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قیمت: 3000 تومان

رییس پلیس راهور استان اصفهان با اشاره به رصد و برخورد با خودروهای 
دودزا و فاقد معاینه فنی در سطح شهر، گفت: برخوردهای پلیس و جریمه، 
راهکار  موقت مقابله با آلودگی هوای اصفهان اســت و مشکل را به صورت 

اساسی حل نمی کند.
ســرهنگ محمدرضا محمدی با اعالم اینکه معاینه فنی خودروها اجباری 
اســت، اظهار کرد: جهت تعویض پالک در مراکز تعویــض پالک حتما باید 
خودرو دارای معاینه فنی باشــد، همچنین خودروهای فاقــد معاینه فنی 

توسط دوربین های سطح شهر رصد و اعمال قانون می شوند.
وی گفت: خودروهای فاقد معاینه فنی که در ســطح شهر تردد می کنند هر 

روز ۵۲ هزار تومان جریمه خواهند شد.
رییس پلیس راهور اســتان اصفهان از برخورد با خودروهای دودزا خبر داد 
و گفت: فک پالک خودروهای دودزا اعم از شخصی، عمومی و پالک های 
وابسته به ســازمان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی در دستور کار پلیس 
است.وی اعالم کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۷ هزار خودروی 
دودزا و بیش از ۱۶ هزار خودروی فاقد معاینه فنی توســط ماموران راهور و 

دوربین های ترافیکی در راستای کاهش آلودگی هوا اعمال قانون شدند.
سرهنگ محمدی با اشاره به فک پالک بیش از ۱۰ هزار خودروی دودزا طی 
سال گذشته، خاطرنشان کرد: برخی خودروهای دودزا که توسط پلیس راهور 
متوقف و فک پالک می شــود، پالک تعمیری دریافت می کند؛ اما تردد با 
پالک تعمیری ممنوع است چون پالک تعمیری به این معناست که راننده 
فقط می تواند تا تعمیرگاه برود و اگر درون شهر و بین شهر تردد کند، پلیس 

راهور خودرو را توقیف می کند.  
وی با بیان اینکه کامیون ها و اتوبوس ها حق ورود به ســطح شهر را ندارند، 
تصریح کرد: خودروهای ســنگینی که مجــوز ورود و تردد در شــهر را می 
گیرند باید معاینه فنی داشــته باشند و مالحظات زیست محیطی را رعایت 

کنند، همه این موارد کد جریمه دارد و در صــورت تخطی از آن اعمال قانون 
می شوند.

رییس پلیس راهور استان با اشــاره به عصرگاهی شدن طرح زوج و فرد در 
شهر اصفهان، گفت: صبح ها ترافیک زیادی در شهر اصفهان نداریم، از طرفی 
آموزش حضوری مدارس شــروع شده اما ســرویس های مدارس هنوز 
ساماندهی نشده و خانواده ها مجبورند خو دشان فرزندان شان را به مدرسه 
ببرند. این موضوع در ستاد کرونای اســتان مطرح شد و مصوب شد طرح 

زوج و فرد صبح ها لغو شود.
وی با بیان اینکه اوج ترافیک شــهر اصفهان بعد از ظهرهــا اتفاق می افتد، 
افزود: ترافیک عصرگاهی از ســاعت ۴ بعد از ظهر تا حدود ســاعت ۱۰ شب 

است که در این ساعات طرح زوج و فرد در هسته مرکزی شهر فعال است.
ســرهنگ محمدی از شــهروندان خواســت برای معاینه فنی خودروهای 
خود و رفع نقص خودرو به ویژه نقص در موتور خــودرو اقدام کنند و افزود: 
شهروندان از انجام ترددهای غیرضروری نیز خودداری کنند. متاسفانه هر 
روز خودروهای تک سرنشین زیادی در ســطح شهر تردد می کنند که حتی 
اگر صفر کیلومتر باشد و نقص فنی نداشــته باشند، آالیندگی به شهر تزریق 
می کند، همینطور کارخانه ها و صنایع که آلودگی بیشتری نسبت به خودروها 

به هوای شهر تزریق می کنند.
وی با بیان اینکه اســقاط و از رده خارج کردن خودروهای فرســوده وظیفه 
دولت اســت و باید به این مهم توجه کنند، یادآور شــد: چند ســال است 
خودروهایی که سن فرســودگی آنها به پایان رسیده با تبصره ای اجازه تردد 
دارند، یعنی اگر معاینه فنی بگیرنــد همچنان اجازه تردد دارند، در حالی که 
اگر بخواهیم مشکل را حل کنیم باید اساسی حل شــود. اینکه فقط انتظار 
برخورد پلیس و جریمه را داشــته باشــیم فقط یک راهکار  است و مشکل 

حل نمی شود.

رییس پلیس راهور استان اصفهان مطرح کرد:

جریمه خودروهای دودزا؛ راهکار  موقت کاهش آلودگی هوا

آگهی مزایده نوبت دوم

محمد اسماعیل زاده- شهردار محمدآباد  م الف:1228854
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چاپ دوم

اصفهانی ها از طرح» نهضت ملی مسکن« استقبال می کنند؟

خانه دورکجاست؟!

تاهل و سرپرست خانوار بودن، 
حداقل سابقه 5 سال سکونت در شهر 
مورد تقاضا، فاقد مالکیت خصوصی 
و در نهایت عدم استفاده از امکانات 

دولتی از اول انقالب در حوزه مسکن، 
چهار شرط اصلی متقاضیان برای 

ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن 
است. برای احراز پنج سال سکونت 
در شهر مورد تقاضا، اجاره نامه مالک 

عمل قرار نمی گیرد .

میزان آورده برای متقاضیان 
معمولی 40 میلیون تومان و 

برای دهک های دو تا سه هم 20 
میلیون تومان درنظر گرفته شده  

 و  برآورد برای تحویل واحد ها 
2 سال است.

متقاضیان در تهران 450 
میلیون تومان، در شهر های 

باالی یک  میلیون نفر جمعیت 
400 میلیون تومان و در مراکز 

استان ها 350 میلیون تسهیالت 
ساخت دریافت خواهند کرد. 

استفاده از مراكز دانش بنیان 
و دانشگاهی در رفع مشكالت 

موثر است

فرماندار اصفهان: 

اعتماد کشاورزان از بین رفته است

فرماندار اصفهان گفت: ریشه اصلی اتفاقات اخیر 
بحث کمبود شدید آب و خشــک شدن زاینده رود 
است.محمد علی احمدی، اظهار کرد: طی دهه های 
اخیر، مسئوالن مسئله حل معضل آب را به سطح 
مردم جامعه تنزل دادند و در ادامه بعضی افراد موثر 
و مسئول در چند استان فالت مرکزی مرتب در این 
اختالف دمیدند که حاصل آن تشدید اختالفات و 
واکنش های مردم شده اســت.فرماندار اصفهان 
عنوان کــرد: امروز ما مواجه هســتیم بــا مطالبه 
کشاورزان اصفهانی برابر قانون و برابر با استفتایی 
که از رهبر معظم انقالب شده است، بنابراین مطالبه 
قانونی و شرعی است چرا که بیان می شود در زمانی 
که کشــاورزان بابت حقابه، پول پرداخته اند و حق 
برداشــت آب را دارند، این موضوع  یک امر قطعی 
اســت.وی ابراز کرد: کشــاورزان اطالعات کافی و 
درســتی دارند و می دانند کدام حرف درست است 
و کدام حرف غلط و اعتراض شــان از این منظر هم 
هست.احمدی اذعان کرد: کشــاورزان در شرق و 
غرب اصفهان به شدت مشــکل معیشتی دارند و 
بســیاری از درختان و باغ های آن ها بر اثر بی آبی 
خشک شده و در حال از بین رفتن است.وی اضافه 
کرد: بی توجهی دولت گذشته نسبت به مطالبات 
مردم باعث نارضایتی ها در شهر ها و روستا ها شده 
است. همچنین با توجه به اعتراضات انباشته شده 
کشاورزان و خلف وعده مســئولین، دیگر اعتماد 

آن ها از بین رفته است.

اصفهان؛ رکورددار آلوده ترین کالن شهر کشور

عکس نوشت

عکس: ایسنا

روند افزایشی روزهای ناسالم در کالن شهر اصفهان و شهرهای صنعتی پیرامون آن، اصفهان را رکورددار آلوده ترین کالن شهر 
کشور طی سال های اخیر کرده و حاال »بحران آلودگی هوا« در اصفهان تبدیل به کالف سردرگم و پیچیده ای شده که باز کردن آن 
عزم ملی می خواهد. در سال زراعی 1400-1399 میانگین بارش در کالن شهر اصفهان 72 میلی متر و کمتر از همه کالن شهرهای 
کشور بوده است. کاهش شدید نزوالت جوی، شرایط خشکسالی اصفهان را تشدید کرده و بر اقلیم اصفهان به شدت تاثیر می گذارد.
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منافذ فساد 
در شهرسازی 

اصفهان پیگیری 
و شناسایی شد

اجرای مصوبات 
قانونی تنها راه 
احیای زاینده 

رود است
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دعا برای سربازان ارتش رژیم صهیونیستی در مراکش!
در جریان سفر وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به مراکش، در یکی از کنیسه های این کشور نیایش 
و دعای یهودی برای سربازان رژیم صهیونیستی برگزار شد.روزنامه تایمز اسراییل نوشت: این دعا 
در کنیسه تلمود تورات در رباط برگزار شــد و ویژگی خاص آن این بود که سربازانی از ارتش رژیم 
صهیونیستی با پوشش نظامی خود نیز حضور داشتند. در این مراسم برای رفاه حال سربازان ارتش 
رژیم صهیونیستی دعا خواندند. این دعا در حضور بنی گانتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی انجام 

شد؛ اقدامی که در کشورهای عربی سابقه ندارد.

ادعای تازه پسر قذافی 
سیف االسالم قذافی اعالم کرد، قضات دادگاه بدوی سبها از برگزاری جلسه بازنگری در اعتراض 
به حکم رد صالحیت او برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری امتناع کردند.به گزارش صدی 
البلد، سیف االسالم قذافی، پسر معمر قذافی، دیکتاتور ســابق لیبی در توئیتر نوشت: وکال بعد از 
مخالفت با بررسی اعتراض نسبت به کنار گذاشــتن من از انتخابات، جلسه دادگاه را ترک کردند. 
یک منبع امنیتی ام گفت، دادگاه تجدیدنظر سبها در جنوب جلسه ویژه بررسی اعتراض ارائه شده 

از سوی سیف االسالم قذافی را آغاز کرد.
چهارشنبه کمیسیون انتخابات لیبی لیست اولیه شامل ۷۳ نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۲۴ 

نوامبر و لیست دیگری از ۲۵ نفر حذف شده منتشر کرد که سیف االسالم جزو خط خورده ها بود.
این منبع که از اداره امنیت ملی سبها بود به آناتولی گفت، اعتراض ارائه شده از سوی قذافی توسط 

خالد الزائدی وکیل او ارائه شد.

طالبان »کمیسیون بررسی حقوق شیعیان« ایجاد کرد
قاری حافظ ذاکرا...، از مقامات طالبان، گفت نهادی با عنوان »کمیسیون بررسی حقوق شیعیان« 
به دستور رهبران طالبان ایجاد شده اســت و در مورد جایگاه سیاسی و حقوق شهروندی شیعیان 

در افغانستان تصمیم می گیرد.
قاری حافظ ذاکرا...، در گفت وگو با ایندیپندنت گفت که کار روی ایجاد کمیســیون بررسی حقوق 
شیعیان نهایی شده و به زودی، ســاختار و فعالیت های این نهاد توســط رهبران طالبان به  طور 
رســمی اعالم می شــود. به گفته قاری حافظ ذاکرا...، او به عنوان رییس این کمیســیون تعیین 
شده و کمیسیون مذکور موظف است در مورد جایگاه شیعیان در ســاختار دولت طالبان و حقوق 
قانونی آنان، فعالیت کند. ذاکرا... گفت: »از یک ماه پیش بدین سو، گفت وگوهایی را با متنفذان و 
نمایندگان شیعیان افغانستان آغاز کردیم و تالش کردیم همه آنان با امارت اسالمی بیعت کنند و 

سپس در مورد جایگاه آنان در دولت تصمیم بگیریم.«

»میشل عون« راهی قطر شد
منابع لبنانی خبردادند که رییس جمهور این کشور  راهی قطر شد.»میشل عون« رییس جمهوری 
لبنان در پاسخ به دعوت شــیخ »تمیم بن حمد آل ثانی« امیر قطر جهت مشارکت در یک رویداد 
ورزشــی و همچنین بحث درباره روابط دوجانبه لبنان و قطر و توسعه آن در سطوح مختلف راهی 

این کشور شد. 
منابع آگاه از جریان سفر میشل عون به قطر در گفت وگو با وبسایت النشره گزارش دادند که »ولید 
فیاض« وزیر انرژی لبنان و »عباس ابراهیم« مدیر کل امنیت عمومی این کشور نیز عون را در این 
سفر همراهی می کنند. طبق اطالعات، رییس جمهور لبنان بعد از رسیدن به دوحه با امیر قطر دیدار 
خواهد کرد و موضوع بحث آنها بحران اخیر لبنان با کشــورهای عربی است.احتماال اقدامی برای 

حل بحران دیپلماتیک عربستان با لبنان صورت بگیرد.

روایت گاردین از نگاه متفاوت ایران و غرب به مذاکرات وین؛

شروع مذاکره در سایه شک و تردید

دولت جدید ایران می گوید به مذاکرات می آید؛ اما نه  فقط برای اینکه 
مذاکرات را از آنجاکه شــش دور قبلی به پایان رسیده شروع کند، بلکه 
برای استفاده از کارت های جدید: »درخواست غرامت مالی از آمریکا 

برای تحریم های قبلی و تضمین عدم خروج آمریکا از توافق.«
گاردین نوشــت: مذاکرات بین قدرت های جهانی و ایران برای نجات 
توافق هسته ای ۲01۵ پس از پنج ماه وقفه، در وین از سر گرفته  شد،اما 

انتظارات برای دستیابی به موفقیت کم است.
در ادامه این مطلب آمده اســت:  این گفت وگوها مــی تواند ایران را از 
صدها تحریم اقتصادی غرب رهایی بخشــد یا به تشــدید فشارهای 

اقتصادی منجر شود.
میزان مطالبات مذاکره ای ایران، دیدگاه دولت جدید در تهران و ترس 
غرب از اینکه ایران مخفیانه برنامه هســته ای خود را توسعه می دهد، 

حس بدبینی را ایجاد کرده است.
جو بایدن پیشنهاد داده اســت که ایاالت متحده را به توافق هسته ای 
بازگرداند، اما ایران و آمریکا بر سر تحریم هایی که باید برداشته شوند 
و اینکه چگونه ایران گام های بازگشت هسته ای را برمی دارد، اختالف 

دارند.
دولت جدید ایران می گوید به مذاکرات می آید؛ اما نه فقط برای اینکه 

مذاکرات را از آنجاکه شــش دور قبلی به پایان رسیده شروع کند، بلکه 
برای استفاده از کارت های جدید: »درخواست غرامت مالی از آمریکا 
برای تحریم های قبلی و تضمین عدم خــروج آمریکا از توافق«. غرب 
هر دو خواسته را غیرواقعی می داند و در صورت پیگیری جدی در وین، 
مذاکرات محکوم به شکست اســت. بایدن گفته است که اگر دوباره به 
توافق بپیوندد، دولتش دیگر آن را ترک نخواهد کرد و این تنها تضمینی 

است که طبق قانون اساسی می تواند بدهد.
دیپلمات های غربی اذعان می کنند که مشــخص نیست دولت جدید 
خواهان توافق اســت یا دارد زمان مــی خرد تا به طــور پنهانی برنامه 
هسته ای را تقویت کند. رابرت مالی، رییس تیم مذاکره کننده آمریکا، 
گفت: »اگر رویکرد ایران این باشد که ســعی کند از مذاکرات به عنوان 
پوششی برای برنامه هسته ای تسریع شده استفاده کند و همانطور که 
می گویم مذاکرات را طول بدهد، ما طوری پاسخ می دهیم که ترجیح 
ما نیســت. هیچ کس نباید تعجب کند که در آن مقطع فشارها بر ایران 

افزایش یابد.«
دیپلمات های بریتانیا تمایلی ندارند بگوینــد که ایران اکنون تنها چهار 
تا شــش هفته تا »زمان گریز« بــرای جمع آوری مواد شــکافت پذیر 
کافی برای یک سالح هســته ای فاصله دارد. غرب تا حدودی تصویر 

نامشخصی از ایران دارد زیرا بازرسان هسته ای سازمان ملل از آژانس 
بین المللی انرژی اتمی از دسترسی کامل به سایت های هسته ای مورد 
مناقشه محروم شــده اند و مذاکرات هفته گذشــته برای بازگرداندن 
دسترســی به شکســت انجامید. رافائل گروســی، مدیــرکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی روز جمعه بار دیگر پیشنهاد بازگشت به تهران را 

داد، اما پاسخی دریافت نکرد.
در صورت شکســت مذاکرات وین، این احتمال وجود دارد که ایاالت 
متحده و متحدانش مــاه آینده در آژانس بین المللــی انرژی اتمی، با 
درخواست برای یک نشســت اضطراری، با ایران مقابله کنند. نفتالی 
بنت، نخست وزیر اســراییل، در حال ایجاد ائتالفی برای اتخاذ تدابیر 

سخت علیه ایران در صورت شکست مذاکرات است.
دیپلمات ها تردید دارند که ایران تحت فشار اقتصادی یا سیاسی کافی 

برای پیوستن به این توافق باشد.
لغو تحریم های اقتصادی همچنان یک هدف محبوب در داخل ایران 
اســت. عمر کرمی، عضو سابق انستیتوی واشــنگتن، هشدار می دهد 
که سیاستمداران ایرانی »به مخاطبان داخلی خود می گویند که ایران 
برای تضمین رفع تحریم ها، حتی نیازی به بلند کردن انگشت روی میز 

مذاکره هم ندارد«.

معاون حقوقی سپاه درباره آخرین وضعیت حقوقی 
پرونده ترور شهید ســلیمانی گفت که این پرونده 
به قدری کامل و جامع اســت که در آستانه صدور 
کیفرخواست است و ان شــاءا...به زودی به نتیجه 
می رسد. بازپرس ویژه دادسرای امور بین الملل هم 
گفت که در پرونده ترور سردار شهید سلیمانی، 1۲۴ 
متهم شناسایی و این پرونده در 1۳00 صفحه تنظیم 
شده است.سردار شــمخانی در نشست تخصصی 
آخرین وضعیت حقوقی پرونده ترور شهید سپهبد 
حاج قاسم ســلیمانی گفت: در انقالب شخصیت و 
مجاهدین زیادی داشتیم اما شهید سلیمانی یک 
شخصیت ویژه بوده اســت؛ امیدواریم با ظهور امام 
زمان )عج( شهید سلیمانی رجعت کنند و به میان 

ما بازگردند.
وی افزود: مطالبه حقوقی این موضوع از جهت اینکه 
سردار سلیمانی یکی از شخصیت های موثر در سپاه 
بود، برعهده ماســت چراکه وظیفه دفاع از کارکنان 
سپاه را ما برعهده داریم.شمخانی بیان کرد: در چند 
بعد ما با قوه قضاییه همکاری داشتیم هم به ضابط 
و هم مرتبط و شاکی؛ اطالعات و اسنادی برای اثبات 
جنایات در اختیار قوه قضاییه قرار داده شده است.

معاون حقوقی سپاه پاســداران گفت: هزاران برگ 
سند و اسناد جامع تهیه و در اختیار قوه قضاییه قرار 
داده شده است که امیدواریم هرچه زودتر پیگیری 
این موضوع به نتیجه برســد البتــه در این پرونده 
خیلی نیازی به اسناد نیست چون افراد رسما به این 

جنایت اعتراف کرده اند.
وی ادامه داد: پرونده ترور شهید سلیمانی به قدری 
کامل و جامع است که در آستانه صدور کیفرخواست 

است و ان شاءا... به زودی به نتیجه می رسد.
شمخانی اظهار کرد: هزاران نفر در دادگاه شعبه ۵۵ 
دادخواست حقوقی داده اند که انتقام خون سردار 
سلیمانی را از قاتلین او بگیریم که امیدواریم دادگاه 

در سالروز ترور این شهید بزرگوار برگزار   شود.

پرونده ترور شهید سلیمانی در آستانه صدور کیفرخواست

سخنگوی دستگاه دیپلماسی: 

هیچ گفت وگوی دوجانبه ای با هیئت آمریکایی نداریم
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سوال آخرین خبر درباره بن بست های وین با بیان اینکه مسئول وضعیت فعلی که االن در آن قرار داریم چه از حیث خروج 
آمریکا از برجام و هم حیث بن بستی که در دورهای قبلی رخ داد، آمریکاست،گفت: اگر آمریکا برای حل و فصل آن بن بست ها به وین نیاید شرایط سختی را خواهیم 
داشت و با اراده جدی و عزم واقعی و حسن نیت امیدواریم که بتوانیم در کوتاه ترین مدت زمان اگر طرف های مقابل با تغییر رویکرد به وین آمده باشند، تحریم های 
آمریکا را لغو کنیم. »سعید خطیب زاده« در پاسخ به سوالی درباره بن بست های وین خاطرنشان کرد: مسئول وضعیت فعلی که االن در آن قرار داریم چه از حیث خروج 
آمریکا از برجام و هم حیث بن بستی که در دورهای قبلی رخ داد، آمریکاست. آمریکا هم این مذاکرات را تطویل کرد و بخشی از بن بست ها را به نوعی تعریف کرده 
که اگر آمریکا برای حل و فصل آن بن بست ها به وین نیاید، شرایط سختی را خواهیم داشت.وی گفت: با اراده جدی و عزم واقعی و حسن نیت امیدواریم که بتوانیم 
در کوتاه ترین مدت زمان اگر طرف های مقابل با تغییر رویکرد به وین آمده باشند ، تحریم های آمریکا را لغو کنیم.سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره اظهارات رابرت 
مالی درباره مذاکره مستقیم ایران و آمریکا در وین نیز اظهار داشت: اگر آمریکا برای رفع تحریم ها و رفع واقعی تحریم ها بیاید می تواند بلیت بازگشت به اتاق برجام را 

دریافت کند وگرنه همچنان در میز برجام باقی خواهد ماند. آنهایی که امروز این حرف ها را می زنند بخشی از کمپین فشار حداکثری ترامپ هستند.

واکنش روز

وز عکس ر

انتقاد یک فعال رسانه ای از سیاست دولت:

 امان از این اینترنت ناسرعت پر محدود!
محمد مهاجری، فعال رسانه ای اصول گرا، در کانال تلگرامی خود نوشت:از ابتدای دولت سیزدهم، ظاهرا 
سیاست بر تقابل با »سرعت اینترنت« است و به نظر می رســد در این چندماه کم، اینترنت »ناسرعت 
پرمحدود« در ایران فراگیر شده و ظاهرا این مسیر هم ادامه خواهد داشت. قبال به این دولت لقب »دولت 
دامادها« را داده بودند و حاال لقب دولت توسعه دهنده  »اینترنت ناسرعت پرمحدود« هم اضافه می شود.

درخواست حزب جمهوریت از تیم مذاکره کننده ایران
سخنگوی حزب جمهوریت ایران اسالمی گفت: درخواست این حزب از مذاکره کنندگان هسته ای این 
است که در مذاکرات، رفع تحریم ها و گشــایش های بانکی و اقتصادی مورد توجه جدی قرار گیرد.

حمیدرضا کارگر درباره مواضع حزب جمهوریت درباره مسائل روز کشور از جمله مسئله احیای برجام 
اظهار داشت: در آخرین جلسه دفتر سیاسی حزب جمهوریت، مسائل و حوادث سیاسی روز کشور و 
سطح منطقه مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد تا هفته آینده بیانیه تحلیلی در این خصوص صادر شود. 
وی ادامه داد: در این جلسه به صورت ویژه بحث دور جدید مذاکرات هسته ای مطرح و از تصمیم سازان 
و مذاکره کنندگان درخواست شد تا در اولین محک جدی تغییر گفتمان سیاسی و دیپلماسی کشور، 

منافع و مصالح ملی و فشارهای سنگین اقتصادی و معیشتی مردم در نظر گرفته شود.

شرط حضور خبرنگاران برای پوشش مذاکرات وین
مسئول ارتباطات و اطالعات عمومی در هیئت اتحادیه اروپا در سازمان های بین المللی در وین اتریش 
گفت که واکسیناسیون و تست منفی کرونا، از جمله شروط حضور خبرنگاران برای پوشش مذاکرات 
میان ایران و گروه 1+۴ است. »الین جورجز« وابسته مطبوعاتی هیئت اتحادیه اروپا در سازمان های 
بین المللی در وین اتریش از آماده بودن همه مقدمات برای خبرنگاران برای پوشش نشست میان 
ایران و گروه 1+۴ خبر داد.وی در پیامی توئیتری تاکید کرد که تمامی خبرنگارانی که برای پوشش این 
رویداد حضور خواهند یافت باید واکسن کرونا زده باشند و همچنین تست منفی PCR داشته باشند. 
این مقام اتحادیه اروپا گفت که عالوه بر واکسیناسیون و تست کرونا، خبرنگاران باید پیش از حضور 

برای پوشش این رویداد، ثبت نام کرده و اعتبارنامه داشته باشند.

گالیه »اردوغان« از آمریکا در دیدار با رییسی
رییس جمهور ترکیه در حاشیه اجالس اکو و در دیدار با رییس جمهوری کشورمان از نقش آمریکا در ایجاد 
ناامنی در منطقه با حمایت گروه های تروریستی انتقاد کرد.رییس جمهور ترکیه در ادامه، تحوالت افغانستان 
را نگران کننده دانست و خاطرنشان کرد: کاخ سفید همه گروه های تروریستی منطقه از جمله داعش و» 
پ ک ک« را آموزش داده و مسلح می کند و برای ایحاد ناامنی، تجهیزات و ابزارهای تروریستی در اختیار 

این گروه ها قرار می دهد، بنابراین همکاری مشترک برای برقراری صلح در منطقه را ضروری می دانیم.

واکنش »مصباحی مقدم« به اعتراضات در زمینه آب
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مشکل کم آبی استان های صنعتی ریشه ای ۵0 ساله دارد 
و اصالح آن نیازمند زمان است، بنابراین باید مردم را به صبوری دعوت کرد و به آنان توضیح داد وقتی در 
سال هایی با کمبود بارش مواجهیم این مسئله تقصیر دولت نیست.غالمرضا مصباحی مقدم با اشاره به 
اثرات بحران کم آبی بر محیط زیست و چگونگی مواجه حاکمیت با اعتراضات مردمی در این زمینه، اظهار 
کرد: مشکل کم آبی در کشور ما مشکلی است که حداقل دو دهه از شکل گیری آن می گذرد. پس موضوع 

جدیدی نیست و امروز با آن مواجه نشده ایم.

کافه سیاست

واکنش معاون وزیر کشور به برخی 
ادعاها درباره انتخاب استانداران 

نظامی:

غیرمنصفانه است
معاون سیاســی وزیر کشور، شبهه افکنی ها 
درباره ســابقه ایثارگری برخی اســتانداران 
را غیرمنصفانــه و تبلیغات سیاســی برای 
تخریب دولــت عنوان کرد و گفت: داشــتن 
ســابقه داوطلبانه رزمندگــی و مقاومت در 
برابر هجوم رژیم بعثــی صدامی، مدافعان 
را نظامی نمی کند.»محمدباقر خرمشــاد«  
دربــاره برخی ادعاهای مطرح شــده درباره 
انتخاب استانداران نظامی  اظهار کرد: از ۳1 
استان کشور، اســتانداران ۲۷ استان تعیین 
شده است که در این بین تعداد استانداران به 
اصطالح نظامی از تعداد انگشتان یک دست 

تجاوز نکرده و نخواهد کرد.
وی با بیان اینکه خصوصیت مشــترک این 
عزیزان در میان انبوه نظامیان عزیز این کشور، 
سابقه و توفیقات افراد انتخاب شده در ارائه 
خدمات عمومی، رونق دادن به تولید، مردمی 
و محبوب بودن در افکار عمومی منطقه خود 
بوده است، گفت: هدف هم استفاده هر چه 
بیشتر از این ظرفیت برای جهش در پیشرفت 
و خدمت رسانی به مردم آن منطقه و تامین 
نظر و رضایت مردم عزیز این استان ها بوده 

است.
معاون سیاسی وزیر کشــور با یادآوری این 
موضوع که تقریبــا به همین تعــداد هم از 
استانداران، فرمانداران و مقامات دولت قبل 
در پست استانداری استفاده شده است و یا 
می شود، گفت: حداقل یک سوم استانداران 
منصوب شــده هم از جوانان کشور هستند 
که در مســیر تحقق گام دوم ترســیم شده 
برای انقالب عزیز اســالمی قــرار دارند.وی 
با بیان اینکه دغدغه اصلی وزارت کشــور در 
جست وجوی اســتانداران الیق، کارآمدی، 
رشد، پیشــرفت، رفاه، آســایش و آرامش 
 هرچه بیشتر برای مردم عزیز استان ها بوده

 اســت، گفت: امــروز انتظار عمــوم جامعه 
از دولــت، تحــول اســت کــه امیدواریــم 
 استانداران انتخاب شــده بتوانند این مهم را 

محقق سازند.

 رابرت مالی، رییس تیم مذاکره کننده آمریکا، گفت: 
اگر رویکرد ایران این باشد که سعی کند از مذاکرات 
به عنوان پوششی برای برنامه هسته ای تسریع شده 
استفاده کند و همانطور که می گویم مذاکرات را طول 

بدهد، ما طوری پاسخ می دهیم که ترجیح ما نیست

بین الملل

 رایزنی های 
»باقری« در وین

رایزنی هــای علــی باقری، 
معاون سیاسی وزیر خارجه در 
وین با هیئت های نمایندگی 
اتحادیه اروپا، روسیه و چین.

عکس: مشرق نیوز
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 افزایش 7۵ درصدی تولید برق 
در نیروگاه گازی هسای اصفهان

تا آبان امسال میزان تولید برق نیروگاه گازی هســای اصفهان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
۷۵ درصد افزایش یافته اســت.مدیر امور بهره برداری واحد های گازی نیروگاه هسا با بیان اینکه 

۷۵ درصد رشد تولید با توجه به شرایط 
خاص برق کشور در پایداری برق کشور 
تاثیر داشته اســت، گفت:در این مدت 
بیش از ۱۶۲ میلیون کیلووات ســاعت 

انرژی در این نیروگاه تولید شده است.
علی نقــدی پور افــزود: از ایــن مقدار 
تولید انــرژی الکتریکــی، ۶ میلیون و 
۳۹۰ هــزار و ۸۲۰ کیلــووات ســاعت 
آبــان امســال تولیــد و بــه شــبکه 
سراســری تحویل شــد.نیروگاه گازی 

هســا در شــمال منطقــه اصفهــان واقــع شــده و زیرمجموعــه شــرکت مدیریــت تولیــد 
 بــرق اصفهــان محســوب مــی شــود . ایــن نیــروگاه  هــم اکنــون دارای دو واحــد گازی 

C ۴ GG هر یک به ظرفیت اسمی ۲۹ و دو دهم مگاوات است.
 

نصب گرم کن جدید گاز ورودی مرکز انتقال نفت شماره 4 
مارون اصفهان

یک دســتگاه بویلر )گرم کن( گاز ورودی سوخت توربین های ســولزر در مرکز انتقال نفت شهید 
مرزبان ایذه )شماره ۴ مارونـ  اصفهان( نصب شد.رییس مرکز انتقال نفت شرکت خطوط لوله و 
مخابرات نفت ایرانـ  منطقه اصفهان، گفت: بویلر ۶۷ هزار کیلوکاری گاز ورودی سوخت توربین برای 
پیشگیری از مشکالت احتمالی ناشی از فصل سرما استفاده می شود که در مرکز انتقال نفت شهید 

مرزبان ایذه دستگاه جدید جایگزین دستگاه قبلی که دچار فرسودگی شده بود، شد.
بهرام محمدی افزود: دستگاه جدید بویلر را شــرکت گاز شهرستان ایذه استان خوزستان در محل 
مورد نظر نصب کرد. وی گفت: بویلر ها برای تولید آب گرم یا بخار  جهت تامین تمهیدات گرمایشی 

در صنایع مورد استفاده قرار می گیرند.
    

اصفهان رتبه دوم کشور را در صدور پروانه کسب و کار فضای 
مجازی کسب کرد

معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: این استان  رتبه دوم کشور را پس از 
تهران در کسب  و کار مجازی و بازاریابی شبکه ای، به خود اختصاص داد.

 اســماعیل نادری در نخســتین جلســه نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و 
بازاریابی شبکه ای در اصفهان افزود: سال گذشته ۹۲ فقره پروانه در استان صادر شد؛ اما طی ۶ ماهه 
اول سال جاری ۵۹ مجوز صادر شده که اصفهان در این زمینه رتبه دوم کشور را پس از تهران کسب 
کرد. وی ادامه داد: سال گذشته در تهران ۵۹۰ مجوز کسب و کار مجازی و طی  ۶ ماهه اول امسال 
۳۳۸ فقره صادر شد و اصفهان با صدور ۵۹ مجوز در این مدت رتبه دوم کشور را به خود اختصاص 
داد. معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان اظهار داشت: امسال سه هزار و ۹۱۹ 
 شکایت به اتحادیه کســب و کارهای فضای مجازی رســید که ۶۶ مورد از آنها باطل شد، ۱۹۶ مورد 
 به کمیتــه نظارت ارجــاع و ۱۲۵ مــورد از آنها به کمیســیون نظارت ارســال شــد و ۱۳۰ مورد هم 

در حال بررسی است.

اصفهانی ها از طرح» نهضت ملی مسکن« استقبال می کنند؟

خانه دورکجاست؟!

از مسکن مهِر احمدی نژاد به نهضت ملی 
مسکن دولت رییســی رسیده ایم؛ طرح 
هایی که قرار است بی خانه ها و مستاجرها را خانه دار کند؛ اما حداقل 
حاال دیگر خانه دارشــدن ســخت و برای دهک های پایین تر جامعه 
چیزی شــبیه رویاســت و طرح هایی هم که در دولت روحانی و حاال 
رییســی، با وعده خانه دارشدن مردم مطرح شــده اند، تاثیر چندانی 
در ثبات بازار مسکن که چندسالی اســت درگیر تورم و التهاب فراوانی 
شده، ندارد. این بار نوبت به طرح نهضت ملی مسکن رسیده ،طرحی که 
هدف اصلی آن، خانه دار شدن مخاطبانی است که فاقد مسکن بوده و 

مالکیت شخصی ندارند.
 محمود محمود زاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی 
پیش از این در توضیح شــرایط ثبت نام در این طــرح و میزان آورده 
متقاضیان گفته اســت: » برای متقاضیان معمولی ۴۰ میلیون تومان 
و برای دهک های دو تا ســه هم ۲۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده 
است«.گفته می شود بازپرداخت تســهیالت ۴۰۰ میلیون تومانی، ۲۰ 
ساله و با سود ۱۸ درصد اســت که البته گویا قرار است برای اقشار ویژه 
کمک هایی انجام شــود که این عدد کاهش پیدا کنــد ، همچنین این 
امکان برای متقاضیان گذاشته شده که در صورتی که بخواهند می توانند 

به صورت پلکانی تسهیالت شان را پرداخت کنند.
متقاضیان در ۴ یــا ۵ مرحله باید آورده خود را پرداخت کنند، ســاخت 
واحد های طرح نهضت ملی مســکن براساس قیمت تمام شده واحد 
مسکونی اســت که این میزان آورده به غیر از تسهیالتی است که تعلق 
می گیرد و مابقی هرچــه باقی بماند در قالب قراردادی اســت که بین 
سازندگان و متقاضیان منعقد می شــود و متقاضی باید با تامین مالی 
پرداخت کند.متقاضیان نهضت ملی مســکن در تهــران ۴۵۰ میلیون 
تومان، در شهر های باالی یک میلیون نفر جمعیت )کالن شهرها( ۴۰۰ 
میلیون تومان و در مراکز استان ها ۳۵۰ میلیون تومان تسهیالت ساخت 
دریافت خواهند کرد. رقم این تســهیالت در سایر شهر ها ۳۵۰ میلیون 

تومان و برای مسکن روستایی ۲۵۰ میلیون تومان است.
عملیات اجرایی طرح نهضت ملی مسکن از ابتدای آبان ماه در بیشتر 
استان ها آغاز شده و آن طور که آمارها می گوید فعال چیزی بالغ بر یک 

میلیون نفر در این طرح ثبت نام کرده اند. 
تاهل و سرپرست خانوار بودن، حداقل سابقه ۵ سال سکونت در شهر 
مورد تقاضا، فاقد مالکیت خصوصی و در نهایت عدم استفاده از امکانات 
دولتی از اول انقالب در حوزه مسکن، چهار شرط اصلی متقاضیان برای 

ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن است.

جزییات ثبت نام طرح نهضت ملی مسکن در استان اصفهان
اما »اصفهان« هم جزو اســتان های حاضر در این طرح است. آن طور 
که معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان 
گفته: برای ثبت نام در سامانه طرح نهضت ملی مسکن هیچ محدودیتی 

وجود ندارد.
امیر زاغیان با بیــان اینکه اولین شــرط الزم برای تاییــد متقاضیان، 
ســبز بودن فرم ج اســت، تاکید کرد: متقاضیان می بایســت از تاریخ 
۱۳۵۷/۱۱/۲۲ از هیچ یک از امکانات نهاد های عمومی غیردولتی مربوط 
به تامین مسکن شامل زمین، واحد مســکونی و یا تسهیالت یارانه ای 
خرید و یا ساخت واحد مسکونی اســتفاده نکرده باشند. هر شخصی 
می تواند فقط یک بار برای همیشــه یکی از این امکانات را اســتفاده 
کند.زمانی که واگذاری به شــخصی انجام می شود، فرم ج متقاضی و 
همسرش قرمز می شود بنابراین ســبز بودن فرم ج هر دو آنان اهمیت 
دارد. زاغیان اضافه کرد: از دیگر شــرایط، متاهل و یا سرپرست خانوار 
بودن، دارای حداقل ۵ سال سابقه سکونت طی پنج سال اخیر در شهر 

موردتقاضا و فاقد زمین مسکونی یا واحد مسکونی بودن است.
به گفته زاغیان؛ برای احراز پنج ســال ســکونت در شــهر مورد تقاضا، 
اجاره نامــه مالک عمل قرار نمی گیــرد . مدارک مورد نیــاز برای احراز 
سکونت پنج ساله شامل مدارک مربوط به محل تولد متقاضی یا همسر 
یا فرزندان باالی ۵ سال، سابقه پرداخت بیمه برای متقاضی یا همسر، 
گواهی اشــتغال به کار از دوایر دولتی برای متقاضی یا همسر و گواهی 
تحصیل فرزندان اســت که در زمان تکمیل مدارک و مراجعه به دفاتر 

پیشخوان باید ارائه شود.
این مقام مسئول در اداره کل راه و شهرسازی استان در توضیح بیشتر 
درخصوص تسهیالت درنظرگرفته شده و بازپرداخت اقساط و ... در این 
طرح توضیح داد: تصورمان این است که تسهیالت بین ۵۰ تا ۶۰ درصد 
هزینه ساخت را تامین می کند و مابقی با متقاضیان است، در این رابطه 
سازندگان نیز با حداقل سودآوری این ساختمان ها را احداث می کنند. 
برآورد ما برای تحویل واحد ها ۲ سال است و این مدت زمانی به آورده 

متقاضیان بستگی دارد.
اما در این طرح اســتثنائات و تبصره هایی هم به چشم می خورد . به 
عنوان مثال؛ زنان خودسرپرست مشروط به داشتن حداقل ۳۵ سال 
سن و آقایان باالی ۴۵ سال سن نیز می توانند اقدام به ثبت نام کنند. 
نخبگان علمی با معرفی بنیاد ملی نخبگان کشــور و معلولین جسمی، 
حرکتی با دارا بودن حداقل بیســت ســال ســن و با معرفی سازمان 
بهزیستی کشور نیز می توانند در زمره متقاضیان واجد شرایط قرار گیرند.

معاون شهرسازی و معماری شــهردار اصفهان گفت: 
تهیه ســند پهنه بندی، تکلیف اراضــی واقع در حریم 
قانونی شــهر اصفهــان را تعیین می کنــد، زیرا نحوه 
بارگذاری اراضی در آن مشــخص شــده است.وحید 
مهدویان اظهار کرد: همه شــهر ها محــدوده قانونی و 
حریم قانونی دارند که محدوده قانونی شــهر اصفهان 
حدود ۲۴ هزار هکتــار و حریم قانونــی آن نیز حدود 
۳۲ هزار هکتار است که مجموع این دو مورد مساحت 
شــهر اصفهان را تشــکیل می دهد.وی ادامه داد: در 

محدوده اصفهان از سال های گذشــته طرح جامع و 
طرح تفصیلی داریم که در آن کاربری ها، گذربندی ها، 
نحوه بارگذاری، نوع خدمات و نوع کاربری اراضی داخل 
محدوده مشخص شده اســت.معاون شهرسازی و 
معماری شــهردار اصفهان افزود: مالکان با استناد به 
همان طرح ها درخواســت خود را به شــهرداری ارائه 
کرده و شــهرداری در چارچوب طرح تفصیلی پروانه 
ســاختمانی را صادر می کند.مهدویان بــا بیان اینکه 
اقدامی که به تازگی در شهرداری انجام شده، طراحی 
و تصمیم گیری در خصوص اراضی خارج از محدوده 
قانونی و داخل حریم قانونی شهر اصفهان است، اضافه 
کرد: سال هاســت اراضی حریم قانونی شهر به عنوان 
اراضی غیر قابل استفاده و غیر قابل بارگذاری خدمات 

روی آن، عنوان می شود، در این راستا سند پهنه بندی 
حریم تهیه شــده که در اختیار شهرداری قرار دارد و در 
حال طی مراحل تصویب قانونی آن اســت.وی گفت: 
این ســند تکلیف اراضی واقع در حریم قانونی شهر را 
تعیین می کند و برای شــهرداری و مالکان به عنوان 
حکم تعیین تکلیف است، زیرا نحوه بارگذاری اراضی 
در آن مشخص شده است.مهدویان خاطرنشان کرد: 
کاربری هایی که در این ۳۲ هزار هکتار در سند پهنه بندی 
حریم مشخص شده ،غیرمسکونی بوده و کاربری هایی 
مانند مجتمع خدمــات رفاهی بیــن راهی، مجتمع 
خدمات خودرویی، خدمات رفاهی و اجتماعی مانند 
پارک های علم-فنــاوری و.... را می توان در محدوده 

حریم قانونی شهر اصفهان به کار بست.

معاون شهرسازی و معماری شهردار  مطرح کرد:

تعیین تکلیف اراضی حریم شهر اصفهان با تهیه سند پهنه بندی

جابه جایی ۵4 میلیون تن 
بار در جاده های اصفهان

خبر روز

برداشت زعفران از 40 هکتار از مزارع شهرستان برخوار
مدیر جهاد کشاورزی برخوار گفت: به طور میانگین از هر هکتار ۵ کیلو گرم زعفران برداشت می شود 
که به دلیل شرایط کم آبی و خشکسالی ۳۰ درصد کاهش عملکرد داشته ایم. بهرام کریمی افزود: 
پیش بینی می شود تا اواسط آذر بیش 
از ۲۰ هزار کیلوگرم گل زعفران جمع آوری 
و پس از فــراوری ۲۵۰ کیلو گرم زعفران 

خشک بسته بندی و توزیع شود.
وی گفت: گیاهانی مثــل زعفران که نیاز 
آبی کمی دارند را در شهرستان ترویج و 
توسعه می دهیم و پیش بینی می شود 
در ســال های آینده هر ســال ۳۰ درصد 
سطح زیر کشــت این محصول بیشتر 

شود.
برگزاری کالس های آموزشی و ترویجی کاشت، داشت و برداشت زعفران با همکاری جهاد سازندگی 

سپاه ناحیه برخوار یکی از برنامه ها برای توسعه  کشت این محصول در برخوار است.
یک کارآفرین و کشاورز نمونه در برخوار نیز گفت: با راه اندازی تاالر زعفران از سال گذشته در برخوار 
عالوه بر خرید تضمینی گل زعفران از کشاورزان منطقه، برای ۸۰۰ نفر هم اشتغال ایجاد شده است.

مجتبی حق شناس  ادامه داد: اولین و تنها عامل خرید و فروش گل زعفران در منطقه مرکزی کشور 
هستیم که گل زعفران را به صورت تضمینی از کشاورز خریداری کرده و خدماتی از قبیل جداسازی، 

گل، خشک کردن و بسته بندی را انجام می دهیم.
زهراجهانبخش، مدیرتاالر فراوری زعفران هم گفت: زعفران هایی که وارد این مجموعه می شود در 
۴ دسته سرگل، پوشال، نگین و سوپر نگین بسته بندی می شود و بیشترین تمرکز مجموعه برای 

تولید زعفران سوپر نگین برای صادرات به کشور های استرالیا، اتریش، عمان، قطر و کاناداست.

دبیر صنف کشاورزی اصفهان:

اجرای مصوبات قانونی تنها راه احیای زاینده رود است
 دبیر صنف کشاورزی استان اصفهان گفت: اجرای مصوبات قانونی که تاکنون مغفول مانده به ویژه 

طرح ۹ ماده ای، تنها راه احیای دائمی رودخانه زاینده رود است.
اسفندیار امینی افزود:  خواسته کشاورزان شرق و غرب اصفهان نیز چیزی جز این مصوبات قانونی 

نیست زیرا ما خود پای بند به قانون و مصوبات قانونی هستیم.
دبیر صنف کشاورزی استان اصفهان اضافه کرد: شورای عالی آب سال ۹۲ مصوبات ۹ ماده ای در 
بخش های مختلف اعم از پرداخت خســارت، بازگشــایی زاینده رود، تامین منابع، پساب، توقف 
بارگذاری ها، مباحث نظارتی و ساماندهی رودخانه، آزادسازی حریم و بستر به تصویب رسید و طبق 

مصوبات، وظایف تمام بخش های اجرایی تعیین تکلیف شد.
امینی خاطرنشان کرد: نظام صنفی کشاورزی، شورای میراب ها و آب بران در استان اصفهان همه به 
اتفاق معتقدند که هر اقدامی باید در مسیر عقالنی و قانونی و با رویکرد احترام و اعتماد به مردم جلو 
برود. وی با تاکید بر اینکه دولت باید در این ارتباط به وظایف خود عمل کند ، گفت: توقف پمپاژهای 
مجوز داده شده و از سوی دیگر نظارت و توزیع و بهره برداری و ساماندهی حوضه آبریز زاینده رود با 
مشارکت بهره برداران از اهم وظایفی است تا برداشت های بی حساب و کتاب از رودخانه زاینده رود 
با مشارکت ذی نفعان متوقف شود. دبیر صنف کشــاورزی استان اصفهان تصریح کرد: بیش از ۸۰ 
درصد مشکل رودخانه در تامین آب خالصه می شود و دولت موظف است هرگونه آب تخصیص داده 
شده را تعیین تکلیف کند که با تبعات پیش آمده اعم از فرونشست، کمبود آب آشامیدنی و بهداشت، 

پدیده ریزگرد اگر اقدام موثری برای آن صورت نگیرد آینده نامناسبی در این دیار خواهیم داشت.

خبرخوان

معاون استاندار نجف در کاشان:با مسئولان

امکان حضور صنایع ایران در نجف اشرف میسر می شود
معاون استاندار نجف اشرف گفت: با تمهیداتی که اندیشیده شده اســت امکان حضور صنایع ایران به خصوص از کاشان در نجف اشرف میسر می شود.هاتف 
عبداالمیر حبیب ماضی ، در دیدار با رییس اتاق بازرگانی کاشان با اشاره به مشترکات فرهنگی، مذهبی و تاریخی دو کشور اظهار داشت: مردم ایران و عراق می توانند 
با تمرکز بر اشتراکات خود باعث ترقی و رشد همدیگر شوند.وی با بیان اینکه گردشگری یکی از مهم ترین حوزه های همکاری بین دو کشور است، ابراز داشت: هر 
ساله گردشگران مذهبی زیادی بین ایران و عراق رفت و آمد می کنند که این موضوع می تواند گردش مالی خوبی برای دو کشور داشته باشد.معاون استاندار نجف 
اشرف با اشاره به فعالیت مداوم صنایع در کاشان تصریح کرد: تمهیداتی اندیشیده شده است که حضور صنایع از ایران به خصوص از کاشان در نجف اشرف میسر 
شود.وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه بازرگانی نجف اشرف خاطرنشان کرد: حضور صنعتگران و بازرگانان کاشانی در این نمایشگاه می تواند حضور فعاالن این 
حوزه را در عراق و نجف اشرف رونق ببخشد.حبیب ماضی با بیان اینکه تجربه مطلوب مبادالت اقتصادی با دیگر شهرهای ایران مثل شیراز می تواند درباره کاشان 

نیز تکرار شود، گفت: مدیران و مسئولین عراق به خصوص استان نجف اشرف برای همکاری های بیشتر آماده هستند.

 برداشت زعفران 
در شهرستان مبارکه

برداشــت محصــول زعفران 
از بیســتم آبان مــاه از مزارع 
شهرســتان مبارکــه اصفهان 
آغاز شــده اســت که به گفته 
مدیر جهاد کشاورزی مبارکه، 
برداشت این محصول در این 
سال ۱۵ درصد افزایش یافته 
اســت و پیش بینی می شود 
حدود ۳۲۴کیلوگرم محصول 

از این مزارع برداشت شود.

وز عکس ر

معاون حمل ونقل اداره کل راهداری وحمل 
ونقل جاده ای استان اصفهان گفت: روزانه ۵۴ 
میلیون تن بار در جاده های اســتان اصفهان 
جابه جا می شــود.  محمدعلــی صلواتی   با 
اشاره به اینکه ۶ هزار و ۲۰۰ کیلومتر راه اصلی 
و ۶ هزار کیلومتر راه روســتایی در اســتان 
اصفهان وجــود دارد، اظهار داشــت: روزانه 
۵۴ میلیون تن کاال و ۱۲ میلیون مســافر در 
این محور ها تردد دارنــد.وی، تعداد تردد در 
استان اصفهان را ۱.۱ میلیون تردد اعالم کرد 
و گفت: جهت بررســی تخلفات رانندگان در 
محور های اصلی استان اصفهان، ۱۴۷ سامانه 
فعال وجود دارد. معاون حمل ونقل اداره کل 
راهداری وحمل ونقل جاده ای استان اصفهان 
با بیان اینکه همچنین ۱۰ ایستگاه توزین حین 
حرکت در جاده های اســتان اصفهان فعال 
اســت، تصریح کرد: درصدد افزایش تعداد 
این ســامانه درمحور های اســتان اصفهان 
هســتیم. وی با اشــاره به اینکه ۳۹ سامانه 
نظارت تصویری در جاده های استان اصفهان 
فعال است، ادامه داد: ۱۴۶ پایگاه تردد شمار 
نیز در جاده های اســتان اصفهــان فعالیت 
دارند. صلواتی با اشاره به اینکه تامین اعتبار 
برای سامانه های نظارت تصویری کار سختی 
است چرا که این سامانه ها بسیار گران است، 
گفت: برای پوشش کامل تصویری استفاده 
از دوربین های عکاسی را در دستور کار داریم 
تاکنون ۳۰ دوربین در ســطح جاده ها نصب 
شده و هر پنج دقیقه یک بار از جاده ها عکس 
می گیرند.وی بــا بیان اینکــه اضافه تناژ در 
محور های اســتان اصفهان آسیب زاســت، 
تصریح کرد: برای این امر تفاهم نامه ای را با 
دادستان داشته ایم که اضافه تناژ در صورت 
تکرار به عنوان جرم کیفری بررســی شــود.

معاون حمل ونقل اداره کل راهداری وحمل 
ونقل جاده ای اســتان اصفهان با بیان اینکه 
۴۵ هزار راننده باری در استان اصفهان داریم، 
تصریح کرد: طی یک ســال گذشــته بیمه 
تکمیلی هم برای این رانندگان در نظر گرفته 

شده است.

عکس: تسنیم

پریا پارسادوست
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آگهی

مفاد آراء
9/55  آگهی موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آیین نامه قانــون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی اداره ثبت اسناد کاشان
برابر آراء صــادره هیأت موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقردر اداره ثبت اســناد و امالک کاشــان تصرفات مالکانــه و بالمعارض 
متقاضیــان محرز گردیده اســت . لذا  مشــخصات متقاضیــان و امالک مورد 
تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در2  نوبت بــه فاصله 15 روز آکهی 
میشــود0 در صورتیکه اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشــته باشــند. می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت 2 ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد کاشــان تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
 مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض . دادخواســت خود را بــه مرجع قضائی

 تقدیم نمایند
1( رای شــماره 140060302034008069 هیأت اول0 عفت شــویدی فرزند 
حسینعلی بشماره شناسنامه1377 صادره از کاشان  به شماره ملی 1261752971 
–  ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 91/40 مترمربع بشــماره 2 فرعی ازپالک 

1450- اصلی واقع دربخش یک کاشان
 2( رای شــماره 140060302034008102 هیــأت اول0 محمد میر عباســی 
نجف آبــادی فرزند قربانعلی بشــماره شناســنامه9256 صــادره از نجف آباد  
بشــماره ملــی 1092177132 –  ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 246/11 
 مترمربع بشــماره 5  فرعی مجزی از 4 فرعی ازپــالک 6396- اصلی واقع در

بخش یک کاشان
3( رای شــماره 140060302034001181 هیأت دوم0 فرشته سادات نوبختی 
فرزند سید محمد بشــماره شناســنامه1518 صادره از کاشــان به شماره ملی 
1261867912 –  ششدانگ قسمتی از یکبابخانه بمســاحت 16/74 مترمربع 
بشــماره 2  فرعی مجزی از 1 فرعی ازپالک 6594- اصلی واقع دربخش یک 

کاشان
4( رای شــماره 140060302034008534 هیأت اول0محمود اســمعیل زاده 
ریجنی فرزند مرتضی بشــماره شناســنامه638 صادره از کاشــان بشماره ملی 
1263484476 –  ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 87/15 
 مترمربع بشــماره 26  فرعی مجزی از 5 فرعی ازپــالک 6816- اصلی واقع در

بخش یک کاشان
5( رای شــماره 140060302034008533 هیأت اول0رضوان زارعی سه ده 
 فرزند علی بشماره شناســنامه2 صادره از کاشان بشماره ملی 1263038778 –  
ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 87/15 مترمربع 
 بشــماره 26 فرعــی مجــزی از 5 فرعــی ازپــالک 6816- اصلــی واقع در

بخش یک کاشان
6( رای شــماره 140060302034010324 هیأت اول0 حســن رئیسی فرزند 
علی بشماره شناسنامه 5771 صادره از کاشان به شــماره ملی 1260564096 
–  ششدانگ قسمتی ازیکبابخانه بمســاحت 8/35 مترمربع بشماره 5 فرعی از 

پالک 6939- اصلی واقع در بخش یک کاشان
7( رای شــماره 140060302034009204 هیأت اول0 احمــد صادقی فرزند 
علی اصغر بشماره شناســنامه 13 صادره از کاشان  بشماره ملی 1263152414 
–  ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 106/5مترمربع بشماره 8 فرعی مجزی از 7 

فرعی از پالک 7144- اصلی واقع در بخش یک کاشان
8( رای شــماره 140060302034009925 هیأت اول0 زینب امروزیان فرزند 
ابوالفضل بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشــان به شماره ملی 1250384923 
–  ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت 1204/74 مترمربع بشــماره 
 15 فرعــی مجــزی از 1و2و4   و 14 فرعــی از پالک 7437- اصلــی واقع در

  بخش یک کاشان
9( رای شماره 140060302034009079 هیأت اول0 شمسی مستوفیان کاشانی 
فرزند حسین بشماره شناسنامه202 صادره از کاشان بشماره ملی 1262170338 
–  ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 187/16 مترمربع بشماره 2  فرعی ازپالک 

7811- اصلی واقع دربخش یک کاشان 
10( رای شــماره 140060302034009184 هیأت اول0 صدیقه پوشنه فرزند 
علی بشماره شناســنامه3579 صادره از کاشان به شــماره ملی 1260552179 
–  ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 172/5 مترمربع بشــماره 6  فرعی ازپالک 

8432- اصلی واقع دربخش یک کاشان 
11( رای شــماره 140060302034009960 هیأت اول0 شــهرداری کاشان 
به شــماره ملی 14000277247 –  ششــدانگ یکباب ســاختمان بمساحت 
 2566/17 مترمربع بشــماره 100  فرعی ازپالک 8555- اصلی تشکیل شده از
 شماره های 8555/4 و 6905 و6903 و6931 و6902/1 و 6898 -اصلی واقع 

دربخش یک کاشان 
12( رای شــماره 140060302034007181 هیــأت دوم0 غالمحســین 
پیشــتاز فرزند آقا حسن بشماره شناســنامه 279 صادره از کاشان به شماره ملی 
1260966161 –  ششــدانگ یکباب ســاختمان بمســاحت 72/35 مترمربع 
بشماره 3576 فرعی مجزی از 186 فرعی و مشاعات شماره 328 فرعی ازپالک 

1- اصلی واقع در چهار باغ بخش 2 کاشان
13( رای شــماره 140060302034008077 هیــأت اول0 غالمرضــا 
رحیمی فرزند ماشــااله بشماره شناســنامه 91 صادره از کاشــان به شماره ملی 
1262311616 –  ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 347 مترمربع بشــماره 
 3593 فرعی مجــزی از 313 فرعــی از پــالک 1- اصلی واقــع در چهار باغ

 بخش 2 کاشان
14( رای شــماره 140060302034009628 هیــأت دوم0 فاطمــه قزوینی 
فرزنــد محمد بشــماره شناســنامه 992 صــادره از کاشــان به شــماره ملی 
1261831586 –  ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 87/87 مترمربع بشــماره 
 12305 فرعی مجــزی از 10842 فرعی ازپالک 2- اصلی واقــع در صالح آباد

 بخش 2 کاشان
15( رای شماره 140060302034009196 هیأت اول0 علیرضا میرزائی فرزند 
مرتضی بشماره شناسنامه 6636 صادره از کاشان به شماره ملی 1263378870 
–  ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 74/95 مترمربع بشماره 833 فرعی ازپالک 

3- اصلی واقع در غیاث آباد بخش 2 کاشان
16( رای شــماره 140060302034009117 هیــأت اول0 رمضانعلی نجاری 
برزکی فرزند عبدالحسین بشماره شناســنامه 41059 صادره از کاشان به شماره 
ملی 1262776430 –  ششــدانگ خانه و باغچه با کاربری کشاورزی بمساحت 
1093/71 متر مربع بشــماره 2482 فرعی مجــزی از 240 فرعی ازپالک 10- 

اصلی واقع در اقبالیه بخش 2 کاشان
17( رای شــماره 140060302034008089 هیــأت اول0 اکــرم راهبــی 
اســترکی فرزند امان اله بشــماره شناســنامه 98 صادره از کاشــان به شماره 
ملی 1263589571 –  ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 73 مترمربع بشماره 
 10589 فرعی مجــزی از 7474 فرعی ازپــالک 11 - اصلی واقــع در زیدی

 بخش 2 کاشان
18( رای شــماره 140060302034008222 هیأت اول0 حسن قیاسی فرزند 
عباس بشماره شناسنامه39855 صادره از کاشان به شماره ملی 1260388591–  

سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت221/28 مترمربع بشماره 
 10590 فرعــی مجــزی از 4414 فرعی ازپــالک 11- اصلی واقــع درزیدی

بخش 2 کاشان
19( رای شماره 140060302034008223هیأت اول0 عفت بوجار فرزند علی 
 بشماره شناســنامه43407  صادره از کاشان به شــماره ملی 1260424146 –  
سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت221/28 مترمربع بشماره 
 10590 فرعــی مجــزی از 4414 فرعی ازپــالک 11- اصلی واقــع درزیدی 

بخش 2 کاشان
20( رای شــماره140060302034009157 هیأت اول0 فهیمه جمال کاشانی 
فرزند علــی اکبربشــماره شناســنامه513  صادره از کاشــان به شــماره ملی 
1261935462 –  سه دانگ مشاع قسمتی ازیکبابخانه بمساحت9/40 مترمربع 
 بشماره 10595 فرعی مجزی از 8274 فرعی ازپالک 11- اصلی واقع درزیدی

 بخش 2 کاشان
21( رای شماره140060302034009159 هیأت اول0 فاطمه طیبی فر فرزند 
 حمیدرضا بشماره شناسنامه0  صادره از کاشان به شماره ملی 1250953901 –  
یک و نیم دانگ مشاع قســمتی ازیکبابخانه بمســاحت9/40 مترمربع بشماره 
10595 فرعی مجزی از 8274 فرعی ازپــالک 11- اصلی واقع درزیدی بخش 

2 کاشان
22( رای شــماره 140060302034009161هیأت اول0 زهرا طیبی فر فرزند 
 حمیدرضا بشماره شناسنامه0  صادره از کاشان به شماره ملی 1250953911 –  
یک و نیم دانگ مشاع قســمتی ازیکبابخانه بمســاحت9/40 مترمربع بشماره 
 10595 فرعــی مجــزی از 8274 فرعی ازپــالک 11- اصلی واقــع درزیدی

 بخش 2 کاشان
23( رای شــماره 140060302034010000 هیأت اول0 محمد رضا قاســم 
زاده فرزند عباس بشــماره شناسنامه47560  صادره   از کاشــان به شماره ملی 
1260465721 – دو دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب ســاختمان نیمه ساز 
بمساحت48/81 مترمربع بشماره 10596 فرعی مجزی از 9097و9940 فرعی 

ازپالک 11- اصلی واقع درزیدی بخش 2 کاشان
24( رای شماره 140060302034010001 هیأت اول0 جعفر قاسم زاده فرزند 
 عباس بشماره شناسنامه0  صادره از کاشان به شــماره ملی 1250158958 – 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان نیمه ساز بمساحت48/81 مترمربع 
بشــماره 10596 فرعی مجزی از 9097و9940 فرعی ازپالک 11- اصلی واقع 

درزیدی بخش 2 کاشان
25( رای شماره 140060302034010002هیأت اول0 مجتبی قاسم زاده فرزند 
 عباس بشماره شناسنامه451  صادره از کاشان به شماره ملی 1262363144 – 
یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان نیمه ساز بمساحت48/81 مترمربع 
بشــماره 10596 فرعی مجزی از 9097و9940 فرعی ازپالک 11- اصلی واقع 

درزیدی بخش 2 کاشان
26( رای شماره 140060302034009182 هیأت اول0 محمد احمدی شاد فرزند 
حسین بشماره شناسنامه477 صادره از کاشــان بشماره ملی 1261653671 – 
ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 90/14 مترمربع بشماره 6431 فرعی مجزی از 

3823 فرعی ازپالک 13 - اصلی واقع در دشت حکیم بخش 2 کاشان
27( رای شــماره 140060302034010323 هیأت اول0 کبری نارنجی فرزند 
محمد بشماره شناســنامه 64 صادره از کاشان به شــماره ملی 1262198526 
–  ششــدانگ یکباب مغازه بمســاحت 15/ 26 مترمربع بشماره 25824  فرعی 

ازپالک 15 - اصلی واقع در ناجی آباد بخش 2 کاشان
28( رای شــماره 140060302034009162 هیأت اول0 ســید اکبر حسینی 
فرزند ســید عبداله بشــماره شناســنامه 38036 صادره از تهران به شماره ملی 
0084092238 –  ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 48/ 99 
مترمربع بشماره 25825  فرعی مجزی از 2097 فرعی ازپالک 15 - اصلی واقع 

در ناجی آباد بخش 2 کاشان
29( رای شــماره 140060302034009163 هیأت اول0 معصومه اسکندری 
فرزند علــی اصغربشــماره شناســنامه 34 صــادره از دلیجان بشــماره ملی 
0579855287 –  ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 48/ 99 
مترمربع بشماره 25825  فرعی مجزی از 2097 فرعی ازپالک 15 - اصلی واقع 

در ناجی آباد بخش 2 کاشان
30(رای شــماره 140060302034009955 هیــأت اول0 احمــد نجــات 
پور فرزند اســمعیل بشــماره شناســنامه 792صادره از کاشان بشــماره ملی 
1262330531 –  ششــدانگ قطعــه زمیــن مزروعی بمســاحت 06/ 2681 
 مترمربع بشــماره 25834 فرعــی از پــالک 15 - اصلی واقــع در ناجی آباد

 بخش 2 کاشان
بــوذر  0 ا 140060302034010317 هیــأت اول 31( رای شــماره 
خان زاده فرزندرضا بشــماره شناســنامه 1842 صادره از کاشــان به شــماره 
ملــی 1261965507 –  ششــدانگ یکباب انبار مســقف بمســاحت 70/ 68 
 مترمربع بشــماره 25835  فرعــی ازپــالک 15 - اصلی واقــع در ناجی آباد

 بخش 2 کاشان
32( رای شــماره 140060302034010288 هیأت اول0 سید مهدی موسوی 
جوشقانی فرزند سید نظام بشماره شناســنامه 5 صادره از کاشان به شماره ملی 
1263267483 –  ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 50/ 112 مترمربع بشماره 
 25836  فرعی مجــزی از 3891 فرعی ازپالک 15 - اصلــی واقع در ناجی آباد

 بخش 2 کاشان
33( رای شماره 140060302034002422 هیأت اول0 محدثه ذوالفقاری نصر 
آبادی فرزندعباس بشــماره شناســنامه 1619 صادره از آران و بیدگل به شماره 
ملی 6199354151 –  ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 100مترمربع بشماره 
 25970  فرعی مجــزی از 5718 فرعی ازپالک 15 - اصلــی واقع در ناجی آباد

 بخش 2 کاشان
0 حســین  34( رای شــماره 140060302034009764 هیــأت اول
یوسفیان فرزند غالمحســین بشماره شناســنامه 0 صادره از کاشــان بشماره 
 ملی 1250298733 –  ششــدانگ قطعه زمین مشــتمل براعیان بمســاحت
  30/ 119 مترمربع بشماره 25971  فرعی ازپالک 15 - اصلی واقع در ناجی آباد

 بخش 2 کاشان
35( رای شــماره 140060302034009948 هیأت اول0 یاسر تواضعی فرزند 
محمود بشماره شناســنامه 779 صادره از کاشان به شماره ملی 1262036161 
–  سه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکبابخانه بمســاحت  135 مترمربع بشماره 
 25972  فرعی مجــزی از 3238 فرعی ازپالک 15 - اصلــی واقع در ناجی آباد

 بخش 2 کاشان
36( رای شماره 140060302034009949 هیأت اول0 فاطمه سادات حجازی 
فرزند سید حســین بشماره شناســنامه 5084 صادره از کاشــان به شماره ملی 
1263363350 –  سه دانگمشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت  135 مترمربع 
 بشــماره 25972  فرعی مجزی از 3238 فرعی ازپــالک 15 - اصلی واقع در 

ناجی آباد بخش 2 کاشان
37( رای شــماره 140060302034005110 هیــأت اول0 محمــد حســین 
رسولی فرد کاشــانی فرزند امیرحســین بشماره شناســنامه 0 صادره از کاشان 
 به شــماره ملی 1251240194 –  ششــدانگ یکبابخانه و باغچه بمســاحت

  21/ 117 مترمربع بشماره 25973  فرعی ازپالک 15 - اصلی واقع در ناجی آباد
 بخش 2 کاشان

38( رای شــماره 140060302034009178 هیــأت اول0 مریــم نوریــان 
فرزند محمد ســعید بشــماره شناســنامه14404 صادره از کاشــان به شماره 
ملــی 1263456502 – ششــدانگ یکدرب باغ محصور مشــجر بمســاحت 
 772مترمربع بشــماره 25974 فرعــی ازپالک 15 - اصلی واقــع در ناجی آباد

 بخش 2 کاشان
39( رای شــماره 140060302034008377 هیأت دوم0 زهــره طالب فرزند 
محمد بشماره شناسنامه51525 صادره از کاشان به شماره ملی 1260505261 
–  ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 60 مترمربع بشماره 25975 فرعی مجزی از 

6875 فرعی ازپالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد بخش 2 کاشان
40( رای شماره 140060302034008216هیأت اول0 احسان افتخاری نیافرزند 
عقیل بشماره شناســنامه314 صادره از کاشان به شــماره ملی 1262074819 
–  ششدانگ یکبابخانه بمســاحت160 مترمربع بشماره 25976 فرعی ازپالک 

15- اصلی واقع در ناجی آباد بخش 2 کاشان
0 مهــدی   41( رای شــماره 140060302034007693 هیــأت دوم
ناجی آبادی فرزند رضا بشــماره شناســنامه  50230صادره از کاشان به شماره 
ملی 1260492338 –  ســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکبابخانــه و باغچه 
بمســاحت977/20 مترمربع بشــماره 25977 فرعی ازپالک 15- اصلی واقع 

درناجی آباد بخش 2 کاشان
42( رای شماره 140060302034007692 هیأت دوم0 زهره جمال آبادی فرزند 
علی اکبر بشماره شناسنامه  1360صادره از کاشان به شماره ملی 1261866339 
–  ســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکبابخانــه و باغچه بمســاحت977/20 
 مترمربــع بشــماره 25977 فرعی ازپــالک 15- اصلــی واقــع درناجی آباد

 بخش 2 کاشان
43( رای شــماره 140060302034008092 هیــأت اول0 نســرین زهــره 
فرزند ماشــااله بشــماره شناســنامه  1806صادره از کاشــان بشــماره ملی 
1261965140 –  ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت179/40 مترمربع بشماره 
 25990 فرعی مجــزی از 12894 فرعی ازپالک 15- اصلــی واقع درناجی آباد

 بخش 2 کاشان
44( رای شــماره 140060302034007178 هیأت دوم0 علی خیرخواه فرزند 
مرتضی بشماره شناسنامه  44383 صادره از کاشان به شماره ملی 1260433889 
–  سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت100مترمربع بشماره 25991 
فرعی مجزی از 5945 فرعــی ازپالک 15- اصلی واقــع درناجی آباد بخش 2 

کاشان
45( رای شــماره 140060302034007177 هیــأت دوم0 اعظــم مجــدی 
دوست فرزند محمد بشماره شناســنامه  394 صادره از کاشــان به شماره ملی 
1261904338 –  سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت100مترمربع 
بشــماره 25991 فرعی مجزی از 5945 فرعی ازپالک 15- اصلی واقع درناجی 

آباد بخش 2 کاشان
46( رای شــماره 139960302034015408 هیــأت اول0فاطمــه صغــری 
نبوی فرزند سید عباس بشــماره شناسنامه  9 صادره از کاشــان به شماره ملی 
1263211720 –  ششــدانگ یکباب ســاختمان بمســاحت119/81مترمربع 
 بشــماره 25992 فرعــی ازپــالک 15- اصلــی واقــع درناجــی آبــاد

 بخش 2 کاشان
47( رای شــماره 140060302034009077 هیــأت اول0مریــم مصلحــی 
یزدلی فرزند امین اله بشــماره شناســنامه  47659 صادره از کاشــان بشماره 
ملــی 1260466711 –  ششــدانگ قطعه زمیــن محصور مشــتمل بر اعیان 
بمســاحت249/26 مترمربع بشــماره 25994 فرعی مجزی از 15503 فرعی 

ازپالک 15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
48( رای شماره 140060302034008529 هیأت اول0فاطمه نهادی کاشانی 
فرزند احسان بشماره شناسنامه  0 صادره از کاشان به شماره ملی 1250565618 
–  ششدانگ قطعه زمین محصور مشــتمل بر اعیان بمساحت238/26 مترمربع 
 بشــماره 25995 فرعی مجزی از 15503 فرعی ازپــالک 15- اصلی واقع در

ناجی آباد بخش 2 کاشان
49( رای شــماره 140060302034009212 هیــأت اول0امیرعلــی صفائی 
منــش فرزند حســینعلی بشــماره شناســنامه  19 صادره  از ســاوه بشــماره 
ملــی 0602551511 –  ششــدانگ یکبــاب تعمیــرگاه بمســاحت72/13 
 مترمربــع بشــماره 25996 فرعی ازپــالک 15- اصلــی واقــع درناجی آباد

 بخش 2 کاشان
50( رای شماره 140060302034009154 هیأت اول0 فیض اله دیناروند فرزند 
 یدی بشماره شناسنامه  265 صادره از شــوش به شماره ملی 5269422107 – 
سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمســاحت110مترمربع بشماره 25997 
فرعی مجــزی از 5789و23900 فرعی ازپالک 15- اصلــی واقع درناجی آباد 

بخش 2 کاشان
51( رای شــماره 140060302034009153 هیأت اول0 سحر صادقیان فرزند 
 علی بشماره شناسنامه  28 صادره از کاشان به شــماره ملی 1263014216 –  
سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمســاحت110مترمربع بشماره 25997 
فرعی مجــزی از 5789و23900 فرعی ازپالک 15- اصلــی واقع درناجی آباد 

بخش 2 کاشان
52( رای شــماره 140060302034009197 هیــأت اول0 مجتبی عبدالهی 
بیدگلی فرزند حسین بشماره شناســنامه  192 صادره از آران و بیدگل به شماره 
ملی 6199693973 –  سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت115/10 
مترمربع بشماره 25998 فرعی مجزی از 7959 فرعی ازپالک 15- اصلی واقع 

درناجی آباد بخش 2 کاشان
53(رای شــماره 140060302034009198هیــأت اول0 ســمیه صالحــی 
پوربیدگلی فرزند غالمرضا بشــماره شناســنامه 120 صــادره از آران و بیدگل 
به شــماره ملی 6199714695 –  ســه دانگ مشاع ازششــدانگ یکبابخانه 
بمساحت115/10 مترمربع بشماره 25998 فرعی مجزی از 7959 فرعی ازپالک 

15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
 54(رای شــماره 140060302034007401هیــأت اول0 علیرضــا دشــت 
ناجی آبادی فرزند عباس بشــماره شناســنامه 2412 صادره از کاشان بشماره 
ملی 1263336655 – سه دانگ مشاع ازششــدانگ یکبابخانه بمساحت180 
 مترمربــع بشــماره 25999 فرعی ازپــالک 15- اصلــی واقــع درناجی آباد

 بخش 2 کاشان
55( رای شــماره 140060302034007403 هیــأت اول0 مریــم قاســمی 
فرزند نایب علی بشــماره شناســنامه  4501 صادره از کاشــان بشــماره ملی 
1262116635 –  ســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکبابخانه بمساحت180 
 مترمربــع بشــماره 25999 فرعی ازپــالک 15- اصلــی واقــع درناجی آباد

 بخش 2 کاشان
0 حســین  56( رای شــماره 140060302034007690 هیــأت دوم
شــاهزیدی فرزنــد اکبــر بشــماره شناســنامه  2197 صــادره از کاشــان 
به شــماره ملــی 1261969057 – ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت42/92 
 مترمربــع بشــماره 26000 فرعی ازپــالک 15- اصلــی واقــع درناجی آباد

 بخش 2 کاشان
57( رای شماره 140060302034009821 هیأت اول0 عباس صبوری فرزند 
علی بشماره شناســنامه  0 صادره از کاشان به شــماره ملی 1250258596 – 
ششدانگ یکبابخانه و باغچه بمساحت134/60 مترمربع بشماره 26019 فرعی 

ازپالک 15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
58( رای شــماره 140060302034008193 هیــأت اول0 محمود احتشــام 
فرزند غالمحسین بشــماره شناسنامه 41431 صادره از کاشــان به شماره ملی 
1260404390 –  سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 283/25 
مترمربع بشــماره 7433 فرعی مجزی از 6441 فرعی ازپالک 23 - اصلی واقع 

در درب فین بخش 2 کاشان
59( رای شــماره 140060302034008194 هیــأت اول0 زهــرا حســام 
محمدی فرزند رمضان بشــماره شناســنامه 883 صادره از مشهد به شماره ملی 
0938723804 –  سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 283/25 
مترمربع بشــماره 7433 فرعی مجزی از 6441 فرعی ازپالک 23 - اصلی واقع 

در درب فین بخش 2 کاشان
0 ســیامک  60( رای شــماره 140060302034007723 هیــأت اول
نزادی فرزند حســین خان بشــماره شناســنامه 44449 صادره از کاشــان به 
شــماره ملی 1260434540 –  دو ســهم مشــاع ازهفت ســهم ششــدانگ 
قطعه زمیــن محصور مشــتمل بــر ســاختمان بمســاحت 772/31 مترمربع 
 بشماره7434فرعی مجزی از 429 فرعی ازپالک 23 - اصلی واقع در درب فین

 بخش 2 کاشان
0 ســیروس  61( رای شــماره 140060302034008520 هیــأت اول
نــزادی فرزند حســین خــان بشــماره شناســنامه 541 صــادره از کاشــان 
به شــماره ملی 1262276047 –  دو ســهم مشــاع ازهفت ســهم ششدانگ 
قطعه زمیــن محصور مشــتمل بــر ســاختمان بمســاحت 772/31 مترمربع 
 بشماره7434فرعی مجزی از 429 فرعی ازپالک 23 - اصلی واقع در درب فین 

بخش 2 کاشان
62( رای شــماره 140060302034008516 هیــأت اول0 سوســن نــزادی 
فرزند حســین خان بشــماره شناســنامه 5758 صادره از کاشــان به شــماره 
ملــی 1260563960 –  یک ســهم مشــاع ازهفت ســهم ششــدانگ قطعه 
زمیــن محصــور مشــتمل بــر ســاختمان بمســاحت 772/31 مترمربــع 
 بشماره7434فرعی مجزی از 429 فرعی ازپالک 23 - اصلی واقع در درب فین

 بخش 2 کاشان
63( رای شــماره 140060302034008517 هیــأت اول0ســهیال نــزادی 
فرزند حســین خان بشــماره شناســنامه 42456 صادره از کاشــان به شماره 
ملــی 1260414620 –  یک ســهم مشــاع ازهفت ســهم ششــدانگ قطعه 
زمیــن محصــور مشــتمل بــر ســاختمان بمســاحت 772/31 مترمربــع 
 بشماره7434فرعی مجزی از 429 فرعی ازپالک 23 - اصلی واقع در درب فین

 بخش 2 کاشان
64( رای شــماره 140060302034008521 هیــأت اول0 ســارا نــزادی 
فرزند حســین خان بشــماره شناســنامه 2003 صادره از کاشــان به شــماره 
ملــی 1263332560 –  یک ســهم مشــاع ازهفت ســهم ششــدانگ قطعه 
زمیــن محصــور مشــتمل بــر ســاختمان بمســاحت 772/31 مترمربــع 
 بشماره7434فرعی مجزی از 429 فرعی ازپالک 23 - اصلی واقع در درب فین

 بخش 2 کاشان
65( رای شــماره 140060302034008275 هیأت اول0 زهراسادات آمیری 
فینی فرزند ســید محمد بشماره شناســنامه 0 صادره ازکاشــان به شماره ملی 
1250389615– دودانگ مشــاع ازششــدانگ قطعه زمین محصورمشــتمل 
برانبار و اعیــان احداثــی بمســاحت 329/15 مترمربع بشــماره7437فرعی 
قــع در درب فیــن  زپــالک 23 - اصلــی وا ز 351 فرعــی ا  مجــزی ا

بخش 2 کاشان
66( رای شــماره 140060302034008276 هیــأت اول0 فائــزه ســادات 
آمیری فینی فرزند ســید محمد بشــماره شناســنامه 0 صادره ازکاشان بشماره 
ملــی 1250348218 –  دودانگ مشــاع ازششــدانگ قطعه زمیــن محصور 
مشــتمل برانبار و اعیان احداثی بمســاحت 329/15 مترمربع بشــماره7437 
 فرعــی مجــزی از 351 فرعــی ازپــالک 23 - اصلــی واقــع در درب فین

 بخش 2 کاشان
67( رای شــماره 140060302034008277 هیأت اول0 نیره سادات آمیری 
فینی فرزند ســید محمد بشــماره شناســنامه 239 صادره ازکاشــان بشماره 
ملــی 1263023592–  دودانگ مشــاع ازششــدانگ قطعه زمیــن محصور 
مشــتمل برانبار و اعیان احداثی بمســاحت 329/15 مترمربع بشــماره7437 
 فرعــی مجــزی از 351 فرعــی ازپــالک 23 - اصلــی واقــع در درب فین 

بخش 2 کاشان
0 حســین  68( رای شــماره 140060302034009110 هیــأت اول
افتخــاری فرزند جلیل بشــماره شناســنامه 24 صادره از کاشــان به شــماره 
ملــی 1263270298 –  ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 197/25 مترمربع 
 بشــماره1576 فرعی مجزی از 100 فرعی از پالک 24 - اصلی واقع دردیزچه

 بخش 2 کاشان
69( رای شــماره 140060302034009084 هیــأت اول0 لیــال معینــی 
فرزند رحمت اله بشــماره شناســنامه 2289 صادره از کاشــان به شــماره ملی 
1261899301 –  ششــدانگ یکباب ســاختمان بمســاحت 88/59 مترمربع 
 بشــماره1577 فرعی مجزی از103 فرعی ازپــالک 24 - اصلی واقع دردیزچه 

بخش 2 کاشان
70( رای شــماره 140060302034009710 هیأت اول0 امیراسداله صدرائیه 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 982 صادره از کاشان بشماره ملی 1261578988 
–  ششدانگ قطعه زمین محصور مشــتمل بر اعیان بمساحت 163/25 مترمربع 
بشــماره 1578 فرعی مجزی از166 فرعی ازپالک 24 - اصلی واقع دردیزچه 

بخش 2 کاشان
71( رای شــماره 140060302034008074 هیــأت اول0 زهــرا افتخــاری 
فینی فرزند جواد بشــماره شناســنامه 3775 صادره از کاشــان به شماره ملی 
 1261014091 –  ششدانگ قطعه زمین محصور مشــتمل بر اعیان بمساحت
 22/ 655 مترمربــع بشــماره 12794 فرعی مجــزی از 12190فرعی ازپالک 

33 - اصلی واقع در فین کوچک بخش 2 کاشان
72( رای شــماره 140060302034008274هیــأت اول0 لیــال افتخــاری 
فینی فرزندجواد بشــماره شناســنامه118  صادره از کاشــان به شــماره ملی 
1262961181 –  ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت53/54 مترمربع بشماره 
 12796 فرعی مجزی از 1424 فرعی ازپــالک 33- اصلی واقع درفین کوچک

 بخش 2 کاشان
73( رای شــماره 140060302034008273 هیــأت اول0 ســید محمــد 
مصطفوی راد فرزند ســیدرضا بشــماره شناســنامه 3686 صادره از کاشان به 
شماره ملی 1261013141 –  سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب ساختمان 
بمساحت229/30 مترمربع بشماره 12797 فرعی مجزی از 1164 فرعی ازپالک 

33- اصلی واقع درفین کوچک بخش 2 کاشان
ادامه در صفحه 5
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74( رای شــماره 140060302034008470 هیــأت اول0 طیبــه مزروعــی 
فینی فرزند حسین بشــماره شناســنامه  757صادره از کاشــان به شماره ملی 
1261776216 –  یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 
229/30 مترمربع بشــماره 12797 فرعی مجزی از 1164 فرعی ازپالک 33- 

اصلی واقع درفین کوچک بخش 2 کاشان
75( رای شــماره 140060302034008471 هیــأت اول0 فرزانــه ســادات 
مصطفوی راد فرزند سید محمد بشماره شناســنامه  0صادره از کاشان به شماره 
ملی 1250327946 –  یک و نیم دانگمشــاع از ششــدانگ یکباب ساختمان 
بمساحت229/30 مترمربع بشماره 12797 فرعی مجزی از 1164 فرعی ازپالک 

33- اصلی واقع درفین کوچک بخش 2 کاشان
76( رای شــماره 140060302034002830 هیأت اول0 سید محمد سیدیان 
مقدم فینی فرزند سید عباس بشــماره شناســنامه  7صادره از کاشان به شماره 
ملی 1262795451 –  ششدانگ یکباب ساختمان و باغچه بمساحت920/55 
مترمربع بشــماره 12805 فرعی مجزی از 805و806 فرعی ازپالک 33- اصلی 

واقع درفین کوچک بخش 2 کاشان
77( رای شــماره 140060302034008224 هیــأت اول0 امیــر حکیمیــان 
فرزندحســین بشــماره شناســنامه 1034 صــادره از کاشــان بشــماره ملی 
6199924444 – ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 121مترمربع بشماره8164 
فرعی مجزی از 763 فرعی از پــالک 34 - اصلی واقــع در فین بزرگ بخش 

2 کاشان
78( رای شــماره 140060302034007902 هیــأت دوم0 فاطمــه قویــدل 
فرزند حســین بشــماره شناســنامه 3913 صــادره از کاشــان بشــماره ملی 
1263351654 –  ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 80/ 134 مترمربع بشماره 
 8165 فرعی مجــزی از 1596 فرعی ازپالک 34 - اصلــی واقع در فین بزرگ

 بخش 2 کاشان
0 محمــد  اول 140060302034007727 هیــأت  79(رای شــماره 
حســین همایونــی فــر فرزندعبــاس بشــماره شناســنامه9292 صــادره 
نــه  ز تهــران بشــماره ملــی 0056419155 –  ششــدانگ یکبابخا ا
با کاربری کشــاورزی بمســاحت 235/17 مترمربــع بشــماره 8168 فرعی 
 مجــزی از 724 فرعــی ازپــالک 34- اصلــی واقــع درفیــن بــزرگ

 بخش 2 کاشان
80( رای شــماره 140060302034008512 هیــأت اول0 موسســه خیریه 
معلولین هاجرکاشــان بشــماره ملی 10260052554 –  ششــدانگ یکباب 
ساختمان سوله توانبخشی بمســاحت 3907/95 مترمربع بشماره 8169 فرعی 
 مجزی از 1555و1556 و 1558  فرعی ازپــالک 34- اصلی واقع در فین بزرگ

 بخش 2 کاشان
81( رای شــماره 140060302034009076 هیــأت اول0 ماشــااله ریاضی 
فینی فرزند احمد آقا بشــماره شناســنامه117 صادره از کاشــان به شماره ملی 
1262843421 –  ششــدانگ قطعــه زمین محصور مشــتمل بر ســاختمان 
بمساحت358/58 مترمربع بشماره 8190 فرعی مجزی از 5286 فرعی ازپالک 

34- اصلی واقع درفین بزرگ بخش 2 کاشان
82( رای شــماره 140060302034009145 هیــأت اول0 آزاده افتخاریــان 
قمصری فرزند حســن بشــماره شناســنامه1000 صادره از کاشــان به شماره 
ملــی 1261957083 –  ششــدانگ قطعه زمیــن محصور مشــتمل بر اعیان 
بمساحت240/10 مترمربع بشماره 8192 فرعی مجزی از 3727 فرعی ازپالک 

34- اصلی واقع درفین بزرگ بخش 2 کاشان
83( رای شــماره 140060302034009081 هیأت اول0 حمید رضا نیک بین 
فرزند حسن بشماره شناسنامه228 صادره از کاشان به شماره ملی 1261715721 
–  ششدانگ یکدرب باغچه مشتمل بر ساختمان بمســاحت262/27 مترمربع 
بشــماره 8194 فرعی مجزی از 5628 فرعی ازپــالک 34- اصلی واقع درفین 

بزرگ بخش 2 کاشان
84( رای شــماره 140060302034009199 هیــأت اول0 ماشــااله قــاری 
فینی فرزند مندعلی بشــماره شناســنامه135 صادره از کاشــان به شماره ملی 
1262862728 –  ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت214 مترمربع بشــماره 
 8195 فرعی مجــزی از 452 فرعی ازپــالک 34- اصلی واقــع درفین بزرگ

 بخش 2 کاشان
85( رای شماره 139960302034015555 هیأت اول0 امیرحسین غالمی فینی 
فرزند عباس بشماره شناسنامه41 صادره از کاشان بشماره ملی 1262917077– 
سه دانگمشــاع ازششــدانگ یکدرب باغ بمســاحت316/50 مترمربع بشماره 
 8198 فرعی مجــزی از 210 فرعی ازپــالک 34- اصلی واقــع درفین بزرگ

 بخش 2 کاشان
86( رای شماره 139960302034015557 هیأت اول0 نرگس حاج مبینی فرزند 
سیف اله بشماره شناسنامه106 صادره از کاشان بشماره ملی 1262944491– 
سه دانگمشــاع ازششــدانگ یکدرب باغ بمســاحت316/50 مترمربع بشماره 
 8198 فرعی مجــزی از 210 فرعی ازپــالک 34- اصلی واقــع درفین بزرگ

 بخش 2 کاشان
87( رای شــماره 140060302034009772 هیأت اول0 ناصــر هنرمند فینی 
فرزند علی بشماره شناسنامه88 صادره از کاشــان بشماره ملی 1262921139 
–  ششدانگ قطعه زمین مشتمل براعیان بمســاحت201/60 مترمربع بشماره 
8199 فرعی مجزی از 4438 فرعی ازپالک 34- اصلی واقع درفین بزرگ بخش 

2 کاشان
88( رای شــماره 140060302034009775 هیأت اول0هــادی قاری فینی 
فرزند محمد بشماره شناسنامه0 صادره از کاشان به شماره ملی 1250509671 
–  ششدانگ قطعه زمین محصورمشــتمل براعیان بمساحت229/56 مترمربع 
بشماره 8200 فرعی مجزی از 62 فرعی ازپالک 34- اصلی واقع درفین بزرگ 

بخش 2 کاشان
89( رای شــماره 140060302034010332 هیأت اول0 امین معدن دار آرانی 
فرزندعلی بشماره شناســنامه0 صادره از کاشان بشــماره ملی 1250158885 
–  سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمســاحت188/33 مترمربع بشماره 
 8201 فرعــی مجــزی از 63 فرعی ازپــالک 34- اصلی واقــع درفین بزرگ

 بخش 2 کاشان
90( رای شــماره 140060302034010333 هیــأت اول0 فاطمــه ســالک 
ســعیدی فرزند نجف علی بشماره شناســنامه0 صادره از کاشــان بشماره ملی 
1250466571– ســه دانگ مشاع ازششــدانگ یکبابخانه بمساحت188/33 
مترمربع بشماره 8201 فرعی مجزی از 63 فرعی ازپالک 34- اصلی واقع درفین 

بزرگ بخش 2 کاشان
91( رای شــماره 140060302034009943 هیأت اول0 مسعود خاک نجفی 
فرزند حسین بشماره شناسنامه3627 صادره از تهران بشماره ملی 0055523617 
– سه دانگ مشــاع ازششدانگ یکبابخانه بمســاحت247/70 مترمربع بشماره 
 8202 فرعی مجزی از 5950 فرعــی ازپالک 34- اصلی واقــع درفین بزرگ

 بخش 2 کاشان
92( رای شماره 140060302034009944 هیأت اول0 اعظم خاک نجفی فرزند 
حسین بشماره شناســنامه9765 صادره از تهران بشــماره ملی 0065586115 

– سه دانگ مشــاع ازششدانگ یکبابخانه بمســاحت247/70 مترمربع بشماره 
 8202 فرعی مجزی از 5950 فرعــی ازپالک 34- اصلی واقــع درفین بزرگ

 بخش 2 کاشان
93( رای شماره 140060302034007804 هیأت دوم0 محمد بنده خدا حسن 
آبادی فرزند عباس بشماره شناســنامه1001 صادره از کاشــان به شماره ملی 
1260952444 –  سه دانگمشــاع ازششــدانگ یکبابخانه بمساحت212/45 
مترمربع بشــماره  2147 فرعی مجزی از 1045 فرعی ازپالک 40- اصلی واقع 

درحسن آباد بخش 2 کاشان
94( رای شماره 140060302034007802 هیأت دوم0نرجس خوشگذران فرزند 
ابراهیم بشماره شناسنامه836 صادره از کاشــان به شماره ملی 1261884825 
–  سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمســاحت212/45 مترمربع بشماره  
 2147 فرعی مجــزی از 1045 فرعــی ازپالک 40- اصلی واقع درحســن آباد 

بخش 2 کاشان
95( رای شــماره 140060302034008532 هیــأت اول0 اعظــم قمصری 
نیاســر فرزند محمد تقی بشماره شناســنامه 119 صادره از کاشــان به شماره 
ملــی 1261740394 –  ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 90/ 158 مترمربع 
 بشــماره7515  فرعی مجزی از 1355 فرعی ازپالک 45 - اصلی واقع در لتحر

 بخش 2 کاشان
96( رای شــماره 140060302034009113 هیــأت اول0 جــواد پیلــه 
وریان فرزند مهدی بشــماره شناســنامه 655 صادره از کاشــان بشــماره ملی 
1261563530 –  ششــدانگ یکباب ساختمان بمســاحت 10/ 191 مترمربع 
 بشــماره 7516  فرعی مجزی از 2306 فرعی ازپالک 45 - اصلی واقع در لتحر 

بخش 2 کاشان
97( رای شــماره 140060302034002943 هیأت دوم0 مهدی ساحلی فرزند 
حسین بشماره شناســنامه 377 صادره از کاشان به شــماره ملی 126121914 
–  ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 122/98 مترمربع 
 بشــماره 7517 فرعی مجزی از 425 فرعی ازپــالک 45 - اصلی واقع در لتحر

 بخش 2 کاشان
98( رای شــماره 140060302034002944 هیأت دوم0 مینــا باغبانی فرزند 
مرتضی بشماره شناســنامه 0 صادره از کاشان به شــماره ملی 1250155381 
–  ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 122/98 مترمربع 
 بشــماره 7517 فرعی مجزی از 425 فرعی ازپــالک 45 - اصلی واقع در لتحر 

بخش 2 کاشان
99( رای شــماره 140060302034002946 هیأت دوم0 مهدی ساحلی فرزند 
حسین بشــماره شناسنامه377صادره از کاشان به شــماره ملی 1262121914 
–  دو دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 121/63 مترمربع بشماره 
 7518 فرعی مجــزی از 2212 فرعــی ازپــالک 45 - اصلی واقــع در لتحر  

بخش 2 کاشان
100( رای شــماره 140060302034002945 هیأت دوم0 حسین کوه ساحلی 
جزه فرزند ابراهیم بشــماره شناســنامه165 صادره از کاشــان به شــماره ملی 
1260934632 –  دو دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 121/63 
مترمربع بشــماره 7518 فرعی مجزی از 2212 فرعی ازپالک 45 - اصلی واقع 

در لتحر بخش 2 کاشان
101( رای شماره 140060302034002947هیأت دوم0 فاطمه کاشی کارفرزند 
محمود بشماره شناســنامه137 صادره از کاشان بشــماره ملی 1262234182 
–  دو دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 121/63 مترمربع بشماره 
 7518 فرعی مجــزی از 2212 فرعــی ازپــالک 45 - اصلی واقــع در لتحر

 بخش 2 کاشان
102( رای شــماره 140060302034008213 هیــأت اول0 مجتبی هیزمی 
لتحری فرزند اسمعیل بشــماره شناسنامه755 صادره از کاشــان به شماره ملی 
1261937880 –  سه دانگ مشاع از ششدانگ اعیانی احداثی در عرصه موقوفه 
بمساحت217/20 مترمربع بشماره 7519 فرعی مجزی از 1305 فرعی ازپالک 

45- اصلی واقع درلتحربخش 2 کاشان
103(رای شــماره 140060302034008215هیــأت اول0 زهــرا اکبــری 
لتحری فرزندپرویز بشــماره شناســنامه150 صادره از کاشــان به شماره ملی 
1263569269 –  سه دانگ مشاع از ششدانگ اعیانی احداثی در عرصه موقوفه 
بمساحت217/20 متر مربع بشماره 7519 فرعی مجزی از 1305 فرعی ازپالک 

45- اصلی واقع درلتحربخش 2 کاشان
104( رای شــماره 140060302034009111 هیــأت اول0 محمد رضا علی 
پورفرزند احمد بشماره شناسنامه0  صادره از بادرود به شماره ملی 1230012291 
–  سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمســاحت119/10 مترمربع بشماره 
7520 فرعی مجزی از 1418 فرعی ازپــالک 45- اصلی واقع درلتحر بخش 2 

کاشان
105( رای شــماره 140060302034009112 هیأت اول0 فاطمه کلهرفرزند 
 حســن بشــماره شناســنامه0  صادره از قم به شــماره ملی 0371137373 –  
سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت119/10 مترمربع بشماره 
 7520 فرعــی مجــزی از 1418 فرعــی ازپــالک 45- اصلی واقــع درلتحر

 بخش 2 کاشان
106( رای شــماره 140060302034008190 هیــأت اول0 محمــد رضــا 
رســولی فرزند غالمحسین بشماره شناســنامه39  صادره از کاشــان به شماره 
ملی 1262941415 –  ســه دانگ مشــاع از ششدانگ قســمتی ازیکبابخانه 
بمساحت6/48 مترمربع بشــماره 7521 فرعی مجزی از 2255 فرعی ازپالک 

45- اصلی واقع درلتحربخش 2 کاشان
107( رای شــماره 140060302034008191 هیأت اول0 حسن هدائی فرزند 
غالمرضا بشماره شناســنامه517  صادره از تهران بشماره ملی 0045202036 
–  سه دانگ مشــاع از ششدانگ قســمتی ازیکبابخانه بمساحت6/48 مترمربع 
 بشــماره 7521 فرعی مجزی از 2255 فرعی ازپالک 45- اصلی واقع درلتحر

بخش 2 کاشان
108( رای شــماره 140060302034007623 هیأت دوم0 اصغر جاللی فرزند 
رحمت اله بشماره شناسنامه83  صادره از کاشان به شماره ملی 1263568599 
–  ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت168/10 مترمربع 
 بشــماره 7522 فرعی مجزی از 1418 فرعی ازپالک 45- اصلی واقع درلتحر

بخش 2 کاشان
109( رای شــماره 140060302034007622 هیــأت دوم0 طاهره محجوب 
لتحری فرزند علی عباس بشــماره شناســنامه0  صادره از کاشان به شماره ملی 
1250219809 –  سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه بمساحت168/10 
مترمربع بشــماره 7522 فرعی مجزی از 1418 فرعی ازپالک 45- اصلی واقع 

درلتحربخش 2 کاشان
110( رای شماره 140060302034004515 هیأت اول0 حسین دهقان کاشانی 
فرزندتقی بشماره شناسنامه50687  صادره از کاشان بشماره ملی 1260496902 
–  ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت186/70 مترمربع 
 بشــماره 7523 فرعی مجزی از 318 فرعی ازپالک 45- اصلــی واقع درلتحر

بخش 2 کاشان

111( رای شــماره 140060302034004514هیأت اول0 طاهره حاجی زاده 
لتحری فرزندحسن بشــماره شناسنامه2884  صادره از کاشــان به شماره ملی 
1262100488 –  سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه بمساحت186/70 
مترمربع بشــماره 7523 فرعی مجزی از 318 فرعی ازپــالک 45- اصلی واقع 

درلتحر بخش 2 کاشان
112( رای شــماره 140060302034007680 هیأت دوم0 مجتبی شریف زاده 
فرزند محمد بشماره شناسنامه44  صادره از کاشان به شماره ملی 1263019773 
–  سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمســاحت220/75 مترمربع بشماره 
7524 فرعی مجــزی از 427 فرعی ازپالک 45- اصلی واقــع درلتحربخش 2 

کاشان
113( رای شماره 140060302034007682 هیأت دوم0 الهام سادات علوی زاده 
 فرزند رضا بشماره شناسنامه0  صادره از کاشان به شماره ملی 1250212863 –  
سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت220/75 مترمربع بشماره 
 7524 فرعــی مجــزی از 427 فرعــی ازپــالک 45- اصلــی واقــع درلتحر

بخش 2 کاشان
114( رای شماره 140060302034009202 هیأت اول0قاسم رحیم زاده کاشانی 
فرزند احمد بشماره شناسنامه218  صادره از کاشان بشماره ملی 1261811879 
–  ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت97/98 مترمربع 
 بشــماره 7525 فرعی مجزی از 360 فرعی ازپالک 45- اصلــی واقع درلتحر

بخش 2 کاشان
115( رای شماره 140060302034009200 هیأت اول0زهرا عقاداتی کاشی 
فرزندحسن بشماره شناسنامه2878  صادره از کاشان بشماره ملی 1262057140 
– سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت97/98 مترمربع بشماره 
 7525 فرعــی مجــزی از 360 فرعــی ازپــالک 45- اصلــی واقــع درلتحر

بخش 2 کاشان
116( رای شــماره 139860302034014224 هیأت اول0جواد بیدگلی فرزند 
محمد بشــماره شناســنامه0  صادره از کاشان به شــماره ملی 1250149861 
–  دو دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت97/35 مترمربع بشماره 
 7526 فرعــی مجــزی از 318 فرعــی ازپــالک 45- اصلــی واقــع درلتحر

بخش 2 کاشان
117( رای شماره 139860302034014223 هیأت اول0 طاهره خبازی فرزند 
مندعلی بشماره شناسنامه11 صادره از کاشان به شــماره ملی 1262916259 
–  چهــار دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت97/35 مترمربع 
 بشــماره 7526 فرعی مجزی از 318 فرعی ازپالک 45- اصلــی واقع درلتحر

بخش 2 کاشان
0 مجتبــی  118( رای شــماره 140060302034008852هیــأت دوم
شیبانی نژاد فرزندحســن بشماره شناســنامه0 صادره از کاشــان بشماره ملی 
1250125855 –  ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت74/90 مترمربع بشــماره 
 7527 فرعــی مجــزی از 1306 فرعــی از پــالک 45- اصلی واقــع درلتحر

بخش 2 کاشان
119(رای شــماره 140060302034009758هیــأت اول0 مهدی شــیبانی 
نژاد فرزندحســن بشــماره شناســنامه114 صادره از کاشــان به شــماره ملی 
1263568904 –  ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت101/20 مترمربع بشماره 
 7528 فرعــی مجــزی از 1306 فرعــی ازپــالک 45- اصلی واقــع درلتحر

بخش 2 کاشان
120( رای شــماره 140060302034009756 هیــأت اول0 محمد ماشــااله 
لتحری فرزند ماشــااله بشــماره شناســنامه646 صادره از کاشــان به شماره 
ملی 1263574221 –  ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت161/25 مترمربع 
 بشــماره 7529 فرعی مجزی از 438 فرعی ازپالک 45- اصلــی واقع درلتحر

بخش 2 کاشان
121( رای شــماره 140060302034008278 هیــأت دوم0 حســین زارع 
کردمیلی فرزند عباس بشــماره شناســنامه 444 صادره ازکاشــان بشماره ملی 
1261922611– ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 17/ 152 مترمربع بشماره 
 15615  فرعی مجزی از 1481 فرعی ازپالک 49 - اصلــی واقع در صفی آباد

 بخش 2 کاشان
122( رای شــماره 140060302034007587 هیــأت دوم0 هادی پاســبانی 
پور فرزند حمید رضا بشــماره شناســنامه  3301صادره ازکاشــان بشماره ملی 
1262020727– ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت117/10 مترمربع بشماره 
 15616 فرعی مجزی از 11092 فرعی ازپالک 49- اصلــی واقع درصفی آباد

 بخش 2 کاشان
 123( رای شــماره 140060302034009152 هیــأت اول0 اکــرم جعفری 
نوش آبادی فرزند عباسعلی بشــماره شناسنامه  5382 صادره از آران و بیدگل به 
شماره ملی 6199331771 – ششــدانگ یکبابخانه بمساحت77/10 مترمربع 
 بشــماره  15617فرعی  مجــزی از 1773 فرعی ازپــالک 49- اصلی واقع در

صفی آباد بخش 2 کاشان
124( رای شــماره 140060302034007887 هیأت دوم0 مجید عظیمی پور 
فرد فرزند علی محمد بشــماره شناســنامه  196 صادره از کاشان به شماره ملی 
1262376254 – سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه بمساحت102/75 
مترمربع بشماره    15618 فرعی مجزی از 3586 فرعی ازپالک 49- اصلی واقع 

درصفی آباد بخش 2 کاشان
125( رای شــماره 140060302034007894 هیأت دوم0 نجمی شــکاری 
جعفر آبادی فرزند علی بشــماره شناســنامه 2063 صادره از کاشــان به شماره 
ملی 1262092302 –  ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 
102/75مترمربع بشــماره 15618 فرعی مجزی از 3586 فرعی ازپالک 49- 

اصلی واقع در صفی آباد بخش 2 کاشان
126( رای شــماره 140060302034009114 هیــأت اول0 امیــر حســین 
عزیزی فرزند عباســعلی بشــماره شناســنامه 0 صادره از کاشــان به شــماره 
ملی 1250296919 –  ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 
110/31مترمربع بشــماره15619 فرعی مجــزی از 9234 فرعی ازپالک 49- 

اصلی واقع در صفی آباد بخش 2 کاشان
127( رای شــماره 140060302034009115 هیأت اول0 الهام بودش فرزند 
احمد رضا بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان به شماره ملی 1250595274 –  
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 110/31مترمربع بشماره15619 
 فرعــی مجــزی از 9234 فرعــی ازپــالک 49- اصلــی واقع در صفــی آباد

 بخش 2 کاشان
128( رای شــماره 140060302034006120 هیأت دوم0 میثم نرگسی فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 4101 صادره از کاشان به شماره ملی 1262069378 
–  ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 88/88 مترمربع 
 بشماره15620  فرعی مجزی از 372 فرعی ازپالک 49- اصلی واقع در صفی آباد 

بخش 2 کاشان
129( رای شــماره 140060302034006122 هیــأت دوم0 راضیه اعتصامی 
راد فرزند محمد بشــماره شناســنامه 349 صادره از کاشــان به شــماره ملی 
1263538223 –  ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 88/88 

مترمربع بشماره15620  فرعی مجزی از 372 فرعی ازپالک 49- اصلی واقع در 
صفی آباد بخش 2 کاشان

130( رای شــماره 140060302034009151 هیــأت اول0 آرزو اناری فرزند 
مهدی بشماره شناســنامه 8041 صادره از تهران به شماره ملی 0080063179 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 233 مترمربع بشماره15622  فرعی مجزی از 

1275 فرعی از پالک 49- اصلی واقع در صفی آباد  بخش 2 کاشان
131( رای شــماره 140060302034009144 هیــأت اول0 غالمرضا مقنی 
زاده فینی فرزند عباس بشــماره شناســنامه 84 صادره ازکاشــان بشماره ملی 
1262823161– ششدانگ یکبابخانه بمساحت 99/5 مترمربع بشماره15623  
فرعی مجــزی از 5279 فرعی ازپالک 49- اصلی واقــع در صفی آباد بخش 2 

کاشان
132( رای شــماره 140060302034009191 هیــأت اول0 محمــد حســن 
اختیاری نقاش فرزند علی اکبر بشــماره شناســنامه 1204 صــادره از تهران به 
شماره ملی 0062388071 –  سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
184/30مترمربع بشماره 469 فرعی مجزی از 12 فرعی ازپالک 52- اصلی واقع 

در اراضی صفی آباد بخش 2 کاشان
133(رای شماره 140060302034009192 هیأت اول0 فاطمه رضائی فرزند 
شکراله بشماره شناسنامه 5817 صادره از تهران به شماره ملی 0071568956 – 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 184/30مترمربع بشماره469 
 فرعی مجــزی از 12 فرعــی ازپالک 52 - اصلــی واقع در اراضــی صفی آباد 

بخش 2 کاشان
134( رای شــماره 140060302034006925 هیــأت اول0 میثــم فروتنی 
فرزنــد اصغربشــماره شناســنامه131 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملی 
1262029686 –  سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 120/65 
 مترمربع بشــماره 470 فرعی ازپــالک 52- اصلی واقع در اراضــی صفی آباد

 بخش 2 کاشان
135( رای شــماره 140060302034006926 هیــأت اول0 فهیمه حمامیان 
فرزنــد جعفــر بشــماره شناســنامه3363 صــادره از کاشــان بشــماره ملی 
1263346154 – سه دانگ مشاع ازششــدانگ یکبابخانه بمساحت 120/65 
 مترمربع بشــماره 470 فرعی ازپــالک 52- اصلی واقع در اراضــی صفی آباد 

بخش 2 کاشان
136( رای شــماره 140060302034008899 هیــأت اول0 محمــد جــواد 
ســاروقیان فرزند تقی بشــماره شناســنامه1583 صادره از تهران بشماره ملی 
0045841594– ششــدانگ قطعه زمین مزروعی با کاربری مزروعی بمساحت 
 5937/08 مترمربع بشــماره 1 فرعی ازپالک 29- اصلی واقع در موســی آباد

 بخش 4 کاشان
137( رای شماره 140060302034009682 هیأت دوم0 افسانه قاسمی  فرزند 
صفی اله بشماره شناســنامه0 صادره از کاشان به شــماره ملی 1250071501 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 79/80مترمربع بشماره 5966 فرعی مجزی از 

3412 فرعی ازپالک 1- اصلی واقع درراوند بخش 4 کاشان
138( رای شــماره 140060302034009747 هیــأت اول0 غالمحســین 
کلیونــد فرزند مرتضی بشــماره شناســنامه777 صادره از الیگودرز به شــماره 
ملــی 4170521625 –  ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 142 مترمربــع 
 بشــماره 5967 فرعی مجزی از 1854 فرعی ازپالک 1- اصلــی واقع درراوند

 بخش 4 کاشان
آگهی اصالحی(رای شــماره 140060302034010384 هیــات اول.محمد 
علی عطابخشی کاشــی فرزند جواد بشماره شناســنامه 1580 صادره از کاشان 
به شماره ملی 1261892186-ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 1601متر 
مربع بشماره 12683 فرعی مجزی از 21 فرعی از پالک 33-اصلی واقع در فین 

کوچک بخش 2 کاشان
بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سندمالکیت صادرخواهد شد0
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/08/24               

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1400/09/09
م الف: 1222562 مهدی اسماعیلی طاهری رییس اداره ثبت اسناد وامالک 

کاشان
مفاد آراء

9/56 آگهی موضــوع ماده 3 قانون ومــاده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره  3473 14006030200700 مورخ  06 / 08 / 1400  هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقــای ناصرقدیری قهدریجانی فرزند رمضانعلی بشــماره شناســنامه 
296 وکدملی 1111037868 صادره از فالورجان درششدانگ یک باب خانه به 
مســاحت 64/ 285 مترمربع پالک 837 فرعی از 386 اصلی واقع در قهدریجان  
خریداری مع الواســطه ازمالک رسمی آقای سیدمحمد هاشــمی محرزگردیده 
است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه 
این اداره تسلیم وپس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیــم نمایند . بدیهی اســت در صورت 
 انقضای مدت مذکــور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول  09 / 09 /1400 

تاریخ انتشار نوبت دوم :  24 /  09/ 1400   
م الف: 1231123 محمد علی ناظمی اشــنی  رئیس ثبت اســناد وامالک 

فالورجان 
فقدان سند مالکیت

9/57 طبق تقاضای وارده شــماره 79310 - 1399/07/28 خانم پری مشرقی 
مدعی است که سند مالکیت ششــدانگ باقیمانده خانه شماره 7 فرعی مفروز و 
مجزی شــده که آنهم جدا شده از ششــدانگ یکباب خانه شماره 1111 واقع در 
بخش یک کاشــان با قید اینکه مادام العمر منافع متعلق به رقیه عرفان می باشد 
در دفتر 40 صفحه 507 ذیل ثبت 3774 به نام پری مشرقی ثبت و سند مالکیت 
بشماره چاپی 482202/2 صادر و تســلیم گردید بعلت جابجایی مفقود گردیده و 
تاکنون پیدا نگردیده و تقاضای صدور سند المثنی را نموده اند لذا طبق تبصره یک 
ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود که هر کس مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مذکور یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار 
این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتــراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت وسند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس واصل سند به ارائه 
کننده مسترد گردد بدیهی است چنانچه  ظرف مهلت مقرر اعتراضی واصل نگردد  
یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشــود المثنی سند مالکیت مزبور صادرو به 
متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 1230320  اســماعیلی طاهری  رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالک کاشان 



با اعالم رسمی اصولی؛

حضور تیم ملی فوتسال ایران با »ناظم الشریعه« در ایتالیا قطعی شد
نامشخص بودن وضعیت کمیته فوتسال طی هفته های گذشته و همچنین بالتکلیفی کادر فنی باعث شد تا ابهاماتی در قطعی بودن سفر ایران به ایتالیا مطرح 
شود.این در حالی است که ایتالیا حتی پخش زنده بازی با ایران را هماهنگ کرده و فدراسیون فوتبال هم لیست کلی و ۲۵ نفره را برای صدور روادید به سفارت 
ایتالیا فرستاده است.احسان اصولی که هفته گذشته به عنوان سرپرست کمیته فوتسال انتخاب شد، درباره آخرین وضعیت این بازی تدارکاتی به »رادیو تهران« 
گفت: بازی های تدارکاتی با ایتالیا برقرار و نهایی شده و تیم ملی ۲۸ آذر به ایتالیا اعزام می شود.اصولی افزود: ما با آقای ناظم الشریعه قرارداد داریم، تیم برای 
این بازی ها با ناظم الشریعه به ایتالیا اعزام می شود. حتی لیست تیم اعالم شده و کار رجیستر در حال انجام است.وی همچنین در خصوص وضعیت تیم امید 
یادآور شد: بعد از بازگشت تیم ملی از ایتالیا، یک نشست جدی برای تشکیل تیم زیر ۲۳ و زیر ۱۹ ســال خواهیم داشت. این دو تیم در کنار تیم بزرگساالن باید 

مکمل هم باشند و با فلسفه واحد حرکت کنند.
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سوپرگل استثنایی؛ تو از کدام سیاره ای »وینی«؟ 
رئال مادرید به لطف گل دقیقه ۸۸ وینیسیوس توانست نبرد بزرگ این هفته اللیگا را از سویا ببرد. 
گلی که خارق العاده بود.رئال مادرید در دیداری بسیار حساس و نزدیک توانست ۲-۱ از سد سویا 

بگذرد. رئال در این بــازی میزبان بود و 
دقیقه ۱۲ نیز دروازه اش را باز شده دید. 
رافا میر با ضربه ســر ســویا را در برنابئو 
پیش انداخــت؛ اما دقیقــه ۳۳ کریم 
بنزما توانست از اشــتباه گلر سویا نهایت 
استفاده را ببرد و کار را به تساوی بکشاند 
تا نیمه نخست با همین نتیجه به اتمام 
برسد.نیمه دوم اما این سویا بود که کار را 
بهتر شروع کرد و تا دقیقه 70 رئال مادرید 
قادر به انجام کار خاصــی نبود تا اینکه با 

ورود کاماوینگا و فده والورده ورق برگشت و خط میانی رئال جان تازه ای گرفت.نبرد پایاپای رئال 
و سویا به نظر با نتیجه مساوی به پایان می رســید ؛اما شاهکار وینیسیوس اجازه نداد سویا با یک 
امتیاز مادرید را ترک کند.ستاره برزیلی به یک استپ سینه خوب توپ را مقابل خود قرار داد و با کمی 
پیشروی شوتی استثنایی را روانه دروازه سویا کرد. توپ با دستان بونو، گلر سویا نیز برخورد کوچکی 

داشت ولی در نهایت به طاق دروازه چسبید تا با این گل رئال پیروز بازی لقب بگیرد.

کاپیتان لبنان: 

رفتار مربی ایران، تمرکز را از ما گرفت!
تیم ملی فوتبال لبنان در دیدار حساس برابر ایران در انتخابی جام جهانی ۲0۲۲ با نتیجه دو بر یک 
شکســت خورد. لبنان تا آخرین دقیقه وقت اصلی با یک گل از ایران جلو بود؛ اما طی چند دقیقه 
پیروزی را با شکســت عوض کرد.در دقایق پایانی بازی به جنجال کشیده شد. دراگان اسکوچیچ، 
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران بعد از زدن گل تساوی به طرف نیمکت لبنان خوشحالی انجام داد 
و این نیمکت نشینان حریف را خشمگین کرد و باعث شــد تا داور، این مربی کروات را اخراج کند.

حسن معتوق، کاپیتان لبنان که این بازی حساس را به خاطر آسیب دیدگی از دست داد در واکنش 
به اتفاقات جنجالی پایان بازی گفت: در دیدار حساس برابر ایران تمرکز خود را در دقایق پایانی از 
دست دادیم. اگر در این بازی پیروز می شدیم کسی از اشتباهات سخن به میان نمی آورد. برابر ایران 
هجومی بازی نکردیم. بعد از آنکه به گل رسیدیم به کارهای دفاعی پرداختیم.او ادامه داد: اگر ربیع 
عطایا به بازی می رفت و یا با یک هافبک دفاعی دیگر بازی می کردیم می توانستیم دروازه خود را 
بسته نگه داریم. به هر حال این جزئیات هم می تواند درست باشد و هم اشتباه. البته باید بگویم 
فضایی که ایرانی ها به وجود آوردند روی ما تاثیر گذاشت. رفتار سرمربی این تیم بعد از گل نخست 

باعث شد تا تیم تمرکز خود را از دست بدهیم، البته به نظرم نباید این سرمربی را سرزنش کرد.

»کریم« بازهم در نقش ناجی رئال 
رئال مادرید که در برنتابئو به مصاف ســویا رفته، دقیقه ۱۲ دروازه خود را باز شده دید. این رافا میر 
بود که برای سویا با ضربه سر گلزنی کرد؛ اما ۲0 دقیقه بعد کریم بنزما کار را به تساوی کشاند.شوت 
۳0 متری ادر میلیتائو را گلر سویا ناقص دفع کرد و در برگشت، بنزما موفق به باز کردن دروازه خالی 
شد. این گل شــماره ۱۱ بنزما در اللیگا بود  تا فاصله  با وینیسیوس و دیپای در صدر جدول گلزنان را 
به سه گل افزایش دهد.این گل شــماره ۱0۳ بنزما برای رئال پس از جدایی رونالدو نیز بود. او این 
تعداد گل را در ۱6۵ بازی به ثمر رسانده اســت. در ۱6۵ بازی قبل از جدایی رونالدو، او توانسته بود 

76 گل برای رئال بزند.

مصاف آلومینیوم - ذوب آهن ؛

تقابل سرمربیان جوان در اراک

در چارچوب هفته هفتم رقابت های لیگ   سمیه مصور
برتر فوتبال کشور، تیم ذوب آهن اصفهان 
عصر امروز مقابل تیم آلومینیوم اراک صف آرایی می کند، دیداری که 
از ســاعت ۱۵ و در ورزشــگاه امام خمینی )ره( اراک برگزار می شود. 
سبزپوشان اصفهانی در شــرایطی آماده هفتمین دیدار خود در فصل 
جاری مســابقات لیگ برتر فوتبال کشور می شــوند که هفته گذشته 
مقابل تیم فوالد خوزستان در یک دیدار خانگی تن به شکست دادند 

تا از رسیدن به رتبه های باالیی جدول باز بمانند.
 ذوبی ها که این فصل را با هدایت مهدی تارتــار آغاز کرده اند تاکنون 
توانسته اند عملکرد خوبی را از خود به جای بگذارند. این تیم از 6 بازی 
برگزار شده خود در این مسابقات ۳ برد کسب کرده تا با  ۹ امتیاز در رده 

هشتم جدول قرار گرفته باشد. 
درآن سو، آلومینیوم اراک که در فصل جدید عملکرد درخشانی از خود 
به جای گذاشته است، هفته گذشته مقابل هوادار با تساوی بدون گل 
متوقف شد تا صدر جدول را به ســپاهان واگذار کند. آلومینیوم اراک 
طی 6 هفته گذشته ۳ برد و ۳ تساوی به دســت آورده و با اندوختن 

۱۲ امتیاز و با استفاده از تفاضل گل بیشتر نسبت استقالل در رده دوم 
جدول ایستاده است.

سبزپوشان اصفهانی در فصل جاری خوب بازی می کنند و نمایش این 
تیم در هفته های گذشته نشان داده که شاگردان تارتار از نظر ساختار و 

تاکتیک تیمی به انسجام و پختگی الزم رسیده اند.
 ذوبی هــا در خط حمله و میانــی از بازیکنان خوبی بهــره می گیرند، 
مهاجمان این تیم موقعیت های بسیاری روی دروازه حریفان ایجاد 
می کنند ولــی در زدن ضربه نهایــی ضعیف عمل کــرده اند و همین 
مســئله یکی از مهم ترین دالیل نتایج سینوســی این تیم طی هفته 
های گذشته بوده است. تیم ذوب آهن در هفته اول مقابل تیم صنعت 
نفت آبادان موفق به برتری یک بر صفر شد، هفته دوم مقابل استقالل 
تن به یک شکست خانگی داد، مقابل تیم سپاهان به پیروزی رسید 
ولی در جدال با تیم پیکان باز مغلوب شــد. سبزپوشــان هفته پنجم 
مقابل تیم پدیده مشــهد هم به برتری رســیدند.ذوبی ها با توجه به 
داشته هایشــان ســعی در ارائه یک فوتبــال واکنش گرایانه دارند و 
تالش می کنند با پرس ســنگین حریف در میانه میدان، اجازه خلق 

 موقعیت خاصی را به تیم مقابل نداده و با حمالت سریع و برق آسا، از 
 خألهای خــط دفاعی تیم مقابل ســود ببرند.سبزپوشــان اصفهانی 
 در فــاز دفاعــی عملکــرد قابل قبولــی از خود نشــان داده انــد؛ اما 
 مدافعان این تیم هنــوز به هماهنگی الزم دســت پیــدا نکرده و در 
 طول بــازی اشــتباهات مرگبــاری را مرتکــب می شــوند و همین

 امر باعث شده تا با وجود بازی های خوبی که به نمایش می گذارند، در 
نتیجه گیری ضعیف عمل کنند.

جدال تیم های ذوب آهن اصفهان و آلومینیوم اراک را باید از حساس 
ترین دیدارهای این هفته دانست؛ از یک ســو سبزپوشان اصفهانی 
برای قرار گرفتن در رده های باالیی جدول نیاز مبرمی به کسب ۳ امتیاز 
این دیدار دارند از ســوی دیگر تیم آلومینیوم برای حفظ جایگاهش 
در جدول رده بندی محکوم به پیروزی در این دیدار اســت. دیدار این 
دو تیم برای سایر مدعیان قهرمانی نیز حائز اهمیت است و تیم های 
باالنشین جدول رده بندی نیم نگاهی نیز به نتیجه این دیدار خواهند 
داشــت.هر دو تیم از ســرمربیان جوان بهره می گیرند و باید دید  که 
تفکرات کدام مربی می تواند پیروزی  را برای تیمش به ارمغان بیاورد. 

خبر روز

محرومیت فدراسیون فوتبال از پاداش 300 میلیاردی!
دریافت پاداش های بین المللی یکی از مهم ترین مشکالتی است که فدراسیون فوتبال و باشگاه های 
ایرانی با آن مواجه هســتند و مبالغ هنگفتی که سهم آنهاســت به دلیل تحریم ها، در حساب FIFA و 
AFC معلق مانده اســت.در شرایطی که 
تیم ملی ایران در آســتانه صعــود به جام 
جهانی ۲0۲۲ قرار دارد، یک سوال مهم به 
وجود آمده و آن هم نحوه دریافت پاداشی 
است که حدودا ۳۲0 میلیارد تومان خواهد 
بود. به نظر می رسد که فدراسیون فوتبال 
از دریافت این پاداش هم محروم خواهد 
بود و آن گونه که حسن کامرانی فر می گوید 
هنوز مشکل قدیمی پابرجاست.دبیر کل 
فدراســیون فوتبال در مــورد پاداش ۳۲0 
میلیاردی صعود به جام جهانی گفت:» پاداش صعود به جام جهانی افزایش یافته و حتی باشگاه هایی 
که بازیکنان شان در جام جهانی حضور دارند هم مبالغ خوبی دریافت می کنند«.آیا مسیر برای دریافت 
این مبلغ باز است؟ پاسخ کامرانی فر به این سوال، همان جواب قابل انتظار بود که به هیچ عنوان به نفع 
فوتبال ما نیست:»نه متاسفانه! این پول در فیفا می ماند، همان طور که تا این لحظه تمامی درآمدهای 
فدراسیون فوتبال حتی باشگاه هایی که در لیگ قهرمانان آســیا حضور داشتند در AFC و FIFA مانده 
است.«چشم پوشی از چنین مبلغی قطعا سخت است ؛اما به نظر می رسد که فدراسیون فوتبال با توجه 
به شرایط موجود، امید زیادی به حل مشکل در کوتاه مدت نداشته و به دنبال منابع مالی دیگر برای تامین 
هزینه های جاری خود است. کامرانی فر با اشــاره به دیگر کمک هایی که از آن محروم هستیم ،گفت: 
همه ما می دانیم که فیفا پروژه هایی در جهت توسعه فدراسیون ها و اماکن ورزشی دارد ولی این ها اصال 
قابلیت دریافت از سوی فدراسیون فوتبال ایران را ندارند. بحث آزاد شدن پول ها از FIFA و AFC یک 
بحث مهم است و امیدواریم با تالشی که می شود شرایط و اردوهای تیم ملی را با منابع دیگر فراهم کنیم.

مهاجم ایرانی تیم فوتبال ماریتیمو پرتغال:

تیم ملی با »اسکوچیچ« دوباره متولد شد
مهاجم ایرانی تیم فوتبال ماریتیمو پرتغال که در حال حاضر در تیم ماریتیمو پرتغال بازی می کند، درباره 
شرایط تیم ملی فوتبال ایران گفت: به نظرم تیم ملی پس از دوره ناامید کننده ویلموتس، با هدایت 
اسکوچیچ تولد دوباره ای داشت. ۱۲ برد در ۱۳ بازی جای هیچ حرف و حدیثی نمی گذارد. اسکوچیچ با 
نتایج خوب خودش خیلی چیزها را ثابت کرده است.علی علیپور تاکید کرد: من عضو تیم ملی نیستم 
و بی دلیل از اسکوچیچ تعریف نمی کنم. دوستان خوبی در تیم ملی دارم که از سرمربی تیم تمجید 
می کنند. برای همین باید از اسکوچیچ حمایت کنیم و دلسردی ایجاد نکنیم. اجازه بدهیم این کادر 
با همین فرمان به کارش ادامه بدهد.وی درباره شرایطش در تیم ماریتیمو تصریح کرد: این فصل در 
پرتغال ۴ گل زده ام و یک پاس گل داده ام. سال گذشته دیر به تیم اضافه شدم ولی امسال از ابتدا و 
فصل بدنسازی در کنار تیم بودم. ماریتیمو تغییرات مثبتی داشته و یک سرمربی با دیسیپلین و منظم 
داریم که بسیار مهربان و فنی است و رابطه خوبی با بازیکنان دارد.مهاجم ایرانی ماریتیمو تاکید کرد: 
امسال، سال منتهی به جام جهانی است و با انگیزه بیشتری بازی می کنم. می خواهم بهترین علی 
علیپور سال های اخیر را به همه نشان بدهم و با گلزنی در پرتغال، مسافر جام جهانی شوم. این قول را به 
خودم و خانواده ام دادم.علیپور که با برنامه »سالم صبح بخیر« گفت وگو می کرد، در پایان در پاسخ به 
سوالی درباره احتمال حضورش در پرسپولیس گفت: پرسپولیس بهترین تیم ایران و آسیا و ابرقهرمان 
با هواداران پرشور است. اینجا در پرتغال به تمام هم بازی هایم ُپز  پرسپولیس را می دهم. بهترین ها را 
برای این تیم آرزو می کنم و امیدوارم با ششمین قهرمانی متوالی ابرقهرمان شود هرچند که با همین 

پنج قهرمانی متوالی هم ابرقهرمان هستند.

مستطیل سبز

ملی پوش تپانچه:

شانس مدال تیراندازی در 
بازی های آسیایی زیاد است

ملی پوش تپانچه در خصوص شرایط اردوهای 
تیم ملی تپانچه اظهار کرد: حدود ۱0 روز قبل 
اردوی تپانچه تمام شــد و ما به اســتراحت 
رفتیم. این اردوها از جمعه پنجم آذر از ســر 
گرفته شد و قرار است منسجم و جدی برای 
آماده سازی ملی پوشان تا بازی های آسیایی 
ادامه داشته باشد.وحید گلخندان در خصوص 
ادامه اردوها گفت: فکر می کنم ۱0 تا ۱۲ نفر در 
این اردو هستند. این اردو از ۵ تا ۱7 آذر ادامه 
دارد و بعد از آن یک اســتراحت کوتاه داریم 
و  بعد مجــددا اردوی بعدی شــروع خواهد 
شد. اردوها قرار اســت تا بازی های آسیایی 
متصل و پیوسته باشد و ممکن است تنها چند 
روزی میان آنها اســتراحت کنیم.وی افزود: 
با این شــرایط که می بینم شــانس مدال در 
بازی های آسیایی خیلی بیشتر شده است. 
در هر دو رشــته تفنگ و تپانچه شانس مدال 
داریم. اردوها منســجم شــده و این تغییر و 
تحول فدراسیون تاثیری در روند اردوها ندارد 
و مشکلی نیست.گلخندان در خصوص تغییر 
مربی و کادر فنی تپانچه گفت: تغییر و تحول 
جزو الینفک تمام فدراســیون ها و تیم های 
ورزشی است و خیلی تعجب برانگیز نیست. 
این تغییرات آنقدر هم پر حاشیه نبود و رفت و 
آمد ها در تیم های ملی عادی است. اکنون هم 
در کنار تیم و آقای احمد نجفی، خانم و آقای 
خدابنده لو هســتند.وی در مورد اینکه به چه 
امکانات و شرایطی نیاز است تا بتوان به مدال 
بازی های آسیایی رسید، گفت: همین کاری 
که شروع شده یعنی اردوهای منسجم باید 
ادامه پیدا کند. قبال دادگر قول داده بود و اکنون 
آقای مبینی قول داده که این اردوها ادامه دار 
و منسجم باشد. اگر همین روند ادامه داشته 
باشد ،شانس مدال آسیا زیاد است.گلخندان 
در خصوص آغاز مسابقات جام جهانی گفت: 
اولین مســابقه جام جهانی که داریم اسفند 
اســت. فدراســیون جهانی هم دو مسابقه را 
برای کسب سهمیه المپیک در سال های ۲0۲۲ 
و ۲0۲۳ مصر و روسیه مشخص کرد که در هر 

کدام چهار سهمیه توزیع می شود. 

ذوبی ها در خط حمله و میانی از بازیکنان خوبی بهره می 
گیرند، مهاجمان این تیم موقعیت های بسیاری روی دروازه 
حریفان ایجاد می کنند ولی در زدن ضربه نهایی ضعیف 
عمل کرده اند و همین مسئله یکی از مهم ترین دالیل نتایج 

سینوسی این تیم طی هفته های گذشته بوده است

در حاشیه

وز عکس ر

رونمایی از مجسمه 
»مارادونا« در ایتالیا

نام دیگــو مارادونا با باشــگاه ناپولی گره 
خورده و بیــش از تمامــی تیم هایی که 
اســطوره فقید فوتبال در آن ها توپ زده، 
ناپلی هــا از او خاطره دارند.در ســالگرد 
درگذشــت مارادونا، باشــگاه ناپولی از 
مجسمه زیبایی از اسطوره شان که شماره 
۱0 هم در کنار آن دیده می شود، در ورزشگاه 

دیگو آرماندو مارادونا رونمایی کرد.

فدراسیون بسکتبال برنامه پیشنهادی خود را برای 
شرکت در بازی های آســیایی ۲0۲۲ هانگژو چین 
را تدوین کرده، این برنامــه دربرگیرنده رقابت های 
رسمی و تدارکاتی اســت که ملی پوشان بسکتبال 
باید تا پیش از سفر به هانگژو در آنها شرکت داشته 
باشند.تیم ملی که به کار خود در پنجره نخست جام 
جهانی پایان داد، اسفندماه هم باید دیدارهای خود 
در پنجره دوم این رقابت ها را برگزار کند؛ اما برنامه 
آماده سازی این تیم برای بازی های آسیایی بعد از 
مسابقات باشگاهی آغاز می شود.بر این اساس با در 
نظر گرفتن اینکه رقابت های لیگ برتر باشگاه های 
کشور اردیبهشت ماه ۱۴0۱ تمام می شود، پنجره سوم 
انتخابی جام جهانی در ایــن برنامه به عنوان اولین 
رویداد برای تیم ملی بســکتبال در نظر گرفته شده 

است. تیم ملی در قالب این پنجره طی روزهای ۱0 و 
۱۳ تیرماه با قزاقستان و سوریه دیدار خواهد داشت. 
پیشنهاد فدراسیون بسکتبال این است که پیش از 
این پنجره، تیم ملی در یک تورنمنت شرکت داشته 
باشد به خصوص که بالفاصله بعد از این دو دیدار، 

ملی پوشان باید در کاپ آسیا شرکت کنند.
بعد از کاپ آســیا و تا پیش از بازی های آســیایی، 
تیم ملی باید مرحله چهارم انتخابی جام جهانی را 
پشت ســر بگذارد. حضور در این پنجره همراه با دو 
یا ســه تورنمنت تدارکاتی دیگر برنامه پیشنهادی 
برای فاصله میان این دو رویداد است.برآورد مالی 
فدراســیون بســکتبال برای اجرای این برنامه که 
ویژه تیم ملی مردان )پنج نفره( اســت، ۱0 میلیارد 
تومان اســت. این تیم در بازی های آسیایی ۲0۱۸ 

اندونزی نایب قهرمان شد.البته مسابقات بسکتبال 
بازی های آســیایی همزمان در دو بخش پنج نفره 
و سه به سه هم برگزار می شــود. تیم ملی سه نفره 
مردان که در اندونزی به عنوان سوم دست یافت هم 
شانس زیادی برای اعزام دارد. فدراسیون بسکتبال 
هزینه آماده سازی این تیم را در برنامه پیشنهادی 
خود ۳ میلیارد تومان برآورد کرده اســت. مشــابه 
 این رقم برای آماده ســازی تیم سه نفره بانوان هم 

پیش بینی شده است.

مسیر بسکتبال تا بازی های آسیایی؛

برنامه ای که 1۶میلیارد آب می خورد

عکس: مهر
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مدیر منطقه ۵ شهرداری اصفهان خبر داد:

پیشرفت ۸۵ در صدی سالن مطالعه سپاهان شهر
مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان از پیشرفت ۸۵ در صدی سالن مطالعه سپاهان شهر خبر داد.

احمد رضایی اظهار کرد: این ســالن مطالعه که به نام میر عماد نام گذاری شده شامل دو سالن 
مطالعه مجزا برای خواهران و برادران با ظرفیت ۱۰۰ نفر و یک مخزن کتاب اســت، همچنین یک 
ســالن بازی کودکان بر اساس سیاســت ها و برنامه های اصفهان اولین شــهر کاندید دوستدار 
کودک طراحی و در حال اجراســت.وی تصریح کرد: این ســالن مطالعه ۱۱۰۰ متــر مربع زیر بنا 
دارد و با اعتباری بالغ بر ۷۵ میلیارد ریال در حال اجراســت و بر اســاس زمان بندی انجام شده 
در بهمن ماه ۱۴۰۰ افتتاح می شود.مدیر منطقه پنج شــهرداری اصفهان تصریح کرد: ساماندهی 
معابر فرعی سپاهان شهر و اصالح جداول بلوار الوند سپاهان شهر با اعتبار بالغ بر ۵ میلیارد ریال 

انجام شده است.

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری خبر داد:

 ساماندهی کارتن خواب ها در اصفهان در گرو همکاری
13 ارگان

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شــهرداری اصفهان گفت: اگر ۱۳ ارگان مرتبط با بحث 
کارتن خواب ها، همکاری الزم را با شــهرداری و مراکز نگهداری موقت این افراد داشــته باشند و 
شهرداری را تنها نگذارند، در عمل وضعیت شهر نیز بهبود پیدا می کند. روح ا... ابوطالبی ادامه داد: 
فرمانداری، سازمان بهزیستی، دادگســتری، اداره کار و امور اجتماعی، سازمان فنی و حرفه ای، 
نیروی انتظامی، کمیته امداد، دانشگاه علوم پزشکی، سازمان برنامه و بودجه، صدا و سیما، اداره 
کل اتباع و امور خارجه، ستاد مبارزه با مواد مخدر و شهرداری ارگان های دخیل در امر جمع آوری 

و ساماندهی کارتن خواب ها هستند.
مدیرکل پیشــگیری و رفع تخلفات شــهری شــهرداری اصفهان بیــان کرد: همــکاری نکردن 
دســتگاه های متبوع دارای ماموریت قانونی که بــه وظایف خود عمل نمی کنند شــهر را مملو از 

دست فروشان، متکدیان، کارتن خواب ها و کودکان کار می کند.
وی با بیان اینکه شهرداری مصمم اســت کارتن خواب ها در هوای سرد زمستان در سطح خیابان 
نباشــند، تصریح کرد: با توجه به هزینه باالی نگهداری کارتن خواب ها، ۱۵۰ نفــر از آنان تا پایان 
امسال  توسط شهرداری اصفهان و با هزینه این ارگان جمع آوری و در مراکز ماده ۱۶ و یا کمپ های 
متولی این امر مستقر می شــوند.ابوطالبی با اشــاره به اینکه اغلب افراد کارتن خواب را معتادان 
تشکیل می دهند، خاطرنشــان کرد: پس از جمع آوری این افراد، از آن ها آزمایش PCR گرفته 
شده و پس از استحمام و تعویض لباس به مدت یک هفته در مرکز غربالگری قرنطینه و درصورت 
نداشتن بیماری به کمپ منتقل خواهند شد. مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری 
اصفهان یادآور شد: افراد معتاد پس از غربالگری، تفکیک و دســته بندی شده و بر اساس نوع 
ماده مخدر مصرفی به مراکز مختلف مربوطه مانند بهزیستی، ماده ۱۶ و شورای مواد مخدر ارجاع 
می شوند. وی این کارتن خواب ها را آسیب دیده و مایل به زندگی در مکان مناسب و ترک اعتیاد 
دانســت و افزود: معتادان کارتن خواب به مدت پنج ماه زیر نظر گروه های پزشکی و متخصص، 

مراحل ترک را آغاز می کنند و در صورت ترک، به آغوش خانواده بازمی گردند.
ابوطالبی عنوان کرد: همچنین افرادی که نیازمند مشــاوره و درمان های روانی هســتند به مراکز 
درمانی تخصصی منتقل شده و تحت درمان قرار می  گیرند. وی تاکید کرد: طرح جمع آوری ۱۵۰ 
کارتن خواب از سطح شــهر اصفهان با هدف رفع دغدغه شــهروندان و ایجاد آرامش در جامعه و 
پاک سازی اماکن بی دفاع شــهری از این هفته  آغاز خواهد شد.اماکن بی دفاع شهری، از جمله 
فضا هایی هســتند که به دلیل ویژگی های کالبدی- اجتماعی، فرصت بزهکاری و خشــونت در 

آن ها باالست.

هنر درخدمت توسعه یافتگی؛

آموزش مدیریت پسماندها به کمک انیمیشن های آموزشی

امروزه پسماندهای شهری به عنوان یکی  نرگس طلوعی
از عوامــل اصلــی آلودگی های زیســت 
محیطی به شــمار مــی رود. آلودگی های زیســت محیطی ســالمت 
شهروندان را به مخاطره می اندازد و تالش برای برطرف کردن عوامل به 
وجود آوردنده ایــن آلودگی ها  و ارائــه راهکارهای موثــر  در این باره از 
شــاخصه های شــهرهای توســعه یافته به شــمار می رود. مدیریت 
پسماندهای شــهری یکی از این راهکارها برای قدم گذاشتن در مسیر 
توسعه یافتگی است. با توجه به افزایش تولید پسماند و دل نگرانی های 
حاصل از خسارات اکولوژیکی ناشی از آن ها، سیاست گذاری مدیریت 
پسماند از اهمیت فوق العاده ای برخوردار شده است. پسماند، محصولی 
جانبی فعالیت های انسانی و شامل انواع پسماندهای خانگی، پزشکی، 
کشاورزی، صنعتی، تجاری، ویژه و خطرناک است. در مدیریت جامع 
پســماند، جمع آوری و روش های پردازش و دفع پسماند در تعامل با 
یکدیگر به نحوی مدیریت می شوند که اهداف سه گانه محیط زیستی، 
اجتماعی و اقتصادی مطلوب منطقه به دست آید.  یکی از استراتژی ها و 
راهکارهایی که در بحث های مربوط به مدیریت پسماند مطرح می شود،  
بحث آموزش های شهروندی است. آموزش، جایگاه ویژه ای را به خود 
اختصاص می دهد و هرکشور و هر منطقه ای اعم از شهری و روستایی با 

استفاده از ابزار مناسب و شرایط ویژه فرهنگی و اجتماعی خود باید به امر 
آموزش مبادرت ورزد.این آموزش ها در جهت کاهش میزان زباله تولید 
شده توسط بخش های مختلف و نهایتا همکاری در برنامه های تفکیک 
از مبــدأ و بازیافت صورت می پذیرد. از روش هــای آموزش می توان به 
آموزش چهره به چهره، آموزش از طریق رسانه های جمعی، تهیه و توزیع 
محصوالت فرهنگی و آموزش از طریق فعالیت های نمادین در جهت آگاه 
سازی و فرهنگ سازی صحیح زیست محیطی در این زمینه اشاره کرد. 
سازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان طی طول سالیان اخیر 
گام های موثری در بحث آموزش های شهروندی برداشته و تاکنون نتایج 
نسبتا خوبی هم رقم زده است که البته برای رسیدن به نقطه هدف تداوم 
این آموزش ها و اســتفاده از شــیوه های جدید یک ضرورت محسوب 
می شــود. از این رو در راستای توســعه همه جانبه آموزش ها در زمینه 
مدیریت پسماند، ســاخت نســخه دیجیتالی و انیمیشنی کتاب های 
آموزشی در دستور کار این سازمان قرار گرفته است. مدیرعامل سازمان 
مدیریت پسماند شهرداری اصفهان در این باره گفت: سازمان مدیریت 
پسماند شهرداری اصفهان، اقدام به تولید محصوالت آموزشی و فرهنگی 
متنوعی کرده که از آن جمله می توان به ۱۶ جلد کتاب شــامل ۸ عنوان 
کتاب »پاکیمن« و »تبدیل شوندگان«، 2 عنوان کتاب »رنگ آمیزی« و 

۶ عنوان کتاب »کمیک استریپ« اشاره کرد. غالمرضا ساکتی افزود: در 
این راستا و با توجه به ایجاد بستر آموزش و فرهنگ سازی، محتوای این 
کتب به ویدئوهای انیمیشنی تبدیل می شوند که در حال حاضر تعدادی 
از این ویدئوها تولید شــده و مابقی در مرحله پیش تولیــد قرار دارند.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان تصریح کرد: این 
مجموعه ویدئوها در قالب داســتان های آموزنــده و جذاب و مطابق با 
محتوای کتاب های آموزشی تهیه شــده و با توجه به تالش های صورت 
گرفته برای ارتقای کیفیت این مجموعــه، انتظار می رود در پایان پروژه 
بتوانیم بسته آموزشــی جامع و مفیدی را آماده کنیم که قابلیت آگاهی 
بخشی و تغییر نگرش و رفتار در همه حوزه های مرتبط با مدیریت پسماند 
را داشته باشد.ســاکتی با تاکید بر این که ســازمان مدیریت پسماند 
شهرداری اصفهان همواره تولید محصوالت فرهنگی و آموزشی را بخشی 
جدایی ناپذیر در برنامه های خود دانســته، خاطرنشــان کــرد: تولید 
محصوالت آموزشی با رویکرد خالقیت محور و مبتنی بر شناخت نیازهای 
آموزشی گروه های مختلف سنی از جمله کودکان، نوجوانان و بزرگساالن، 
به طور مســتمر صورت می گیرد و نتیجه آن، عرضه تولیدات گوناگون از 
جمله کتب کودک و نوجوان، بروشور، پازل، پیکسل، کلیپ، اینفوگرافیک، 

موشن گرافیک و... بوده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســالمی استان اصفهان 
از اختصاص یک و نیم میلیارد تومــان اعتبار مالی 
برای پایتختی نهج البالغه کاشــان خبر داد و گفت: 
۵۰۰ میلیون تومان از این اعتبار از سوی معاونت قرآن 
و عترت وزارتخانه تامین و بخشی از آن نیز پرداخت 
شده است. حجت االســالم رمضانعلی معتمدی در 
دیدار با نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان  اظهار 
کرد: استانداری اصفهان از یک و نیم میلیارد تومان 
نیز پرداخت ۵۰۰ میلیارد تومان )بقیه اعتبار( را متقبل 
شده که با وجود مکاتبات زیاد با استانداری و سازمان 
مدیریت، هنوز محقق نشده است.وی  افزود: اداره 

کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان نیز 2۰۰ میلیون 
تومان اعتبار برای موضوع پایتختی نهج البالغه کاشان 
پرداخت کرده و مقرر شــده ۳۰۰ میلیون تومان نیز 
شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر کاشان به این 

مهم کمک کنند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســالمی استان اصفهان 
اظهار داشت: ۳۰ برنامه بین المللی، ملی، منطقه ای، 
استانی و شهرستانی برای پایتختی نهج البالغه کاشان 
تعریف شده که تمامی آن ها در دست اجراست.وی 
ادامه داد: اختتامیه این برنامه ها در سالروز والدت 
حضرت علــی )ع( )2۶ بهمن( برگزار می شــود و 
امیدواریم ایــن برنامه ها مقدماتی بــرای ترویج و 
گسترش کتاب گران ســنگ و ارزشمند نهج البالغه 
شودو برکت هایی برای کشور و منطقه داشته باشد. 
حجت االسالم معتمدی با اشــاره به رویکرد جدید 

وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمی به شورای فرهنگ 
عمومی، گفت: بر این پایه تمامی فعالیت های این 
وزراتخانه باید با شورای فرهنگ عمومی گره بخورد تا 
شورای فرهنگ عمومی بتواند راهبری در فعالیت های 
وزارتخانه داشته باشد.وی با اشاره به توانمنمدی های 
بسیار باالیی که کاشان در زمینه های فرهنگ، هنر و 
دین دارد، تصریح کرد: می تــوان از ظرفیت ها برای 
فیلم ســازی با رویکرد دینی مذهبی اســتفاده کرد 
تا اثر مهمی برای معرفی گذشــته و حال این خطه 
از کشــور باشــد.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان اصفهان در ادامه از رونمایی نقشه فرهنگ و 
هنر این استان در افق ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: در این 
نقشه وضع موجود فرهنگ و هنر شهر به شهر استان 
اصفهان رصد و وضع پنج سال آینده هم پیش بینی 

شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان  خبر داد:

اختصاص 1.۵ میلیارد تومان اعتبار  جهت پایتختی نهج البالغه در کاشان

سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان، اقدام به 
تولید محصوالت آموزشی و فرهنگی متنوعی کرده که از 
آن جمله می توان به 16 جلد کتاب شامل 8 عنوان کتاب 
»پاکیمن« و »تبدیل شوندگان«، 2 عنوان کتاب »رنگ 

آمیزی« و 6 عنوان کتاب »کمیک استریپ« اشاره کرد

در نشست کمیسیون فرهنگی شورا مطرح شد؛

»محله محوری« بارقه امید در نقاط تاریک فرهنگی اصفهان
نشست تخصصی اعضای کمیســیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی شهر اصفهان 

با رؤسای ادارات و کارشناسان فرهنگی اجتماعی مناطق ۱۵ گانه شهرداری اصفهان برگزار شد.
 عضو شورای اسالمی شهر اصفهان  در این نشست گفت: امیدوار هستیم در این دوره دغدغه شما 
به عنوان سرلشکران فرهنگی جامه عمل بپوشد و اتفاقات مناسبی برای فرهنگ و فرهنگیان شهر 
در دوره ششم شورای اسالمی شهر اصفهان به وقوع بپیوندد.رسول میرباقری، با بیان اینکه ما در 
شورای اسالمی شهر وظیفه داریم به صحبت های تمامی شهروندان به ویژه فرهنگیان توجه کنیم، 
ادامه داد: تحقق فرهنگ ایرانی اسالمی مد نظر این دوره شورا بوده و فرهنگ صرف مالک نیست 
در حالی که برنامه اصفهان ۱۴۰۵ نکات فرهنگی بســیار کمی در حدود سه درصد را در خود جای 

داده و بیشتر مسائل عمرانی را در اولویت قرار داده است.
وی با تاکید بر لزوم تعامل بیشتر مجموعه فرهنگی شهرداری با مساجد و ارائه گزارش آن، اضافه 
کرد: باید مانند یک سرلشکر عمل شــود؛ یک منطقه که 2۰ مجموعه فرهنگی را پوشش می دهد، 
با منطقه ای که ۴۰ مجموع فرهنگی را پوشــش می دهد متفاوت است چرا که به انرژی مدیران و 
مسئوالن اضافه نشده بلکه از انرژی بی نهایت مردم استفاده شــده است.میرباقری یادآور شد: 
هیچ شهری به اندازه شــهر اصفهان مجموعه فرهنگی ندارد بنابراین باید با مساجد، حسینیه ها، 
پایگاه های بســیج و مجموعه های فرهنگی ارتباط برقرار کرده و راهنمایی شوند تا بتوان از انرژی 
مردمی درون آن ها استفاده کرد.این عضو شــورای اسالمی شــهر اصفهان با بیان اینکه یکی از 
دغدغه های این دوره شناســایی نقاط تاریک شهر از نظر فرهنگی اســت، اظهار کرد: باید پس از 
شناســایی این نقاط تاریک، ایجاد بنیان های فرهنگی و مذهبی را در دستور کار قرار دهیم.وی با 
بیان اینکه نقطه تاریک فرهنگی به مکانی گفته می شود که یک هزار واحد مسکونی ساخته شده 
باشد، اما مجموعه فرهنگی مذهبی ندارد، گفت: من به عنوان رییس کمیسیون عمران، معماری 
و شهرسازی شورای اسالمی شهر بیشتر از هرکسی این موضوع را رصد و لیستی از این نقاط تهیه 
کردم.میرباقری با اشاره به در اولویت بودن هفت ســرانه شهرسازی اضافه کرد: در نظام مقدس 
جمهوری اســالمی فقط ساختیم و ســرانه های شهرسازی مثل ســرانه فضای سبز، بهداشت و 

مدرسه مهم بود، اما برای فرهنگ و دین آن ها اقدامات بسیار کمی انجام داده ایم.
این عضو شورای اسالمی شــهر اصفهان ضمن خطاب به رؤســای ادارات و کارشناسان فرهنگی 
اجتماعی مناطق ۱۵ گانه ادامه داد: باید همکاری کنید تا یادگارهای مناسبی در زمینه فرهنگ شهر 
باقی بماند؛ با تشکیل این جلسه مشخص شد تاکنون چه اندازه مورد بی توجهی قرار گرفته اید که 

امیدواریم بتوانیم مدافع حقوق این افراد باشیم.

زنان در رویکرد محله محوری نقش بسیار مهمی دارند
فرزانه کالهدوزان، عضو دیگر شورای اسالمی شــهر اصفهان نیز اظهار کرد: معضالت بودجه ای در 
مرکز فرهنگی به دلیل نوپا بودن معاونت فرهنگی اســت بنابراین با ایجاد ارتباط موثر با شهردار 
یا تغییر فرآیندهایی مانند امضای معاون فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شهرداری در سندهای 
هزینه ای می توان به این موضوع کمک کرد و معتقدم بسیاری از مشکالت بودجه ای با اصالح این 
ارتباط رفع می شود.عضو شورای اسالمی شــهر اصفهان اضافه کرد: اثر بخشی اقدامات فرهنگی 
قابل مشاهده نبوده و باید توسط شــما نشان داده شود و مســائل مهمی مانند اقتصاد فرهنگ 
باید مورد توجه قرار گیرد و هیچ کس مثل شــما نمی تواند این اثر بخشی را تحلیل کند تا دیدگاه 
شهردار یا مدیر منطقه نسبت به اقدامات فرهنگی شــفاف شود.وی با بیان اینکه زنان در رویکرد 
محله محوری و مسجدمحوری، نقش بسیار مهم و اثربخشی زیادی دارند، خاطرنشان کرد: برای 
اینکه اثر بخشی اقدامات فرهنگی مشخص شــود گروه های ارزیاب هر منطقه می توانند با دیگر 
مناطق تعامل و تبادل داشته باشند که به طور حتم اثرات مثبتی در تصمیم گیری ها از خود نشان 

خواهد داد.

با مسئولان

گزارش

عضو شورای شهر:

منافذ فساد در شهرسازی 
 اصفهان، پیگیری و 

شناسایی شد

خبر روز

رییس کمیســیون پایش و نظارت بر مصوبات 
شورای اسالمی شهر اصفهان در یک گفت و گوی 
زنده تلویزیونی اظهار کرد: شورای اسالمی شهر دو 
وظیفه اصلی انتخاب شهردار و نظارت بر عملکرد 
شهرداری را به عهده دارد که غالب این نظارت ها 
در مصوبات شورا دیده می شود.احمدرضا مصور 
افزود: طی دوره های اول تا چهارم شورای اسالمی 
شــهر طبق قانون نظارت به صورت کلی تعریف 
شده بود و در دوره های پنجم و ششم نظارت بر 
شهرداری شــکل دیگری به خود گرفت در قالب 
یک کمیسیون جداگانه تعریف شد که ترکیب این 
کمیسیون به نحوی است که از همه کمیسیون ها 
یک نماینده در آن حضــور دارد. وی با بیان اینکه 
سیاست گذاری هایی که شورا به شهرداری ابالغ 
کرده ماننــد مصوبه شــهرداری الکترونیک نیز 
در کمیســیون مورد نظارت قرار می گیرد، افزود: 
هوشمند سازی و شهرداری الکترونیک می تواند 
زیرساخت های موردنیاز شهروندان برای برقراری 
تعامل با شــهرداری را تقویت کند.مصور افزود: 
اهداف کالنی که در برنامــه جامع اصفهان ۱۴۰۵ 
مشخص شــده باید تحقق پیدا کند بدین سبب 
کمیســیون پایش و نظارت بر مصوبات، یکی از 
گذرگاه هایی اســت که اقدامات را مورد تحلیل و 
بررسی قرار می دهد.رییس کمیسیون پایش و 
نظارت بر مصوبات شورای اسالمی شهر اصفهان 
گفت: شهرداری اصفهان در سال های اخیر از نظر 
نرم افزاری در کنترل برنامه ها و طرح های عمرانی 
پیشرفت خوبی داشته و سامانه های مختلفی را 
در این موضوع راه اندازی کرده  است.وی افزود: 
شورای شهر چند هدف واحد و مهم را در ابتدای 
کار دوره ششم سرلوحه کار قرار داد مثل تسهیل 
مراجعه شــهروندان و پیگیری روند کار آن ها و 
همچنین مبارزه با فساد و آن را همان ابتدا اعالم 
کردیم تا در آینده پاسخگوی مطالبات شهروندان 
باشــیم.مصور تصریح کرد: به کمــک معاونت 
شهرسازی و دیگر ارگان های شهرداری توانستیم 
منافذ فساد به ویژه در شهرســازی را پیگیری و 
شناسایی کنیم چون ۹۰ درصد از شکایات مرتبط با 
معضل و فساد به وجود آمده، در این حوزه است.

نمایش و تحلیل فیلم های برگزیده ســینمای ایران و جهان با حضور منتقدین و کارشناسان مطرح ســینما در فیلم خانه حوزه هنری استان اصفهان برگزار 
می شود.فصل اول از این برنامه که ازسوی فیلم خانه حوزه هنری استان اصفهان و دفتر تخصصی سینما برگزار می شود به تماشا و تحلیل فیلم »گاوخونی« 
به کارگردانی »بهروز افخمی« اختصاص دارد. این نشست با حضور»عطیه سلطانی« فیلم ساز و استاد دانشگاه سپهر اصفهان برگزار می شود و دبیر نشست 
»محسن رهنما« برگزیده دومین همایش مطالعات فیلم کوتاه تهران اســت.گاوخونی فیلمی به کارگردانی و نویسندگی بهروز افخمی و تهیه کنندگی علی 
معلم، بر اساس رمان گاوخونی نوشته جعفر مدرس صادقی محصول سال ۱۳۸۱ است که داستان آن کابوس های جوانی را حکایت می کند که خاطرات پدر 
درگذشته اش، شهر زادگاهش یعنی اصفهان و رودخانه زاینده رود او را به مرز پریشانی می رساند.نمایش و تحلیل فیلم های برگزیده سینمای ایران و جهان 
هرهفته روزهای سه شنبه در فیلم خانه حوزه هنری استان اصفهان واقع در خیابان آمادگاه، روبروی هتل عباسی، مجتمع فرهنگی هنری سوره، برگزار می شود.

نمایش و تحلیل فیلم گاوخونی امروز برگزار خواهدشد.

»گاوخونی« در فیلم خانه حوزه هنری اصفهان

افتتاحیه نمایندگی 
میرداماد جمعیت 

احیای انسانی کنگره  ۶0
مراســم افتتاحیــه نمایندگــی 
میرداماد جمعیت احیای انســانی 
کنگره ۶۰ با حضور رییس کمیسیون 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای 
اسالمی شــهر اصفهان و مدیرخانه 
روان شناسان و مشــاوران استان 

اصفهان برگزار شد.

وز عکس ر

عکس: ایمنا
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جاذبه های زیبا و طبیعی گردشــگری در کنــار آثار کهن از 
تمدن چند صد هزار ســاله، مراغه را تبدیل به مقصدی کم 
نظیر و جذاب برای گردشــگران داخلی و خارجی در طول 
سال کرده است. غار های طبیعی و باســتانی مراغه نیز از 
جمله جاذبه های بکر و جذاب برای غارنوردان، تاریخ نگاران 
و محققانی از سراسر کشور و کشور های دنیاست.این غار ها 
در مناطق مختلف شهر تاریخی مراغه در دامان کوه های سر 
به فلک کشیده و تپه های زیبا با جلوه های زیبایی از نقاشی 
طبیعت، به فرصت و مکانی مناسب و مستعد برای تحقیق و 
پژوهش های طبیعی و تاریخی محققان تبدیل شده است. 
غار های طبیعی این شهرستان با قدمتی چند میلیون ساله 
و غار های تاریخی نیز با هزاران سال قدمت بخشی از هویت 
و پیشــینه کهن این ســرزمین را به تصویر کشیده و در آن 

متجلی شده است.
 غار باســتانی و عظیم هامپوئیل؛ جاذبه ای اسرارآمیز و 
کهن: غار »هامپوئیل« یا غار »کبوتر« در اصطالح محلی به 
عنوان قدیمی ترین غار ایران و دومین غار قدیمی جهان، در 
15 کیلومتری جنوب شــرقی مراغه و در حوالی روســتای 
»گشایش« واقع شده است. این اثر طبیعی و کهن در دامنه 
کوهی صخره ای، زیبایی های بسیاری را در دل خاموش و 

خسته خود دارد و این مواهب الهی دوستداران طبیعت را 
به خود جذب می کند.این غار کهن و زیبا که با 150 میلیون 
سال قدمت تخمین زده شده، مملو از زیبایی های طبیعی و 
بی نظیری است که در کمتر غاری می توان مشابه آن را دید.

 اهمیت غار هامپوئیل بــه دلیل وجود چاه هــای عمیق و 
مخوفی اســت که به صورت تنوره های ســنگی و تاالر های 
بزرگ دیــده می شــود و آن را اثــری جذب کننــده برای 
غارشناســان، محققان و کوه نوردانی کرده که همه ســاله 
بــرای بازدید از آن به این منطقه ســفر می کننــد. این غار 
آهکی بزرگ و مخوف کــه هنوز بخش هایی از آن کشــف 
نشده، سرشار از عجایب و شــگفتی های طبیعی بوده و در 
آن آثار حضور 200 هزار ســاله بشــری )عصر حجر( کشف 
شــده و از این رو نظیر این غار فقط در ایالــت کالیفرنیای 
آمریکا وجود دارد. اعمــاق خاموش، اما زیبــای این غار 
کهن و تاریخی، بــا چاه های مخــوف و دیواره های آهکی 
و بی بدیل خــود، گردشــگران، محققــان و غارنوردانی از 
سراســر دنیا و کشــورمان را به خود جذب می کند.وجود 
محوطه های وســیع، راهرو های تنگ، چاه هــای عمیق و 
ناشناخته با ســفره های آب زیرزمینی و رســوبات زیبای 
آهکی این غار مخوف را به جاذبه ای زیبا تبدیل کرده است. 

این غــار زیبا به علت برخــورداری از چاه هــا و جاذبه های 
زیبای درون غاری، به شماره 235 در فهرست آثار طبیعی 
 ملی کشــور به ثبت رســیده و تحــت حفاظــت و نظارت

 قرار گرفته است.
غار های قیرخ کوهول )چهل غار( یا »کهجوق«:غار های   
»قیرخ کوهول« در 20 کیلومتری مراغه و در دامنه کوه های 
مجاور رودخانه »مغانجیق« در 5 کیلومتری جنوب شرقی 
روستای مغانجیق و در سه کیلومتری روستای کهجوق واقع 
شــده و از جمله آثار کهن و تاریخی است. این مجموعه از 
زیباترین و ناشــناخته ترین غار های دســت ساز و یکی از 
جاذبه های گردشگری این شهرستان، در دامنه کوهی بنا و 
به دو قسمت غار های شمالی و جنوبی تقسیم شده است.

این غارها، دست ساخته های بشــری و دارای سه ورودی 
مستقل با طاق های قوسی هستند که هر کدام به اتاق های 
جداگانه ای راه داشته و هر یک از اتاق ها نیز با ورودی های 
 تو در تــو باهــم در ارتباط هســتند. براســاس یافته های 
تاریخی و باســتانی، حاشــیه های دره سرســبز رودخانه 
»مغانجیق« مراغــه از مهم ترین محل های شــکل گیری 
 تمدن هــای مختلــف دوره های پیــش از تاریــخ تا عصر 

حاضر بوده است.

آشپزی

رول تخم مرغ مکزیکی
مواد الزم : تخم مرغ بزرگ دو عدد، روغن مایع 

مخصوص سرخ کردن یک قاشق غذاخوری، سالسای گوجه 
فرنگی دو قاشق غذاخوری، گشنیز تازه یک قاشق غذاخوری

طرز تهیه : برای تهیه سالسا گوجه فرنگی به چهار عدد گوجه فرنگی رسیده متوسط، یک پیاز قرمز 
کوچک یا نصف یک پیاز قرمز متوسط، یک حبه سیر کوچک، نصف مشت گشنیز تازه و نصف یک 

لیمو ترش تازه احتیاج دارید. گوجه فرنگی را پوست کنده و گوشت آن را به صورت نگینی ریز خرد کنید. 
یک کاسه متوسط بردارید و پیاز و گوجه فرنگی خرد شده را داخل آن بریزید. یک حبه سیر کوچک را  هم 
ریز رنده کنید و داخل کاسه بریزید. گشنیز تازه را ریز خرد کنید و به بقیه مواد اضافه کنید. سپس آب نصف 
یک لیمو ترش تازه را بگیرید و داخل کاسه بریزید.یک کاسه متوسط بردارید و دو عدد تخم مرغ بزرگ را 
داخل آن بشکنید. یک قاشق غذاخوری آب اضافه کنید و با استفاده از یک چنگال یا همزن دستی تخم 

مرغ را هم بزنید. یک ماهیتابه نچسب بردارید و با مقدار کمی روغن کف آن را چرب کنید. مخلوط 
تخم مرغ را داخل ماهیتابه بریزید به طوری که الیه نازکی از تخم مرغ کف ماهیتابه را بپوشاند.

هنگامی که تخم مرغ خودش را گرفت آن را از ماهیتابه خارج کنید و داخل یک 
ظرف مسطح قرار دهید. مقداری از سالسا و گشنیز خرد شده  را روی 

تخم مرغ بریزید و آن را روی سطح تخم مرغ پخش کنید.  
رول تخم مرغ مکزیکی شما آماده است. 

غار های باستانی مراغه را بشناسید

»جاده خاکی« بهترین فیلم جشنواره 
آرژانتین شد

 فیلمبرداری فیلم جدید »لیام نیسون «
در بارسلونا

فیلم »جاده خاکی« به کارگردانی پناه پناهی و تهیه کنندگی مستانه 
مهاجر در حالی جایزه بهترین فیلم این رویداد سینمایی را از  آن خود 
کرد که جایزه »آستور پیازوال« ویژه بهترین فیلم را به عنوان اسکار 
آمریکای جنوبی می شناسند. »جاده خاکی« پیش از این جایزه بهترین 
فیلم بخش اصلی جشنواره فیلم لندن، بهترین فیلم »Cineuropa« و 
بهترین فیلم لوبیانا در اسلوانی را از آن خود کرده بود.

چند هفته ای می شود که لیام نیسون در لوکیشن های مختلف شهر 
بارسلونا، در حال فیلمبرداری کار جدید خود به نام »مارلو« است.در تریلر 
این فیلم، بازیگر ایرلندی و نام آشنای سینمای هالیوود، نقش فیلیپ 
مارلو، کارآگاه نمادین را بازی می کند که توسط ریموند چندلر، نویسنده 
مشهور آمریکایی - بریتانیایی خلق شده است.این شخصیت، ابتدا در 
رمان »خواب بزرگ« که در سال 1۹3۹ به چاپ رسیده بود، منتشر شد.

چاپخانه: نشر فرهنگ     آدرس: اهواز. شهرک صنعتی شماره 4. چاپخانه نشر فرهنگ

محصول جدید مــورد نیاز در صنایع تریلرســازی و خودروســازی با تکیه  
بــر توانمندی های داخلی در مجتمع فوالد ســبا تولید شــد. مدیر عملیات 
مجتمع فوالد سبا اظهار کرد: در طرح های توسعه مجتمع فوالد سبا، پاسخ 
به نیازهای صنعتی کشــور از اهمیت زیادی برخوردار اســت و تامین مواد 
اولیه صنایع خودروســازی و تریلرســازی که از صنایع مهم کشور محسوب 
می شوند نیز در دستور کار این مجتمع صنعتی است.بهمن خلیلی با تاکید 
بر ضرورت پیروی از منویات مقام معظم رهبری برای تحقق شــعار »تولید، 
پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« خاطرنشان کرد: تالش و پشتکار کارکنان دلسوز 
فوالد ســبا در تمامی مراحل قبل و بعد از توســعه، از دالیل اصلی تولید این 
محصول در جهت تکمیل سبد تولیدات این مجتمع محسوب می شود.آرش 
حاجی پور، رییس متالورژی و روش های تولید مجتمع فوالد سبا نیز گفت: 
گرید 500TM QSTE از زیرمجموعه های فوالد پراســتحکام کم آلیاژ است 
که مطابق با استانداردها تولید می شــود و این فوالد در صنایع تریلرسازی 
سنگین مانند شاســی تریلی کاربرد فراوانی دارد و از نیازهای صنعت کشور 
است.روح ا... جمالی، کارشناس تولید فوالدسازی مجتمع فوالد سبا نیز در 
این خصوص خاطرنشان کرد: این فوالد حاوی عناصر آلیاژی کربن، منگنز، 
سیلیس، نیوبیوم و تیتانیوم است، بنابراین در تولید این گرید موارد فوق باید 
رعایت شوند. کنترل کربن تخلیه با توجه به محدودیت ارسال کربن 0.06 به 
ایستگاه، استفاده از درصد منگنز کم کربن مورد نیاز و در ادامه فرآیند، کنترل 
کربن ورودی به کوره پاتیلی، از دقت و اهمیت ویژه ای برخوردار است.فرهاد 
فرهمند، کارشناس دفتر فنی تولید مجتمع فوالد سبا نیز در این باره گفت: با 

اعالم برنامه گرید جدید، تنظیمات و پارامترهای الزم در ماشین ریخته گری 
ایجاد و در حین تولید با کمک همــکاران در واحد ریخته گری مجتمع فوالد 
سبا جهت کنترل پارامترهای موثر در کیفیت اسلب، اقدامات الزم به منظور 
عدم ایجاد ناخالصی های اکسیدی در حین فرآیند ریخته گری تختال نازک 
انجام شد.مهدی ناظم الرعایا، رییس خط نورد پیوسته مجتمع فوالد سبا نیز 
بیان کرد: با هدف گذاری و برنامه ریزی دقیق در جلســات مشترک با واحد 
برنامه ریزی تولید و دفتر فنی تولید ورق فوالد گرید 6083 برای نخستین بار 
در ناحیه نورد گرم مجتمع فوالد سبا آغاز شــد؛ برای تولید این ورق فوالدی 
خاص عالوه بر در نظر گرفتن اســتحکام کششی و تنش تســلیم باال، باید 
نیروهای نوردی، سرعت قفسه ها، نیروهای بندینگ و خنک کاری به صورت 
دقیق تنظیم شوند تا محصول نهایی به اســتحکام موردنظر برسد؛ بنابراین 
تولید محصوالت مورد نظر با ضخامت 4 و 5 میلی متر با تاییدیه کنترل کیفی 

جهت استفاده در شاسی خودرو به ثمر رسید.
احمد ترازوی زر، کارشــناس برنامه ریــزی مجتمع فوالد ســبا نیز در این 
خصوص عنوان داشت: هماهنگی های الزم با واحدهای مرتبط در خصوص 
ثبت کارت ســاخت و ثبت سفارش آزمایشــی این محصول انجام گرفت و 
پارامترهای نوردی تولید این محصول ازجمله دمای خروجی از نورد، الگوی 
خنک کاری در بستر و دمای نهایی کالف پیچی، مطابق با طراحی های انجام  
شده در واحد MPT مجتمع فوالد سبا در سیستم لحاظ شد و در نهایت این 
محصول با همکاری کارکنان بهره برداری ســبا، تولید و به ســبد محصوالت 

گروه فوالد مبارکه اضافه شد.

 ISO10015 شرکت فوالد مبارکه برای نخســتین دوره، موفق به اخذ گواهینامه
ویرایش 201۹)مدیریت شایســتگی و توســعه افراد( شــد. ممیــزی خارجی 
سیســتم های مدیریت یکپارچه در ســال 1400 از 8 آبان  تا 2 آذرماه توسط 7 نفر 
از ممیزین شرکت SGS سوئیس در ایران برگزار شــد. در این دوره، 10 استاندارد 
شامل  ISO9001:2015 )مدیریت کیفیت( ، ISO14001:2015)مدیریت 
محیط زیســت(، ISO45001:2018 )مدیریت ایمنی و بهداشــت شغلی(، 
ISO50001:2018)مدیریــت انــرژی(، ISO10002:2018 )مدیریت 
شــکایت مشــتریان(، ISO10004:2018)مدیریت رضایت مشــتریان(، 
ISO31000:2018 )مدیریت ریســک(، ISO30401:2018 )مدیریت 
دانــش( و ISO10015:2019 )مدیریــت شایســتگی و توســعه افراد( و 
ISO45005:2020 )کار ایمن در زمان شــروع کووید 1۹( به مدت ۹0 نفر-روز 
و طی 202 جلسه مورد بررسی و ممیزی قرار گرفت.جلسه اختتامیه نیز با حضور 
محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه، اعضای کمیته عالی تحول 
و تیم ممیزی SGS به صورت آنالین برگزار شــد و در آن تیم ممیزی نقاط قوت، 
فرصت های بهبود و یافته های خود را تشریح کردند.مدیرعامل فوالد مبارکه، با اشاره 
به اهمیت بهبود در این شرکت، مدیریت تغییر را کلید تحول در کسب وکار اعالم کرد و 
از کلیه معاونان و مدیران خواست که این موضوع در تمامی فرآیندها و فعالیت ها با 
جدیت پیاده سازی شود.محمدیاسر طیب نیا  استفاده از پتانسیل مراکز دانش بنیان 
و دانشگاهی به  منظور حل مشکالت و توجه بیشتر به پروژه های محیط زیستی را 
خط مشی شرکت به منظور ساخت آینده بهتر دانست.مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 

همچنین استفاده از سیستم مدیریت اقدام به منظور نظارت بر اجرای اقدامات را 
امری حیاتی در زمینه بهبود مستمر عنوان کرد.  در پایان پس از ارائه گزارش ممیزی 
و با توجه به یافته های آن، شرکت SGS توصیه صدور مجدد و تمدید اعتبار برای 
10 گواهینامه را صادر کرد. گفتنی است؛ شــرکت فوالد مبارکه برای نخستین دوره 
موفق به اخذ گواهینامــه ISO10015 ویرایش 201۹)مدیریت شایســتگی و 
توسعه افراد( شد.دکتر حسینیان به عنوان سرممیز، ضمن تقدیر از همکاری کلیه 
کارکنان و مدیریت ارشد شرکت، حوزه های تمرکز این دوره را   اعالم و تیم ممیزی نیز 
گزارش های خود را براساس آن ارائه کردند.بازنگری، اجرا و آموزش دستورالعمل ها 
و گردشکارها، تعیین تکلیف اقدامات در سیستم مدیریت اقدام، کنترل پروژه های 
بهبود یا اقدامات اصالحی مرتبط با کیفیت محصول، اقدامات تعیین شــده برای 
کاهش مصرف انرژی، میزان تحقق اهداف و پروژه های زیست محیطی، اقدامات 
مرتبط با کاهش ریسک ها )ایمنی و بهداشت شغلی(، کنترل اقدامات اقتضایی 
و پیشگیرانه مرتبط با بیماری کووید 1۹ و برنامه ها و اقدامات تعریف شده مرتبط 
با صرفه جویی در مصرف آب، حوزه های مورد تمرکز این دوره بوده اســت.یکی از 
موضوعات موردتوجه در این ممیزی، در نظر گرفتن موضوع »سیســتم مدیریت 
اقدام« به عنوان حوزه تمرکز واحد تضمین کیفیت با وجود جوانی و عدم بلوغ آن بود 
که ممیزین نیز به این موضوع اشاره داشته و آن را دارای نکات مثبت از دیدگاه بهبود 
مستمر در شرکت فوالد مبارکه تلقی کردند.بلوغ سازمان از دیدگاه مدیریت مصرف 
انرژی، فراترگذاشتن گام از برنامه ریزی های اولیه، رسیدن به بخش اجرا و کاهش 

انرژی در نواحی مختلف ازجمله موارد ذکرشده در جلسه اختتامیه بود.

مدیرعامل شــرکت ذوب آهن گفت:با توجه به روش تولید از طریق کوره بلند، 
در زمستان با محدودیت گاز خیلی مشکلی نخواهیم داشت.منصور یزدی زاده 
اظهار کرد: با توجه به اینکه ذوب آهن کمترین بهــره را از یارانه انرژی می برد، 
امیدواریم در زمستان مشکلی در زمینه انرژی نداشته باشیم.وی افزود: با توجه 
به روش تولید از طریق کوره بلند در ذوب آهن اصفهان، در زمستان با محدودیت 

گاز خیلی مشکلی نخواهیم داشت و امیدواریم سایر صنایع فوالد هم در این 
زمینه مشکلی نداشته باشــند.مدیرعامل شــرکت ذوب آهن اصفهان بیان 
کرد: درحال حاضر بسیاری از ریســک هایی که صنعت فوالد را تهدید می کند، 
اثرگذاری کمتری بر شرکت ذوب آهن داشــته و برخی از عوامل اقتصادی در 

حال وقوع، نظیر کاهش نرخ زغال سنگ، بر ذوب آهن تاثیر مثبت دارد.

تمامی تاسیســات و خطوط انتقال آب منطقه مبارکه به  سامانه های تله 
متری و تله کنترل مجهز شد.مدیر آب و فاضالب مبارکه با اعالم این خبر 
افزود:  در حال حاضر با نصب هفت دســتگاه کنترل دبی و 20 دســتگاه 
فلومتر مغناطیسی روی 15 باب مخزن، ۹ فقره چاه و200 کیلومتر خطوط 
انتقال در6 شهر و 23 روستای تحت پوشش آبفای مبارکه، این تاسیسات 
به طور کامل به صورت برخط کنترل و پایش می شوند. مرتضی یادگاری 
با بیان این که در تابستان امســال تخصیص آب از سامانه اصفهان بزرگ 
به مبارکه نسبت به مدت مشابه سال قبل 20 درصد کاهش داشت، گفت: 
با وجود این، به دلیل کنترل و پایش تاسیسات آبی از طریق سامانه های 
تله متری و تله کنترل، آب شرب  53 هزار مشترک در شهرها و روستاهای 
منطقه مبارکه به صورت پایدار تامین شــد و مردم با قطعی و افت فشــار 
مواجه نشدند.وی، تجهیز تاسیســات آبی به سیستم تله متری را موجب 
توزیع عادالنه آب میان شهرها و روستاهای تحت پوشش منطقه مبارکه 
دانست و تصریح کرد: با نصب 20 دستگاه فلومتر، میزان خروجی آب به 

صورت دقیق با هدف مدیریت تامین و توزیع در دســتور کار قرار گرفت و 
آب به صورت عادالنه میان مشترکین توزیع شد.

یادگاری، کاهش هدر رفت را در مدیریت تامین و توزیع منابع آبی بسیار 
حائز اهمیت دانســت و اظهار کرد: از سال گذشــته تاکنون با اصالح 15 
کیلومتر شبکه فرسوده آب در شهرها و روستاهای تحت پوشش، میزان 

هدر رفت آب از 34 به 27 درصد کاهش یافت. 
وی در عین حال عنوان کرد: 20 درصد از شبکه توزیع آب شهری و 50 درصد 
از شبکه توزیع آب روســتایی در منطقه مبارکه فرسوده است که بازسازی 
و اصالح آن در دســتور کار قرار دارد. مدیر آبفای مبارکه با بیان این که راه 
اندازی ســامانه تله متری در تاسیســات آب، کاهش حوادث در شبکه 
آبرسانی را به همراه داشته است ، گفت:  یکی از مزیت های استفاده از این 
فناوری در مدیریت منابع آبی، هوشــمند سازی فشار شبکه آب است که 
منجر به کاهش ۹ درصدی حوادث نسبت به مدت مشابه سال گذشته  و 

کاهش 16 درصدی نسبت به سال 13۹8شده است.

با تكيه بر توانمندی های داخلی صورت گرفت؛
محصول جديد مورد نياز تريلرسازی و خودروسازی در  مجتمع فوالد سبا تولید شد

مدیرعامل فوالد مبارکه:
استفاده از مراكز دانش بنیان و دانشگاهی در رفع مشكالت موثر است 

مدیرعامل شرکت ذوب آهن:
محدودیت گاز، تاثیر چندانی بر فعالیت ذوب آهن ندارد

مدیر آبفای شهرستان مبارکه خبر داد:
تجهیز تاسیسات آب مبارکه به سامانه های کنترل و پایش از راه دور 
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