد تومان شرکت کرد.واعظی در 
این مراسم  با بیان اینکه باید تالش ما بر حذف آسیب از فضای مجازی باشد، 
گفت: به دلیل اینکه آسیب کوچکی در فضای مجازی هست نباید از مزایای بی 
نظیر آن غافل شویم.ی افزود: فضای مجازی ۲ بخش دارد یک بخش مربوط به 
کسب و کار، آموزش و فعالیت و بخشی مربوط به اقداماتی است که نباید صورت 
بگیرد که با این بخش از فضای مجازی مخالفیم.وی ادامه داد: همواره شاهد 
این هستیم که اپراتورهای مختلف طی این سال ها متوقف نشدند و همیشه 
فعالیت ها به عنوان خدمت رسانی آماده بود و امروز شاهدیم در استان اصفهان 
۱۰۵۰ طرح با اعتبار ۳۴۰ میلیارد تومان به افتتاح رسیده است. افتتاح پل آفتاب و 
ادامه جاده فرزانگان، آغاز عملیات اجرایی خط ۲ قطارشهری از سمت غرب شهر 
اصفهان، افتتاح مجموعه ورزشی والیت دانشگاه اصفهان، افتتاح طرح شرکت 
قطورسازان اســپادان)تولید انواع لوله اسپیرال( و افتتاح طرح توسعه صنایع 
چینی زرین ایران از دیگر برنامه های سفر محمود واعظی به استان اصفهان بود.

 دیدگاه

وقتی شیرینی شکر به تلخی می زند؛

 تولیدکنندگان پولک و نبات در انتظار کاهش قیمت ها
یکی از مشکالت مهم تولیدکنندگان قند، پولک و نبات در اصفهان افزایش قیمت شکر و کمبود این 
کاال در بازار است و همین مسئله  خسارت زیادی به صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پولک، قند و 
نبات وارد کرده است ، چون مواد اولیه این صنف به طور کلی، شکر است و با کمبود و گرانی این ماده 
قطعا آسیب شدیدی به فعالیت این صنف وارد شده اســت.  محمدرضا قندی، تولیدکننده پولک، 
نبات و قند  اظهار کرد: نخســتین دغدغه یک تولیدکننده، سرمایه در گردش مالی است که در حال 
حاضر به علت افزایش قیمت مواد اولیه، سرمایه در گردش مالی کاهش یافته و همین سبب شده 
است تولیدکننده نتواند تولید کافی داشته باشد.وی با بیان اینکه پولک، نبات و قند ۱۰۰ درصد از شکر 
تولید می شود، افزود: شکر افزایش قیمت شدیدی داشته و با دو نرخی شدن آن خسارت زیادی به 
صنف ما تحمیل شده است.تولیدکننده پولک، نبات و قند اضافه کرد: برای تامین شکر پیگیری های 
زیادی کردیم، اما متاسفانه سازمان صنعت، معدن و تجارت و سایر نهاد ها پاسخگو نیستند.قندی 
گفت: شرایط کرونایی و کاهش ورود مسافر به اصفهان هم به مشکالت مالی ما دامن زده است.وی 
در پاسخ به این سوال که خواسته تولیدکنندگان چیست؟ گفت: یکی از خواسته های تولیدکنندگان 
این است که شکر تک نرخی شود و قیمت مشترک داشته باشد و این صنف در شرایط کرونایی از 

پرداخت مالیات معاف شود.

تعطیلی کارگاه ها به دلیل نبود ماده اولیه
علیرضا شیروانی، رییس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشــندگان پولک، نبات و قند اصفهان 
نیز اظهار کرد: بزرگ ترین مشکل این صنف، افزایش شــدید قیمت مواد اولیه به ویژه شکر است.

وی اضافه کرد: گرانی و دو نرخی شدن شکر سبب شــده مردم در فروشگاه ها با قیمت بهتری این 
کاال را تهیه کنند، اما صاحبان این صنف شکر گران تری بخرند.رییس اتحادیه صنف تولیدکنندگان 
و فروشندگان پولک، نبات و قند اصفهان افزود: ما از طریق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
درخواست شکر کردیم، اما متاسفانه نتوانستیم از حواله دریافتی این سازمان، شکر بخریم، به علت 
اینکه قیمت ها خیلی باالست و تولیدکننده باید سرمایه بیشتری به واحدش اضافه کند.شیروانی 
گفت: ۲۰ تا ۳۰ درصد کارگاه های این صنف تعطیل شــده و نیرو های زیادی بیکار شده اند.وی در 
ادامه گفت: دولت باید در این زمینه پاسخگو باشد، چون هیچ مصوبه ای برای افزایش قیمت شکر 
به صنف ما ابالغ نکرده و فقط این موضوع را اعالم کرده است.رییس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و 
فروشندگان پولک، نبات و قند اصفهان گفت: صنف ما هر سال از بهمن تا خرداد با این مشکل مواجه 

است که باید به شکل اساسی حل شود و امیدواریم هرچه زودتر قیمت ها کاهش یابد.

بازار شکر در انتظار یافتن قیمت توافقی
اسماعیل نادری، معاون بازرگانی ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: سازمان 
حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در تهران برای کاهش قیمت شکر در حال پیگیری است.

وی افزود: شاید این سازمان با تولیدکنندگان و مصرف کنندگان این صنف به توافق برسد و قیمتی 
را مشخص کند تا مشکل حل شود.معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
گفت: ســازمان صنعت، معدن و تجارت حواله هایی را برای صنف و صنعت آماده و اتحادیه ها را از 
دریافت حواله ها مطلع کرده و مــا درحد توان خدمت ارائه می کنیم، امــا در بخش قیمت ها هیچ 
اختیاری نداریم و این قیمت ها از مرکز به ما اعالم می شود.نادری گفت: افزایش قیمت شکر دست 
دولت نیست، چون دولت پیش از این شکر را با ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی وارد می کرد، اما امروز با ارز 
نیمایی واردات شــکر را انجام می دهد.وی در پایان گفت: قطعا با کاهش قیمت دالر، قیمت شکر 
وارداتی هم کاهش پیدا می کند.تولیدکنندگان خواهان تک نرخی شدن شکر هستند که امیدواریم 
پیگیری های ســازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به ثمر برسد و خسارت های وارد 

شده را در آستانه سال جدید جبران کند.

کافه اقتصاد

گزارش

 ضرورت تمرکز بر بازاریابی
 و فروش برای توسعه 

مشاغل خانگی
یک فعال حوزه مشاغل خانگی با بیان اینکه در 
حوزه کارهای دستی و مکرومه بافی مشغول 
به فعالیت اســت، اظهار کرد: در حوزه مشاغل 
خانگی به صورت گروهی بــا هنرجویان خود 
فعالیــت می کنم.مهنــاز نــوری توضیح داد: 
متاسفانه امروز شــرایط اقتصادی کشور حتی 
برای مردان نیز دشــوار است، با این وجود باید 
به فعاالن مشاغل خانگی و افرادی که دغدغه 
فعالیت در این حوزه دارند، کمک شود.این فعال 
حوزه مشاغل خانگی در اصفهان، تصریح کرد: 
یکی از عوامل توسعه مشاغل خانگی، حمایت 
اســت و به طور قطع این حمایت در ابتدا باید 
توســط بخش دولتی انجام شود.وی با انتقاد 
از اینکه برخی قوانین، موجب سنگ اندازی بر 
سر راه فعاالن مشاغل خانگی می شود، اظهار 
کرد: بعضا از پشتیبانان حوزه مشاغل خانگی 
خواسته می شود که افراد زیرمجموعه خود را 
بیمه کنند، در حالی که آنها حتی توان بیمه کردن 
خود را ندارند، از ســوی دیگر از فعاالن اشتغال 
گروهی، حمایتی نمی شــود و در میانه راه تنها 
می شــوند.نوری با بیان اینکه برای حمایت از 
توسعه مشاغل خانگی در وهله نخست بازاریابی 
و فــروش در اولویت قــرار دارد، گفت: اگرچه 
تولیدات خوبی در حوزه مشاغل خانگی انجام 
می شــود، اما فعاالن این حوزه در میانه راه در 
بخــش بازاریابی و فروش دچار مشــکل می 
شوند.وی با بیان اینکه اصفهان معروف به شهر 
صنایع دستی است، گفت: معتقدم این موضوع 
در اصفهان به شدت کمرنگ است، در حالی که 
می توان در حوزه مشــاغل خانگی و در بخش 
صنایع دستی پیشتاز دیگر شهرها باشیم و حتی 
می توانیم در سطح ملی و بین المللی مطرح 
شویم، البته الزمه آن افزایش کیفیت تولیدات، 
تنوع کار و کاهش هزینه های تولید اســت.به 
گفته این فعال حوزه مشاغل خانگی، در حال 
حاضر نقطه ضعف حوزه مشــاغل خانگی، رها 
کردن و حمایت نکردن از فعــاالن این بخش 
اســت که این موضوع باعث ناامیــدی آنها در 

میانه راه می شود.

رییس گروه محیط زیست و سالمت غذای سازمان 
جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به ویژگی های 
محصوالت گواهی شــده اظهار داشــت: محصوالت 
گواهی شده زیرنظر کارشناس تولید و آنالیز می شود 
و باقی مانده سموم، فلزات سنگین و نیترات در آن ها 
وجود ندارد و یا زیر حد آسیب زایی است.حسنعلی 
رحیمی افزود: محصول گواهی شــده یک محصول 
سالم و قابل اعتماد و دارای کد اختصاصی برای هر 
محصول است که نشان از سالمت و کیفیت محصول 
در فرآیند تولید دارد.رحیمی در خصوص روند تولید 
محصوالت کشــاورزی گواهی شــده و نحوه نظارت 
بیان کرد: کارشــناس ناظر در هر شهرستان با توجه 

به دستورالعمل محصوالت انتخابی از مراحل قبل از 
کاشت، داشت و برداشت نظارت می کند.وی تصریح 
کرد: بعد از مراحل برداشت، شرکت های ممیزی طرف 
قرارداد با سازمان استاندارد کار ممیزی محصوالت را 
انجام و در سامانه ای بارگذاری و محصوالت کشاورزی 
کد دریافــت می کند.رییس گروه محیط زیســت و 
سالمت غذای سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 
در خصوص قیمت این محصــوالت گفت: باتوجه به 
فرآیند نظــارت و کنترل کیفــی در مراحل مختلف و 
کدگیری، این مراحل هزینه هایــی اضافه به همراه 
دارد و قیمت این محصوالت در مقایسه با محصوالت 
بدون کد،کمی باالتر اســت.رحیمی با اشاره به نحوه 
بسته بندی و عرضه محصوالت به بازار اظهار داشت: 
این محصوالت به دلیل خاص بــودن، نمی تواند در 
میدان میوه و تره بار عرضه شود و بازار مخصوصی برای 
فروش و عرضه این محصوالت در نظر گرفته می شود.

وی با اشاره به انتخاب انواع محصوالت گواهی شده 
افزود: سال گذشته روند تولید محصوالت گواهی شده 
در ۴ شهرستان و ۴محصول گوجه فرنگی، پیاز، سیب 
زمینی و سیب درختی بود.رییس گروه محیط زیست 
و سالمت غذای ســازمان جهاد کشــاورزی استان 
اصفهان بیان کرد: امسال در نظر داریم در کل استان 
دستورالعمل های تولید گواهی شده برای  محصوالتی 
چون گوجه فرنگــی گلخانه ای و فضــای باز، خیار 
گلخانه ای و فضای باز، پیاز، پسته، انار، خربزه، ذرت، 
لوبیا، ســیب زمینی، انگور، خرما، هندوانه و اسفناج 
را انجام دهیم.وی با اشــاره به استقبال کشاورزان از 
همکاری برای تولید محصوالت گواهی شده تصریح 
کرد: اســتقبال کشاورزان در حد متوســط بوده، چرا 
که در اجرای این طرح بایــد آموزش های کاربردی و 
نظارت بر روند تولید از مرحله قبل از کاشت تا برداشت 

صورت گیرد.

رییس گروه محیط زیست و سالمت غذای سازمان جهاد کشاورزی استان :

13محصول کشاورزی گواهی شده در سبد اصفهانی ها قرار می گیرد

برای اجرای ۲ طرح منتخب؛

45 درصد از بودجه صندوق نوآوری و شکوفایی کشور به اصفهان رسید
رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گفت: ۱۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار که معادل ۴۵ درصد از کل بودجه قرارداد موسوم به »هم سرمایه گذاری« صندوق نوآوری 
و شکوفایی کشور است به ۲ طرح منتخب از اصفهان تخصیص داده شد.بر اساس ماده پنج قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها 
و اختراعات مصوب سال ۱۳۸۹، در راستای تحقق اقتصاد دانش بنیان و فناوری محور و تکمیل زنجیره ایده تا بازار، نهادی مالی به نام »صندوق نوآوری و شکوفایی« در 
اواخر سال ۱۳۹۱ تاسیس شد که هدف نهایی آن کمک به رونق اقتصادی کشور از طریق حوزه های دانش بنیان و فناوری های برتر است.جعفر قیصری در مراسم تقدیر از 
واحدهای فناور برتر در ارزیابی ساالنه شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان در سالن اجتماعات سروش شهرک علمی و تحقیقاتی استان افزود: این ۲ طرح جزو هفت طرح 
منتخب از بین ۳۵ طرح کشوری است که ۲۰ درصد هزینه اجرای آنها از سوی شهرک علمی تحقیقاتی و ۸۰ درصد بقیه توسط صندوق نوآوری و شکوفایی کشور تامین می شود.

52 صادرکننده 
نمونه ملی و استانی 
اصفهان تجلیل شدند

 ۵۲ صادرکننــده نمونــه ملــی و 
اســتانی اصفهــان شــامگاه روز 
پنجشــنبه با حضــور رییس دفتر 
رییــس جمهــوری و اســتاندار و 
جمعــی از مســئوالن در ســالن 
همایش اتاق بازرگانی این استان 

تجلیل شدند.

وز عکس ر
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آگهی

مفاد آراء
12/46 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 هیــأت موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و 

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

خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند0
1( رای شــماره 13996030203412258 هیأت اول0 ســید حســن مرتضوی 
نســب فرزند آقا محمدبشــماره  شناســنامه343صادره از کاشــان بشماره ملی 
1261536959 – ششدانگ یکبابخانه بمســاحت  211/27 مترمربع بشماره27 

فرعی ازپالک1567- اصلی واقع در بخش 1 کاشان)مالکیت رسمی( 
2( رای شــماره 1399603020342963 هیأت دوم0 معصومه ســادات ناصری 
پورفرزندعباس بشماره  شناسنامه67صادره از قمصر بشماره ملی 1262676010 
- ششدانگ یکبابخانه بمساحت  124/30 مترمربع بشماره1 فرعی ازپالک3332- 

اصلی واقع در بخش 1 کاشان)علیرضا و مسعود آسانی( 
3( رای شــماره 13996030203412002 هیأت اول0علی دوست فرزند ماشااله 
بشماره  شناسنامه7060صادره از کاشان بشماره ملی 1260577058– چهاردانگ 
از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 322/20مترمربع بشماره6 فرعی مجزی از 2 الی  5  
فرعی و مشاعات آن ازپالک4992- اصلی واقع در بخش 1 کاشان)مالکیت رسمی( 
4( رای شماره 13996030203412001 هیأت اول0محمد حسن مشیری فرزند 
حمید رضا بشماره  شناسنامه16600صادره از کاشان بشماره ملی 1263478484– 
دودانگ از ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت  322/20مترمربع بشــماره6 فرعی 
مجزی از  2 الی 5  فرعی و مشــاعات آن ازپالک4992- اصلی واقع در بخش 1 

کاشان)مالکیت رسمی( 
5( رای شــماره 13996030203401835 هیأت دوم . حسین حاجی بیکی فرزند 
حبیب بشــماره شناســنامه155صادره از کاشان بشــماره ملی 1262169860 
- ششــدانگ یکباب انبار کاهدان بمســاحت 58/40 مترمربع بشماره10فرعی 
 مجزی از باقیمانده 12 فرعــی  ازپالک6893- اصلی واقع در بخش 1 کاشــان  

 ) خریداری از احمد زاهدی و غیره  (
6( رای شماره 13996030203413237 هیأت اول . معصومه عسکری نیاسرفرزند 
 عباس بشــماره شناسنامه1064صادره از کاشان بشــماره ملی 1261957725 - 
سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمســاحت  104/80مترمربع بشماره یک فرعی 
از 8403 مجزی از 8403  و مشــاعات 8333  - اصلی واقع در بخش 1 کاشــان   

)مالکیت رسمی (
7( رای شماره 13996030203413238 هیأت اول . اسماء عسکری نیاسرفرزند 
 عباس بشــماره شناســنامه0صادره از کاشان بشــماره ملی 12500065054 - 
سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمســاحت  104/80 مترمربع بشماره یک فرعی 
از 8403 مجزی از 8403  و مشــاعات 8333  - اصلی واقع در بخش 1 کاشــان   

)مالکیت رسمی (
8( رای شماره139960302034002393 هیأت دوم 0 علی سقا خوان فرزند محمد 
رضا  شماره شناسنامه 0 صادره از کاشان بشماره  ملی 1250496675- ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 177/80مترمربع بشماره 12107  فرعی مجزی  از 152 فرعی 

از پالک 2- اصلی واقع در صالح آباد بخش2 کاشان )خریداری از حسین کوچی (
9( رای شــماره139960302034012825 هیــأت اول 0 حســین  ماندی  زاده 
فرزند علی محمد  شــماره شناســنامه 6169 صادره از کاشــان بشــماره  ملی 
1263374204- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 102/45مترمربع بشماره 12125  
 فرعی مجزی  از 5839 فرعی از پالک 2- اصلی واقع در صالح آباد بخش2 کاشان

 )مالکیت رسمی ( 
10( رای شماره139960302034013409 هیأت اول 0 علی قربانعلی زاده  فرزند 
حسین  شماره شناسنامه 0 صادره از کاشان بشماره  ملی 1250422248- ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 77/62مترمربع بشماره 12127  فرعی مجزی  از 6888 فرعی 

از پالک 2- اصلی واقع در صالح آباد بخش2 کاشان )مالکیت رسمی ( 
11( رای شماره139960302034012661 هیأت اول 0 بتول سمیعی نوابی فرزند 
رضا  شماره شناسنامه 73 صادره از کاشان بشماره  ملی 1260703071- ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 144/5مترمربع بشماره 12128  فرعی مجزی  از 4950 فرعی 

از پالک 2- اصلی واقع در صالح آباد بخش2 کاشان )مالکیت رسمی ( 
12( رای شماره 1399603020340002382 هیأت دوم0 اصغر مال زینلی کاشانی 
فرزند رضا  بشماره شناسنامه 1436 صادره از کاشان به شماره ملی 1262388643 
-  سه دانگ از ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 146/75 مترمربع بشماره 798 
فرعی مجزی از 150 فرعی  از پالک 3- اصلی واقع در غیاث آباد  بخش 2 کاشان 

)خریداری از علی حیدری(                                                                                               
13( رای شماره 1399603020340002381 هیأت دوم0 مریم موته نیاسری فرزند  
محمدرضا  بشماره شناسنامه 1252 صادره از کاشان به شماره ملی 1262040892 
-  سه دانگ از ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 146/75 مترمربع بشماره 798 
فرعی مجزی از 150 فرعی  از پالک 3- اصلی واقع در غیاث آباد  بخش 2 کاشان 

)خریداری از علی حیدری( 
14( رای شماره 139960302034002727 هیأت دوم0 علی زندی پور فرزند  سیف 
اله بشماره شناسنامه 137 صادره از دورود به شماره ملی 4210064998 - ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 76 مترمربع بشماره 800 فرعی از پالک 3- اصلی واقع در غیاث 

آباد  بخش 2 کاشان )مالکیت رسمی(  
15( رای شماره 139960302034008683 هیأت دوم 0 جعفر رئیسی زیدی  فرزند 
 رضا بشماره شناسنامه 3185  صادره از  کاشــان  به شماره ملی 1262103487-  
سه دانگ از ششــدانگ یکبابخانه بمساحت157مترمربع بشــماره 9848 فرعی 
 مجــزی از 508 فرعی از پــالک 11- اصلی واقــع در زیدی  بخش 2 کاشــان

)خریداری از رضا رئیسی( 
16( رای شماره 139960302034008685 هیأت دوم 0 مریم خدادادگان  فرزند 
 محمود بشماره شناســنامه 0  صادره ازکاشان  به شــماره ملی 1250203716-  
سه دانگ از ششــدانگ یکبابخانه بمساحت157مترمربع بشــماره 9848 فرعی 
 مجــزی از 508 فرعی از پــالک 11- اصلی واقــع در زیدی  بخش 2 کاشــان

)خریداری از رضا رئیسی( 
17( رای شــماره 139960302034011802 هیأت اول 0 ابوالفضل خوانساری  
فرزند حســین بشــماره شناســنامه 11510  صادره از  کاشان  به شــماره ملی 
1263427596-  سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت165مترمربع بشماره 
10349 فرعی مجزی از 413 فرعی از پــالک 11- اصلی واقع در زیدی  بخش 2 

کاشان)مالکیت رسمی( 
18(رای شماره 139960302034011801 هیأت اول 0 فاطمه دیمی فرزند احمد 
بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان به شماره ملی 1250171016- سه دانگ از 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت165مترمربع بشماره 10349 فرعی مجزی از 413 
فرعی از پالک 11- اصلی واقع در زیدی  بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی(                                                                                     
19(رای شماره 139960302034001754 هیأت دوم 0 محبوبه معراجی  فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 490 صادره ازکاشــان  به شماره ملی 1261881362- 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت101مترمربع بشماره 10352 فرعی مجزی از 7757 

فرعی از پالک 11- اصلی واقع در زیدی  بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی( 
20( رای شماره 139960302034001782 هیأت دوم 0 وحید زینلی دادگر فرزند 

نجات بشماره شناســنامه 1810 صادره از  کاشان به شماره ملی 1262046467- 
ششدانگ یکباب مغازه بمساحت32/46 مترمربع بشماره 10353 فرعی مجزی  از 
2242 فرعی از پالک 11- اصلی واقع در زیدی  بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی( 

21( رای شماره 139960302034014217 هیأت اول 0 نسرین عمو رمضانزاده  
فرزند کاظم بشماره شناسنامه 0 صادره از  کاشان  به شماره ملی 1250435099- 
ششــدانگ یکباب مغــازه  بمســاحت31/40مترمربع بشــماره 10366 فرعی 
 مجزی از 2242 فرعــی از پالک 11- اصلــی واقع در زیدی  بخش 2 کاشــان

)مالکیت رسمی( 
22( رای شــماره 139960302034012608 هیأت اول 0 ســید حســن اخوان 
علوی  فرزند مظفر بشــماره شناســنامه 290  صادره ازکاشــان به شــماره ملی 
1261742109- ششدانگ یکباب مغازه  بمساحت20/13مترمربع بشماره 4474 
 فرعی مجزی از 4101 فرعی از پالک 12- اصلی واقع در جمال آباد  بخش 2 کاشان

)مالکیت رسمی( 
23( رای شماره 139960302034002835 هیأت دوم 0 مصطفی واحدزاده زارع  
فرزند عباس بشماره شناسنامه 0  صادره از  کاشان  به شماره ملی 1250229881- 
ششدانگ یکباب ساختمان  بمساحت139/94مترمربع بشماره 4475 فرعی مجزی 
از 3089 و باقیمانده 64 فرعی  از پالک 12- اصلی واقــع در جمال آباد  بخش 2 

کاشان)خریداری از ربابه کوچی(
 24( رای شماره 139960302034003179 هیأت دوم 0امیر ناجی آبادی فرزند 
ماشاهلل  بشماره شناسنامه 12602 صادره از کاشان بشماره ملی 1263438504-  
ششدانگ قطعه زمین محصور مشــتمل بر  اطاق  بمســاحت 181/30 مترمربع 
 بشــماره 5815  فرعی از پالک 13 - اصلی واقع در دشت حکیم بخش 2 کاشان

)خریداری از ماشاهلل ناجی آبادی(
25( رای شــماره 13996030203402587 هیأت دوم 0عباس عربشاهی کاشی 
فرزند فرج اله  بشماره شناسنامه 210 صادره از کاشان بشماره ملی 1261344308-  
ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 306/40 مترمربع بشــماره 6276  فرعی مجزی 
 از 665 فرعــی از پــالک 13 - اصلــی واقع در دشــت حکیم بخش 2 کاشــان

)مالکیت رسمی( 
26( رای شــماره 13996030203401883 هیأت دوم. سعید حسین زاده خزاقی 
فرزند علی  بشماره شناسنامه 4 صادره از کاشان بشــماره ملی 1263274668-  
ششدانگ یکبابخانه و باغچه بمساحت 230/50مترمربع بشماره 25510فرعی از 

پالک 15 - اصلی واقع درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی( 
27( رای شماره 13996030203401756 هیأت دوم. سید مجتبی کاظمی فرزند 
سید محسن  بشماره شناســنامه 0 صادره از کاشان بشماره ملی 1250258758-  
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 99مترمربع بشماره 25511فرعی مجزی از 5527 

فرعی   از پالک 15 - اصلی واقع درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی( 
28( رای شماره 13996030203402380 هیأت اول. حسین حمیدی فرزند حسن  
بشماره شناســنامه 5 صادره از کاشان بشــماره ملی 1262983207-  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 110/70مترمربع بشماره 25512فرعی  از پالک 15 - اصلی 

واقع درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی(
29( رای شماره 139960302034001610 هیأت دوم. غالمرضا نجفی فر فرزند 
حسین علی  بشماره شناسنامه 111 صادره از کاشان بشماره ملی 1262836980-  
ششــدانگ یکباب مغازه بمســاحت 36مترمربع بشــماره25521فرعی  مجزی 
 از 7028  فرعــی از پــالک 15 - اصلــی واقع درناجــی اباد بخش 2 کاشــان

)خریداری از قاسم اخوندی رهقی( 
30( رای شــماره 139960302034008861 هیأت اول. فهیمه جعفری نیا فرزند 
مجتبی  بشــماره شناســنامه 0 صادره از کاشان بشــماره ملی 1250209870-  
ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 168/5مترمربع بشــماره25522فرعی  از پالک 

15 - اصلی واقع درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی(
31 ( رای شماره 139960302034001884 هیأت اول. الهه بهمنی فرزند حسین  
بشماره شناسنامه 120973 صادره از قم بشماره ملی 0381124533-  ششدانگ 
ساختمان بمساحت 100مترمربع بشماره25527فرعی مجزی از 5305  فرعی از 

پالک 15 - اصلی واقع درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی(
 32( رای شماره 139960302034010368 هیأت دوم. امید زراعت کاشانی فرزند 
اکبر  بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان بشماره ملی 1250107687-  ششدانگ 
یکباب ساختمان بمساحت 160 مترمربع بشماره25529فرعی  از پالک 15 - اصلی 

واقع درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی(
 33( رای شماره 139960302034012254 هیأت اول. بهمن الهیان فرزند ضیاء 
اله  بشماره شناسنامه 0 صادره از همدان بشماره ملی 3860142781-  ششدانگ 
یکباب ساختمان بمساحت 250/85مترمربع بشماره25530فرعی  از پالک 15 - 

اصلی واقع درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی( 
34( رای شــماره 139960302034012663 هیأت اول. مهــدی اکبریان فرزند 
اسماعیل  بشماره شناســنامه 0 صادره از کاشان بشــماره ملی 1251004849-  
ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 74/65مترمربع بشــماره25566فرعی  مجزی 
 از  268 فرعــی از پــالک 15 - اصلــی واقــع درناجــی اباد بخش 2 کاشــان

)مالکیت رسمی(
35( رای شــماره 139960302034011994 هیــأت اول. فاطمه اکبرزاده فرزند 
رحمت اله بشماره شناسنامه 5587 صادره از کاشان بشماره ملی 1263368387- 
ششــدانگ قطعه زمین محصور مشــتمل بر اعیان بمســاحت 174/9 مترمربع 
 بشــماره 25567 فرعی از پالک 15 - اصلی واقع درناجی اباد بخش 2 کاشــان

)مالکیت رسمی( 
36( رای شــماره 139960302034013289 هیأت اول. مریم رئوفی نژاد فرزند 
 عباس  بشماره شناســنامه 470 صادره از کاشان بشــماره ملی 126236330- 
سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 112/5 مترمربع بشماره25568فرعی 
مجــزی از 3881   فرعــی از پــالک 15 - اصلی واقــع درناجی ابــاد بخش 2 

کاشان)مالکیت رسمی( 
37( رای شماره 139960302034013288 هیأت اول. محمود شمشیری فرزند 
عباس  بشماره شناسنامه 44621 صادره از کاشان بشماره ملی 1260436268- 
سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 112/5 مترمربع بشماره25568فرعی 
 مجزی 881   فرعی از پــالک 15 - اصلی واقــع درناجی اباد بخش 2 کاشــان

)مالکیت رسمی( 
38( رای شــماره139960302034010187 هیأت اول 0 محسن زارعی فرزند 
غالمحسین  شماره شناسنامه 434 صادره از کاشان بشماره  ملی 1262274974- 
ششــدانگ یکدرب باغ محصور مشــتمل بر اعیــان بمســاحت 9893 مترمربع 
 بشــماره 25569 فرعی از پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد بخش2 کاشــان

 )مالکیت رسمی(
39( رای شماره 1399603020340002500 هیأت دوم. قاسم آقا رضا زاده فرزند 
تقی بشماره شناســنامه 49859 صادره از کاشان بشــماره ملی 1260488640- 
ســه دانگ و نیم از ششــدانگ یکباب ســاختمان بمســاحت 195/35 مترمربع 
 بشــماره 25583 فرعی از پالک 15 - اصلی واقع درناجی اباد بخش 2 کاشــان

)خریداری از تقی آقا رضازاده(
40( رای شــماره 1399603020340002502 هیــأت دوم. ناصــر آقا رضا زاده 
فرزند تقی  بشماره شناسنامه 931 صادره از کاشان بشماره ملی 1261927478- 
دودانگ و نیم از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت 195/35 مترمربع 
 بشــماره 25583 فرعی از پالک 15 - اصلی واقع درناجی اباد بخش 2 کاشــان

)خریداری از تقی آقا رضازاده( 
41( رای شــماره 139960302034003005 هیــأت دوم. محبوبــه چلــوی 
بیدگلی  فرزند محمد رضا  بشــماره شناســنامه 68 صادره از کاشــان بشــماره 
ملی 1261877152- ششــدانگ یکباب ســاختمان بمســاحت 100مترمربع 

بشماره25584فرعی مجزی از 5793   فرعی از پالک 15 - اصلی واقع درناجی اباد 
بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی(

 42( رای شماره 13996030203403121 هیأت دوم. سید مهدی محسنی فرزند 
سید ابراهیم  بشماره شناسنامه 704 صادره از کاشان بشماره ملی1262035414- 
ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 143/90 مترمربع بشماره 25611فرعی از پالک 

15 - اصلی واقع درناجی اباد بخش 2 کاشان)خریداری از محمد رضا جساس( 
43( رای شــماره 139960302034002407 هیأت دوم. حمــزه عزیزی فرزند 
میرزا مراد بشماره شناسنامه 3396 صادره از کاشان بشماره ملی 1262105595- 
ششــدانگ یکباب مغازه بمســاحت 16مترمربع بشــماره25612فرعی مجزی 
 از5242   فرعــی از پــالک 15 - اصلــی واقع درناجــی اباد بخش 2 کاشــان

)خریداری از عباسی( 
44( رای شــماره 139960302034013287 هیأت اول. حســین یوسفی  فرزند 
قدمعلی  بشماره شناســنامه 12 صادره از کاشان بشــماره ملی 1189618885- 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 99مترمربع بشماره25613فرعی مجزی از 2730 

فرعی از پالک 15 - اصلی واقع درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی( 
45( رای شــماره 139960302034003415 هیــأت دوم. مصطفی کتابفروش 
نژاد فرزند محمد  بشــماره شناســنامه 47965 صادره از کاشــان بشــماره ملی 
1260469761- ششدانگ زمین محصور مشتمل بر اتاق بمساحت 160مترمربع 
بشــماره  25614 فرعــی از پــالک 15 - اصلی واقــع درناجی ابــاد بخش 2 

کاشان)خریداری از شمسی بخشی( 
46( رای شماره 13996030203403558 هیأت دوم. کیوان عمویی فرزند محمد  
بشماره شناسنامه 1213 صادره از رودسر بشماره ملی 2691164497-  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 160 مترمربع بشماره 25615فرعی  از پالک 15 - اصلی واقع 

در ناجی اباد بخش 2 کاشان)خریداری از محمد علی پیوسته(
47( رای شماره 13996030203402655 هیأت دوم. اشرف امیدی فرزند غالمرضا  
بشماره شناسنامه 85 صادره از کاشان بشــماره ملی 1262906466-  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 121 مترمربع بشماره 25616فرعی  از  پالک 15 - اصلی واقع 

در ناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت مشاعی( 
48( رای شــماره13996030203402594 هیــأت دوم. محســن ناصری تبار 
فرزندعباس بشماره شناسنامه 860 صادره از کاشان بشماره ملی 1262331218-  
سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 131/95 مترمربع بشماره 25617فرعی 
مجــزی از   7050 فرعــی از  پــالک 15 - اصلی واقــع درناجی ابــاد بخش 2 

کاشان)مالکیت رسمی( 
49( رای شــماره 13996030203402594 هیأت دوم. مریم شــهبازی علوی 
فرزنداحمد بشماره شناسنامه 671 صادره از کاشان بشماره ملی 1261924878-  
سه دانگ از  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 131/95 مترمربع بشماره 25617فرعی 
مجزی از   از   7050 فرعــی از  پــالک 15 - اصلی واقع درناجــی اباد بخش 2 

کاشان)مالکیت رسمی( 
50( رای شــماره 13996030203403091 هیــأت دوم. حمیــد رضــا 
طاهر زاده فرزند محمد تقی  بشــماره شناســنامه 0 صادره از کاشــان بشــماره 
ملی 1250066573-  ششــدانگ ســاختمان بمســاحت 160 مترمربع بشماره 
 25618فرعــی  از  پــالک 15 - اصلی واقــع درناجــی اباد بخش 2 کاشــان

)خریداری از حسین باباقربانی و غیره(
 51 ( رای شماره 139960302009699 هیأت دوم. محمد آهوئی نوش آبادی فرزند 
ناصر  بشماره شناســنامه 961 صادره از کاشان بشماره ملی 1263487701-  سه 
دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 50/ 104مترمربع بشماره 25619فرعی  از  

پالک 15  اصلی -  واقع درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکین مشاعی ( 
52( رای شــماره 139960302009698 هیأت دوم. فائزه برخورداریون محمدی 
فرزند ابوالقاسم  بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان بشماره ملی 1250274044-  
سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 50/ 104مترمربع بشماره 25619فرعی  

از  پالک 15  اصلی -  واقع درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکین مشاعی (
53( رای شــماره 139960302002964 هیأت دوم. علی اسمعیلی ورکانی  فرزند 
محمد مراد  بشماره شناسنامه 4 صادره از کاشــان بشماره ملی 1262662222- 
ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 128/5 مترمربع بشــماره 25620فرعی مجزی 
 از 6754 فرزعــی   از  پــالک 15  اصلی -  واقــع درناجی اباد بخش 2 کاشــان

)خریداری از مهدی احمدی ( 
 54( رای شــماره 139960302002975 هیأت دوم. مهتــاب غفاری  فرزند نادر  
بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان بشــماره ملی 1250369002-  سه دانگ از 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 45/ 121مترمربع بشماره 25621فرعی  از  پالک 15  

اصلی -  واقع درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکین مشاعی ( 
55( رای شماره 139960302002974 هیأت دوم. حســین زارعی  فرزند بهرام  
بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان بشــماره ملی 1250120705-  سه دانگ از 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 45/ 121مترمربع بشماره 25621فرعی  از  پالک 15  

اصلی -  واقع درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکین مشاعی ( 
56( رای شــماره 1399603020342508 هیــأت دوم. ملیحــه وطنــی فرزند 
رضا  بشــماره شناســنامه 868 صادره از کاشان بشــماره ملی 1263486770-  
ســه دانــگ از  ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 150 مترمربــع بشــماره 
 25622فرعــی  از  پــالک 15 - اصلی واقــع درناجــی اباد بخش 2 کاشــان

)خریداری از شرکت ابتکار یاوران کویر( 
57( رای شــماره 1399603020343503 هیأت دوم. محمد یاســر رئیس زاده  
کاشــانی فرزند اکبر  بشماره شناســنامه 50160 صادره از کاشــان بشماره ملی 
1260491633-  ســه دانگ از ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 150 مترمربع 
 بشــماره 25622فرعی  از  پالک 15 - اصلی واقع درناجی اباد بخش 2 کاشــان

)خریداری از شرکت ابتکار یاوران کویر( 
58( رای شــماره 1399603020342917 هیــأت دوم. فاطمــه فاضل حســن 
آبــادی  فرزند علی  بشــماره شناســنامه 0 صــادره از کاشــان بشــماره ملی 
1250531543- ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت 98/95 مترمربع 
 بشــماره 25623فرعی  از  پالک 15 - اصلی واقع درناجی اباد بخش 2 کاشــان 

)مالکین مشاعی ناجی اباد( 
59( رای شــماره 13996030203413242 هیأت اول. حســین کاشانی ملکی  
فرزند ناصر  بشماره شناسنامه981 صادره از کاشان بشماره ملی 1261847431- 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 119/45 مترمربع بشماره 25624فرعی  از  پالک 

15 - اصلی واقع درناجی اباد بخش 2 کاشان )مالکین مشاعی ناجی اباد(
60( رای شــماره 13996030203412846 هیأت اول. مریم اکبرپورنیاسر  فرزند 
مهدی  بشماره شناسنامه0 صادره از کاشان بشماره ملی 1250157404- ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 100 مترمربع بشماره 25625فرعی مجزی از 5392 فرعی از  

پالک 15 - اصلی واقع درناجی اباد بخش 2 کاشان )مالکین مشاعی ناجی اباد( 
61( رای شــماره 13996030203414718 هیأت اول. عباســعلی اخوان ارمکی  
فرزند علی اکبر  بشماره شناسنامه31 صادره از کاشان بشماره ملی 1263158013- 
ششدانگ یکباب ساختمان بمســاحت 30/50 مترمربع بشــماره 25626فرعی 
 مجزی از 2081 فرعــی  از  پالک 15 - اصلی واقع درناجی اباد بخش 2 کاشــان 

)مالکین مشاعی ناجی اباد( 
62( رای شــماره 13996030203412257 هیــأت اول. محمــد حق شــناس 
رهقی  فرزند حبیب اهلل  بشــماره شناســنامه59 صادره از کاشــان بشماره ملی 
1263226884- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 100 مترمربع بشماره 25627فرعی 
 مجزی از 7304 فرعــی  از  پالک 15 - اصلی واقع درناجی اباد بخش 2 کاشــان 

)مالکین مشاعی ناجی اباد( 
63( رای شماره 13996030203414706 هیأت اول. حسین شادی  فرزند علی اکبر  
بشماره شناسنامه612 صادره از کاشان بشــماره ملی 1261882581- ششدانگ 

یکبابخانه بمساحت 132/13 مترمربع بشماره 25628فرعی از  پالک 15 - اصلی 
واقع درناجی اباد بخش 2 کاشان )مالکین مشاعی ناجی اباد( 

64( رای شماره 139960302034014717 هیأت اول. احمد اعتصامی راد فرزند 
ماشااله بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان بشــماره ملی 1262622654- سه 
دانگمشاع ازششدانگ یکبابخانه بمســاحت 114 مترمربع بشماره 25629فرعی 

مجزی از 2081 فرعی از پالک 15 - اصلی واقع درناجی اباد بخش 2 کاشان
65( رای شماره 139960302034014716 هیأت اول. عفت شریفی راد فرزند رضا 
بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان بشماره ملی 1261766016- سه دانگ مشاع 
ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 114 مترمربع بشماره 25629فرعی مجزی از 2081 

فرعی از پالک 15 - اصلی واقع درناجی اباد بخش 2 کاشان
66( رای شماره 139960302034013945 هیأت اول. نجمه شجری فرزند حسین 
بشماره شناسنامه50300 صادره از کاشان بشماره ملی 1260493032- ششدانگ 
قطعه زمین مشتمل بر اعیان بمساحت 198 مترمربع بشماره 25630فرعی از پالک 

15 - اصلی واقع درناجی اباد بخش 2 کاشان
67( رای شــماره 139960302034013181 هیــأت اول. ســید مرتضی بنی 
هاشم فرزند ســید مجید بشــماره شناســنامه 0 صادره از کاشان بشــماره  ملی 
1250136881-  ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 88/33 مترمربع بشماره 7327 
 فرعی مجزی از 100 فرعی از پالک 23- اصلی واقع در درب فین بخش2 کاشان

)مالکیت رسمی( 
68( رای شــماره 139960302034012822 هیــأت اول. طاهــره ابی دردائی 
فرزند رضا بشماره شناسنامه 993 صادره از کاشان بشماره  ملی 1261592573-  
ششدانگ قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان  بمساحت 203/55 مترمربع بشماره 
7328 فرعی مجزی از 361 فرعی از پالک 23- اصلی واقع در درب فین بخش2 

کاشان)مالکیت رسمی(
69( رای شــماره 139960302034003398هیــأت دوم. رضا عباس دوســت 
فرزند علی آقا بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان بشماره  ملی 1250221463-   
ســه دانگ از ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 151/55 مترمربع بشماره 7330 
فرعی مجــزی از 146 فرعی از پــالک 23- اصلی واقــع در درب فین بخش2 

کاشان)خریداری از محمد آقا صادق مفرد( 
70( رای شــماره 139960302034003401 هیأت دوم.زهرا رمضان علی زاده 
کاشــانی  فرزند غالمرضا بشماره شناســنامه 0 صادره از کاشــان بشماره  ملی 
1250474906-   سه دانگ از ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 151/55 مترمربع 
بشــماره 7330 فرعی مجزی از 146 فرعی از پالک 23- اصلی واقع در درب فین 

بخش2 کاشان)خریداری از محمد آقا صادق مفرد( 
71( رای شــماره139960302034012660 هیــأت اول 0 عبــاس ظهیــری 
هاشــمی فرزنداحمدشــماره شناســنامه 596   صادره از کاشان بشــماره  ملی 
1261588606- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 129/78مترمربع بشماره 1558  
 فرعی مجزی از از 161 فرعی از پالک 24- اصلی واقع در دیزچه بخش2 کاشان

 )مالکیت رسمی( 
72( رای شــماره139960302034002393 هیأت دوم 0 احســان احمدی ونی 
فرزند علی  شماره شناسنامه 52445 صادره از کاشان بشماره  ملی 1260514455- 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 237/85مترمربع بشماره 12119  فرعی مجزی  از 
1444 فرعی از پالک 33- اصلی واقع در فین کوچک بخش2 کاشان )خریداری از 

سید رضا شریف السادات ( 
73( رای شــماره139960302034013243 هیأت اول 0 طاهره افتخاری فرزند 
حسن  شماره شناسنامه 4311 صادره از کاشان بشماره  ملی 1261019458-  سه 
دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمســاحت 145/10مترمربع بشماره 12126  فرعی 
مجزی  از 1428 فرعی از پالک 33- اصلی واقع در فین کوچک بخش2 کاشــان 

)مالکیت رسمی ( 
74( رای شــماره139960302034013244 هیــأت اول 0 محســن تقاعدی 
فینی فرزند نعمت اله  شــماره شناســنامه 3833 صادره از کاشــان بشماره  ملی 
1261044669-  سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمســاحت 145/10مترمربع 
بشــماره 12126  فرعی مجزی  از 1428 فرعی از پالک 33- اصلی واقع در فین 

کوچک بخش2 کاشان )مالکیت رسمی ( 
75( رای شماره1399603020340010380 هیأت دوم 0 نفیسه سادات شرافتی 
قمصری فرزند سید مرتضی  شماره شناســنامه 200 صادره از کاشان بشماره  ملی 
1261854731- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 174/10مترمربع بشماره 12295  
فرعی مجزی  از 670 فرعی از پالک 33- اصلی واقع در فین کوچک بخش2 کاشان 

)خریداری از مصطفی مقصودی ( 
76( رای شــماره13996030203401742 هیأت دوم 0 لیال پهلوان فینی فرزند 
اسد اله  شماره شناسنامه 4372 صادره از کاشــان بشماره  ملی 1261020073- 
ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 359/90مترمربع بشــماره 12297  فرعی 
 مجزی  از 113 فرعی از پالک 33- اصلی واقع در فین کوچک بخش2 کاشــان

 )خریداری از اسداله پهلوان فینی(
 77( رای شــماره139960302034001777 هیــأت دوم 0 امیــر برفی فرزند 
محمد شــماره شناســنامه 845 صادره از تهران بشــماره  ملی 0047869070- 
ششدانگ یکبابخانه نیمه ساز  بمساحت 318/60مترمربع بشماره 12457  فرعی 
 مجزی  از 106 فرعی از پالک 33- اصلی واقع در فین کوچک بخش2 کاشــان

 )مالکیت رسمی (
 78( رای شــماره139960302034001846 هیــأت دوم 0 فاطمــه خباز فینی 
فرزند حسین شماره شناسنامه 2 صادره از کاشــان بشماره  ملی 1261546792- 
ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 175/40مترمربــع بشــماره 12461  فرعی 
 مجزی  از 954 فرعی از پالک 33- اصلی واقع در فین کوچک بخش2 کاشــان 

)خریداری از حسین خبازی فینی ( 
79( رای شــماره139960302034012256 هیأت اول 0 مرضیه ســبزی فینی 
فرزند احمد  شماره شناسنامه 5009 صادره از کاشان بشماره  ملی 1261026500- 
ششدانگ قطعه زمین مشتمل بر اعیان بمســاحت 138مترمربع بشماره 12462  
فرعی مجزی  از 274 فرعــی از پالک 33- اصلی واقــع در فین کوچک بخش2 

کاشان )مالکیت رسمی ( 
80( رای شماره139960302034012699 هیأت دوم 0 علی حیدری فینی فرزند 
حسینعلی  شماره شناسنامه 59 صادره از کاشان بشــماره  ملی 1262783135- 
ششــدانگ یکدرب باغچه مشتمل بر اعیان بمســاحت 321/80مترمربع بشماره 
12466  فرعی مجــزی  از 880 فرعی از پالک 33- اصلــی واقع در فین کوچک 

بخش2 کاشان )انتقال قهری( 
81( رای شــماره139960302034012827 هیأت اول 0 مرضیه رمضانی فرزند 
غالمحسین  شماره شناسنامه 2 صادره از کاشان بشماره  ملی 1263007384-  سه 
دانگ از ششــدانگ یکبابخانه به اســتثنا ثمن اعیانی  بمساحت 188/45مترمربع 
بشــماره 12476  فرعی مجزی  از 118 فرعی از پــالک 33- اصلی واقع در فین 

کوچک بخش2 کاشان )مالکیت رسمی ( 
82( رای شماره139960302034012828 هیأت اول 0 محمد علی رودکیان فرزند 
غالمعلی  شماره شناسنامه 8107 صادره از ری بشماره  ملی 0490517021-  سه 
دانگ از ششــدانگ یکبابخانه به اســتثنا ثمن اعیانی  بمساحت 188/45مترمربع 
بشــماره 12476  فرعی مجزی  از 118 فرعی از پــالک 33- اصلی واقع در فین 

کوچک بخش2 کاشان )مالکیت رسمی ( 
83( رای شماره139960302034012699 هیأت اول 0 عباس عمه فینی فرزند 
حسن  شماره شناسنامه 6 صادره از کاشان بشماره  ملی 1262867711- ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 195/5مترمربع بشماره 12477  فرعی مجزی  از 809 فرعی از 

پالک 33- اصلی واقع در فین کوچک بخش2 کاشان )مالکیت رسمی ( 
ادامه در صفحه 5



84( رای شماره139960302034013203 هیأت اول 0 علی نوحه گر فرزند محمد رضا  
شماره شناسنامه 0 صادره از کاشان بشماره  ملی 1250332915- ششدانگ قطعه زمین 
مشتمل بر اطاق بمساحت 193/75مترمربع بشماره 12478  فرعی مجزی  از 6580 فرعی 

از پالک 33- اصلی واقع در فین کوچک بخش2 کاشان )مالکیت رسمی(
85( رای شــماره139960302034013246 هیأت اول 0 عالمه پــور محمدیان فرزند 
محمد شماره شناسنامه 7894 صادره از کاشان بشماره  ملی 1263391451-  سه دانگ 
از ششدانگ یکبابخانه ) به استثنا بها ثمن اعیانی (بمســاحت 172/50 متر مربع بشماره 
12479  فرعی مجزی  از 1660 فرعی از پالک 33- اصلی واقع در فین کوچک بخش2 

کاشان )مالکیت رسمی ( 
86( رای شــماره139960302034013245 هیأت اول 0 علــی عزیزی پور فرزند رضا 
شماره شناسنامه 193 صادره از کاشان بشــماره  ملی 126661920120-  سه دانگ از 
ششدانگ یکبابخانه  ) به اســتثنا بها ثمن اعیانی (بمســاحت 172/50مترمربع بشماره 
12479  فرعی مجزی  از 1660 فرعی از پالک 33- اصلی واقع در فین کوچک بخش2 

کاشان )مالکیت رسمی (
 87( رای شماره13996030203402812 هیأت دوم 0 اعظم رزاق فرزند ابراهیم شماره 
شناسنامه 1067 صادره از کاشان بشماره  ملی 1261928921- ششدانگ یکباب ساختمان 
بمساحت 426/21مترمربع بشماره 12480  فرعی مجزی  از 27 فرعی از پالک 33- اصلی 

واقع در فین کوچک بخش2 کاشان )مالکیت رسمی ( 
88( رای شــماره13996030203402483 هیأت دوم 0 فرزانه رســولی برزکی فرزند 
عباسعلی شــماره شناسنامه 0 صادره از کاشان بشــماره  ملی 1250131121 ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 97مترمربع بشماره 12481  فرعی مجزی  از 3128 فرعی از پالک 

33- اصلی واقع در فین کوچک بخش2 کاشان )مالکیت رسمی ( 
89( رای شماره13996030203413183 هیأت اول 0 فاطمه مجیبی فرزند احمد شماره 
شناسنامه 5940 صادره از تهران بشماره  ملی 0056894589- ششدانگ یکباب ساختمان 
بمســاحت 385/79مترمربع بشــماره 12482  فرعی مجزی  از 11966 فرعی از پالک 

33- اصلی واقع در فین کوچک بخش2 کاشان )مالکیت رسمی ( 
90( رای شماره13996030203412851 هیأت اول 0 اعظم خندان پور آرانی فرزند جواد 
شماره شناسنامه 522 صادره از آران و بیدگل بشــماره  ملی 6199712031- ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 134/77مترمربع بشــماره 12483  فرعی مجزی  از 1993 فرعی از 

پالک 33- اصلی واقع در فین کوچک بخش2 کاشان )مالکیت رسمی (
91( رای شماره13996030203414346 هیأت اول 0 غالمعلی خباز فینی فرزند عباس 
شماره شناسنامه 52 صادره از کاشان بشماره  ملی 1262795907- ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 183/55مترمربع بشــماره 12487  فرعی مجزی  از 11846 و 9690 فرعی از 

پالک 33- اصلی واقع در فین کوچک بخش2 کاشان )مالکیت رسمی ( 
92( رای شــماره13996030203413751 هیأت اول 0 هادی معصومی فرزند حســام 
شماره شناسنامه 952 صادره از کاشان بشــماره  ملی 1261831187- ششدانگ قطعه 
زمین  مشتمل بر اعیان بمساحت 741مترمربع بشماره 12488  فرعی مجزی  از 27 فرعی 

از پالک 33- اصلی واقع در فین کوچک بخش2 کاشان )مالکیت رسمی ( 
93( رای شماره 139960302034401930 هیأت دوم.اعظم حاجی آخوندی فرزندحسین 
بشماره شناســنامه 46978 صادره از کاشان بشــماره  ملی 1260459888-  سه دانگ  
ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 188/14مترمربع بشماره 7916 فرعی مجزی از 1435 

فرعی از پالک 34- اصلی واقع در فین بزرگ بخش2 کاشان)مالکیت رسمی(
94( رای شماره 139960302034401926 هیأت دوم.ابوالفضل رجبی فینی فرزندرضا 
بشماره شناسنامه 36 صادره از کاشان بشماره  ملی 1262936039-  سه دانگ  ازششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 188/14مترمربع بشماره 7916 فرعی مجزی از 1435 فرعی از پالک 

34- اصلی واقع در فین بزرگ بخش2 کاشان)مالکیت رسمی( 
95( رای شــماره 1399603020344013405 هیأت اول.ســعید وکیل زاده کاشــانی 
فرزندمجید بشماره شناسنامه 11719 صادره از کاشــان بشماره  ملی 1263429671-  
ششــدانگ قطعه زمین مشــتمل بر اعیان بمســاحت 203/25مترمربع بشماره 7918 
 فرعی مجــزی از 7209 فرعی از پالک 34- اصلی واقع در فین بزرگ بخش2 کاشــان

)مالکیت رسمی(
 96( رای شــماره 1399603020344008300 هیــأت دوم.یونس حســین زاده فینی 
فرزندعباس بشماره شناســنامه 51047 صادره از کاشان بشماره  ملی 1260500489-  
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 155/60مترمربع بشماره 7919 فرعی مجزی از  178 فرعی 

از پالک 34- اصلی واقع در فین بزرگ بخش2 کاشان)مالکیت رسمی(
 97( رای شــماره 1399603020344013701 هیــأت اول.عرفان لبــاف فریز هندی 
فرزندابراهیم بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان بشماره  ملی 0015234241 - ششدانگ 
قطعه زمین مشتمل بر اعیان بمساحت 179/65مترمربع بشماره 7920 فرعی مجزی از 

881 فرعی از پالک 34- اصلی واقع در فین بزرگ بخش2 کاشان)مالکیت رسمی(
98( رای شماره 139960302034402401 هیأت اول.افخم عباس زاده خضرائی فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 1184 صادره از کاشان بشماره  ملی 1261930010 -  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 128/53مترمربع بشماره7932 فرعی مجزی از 1340 فرعی از پالک 

34- اصلی واقع در فین بزرگ بخش2 کاشان)خریداری از محمد حسین همایونی فرد(
99( رای شماره 139960302034403450 هیأت دوم.طاهره کیفی فینی فرزند محمود 
بشماره شناسنامه 89 صادره از کاشان بشماره  ملی 1262885851 -  ششدانگ یکدرب 
باغ محصور بمساحت1740/70مترمربع بشــماره7933 فرعی مجزی از 739 فرعی از 

پالک 34- اصلی واقع در فین بزرگ بخش2 کاشان)خریداری از عباس احترامی فینی(
100( رای شماره 139960302034403450 هیأت دوم.طاهره کیفی فینی فرزند محمود 
بشماره شناسنامه 89 صادره از کاشان بشماره  ملی 1262885851 -  ششدانگ یکبابخانه 
و باغچه بمساحت 296/24مترمربع بشــماره7934 فرعی مجزی از 774 فرعی از پالک 

34- اصلی واقع در فین بزرگ بخش2 کاشان)خریداری از عباس احترامی فینی(
101( رای شماره 139960302034413449 هیأت اول.ابوالفضل تراب زاده فرزند رضا 
بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان بشماره  ملی 125141370 -  دودانگ ازششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 181/85مترمربع بشماره7935 فرعی مجزی از 699 فرعی از پالک 

34- اصلی واقع در فین بزرگ بخش2 کاشان)مالکیت رسمی(
102( رای شــماره 139960302034413448 هیأت اول.محمد رضــا مفرح زاد فرزند 
غالمرضا بشــماره شناســنامه 3420 صادره از کاشان بشــماره ملی 1263346723- 
چهاردانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت181/85مترمربع بشماره7935فرعی مجزی  

از 699 فرعی از پالک 34- اصلی واقع در فین بزرگ بخش2 کاشان)مالکیت رسمی(
103( رای شــماره 139960302034404242 هیأت اول.حمیــد رضا معصومیه فرزند 
ماشااله بشماره شناسنامه 422 صادره از کاشان بشماره  ملی 1261856953 – سه دانگ 
از  ششدانگ یکدرب باغ بمساحت 598/20مترمربع بشماره7936 فرعی مجزی از 431 

فرعی از پالک 34- اصلی واقع در فین بزرگ بخش2 کاشان)مالکیت رسمی(
104( رای شماره 139960302034404243 هیأت اول.محسن صحرانورد فرزند علی 
جان بشماره شناسنامه 699 صادره از کاشان بشــماره  ملی 1261708830 – سه دانگ 
از  ششدانگ یکدرب باغ بمساحت 598/20مترمربع بشماره7936 فرعی مجزی از 431 

فرعی از پالک 34- اصلی واقع در فین بزرگ بخش2 کاشان)مالکیت رسمی(
105( رای شماره 139960302034401189 هیأت دوم.طاهره کیفی فینی فرزند محمود 
بشماره شناسنامه 89 صادره ازکاشان بشــماره  ملی 1262885851- ششدانگ یکدرب 
باغ محصور بمساحت 1740/70مترمربع بشــماره7933 فرعی مجزی از 739 فرعی از 
پالک 34- اصلی واقع در فین بزرگ بخش2 کاشان)خریداری از عباس احترامی فینی(        
106( رای شــماره 1399603020344014592 هیــأت اول . طیبــه ســرخ رو فینی 
فرزندغالمرضا بشــماره شناســنامه 2صادره از کاشان بشــماره  ملی 1263007961-  
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 125/73مترمربع بشــماره 7939 فرعی مجزی از 1547 

فرعی از پالک 34- اصلی واقع در فین بزرگ بخش2 کاشان)مالکیت رسمی(
107( رای شــماره 1399603020344014603 هیــأت اول . مهدی هاشــمی فینی 
فرزنداحسان بشــماره شناســنامه 55 صادره از کاشان بشــماره  ملی 1263021751-  
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 130/24 مترمربع بشــماره 7940 فرعی مجزی از 1547 

فرعی از پالک 34- اصلی واقع در فین بزرگ بخش2 کاشان)مالکیت رسمی(

108( رای شــماره 1399603020344014595 هیــأت اول . مهدی هاشــمی فینی 
فرزنداحسان بشــماره شناســنامه 55 صادره از کاشان بشــماره  ملی 1263021751-  
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 112/36 مترمربع بشــماره 7941 فرعی مجزی از 1547 

فرعی از پالک 34- اصلی واقع در فین بزرگ بخش2 کاشان)مالکیت رسمی(
109( رای شــماره 1399603020344014603 هیــأت اول . مهدی هاشــمی فینی 
فرزنداحسان بشــماره شناســنامه 55 صادره از کاشان بشــماره  ملی 1263021751-  
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 122/51 مترمربع بشــماره 7942 فرعی مجزی از 1547 

فرعی از پالک 34- اصلی واقع در فین بزرگ بخش2 کاشان)مالکیت رسمی( 
110( رای شــماره 139960302034014265 هیأت اول . محمدرضا عطوفی کاشانی 
فرزند محمود بشماره شناســنامه 0 صادره از کاشان به شــماره ملی 1250242347 –
ششدانگ یکبابخانه بمساحت143/89مترمربع بشماره 1514 فرعی مجزی از 89 فرعی 

از پالک 40- اصلی واقع در حسن آباد بخش2 کاشان 
111( رای شــماره 139960302034013414 هیأت دوم . سید وحید مسئله  فرزند سید 
محمد بشماره شناسنامه 293صادره از کاشان به شماره ملی 1261840542 -  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت30/ 110مترمربع بشماره 2134 فرعی مجزی از 705 فرعی از پالک 

40- اصلی واقع در حسن آباد بخش2 کاشان )مالکیت رسمی(
112( رای شــماره 139960302034010145 هیأت دوم . اکرم عیســی فرزند حسین 
بشماره شناســنامه 1062صادره از کاشان به شــماره ملی 1261887093 –ششدانگ 
یکبا بخانه بمساحت25/ 86مترمربع بشماره 7428 فرعی مجزی از 318 فرعی از پالک 

45- اصلی واقع در لتحر بخش2 کاشان )خریداری از علی عباس حاجی زاده و غیره( 
113( رای شماره 139960302034002039 هیأت دوم . محمد ربانی مقدم فرزند حسین 
بشماره شناسنامه 0صادره از کاشان به شــماره ملی 1250269156 –ششدانگ یکباب 
ساختمان بمساحت55/ 143مترمربع بشماره 7429 فرعی مجزی از 455 فرعی از پالک 

45- اصلی واقع در لتحر بخش2 کاشان )مالکیت رسمی( 
114( رای شــماره 139960302034010190 هیأت دوم . جــواد ابراهیمیان لتحری 
فرزند آقا رضا بشماره شناسنامه  2645 صادره از کاشــان به شماره ملی 1261047559 
–ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت76/ 370مترمربع بشماره 7430 فرعی مجزی از 
438 فرعی از پالک 45- اصلی واقع در لتحر بخش2 کاشان )خریداری ازگیلدا قبادیان( 

115( رای شــماره 139960302034011418 هیأت دوم . طیبه محمودی باریکرسفی 
فرزند ماشااله بشماره شناسنامه 0صادره از کاشــان به شماره ملی 1250169781 – سه 
دانگ از ششدانگ اعیانی احداثی بر عرصه موقوفه بمســاحت111/63مترمربع بشماره 
7431 فرعی مجزی از 1305 فرعی از پالک 45- اصلی واقع در لتحر بخش2 کاشــان 

)مالکیت رسمی( 
116( رای شــماره 139960302034011417 هیأت دوم . مجتبی امینی ارمکی فرزند 
ابوالفضل بشماره شناسنامه 4977صادره از کاشان به شماره ملی 1263362281 – سه 
دانگ از ششدانگ اعیانی احداثی بر عرصه موقوفه بمســاحت111/63مترمربع بشماره 
7431 فرعی مجزی از 1305 فرعی از پالک 45- اصلی واقع در لتحر بخش2 کاشــان 

)مالکیت رسمی( 
117( رای شــماره 139960302034002251 هیأت دوم . ملک تاج مداح قزاانی فرزند 
احمد بشماره شناسنامه 33صادره از کاشان به شــماره ملی 1262592569 –ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت75/ 254مترمربع بشماره 7432 فرعی مجزی از 1418 فرعی از پالک 

45- اصلی واقع در لتحر بخش2 کاشان )خریداری از محمد جعفری ( 
118( رای شماره 139960302034002057 هیأت دوم . فاطمه توسلی نژاد فرزند حبیب 
اله بشماره شناسنامه 40570صادره از کاشان به شماره ملی 1260395741 – سه دانگ 
از  ششدانگ یکباب ساختمان بمســاحت54/ 76مترمربع بشماره 7433 فرعی مجزی از 
438 فرعی از پالک 45- اصلی واقع در لتحر بخش2 کاشان )خریداری ازگیلدا قبادیان ( 

119( رای شــماره 139960302034002056 هیأت دوم . محمــد رمضان زاده فرزند 
رمضان بشماره شناسنامه 672صادره از کاشان به شماره ملی 1262250293 – سه دانگ 
از  ششدانگ یکباب ساختمان بمســاحت54/ 76مترمربع بشماره 7433 فرعی مجزی از 
438 فرعی از پالک 45- اصلی واقع در لتحر بخش2 کاشان )خریداری ازگیلدا قبادیان ( 

120( رای شــماره 139960302034006940 هیأت اول . فاطمه رمضان زاده  لتحری 
فرزند علی بشماره شناسنامه 0صادره از کاشان به شماره ملی 1250604001 –ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت75/ 170مترمربع بشماره 7434 فرعی مجزی از 6693 فرعی از پالک 

45- اصلی واقع در لتحر بخش2 کاشان )مالکیت رسمی ( 
121( رای شماره 139960302034010863 هیأت دوم . محسن حاجی زاده  فرزند حسن 
بشماره شناسنامه 53صادره از کاشان به شماره ملی 1262961726 –ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت35/ 194مترمربع بشماره 7438 فرعی مجزی از 301 فرعی از پالک 45- اصلی 

واقع در لتحر بخش2 کاشان )مالکیت رسمی (
122( رای شماره 139960302034012599 هیأت اول . حمید سالم  فرزند محمد رضا 
بشماره شناســنامه 2147صادره از کاشان به شــماره ملی 1262049830 –ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت88/ 114مترمربع بشماره 7439 فرعی مجزی از 1418 فرعی از پالک 

45- اصلی واقع در لتحر بخش2 کاشان )مالکیت رسمی ( 
123( رای شــماره 1399603020342506 هیأت دوم . سید حسین هاشمی  فرزند سید 
حمزه بشماره شناسنامه 1صادره از تفت به شــماره ملی 4459824401– چهاردانگ از 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت213/80مترمربع بشــماره 7440 فرعی مجزی از 1358 

فرعی از پالک 45- اصلی واقع در لتحر بخش2 کاشان )مالکیت رسمی ( 
124( رای شــماره 1399603020342507 هیأت دوم . زهرا ابراهیمی فینی  فرزند ید 
اله بشماره شناسنامه 98صادره از کاشان به شــماره ملی 1262843235 – دو دانگ از 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت80/ 213مترمربع بشــماره 7440 فرعی مجزی از 1358 

فرعی از پالک 45- اصلی واقع در لتحر بخش2 کاشان )مالکیت رسمی ( 
125( رای شماره 1399603020349546 هیأت اول . زهرا ماشااله زاده  فرزند اسمعیل 
بشماره شناسنامه 0صادره از کاشان به شماره ملی 1250039355 –ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت121مترمربع بشماره 7441 فرعی مجزی از 450 فرعی از پالک 45- اصلی واقع 

در لتحر بخش2 کاشان )مالکیت رسمی ( 
126( رای شماره 1399603020343459 هیأت دوم . فاطمه ابراهیمی قمصری  فرزند 
احمد بشماره شناســنامه 0صادره از کاشان به شــماره ملی 1250272653 –ششدانگ 
یکدرب مغازه و زمین متصل بر آن بمساحت376/25مترمربع بشماره 7442 فرعی مجزی 
از 1522 فرعی از پالک 45- اصلی واقع در لتحر بخش2 کاشان) خریداری از علی اصغر 

شاه ابراهیمی( 
127( رای شماره 1399603020343069 هیأت دوم . زهرا اسکندری فرزند رضا بشماره 
شناسنامه 8صادره از کاشــان به شماره ملی 1263274706 – ســه دانگ  از ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت93/10مترمربع بشماره 7443 فرعی مجزی از 363 فرعی از پالک 

45- اصلی واقع در لتحر بخش2 کاشان) خریداری از  آقای فیضی خادم ( 
128( رای شــماره 1399603020343068 هیأت دوم . حمید رضا عباسی حسن آبادی  
 فرزند ماشااله بشــماره شناسنامه 25صادره از کاشان به شــماره ملی 1262979481 – 
سه دانگ  از ششدانگ یکبابخانه بمساحت93/10مترمربع بشماره 7443 فرعی مجزی 
از 363 فرعی از پالک 45- اصلی واقع در لتحر بخش2 کاشان) خریداری از  آقای فیضی 

خادم (
129( رای شــماره 1399603020343219 هیأت دوم . ابوالفضل قاسمی دوم لتحری  
 فرزند شعبان بشماره شناســنامه 26صادره از کاشان به شــماره ملی 1262863181 – 
ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت307/45مترمربع بشــماره 7444 
 فرعی مجــزی از 265 فرعــی از پــالک 45- اصلی واقــع در لتحر بخش2 کاشــان

) خریداری از  منیر زینلی ( 
130( رای شماره 1399603020343220 هیأت دوم . منیر زینلی  فرزند محمد آقا بشماره 
شناسنامه 38صادره از کاشان به شــماره ملی 1262738733 – سه دانگ  از ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت307/45مترمربع بشماره 7444 فرعی مجزی از 265 فرعی از پالک 

45- اصلی واقع در لتحر بخش2 کاشان) مالکیت رسمی (
131( رای شماره 1399603020343495 هیأت دوم . یداله جعفر زاده لتحری  فرزند صفر 
علی بشماره شناسنامه 32صادره از کاشان به شماره ملی 1262855756 – سه دانگ  از 

ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت190/20مترمربع بشــماره 7445 فرعی مجزی از 
7186 فرعی از پالک 45- اصلی واقع در لتحر بخش2 کاشان) مالکیت رسمی ( 

132( رای شــماره 1399603020343495 هیأت دوم . منیر باقی لتحری  فرزند حسین 
بشماره شناسنامه 1399صادره از کاشان به شــماره ملی 1261040570 – سه دانگ  از 
ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت190/20مترمربع بشــماره 7445 فرعی مجزی از 

7186 فرعی از پالک 45- اصلی واقع در لتحر بخش2 کاشان) مالکیت رسمی (
 133( رای شماره 139960302034013890 هیأت اول . اعظم شعبانی زاده لتحری فرزند 
غالمرضا بشماره شناسنامه 89 صادره از کاشان به شماره ملی 1262950902 –ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت93/5 مترمربع بشماره 7446 فرعی مجزی از 5072 فرعی از پالک 

45- اصلی واقع در لتحر بخش2 کاشان 
134( رای شماره 13996030203401684 هیات دوم . مرتضی حالجی   فرزند ابراهیم   
بشماره شناسنامه 249 صادره از کاشان  به شــماره ملی 1262074169-   سه دانگ از 
ششدانگ یکبابخانه بمســاحت80/30مترمربع 15470 فرعی مجزی از 4351  فرعی از 

پالک 49 - اصلی  واقع در صفی آباد  بخش2 کاشان ) خریداری ازعباس لطیفی مقدم( 
135( رای شماره 13996030203401686 هیات دوم . زینب رحیمیان   فرزند ابوالقاسم   
بشماره شناســنامه 8343 صادره از کاشان  به شــماره ملی 1263395945-   سه دانگ 
از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت80/30مترمربع 15470 از 4351  فرعی از پالک 
 49 - اصلــی  واقع در صفی آبــاد  بخش2 کاشــان ) خریداری ازعبــاس لطیفی مقدم

 و غالمحسین لطیفی( 
136( رای شــماره 13996030203402271 هیــات دوم . محســن محمدیه   فرزند 
غالمحسین   بشماره شناسنامه 6777 صادره از کاشان  به شماره ملی 1263380281-  
ششدانگ یکبابخانه بمســاحت113/45مترمربع 15474 فرعی مجزی از 372  فرعی از 
پالک 49 - اصلی  واقع در صفی آباد  بخش2 کاشــان ) خریداری ازسیدمصطفی و سید 

جواد مصطفوی الحسینی( 
137( رای شماره 13996030203408443 هیات دوم . حسن حقانی فرزند احمد بشماره 
شناسنامه 40212 صادره از کاشان  به شماره ملی 1260392163-  ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت96/29مترمربع 15475 فرعی مجزی از 8593  فرعی از پالک 49 - اصلی  واقع 

در صفی آباد  بخش2 کاشان ) مالکیت رسمی( 
138( رای شماره 13996030203402313 هیات دوم . علیرضا اعتصامی فرزند اسداله  
بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان  به شماره ملی 1250151066-  ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت86/70مترمربع 15477 فرعی مجزی از 13854  فرعی از پالک 49 - اصلی  واقع 

در صفی آباد  بخش2 کاشان ) مالکیت مشاعی ( 
139( رای شماره 13996030203412823هیات اول . معصومه سادات تون تاب  فرزند 
سید علی  بشماره شناسنامه 46859 صادره از کاشــان  به شماره ملی 1260458709-  
ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت90/27مترمربع 15478 فرعی مجزی از 1297  فرعی 

از پالک 49 - اصلی  واقع در صفی آباد  بخش2 کاشان ) مالکیت مشاعی ( 
140( رای شــماره 13996030203413232هیات اول . هانیه پورعسگری فرزند علی 
اصغربشماره شناســنامه0 صادره از کاشان  به شــماره ملی 1250457408-  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت100/20مترمربع بشــماره15482 فرعی مجزی از 5299  فرعی از 

پالک 49 - اصلی  واقع در صفی آباد  بخش2 کاشان ) مالکیت رسمی ( 
141( رای شماره 13996030203413206 هیات اول . محبوبه میرزائی زنجانبر فرزند 
رضا  بشماره شناسنامه3265 صادره از قرچک به شماره ملی 0420308326- ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت96مترمربع بشــماره15483 فرعی مجزی از 1304  فرعی از پالک 

49 - اصلی  واقع در صفی آباد  بخش2 کاشان ) مالکیت رسمی ( 
142( رای شماره 139960302034012600 هیات اول . مهدی رحمانی   فرزند حسن   
بشماره شناسنامه11460صادره از کاشان  به شــماره ملی 1263427091-  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت137/75مترمربع بشماره15486 فرعی مجزی از 489  فرعی از پالک 

49 - اصلی  واقع در صفی آباد  بخش2 کاشان ) مالکیت رسمی ( 
143( رای شماره 139960302034003182 هیات دوم . علی کبریتی فرزند رضا بشماره 
شناسنامه0صادره از کاشان به شماره ملی 1250191599-  ششدانگ یکباب ساختمان 
بمساحت79/60مترمربع بشماره15487 فرعی مجزی از 1477  فرعی از پالک 49 - اصلی  

واقع در صفی آباد  بخش2 کاشان ) خریداری از سید قاسم وسید محمود ماجدی ( 
144( رای شــماره 139960302034013196 هیات اول . الهام تفرشــی فرزند عباس   
بشماره شناسنامه0صادره از کاشان  به شماره ملی 1250084113-  ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت82/80مترمربع بشماره15488 فرعی مجزی از 1427 فرعی از پالک 49 - اصلی  

واقع در صفی آباد  بخش2 کاشان ) مالکیت رسمی (
145 ( رای شماره 139960302034013442هیات اول . مهدی دانشمند فرزندعزیزاله 
بشماره شناســنامه308صادره از کاشــان  به شــماره ملی 1262335973-  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت157/65مترمربع بشــماره15491 فرعی مجزی از 2264 فرعی از 

پالک 49 - اصلی  واقع در صفی آباد  بخش2 کاشان ) مالکیت رسمی ( 
146( رای شماره 139960302034013408 هیات اول . محمد حیدر زاده فرزند اسفندیار 
بشماره شناسنامه0صادره از کاشان  به شماره ملی 1250119911- ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت124/60مترمربع بشماره15492 فرعی مجزی از 372  فرعی از پالک 49 - اصلی  

واقع در صفی آباد  بخش2 کاشان ) مالکیت رسمی ( 
147( رای شماره 139960302034009638 هیات دوم . شهرداری کاشان به شناسه ملی 
14000277247 -  ششدانگ زمین محصور  مشتمل بر اعیان بمساحت253/75مترمربع 
بشماره15493 فرعی مجزی از 717  فرعی از پالک 49 - اصلی  واقع در صفی آباد  بخش2 

کاشان ) مالکیت رسمی ( 
148( رای شــماره 13996030203411485 هیات اول . ســید مجتبی فتوحی اونجی 
فرزند سید کمال  بشماره شناسنامه 10 صادره از کاشان  به شماره ملی 1262492866-  
ششدانگ یکبابخانه بمساحت96/50مترمربع بشــماره 458 فرعی از پالک 52 - اصلی  

واقع دراراضی صفی آباد بخش2 کاشان ) مالکیت رسمی ( 
149( رای شــماره 13996030203403006 هیــات اول . بشــیر ســر افــراز فرزند 
فیض اله بشماره شناســنامه 28 صادره از ابوزید آباد به شــماره ملی 1262480353-  
ششدانگ یکباب ســاختمان بمســاحت66/50مترمربع بشــماره 459 فرعی مجزی 
 از 15 فرعــی  از پــالک 52 - اصلــی  واقــع دراراضی صفــی آباد بخش2 کاشــان 

) خریداری از محمدشش گوشه ای ( 
150( رای شــماره 13996030203402969 هیات دوم . فریده نیکبخت فرزند محمد 
مهدی  بشماره شناســنامه 845 صادره از گلپایگان  به شماره ملی 1219431125- سه 
دانگ از ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت96/60مترمربع 3154 فرعی مجزی از 1101 
فرعی  از پالک 53 - اصلی  واقع دریحیی آبادبخش2 کاشان ) خریداری از زهرا احمدی ( 
151( رای شماره 13996030203402970 هیات دوم . زهره نیکبخت فرزند محمدمهدی  
بشماره شناسنامه 98 صادره از گلپایگان  به شــماره ملی 1219790737- سه دانگ از 
ششدانگ یکبابخانه بمســاحت96/60مترمربع 3154 فرعی مجزی از 1101 فرعی  از 

پالک 53 - اصلی  واقع دریحیی آبادبخش2 کاشان ) خریداری از زهرا احمدی (
152( رای شــماره13996030203401879هیات دوم 0 زهــرا میرزاپــور راونــدی  
فرزند رمضان بشماره شناســنامه 44 صادره از کاشان بشــماره ملی 1263143407-  
ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 248/50 مترمربع بشــماره 5832 
 فرعی مجــزی از  1884 فرعی  ازپــالک 1- اصلی  واقــع درراوند بخش 4  کاشــان

)خریداری از حسین حسین زاده ( 
153( رای شــماره13996030203401878هیات دوم 0 عبــاس خاکــی  فرزند علی 
بشماره شناسنامه 6 صادره از کاشان بشماره ملی 1263138195-  سه دانگ از ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 248/50 مترمربع بشماره 5832 فرعی مجزی از  1884 فرعی  ازپالک 

1- اصلی  واقع درراوند بخش 4  کاشان)خریداری از حسین حسین زاده ( 
154( رای شــماره139960302034012613هیات اول 0 مجید قطبی  فرزند حســین 
بشماره شناسنامه 21 صادره از کاشان بشماره ملی 1263244114-  ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 306/49 مترمربع بشماره 5833 فرعی مجزی از  1885 فرعی  ازپالک 1- اصلی  

واقع درراوند بخش 4  کاشان)مالکیت رسمی ( 
155( رای شماره139960302034003153هیات دوم 0 زهرا سادات موسوی جوشقانی  

فرزند سید نظام بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان بشماره ملی 1250326771-   سه 
دانگ از  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 436/25 مترمربع بشماره 5834 فرعی مجزی از  

2365 فرعی  ازپالک 1- اصلی  واقع درراوند بخش 4  کاشان)مالکیت رسمی ( 
156( رای شــماره139960302034003154هیات دوم 0 مهدی صــادق زاده  فرزند 
بختیار بشماره شناسنامه 33453 صادره از تهران بشماره ملی 0083872515- سه دانگ 
ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 436/25 مترمربع بشماره 5834 فرعی مجزی از  2365 

فرعی  ازپالک 1- اصلی  واقع درراوند بخش 4  کاشان )  خریداری از تقی اخالقی زاده ( 
157( رای شــماره139960302034002474هیات دوم 0 اعظم نوروزی خزاقی  فرزند 
علی بشماره شناسنامه 438 صادره از کاشان بشــماره ملی 1261188462- سه دانگ 
ازششدانگ یکبابخانه بمســاحت 446/95 مترمربع بشماره 1791 فرعی مجزی از  941 

فرعی  ازپالک 4- اصلی  واقع در خزاق  بخش 4  کاشان )  خریداری از حسین ارشدی ( 
158( رای شماره139960302034002473هیات دوم 0 شکراله ارشدی خزاقی  فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 358 صادره از کاشان بشماره ملی 1261187660-   سه دانگ 
از  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 446/95 مترمربع بشماره 1791 فرعی مجزی از  941 

فرعی  ازپالک 4- اصلی  واقع در خزاق  بخش 4  کاشان )  خریداری از حسین ارشدی ( 
159( رای شماره 13996030203410185 هیات اول. زهرا شــریفی مرقی  فرزند آقا 
حسین بشماره شناسنامه 1794صادره از کاشــان بشماره ملی1261070781- دودانگ 
و بیســت و پنج صدم دانگ از ششــدانگ  بمســاحت148/55متر مربع بشماره 3573 
 فرعی مجــزی از 443 فرعــی  ازپالک 167- اصلــی  واقع در مرق بخش 6  کاشــان

)مالکیت رسمی(
 160( رای شــماره 13996030203410181 هیــات اول. محمد رضا شــریفی فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 1461صادره از کاشــان بشماره ملی1261067053- دودانگ 
و بیســت و پنج صدم دانگ از ششــدانگ به انضمــام  بهای ثمن اعیــان و عرصه آن 
بمساحت148/55متر مربع بشــماره3573  از 443 فرعی  ازپالک 167- اصلی  واقع در 

مرق بخش 6  کاشان)مالکیت رسمی( 
اصالحی( رای شــماره 139960302034003368 هیأت دوم 0 اکرم منصوری راوندی 
فرزند حسن بشماره شناســنامه15615  صادره از تهران به شماره ملی 0058987381- 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 281/50مترمربع بشــماره 5776 فرعی مجزی از 1858 

فرعی از پالک 1- اصلی واقع در راوند  بخش 4 کاشان)خریداری از فاطمه قطبی(
بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادرخواهد شد0
تاریخ انتشار نوبت اول :    1399/12/09
تاریخ انتشارنوبت دوم :    1399/12/24

م الف: 1100746 مهدی اسماعیلی طاهری  رئیس اداره ثبت اسناد وامالک کاشان
مفاد آراء

12/47 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده  3 قانون و ماده  13 آئین نامه قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آرای شــماره های ذیل هیات موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
دولت آباد برخوار بخش  16 ثبت اصفهان باستاد اســناد رسمی مالکیت مشاعی 
و اسناد عادی تســلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل 
محرز گردیده اســت لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رســمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15  روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور اسناد 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نیست . 
پرونــده  کالســه   139960302018001515 شــماره  رای  بــر  برا
1398114402018002123  آقای مصطفی معینــی کربکندی فرزند رجبعلی  
بشماره شناسنامه 1882  صادره از اصفهان  نســبت به ششدانگ یک باب  خانه  
به مساحت 109/51 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 323 اصلی واقع 
در کربکند بخش 16 ثبت اصفهان خریداری بطور مع الواســطه از آقای حســن 

هاشمیان کربکندی 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/12/09 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/12/24

م الف : 1099888 ابراهیم غفاری   رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار
مفاد آراء

12/48 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده  3 قانون و ماده  13 آئین نامه قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آرای شــماره های ذیل هیات موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
دولت آباد برخوار بخش  16 ثبت اصفهان باستاد اســناد رسمی مالکیت مشاعی 
و اسناد عادی تســلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل 
محرز گردیده اســت لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رســمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15  روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور اسناد 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات اســناد مالکیت صادر خواهد شد . صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست . 
پرونــده  کالســه   139960302018001823 شــماره  رای  بــر  برا
1398114402018000140  آقای اکبر دهقانی فرزند قدمعلی  بشماره شناسنامه  
92  صادره از دولت آباد  نسبت به ششدانگ یک باب  کارگاه  به مساحت 109/78  
متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 311 اصلی واقع در منطقه صنعتی دولت 

آباد بخش 16 ثبت اصفهان خریداری بطور مع الواسطه از شهرداری دولت آباد 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/12/09 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/12/24

م الف : 1099988  ابراهیم غفاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار
نظریه رد درخواست افراز

12/52 شماره : 99/26603-99/12/3 پیرو اخطاریه شماره 99/26603 به تاریخ 
99/09/24 در مورد افراز پالک ثبتی 4999/1286 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان باســتناد ماده 5 آئین نامه قانون افراز و نظر به رد درخواست افراز شماره 
99/44742 به تاریخ 99/12/02 مبنی بر اینکه مورد تقاضا بصورت یکباب خانه 
و دو باب مغازه متصله می باشد و با توجه به پاسخ شهرداری منطقه 6 اصفهان به 
شماره 6/99/12802-99/11/07 و به لحاظ قانون و به استناد مواد 5 و 6 آیین 
نامه قانون افراز و فروش اموال مشــاعی مصوب آبان ماه 1357 تصمیم به عدم 
امکان افراز پالک مذکور صادر گردیده و این تصمیم به فاصله 10 روز از انتشــار 
آگهی )ابالغ( قابل اعتراض در دادگاه صالحه از سوی هر یک از طرفین می باشد. 
تاریخ انتشار: 1399/12/09 م الف: 1098583 اعظم قویدل رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
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شهرداری ورامین هم حریف سپاهان نشد؛ 

شاگردان »محمدی راد« در مرحله نیمه نهایی

تیم والیبال سپاهان با برتری مقابل تیم   سمیه مصور
شــهرداری ورامین به مرحله نیمه نهایی 
لیگ برتر والیبال راه یافت تا نخستین تیمی باشد که مجوز ورود به این 

مرحله را کسب کرده است. 
دور برگشت مرحله پلی آف مســابقات والیبال قهرمانی مردان ایران، 
جام سردار شــهید حاج قاسم سلیمانی روز پنجشــنبه با برگزاری دو 
دیدار آغاز شــد که در اولین دیدار طالیی پوشــان نصف جهان  مقابل 
تیم شــهرداری ورامین قرار گرفتند، دیداری که بــا نتیجه 3 بر یک به 
سود شــاگردان رحمان محمدی راد تمام شد تا سپاهانی ها با تحمیل 
دومین شکست بر شاگردان فیروز تابش نژاد، به عنوان نخستین تیم، 

به مرحله نیمه نهایی صعود کنند.
در این دیدار شهرداری ورامین در ست اول با کسب امتیاز 28 بر 26 به 
پیروزی رسید، اما در ســت های دوم تا چهارم با امتیازهای 25 بر 19، 
25 بر 23 و 25 بر 18 مغلوب نماینده اصفهان شد تا با پذیرش دومین 
شکســت مقابل حریف، از دور رقابت ها کنار برود. نماینده ورامین در 

دور رفت مرحله پلی آف با نتیجه 3 بر 2 مغلوب سپاهان شده بود.
در این بازی تیم فوالد مبارکه سپاهان در مجموع 101 امتیاز شامل 69 

امتیاز حمله، 9 امتیاز دفاع، 3 امتیاز مســتقیم سرویس و 20 امتیاز 
از اشتباهات حریف به دســت آورد. در طرف مقابل شهرداری ورامین 
هم جمعا 88 امتیاز شــامل 47 امتیاز حمله، 7 امتیاز دفاع، 4 امتیاز 

سرویس و 30 امتیاز از اشتباهات بازیکنان سپاهان کسب کرد.
کیاوش حیدری بازیکن تیم فوالد مبارکه سپاهان با کسب 32 پوئن، 
امتیازآورترین بازیکن مسابقه شد. جابر اسمعیل پور هم با کسب 13 

پوئن، بهترین بازیکن تیم شهرداری ورامین بود.
بازی دو تیم در مدت زمان 141 دقیقه انجام شــد و در آن احسن ا... 
شیرکوند بازیکن شهرداری ورامین در ست دوم کارت زرد دریافت کرد. 
رحمان محمدی راد، ســرمربی تیم فوالد مبارکه سپاهان هم در ست 

چهارم کارت زرد گرفت.
محمدشاهمیری و اصغر میرزایی به عنوان داوران اول و دوم، قضاوت 
این بازی را برعهده داشتند. اسماعیل صباغ و یونس حسین زاده هم 
تیم نظارت داوری و فنی مسابقه را تشــکیل دادند. رحمان محمدی 
راد، ســرمربی تیم والیبال فوالد مبارکه ســپاهان پــس از این بازی 
گفت: بازی خیلی خوبی را به نمایش گذاشــتیم، بــه همه بازیکنانم 
خدا قوت می گویم، کیفیت باالیی داشــتیم و در طول فصل هم این 

شرایط را تجربه کردیم.وی با تشکر از حمایت مسئولین باشگاه فوالد 
مبارکه سپاهان اظهار داشت: امسال ســال دومی است که سپاهان 
در لیگ برتر تیمداری می کند. خوشــحالم که در سال دوم توانستیم 
به جمع 4 تیم برتــر راه پیدا کنیم و نخســتین تیمی هســتیم که به 
 مرحله نیمه نهایی راه پیــدا کرده ایم، یک قدم بــه هدف نهایی خود

 نزدیک شدیم.
رحمان محمدی راد در پایان بــا بیان اینکه امیــدوارم بتوانیم خیلی 
زود ریکاوری برای بازی نیمه نهایی داشــته باشیم، افزود: شهرداری 
ورامین در ایــن دو بازی خیلــی با کیفیت بــازی کــرد. از جذابیت 
های ورزش این اســت کــه روزی با تیمــی قهرمان ایران و آســیا 
می شــویم و مجبور به ترک آن تیم می شــویم. خیلــی تالش کردم 
 که احساســاتم را کنترل کنــم، چون مــا خیلــی در ورامین زحمت

 کشیده بودیم.
 والیبالیست های سپاهان در مرحله نیمه نهایی باید به مصاف برنده 
دیدار تیم های فوالد سیرجان و سایپا تهران بروند. تیم فوالد سیرجان 
در دیدار رفت مرحله پلی اف موفق به شکست نارنجی پوشان تهرانی 

شده است.

ضرر 113 میلیون یورویی کرونا به یوونتوس
تداوم شــرایط کرونایی به باشــگاه یوونتوس ضرر مالی بزرگی وارد کرده است.سایت »فوتبال 
ایتالیا« خبر داد باشــگاه یوونتوس در نیم فصل اول 2020-2021 به دلیل تداوم شرایط کرونایی 
ضرر مالی زیادی دیده است.طبق گزارش های رسیده، باشگاه تورینی در 6 ماه گذشته 113 میلیون 
یورو ضرر مالی دیده و درآمد 9 فصل گذشــته ســری آ از 322 میلیون یورو به 158 میلیون یورو 
کاهش یافته است.یوونتوس سال گذشته هم به دلیل شیوع کرونا بعد از بارسلونا دومین باشگاه 

فوتبال متضرر جهان شده بود.

بازگشت »مولر« به تمرینات بایرن بعد از پایان قرنطینه
توماس مولر می تواند برای بازی بایرن مونیخ در بوندســلیگا مقابل کلن در روز شــنبه در ترکیب 
تیمش باشــد.  این بازیکن پس از عفونت کرونــا چند روزی را در قرنطینه مانــد تا اکنون بتواند 

تیمش را همراهی کند.
توماس مولر پس از تقریبا دو هفته قرنطینه به تمرینات خود در بایرن مونیخ بازگشــت. او یک 
جلسه انفرادی  تمرین را در روز پنجشنبه در محل تمرین بایرن انجام داد و توانست شرایط خوبی 
برای بازگشت به ترکیب تیمش داشته باشد.مولر در جام جهانی باشگاه های قطر حضور داشت 
و آزمایش او در این رقابت ها مثبت اعالم شد و سپس با هواپیمای مخصوص به آلمان بازگشت 
و از آن زمان در خانه در قرنطینه بود. قهرمان جهان در ســال 2014 در یک ویدئوی کوتاه اینترنتی  

گفت: می خواهم در زمین باشیم و خودم را نشان دهم.

 واکنش جالب » رودریگز« به احتمال بازنشستگی
 در رئال مادرید

سایت فوتبالی نوشت: خامس رودریگز، هافبک کلمبیایی اورتون در گفت وگو با هوادارانش در 
شــبکه اجتماعی توییچ و در حین انجام بــازی Call of Duty: Warzone به صورت آنالین در 
مقابل هوادارانش به برخی از سواالت پاسخ داد که برخی از این سواالت در مورد دوران فوتبالش 
بودند.خامس در پاســخ به این پرسش که آیا دوست دارد در یک باشــگاه کلمبییی از فوتبالش 
بازنشسته شود، بیان کرد:»این مسئله حقیقتا در برنامه های من نیست هر چند که کسی چه می 
داند که طی دو، سه یا چهار سال دیگر چه اتفاقی رخ می دهد و فوتبال چرخش های زیادی دارد؛ 

اما فکر نمی کنم این اتفاق رخ بدهد.
 فعال به آن فکر نمی کنم.« یکی از دوستان خامس که در حال بازی آنالین بود، به بازیکن کلمبیایی 
گفت که بهتر است در رئال بازنشسته شود که این بازیکن با خنده در جوابش گفت:»در حال حاضر 
کسی در آن جا من را نمی خواهد.« خامس همچنین گفت که هواداران رئال همیشه به او محبت 
زیادی داشته اند؛ اما مورد توجه مربیان رئال نبوده است و این را بخشی از فوتبال دانست.خامس 
دوشنبه باید در بازی تاتنهام و ســاوتهمپتون در هفته 26 لیگ انگلیس حضور پیدا کند. تافی ها 
پس از غلبه بر لیورپول شــرایط بهتری دارند و امیدوارند که بتوانند بــرای فصل آینده با هدایت 

آنچلوتی سهمیه اروپایی کسب کنند.

استعفای آقای مربی به دلیل مشکالت خانوادگی
مشکالت خانوادگی باعث شد تیری آنری از سمتش در باشگاه مونترال استعفا بدهد.تیری آنری، 
 MLS ستاره پیشین تیم ملی فرانسه، آرسنال و بارســلونا که سرمربی تیم مونترال کانادا در لیگ
بود، از سمتش به دلیل مشکالت خانوادگی اســتعفا داد.آنری 43 ساله که در تیم ملی بلژیک و 
موناکو هم کار کرده، از نوامبر 2019 سرمربی مونترال بود و در 29 بازی تیمش به 9 برد، 4 تساوی 

و 16 شکست رسید.

زشفوتبال جهان ور

وز عکس ر

مربی معروف استقاللی 
رسما مافیا شد

ســری دوم رئالیتی شــوی محبوب 
»شــب های مافیا« ســاخته سعید 
ابوطالب با حضور مردان و زنان هنرمند، 
در جزیــره کیش کلید می خــورد. در 
پوســتر مافیا فیروز کریمی، سرمربی 
ســابق پاس و اســتقالل هــم دیده 
می شود.سری جدید آن برای پخش 
در تعطیالت عید نــوروز هم اکنون در 

مرحله پیش تولید است.

چرا »کیانی« پیشنهاد تراکتور را نپذیرفت؟
هافبک تیم فوتبال سپاهان اصفهان پیشنهاد مالی باشگاه تراکتور را نپذیرفت. مهدی کیانی، هافبک 
تیم فوتبال سپاهان یکی از بازیکنان مورد نظر رسول خطیبی است و این مربی از مسئوالن باشگاه 
خواسته تا این بازیکن را جذب کنند. تماس مسئوالن تراکتور اما باعث شد تا کیانی راهی تبریز شده 
و سر میز مذاکره با تراکتور بنشیند. در حالی که رسانه ها از قطعی شدن حضور کیانی در تراکتور خبر 
داده بودند ولی تا به امروز خبری از توافق سرخ پوشان تبریزی با این بازیکن نیست که مهم ترین 
دلیلش مسائل مالی است.تراکتور در مذاکراتی که با کیانی داشت مبلغ موردنظرش را به این بازیکن 
اعالم کرد، ولی این پیشنهاد مورد موافقت کیانی قرار نگرفت. این موضوع باعث شد تا کیانی بدون 
عقد قرارداد جلسه با مسئوالن تراکتور را ترک کند. باید دید تراکتوری ها پیشنهادی جدید به کیانی 

ارائه خواهند کرد یا اینکه پیوستن این بازیکن به تیم تبریزی منتفی می شود. 

»سجاد آقایی« به نساجی پیوست
سجاد آقایی، بازیکن سابق تیم فوتبال اســتقالل با عقد قراردادی به نساجی مازندران پیوست و 
شاگرد مجید جاللی در این تیم شــد. آقایی در نیم فصل اول رقابت های لیگ برتر حضور کمرنگی 
در استقالل داشت و به علت مشکالتی که در اســتقالل داشت، تصمیم  گرفت در تیمی بازی کند که 

فرصت بیشتری برای بازی کردن پیدا کند و در نهایت به نساجی پیوست. 

»آرمان رمضانی« و بی توجهی به پیشنهادات
مهاجم بلندقامت پرسپولیس با پیشــنهاد چند تیم لیگ برتری مواجه شده و هنوز پاسخی به آنها 
نداده است.آرمان رمضانی که در این فصل به پرسپولیس پیوسته و  نتوانسته شرایط خوبی را در جمع 
سرخ پوشــان دنبال کند، احتماال خروجی قطعی این تیم در نقل و انتقاالت زمستانی لقب بگیرد.

مهاجم بلندقامت فصل گذشته سایپا که در آخرین تقابل فصل گذشته نیز با بازوبند نارنجی پوشان 
برابر پرسپولیس قرار گرفته بود، با وجود تالشی که برای شکستن طلسم گلزنی در  این تیم داشت 
به توفیقی دست نیافت تا جدایی زودهنگام در انتظار وی باشد.رمضانی اکنون با پیشنهاد چند تیم 

لیگ برتری مواجه شده ؛ اما پاسخی برای این انتقال و پیشنهادات نداده است .

»وکیا« به شهرخودرو پیوست
یوسف وکیا، مدافع تیم گل گهر سیرجان که در نیم فصل اول مســابقات امیر قلعه نویی زیاد به او 
میدان نداد، در کنار حسام پورهاشم دو بازیکنی بود که در پایان دور رفت از جمع سیرجانی ها جدا 
شدند.وکیا بعد از جدایی از گل گهر، با مسئوالن شهرخودرو وارد مذاکره شده و پس از توافق با آنها، 
راهی مشهد شد. این مدافع خوزســتانی با عقد قراردادی تا پایان فصل در خدمت تیم شهرخودرو 
خواهد بود.  وکیا جدیدا در تمرینات تیم شــهرخودرو حضور پیدا کرده و همراه با سایر بازیکنان به 
تمرین پرداخت .گفتنی است که یوســف وکیا پیش از پیوستن به گل گهر سابقه بازی در تیم های 
فوالد خوزستان و نفت مسجد داشت و با نظر سید مهدی رحمتی به تیم فوتبال شهرخودرو پیوست.

یزدانی، معترض دیروز، خندان امروز 
سیاوش یزدانی، مدافع تیم استقالل یکی از بازیکنانی بود که با پیشنهادهایی از تیم های دیگر مواجه 
شد و با توجه به اینکه در نیم فصل اول زیاد برای تیمش به میدان نرفته بود و به خاطر مشکالت مالی 
نیز ناراحتی هایی داشت، قصد جدایی کرده بود.یزدانی در این خصوص با کادرفنی صحبت کرد اما 
با مخالفت آنها برای جدایی روبه رو شــد. به همین خاطر این بازیکن روز سوم اسفند ماه به دیدار 

احمد مددی مدیرعامل باشگاه رفته و جلسه ای را با او داشت. 

خبر  روز

 کسب سهمیه  المپیک 
مهم تر از مدال آسیایی

همزمانی رقابت های قهرمانی آسیا و پیکارهای 
گزینشی کسب سهمیه المپیک باعث شده تا 
اولویت بندی خاصی در این خصوص صورت 
گیرد. طبــق برنامه اتحادیه جهانی کشــتی 
رقابت های گزینشــی المپیک در قاره آســیا 
طی روزهای 20 تا 22 فروردین ســال 1400 و 
رقابت های قهرمانی آسیا طی روزهای 23 تا 
28 فروردین 1400 در شهر آلماتی قزاقستان 
برگزار خواهد شد.مسابقاتی که کشتی آزاد و 
فرنگی ایران باید در مجموع 6 ســهمیه باقی 
مانده المپیک را از آن خود کنند و در نهایت با 
ترکیبی کامل راهی المپیک شــوند.اما تقارن 
زمان برگزاری دو میدان گزینشــی المپیک و 
آسیایی باعث شــد تا کادر فنی تیم های ملی 
هم برای حضوری موفق در این میادین برنامه 
ریزی خاصی انجام دهند. اما آنطور که به نظر 
می رسد اهمیت و اولویت اصلی اهالی کشتی، 
کسب سهمیه های باقی مانده است.در همین 
راستا می توان به تازه ترین اظهارات غالمرضا 
محمدی، سرمربی تیم ملی کشتی آزاد اشاره 
کرد که معتقد است: »قطعا هدف ما این است 
که 3 سهمیه باقی مانده را در همین رقابت های 
گزینشی آسیا کسب کنیم تا در ادامه به دنبال 
حضور موفق در المپیک باشیم . بدیهی است 
در المپیک کار سختی داریم؛ اما قبل از آن هم 
در مسابقات گزینشی کار سخت تری خواهیم 
داشت.«طبق گفته های ســرمربی تیم ملی 
کشــتی آزاد، گویا رقابت های قهرمانی آسیا 
هدف اصلی کادر فنی نیســت و اولویت حال 
حاضر این تیم و برنامه هایش، کســب ســه 
ســهمیه باقی مانده در مســابقات گزینشی 
قزاقستان است.کشــتی آزاد ایران توانست 
در پیکارهای جهانی 2019 قزاقســتان ســه 
سهمیه از 6 سهمیه بازی های المپیک را کسب 
کند. رضا اطری، حسن یزدانی و یدا...محبی 
موفق شدند در اوزان 57، 86 و 125 کیلوگرم به 
سهمیه المپیک دست یابند و حاال نمایندگان 
کشورمان باید در اوزان 65، 74 و 97 کیلوگرم 
برای کسب سهمیه های باقیمانده المپیک در 

قزاقستان به میدان بروند.

مستطیل سبز همزمان با میالد حضرت علی )ع(صورت گرفت؛

آیین افتتاحیه اولین زورخانه شهر فالورجان 
با حضور مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان، فرماندار، امام جمعه شهر فالورجان، شهردار، ریاست و اعضای شورای اسالمی شهر فالورجان، رییس 
بسیج ورزشکاران ورزش های پهلوانی و زورخانه ای استان اصفهان، رییس هیئت ورزش های پهلوانی و زورخانه ای شهرستان و جمعی از مسئولین شهرستان از پروژه 
های مختلف عمرانی شهر فالورجان بازدید به عمل آمد  و با توجه به فرا رسیدن 13ماه رجب مقارن با والدت موالی متقیان، امیر مومنان حضرت علی)ع( طی مراسمی با 
رعایت کلیه دستورالعمل های بهداشتی، اولین زور خانه شهر فالورجان مزین به نام نامی حضرت علی ابن ابیطالب)علیه السالم( با اعتبار 000/000/000/24 ریال  افتتاح 
شد.در این مراسم افتتاحیه شهردار فالورجان ضمن عرض تبریک و تهنیت به مناسبت فرارسیدن 13رجب مقارن با والدت موالی متقیان حضرت علی)علیه السالم(، از 
ساخت زورخانه به درخواست شهروندان و جامعه ورزش پهلوانی و زورخانه ای شهرستان و میزان اعتبارات اختصاص یافته جهت احداث و بهره برداری آن سخن گفت.

در ادامه مراسم ورزشکاران ورزش زورخانه ای نیز با حضور در گود زورخانه به اجرای ورزش آیینی زورخانه ای پرداخته و مرشد و ضرب گیر نیز با هنرمندی خود به مدح و 
منقبت موالی دو عالم حضرت علی )علیه السالم( پرداختند.

توماس باخ ،رییس کمیتــه بین المللی المپیک بار 
دیگر نسبت به وضعیت وزنه برداری هشدار جدی داد 
و عنوان کرد که وزنه برداری با محرومیت از المپیک 
2024 پاریس روبه رو است مگر  اینکه نگرانی هایی که 
مربوط به مدیریت آن وجود دارد را برطرف شود.اکنون 
کمیته بین المللی المپیک دالیل تهدید وزنه برداری 
به اخراج از بازی های المپیک را با قاطعیت بیان کرد.  
جزئیات این نامه به رییس موقت فدراســیون بین 
المللی وزنه برداری )IWF( ارســال شده است  که 
کمیته بین المللی المپیک نیز به کلیه 192 فدراسیون 
عضو فدراسیون جهانی وزنه برداری و کمیته های ملی 
المپیک آنها ارسال کرده است. فدراسیون بین المللی 
وزنه برداری به دلیل نادیده گرفتن مکرر توصیه های 
کمیته بین المللی المپیک و نهادهای دیگر  و عدم 
تغییر  مورد سرزنش قرار می گیرد.به عنوان نمونه ، 

هیئت فدراســیون بین المللی وزنه برداری برخالف 
توصیه IOC بــرای تصویب قانون اساســی جدید 
قبل از برگزاری انتخابات خود که قرار است در تاریخ 
های 26 و 27 مــارس برگزار شــود ، مخالفت کرد.

چشم انداز حفظ قدرت همان افراد برای کمیته بین 
المللی المپیک قابل قبول نیســت ، به همین دلیل  
توماس باخ گفت اگر مشــکالت »به روشی رضایت 
بخش و به موقع« حل نشــوند دربــاره حضور وزنه 
برداری در المپیک تصمیــم دیگری خواهند گرفت.

همچنین ممکن است در سال جاری عواقب دیگری 
نیز فدراســیون بین المللی وزنه بــرداری را تهدید 
کند زیرا کمیته بین المللی المپیک در حال بررسی 
سهمیه مقامات فدراسیون بین المللی وزنه برداری 
در بازی های المپیک 2020 توکیو نیز هست.کمیته 
بین المللی المپیک  خاطرنشان کرد که بسیاری از 

زمینه های درخواست تغییر و مشاوره از هر دو هیئت 
اجرایی کمیته و آژانس بین المللی )ITA( توســط 
فدراسیون بین المللی وزنه برداری نادیده گرفته شده 
است.کمیته بین المللی المپیک نه تنها در مورد تغییر 
قوانین ضد دوپینگ بلکه در مورد هرگونه اصالحات 
احتمالی در سیســتم انتخابی المپیک توکیو 2020 
تاکید دارد. به همین خاطر  دو تحقیق در مورد فساد 
در حال انجام است ، یکی توسط آژانس بین المللی 
و دیگری توســط اداره اطالعات و تحقیقات آژانس 

.)WADA( جهانی ضد دوپینگ

دالیل تهدید وزنه برداری از سوی کمیته بین المللی المپیک

والیبالیست های سپاهان در مرحله نیمه نهایی باید 
به مصاف برنده دیدار تیم های فوالد سیرجان و سایپا 
تهران بروند. تیم فوالد سیرجان در دیدار رفت مرحله 
پلی اف موفق به شکست نارنجی پوشان تهرانی شده 

است
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مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان خبر داد:

افزایش 1.6 متری سرانه فضای سبز شهر
 مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان اظهار کرد: در بلوار 36 متری فرزانگان 
مساحت 53 هزار و 830 متری با شش هزار و 778 اصله درخت توسط سازمان پارک ها در حوزه 

فضای سبز طراحی و کاشت شده است.  
فروغ مرتضایی نــژاد ادامه داد: اجرای 
شــبکه آبرســانی در این بخش شش 
هزار مترمربع و مســاحت آبیاری تحت 
فشــار 53 هزار و 830 مترمربع است. 
مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای 
سبز شهرداری اصفهان افزود: در مسیر 
رینگ چهارم لوپ های اتوبان شــهید 
اردستانی واقع شده که با مساحت 67 
هزار و 920 مترمربــع دارای هفت هزار 

و 546 اصله درخت است که در این لوپ ها هم طراحی فضای ســبز از سوی سازمان پارک ها و 
فضای سبز شهرداری انجام شد.وی با اشاره به اجرای شــبکه آبرسانی 9 هزار متری در لوپ ها، 

جمعا مساحت آبیاری تحت فشار در این بخش را 67 هزار و 920 مترمربع عنوان کرد.  
مرتضایی نژاد افزود: در مجموع در این دو بخش که منطقه 14 و 10 را شامل می شود، 121 هزار و 
750 مترمربع مساحت آبیاری تحت فشار است و درختان کاشته شده فقط در این دو بخش 14 
هزار و 324 اصله با 15 هزار متر شبکه آبیاری را شامل می شود. وی اجرای شبکه پساب در لوپ 
های رینگ چهارم را از ویژگی های فضای سبز این پروژه دانست و گفت: برای آبیاری فضای سبز 
این دو پروژه اجرای شبکه پســاب از میدان فرزانگان تا تصفیه خانه پساب شمال به طول شش 
هزار و 500 متر با اعتبار 1.2 میلیــارد تومان انجام گرفت.  مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای 
سبز شهرداری اصفهان اضافه کرد: با اجرای فضای ســبز در این دو پروژه، سرانه فضای سبز 1.6 

مترمربع افزایش می یابد که به سرانه مناطق 14 و 10 اضافه می شود.

کسب تقدیرنامه چهارستاره هجدهمین جایزه ملی تعالی 
سازمانی از سوی شهرداری اصفهان

شهرداری اصفهان در هجدهمین همایش تعالی ســازمانی و جایزه ملی تعالی، تقدیرنامه چهار 
ستاره تعالی را در بخش عمومی کسب کرد.  برگزاری فرآيند ارزيابی داخلی با استفاده از الگوی 
تعالی سازمانی در بين معاونت ها، مناطق و سازمان های شــهرداری، پیاده سازی بهبود چرخه 
مديريت بهره وری و اســتقرار مدیریت دانش، ممیزی فرآیندهای حوزه های مختلف شهرداری، 
پیاده سازی چرخه مدیریت فرآیندها، سیستم ارزیابی و انتخاب پیمانکاران در معاونت عمران و 
خدمات شهری، پیاده ســازی نظام جامعه آماری و انجام نظر سنجی و نياز سنجی از ذی نفعان 

كليدی خود به صورت مستمر از دالیل این انتخاب بوده است.
  الزم به ذکر است مدل های ارزیابی تعالی ســازمانی در هر دوره ارتقا پیدا کرده و به طور مستمر 
به روز رسانی می شود.  شــهرداری اصفهان به عنوان اولین شهرداری کشــور، خود را در معرض 
ارزیابی تعالی ســازمانی قرار داد.جایزه تعالی معتبرترین و قدیمی ترین جایزه است که مجوز 
خود را از سازمان ملی بهره وری اخذ کرده و هرساله از ســوی سازمان مدیریت صنعتی با نظارت 
وزارت صمت برگزار می شــود. ارزیابی های این جایزه توسط ارزیابان مستقل و زير نظر سازمان 
مديريت صنعتی انجام می گیرد.  این سومین سال متوالی حضور شهرداری اصفهان در ارزیابی 
جایزه ملی تعالی سازمانی است. در مراسم امسال شهرداری اصفهان موفق به كسب تقدیرنامه 

تعالی 4 ستاره در بخش عمومی شد.

با حضور رییس دفتر رییس جمهور در اصفهان، پل آفتاب و خیابان های تابان و آسمان به صورت رسمی، افتتاح شد؛

درخشش آفتاِب تاباِن آسماِن اصفهان
پل آفتاب که با تالش شبانه روزی کارشناســان و مدیران شهری، طی 
حدود 10 ماه ساخته شــده و در اختیار مردم اصفهان قرار گرفته بود، به 
صورت رسمی با حضور محمود واعظی، رییس دفتر رییس جمهور بهره 
برداری شد. به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، با حضور 
رییس دفتر رییس جمهور، استاندار اصفهان، شهردار و فرماندار اصفهان، 
رییس شورای اسالمی شهر و مدیران استانی و شهری، پل آفتاب که در 
مجاورت رینگ حفاظتی شهر اصفهان و روی بزرگراه شهید اردستانی قرار 
دارد، به صورت رسمی در هفتادمین برنامه » اصفهان در مسیر امید« بهره 
برداری شد و در اختیار مردم شــهر اصفهان قرار گرفت.  این پل ،اتصال 
دهنده ترافیک خیابان های آســمان و تابان به حلقه حفاظتی ترافیکی 
اصفهان و یکی از نقاط مهم این حلقه حفاظتی است. هم اکنون عملیات 
احداث محور اتصال دهنده پل آفتاب و پل های شهید سلیمانی در کنار 
کارخانه قند اصفهان به عنوان نقطه صفر حلقه حفاظتی شهر اصفهان در 
حال اقدام بوده و عملیات احداث در حال پیشرفت است.با احداث این 
محور، ترافیک خیابان های آسمان و تابان به صورت مستقیم به حلقه 
حفاظتی ترافیکی متصل شده و مســیر خود به سمت جنوب اصفهان 
)جاده شیراز( و یا شــرق اصفهان )جاده نائین و یزد( را ادامه می دهد. 
این حلقه با تسهیل هدایت ترافیک خودروهایی که قصد ورود به اصفهان 
را ندارند، کاهش بار ترافیکی شهر، کاهش آلودگی هوا، کاهش مصرف 
سوخت و افزایش ایمنی شــهروندان را به همراه دارد. همچنین احداث 
خیابان های آسمان و تابان می تواند، افزایش ایمنی شهروندان منطقه با 
توجه به حذف تردد خودروهای سنگین در سه راه نقشینه، خیابان بعثت 
و ... را به همراه داشته باشد. کاهش بار ترافیکی خیابان های منطقه 14، 
10 و هفت، تسهیل دسترسی به فرودگاه اصفهان برای ساکنین منطقه 
14 و همچنین شهرهای شمالی و شمال شرقی اصفهان مانند دولت آباد، 
شاهین شهر، خورزوق و ... و تسهیل تردد به سمت فرودگاه از دیگر مزیت 
های ساخت دو خیابان تابان و آسمان است. از سوی دیگر بار ترافیکی 
رینگ سوم ترافیکی شهر اصفهان هم با این دو خیابان کمتر خواهد شد 
چراکه پیش از این مسیر عبوری بســیاری از خودروها از بزرگراه شهید 
آقابابایی بود که با خیابان های تابان و آسمان، تردد از رینگ سوم هم با 

کاهش روبه رو خواهد شد. 

آرام سازی ترافیک، صرفه جویی در وقت و هزینه مردم
محمود واعظی، رییس دفتر رئیس جمهور در افتتاح پل آفتاب با اشاره 
به اینکه احداث این پل در راســتای سالمت و ایمنی شهروندان اقدامی 
ارزنده اســت، اظهار کرد: باز کردن گره های ترافیکی شهر نشان دهنده 
اهمیت دادن مدیریت شهری به مسئله محیط زیست است. وی ادامه 

داد: باید مدیریت ها به گونه ای عمل کنند تا تردد خودروها کاهش پیدا 
کرده و شاهد هوای پاک در راستای سالمت مردم باشیم. رییس دفتر 
رییس جمهور بیان کرد: در کالن شهرهایی مانند اصفهان، شیراز و تبریز 
با توجه به جمعیت شهرها، وقت مردم بســیار ارزشمند است به همین 
سبب باید توسعه شهرها در راستای صرفه جویی در وقت و هزینه مردم 
باشد.وی با بیان اینکه اقدامات شهرداری اصفهان در جهت کاهش اتالف 
وقت و هزینه مردم بوده است، گفت: شــهر اصفهان به دلیل واقع شدن 
در چهارراه ترانزیتی کشور، نیاز به احداث حلقه های حفاظتی و ترافیکی 
دارد تا خودروهایی که ضرورتی برای حضور و عبور در شهر ندارند، وارد شهر 
نشوند؛ این اقدام ترافیک را آرام کرده و سالمت مردم را افزایش می دهد. 

 فضای همدالنه مدیریتی در اصفهان 
واعظی با تحسین همدلی و انســجام بین مدیران شهری و استانی در 
اصفهان، اظهار کرد: فضایی در استان اصفهان ایجاد شده که همه مسئوالن 
در محیطی همدالنه کار می کنند و این موضوع در استان بسیار چشمگیر 
و قابل توجه اســت.وی تاکید کرد: امیدواریم با سیاست هایی که دکتر 
نوروزی، شهردار اصفهان برای آینده شهر اصفهان ترسیم و تدوین کرده 
اند، مسیر توسعه در این شهر متوقف نشود چراکه لیاقت مردم این شهر، 
اجرای طرح هایی در سطح ملی و استانی اســت. رییس دفتر رییس 
جمهور افزود: امروز عالوه بر چنین طرح هایی، اصفهان در حوزه فرهنگ 

و اقتصاد هم پیشرو است.

احداث رینگ چهارم شهر اصفهان از سخت ترین نقطه آغاز شد 
در ادامه این افتتاحیه که روی پل آفتاب برگزار شد، قدرت ا... نوروزی، شهردار 
اصفهان با اشاره به اینکه این نقطه در شمال شرق اصفهان واقع شده و افتتاح 
چنین پروژه ای مطالبه و آرزوی 30 ساله مردم چند منطقه بوده است، اظهار 
کرد: این اقدامات بخشی از حلقه 80 کیلومتری چهارم ترافیکی شهر اصفهان 
است که 50 کیلومتر آن در حریم و محدوده شهر اصفهان واقع شده است. وی 
ادامه داد: این بخش از رینگ چهارم در شرق اصفهان، سانت به سانت از مردم 
خریداری و ساخته شده و یکی از سخت ترین نقاط برای کار اجرایی و آزادسازی 
است که از دو روستا نیز عبور می کند. شهردار اصفهان بیان کرد: از ورودی شهر 
اصفهان از تهران تا میدان فرزانگان شــش کیلومتر جاده سازی صورت گرفته 

است تا از کشته شدن ساالنه ده ها نفر در این مسیر جلوگیری شود.  

کار شبانه روزی برای بهره برداری 10 ماهه پل آفتاب
وی افزود: پل آفتاب قرار بود ظرف 18 ماه ساخته شود ؛اما با کار شبانه روزی 
این طرح را طی حدودا 10 ماه به پایان رساندیم و مدیران شهری و کارشناسان 
ما توانستند با دو دست شمشــیر زده و این کار را زودتر از موعد به سرانجام 
برسانند. نوروزی با اشــاره به اینکه رینگ چهارم تا هفت کیلومتر بعد از پل 
آفتاب و تا محدوده کارخانه قند امتداد دارد، اظهار کرد: تاکنون 5 کیلومتر از 
این 7 کیلومتر از سوی شهرداری آزادســازی شده  و هم اکنون 5 پل پروژه 
شهید سلیمانی به همراه پل های قهجاورستان و بهاران در حال ساخت است. 

مجموعه پل های شهید سلیمانی کمتر از 
21 روز دیگر بهره برداری می شود

وی بیان کرد: اعتبار صرف شــده در این پروژه 200 میلیارد تومان است و 
انتظار داریم تا پایان اسفندماه سال جاری  و کمتر از 21 روز دیگر پل سردار 
شهید سلیمانی نیز بهره برداری شود. شــهردار اصفهان با اشاره به اینکه 
شهرداران مناطق 10 و 14 در این پروژه پای کار بودند تا پایان سال پروژه 
شهید سلیمانی به پایان برسد، گفت: با ساخت این طرح، دیگر خودروهای 
سنگین از میان روستاها و مناطق شــهری عبور نمی کنند و می توانند از 
طریق مسیر حلقه چهارم تا درچه و دولت آباد پیش بروند. وی با اشاره به 
اینکه آنچه به مردم اصفهان قول داده بودیم، یکی پس از دیگری محقق 
شد، گفت: برای این اقدام، از ســخت ترین نقطه پروژه را آغاز کردیم و 
سخت ترین نقاط را ساختیم که در صورت توافق با ارتش برای ادامه مسیر 
رینگ، انقالب عمرانی در شهر شکل می گیرد. نوروزی در پایان از افتتاح 
سالن گلستان شــهدای اصفهان و تقدیم آن به خانواده معظم شهدا با 

فرمان رییس جمهور در آیندهای نزدیک خبر داد. 

با مسئولان
شنبه 9  اسفند  1399 / 15  رجب 1442/ 27  فوریه 2021/ شماره 3201

رییسهیاتمدیرهذوبآهندلیلاجرایینشدنکاملقراردادساختوتحویلریلبهشرکتراهآهن

ریل ملی در چالش نوسانات تولیدی

؟؟؟؟؟؟؟؟؟

با مسئولان
س: ؟؟؟

عک

اخبار

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

خبر ویژه
؟؟؟؟؟؟؟

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

مفاد آراء
12/49 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 

فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3  قانون و ماده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره 139960302031000975-99/12/2 هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبــت ملک نایین تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی دولت 
جمهوری اســالمی ایران به نمایندگی شــرکت آب و فاضالب روستائی استان 
 اصفهان به شناســه ملی 102260352777 در ششــدانگ مفــروزی آب انبار 
)منبع آب( به مســاحت 400 متر مربع پالک ثبتی احداثی در قســمتی از 188 
اصلی واقع در روســتای جزن آباد بخش 17 ثبت نائین خریداری مع الواســطه 
 از مالک رســمی خانم فاطمه ســلطان لطفی جزن آبادی بصورت عادی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/12/09 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/12/24 

م الف: 1099438 اباذر مهیمن رئیس ثبت اسناد و امالک نایین
مزایده اتومبیل                                        

12/50 به موجب پرونده اجرایی کالســه 9900028 تمامت یک دستگاه خودرو 
سواری ســمند مدل 1390 به رنگ ســفید روغنی تیپ LX   به شماره انتظامی 
ایران 53 – 63 و689 به شماره شاسی 871846 وشماره موتور 12490103864 
متعلق به آقای فرزاد کاظمی فرزند فضل اله که در قبال طلب خانم فتانه جمالی 
جغدانی بابت طلب مهریه وحقــوق دولتی متعلقه توقیف گردیده اســت وطبق 
اعالم نظر کارشــناس رسمی دادگســتری رنگ بدنه خودرو متوسط جلو پنجره 
شکسته درب صندوق عقب در ضلع سمت چپ خودروبریدگی جزئی داشته ونیاز 

به صافکاری ونقاشی دارد وتودوزی آن مستعمل است وباطری خودرو غیرقابل 
استفاده می باشــد وبه دلیل عدم امکان روشــن نمودن موتور اتومبیل وضعیت 
موتور و دستگاه های انتقال نیرو مشخص نیست و الستیک های اتومبیل حدود 
شصت درصد سالم میباشد و توسط کارشناس رسمی به مبلغ 000 / 000 / 900 
ریال )نود میلیون تومان( ارزیابی و برآورد شــده است از ساعت 9 الی 12 روز سه 
شنبه مورخ 26 / 12 / 1399 در محل اداره ثبت اســناد  امالک فالورجان واقع 
در خیابان فردوسی جنب بانک کشــاورزی از طریق مزایده و حضوری به فروش 
میرسد . مزایده از مبلغ 000 / 000 / 900 ریال قیمت ارزیابی شروع و به باالترین 
قیمت پیشــنهادی نقدا فروخته خواهد شد و شــرکت در جلسه مزایده وفق ماده 
136 اصالحی آیین نامه اجرا منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی 
به حساب ســپرده ثبت بوده و برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش 
را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حســاب صندوق ثبت تودیع نماید و در 
غیر اینصورت مبلغ مذکور قابل اســترداد نبوده و به حســاب خزانه دولت واریز 
خواهد شد و حق مزایده که عبارت است از شــش درصد قیمت نهایی واگذاری 
مورد مزایده به صورت نقدی و عالوه بر قیمت پایه مزایده از برنده مزایده وصول 
خواهد شــد و کلیه هزینه های قانونی اعم از حق پارکینگ و خالفی اتومبیل و 
غیره به عهده برنده مزایده اســت و نیم عشــر اجرایی و تفاوت مبلغ پایه مزایده 
ظرف مهلت مقرر وصول خواهد شد و چنانه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد 
مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ســاعت و مکان مقــرر برگزار خواهد 
شــد لذا این آگهی فقط یکبار در تاریخ 9 / 12 / 1399 توسط روزنامه زاینده رود 
منتشر خواهد شــد الزم به ذکر اســت اتومبیل موضوع مزایده در حال حاضر در 
پارکینگ امین به نشانی جاده اصلی زازران متوقف میباشد و طبق اعالم بستانکار 

از سابقه بیمه آن اطالعی در دست نیست لذا عالقه مندان میتوانند فقط یک روز 
قبل از جلســه مزایده به محل پارک خودرو مورد نظر مراجعــه و از آن بازدید به 
 عمل آورند . تاریخ انتشــار 9 / 12 / 1399 – تاریخ مزایــده 26 / 12 / 1399 – 
م الف:1098684 محســن اســماعیل زاده مدیر واحد اجرای اسناد رسمی 

فالورجان 
فقدان سند مالکیت

12/51 شماره نامه: 139985602024012345- 1399/12/03 نظر به اینکه 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ قطعه زمین پالک ثبتی شــماره 2049 فرعی از 
4999 واقع در بخش 5 اصفهان دفتر امالک 435 صفحه 385 شماره چاپی سند 
دفترچه ای 890859  بنام خانم منیجه فرهنگ پژوه ســابقه ثبت و صدور ســند 
مالکیت داشته و ذیل شــماره 52698 مورخ 1356/5/13 دفترخانه 65 اصفهان 
نزد شرکت پس انداز  و وام مسکن اصفهان در رهن قرار دارد طی درخواست کتبی 
به شــماره وارده 13992170202448869 مورخ 1399/11/19  به انضمام دو 

برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 7768 مورخ 1399/11/16 
دفترخانه 271 به شماره یکتا 139902155921000303 و رمز تصدیق 371849 
اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت ایشان به علت جابجایی مفقود 
گردیده و درخواســت صدور سند المثنی ســند مالکیت ملک فوق را نموده است  
لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده 
روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده 
سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1099855 قویدل رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالک جنوب اصفهان

آگهی تغییرات خیریه ابوالفضل عباس قمر بنی هاشم گلپایگان موسسه 
غیر تجاری به شماره ثبت 27 و شناسه ملی 10260009218

 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مــورخ 1398/10/20 و نامه شــماره 
1467/876 مورخ 1399/07/26 صادره از فرماندهی انتظامی شهرستان گلپایگان )پلیس 
اطالعات و امنیت عمومی( تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای مجتبی نخعی به شماره 
ملی 1218769742 ، آقای محمد عسگری به شماره ملی 1219239038 ، آقای رضا 
نخعی به شماره ملی 1218769750 ، آقای مهدی نخعی به شماره ملی 0558985394، 
آقای ابوالقاسم آقابراتی به شماره ملی 1219682888 ، آقای سعید نخعی به شماره ملی 
1218778431 و آقای فضل اله شادمانی به شماره ملی 1219597473 بسمت اعضا 
اصلی هیئت مدیره ، آقای محمد هاشــم کرمانی به شماره ملی 1219614955 و خانم 
فاطمه نخعی زاده به شماره ملی 1218771577 بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره 
برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای محمد آقا نصیری به شماره ملی 1219659908 
بسمت بازرس اصلی و آقای حسین اشفعی به شماره ملی 1219565199 بسمت بازرس 
علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان )1100593(

آگهی تغییرات خیریه ابوالفضل عباس قمر بنی هاشم گلپایگان موسسه 
غیر تجاری به شماره ثبت 27 و شناسه ملی 10260009218 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/10/20 و نامه شماره 1467/876 مورخ 
1399/07/26 صادره از فرماندهی انتظامی شهرســتان گلپایــگان )پلیس اطالعات 
و امنیت عمومی( آقای مجتبی نخعی به شــماره ملی 1218769742 بســمت رئیس 
هیات مدیره ، آقای محمد عسگری به شماره ملی 1219239038 بسمت نایب رئیس 
هیات مدیره ، آقای رضا نخعی به شماره ملی 1218769750 بسمت مدیرعامل ، آقای 
مهدی نخعی به شماره ملی 0558985394 بسمت خزانه دار ، آقای ابوالقاسم آقابراتی 
به شماره ملی 1219682888 بسمت منشی هیات مدیره، آقای سعید نخعی به شماره 
ملی 1218778431 و آقای فضل اله شــادمانی به شماره ملی 1219597473 بسمت 
اعضا اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور 
موسسه از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسالمی با امضای دو نفر خزانه 
دار و رئیس هیات مدیــره یا نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامــل متفقًا همراه با مهر 
موسسه معتبر میباشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری گلپایگان )1100595(

آگهی تغییرات خیریه ابوالفضل عباس قمر بنی هاشــم گلپایگان 
موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 27 

و شناسه ملی 10260009218 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/10/20 و نامه شماره 
1467/876 مورخ 1399/07/26 صادره از فرماندهی انتظامی شهرستان گلپایگان 
)پلیس اطالعات و امنیت عمومی( تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : * اساسنامه جدید 
موسسه مشتمل بر 3 فصل و 41 ماده و 32 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی 
شد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری گلپایگان )1100594(

مدیر منطقه 13 شهرداری اصفهان اظهار کرد: یکی از 
اقدامات مهم برای توسعه و آبادانی، بازآفرینی بافت 
ناکارآمد شهری اســت که در این راستا با مشارکت 
مردم می توان گام های خوبی برداشت.محمد شرفا 
با بیان اینکه تاکنون در شهر اصفهان پروژه های بزرگی 
اجرا و باعث جذب گردشگر شده است، تصریح کرد: 
محله های دســتگرد، قائمیه و باغ فردوس به لحاظ 
طبیعی و پتانسیل های کشاورزی از جذابیت و ظرفیت 
خوبی برخوردار هستند که در صدد شکوفا کردن آنها 
هستیم تا توسعه و پیشرفت منطقه را شاهد باشیم.

مدیر منطقه 13 شهرداری اصفهان با تاکید بر اهمیت 
سالمت روحی شهروندان، افزود: اعتقاد داریم یک 
شــهر زنده و پویا باید مردم سالمت و شاداب داشته 

باشد، از این رو در منطقه 13 اقدامات خوبی در زمینه 
توسعه ورزش انجام شده است.وی با اشاره به وجود 
بیش از هفت مرکز ورزش همگانی در پارک های این 
منطقه، خاطرنشان کرد: مجموعه های خودجوشی 
توسط مردم در پارک های منطقه راه افتاده که در آنها 
امکان ورزش همگانی برای بانوان و آقایان وجود دارد.

شرفا از ایجاد 20 کیلومتر مسیر دوچرخه سواری در این 
منطقه خبر داد و افزود: با توجه به اینکه شهر اصفهان 
در بسیاری از روزهای سال با آلودگی هوا مواجه است، 
باید فرهنگ دوچرخه سواری و استفاده از حمل و نقل 
پاک را در میان مردم بیش از پیش گسترش دهیم، از 
همین رو نیاز دارد مسیر ایمنی برای دوچرخه سواران 
ایجاد شــود.وی گفت: در راستای ایجاد تحول 777 

کیلومتری شــهر اصفهان، 20 ایجاد کیلومتر مســیر 
دوچرخه با هزینه چهار میلیــارد تومان در منطقه 13 
در دســتور کار قرار گرفت.مدیر منطقه 13 شهرداری 
اصفهان تصریح کرد: این مســیر ایمــن که از میدان 
سهروردی تا خیابان های سهروردی، جانبازان و بانو 
علویه همایونی، میدان 9 دی و خیابان کشــاورزی 
ادامه دارد، مجموعه ای اســت که 20 کیلومتر را کامل 
می کند و مردم می توانند یک فضــای امنی را برای 

دوچرخه سواری در منطقه 13 داشته باشند.

مدیر بحران و پدافند غیرعامل شهرداری اصفهان گفت: با 
توجه به تاریخی بودن بازار بزرگ اصفهان ایمن سازی و 
حفظ و نگهداری این بازار برای جلوگیری از بروز حوادث 
ناگوار بررســی شد.ســید رضا جعفریان فر اظهار کرد: 
جلســه ایمنی و امنیت بازار با حضور دستگاه های ذی 
ربط و نمایندگان دادستان، سازمان بازرسی کل کشور و 
مدیرکل بازرسی استانداری برگزار و همه دستگاه های 
مدعو با محوریت شناسایی موارد ناایمن و خطرزای بازار 
بزرگ اصفهان از میدان نقش جهان تا میدان امام علی 
)ع( و اقدامات ضروری جهت ایمن سازی بازار به صورت 
مقطعی کوتاه مدت برای رفع خطرهای آنی و مخاطرات 
محتمل بحث و تبادل نظر کردند.وی افزود: درخواست 
شهرداری اصفهان و سازمان آتش نشانی برای در اختیار 

قراردادن سریع هشــت مکان برای استقرار واحدهای 
سازمان آتش نشانی در طول هشت کیلومتر مسیر بازار 
بزرگ اصفهان مطرح و مقرر شد پایگاه های آتش نشانی 
فعال در سه محل سرای خیاط ها، سرای قلندر و سرای 
مخلص با همکاری اداره کل اوقاف و امور خیریه و اداره 
کل میراث فرهنگی ایجاد شــود البته الزم است مجوز 
تغییر کاربری از کمیســیون ماده پنج نیز صادر شود.

مدیر بحران و پدافند غیرعامل شهرداری اصفهان ادامه 
داد: با اســتقرار این پایگاه ها در صورت حریق در بازار، 
امکان حضور به موقع آتش نشانی تسریع می شود، زیرا 
به دلیل کثرت جمعیت بازار، ســازه های الحاقی و سد 
معبری که از سوی کسبه ایجاد شده، تردد خودروهای 
آتش نشانی به سختی انجام می شــود این در حالی 

است که آتش نشانی باید بتواند حریق را در ثانیه های 
اولیه اطفا کند تا از حوادث ناگوار در بازار و ابنیه تاریخی 
پیشگیری شود.جعفریان فر با بیان اینکه بازار اصفهان 
یکی از مجموعه های تاریخی شهر محسوب می شود، 
تصریح کرد: طبق قانون، مســئولیت حفظ و نگهداری 
مجموعه های تاریخی بــا اداره کل میــراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی اســت.وی افزود: یکی از 
معضالت بازار بزرگ اصفهان سیم کشی های انشعابات 

برق در راه روها و معابر بازار است. 

مدیر منطقه 13 شهرداری اصفهان خبر داد:

ایجاد 20 کیلومتر مسیر دوچرخه سواری در منطقه 13
مدیر بحران و پدافند غیرعامل شهرداری اعالم کرد:

بررسی وضعیت ایمنی بازار بزرگ اصفهان
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از ابتدای ســال تاکنون بیش از 630 هزارمترمکعب از مخازن آب در شهرها 
و روستاهادر سطح استان اصفهان شست وشو داده شد. مدیر مرکز پایش 
و نظارت بر کیفیت آب و فاضالب شــرکت آبفای  اســتان اصفهان گفت: از 
ابتدای ســال جاری تاکنون، در راستای ســطح کمی و کیفی آب شرب در 
شهرها و روستاهای اســتان بیش از 683 باب مخزن آب مورد گندزدایی و 

شست وشو قرار گرفت.
فهمیه امیری با اشاره به فرآیند گندزدایی آب شــرب اعالم کرد: با یکپارچه 
ســازی شــرکت های آبفای شــهری و روســتایی 12 ســامانه گندزادیی 
کلــر زن گازی از مدار خارج شــد و به منظــور فرآیند گندزادیی ســریع تر 
و دقیق تــر ســامانه الکترولیز نمک طعــام و محلولی جایگزین ســامانه 

کلــر زن گازی شــد.وی ادامه داد: شــرکت آبفای اســتان اصفهــان با به 
روز کردن تجهیــزات آزمایشــگاهی و نیز بهــره مندی از دانــش روز دنیا 
درصدد تامین و توزیع آب شــرب و ســالم وبهداشــتی به مردم در سطح 
 شهر و روســتا در ســطح اســتان دارد وتا کنون در این راســتا موفق عمل

 کرده است.
مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضالب  شــرکت آبفای استان 
اصفهان اظهار داشت: کیفیت و سالمت  آب شرب در استان به صورت مستمر 
از سوی نهادهای نظارتی و ذی صالح مورد ارزیابی قرار می گیرد و با تایید این 
نهادها آب شرب میان مردم توزیع می شود بر این اساس مردم از سالمت و 

کیفیت  آب شرب در هر برهه از زمان اطمینان کامل داشته باشند  .

مدیرعامل شــرکت آبفای اســتان اصفهان در مراســم تقدیر از برگزیدگان 
جشــنواره خانواده آبی، پرســش شــادآبی، فیلم کوتاه آموزشی و هنروری 
کارکنان  گفت: استفاده از ظرفیت های هنری در فرهنگ سازی مصرف بهینه 
آب در جامعه بسیار موثر است و شرکت آبفا در سال های اخیر از این ظرفیت 

به خوبی بهره مند شده است.
هاشم امینی در مراسم رونمایی از طرح ســه شنبه های آبی، بسته آموزشی 
مدیریت مصرف و ســرود اختصاصی شرکت آبفای اســتان اصفهان افزود: 
شیوع ویروس کرونا و محدودیت های ایجاد شده، مانع از این نشد که شرکت 
آبفای استان اصفهان موضوع فرهنگ ســازی مصرف صحیح آب در جامعه 
را نادیده بگیرد و  با اســتفاده از ظرفیت  فضای مجازی و شبکه های مجاز با 
همکاری دستگاه های مرتبط، اقدام به فرهنگ سازی مصرف درست آب در 

بین مردم کرده است.
وی از همکاری و تعامل آموزش و پرورش و کانون پرورش و فکری کودکان 
ونوجوانان در موضوع فرهنگ ســازی مصرف بهینه آب قدردانی کرد و اظهار 
داشت: در ســال جاری توانســتیم با همکاری و تعامل آموزش و پرورش و 
کانون پرورش و فکری کودکان ونوجوانان، جشنواره خانواده  آبی، فیلم کوتاه 
آموزشی و پرسش شادآبی را در فضای مجازی برگزار کنیم و از ظرفیت شبکه 
شــاد به خوبی بهره مند شدیم.امینی با اشــاره به وضعیت منابع آب استان 
عنوان کرد: با توجه به اقلیم خشک کشور و اســتان اصفهان، فرهنگ سازی 
مصرف درست آب در جامعه امری ضروری است چراکه با توجه به  بارندگی 
های محدود در فصل بارش هم اکنون ذخیره ســد زاینــده رود 199 میلیون 

متر مکعب است.

در ادامه این مراسم مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان 
اصفهان گفت: شــرکت آبفای استان اصفهان با اســتفاده از ظرفیت هنری، 
علمی توانســته در قالب طرح های مختلف بســتر فرهنــگ بهینه آب را در 

جامعه فراهم آورد.
قلمکاریان اعالم کرد: آب مایه حیات است و قدر این ماده غیرقابل جایگزین 
باید در جامعه نهادینه شــود که شــرکت آبفا با همکاری کانون توانســته در 
قالب نقاشی، موسیقی، شعر و داســتان، فیلم و ارزش آب را دربین کودکان 
و نوجوانان به درستی بیان کند.وی ادامه داد: کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان اســتان اصفهان با برخورداری از مربیان مجــرب در زمینه های 
گوناگون فرهنگی هنری، مانند سال های گذشته آمادگی هر گونه همکاری را 

با شرکت آبفا  پیرامون فرهنگ سازی مصرف بهینه آب دارد.

سخنرانی و میزگرد تخصصی ) نقد و بررسی تحلیلی طرح جامع فوالد کشور ( 
در دومین روز یازدهمین همایش و نمایشگاه چشم انداز صنعت فوالد و سنگ 
آهن ایران با نگاهی به بازار با حضور منصور یــزدی زاده، مدیرعامل ذوب آهن 
اصفهان، مصطفی موذن زاده بنیانگذار ایمیدرو، مهدی کرباسیان رییس پیشین 
هیئت عامل ایمیدرو، محمد ابکا رییس هیئت مدیره شــرکت مهندسی بین 
المللی فوالد تکنیک و محمد آقاجانلو، معاون طرح های معدن و صنایع معدنی 

ایمیدرو در هتل المپیک تهران برگزار شد.
منصور یزدی زاده در این میزگرد به مشکل تامین مواد اولیه به ویژه سنگ آهن 
پرداخت و گفت: واحدهای فوالدی کشور از جمله ذوب آهن اصفهان به دلیل 

نداشتن مواد اولیه نمی تو انند با ظرفیت کامل تولید کنند.
وی اظهار داشــت: ذوب آهن اصفهان متاسفانه ســهمیه مواد اولیه ندارد که 
این موضوع باید مورد توجه مســئولین باشد. اگر قرار است سهمیه مواد اولیه 
به واحدهای فوالدی اختصاص نیابــد، باید در خصوص همه این واحدها این 
سیاست اتخاذ شود، اما در حال حاضر تنها ذوب آهن اصفهان است که سهمیه 
مواد اولیه ندارد.وی با اشاره به این که در زنجیره فوالد کشور همچنان مباحث 
مختلفی و حل نشــده ای همچون داخلی یا جهانی بودن معیار قیمت گذاری 
وجود دارد، افزود: یکی از دغدغه های مهم در صنعت فوالد کشور، که در طرح 
جامع فوالد اهمیت بسیاری دارد، بحث قیمت گذاری است که از وزارت صمت 
آغاز شد و این موضوع در مجلس مطرح است و هنوز به طور کامل حل نشده 
است .مدیرعامل ذوب آهن اصفهان  مشــکل عدم سرمایه گذاری خارجی در 
صنعت کشور را بسیار محسوس دانست و گفت: تکلیف سرمایه گذاران خارجی 
برای حضور در این صنعت مشخص نیســت در حالی که جذب سرمایه های 

خارجی نقش بسیار مهمی در توسعه صنعت فوالد کشور دارد .
منصور یزدی زاده به مبحث صادرات اشــاره کرد و گفت: در افق 1404 باید به 
تولید 55 میلیون تن ساالنه محصوالت فوالدی برسیم که با توجه به نیاز داخل، 
حداقل 20 میلیون تن آن باید صادر شود؛ اما متاسفانه استراتژی مدونی برای 
صادرات نداریم در حالی که از توانایی های الزم برای دست یابی به این صادرات 
برخوردار هستیم.وی افزود: یکی از چالش های اصلی که مانع توسعه صادرات 
شده است این است که صادرات موکول به عرضه داخلی و قیمت گذاری شده 

که امر نادرستی است .
منصور یزدی زاده عدم توســعه مناسب زیرســاخت ها به ویژه حمل و نقل را 
یکی دیگر از چالش های مهم صنعت فوالد کشــور دانست و گفت: متاسفانه 
زیرساخت ها پا به پای ظرفیت سازی در صنعت فوالد پیش نرفته اند که این 

مورد باعث بی رغبتی سرمایه گذاری خارجی نیز شده است .

معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه در هفتمین جلسه کمیته حفاظت فنی 
و بهداشت کار این شــرکت که با حضور جمعی از مدیران معاونت بهره برداری، 
رییس واحد ایمنی، بهداشت حرفه ای و آتش نشانی برگزار شد، گفت: به طور 
قطع، دست یابی به سیستم های پایدار و قابل اطمینان در شرکت فوالد مبارکه 

با انجام بازرسی های موثر میسر خواهد شد.
مختار بخشیان، در این جلســه که با محوریت بررسی وضعیت سیستم های 
بازرسی تجهیزات و ســازه های فلزی برگزار شد، گزارش ها و مطالب آموزشی 
حوزه ایمنی را که در جلسات این کمیته مطرح می شود، مفید دانست و با تاکید 
بر مسئولیت همه کارکنان و مدیران در تمامی رده های سازمانی در قبال موضوع 
ایمنی گفت: حضور موثر مدیران و سرپرستان در سایت و نظارت بر انجام ایمن 

فعالیت ها یکی از راه های پیشگیری از وقوع حوادث است.
وی در ادامه، بازرسی موثر از تجهیزات باربرداری )سیم بکسل، هوک، پنس ها 
و...(، سازه های فلزی، سیلندرهای اطفای حریق، باکس های گاز و اکسیژن 
و تونل های برق را در نواحی مختلف به منظور دســت یابی به ایمنی در شرکت 

فوالد مبارکه و همچنین نقش تکنسین های خط تولید و تعمیرات را در زمینه 
بازرسی ها بســیار حائز اهمیت دانست.در این جلســه، محسن کفیل، مدیر 
دفتر فنی نگهداری و تعمیرات نیز گزارشــی از اقدامات انجام گرفته در زمینه 
سیســتم های بازرســی در نواحی مختلف و وضعیت کنونی بازرسی از ابزار و 
تجهیزات، تونل های برق، الیف الین ها و کپســول های اطفای حریق ارائه کرد 
و همچنین به بیان نقاط ضعــف و قوت نواحی مختلف در زمینه بازرســی از 
تجهیزات و تونل های برق پرداخت.در ادامه این جلسه، علیرضا حیدری ابیانه، 
رییس بازرسی جراثقال ها و سازه های شرکت فوالد مبارکه هم با ارائه گزارشی از 
وضعیت سازه های فلزی و سازه جرثقیل های سقفی در نواحی مختلف شرکت، 
انجام اقدامات اصالحی و پیشگیرانه در زمینه تقویت سازه های فلزی به منظور 

پیشگیری از بروز حوادث احتمالی را مورد تاکید قرار داد.
شایان ذکر است به منظور رعایت شــیوه نامه های بهداشتی، مدیر ارشد تولید، 
مدیر ارشــد خدمات فنی و پشــتیبانی، مدیر بهداشــت حرفــه ای، ایمنی و 

محیط زیست و سایر مدیران به صورت آنالین در این جلسه حضور داشتند.

در سال جاری با یکپارچه سازی شرکت های آبفای شهری و روستایی صورت گرفت؛

شست وشوی630 هزار متر مکعب مخازن آب در استان اصفهان

مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان:

 استفاده از ظرفیت های هنری در فرهنگ سازی مصرف بهینه 
آب ضروری است

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در میزگرد تخصصی طرح جامع فوالد کشور:

توسعه صادرات محصوالت فوالدی، استراتژی نیاز دارد

معاون بهره برداری فوالد مبارکه مطرح کرد: 

دست یابی به سیستم های پایدار و قابل اطمینان با انجام بازرسی های موثر

در این مطلب لیستی از آیین های جالب و البته عجیب تدفین 
مردگان را می خوانید که متعلق بــه فرهنگ های مختلف در 
سراسر جهان هستند. عده ای درگذشتگان خود را دفن می کنند 
و تعدادی دیگر آن ها را می سوزانند. اما تا کنون از مراسم  تدفین 
عجیب در جهان نشــنیده اید که اگر در مورد آن ها بدانید قطعا 
شــگفت زده خواهید شــد. ادامه این مطلب را بخوانید تا با 
آیین های عجیب مربوط به مرگ و تدفین در سراســرجهان 

آشنا شوید.
فامادیهانا: فامادیهانا که در واقع نبش قبر محسوب می شود، 
مراســم تدفین در ماداگاسکار اســت. در این مراسم، مردم 
اجساد اجدادشان را از آرامگاه های خانوادگی بیرون می کشند 
و آن ها را دوباره با لباس های جدید می پوشــانند. سپس در 
اطراف مقبره آن ها موســیقی زنده اجرا می کنند. از نظر آن ها 
این راهی است که یاد عزیزان و خویشاوندان از دست رفته شان 
را زنده نگه می دارد. آن ها در یک بازه زمانی مشخص به سراغ 
اجســاد می روند و لباس های جدید برای آن ها می برند. بعد 
از چرخاندن اجســاد در اطراف دهکده دوبــاره آن ها را دفن 

می کنند.
بستن اجساد به درخت:در این آیین، مردگان به درختان قدیمی 

بسته می شــوند تا به این ترتیب مردم اطمینان حاصل کنند 
که مردگان شــان همیشه در قلب شان هســتند و به دیگران 
یادآوری کنند که بایــد برای مرگ و زندگی پــس از آن آماده 

شوند.
آویزان کردن تابوت: این آیین باســتانی توسط سلسله های 
چینی اجــرا می شــد و تابوت هایــی را در صخره هــا آویزان 
می کردند. آن ها معتقد بودند این کار مردگان شان را به آسمان 
نزدیک می کند و آن ها راحت می توانند به بهشت بروند. با این 
کار روح درگذشتگان آن ها در مرتبه باالیی قرار دارد و آزاد است 
که در تپه ها و صخره ها بچرخد. این تابوت ها توســط باستان 

شناس ها در تمدن های باستانی کشف شده اند.
مردارخواری: این آیین باســتانی توســط مردمان محلی در 
سواحل شــمال غربی اقیانوس آرام در آمریکای شمالی اجرا 
می شود. در این آیین تمامی اجساد افراد مرده را به یک چاله 
می انداختند و به حیوانات وحشــی اجــازه می دادند تا از این 
اجســاد تغذیه کنند. به این ترتیب دیگر الزم نبود که مراسم و 
شیوه دیگری مثل تدفین برای آن ها اجرا شود. به زعم بومی ها، 
این روش باعث می شد که مردگان تنها در یک بعد بمانند و دیگر 

هیچ چیزی در این دنیا نماند که به آن ها تعلق داشته باشند.

رها کردن جسد برای کرکس ها:یکی دیگر از رسم های عجیب 
توســط افرادی در بمبئی اجرا می شد. در این مراسم، اجساد 
شست و شو داده می شــدند و آن ها را در باالی معابد مذهبی 
خود رها می کردند تا خوراک کرکس ها شــوند. ایده پشــت 
این سنت این اســت که مردگان باید از دســت فرم فیزیکی 
خود راحت شوند و تنها در یک بعد باقی بمانند که آن هم بعد 

روحانی آنهاست.
مرده سوزی: این رسم که ســوزاندن جسد روی آتش است، 
هنوز هم در بعضی از کشور های مدرن اجرا می شود. خاکستر 
جسد سوزانده شده نیز توسط نزدیک ترین خویشاوندان او در 
یک ظرف شیشه ای نگه داشته می شود. البته گاهی نیز از طرف 
خود افراد خواسته می شود که خاکسترشان در هوا پخش شود. 
در هند نیز ممکن است درخواست شود که خاکستر آن ها را در 

رودخانه گنگ یا اقیانوس رها شود.
خفه کردن: ایده های این رسم از آیین باستانی ساتی در هند 
نشأت می گیرد. این رسم در جزیره فیحی در جنوب اقیانوس 
آرام اتفاق می افتد و نشــان می داد که فرد فوت شده نباید در 
دنیای بعدی تنها بمانــد و باید یکی از افــراد نزدیک به او نیز 

همراهش باشد تا درد و رنج مرگ برایش کمتر شود.

آشپزی

کاسرول گل کلم
مواد الزم :پیاز قرمز یک عدد،گل کلم بزرگ )800 گرم( یک عدد،سس 

بشامل شش قاشق غذاخوری،فلفل سیاه نصف قاشق چای خوری،نمک نصف 
قاشق چای خوری،شیر پرچرب  نصف لیوان،پیازچه )خرد شده( پنج عدد،تخم مرغ 

12 عدد،پنیر پیتزا )رنده شده( نصف لیوان،روغن زیتون یک قاشق غذاخوری
طرز تهیه : برای شروع قبل از هر کاری فر را روشن کنید و روی درجه 180 سانتی گراد بگذارید.

گلچه های گل کلم را از یکدیگر جدا کنید و آن ها را حسابی بشویید. یک قابلمه بردارید 
و داخل آن آب با کمی نمک و یک قاشق روغن زیتون بریزید. گل کلم ها را داخل قابلمه 

بریزید و بگذارید آب جوش بیاید. بعد از جوش آمدن آب، پنج دقیقه بگذارید تا گل کلم ها 
آب پز شوند. سپس یک ظرف بردارید و کف آن را کاغذ آشپزی بگذارید. کاغذ را کمی چرب 

کنید و گل کلم های خورد شده را روی آن بچینید. روی آن ها سس بشامل، فلفل سیاه 
و نمک بریزید تا طعم بگیرند. پیاز را ریز ریز کنید و روی این ترکیب بریزید.

یک کاسه بزرگ بردارید و تخم مرغ ها را داخل آن بشکنید. تخم مرغ ها را با شیر مخلوط 
کنید و روی گل کلم ها بریزید. سپس پنیر پیتزای رنده شده را روی آن ها بریزید. 

مخلوط این مواد را داخل فر بگذارید و اجازه دهید تا به مدت 30-40 دقیقه 
بپزند. سپس آن را از فر در بیاورید و با پیازچه های خرد شده 

تزیین کنید. حاال می توانید از خوردن این صبحانه 
مهیج و سالم، لذت ببرید.

آیین های  تدفین عجیب در جهان

 »ایده اصلی« راهی جشنواره چنای
 هند شد

رامبد جوان »خندوانه« و »مردم معمولی« 
را کلید زد

فیلم سینمایی »ایده اصلی« به کارگردانی و تهیه کنندگی آزیتا 
موگویی در هجدهمین جشنواره جهانی فیلم چنای که در کشور هند 
برگزار شد، به نمایش در  آمد. »ایده اصلی« که محصول سال 1397 
است، به همراه ده فیلم ایرانی دیگر در بخش »چشم انداز ایران« این 
جشنواره نمایش داده شد. جشنواره چنای از 18 تا 25 فوریه 2021 برابر با 
30 بهمن تا 7 اسفند 1399 در شهر چنای هند برگزار شد. 

 در حالی که رامبد جوان  روز پنجشــنبه با انتشــار فراخوان حضور مردم در 
»خندوانه« آغاز تولید فصل تازه این برنامه را اعالم کرد ، همزمان چند هفته 
است فیلمبرداری سریال »مردم معمولی« را برای شبکه خانگی آغاز کرده 
است. »مردم معمولی« در یک استودیو با دکور یک پاساژ در حال تولید است. 
استودیویی که در کنار استودیوی »خندوانه« قرار دارد و رامبد جوان آیتم های 
مختلف »خندوانه«  و »خنداننده شو« را در این استودیو ضبط می کند.
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