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 معاون استاندار گفته زمان بهره برداری از ابرپروژه قطار
 اصفهان- تهران معلوم نیست

 وعده های زنبوری، 
حرکت الک پشتی!

 بوی سیب و طعم بی توجهی
 وقتی برند سازی و صنایع تبدیلی برای سیب 

۴۷ هزار نفر مجاز به سمیرم جدی گرفته نمی شود؛ 
 دریافت مسکن ملی

 در اصفهان شدند

 کاهش ۵۹ درصدی 
 جابه جایی مسافران
 در پایانه های اصفهان
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8 صفحه
3قیمت: 1000 تومان

فوالدمبارکه 
100درصد 

تعهدات ارزی 
خود را انجام 

8داده است

برگزاری نمایشگاه 
صنعت ساختمان 
اصفهان از 1۴ تا 1۷ 

آبان ماه

نزدیک به 40 ســال پیش بود که ایــده راه اندازی قطار 
سریع الســیر اصفهان- تهران شکل گرفت و توسط یک 
شرکت ژاپنی دنبال شد، اما بعد از مدتی این طرح مسکوت ماند. تا اینکه 
در سال 82 بار دیگر مسئوالن اســتانی و کشوری به فکر راه اندازی قطار 
پرســرعت اصفهانـ  قمـ  تهران افتادند تا این پــروژه را زنده کنند و کار 
احداث آن را از سرگرفتند، بنابراین طی سال 86 با تعیین مسیر حرکت 
قطار، اقدامات الزم پیگیری شد. تأمین اعتبار خارجی برای اجرای این 
پروژه در سال 89 میان ایران و چین بررسی و در نهایت شورای اقتصاد 
مصوبه اجرای طرح را توسط فاینانس چین به تصویب رساند و قرار بود 
طبق پیش بینی ها پروژه قطار سریع السیر اصفهان- تهران در دولت دهم 
مورد بهره برداری قرار گیرد. اما با گذشت 5 سال و روی کار آمدن دولت 
یازدهم پروژه مورد بازنگری قرار گرفت و در اســفند 93 توسط رییس 

جمهور یکبار دیگر گلنگ زنی شد.
ســال 96 اســحاق جهانگیری ضمن اینکه تاکید کــرد این طرح جزء 
طرح های اولویت دار کشور است، وعده داد که تا پایان دولت دوازدهم 
تکمیل خواهدشد. اما همان سال »موسوی الرگانی« در گفت و گویی با 
»تسنیم« مهمترین دلیل توقف پروژه قطار سریع السیر اصفهان-تهران 
را در عدم تخصیص بودجه اعالم کرد و گفت که سال هاســت مسئوالن 
دولتی وعده های ســرخرمن به مردم اصفهان داده انــد که برای تامین 

اعتبار احداث این پروژه با شرکت های چینی قرارداد بسته ایم.
و خالصه پــروژه ای که تاکنــون حداقل دوباره کلنــگ آن به زمین زده 
شــده)!( و آغاز عملیات اجرایی خود را جشــن گرفته و در دولت های 
مختلف هم وعده بهره برداری آن داده شــده، فعال به روال ســال های 
گذشته درخصوص زمان بهره برداری آن ضد و نقیض ها و وعده وعیدها 
 همچنان جریان دارد و این ابرپروژه ملی میان مســئوالن پاســکاری 
می شود. با توجه به حجم باالی مسافر از تهران به اصفهان و بالعکس، 
احداث این مســیر ریلی یکی از مقاصد مهم گردشــگری کشور و یک 
اولویت ضروری است. سرعت قطار سریع السیر در این مسیر ریلی 300 
کیلومتر بر ساعت طراحی شده است و زمان سفر از تهران تا اصفهان به 
یک ســاعت و 45 دقیقه کاهش می یابد. از همین رو به نتیجه رسیدن 
این ابرپروژه از خواسته های مردم استان است. در تازه ترین خبر درباره 
این طرح اما غالمی معاون امور عمرانی استانداری اصفهان گفته پروژه 
قطار سریع السیر اصفهان- تهران که سال ها درگیر آن بودیم خوشبختانه 
در حال پیگیری مجدد اســت و زمان خاصی را برای بهره برداری از آن 
نمی توان اعالم کرد. و این تازه ترین اظهارنظر درباره پروژه ای است که 
در کناربرخی از پروژه های مهم دیگر استان در گیر و دار و پیچ و خم وعده 
وعیدها گیر کرده و حداقل این بار یک مقام مسئول برای افتتاح آن، زمان 

مشخص نکرده و گفته »معلوم نیست«!

 تکیه طالیی پوشان بر قله
 دوومیدانی ایران؛

پریدن از جام
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اهدای خون  تداوم رسالت انسانی

خون شما 

زند گی می بخشد

سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود
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طالبان هیچ برنامه ای برای دیدار با »اشرف غنی« ندارد
درحالی که مذاکرات بین االفغانی با بن بســت روبه رو شده اســت، همزمان با سفر رییس جمهور 
افغانســتان به کویت و قطر، طالبان تصریح کرد که این گروه برنامه ای برای دیدار با اشــرف غنی 
ندارد.»عبدالحق وثیق« مسئول بخش اروپایی دفتر سیاسی طالبان در قطر به »سالم وطندار« گفت: 
این گروه هیچ برنامه ای برای دیدار با غنی ندارد.وی تصریح کرد که با سفر رییس جمهور افغانستان به 
قطر مشخص می شود که دولت چه برنامه ای دارد.این سفر درحالی صورت می گیرد که طالبان پیش 
از این گفته بود که روند صلح از کنترل دولت کابل خارج شده است و در نتیجه گروه ها و جریان های 

وابسته به اشرف غنی برای تخریب روند صلح تالش می کنند.
وثیق نیز با »مارکــوس پوتزل« نماینده ویژه آلمان برای افغانســتان دیدار کــرد و دو طرف درباره  
مذاکرات بین االفغانی و وضعیت جاری افغانســتان گفت وگو کردند.براســاس بیانیه منتشرشده 
توسط ارگ ریاست جمهوری افغانستان، اشرف غنی در این سفر 2 روزه با »شیخ تمیم حمد بن آل 
ثانی« امیر قطر، »شیخ خالد بن خلیفه بن عبدالعزیز آل ثانی« صدراعظم و شمار دیگری از مقامات 
آن کشور دیدار می کند تا با آن ها درباره گسترش مناسبات و همکاری ها میان دو کشور در عرصه های 

مختلف بحث و تبادل نظر کند.

رییس جمهور بالروس: 

هیچ سالحی به ایروان و باکو نداده ایم
رییس جمهور بالروس در گفت وگو با همتای ارمنی خود با رد شــایعات اخیر رســانه ها تاکید کرد که 
»مینســک« طی 6 ماه اخیر هیچ گونه تســلیحاتی به جمهوری آذربایجان یا ارمنستان نداده است.

خبرگزاری روسی »تاس« در گزارشی نوشت که خبرگزاری دولتی بالروس )بلتا( دوشنبه در خصوص 
گفت وگوی تلفنی رؤسای جمهور بالروس و ارمنستان گزارش کرد که سرکیسیان با لوکاشنکو تماس 
تلفنی برقرار کرده است و سران دو کشور در خصوص اوضاع اجتماعی-اقتصادی و سیاسی بالروس 

و ارمنستان گفت وگو کرده اند.
لوکاشنکو در حالی تاکید کرده است که در شش ماه اخیر هیچ گونه تسلیحاتی به جمهوری آذربایجان 
ارائه نداده که اخیرا گزارش هایی منتشر شده بود مبنی بر اینکه محموله های نظامی از سوی بالروس 
به جمهوری آذربایجان تحویل داده شده است.رییس جمهور بالروس با اشاره به این گزارشات تاکید 
کرد: »پاسخ صریحی به این اطالعات دروغین داده شده مبنی بر اینکه هیچ گونه محموله نظامی در 

شش ماه اخیر به آذربایجان یا ارمنستان تحویل داده نشده است.«

احتمال کودتای نظامی در عراق 
وزیر کشور اسبق عراق نسبت به احتمال وقوع کودتای نظامی در این کشور توسط معاون صدام هشدار 
داد.»باقر الزبیدی« وزیر کشور اسبق عراق با انتشــار مقاله ای تحت عنوان »کودتای نظامی آتی در 
عراق« نسبت به احتمال وقوع این کودتا از ســوی حزب منحل شده بعث به سرکردگی عزت الدوری 
معاون صدام، دیکتاتور سابق عراق هشدار داد.وی در این مقاله نوشت که الدوری ممکن است با کمک 
شخصیت های نظامی در عراق برای انجام یک کودتای نظامی تالش کند.الزبیدی ادامه داد: هدف از 
نشست هایی که توسط عناصر فراری از عراق و بعثی های مقیم کشورهای غربی برگزار شده است، اعطای 
اختیارات الزم به شاخه نظامی حزب منحله بعث در این خصوص به شمار می رود چرا که تالش های 

سیاسی این حزب تاکنون ناکام مانده است.
وی اضافه کرد: آموزش های نظامی گسترده عناصر بعث در شمال دیالی و مثلث مرگ )مناطق مکحول، 
خانوکه و سلسله جبال حمرین( با یک هدف انجام می شــود یعنی حمایت از پروژه کودتای نظامی 
جدید در عراق.عزت الدوری طی دوره گذشته خود را پنهان کرده و تنها از طریق صدور بیانیه های رسمی 

در حمایت از داعش تالش می کرد خودی نشان دهد.

دست انداز کرونا و سرنوشت انتخاباتی در آمریکا؛

ترامپ و کرونا؛ پنجه در پنجه هم!

ابتالی ترامپ و همسرش به کرونا آن هم  علیرضا کریمیان
در اوج رقابــت هــای انتخاباتــی تقریبا 
تمامی معادالت و پیــش بینی های دو جناح در آمریــکا و به تبع آن 
محاســبات نظام بین المللی را به نوعی تحت تاثیر قرار داد. هر چند 
ترامپ در همین چند روزی که از بیماریش گذشــته، تالش کرده تا به 
نوعی خود را مبارز و قهرمان ملی آمریکایی ها نشــان دهد و با وجود 
بیماری تقریبا هر روز در انظار عمومی و یا رسانه ها حاضر شده ؛ اما این 
تالش ها هم نمی تواند از تبعات ناگوار این بیماری ناخوانده بر آینده 

سیاسی رییس جمهور بکاهد. 
در همین چنــد روز ســناریوهای مختلفی بــرای ماه هــای آینده و 
سرنوشت سیاسی آمریکا مطرح شد؛ از مرگ احتمالی ترامپ و آینده 
کنترل دولت تا خبر تعویق احتمالی انتخابات و یا استعفای ترامپ و 
کناره گیری وی از انتخابات و رقابت های دوباره . سناریوهایی که اگر 
چه فعال در حد حرف و گمانه زنی باقی مانده ولی هر لحظه با توجه به 
غیر قابل پیش بینی بودن روند این بیماری می تواند یکی از انتخاب 
های سیاسی در آمریکا به شــمار برود.در روزهای اخیر موج تبلیغات 
علیه ترامپ از سوی رقیبش بایدن در آمریکا متوقف شده؛ اما انتقادات 

از او ادامه دارد. انتقادات از ترامــپ، تنها از جانب رقبای دموکرات وی 
نبوده، بلکه اعضای کنگــره از میان حزب جمهوری خــواه، به اضافه 
پزشکان نیز انتقادات ســختی را متوجه رییس جمهور کردند. وی که 
روز دوشــنبه با حضور در یک خودرو در میــان طرفدارانش در جلوی 
بیمارستان حاضر شد، متهم شده که پروتکل های بهداشتی را آنگونه 
که باید رعایت نمی کند و این احتمال هر خطری را برای سالمت رییس 

جمهور به دنبال خواهد داشت.
 طبق قانون اساســی آمریکا، در صورتی که رییــس جمهور فوت کند 
یا اســتعفا دهد و یا به دلیل بیماری قادر به انجام وظایفش نباشــد، 
معاون او باید جایگزینش شود.اما در صورتی که مایک پنس، معاون 
فعلی ترامپ نیز به کرونا مبتال شده و نتواند وظایف رییس جمهور را بر 
عهده گیرد، این ماموریت به نانسی پلوسی، به عنوان رییس مجلس 

نمایندگان سپرده می شود. 
البته تمام این ها احتماالتی است که تا زمان مشخص نشدن وضعیت 
ســالمت ترامپ در قرنطینه، مطرح می شــود. امروز، ترامپ در برابر 
یک دو راهی ســخت قرار دارد، یا با همدردی از جانب ملت آمریکا به 
خاطر ابتالیش به ویروس کرونا مواجه می شود، یا اینکه مجبور است 

از بایدنی حمایت کند، که بار ها تاکید کرده است ترامپ افراط گرا و بی 
توجه است، چرا که بدون در نظر گرفتن سالمت عمومی، بر بازگشایی 

دوباره کشور اصرار دارد.
به عقیده تحلیلگران، شرایط فعلی باعث می شــود ترامپ در جریان 
کارزار انتخابــات چند قدم به عقب بازگردد، به ویــژه آنکه خبر ابتالی 
رییس جمهور آمریکا بر بازار بورس و ارز در داخل و خارج این کشــور 
تاثیر گذاشته و همین مســئله باعث آشفتگی ســرمایه گذاران شده 

است.
در همین رابطه، شــون کالو، از شرکت »ویتســباک« در گفت وگو با 
رویترز تصریح کرده اســت: »ابتالی ترامپ به کرونا، از قدرت او برای 
حضور در رقابت انتخاباتی می کاهد و این مســئله به ضرر اوست، به 
این دلیل که بار دیگر بحران کرونا خود را در مرکز امور قرار می دهد. در 
همین روزها که دوباره بحث همه گیری کرونا و سیاست های مدیریتی 
دولت در مورد این بیماری داغ شــده، نظرسنجی ها حکایت از پیش 
افتادن بایدن بــه خصوص در میان رای دهندگان ســالخورده و زنان 
 دارد. این موضوع البته در روزهای آینده بی شک سرعت بیشتری هم 

خواهد گرفت .

شبکه »الجزیره« در مســتندی با افشای اسناد 
و هزاران حساب جعلی در شبکه های اجتماعی 
نشــان داد کشــورهای محاصره کننــده از چه 
روش هایی برای هــدف گرفتن قطر اســتفاده 
کرده انــد.در این برنامه نشــان داده شــده که 
چگونه این شرکت ها و هزاران حساب جعلی در 
شبکه های اجتماعی پس از توقیف شدن، دوباره 

خود را بازسازی می کنند.
الجزیره همچنین از نامه هــای درزپیدا کرده از 
وزارت خارجه مصر درباره هماهنگی کشــورهای 
محاصره کننده برای حمله به قطر و سازمان های 

اقتصادی آن پرده برمی دارد.  
در این مســتند بــه جزییــات ممنوعیت های 
اعمال شــده از ســوی توئیتر علیه 2۷۱ حساب 
جعلی مرتبــط با شــرکتی به نــام »دات دو« 
)DotDev( اشــاره می شود، »شــرکتی که در 
امــارات و مصــر بــرای هــدف گرفتــن قطر و 

کشــورهای دیگــری مانند ایــران کار می کند« 
.بر اســاس این گزارش، توئیتر توانسته ۴2۴۸ 
حســاب جعلی را به صورت جداگانه برای هدف 
گرفتن قطر و یمــن کار می کرده انــد، ببندد و با 
وجود بســتن هزاران حســاب، حمله به قطر با 
 هزاران توئیت از حســاب های جعلی دیگر ادامه 

پیدا کرده است.
الجزیره افزود، توئیتر در اقدامی دیگر موفق شد 

یک شــبکه متشــکل از ۸۸ هزار حساب مرتبط 
با شرکتی سعودی به نام »ســماءات« را ببندد 
اما به محض بســته شــدن، این حســاب ها با 
جایگزین هــای دیگری فعالیت خود را از ســر 

گرفتند.
بر اساس این گزارش، از بارزترین هشتگ هایی 
که »قطرلیکس« و »دات دو« استفاده کرده اند 
»تنظیم الحمدین« بوده که در طول ســه سال 
محاصره قطــر بیش از ســه میلیون حســاب 

توئیتری آن را به کار برده اند.
چهــار کشــور عربســتان ســعودی، امــارات، 
بحریــن و مصــر از تاریــخ پنج ژوئــن 2۰۱۷ ) 
۱۵ خــرداد ۱۳۹6( بــه بهانــه حمایــت قطر از 
تروریســم، رابطه با ایران و ترکیه و برنامه های 
شــبکه الجزیــره، روابــط دیپلماتیــک خود را 
 با قطر قطــع کرده و ایــن کشــور را در محاصره

 قرار دادند.

چهره روزمستند »الجزیره«؛ مستندی از برنامه های کشورهای محاصره کننده قطر

وضعیت مرز بیله سوار عادی است
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی گفت: شــرایط در پایانه مرزی بیله سوار عادی است و تردد ها همچون 
چند ماه گذشته در جریان است.ابوالفضل عمویی، اظهار کرد: هیئتی از کمیسیون امنیت ملی به منطقه 
مرزی ایران و جمهــوری آذربایجان برای 
بررســی تحوالت اخیــر در منطقه قره باغ 
سفر کردند، این سفر در پی مناقشات اخیر 
بین جمهوری آذربایجان و ارمنســتان و 
تحوالت اتفاق افتاده در این منطقه رخ داد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شــورای اسالمی با بیان 
اینکه حضور هیئت کمیسیون امنیت ملی 
در استان اردبیل در ادامه بازدید از مناطق 
مرزی صورت گرفت، اظهار کرد: ما از پایانه 
بیله سوار بازدید کردیم که آقای جهانگیرزاده نماینده پارس آباد هم حضور داشت، شرایط در پایانه مرزی 
بیله سوار عادی است و تردد ها همچون چند ماه گذشــته در جریان است.سخنگوی کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به حضور هیئتی از این کمیسیون در جلسه شورای تامین استان 
اردبیل گفت: در این جلسه نمایندگان دســتگاه های نظامی، انتظامی، امنیتی و سیاسی استان به ارائه 
اطالعات و نظرات خود درباره تحوالت مرتبط با درگیری بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان پرداختند. 

ادعاهای دبیرکل اتحادیه عرب علیه ایران
دبیرکل اتحادیه عرب، ایران و ترکیه را به دخالت در کشورهای عربی و تهدید امنیت ملی عربی متهم 
کرد.به گزارش روزنامه الخلیج، احمد ابوالغیط، دبیرکل اتحادیه عرب با بیان این که منطقه در مرحله 
ای به سر می برد که از نظر حجم تهدیدات و چالش ها بی نظیر است، آن چه آن را دخالت های منطقه 
ای دو کشــور ایران و ترکیه می خواند را باعث تهدید امنیت ملی عربی دانســت.وی در گفت وگو با 
رسانه ها مدعی شد: دخالت های ایران و ترکیه امنیت ملی بسیاری از کشورهای عربی بلکه امنیت 
ملی تمام کشورهای عربی را تهدید می کند و ما سرزمین هایی داریم که توسط نیروهای نظامی و 
شبه نظامی وابسته به این دو کشور اشغال شده اند.ابوالغیظ در ادامه مدعی شد که هدف دخالت 
های ایران و ترکیه ایجاد بی ثباتی داخلی و تهدید امنیت ملی است.دبیرکل اتحادیه عرب همچنین 

تصمیمات حوثی های یمن را به تهران مرتبط دانست.

اتهام وزیر جنگ اسراییل درباره ایران و ترکیه
وزیر جنگ رژیم صهیونیســتی در مصاحبه با خبرنگاران عربی ضمن متهم کردن ایران و ترکیه به 
بی ثبات کردن منطقه غرب آسیا، مدعی شــد که ابزارهایی را برای مقابله با تهران و آنکارا در اختیار 
دارند.»بنی گانتز« وزیر جنگ رژیم صهیونیســتی  در این مصاحبه با متهم کردن ایران و ترکیه به 
بی ثبات سازی منطقه غرب آســیا و تالش برای تضعیف توافق های سازش امارات و بحرین، ادعا 
کرد: »]آنها[ مخالف ترویج صلح در منطقه هستند و از ستیزه جویی منطقه ای حمایت می کنند«.بر 
این اساس، وی ترکیه را به دامن زدن به بحران جنگ داخلی در لیبی، تنش زایی با یونان و قبرس در 
شرق بر سر حفاری های اکتشاف نفت و گاز در شرق مدیترانه و دخالت در بحران سوریه متهم کرده و 
مدعی شد روابط نزدیک آنکارا با جنبش مقاومت اسالمی فلسطین »حماس« نیز باعث شده ثبات 
در منطقه از بین برود.به نوشته تایمز اسراییل، وزیر جنگ تل آویو با بیان اینکه مقابله با ترکیه به دلیل 
عضویت آن در سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( پیچیده شده است، توضیح داد: »پس ما باید 
تمام گزینه هایی را که داریم در نظر بگیریم و سعی کنیم از طریق فشارهای بین المللی برای دست 

کشیدن آنها از تروریسم مستقیم، اعمال نفوذ کنیم«.

کافه سیاست

عضو مجلس خبرگان رهبری:

ازتجربه برجام عبرت 
نمی گیرند

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: جنگ 
روانی همراه با تحریــم اقتصادی اوضاع 
را نابسامان کرده اســت و به نظر من باالتر 
از تحریــم اقتصــادی، بی برنامگی دولت 
باعث شده که به تحریم ها دامن زده شود.

آیت ا...عباس کعبی بیان کرد: متاســفانه 
یکی از اشتباهات راهبردی در این دولت، 
گــره زدن حل مشــکالت اقتصادی مردم 
بــه قراردادهایی بــا بیگانــگان و به ویژه 
عبرت نگرفتن از تجربه تلخ برجام اســت 
و تعجب من این است که چرا دولتمردان 
از تجربه تلــخ برجام عبــرت نمی گیرند. 
راه درســت در این شــرایط این است که 
دشــمن را در تحریــف حقایق شکســت 
دهیم تا جلوی جنــگ اقتصادی و تحریم 
را بگیریم.وی تاکیــد کرد: دولت باید برای 
احیای ظرفیت ها و امکانات منابع مادی، 
ثروت هــا و ســرمایه های ملــی در جهت 
تامین مصالــح و ارائه خدمــات عمومی 
تــالش و برنامه ریــزی کنــد و همچنین 
دولت باید دنبال ایجــاد فرصت های برابر 
و بــدون تبعیض بــرای عموم مــردم در 
جهت مشــارکت در تولید و احیای منابع و 
ثروت های ملی باشد. دولت باید با طراحی 
دقیق و مدیریت عادالنه بیت المال، بودجه 
و منابع عمومی را به ویژه در جهت حمایت 
از اقشــار ضعیــف و تامیــن حداقل های 
معیشــتی مردم و رفع فقــر و محرومیت 
پیش ببرد.وی در پایان خاطرنشــان کرد: 
جنگ روانــی همراه با تحریــم اقتصادی 
باعث نابسامانی اوضاع شده است و به نظر 
من باالتر از تحریم اقتصادی، بی برنامگی 
اقتصادی از یک طرف و نداشــتن سامانه 
ملی اسراف بر بازار و طرح رونق کسب و کار 
باعث شده که به تحریم ها دامن زده شود. 
به خصوص اینکه در جنــگ روانی برخی 
به مقوله تحریف حقایــق توجه نمی کنند 
و ممکن است همســو با طراحی دشمن 

حرف بزنند.

ترامپ در برابر یک دو راهی سخت قرار دارد، یا با 
همدردی از جانب ملت آمریکا به خاطر ابتالیش به 
ویروس کرونا مواجه می شود، یا اینکه مجبور است از 
بایدنی حمایت کند، که بار ها تاکید کرده است ترامپ 
افراط گرا و بی توجه است، چرا که بدون در نظر گرفتن 

سالمت عمومی، بر بازگشایی دوباره کشور اصرار دارد

بین الملل

شهرداری قهجاورستان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره ۹۹/۱۱۹/ق/ش 
مورخ ۱۳۹۹/6/۴ شورای اسالمی شهر قهجاورستان عملیات اجرای فاز 
اول پارک کوهستان شهر قهجاورستان با اعتبار ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال را به 

پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید:
پیشنهاد دهندگان می توانند برای دریافت اسناد مناقصه همه روزه بجز 
ایام تعطیل از تاریخ درج آگهی تا پایــان وقت اداری مورخ ۹۹/۷/2۴ به 

شهرداری مراجعه و اسناد را دریافت نمایند.
تلفن تماس شهرداری قهجاورستان: ۳۵۷۷66۱۱

زمان تحویل پیشنهادات تا ۱۳۹۹/۷/2۷
زمان بازگشایی پیشنهادات: ۱۳۹۹/۷/2۹

ضمنا هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد و کمیسیون در رد 
یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

آگهی مناقصه
شهرداری 

قهجاورستان

مصطفی حسینی- شهردار قهجاورستانم الف:1004076

نوبت دوم

شهرداری فالورجان به استناد  مصوبه شماره ۵/۷2۹ مورخ ۹۹/۰6/۳۱ شورای اســالمی شهر فالورجان در نظر دارد ملک کارگاهی با متراژ ۱2۴۰ 
متر مربع واقع در فالورجان خیابان مالصدرا طبق شرایط ذیل بر اساس قیمت کارشناسی به صورت اجاره به متقاضی واجد شرایط برای مدت یکسال 

شمسی واگذار نماید.
- قیمت پایه اجاره بر اساس قیمت کارشناسی ماهیانه مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد که باالترین مبلغ پیشنهادی برنده مزایده خواهد بود.

- شرکت کنندگان باید آخرین قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۹/۰۸/۰۳ به دبیرخانه حراست شهرداری تحویل نمایند.
- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

- جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی www.falavarjan.ir مراجعه فرمائید.

آگهی مزایده

جواد نصری- شهردارم الف:1012403

نوبت اول
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47 هزار نفر مجاز به دریافت مسکن ملی در اصفهان شدند
مدیرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهان با بیان اینکه امیدواریم تا پایــان این دولت متروی 
بهارســتان راه اندازی شــود، گفت: حدود ۶۸ هزار ثبت نامی در طرح مســکن ملی داشــته ایم 
که ۴۷ هزار نفر مجــاز به دریافت مســکن شــده اند.علیرضا قاری قــرآن در زمینــه اقدامات 
حوزه مســکن آن را با طرح اقدام ملی مســکن توضیح داد که از تعداد 10۸ شهرســتان استان، 
59 شهرســتان پوشــش داده شــده اســت بدین صورت که زمین هــای دولتــی را در اختیار 
می گذاریم و تجهیزات و تســهیالت آن نیز به صــورت وام به متقاضیان کمک خواهد شــد. در 
شــهر اصفهان ســعی شــده در این اقدام ملی هیچ نقطه ای باردار نشــود و تنها در شهرک های 
اطراف مانند بهارســتان و یا شاهین شــهر این طرح عملیاتی شــود. حدود یک سوم متقاضیان 
در ایــن دو بخش انجام شــده اســت و حدود ۶۸ هــزار ثبت نامی داشــته ایم و ۴۷ هــزار نفر 
مجاز به دریافت مســکن شــده اند که یک ســوم از آنها در دو شــهر بهارســتان و شاهین شهر 
 هســتند و مابقی آنها در شهرســتان های فوالدشــهر و مجلســی و سایر شهرســتان های دیگر

 تقسیم شدند. 

احداث 213 هکتار گلخانه جدید در استان
وســعت گلخانه های اســتان اصفهان از مرز دوهــزار هکتار عبــور کرد.معاون بهبــود تولیدات 
گیاهی سازمان جهاد کشــاورزی اســتان اصفهان گفت: امســال با احداث ۲1۳ هکتار گلخانه 
جدید در این اســتان، وســعت گلخانه ها به دوهــزارو 50 هکتار رســید.اصغر رســتمی، تولید 
ســاالنه محصوالت گلخانه ای شــامل انواع ســبزی و صیفــی، گل و گیاهان زینتــی را در این 
اســتان ۳0۲ هزار تن بیان کرد و افزود: وســعت ســاالنه کشــت این محصول در استان بیش 
از ۶۸ هکتــار در ۷0 واحد تولیدی بــا تولید 1۳ هزار تن در ســال و اکنون این اســتان در جایگاه 
ســوم تولید محصوالت گلخانه ای کشــور قرار گرفته اســت.وی با اشــاره بــه آخرین وضعیت 
کشــت های گلخانه ای در اســتان، از مهم ترین مزایای کشــت های گلخانه ای را تولید خارج از 
فصل یا مکان طبیعی با افزایــش عملکرد در هر هکتــار، افزایش بازدهی مصــرف آب، امکان 
تولید محصول سالم و اشــتغال زایی باال در واحد ســطح بیان کرد و گفت: این اســتان با تولید 
ساالنه گل شــاخه بریده حدود ۷۴ میلیون شاخه و گل های نشــایی، فصلی با تولید ۶5 میلیون 
 نشــاء رتبه چهارم کشــور را به خود اختصاص داده و در زمینه تولید گل شــب بو هــم جایگاه ن

خست کشور را دارد.

60 واحد صنعتی در اصفهان به چرخه تولید بازگشت
مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی اصفهان از احیــا و راه اندازی مجدد حــدود ۶0 واحد 
صنعتی کوچک و متوســط در این اســتان در ۶ ماه نخســت ســال جاری خبر داد.محمد جواد 
بگی افزود: این واحدهای صنعتی به دلیل مشــکالت مختلف مانند تامین ســرمایه در گردش، 
فرســوده و قدیمی بودن ماشــین آالت راکد بودند؛ اما با حمایت های صــورت گرفته به چرخه 
تولید بازگشــتند و فعال شــدند.وی با تاکید بر اینکه حمایت از صنایع کوچک و متوسط به ویژه 
در شرایط ناشــی از شــیوع بیماری کرونا از اولویت های اســتان اصفهان اســت، اظهار داشت: 
حفظ واحدهای صنعتی موجود و احیای واحدهای تولیدی غیــر فعال از مهم ترین برنامه های 
دولت یازدهم و دوازدهم اســت که برای این کار مشــکالت آنها شناســایی و برای رفع آن اقدام 
می شود.بگی خاطرنشان کرد: تعدادی از واحدهای احیا شده در ســال جاری از طریق دریافت 
تسهیالت با ثبت نام در سامانه بهین یاب مورد حمایت قرار گرفتند.وی اضافه کرد: این واحدهای 
صنعتی به دالیل مختلــف تعطیل شــده بودند؛ اما پــس از دریافت تســهیالت و تحقق تامین 
 سرمایه در گردش یا نوســازی ماشــین آالت و تجهیزات یا از طریق روش های دیگر راه اندازی

 مجدد شدند.

وقتی برند سازی و صنایع تبدیلی برای سیب سمیرم جدی گرفته نمی شود؛

بوی سیب و طعم بی توجهی

اینکه سیب تولید شده در استان اصفهان  مرضیه محب رسول
چقــدر در بازارهای داخلــی و خارجی پر 
طرفدار است و تمرکز بر تولید و فروش جهانی آن تا چه حد می تواند در 
منطقه محرومی مانند سمیرم اشتغال و پیشرفت اقتصادی ایجاد کند، 
هیچ فرقی در اصل ماجرای چرخه معیوب تولید و توزیع و فروش این 

فرآورده کشاورزی نداشته و ندارد.
 سال هاست با شــروع فصل پاییز اعداد و ارقام رو به افزایشی از تلف 
شــدن محصوالت بدون خریدار یا ضرر و زیان باغداران از تولید سیب 
مرغوب سمیرم در رســانه ها منعکس می شــود در آن سو مردم هم 
هر ســال باید این ســیب ها را با قیمت هــای غیر واقعی تــر و گران 
تری بخرند و همیشــه با بر چســب صادراتی بودن و کمیاب شــدن 
این میوه دالالن بــه راحتی ســودهای چند برابری از گران فروشــی 
ســیب به جیب می زنند و البته مســئوالنی که هر ســاله از لزوم راه 
اندازی صنایــع تبدیلی، قطع چرخه داللی و حمایــت از باغداران برای 
توســعه کشــت این محصول صحبت می کنند؛ اما در عمل آب از آب 
تکان نمی خورد. نه خبری از گســترش صنایع تبدیلــی به عنوان یک 
نیاز ضروری در ســمیرم و کل استان هست و نه تالشــی برای یافتن 
 بازارهــای جدید در ســطح بین المللــی و حمایت از صــادر کنندگان

 صورت می گیرد.  اما مشکالت سیب ســمیرم تنها به همین جا ختم 
نمی شود؛ سابقه باغداری سیب در سمیرم شاید به چندین دهه برسد 
اما هنوز که هنوز است کارخانجات تولید وسایل و لوازم بسته بندی سیب 
مانند سبد، شانه و گراف در این شهرستان وجود ندارد و کشاورز سمیرمی 
مجبور است به عنوان مثال سبد بسته بندی را به قیمت کیلویی ۳۷ تا 
۴5 هزار تومان خریداری کند در صورتی که همین ســبد در اشنویه که 
کارخانه ساخت آن در این شهرستان وجود دارد، به قیمت کیلویی ۲۳ 
تا ۲5 هزار تومان عرضه می شود. متاسفانه در این بین عدم هماهنگی و 
عدم وحدت کشاورزان با اقداماتی نظیر تاسیس شرکت تعاونی، فرصتی 
برای سودجویان به وجود آورده تا با حداقل قیمت سیب درختی سمیرم 

را از تولیدکنندگان خریداری کنند.
نماینده مردم ســمیرم در مجلس شــورای اســالمی نیز در گفت وگو 
با صاحب نیوز با اشــاره به این که هم اکنون ســیب درختی سمیرم و 
محصوالت جانبــی و تبدیلی آن با نشــان هایی غیر از نام ســمیرم به 
بازارهــای داخلی و خارجی عرضه می شــود تصریح کــرد: هماهنگی 
و ســاماندهی عرضه تولیدات ســمیرم به عنوان یکــی از بزرگ ترین 
تولیدکننده های سیب درختی در کشور با نشان تجاری سمیرم می تواند 
به خودی خود به این کاال ارزش بیشتری داده و راه کسب ارزش افزوده 

از محصوالت تبدیلــی آن را فراهم کند.اصغر ســلیمی افزود: نشــان 
تجاری موجب باال رفتن ارزش محصوالت می شود اما نه تنها در رابطه 
با سیب درختی سمیرم بلکه در بســیاری دیگر از محصوالت کشور این 
اتفاق نیافتاده و مثال ما شاهد آن هســتیم که زعفران خالص و ممتاز 
ایرانی با نام کشــور دیگری به بازارهای جهانی عرضه می شــود که این 
 مســئله توجه بیش از پیش و برنامه ریزی وزارت جهادکشــاورزی را 

می طلبد.
 صادرات و برند سازی چه در سال هایی که سیب سمیرم سهم باالیی از 
بازارهای جهانی را داشت و چه طی سال های اخیر که به واسطه تحریم 
ها مشتریان چندانی در ســطح جهانی برای این محصول باقی نمانده 
است، همواره بنا بر صادرات فله ای و یا در نهایت بسته های کارتنی بوده 
و چیزی به نام سیب سمیرم و برندهای خاص برای آن  شکل نگرفته 
است. حاال در آستانه برداشت این محصول دیگر بازار های داخلی هم 
به دلیل گرانی چندان هواخواهی ندارد این وضعیت در حالی است که 
کارشناسان می گویند امسال کیفیت و مرغوبیت سیب های برداشت 
شــده به دلیل بارندگی ها و آبیاری مناســب بهتر از سال های گذشته 
است که دیگر این سیب نه چندان به مذاق کشاورزان خوش می آید و 

سودآوری دارد و نه برای مردم آنچنان در دسترس است.  

معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری اصفهان 
گفت: قصد داریم تمام راه های اســتان را از مرکز به 
شهرستان ها از راه اصلی به راه بزرگراهی تبدیل کنیم تا 
جاده ها از یک بانده به دو بانده و از دو بانده به ۴ بانده 
تبدیل شوند.حجت ا... غالمی، اظهار کرد: شرایطی که 
هم اکنون کشور در آن قرار دارد سخت است و تحریم 
های ظالمانه برضد ایران وضع شده که این تحریم ها 
بر تمام فعالیت های اقتصادی کشور اثر منفی گذاشته 
و در نتیجه منجر به کاهش درآمدهای ارزی و ریالی 

دولت شــده و به نوعی درآمدهای نفتی و مالیاتی را 
کاهش داده است . این دوران حتی از دوران ۸ ساله 
جنگ هم سخت تر اســت.وی با بیان اینکه با وجود 
این مشــکالت هیچ گاه پروژه های عمرانی متوقف 
نشده است، افزود: منابعی که عمدتا باید برای پروژه 
ها تامین کنیم بخشــی از آن منابع دولتی اســت که 
15۴0 میلیارد تومان است و این مبلغ ناکافی است. به 
همین دلیل توانستیم برای پروژه های نیمه تمام 1۴00 
میلیارد تومان اعتبار جذب کنیــم که در کل اعتبارات 
عمرانی را تقریبا به ۳ هزار میلیارد تومان می رساند.

معاون عمرانی اســتانداری اصفهان گفت: بخشی از 
این اعتبارات نیز در شــهرداری ها تامین می شــود. 
10۸ شهرداری اســتان اصفهان ۸ هزار میلیارد تومان 

درآمدزایی دارند که ۶0 درصد این اعتبار به پروژه های 
عمرانی اختصاص دارد.وی افزود: با توجه به کمبود 
آب باید برای این مشــکل اقداماتــی انجام دهیم و 
چون مصرف آب بیشتر در بخش کشاورزی است باید 
صرفه جویی در آب و الگوی کشت مناسب با توجه به 
اقلیم خشک را مورد توجه قرار دهیم. معاون عمرانی 
استانداری اصفهان تصریح کرد: پروژه بهشت آباد نیز 
در حال برنامه ریزی است که تاییدیه مطالعاتی آن را 
از وزارت نیرو گرفته ایم که تحویل محیط زیست شده 
است. همچنین پروژه ســاماندهی رودخانه زاینده 
رود را در دســتور کار داریم و برای ساماندهی آن 50 
میلیارد تومان هزینه شــده تا برای ســال 1۴00 پرت 

آب سامان یابد.

معاون امور عمرانی استانداری اصفهان:

زمان مشخصی برای اتمام قطار اصفهان-تهران اعالم نمی کنیم

خبر روز

نشان تجاری موجب باال رفتن ارزش محصوالت می شود 
اما نه تنها در رابطه با سیب درختی سمیرم بلکه در بسیاری 
دیگر از محصوالت کشور این اتفاق نیافتاده و مثال ما شاهد 
آن هستیم که زعفران خالص و ممتاز ایرانی با نام کشور 

دیگری به بازارهای جهانی عرضه می شود 

 درخواست اتاق بازرگانی عربستان برای بایکوت 
کاالهای ترکیه

مدیر اتاق بازرگانی عربســتان ســعودی در بحبوحه افزایش تنش های سیاسی میان دو قدرت 
منطقه ای، خواســتار بایکوت کاالهای ترکیه شد.عربســتان ســعودی و ترکیه ســال هاســت 
بر ســر سیاســت خارجی و رویکرد در 
قبال گروه های سیاســی اختالف نظر 
دارنــد. قتل جمال خاشــقچی، منتقد 
برجسته ریاض در کنسولگری عربستان 
سعودی در اســتانبول که سال ۲01۸ به 
وقوع پیوست، این تنش ها را به شدت 
افزایش داد.این دو کشور اوایل امسال 
برخی از وب سایت های خبری یکدیگر 
را مسدود کردند.اجالن االجالن، بازرگان 
سعودی در توئیتی نوشت: بایکوت هر 
موردی که به ترکیه مربوط می شود اعم از واردات، ســرمایه گذاری یا گردشگری، مسئولیت هر 
بازرگان و مصرف کننده سعودی در واکنش به ادامه خصومت دولت ترکیه در قبال سران ماست.

بیش از یک سال است که برخی بازرگانان سعودی و ترکیه از بایکوت غیررسمی واردات ترکیه از 
سوی دولت عربستان سعودی صحبت می کنند. 

سایه کرونا روی بازار کار آلمان
نرخ بیکاری آلمان در اوج چهارساله ماند.تا پایان ماه آگوست متوسط نرخ بیکاری در بزرگ ترین 
اقتصاد اروپا به ۴.۴ درصد رسید که در مقایســه با ماه قبل 0.1 درصد افزایش یافته است تا بدین 
ترتیب باالترین نرخ بیکاری آلمان از فوریه ۲01۶ تاکنون به ثبت برسد.طی این مدت شمار افراد 
بیکار آلمانی با 0.5 درصد افزایش نســبت به ماه قبــل یک دو میلیون و 9۶0 هزار نفر رســیده و 
جمعیت شاغالن نیز در آلمان در این مدت با 0.1 درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ۴۲ میلیون و 
۲50  هزار نفر رسیده است. در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، شمار بیکاران آلمانی 1.۴ درصد 
بیشتر و شمار افراد شاغل 1.5 درصد کمتر شده است.متوسط نرخ بیکاری در آلمان طی بازه زمانی 
19۴9 تا ۲019معادل 5.5۴ درصد بوده که باالترین رقم ثبت شــده مربوط به آوریل 1950با 11.5 

درصد و کمترین رقم ثبت شده نیز مربوط به مارس 199۶ با 0.۴ درصد بوده است.

 »سونی« هم خواستار ازسرگیری همکاری با 
»هوآوی« شد

شرکت های »سونی« و »کیوکسیا«، به علت خطر مواجه شدن با خسارات قابل توجه در اثر تحریم 
های گسترده آمریکا علیه هوآوی، خواستار دریافت مجوز از واشنگتن برای ادامه فعالیت تجاری 
با این غول فناوری چینی شــدند.روزنامه نیکی بدون توضیح اینکه چه زمانی درخواست ها ارائه 
شده است، گزارش داد این دو شرکت هنوز از مقامات آمریکایی مجوزی دریافت نکردند.اگر این 
دو شرکت نتوانند مجوز الزم را کسب کنند، باید تالش کنند تا خأل ناشی از خسارت عدم فروش به 
این تولیدکننده چینی تجهیزات مخابراتی را پر کنند.هوآوی، دومین خریدار بزرگ سنســورهای 
تصویری سونی برای گوشــی های هوشمند پس از اپل اســت و حدود ۲0 درصد فروش آن را به 
خود اختصاص داده است.خسارت ناشــی از دست دادن چنین مشــتری بزرگی به پیامدهای 
 پس از شــیوع کرونا که به شــدت به بخش  سنســورهای تصویری سونی آســیب زده، افزوده 

خواهد شد.

کافه اقتصاد

بین الملل

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی جامع صنعت ساختمان طی روزهای چهاردهم تا هفدهم آبان ماه امسال در محل دائمی برپایی نمایشگاه های بین المللی 
استان اصفهان برگزار می شود.مجری برگزاری این نمایشگاه با اشاره به اینکه نمایشگاه جامع صنعت ساختمان امسال با گستردگی و انسجام بیشتری برگزار 
می شود، گفت: این نمایشگاه که تاکنون بیست و دو دوره از آن برگزار شده به عنوان یکی از نمایشــگاه های تخصصی مهم و پر مخاطب در سطح کشور شناخته 
می شود و شرکت های بسیاری عالقه مند به حضور در آن و ارائه محصوالت و خدمات خود هستند.علیرضا آموخته با بیان اینکه تاکنون حضور ۸0 شرکت در بیست 
و سومین نمایشگاه بین المللی جامع صنعت ساختمان اصفهان قطعی شده است، افزود: تاکنون ظرفیت شش هزار و ۲00 مترمربع فضای مفید این نمایشگاه 

تکمیل شده اما پیش بینی می شود با توجه به زمان باقی مانده تا آغاز نمایشگاه، تعداد شرکت های حاضر در این رویداد نمایشگاهی افزایش یابد.
وی، درباره زمینه فعالیت  شرکت های حاضر در نمایشگاه ســاختمان اصفهان تصریح کرد: شرکت های فعال در زمینه تولیدات و محصوالت دکوراسیون داخلی 
خانه و آشپزخانه، نما و پوشش های خارجی ســاختمان، تجهیزات الکتریکی و مکانیکی، محصوالت مرتبط با سبک سازی و مقاوم سازی ساختمان، مصالح 
اولیه ساختمانی و تولیدات مربوط به بهینه سازی مصرف انرژی ساختمان در این نمایشــگاه حضور خواهند داشت و محصوالت، خدمات و دستاوردهای خود 

را به نمایش می گذارند.

برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان اصفهان از 14 تا 17 آبان ماه

رکوردشکنی در 
تولید ماسک

با افتتاح فاز توسعه ای کارخانه 
تولید ماسک ســتاد اجرایی 
فرمــان امــام)ره(، ضمــن 
افزایــش کیفیــت ، ظرفیت 
تولید ماسک بهداشتی دراین 
مجموعه به 5میلیون ماسک 

درروز رسید. 

وز عکس ر

عکس: فارس

مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان:

رونق صنعت گردشگری 
نیازمند تبلیغ هوشمند 

است
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری اصفهان گفت : رونق صنعت 
گردشگری در شرایط نامشخص بودن رفع 
ویروس کرونا نیازمند تبلیغات گســترده 
برای سفر هوشمند به جای در خانه ماندن 
است.فریدون اللهیاری افزود: گردشگری 
و سفر هوشمند به معنای استفاده از هتل 
ها و تجهیزات گردشــگری با رعایت کامل 
دســتورالعمل های بهداشــتی و به نوعی 
سفری ایمن و مطمئن اســت.وی با بیان 
اینکه این نوع ســفر با ســفرهای سامان 
نیافته بسیار متفاوت است، بیان کرد:  این 
در حالی است که شــیوع کرونا و تبلیغات 
گســترده با عنوان »درخانه بمانیم« از یک 
ســو موجب خسارت ســنگین به صنعت 
گردشــگری و از ســوی دیگــری موجب 
رکود صنایع وابســته به آن شده است.وی 
یادآور شد: نبود گردشگر خارجی و تورهای 
گردشــگری و کاهش بسیار سفرهای بین 
شــهری و گردشــگران داخلی همچنان از 
اواخر سال گذشــته تاکنون این صنعت را 
با مشکالت عدیده ای بســیار مواجه کرده 
است.وی با اشــاره به اینکه گردشگری در 
اصفهان همانند سایر استان های کشور به 
اســتثنای استان های ســاحلی همچنان 
بی رونق اســت، گفت: صنایــع و هنرهای 
دســتی اصفهان از ترکش این بی رونقی 
در امان نمانده اســت.به گفته وی، با توجه 
به اینکه گردشــگری در اقتصاد کشور سهم 
مهمی دارد، بخشی از گردشگری مشاغل 
مهم آن هستند مانند دفاتر خدمات سفر، 
هتل ها، سایر اقامتگاه ها شامل سنتی و بوم 
گردی و مهمان پذیر و به عالوه راهنمایان تور 
که مستقیم با گردشگری مرتبط هستند و 
از آن طرف هم مشاغل متاثر از گردشگری 
است زیرا وقتی که گردشگر در شهر حضور 
می یابد از ســایر خدمات آن شهر هم بهره 

می برد.
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آگهی

مفاد آراء
7/66 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

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

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

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض . دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند
 1( رای شماره 139960302034006641 هیأت اول0 سید جواد محتشمیان فرزندسید 
محمد بشماره  شناسنامه 1124 صادره از کاشان بشماره ملی 1261523148 -  ششدانگ 
قطعه زمین محصور  مشتمل بر انباری بمساحت 113/31مترمربع بشماره1 فرعی از پالک 

1573- اصلی واقع در بخش 1 کاشان)مالکیت رسمی( 
2( رای شــماره 13996030203406001 هیأت اول0 ســید حمید رضــا کامل فرزند 
سید علی اصغربشــماره  شناسنامه 420 صادره از کاشان بشــماره ملی 1262292883 
-  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 276/29مترمربع بشماره8 فرعیاز پالک 3344 – اصلی 
تشکیل شده ازشــمارههای 4 فرعی از3344 و 1 فرعی از  3309- اصلی واقع در بخش 

1 کاشان)مالکیت رسمی( 
3( رای شــماره 139960302034006154 هیأت اول0 عباس تنباکوکار  فرزند محمد 
بشماره  شناسنامه 0 صادره از کاشان بشــماره ملی 1250523923 -  ششدانگ یکباب 
مغازه بمساحت 44/78مترمربع بشماره15 فرعی مجزی از 13  فرعی از پالک 4347- 

اصلی واقع در بخش 1 کاشان)مالکیت رسمی( 
4( رای شماره 139960302034005582هیأت اول. عذرا کبریتی فرزند میرزا بشماره 
شناسنامه 1452 صادره از نطنز به شــماره ملی1239299230 -  ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 144/45 مترمربع بشماره 3510 فرعی مجزی از 1508  فرعی از پالک1- اصلی 

واقع در چهارباغ بخش 2 کاشان )مالکیت رسمی (
5( رای شماره 139960302034005765هیأت دوم. محمد داود آبادی فرزند اکبر بشماره 
شناسنامه 343 صادره از کاشان به شماره ملی1261693019 -  ششدانگ یکباب  مغازه 
بمساحت 25/30 مترمربع بشماره 12049 فرعی مجزی از 22  فرعی از  پالک 2- اصلی 

واقع در صالح آباد بخش 2 کاشان )خریداری از اکبر داود آبادی (
6( رای شــماره 139960302034005763هیأت دوم. ملیحــه داود آبادی فرزند اکبر  
بشماره شناسنامه 6901 صادره از کاشان به شــماره ملی1260575462 -  سه دانگ از  
ششدانگ یکباب  مغازه بمساحت 24/88 مترمربع بشماره 12050  فرعی  مجزی از 22  
فرعی از پالک2- اصلی واقع در صالح آباد بخش 2 کاشان )خریداری از اکبر داود آبادی (

7( رای شــماره 139960302034005764هیأت دوم. معصومه داود آبادی فرزند اکبر 
بشماره شناسنامه 6902 صادره از کاشان به شــماره ملی1260575470 - سه دانگ از 
ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 24/88 مترمربع بشماره 12050  فرعی  مجزی از 22  
فرعی از پالک2- اصلی واقع در صالح آباد بخش 2 کاشان )خریداری از اکبر داود آبادی (

8( رای شــماره 139960302034005766هیأت دوم. ملیحــه داود آبادی فرزند اکبر  
بشماره شناسنامه 6902 صادره از کاشان به شــماره ملی1260575462 - سه دانگ از 
ششدانگ یکباب مغازه بمســاحت 28/30 مترمربع بشماره 12051 فرعی  مجزی از 22  
فرعی از پالک2- اصلی واقع در صالح آباد بخش 2 کاشان )خریداری از اکبر داود آبادی (

 9( رای شــماره 139960302034005769هیأت دوم. معصومه داود آبادی فرزند اکبر  
بشماره شناسنامه 6901 صادره از کاشان به شــماره ملی1260575470 -  سه دانگ از  
ششدانگ یکباب  مغازه بمساحت 28/30 مترمربع بشماره 12051  فرعی  مجزی از 22  
فرعی از پالک2- اصلی واقع در صالح آباد بخش 2 کاشان )خریداری از اکبر داود آبادی (

10( رای شماره 139960302034005254 هیأت دوم0 مرضیه قربانی حسنارودی فرزند 
محمد  بشماره شناسنامه 687 صادره از کاشان به شماره ملی 1260942341- ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 109/80 مترمربع بشماره 786 فرعی از پالک 3- اصلی واقع در غیاث 

آباد  بخش 2 کاشان )مالکیت رسمی(
 11( رای شــماره 139960302034006826 هیأت اول0 مسکن کارکنان شهرداری 
کاشان بشناسه ملی10260052968 - ششدانگ  قطعه زمین  مشتمل بر چند باب خانه 
بمساحت 15798/60 مترمربع بشــماره 1942 فرعی مجزی از 1878 فرعی  از پالک 

10- اصلی واقع در اقبالیه  بخش 2 کاشان )مالکیت رسمی( 
12( رای شماره 1399603020340032050 هیأت دوم 0 منصوره تابنده فرزند محمد 
مهدی بشماره شناســنامه 73  صادره از کاشان به شــماره ملی 1262118875-  سه 
دانگ از ششدانگ یکبابخانه  بمســاحت 171/05 مترمربع بشماره 9403 فرعی مجزی 
از 759 فرعی از پالک 11- اصلی واقع در زیدی  بخش 2 کاشــان) خریداری از حسین 

تخم قندکار(
13 ( رای شماره 1399603020340032049 هیأت دوم 0 مهدی صفائی منش فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 49666  صادره از کاشان به شماره ملی 1260486710-  سه 
دانگ از ششدانگ یکبابخانه  بمســاحت 171/05 مترمربع بشماره 9403 فرعی مجزی 
از 759 فرعی از پالک 11- اصلی واقع در زیدی  بخش 2 کاشــان) خریداری از حسین 

تخم قندکار(
14 ( رای شماره 139960302034005072 هیأت اول 0 راضیه بیکی فرزند حسینعلی 
بشماره شناسنامه 1744 صادره از کاشان به شــماره ملی 1261870174- سه دانگ از 
ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 170/15 مترمربع بشماره 10263 فرعی مجزی از 430 

فرعی از پالک 11- اصلی واقع در زیدی  بخش 2 کاشان) مالکیت رسمی( 
15( رای شماره 139960302034005071 هیأت اول 0 محمد شاه باالیی فرزند رمضان 
بشماره شناسنامه 919  صادره از کاشان به شــماره ملی 1261748395- سه دانگ از 
ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 170/15 مترمربع بشماره 10263 فرعی مجزی از 430 

فرعی از پالک 11- اصلی واقع در زیدی  بخش 2 کاشان) مالکیت رسمی(
16( رای شماره 139960302034005055 هیأت اول 0 زهرا دشت ناجی آبادی فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 6711  صادره از کاشان به شماره ملی 1263379621-  ششدانگ 
یکبابخانه  بمساحت 136/82 مترمربع بشــماره 10264 فرعی مجزی از 505 فرعی از 

پالک 11- اصلی واقع در زیدی  بخش 2 کاشان) مالکیت رسمی(
17 ( رای شــماره 139960302034004190 هیأت اول 0 فاطمه غفوری فینی فرزند 
حسین  بشماره شناسنامه 8935  صادره از کاشــان به شماره ملی 1263401864-  سه 
دانگ از ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 126/60 مترمربع بشماره 10265 فرعی مجزی 

از 5578 فرعی از پالک 11- اصلی واقع در زیدی  بخش 2 کاشان) مالکیت رسمی( 
18( رای شماره 139960302034004189 هیأت اول 0 حسن شریعت زاده فرزند عباس  
بشماره شناسنامه 3299 صادره از کاشان به شــماره ملی 1262106429-  سه دانگ از 
ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 126/60 مترمربع بشماره 10265 فرعی مجزی از 5578 

فرعی از پالک 11- اصلی واقع در زیدی  بخش 2 کاشان) مالکیت رسمی(
 19( رای شــماره 139960302034005635 هیأت اول 0 صدیقه خورشــا فرزند علی  
بشماره شناســنامه 845  صادره از کاشان به شــماره ملی 1262297133-  دو دانگ از 
ششدانگ قطعه زمین مزروعی محصور  بمســاحت 968/61 مترمربع بشماره 10266 
فرعی مجزی از 283 فرعی از پالک 11- اصلی واقع در زیدی  بخش 2 کاشان) مالکیت 

رسمی(
20( رای شــماره 139960302034005634 هیأت اول 0 زهره صبــوری فرد فرزند 
محمود  بشماره شناســنامه 896 صادره از کاشان به شــماره ملی 1262279607-  دو 
دانگ از ششدانگ قطعه زمین مزروعی محصور  بمســاحت 968/61 مترمربع بشماره 
10266 فرعی مجزی از 283 فرعی از پالک 11- اصلی واقع در زیدی  بخش 2 کاشان) 

مالکیت رسمی(
21( رای شماره 139960302034005636 هیأت اول 0 امیر حسین یاوری زاده فرزند 
عباس  بشماره شناسنامه 3357  صادره از کاشان به شــماره ملی 1261980654-  دو 
دانگ از ششدانگ قطعه زمین مزروعی محصور  بمســاحت 968/61 مترمربع بشماره 

 10266 فرعی مجزی از 283 فرعی از پالک 11- اصلی واقع در زیدی  بخش 2 کاشان
) مالکیت رسمی(

22( رای شــماره 139960302034005047 هیأت اول 0 فاطمه جوزق کار فرزند علی 
اکبر  بشماره شناسنامه 1275  صادره از کاشان به شماره ملی 1261850386- دودانگ 
از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 189/95 مترمربع بشماره 10267 فرعی مجزی از 466 

فرعی از پالک 11- اصلی واقع در زیدی  بخش 2 کاشان) مالکیت رسمی(
23( رای شماره 139960302034005043 هیأت اول 0 امیرحسین جوزق کار فرزند علی 
اکبر  بشماره شناسنامه 1490  صادره از کاشان به شماره ملی 1261754107-  چهاردانگ 
از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 189/95 مترمربع بشماره 10267 فرعی مجزی از 466 

فرعی از پالک 11- اصلی واقع در زیدی  بخش 2 کاشان) مالکیت رسمی( 
24( رای شماره 139960302034005824 هیأت دوم 0 محمد رضا قنبری فرزند عباس  
بشماره شناســنامه 407  صادره از کاشان به شــماره ملی 1260670228- ششدانگ 
یکبابخانه  بمساحت 167/95 مترمربع بشــماره 10270 فرعی مجزی از 521 فرعی از 

پالک 11- اصلی واقع در زیدی  بخش 2 کاشان) خریداری از انیس عناصریان(
25( رای شــماره 139960302034004928 هیأت دوم0 زهره نوابی جوشقانی فرزند 
حسن  بشماره شناسنامه 1544 صادره از کاشان بشماره ملی 1261179927-  سه دانگ 
از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 30/15 مترمربع بشماره 4449 فرعی مجزی از 1712  
فرعی  از پالک 12 - اصلی واقع درجمال آبادبخش 2 کاشان)  خریداری ازعزیزاهلل خان 

فرزین  (
26( رای شــماره 139960302034004927 هیأت دوم0 محسن سراجی فرزند محمد 
آقا  بشماره شناسنامه 21 صادره از کاشان بشــماره ملی 1263182161-  سه دانگ از 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 30/15 مترمربع بشــماره 4449 فرعی مجزی از 1712  
فرعی  از پالک 12 - اصلی واقــع درجمال آبادبخش 2 کاشــان)  خریداری ازعزیزاهلل 

خان فرزین  ( 
27( رای شماره 139960302034020414 هیأت اول 0  اسمعیل طالبیان زاده  سادیانی 
فرزند نصر اله بشماره شناسنامه 6 صادره از کاشــان بشماره ملی 1262756278-  سه 
دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 186/22 مترمربع بشماره 5819 از 488 فرعی از 

پالک 13 - اصلی واقع دردشت حکیم  بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی( 
28( رای شــماره 139960302034020415 هیأت اول 0  فاطمــه باقی مرقی فرزند 
ماشااله بشماره شناسنامه 15 صادره از کاشان بشماره ملی 1262785901-  سه دانگ 
از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 186/22 مترمربع بشماره 5819 از 488 فرعی از پالک 

13 - اصلی واقع دردشت حکیم  بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی( 
29( رای شماره 139960302034005485 هیأت اول 0 علی اصغر آخوندی فرزند حسن 
بشماره شناسنامه 1 صادره از کاشان بشماره ملی 1263243215-  چهاردانگ از ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 112/5 مترمربع بشــماره 6241 از 493 فرعی از پالک 13 - اصلی 

واقع دردشت حکیم  بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی( 
30( رای شماره 139960302034005487 هیأت اول 0  زهره رضوانیان رهقی فرزند 
احمد بشماره شناسنامه 20 صادره از کاشان بشــماره ملی 1263281907-  دو دانگ از 
ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 112/5 مترمربع بشــماره 6241 از 493 فرعی از پالک 

13 - اصلی واقع دردشت حکیم  بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی(
31 ( رای شماره 139960302034005628 هیأت اول0 اسماء بابائی فرزند محمد تقی 
بشماره شناسنامه 326 صادره از آران و بیدگل  بشماره ملی 6199716752- ششدانگ 
یکبابخانه مسکونی بمساحت 85/5 مترمربع بشــماره 25215  فرعی مجزی از   9510 

فرعی از پالک 15 - اصلی واقع درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی(
32 ( رای شماره 139960302034005342 هیأت اول 0 غالمرضا یحیی آبادی  فرزند 
نصرت اله  بشــماره شناســنامه 682 صادره از کاشان  بشــماره ملی 1261298871-  
ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 100 مترمربع بشــماره 25216  فرعی مجزی از   5814 

فرعی از پالک 15 - اصلی واقع درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی( 
33( رای شــماره 139960302034005349 هیأت اول 0  محمد حســینی فرزند کرم 
خدا  بشماره شناسنامه 4346 صادره از پلدختر  بشماره ملی 4859232593-  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 130/68 مترمربع بشماره 25222  فرعی از پالک 15 - اصلی واقع 

درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی( 
34( رای شــماره 139960302034005673 هیأت دوم 0  محســن ارتجائی برزکی   
فرزند رمضان  بشماره شناسنامه 2867 صادره از کاشان  بشماره ملی 12609325048-  
ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 86/95 مترمربع بشــماره 25223  فرعی از پالک 15 

- اصلی واقع درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی( 
35( رای شماره 139960302034005348 هیأت اول0 تقی استاد زاده   فرزند شکری  
بشماره شناسنامه 1352 صادره از کاشان  بشماره ملی 1261311272-  ششدانگ  قطعه 
زمین مزروعی بمساحت 1953/90 مترمربع بشماره 25224  فرعی از پالک 15 - اصلی 

واقع درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی( 
36( رای شماره 139960302034005347 هیأت اول0 تقی استاد زاده  فرزند شکری  
بشماره شناسنامه 1352 صادره از کاشان  بشماره ملی 1261311272-  ششدانگ  قطعه 
زمین مزروعی  بمساحت 2932مترمربع بشماره 25225  فرعی از پالک 15 - اصلی واقع 

درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی( 
37 ( رای شــماره 139960302034005353 هیأت اول0 محمد سجاد بخشی موحد  
فرزند حمید رضا  بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشــان  بشماره ملی 1250996287-  
ششدانگ  قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان  بمســاحت 230/80 مترمربع بشماره 
25226  فرعی مجزی از 21803 فرعی  از پالک 15 - اصلی واقع درناجی اباد بخش 2 

کاشان)مالکیت رسمی( 
38( رای شماره 139960302034005353 هیأت اول0 سمیه رزاقی نوش آبادی فرزند 
غالمحسین  بشماره شناسنامه 1111 صادره از کاشــان  بشماره ملی 1261998839-  
ششدانگ  قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان  بمســاحت 273/15 مترمربع بشماره 
25227  فرعی مجزی از 210803 فرعی  از پــالک 15 - اصلی واقع درناجی اباد بخش 

2 کاشان)مالکیت رسمی( 
 39( رای شماره 139960302034005355 هیأت دوم0 سمیه رزاقی نوش آبادی  فرزند 
غالمحسین  بشماره شناسنامه 1111 صادره از کاشــان  بشماره ملی 1261998839-  
ششدانگ  قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان  بمســاحت 273/15 مترمربع بشماره 
25227  فرعی مجزی از 210803 فرعی  از پــالک 15 - اصلی واقع درناجی اباد بخش 

2 کاشان)مالکیت رسمی( 
40 ( رای شــماره 139960302034005884 هیأت دوم0 امیر هوشنگ شیرازی فرزند 
حسین  بشماره شناسنامه 229 صادره از کاشان  بشماره ملی 1262256364-  ششدانگ 
زمین محصور مشجر البعض با بنای احداثی بمساحت 1071/90 مترمربع بشماره 25230  
فرعی از پالک 15 - اصلی واقع درناجی اباد بخش 2 کاشــان)خریداری از توران فقیهی 

نراقی ( 
41( رای شــماره 139960302034005545 هیأت دوم0 نرجــس لوافی رهقی فرزند 
ابراهیم  بشماره شناسنامه 27 صادره از کاشان  بشماره ملی 1263312454-  سه دانگ 
از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 50 مترمربع بشــماره 25231 از 6560فرعی  از پالک 

15 - اصلی واقع درناجی اباد بخش 2 کاشان)خریداری از فرشته مطهرثانی ازرانی( 
42( رای شــماره 139960302034005544 هیأت دوم0 مهدی خادمی فرزند حسین  
بشماره شناســنامه 3380 صادره از کاشان  بشــماره ملی 1262021510-  سه دانگ 
از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 50 مترمربع بشــماره 25231 از 6560فرعی  از پالک 

15 - اصلی واقع درناجی اباد بخش 2 کاشان)خریداری از فرشته مطهرثانی ازرانی(
43( رای شــماره 139960302034003950 هیأت دوم0 زینب انباز فرزند محســن  
بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان  بشماره ملی 1250911079-  دو دانگ از ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 90 مترمربع بشماره  25232 فرعی مجزی از 6335 فرعی   از پالک 

15 - اصلی واقع درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی(
44( رای شماره 139960302034003949 هیأت دوم0 لیال انباز فرزند محسن  بشماره 
شناســنامه 0 صادره از کاشــان  بشــماره ملی 1250463610-  دو دانگ از ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 90 مترمربع بشماره  25232 فرعی مجزی از 6335 فرعی   از پالک 

15 - اصلی واقع درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی(
45( رای شماره 139960302034003948 هیأت دوم0 زهرا انباز فرزند محسن  بشماره 
شناســنامه 0 صادره از کاشــان  بشــماره ملی 1250418550-  دو دانگ از ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 90 مترمربع بشماره  25232 فرعی مجزی از 6335 فرعی   از پالک 

15 - اصلی واقع درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی(
46 ( رای شماره 139960302034006278 هیأت دوم0 مرتضی صادقی کیا فرزند اکبر  
بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان  بشماره ملی 1250276349-  ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 98/86 مترمربع بشماره 25233 فرعی از پالک 15 - اصلی واقع درناجی اباد 

بخش 2 کاشان)خریداری از مالکین مشاعی ( 
47( رای شــماره 139960302034005340 هیــأت اول0 عبــاس فخرائــی  فرزند 
ابراهیم  بشماره شناســنامه 907 صادره از مشهد  بشــماره ملی 0939501783-   سه 
دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمســاحت 86/33 مترمربع بشماره 25234 فرعی از پالک 

15 - اصلی واقع درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی ( 
48( رای شماره 139960302034005341هیأت اول0 زهرا نیاسری فرزند جواد بشماره 
شناسنامه 2544 صادره ازکاشان  بشماره ملی 1261098277-   سه دانگ ازششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 86/33 مترمربع بشــماره 25234 فرعی از پالک 15 - اصلی واقع 

درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی ( 
49( رای شماره 139960302034005675 هیأت اول0 اشــرف عباسقلی زاده کاشی  
فرزند عباس بشماره شناسنامه 2403 صادره از کاشان  بشماره ملی 1261096851-   سه 
دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 60 مترمربع بشماره 25237 فرعی مجزی از 7040 

فرعی  از پالک 15 - اصلی واقع درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی ( 
50( رای شماره 139960302034005674 هیأت اول0 علی احمد نادی سه ده  فرزند 
محمد باقر  بشماره شناسنامه 4 صادره از کاشان  بشماره ملی 1262882087-  سه دانگ 
ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 60 مترمربع بشماره 25237 فرعی مجزی از 7040 فرعی  

از پالک 15 - اصلی واقع درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی (
51 ( رای شماره 139960302034006148هیأت اول0 غالمعلی سربند ونی فرزندعباس 
بشماره شناسنامه 10 صادره از کاشان بشماره ملی 1263151655-  سه دانگ ازششدانگ 
یکباب مغازه بمساحت 62/95 مترمربع بشماره 25238 فرعی مجزی از 1908 فرعی  از 

پالک 15 - اصلی واقع درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی (
52 ( رای شماره 139960302034006144 هیأت اول0 مرضیه عطارنیا  فرزند مهدی  
بشماره شناسنامه 3550 صادره از تهران  بشماره ملی 0075560682-  ششدانگ یکباب 
مغازه بمســاحت 110مترمربع بشــماره 25239 فرعی مجزی از 6806 فرعی  از پالک 

15 - اصلی واقع درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی ( 
53( رای شماره 139960302034006934 هیأت اول0 اصغر ابراهیمی مجرد فرزند علی  
بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان  بشــماره ملی 1250165466-  ششدانگ یکباب 
ساختمان بمساحت 95/30مترمربع بشــماره 25240 فرعی از پالک 15 - اصلی واقع 

درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی (
54 ( رای شماره 139960302034006355 هیأت اول0 مه لقا رحیمی کند آبادی فرزند 
مرتضی  بشماره شناسنامه 356 صادره از کاشان  بشماره ملی 1262031931-  ششدانگ 
یکباب مغازه بمساحت 47/34مترمربع بشماره 25246 فرعی از پالک 15 - اصلی واقع 

درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی (
55( رای شماره 139960302034006356 هیأت اول0 مه لقا رحیمی کند آبادی فرزند 
مرتضی بشماره شناسنامه 356 صادره از کاشان بشماره ملی 1262031931-  ششدانگ 
یکباب مغازه بمساحت 41/93مترمربع بشماره 25247 فرعی از پالک 15 - اصلی واقع 

درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی (
 56( رای شماره 139960302034006637 هیأت اول0 مریم سادات قریشی نژاد فرزند 
سید حسن  بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان  بشماره ملی 1250568579-  ششدانگ 
یکباب مغازه بمساحت 32/27مترمربع بشماره 25248 فرعی از پالک 15 - اصلی واقع 

درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی ( 
57( رای شماره 139960302034006634 هیأت اول0 مریم سادات قریشی نژاد فرزند 
سید حسن  بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان  بشماره ملی 1250568579-  ششدانگ 
یکباب مغازه بمساحت 31/58مترمربع بشماره 25249 فرعی از پالک 15 - اصلی واقع 

درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی ( 
58( رای شماره 139960302034006932 هیأت اول0 مهدی فالح فرزند ایرج  بشماره 
شناسنامه 1856 صادره از کاشان  بشماره ملی 1261894952-  ششدانگ یکباب مغازه 
بمساحت 32/90مترمربع بشــماره 25250 فرعی از پالک 15 - اصلی واقع درناجی اباد 

بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی ( 
59( رای شماره 139960302034006930 هیأت اول0 مهدی فالح فرزند ایرج  بشماره 
شناسنامه 1856 صادره از کاشان  بشــماره ملی 1261894952-  ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 83/40مترمربع بشــماره 25251 فرعی از پالک 15 - اصلی واقع درناجی اباد 

بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی ( 
60( رای شماره 139960302034006823 هیأت اول0 مجتبی  رحیمی ارمکی فرزند 
علی اصغر  بشماره شناسنامه 52106 صادره از کاشــان  بشماره ملی 1260511065-  
ششدانگ یکباب  ساختمان بمساحت 131/30مترمربع بشماره 25252 فرعی از پالک 

15 - اصلی واقع درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی ( 
61( رای شماره 139960302034006824 هیأت اول0 مجتبی  رحیمی ارمکی فرزند 
علی اصغر  بشماره شناسنامه 52106 صادره از کاشــان  بشماره ملی 1260511065-  
ششدانگ یکباب ساختمان بمســاحت 134/20مترمربع بشماره 25253 فرعی از پالک 

15 - اصلی واقع درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی (
62( رای شــماره 139960302034006281 هیأت اول0 مجتبی خشــت زرین فرزند 
حسینعلی  بشماره شناسنامه 47948 صادره از کاشان  بشماره ملی 1260469591- سه 
دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 130مترمربع بشــماره 25254 فرعی مجزی از 

6769  فرعی از پالک 15 - اصلی واقع درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی ( 
63( رای شماره 139960302034006282 هیأت اول0 زهره طاالری فرزند سیف اله  
بشماره شناسنامه 3602 صادره از کاشان  بشــماره ملی 1262023737-  سه دانگ از  
ششدانگ یکباب یکبابخانه بمساحت 130مترمربع بشماره 25254 فرعی مجزی از 6769  

فرعی از پالک 15 - اصلی واقع درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی ( 
64( رای شماره 13996030203406931 هیأت اول0 باقر خبره گی  کاشانی فرزند قنبر  
بشماره شناسنامه 661 صادره از کاشان  بشماره ملی 1261936949-  ششدانگ یکباب 
ساختمان بمساحت 252/25 مترمربع بشماره 7176  فرعی مجزی از  268فرعی   از پالک 

23 - اصلی واقع در درب فین  بخش 2 کاشان))مالکیت رسمی( 
65( رای شماره 13996030203400933 هیأت دوم0 ابوالفضل بلور کاشانی فرزند احمد  
بشماره شناسنامه 249 صادره از کاشان  بشماره ملی 1261682432-  ششدانگ یکباب 
ساختمان بمساحت 176/23 مترمربع بشماره 7294 از  186فرعی   از پالک 23 - اصلی 

واقع در درب فین  بخش 2 کاشان))مالکیت رسمی( 
 66( رای شــماره 139960302034006032 هیأت دوم0 عباس شجاعی زاده فرزند 
اسداله  بشماره شناسنامه 175 صادره از کاشان  بشماره ملی 1261703596-  ششدانگ 
زمین محصور با بنای احداثی بمساحت 196/09 مترمربع بشماره 7295 از 288/6433 

فرعی   از پالک 23 - اصلی واقع در درب فین  بخش 2 کاشان))مالکیت رسمی( 
67( رای شماره 139960302034005042 هیأت اول 0 مصطفی کورشی فاتح فرزند 
مجتبی بشماره شناسنامه  0 صادره از رزن به شــماره ملی 3980029816 - ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 100/40 مترمربع بشماره 7296 فرعی مجزی از 361 فرعی از پالک 

23 - اصلی واقع در درب فین  بخش 2 کاشان ) مالکیت رسمی(
68( رای شماره139960302034005542 هیأت دوم 0 محمود بالل زاده فینی فرزند 
رضا شماره شناسنامه 74 صادره از کاشان بشــماره  ملی 1262893526-  دو دانگ از 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 251  مترمربع بشــماره 12101 فرعی مجزی از 11012 

فرعی از پالک 33- اصلی واقع در فین کوچک بخش2 کاشان)مالکیت رسمی( 
69( رای شماره139960302034005540 هیأت دوم 0 حسین کریمی فرزند حبیب اله 
شماره شناسنامه 1 صادره از کاشان بشماره  ملی 1262953464-  دو دانگ از ششدانگ 

یکبابخانه  بمساحت 251  مترمربع بشــماره 12101 فرعی مجزی از 11012 فرعی از 
پالک 33- اصلی واقع در فین کوچک بخش2 کاشان)مالکیت رسمی(

70( رای شــماره139960302034005538 هیأت دوم 0 لیال بــالل زاده فینی فرزند 
رضا شماره شناسنامه 4164 صادره از کاشان بشماره  ملی 1261017986-  یک دانگ 
از ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 251  مترمربع بشماره 12101 فرعی مجزی از 11012 

فرعی از پالک 33- اصلی واقع در فین کوچک بخش2 کاشان)مالکیت رسمی(
71( رای شــماره139960302034005543 هیأت دوم 0 علیرضــا عرب بیگی فرزند 
احمد شماره شناسنامه 109 صادره از کاشان بشماره  ملی 1262949981-  یکدانگ از 
ششدانگ یکبابخانه  بمســاحت 251  مترمربع بشماره 12101 فرعی مجزی از 11012 

فرعی از پالک 33- اصلی واقع در فین کوچک بخش2 کاشان)مالکیت رسمی(
72( رای شماره139960302034005976 هیأت دوم 0 حسنعلی گرانمایه فینی فرزند 
حسین شماره شناسنامه 189 صادره از کاشان بشماره  ملی 1263023096- ششدانگ 
قطعه زمین محصور  مشتمل بر اعیان   بمســاحت 526  مترمربع بشماره 12102 فرعی 
 مجــزی از 2198 فرعی از پــالک 33- اصلی واقــع در فین کوچک بخش2 کاشــان

)مالکیت رسمی(
73 ( رای شماره139960302034006292 هیأت اول 0 هدیه سادات سیدیان مقدم فینی  
فرزند سید علیرضا شماره شناسنامه 0 صادره از کاشــان بشماره  ملی 1250845440- 
یکدانگ و نیم ازششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 146/66  مترمربع بشــماره 12314 
 فرعی مجزی از 806 فرعی از پالک 33- اصلی واقع در فین کوچک بخش2 کاشــان

)مالکیت رسمی(
74( رای شــماره139960302034006303 هیأت اول 0 فاطمه سادات سیدیان مقدم 
فینی  فرزند سید علیرضا شماره شناسنامه 0 صادره از کاشان بشماره ملی 1251142923- 
یکدانگ و نیم ازششــدانگ یکبابخانه  بمســاحت 146/66  مترمربع بشماره 12314 
 فرعی مجزی از 806 فرعی از پالک 33- اصلی واقع در فین کوچک بخش2 کاشــان

)مالکیت رسمی(
75( رای شــماره139960302034006292 هیأت اول 0 الهام حاجی شیخیان  فرزند 
ولی اله شماره شناسنامه 155 صادره از کاشان بشماره  ملی 1263559875- سه دانگ 
ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 146/66  مترمربع بشماره 12314 فرعی مجزی از 806 

فرعی از پالک 33- اصلی واقع در فین کوچک بخش2 کاشان)مالکیت رسمی(
76( رای شــماره 139960302034005617 هیأت اول. فاطمــه هادئی  فرزند محمد 
بشماره شناســنامه 1585 صادره از کاشان بشــماره  ملی 1262003571-  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 203/96  مترمربع بشــماره 7813 فرعی مجزی از 7493 فرعی از 

پالک 34- اصلی واقع در فین بزرگ بخش2 کاشان)مالکیت رسمی(
77( رای شــماره 139960302034005641 هیأت اول. آرزو خســروی مقدم  فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 928 صادره از کاشان بشماره  ملی 1263567622-  سه دانگ 
از ششدانگ یکباب خانه  بمساحت 187/60  مترمربع بشماره 7815 فرعی مجزی از 222 

فرعی از پالک 34- اصلی واقع در فین بزرگ بخش2 کاشان)مالکیت رسمی(
78( رای شــماره 139960302034005640 هیأت اول. حمــزه خدابنده فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 9439 صادره از کاشان بشــماره  ملی 1263406904-  سه دانگ از 
ششدانگ یکبابخانه  بمســاحت 187/60  مترمربع بشماره 7815 فرعی مجزی از 222 

فرعی از پالک 34- اصلی واقع در فین بزرگ بخش2 کاشان)مالکیت رسمی(
 79( رای شماره 139960302034005601 هیأت دوم. محمد محمود فینی  فرزند جواد 
بشماره شناسنامه 415 صادره از کاشان بشماره  ملی 1263562493-  ششدانگ یکدرب 
باغ بمســاحت 369/10  مترمربع بشــماره 7819 فرعی مجزی از 452 فرعی از پالک 

34- اصلی واقع در فین بزرگ بخش2 کاشان)مالکیت رسمی( 
80( رای شماره 139960302034005825 هیأت دوم. رحمت اله فرجی  فرزند محمد 
بشماره شناســنامه 3233 صادره از کاشان بشــماره  ملی 1261979419-  ششدانگ 
یکبابخانه  بمساحت 198/85  مترمربع بشــماره 7823 فرعی مجزی از 1590 فرعی از 
پالک 34- اصلی واقع در فین بزرگ بخش2 کاشان) خریداری از محمد انتظاری فینی (

81( رای شماره 139960302034006002 هیأت اول . مرتضی بوستانی  فرزند  مهدی 
بشماره شناسنامه 74 صادره از کاشان به شماره  ملی 1262072417 -  ششدانگ قطعه 
زمین مشتمل بر اعیان بمساحت350مترمربع بشماره 7369 فرعی مجزی از 1522 فرعی 

از پالک 45- اصلی واقع در لتحر بخش2 کاشان ) مالکیت رسمی ( 
82( رای شــماره 139960302034005425هیأت دوم . اعظم آقاجانی لتحری فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 88 صادره از کاشان به شماره  ملی 1262844401 -  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت236/40 مترمربع بشماره 7371 فرعی مجزی از 530 فرعی از پالک 

45- اصلی واقع در لتحر بخش2 کاشان خریداری از حبیب اهلل اربابی ( 
83( رای شــماره 139960302034005415 هیأت دوم . حسن چمال پور  فرزند  احمد  
بشــماره شناسنامه 53 صادره از کاشــان به شــماره  ملی 1262855969 -  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت254/75 مترمربع بشماره 7372 فرعی مجزی از 530 فرعی از پالک 

45- اصلی واقع در لتحر بخش2 کاشان خریداری از حبیب اهلل اربابی ( 
84( رای شماره 139960302034005069 هیأت دوم . محمد رضا آقاجانی لتحری فرزند 
احمد بشماره شناسنامه 465 صادره از کاشان به شماره  ملی 1263572413 -  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت173/20 مترمربع بشماره 7373 فرعی مجزی از 2161فرعی از پالک 

45- اصلی واقع در لتحر بخش2 کاشان خریداری از شوکت کاظمی  لتحری ( 
85( رای شــماره 13996030203405813 هیأت دوم . علی مسجدی کاشانی   فرزند 
جواد  بشماره شناسنامه 4400 صادره از کاشان به شماره  ملی 1263356524 -  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت132/30 مترمربع بشماره 7374 فرعی مجزی از 2738 فرعی از پالک 

45- اصلی واقع در لتحر بخش2 کاشان) خریداری از علی کربالئی (
86( رای شــماره 13996030203405849 هیأت دوم . ابوالفضل بلور کاشانی   فرزند  
احمد  بشماره شناسنامه 249 صادره از کاشان به شماره  ملی 1261682432 -  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت98/02 مترمربع بشماره 7375 فرعی مجزی از 2738 فرعی از پالک 

45- اصلی واقع در لتحر بخش2 کاشان) خریداری ازمعصومه کاهو کار (
87( رای شماره 139960302034006005 هیأت اول . اســماعیل صفائی راد   فرزند  
عباس  بشماره شناسنامه 40 صادره از کاشان به شماره  ملی 1262945011 -  ششدانگ 
یکبابخانه  و باغ بمساحت1480/11 مترمربع بشماره 7376 فرعی مجزی از 1445 فرعی 

از پالک 45- اصلی واقع در لتحر بخش2 کاشان) مالکیت رسمی (
88( رای شــماره 139960302034006136 هیأت اول . حمید رضا بدیعی نژاد   فرزند  
عزت اله  بشــماره شناســنامه 124 صادره از کاشان به شــماره  ملی 1263569005 
-  ششدانگ یکبابخانه  بمساحت171/05 مترمربع بشماره 7377 فرعی مجزی از 5759 

فرعی از پالک 45- اصلی واقع در لتحر بخش2 کاشان) مالکیت رسمی (
89 ( رای شــماره 139960302034006630 هیأت اول . زینــب کریمی  فرزند  علی  
بشماره شناســنامه 126 صادره از کاشان به شــماره  ملی 1263552463 -  ششدانگ 
یکبابخانه و باغ بمساحت99/20 مترمربع بشماره 7378 فرعی مجزی از 1352 فرعی از 

پالک 45- اصلی واقع در لتحر بخش2 کاشان) مالکیت رسمی (
90( رای شماره 13996030203405776 هیات دوم . حسین چاوشی ابیانه  فرزند رضا  
بشماره شناسنامه 17 صادره از نطنز  به شماره ملی 1239659040-  سه دانگ ازششدانگ 
یکبابخانه بمساحت100/85 مترمربع بشــماره14726 فرعی مجزی از 1428  فرعی از 

پالک 49 - اصلی  واقع در صفی آباد  بخش2 کاشان ) خریداری از عباسعلی گیالسی ( 
91( رای شــماره 13996030203405775 هیات دوم . ربابــه میدانگاهی  فرزند علی  
بشماره شناســنامه 285 صادره از کاشان  به شــماره ملی 1262154057-  سه دانگ 
ازششدانگ یکبابخانه بمساحت100/85 مترمربع بشماره14726 فرعی مجزی از 1428  
فرعی از پالک 49 - اصلی  واقع در صفی آباد  بخش2 کاشــان ) خریداری از عباسعلی 

گیالسی ( 
92( رای شــماره 139960302034001526 هیات اول . اعظــم ترامیده  فرزند محمد 
بشماره شناســنامه 207 صادره از کاشان  به شــماره ملی 1262199956- ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت08 /91 مترمربع بشــماره15317 فرعی مجزی از 2089  فرعی از 

پالک 49 - اصلی  واقع در صفی آباد  بخش2 کاشان ) مالکیت رسمی( 
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93( رای شماره 139960302034005494 هیات اول . علی بابا عزیزی کمشوری فرزند 
ولی خان  بشماره شناسنامه 5 صادره از بیلوار  به شماره ملی 3257974507- ششدانگ 
یکباب انباری بمساحت175/45 مترمربع بشماره15380 فرعی مجزی از 489  فرعی از 

پالک 49 - اصلی  واقع در صفی آباد  بخش2 کاشان ) مالکیت رسمی(
94( رای شــماره 139960302034005493 هیات اول . علی بابا عزیزی کمشــوری  
فرزند ولی خان  بشــماره شناسنامه 5 صادره از بیلوار به شــماره ملی 3257974507- 
ششدانگ یکباب انباری بمساحت175/65 مترمربع بشــماره15381 فرعی مجزی از 

489  فرعی از پالک 49 - اصلی  واقع در صفی آباد  بخش2 کاشان) مالکیت رسمی( 
95( رای شــماره 139960302034004836 هیات دوم . زهرا برخورداریون محمدی  
فرزند ابوالقاسم  بشماره شناسنامه 522 صادره از کاشان به شماره ملی 1262350980-
سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت106مترمربع بشماره15382 فرعی مجزی از 
7044  فرعی از پالک 49 - اصلی  واقع در صفی آباد  بخش2 کاشان ) مالکیت رسمی( 

96( رای شماره 139960302034004834 هیات دوم . حسین آرسیام پور فرزند مختار  
بشماره شناســنامه 551 صادره از کاشان  به شــماره ملی 1262287073-سه دانگ 
ازششــدانگ یکبابخانه بمساحت106مترمربع بشــماره15382فرعی مجزی از 7044  

فرعی از پالک 49 - اصلی  واقع در صفی آباد  بخش2 کاشان) مالکیت رسمی( 
97( رای شــماره 139960302034014824 هیات اول . زهرا نظامی پورفرزند محمد 
آقا  بشماره شناسنامه 164 صادره از کاشان  به شماره ملی 1262290325- ششدانگ 
یکباب خانه بمساحت99/30مترمربع بشــماره15385فرعی مجزی از 2438  فرعی از 

پالک 49 - اصلی  واقع در صفی آباد  بخش2 کاشان ) مالکیت رسمی( 
98( رای شماره 139960302034005446 هیات دوم . مصطفی صادقی فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 4167 صادره از کاشان  به شــماره ملی 1262113301- ششدانگ 
یکباب خانه بمساحت91/35مترمربع بشــماره15387فرعی مجزی از 9306  فرعی از 
پالک 49 - اصلی  واقع در صفی آباد  بخش2 کاشان ) خریداری از زهرا نجفی و مرتضی 

ارزق چشم( 
99( رای شماره 139960302034006490 هیات اول . طاهره  اسدزاده  خارکن  فرزند 
حسین  بشماره شناسنامه 91 صادره از کاشان  به شماره ملی 1261801288-  دو دانگ 
از ششدانگ یکباب خانه بمساحت69/60 مترمربع بشماره15388 فرعی مجزی از 3350 
و9742 فرعی از پالک 49 - اصلی  واقع در صفی آباد  بخش2 کاشان ) مالکیت رسمی( 
100( رای شماره 139960302034006491 هیات اول . علی نوحی کاشانی  فرزند علی 
اکبر  بشماره شناسنامه 7186 صادره از کاشان  به شماره ملی 1260578305-  دو دانگ 
از ششدانگ یکباب خانه بمساحت69/60 مترمربع بشماره15388 فرعی مجزی از 3350 
و9742 فرعی از پالک 49 - اصلی  واقع در صفی آباد  بخش2 کاشان ) مالکیت رسمی( 
101( رای شماره 139960302034005667 هیات اول.  فریبا رحیمی خلیل الهی فرزند 
محمود   بشماره شناسنامه 6273 صادره از کرمانشاه بشماره ملی 3258696632-  سه 
دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 88/53 مترمربع بشــماره 449 فرعی از پالک 

52 - اصلی  واقع در اراضی صفی آباد بخش2 کاشان )مالکیت رسمی (
102 ( رای شماره 139960302034005666 هیات اول.  محمد رضا رازیانی فرزند علی 
داد   بشماره شناسنامه 1589 صادره از کرمانشاه بشماره ملی 3256754260-  سه دانگ 
از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 88/53 مترمربع بشماره 449 فرعی از پالک 52 - اصلی  

واقع در اراضی صفی آباد بخش2 کاشان )مالکیت رسمی (
103 ( رای شــماره 139960302034006832 هیات اول.  مهدی عابد فرزند عزیزاله 
بشماره شناسنامه 1119 صادره از کاشان بشــماره ملی 1261998911-  سه دانگ از 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 123 مترمربع بشماره 450 فرعی مجزی از 15 فرعی از 

پالک 52 - اصلی  واقع در اراضی صفی آباد بخش2 کاشان )مالکیت رسمی ( 
104( رای شــماره 139960302034006833 هیات اول.  پروانه یاوری  فرزند حبیب 
بشماره شناسنامه 246 صادره از گلپایگان بشــماره ملی 1219943436-  سه دانگ از 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 123 مترمربع بشماره 450 فرعی مجزی از 15 فرعی از 

پالک 52 - اصلی  واقع در اراضی صفی آباد بخش2 کاشان )مالکیت رسمی ( 
105( رای شــماره 139960302034005847 هیات اول.  رقیه سادات صالحی فرزند 
سید حسین  بشماره شناسنامه 1 صادره از کاشــان بشماره ملی 1262435080- شش 
هفتم دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 220/85 مترمربع بشماره 3143 
فرعی مجزی از 348و649 فرعی از پالک 53 - اصلی  واقع در اراضی یحیی آباد بخش2 

کاشان )مالکیت رسمی( (
 106(رای شــماره 139960302034005842 هیات اول.  فاطمه صالحی فرزند سید 
حسین   بشماره شناسنامه 22 صادره از کاشان بشماره ملی 1262444047- شش هفتم 
دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 220/85 مترمربع بشماره 3143 فرعی 
مجزی از 348و649 فرعی از پالک 53 - اصلی  واقع در اراضی یحیی آباد بخش2 کاشان 

)مالکیت رسمی(
107(رای شــماره 139960302034005840 هیات اول.  مهین صالحی فرزند ســید 
حسین   بشماره شناســنامه 13 صادره از کاشان بشــماره ملی 1262425816- شش 
هفتم دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 220/85 مترمربع بشماره 3143 
فرعی مجزی از 348و649 فرعی از پالک 53 - اصلی  واقع در اراضی یحیی آباد بخش2 

کاشان )مالکیت رسمی(
108(رای شــماره 139960302034005845 هیات اول.  زهرا سادات  صالحی فرزند 
سید حسین   بشماره شناسنامه 6041 صادره از کاشــان بشماره ملی 1260566821- 
شش هفتم دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 220/85 مترمربع بشماره 
3143 از 348و649 فرعی از پالک 53 - اصلی  واقع در اراضی یحیی آباد بخش2 کاشان 

)مالکیت رسمی(
109(رای شــماره 139960302034005844 هیات اول.  بیگم ذوالفقاری فرزند سید 
حسین   بشماره شناسنامه 349 صادره از کاشان بشــماره ملی 1260657566- شش 
هفتم دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 220/85 مترمربع بشماره 3143 
فرعی مجزی از 348و649 فرعی از پالک 53 - اصلی  واقع در اراضی یحیی آباد بخش2 

کاشان )مالکیت رسمی(
110(رای شماره 139960302034005841 هیات اول.  انیس سادات صالحی فرزند 
سید حسین   بشماره شناسنامه 40080 صادره از کاشان بشماره ملی 1260390845- 
شش هفتم دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 220/85 مترمربع بشماره 
3143 از 348و649 فرعی از پالک 53 - اصلی  واقع در اراضی یحیی آباد بخش2 کاشان 

)مالکیت رسمی(
111(رای شماره 139960302034005843 هیات اول.  اعظم سادات صالحی فرزند 
سید حسین   بشماره شناسنامه 43081 صادره از کاشان بشماره ملی 1260420876- 
شش هفتم دانگ مشــاع از  ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 220/85 مترمربع بشماره 
3143 از 348و649 فرعی از پالک 53 - اصلی  واقع در اراضی یحیی آباد بخش2 کاشان 

)مالکیت رسمی(
112( رای شــماره 139960302034004930 هیــأت اول. رحیــم ســجادی فرد  
فرزند مشــهدی ابراهیم بشــماره شناســنامه 7774 صادره از کاشان بشــماره  ملی 
1260077691-  ششــدانگ یکباب ساختمان  بمســاحت 154/73  مترمربع بشماره 
 3144 فرعی مجزی از 194 فرعی از پالک 53- اصلی واقع در یحیی آباد بخش2 کاشان

)مالکیت رسمی(
 113(رای شــماره 139960302034005546 هیات دوم.  محمــد مقدم امین فرزند 
جواد   بشماره شناسنامه 937 صادره از کاشان بشماره ملی 1261846990- ششدانگ 
یکباب مغازه بمساحت 47 مترمربع بشماره 3145 فرعی مجزی از 2874 فرعی  از پالک 
53 - اصلی  واقع در اراضی یحیی آباد بخش2 کاشان )خریداری از علی و فاطمه فرگاه(

114( رای شــماره 139960302034005775 هیات دوم. حسن دشتبانی نوش آبادی 
فرزند جعفر بشماره شناسنامه 1 صادره از کاشان بشماره ملی 126285147- ششدانگ 
یکبابخانه  بمساحت 133/45 مترمربع بشــماره  5759 فرعی مجزی از  4767 فرعی  

ازپالک 1- اصلی  واقع درراوند بخش 4  کاشان)خریداری از علی آقا کفاش راوندی(
115( رای شــماره 139960302034006573 هیات دوم. زهره سادات ذبیحی فرزند 
سید حسن بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان بشماره ملی 1250073545- ششدانگ 

یکبابخانه  بمساحت 214/30 مترمربع بشماره  5760 فرعی مجزی از  25 فرعی  ازپالک 
1- اصلی  واقع درراوند بخش 4  کاشان)خریداری ازسید فرهاد حسینیان( 

116( رای شــماره 139960302034006936 هیات اول. احســان مسعود پور فرزند 
محمود بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشــان بشماره ملی 1250202681- ششدانگ 
یکبابخانه  بمساحت 117/44 مترمربع بشــماره  5761 فرعی مجزی از  4027 فرعی  

ازپالک 1- اصلی  واقع درراوند بخش 4  کاشان)مالکیت رسمی(
117( رای شــماره 139960302034006937 هیات اول. احســان مسعود پور فرزند 
محمود بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشــان بشماره ملی 1250202681- ششدانگ 
یکبابخانه  بمساحت 129/69 مترمربع بشــماره  5762 فرعی مجزی از  4027 فرعی  

ازپالک 1- اصلی  واقع درراوند بخش 4  کاشان)مالکیت رسمی(
118( رای شــماره 139960302034006938 هیات اول. احســان مسعود پور فرزند 
محمود بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشــان بشماره ملی 1250202681- ششدانگ 
یکبابخانه  بمساحت 128/87 مترمربع بشــماره  5763 فرعی مجزی از  4027 فرعی  

ازپالک 1- اصلی  واقع درراوند بخش 4  کاشان)مالکیت رسمی(
119( رای شماره 139960302034006939 هیات اول. احسان زراعت خواه آرانی فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 35 صادره از کاشــان بشماره ملی 1263551556- ششدانگ 
یکبابخانه  بمســاحت 119/5 مترمربع بشــماره  5764 فرعی مجزی از  4027 فرعی  

ازپالک 1- اصلی  واقع درراوند بخش 4  کاشان)مالکیت رسمی(
120( رای شــماره 139960302034003857 هیات دوم. ســید جواد مومنی خزاقی 
فرزند سید غالمرضا بشماره شناسنامه 8 صادره از کاشان بشماره ملی 1263286879-  
ششدانگ یکباب ساختمان  بمســاحت 91/91 مترمربع بشماره  1789 از 1357 فرعی  
ازپالک 4- اصلی  واقع در خزاق بخش 4  کاشان)خریداری از سید حسین میری و غیره( 
121( رای شــماره 139960302034003855 هیات دوم. ســید علی مومنی خزاقی 
فرزند سید غالمرضا بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان بشماره ملی 1250301122-  
ششدانگ یکباب ساختمان  بمساحت 199/35 مترمربع بشماره  1790 از 1357 فرعی  
ازپالک 4- اصلی  واقع در خزاق بخش 4  کاشان)خریداری از سید حسین میری و غیره( 
122( رای شــماره 13996030203406000 هیات دوم. عبــاس حالجی فرزند علی 
محمد بشماره شناسنامه 2698 صادره از کاشان  بشماره ملی 1261099982- ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 236/25 مترمربع بشماره  4042 فرعی مجزی ازشماره 3617 فرعی  

ازپالک 35- اصلی  واقع درنیاسر بخش 6  کاشان)مالکیت رسمی( 
123( رای شــماره 13996030203405216 هیات دوم. زیبا رمضانی قالی باف  فرزند 
ابوالفضل بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان  بشماره ملی 1250278783- سه دانگ 
از ششدانگ یکباب ساختمان بمســاحت 77/70 مترمربع بشماره  4043 فرعی مجزی 
ازشــماره 2070 فرعی  ازپالک 35- اصلی  واقع درنیاسر بخش 6  کاشان)خریداری از 

حسن صالحی نیاسر( 
124( رای شــماره 13996030203405217 هیات دوم. شهرام سروی  فرزند عزیزاله 
بشماره شناســنامه 0 صادره از کاشــان  بشــماره ملی 1250083605- سه دانگ از 
ششدانگ یکباب ســاختمان بمساحت 77/70 مترمربع بشــماره  4043 فرعی مجزی 
ازشــماره 2070 فرعی  ازپالک 35- اصلی  واقع درنیاسر بخش 6  کاشان)خریداری از 

حسن صالحی نیاسر( 
بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات  سند 

مالکیت صادرخواهد شد0
تاریخ انتشار نوبت اول :    1399/6/31
تاریخ انتشارنوبت دوم :    1399/7/15

م الف: 991446  مهدی اسماعیلی طاهری  رئیس اداره ثبت اسناد وامالک کاشان
مفاد آراء

7/67 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون تعیـــین تکلیــف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان فالورجان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصلــه 15 روز در روزنامه های  اخبار اصفهان   و  
زاینده رود  آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند ، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تســلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواســت خود را به مرجع صالح قضایی تقدیم نمایند .بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض ، طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد .
1 - رای شماره   139960302007001802مورخه1399/4/4 به نام قاسمعلی شیرعلی 
کلیشادی فرزند  احمد رضا نسبت به ســه دانگ مشاع ازشش دانگ یک باب کارگاه  به 
مســاحت 258/84 مترمربع پالک شــماره 19 - اصلی واقع درکلیشــاد بخش 9 ثبت 

اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی  می باشد . 
2 - رای شــماره   139960302007001801 مورخه1399/4/4به نام  اصغر  شیرعلی 
کلیشادی فرزند  قاســمعلی نسبت به سه دانگ مشاع از  شــش دانگ  یک باب کارگاه  
به مساحت  258/84  مترمربع پالک شــماره 19  - اصلی واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت 

اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی  می باشد .
3- رای شماره139960302007002873 مورخه1399/5/14 به نام ام البنی رشیدی  
فرزند محمد مهدی  نسبت به شــش دانگ یک باب خانه به مساحت 232/27مترمربع 
پالک شماره 430- اصلی واقع درمینا دشت بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی اقای محمد مهدی رشیدی   فرزند   اصغر 
4- رای شــماره  139960302007002615  مورخه 1399/5/4  به نام  زهرا یزدانی  
گارماسه  فرزند کریم  نسبت به شش دانگ  یک باب خانه به مساحت  190/22  مترمربع 
پالک شماره 405 اصلی واقع در گارماسه  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک   رسمی  اسماعیل یزدانی  فرزند   محمد
5-رای شــماره 139960302007001829  مورخه 1399/4/14 به نام محمد قاسم  
شیرزادی گارماسه فرزند قاسم  نسبت به شش دانگ خانه    به مساحت99/10 مترمربع 
پالک شماره 410-  اصلی واقع در گارماسه   بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک    رسمی علی محمد شیرزادی  فرزند علی 
6- رای شــماره 139960302007002352 مورخــه 1399/4/28  بــه نــام محمد 
رضا اســماعیلی فرزند  رحمت اله  نســبت به شــش دانگ  یک باب خانه  به مساحت  
126/35  مترمربــع پالک شــماره  32 - اصلی واقــع در اغچه بــدی بخش 9 ثبت 
 اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک  رســمی اقای نعمت اله باقری اغچه بدی 

فرزند صادق 
7- رای شــماره 139960302007002880مورخــه 1399/5/14 بــه نــام ابراهیم 
کاظمی قهدریجانی  فرزند عبداله نســبت به شــش دانگ یک باب خانه به مســاحت  
301/05مترمربع پالک شماره 386 –  ا صلی واقع در  قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی رجبعلی قدیری فرزند عباس 
8- رای شماره 139960302007001831 مورخه 1399/4/14به نام  روح اله ناظری  
یزدابادی  فرزند  محمد  نسبت به شش دانگ یک باب مغازه به مساحت  30/70 مترمربع 
پالک شــماره 154 فرعی از  23-اصلی واقع درحســن آباد بخش 9 ثبت اصفهان که 

متقاضی خود مالک رسمی  می باشد . 
9- رای شماره139960302007002347 مورخه 1399/4/28  به نام محمد رضا شیخ 
طادی  فرزند احمد رضا نسبت به شش دانگ   یک باب خانه به مساحت  202/12 مترمربع 
پالک شماره538 - اصلی واقع درکرافشان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی اسماعیل شکر گزار فرزند نصراله 
10- رای شــماره 139960302007002872  مورخه1399/5/14  به نام حمید رضا 
حسن پور  فرزند رحیم  نسبت به شش دانگ یک باب خانه به مساحت  148/18 مترمربع 
پالک شماره 7 فرعی از 21 - اصلی واقع در سودر جان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی کریم اسماعیلی فرزند محمد حسن 

11- رای شماره 139960302007001796 مورخه 1399/4/4به نام  نسرین شفیعی 
قهدریجانی  فرزند مظاهر  نســبت به شــش دانگ یک باب خانه به مساحت 105/99 
مترمربع پالک شماره 7 فرعی 385 - اصلی واقع  در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک  رسمی سید عبداله  هاشمی قهدریجانی  
12- رای شــماره 139960302007002877 مورخه 1399/5/14به نام زهرا  اقبالی 
خیرابادی فرزند محمدنسبت به شش دانگ یک باب خانه مخروبه به مساحت 323/96 
مترمربع پالک شــماره 417 - اصلی واقع درخیراباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک  رسمی  مظاهر اقبالی فرزند عباس
13- رای شــماره 139960302007002636مورخه 1399/5/5  به نام سید سیف اله 
موسوی  چهرازی فرزند  سید خیراله نسبت به شــش دانگ یک باب خانه  به مساحت  
90/55 مترمربع پالک شماره  411 - اصلی واقع در شرودان بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک  رسمی مهدی کیانی فرزنداسماعیل
14- رای شماره 139960302007002614 مورخه 1399/5/4 به نام  قدرت اله یزدی  
فرزند عباس نسبت به شــش دانگ یک باب خانه به مساحت  230/78 مترمربع پالک 
شماره  21- اصلی واقع در سودر جان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک  رسمی فرخنده اشراقی فرزند محمد تقی 
15- رای شــماره 139960302007001803 مورخه 1399/4/4 به نام ابراهیم لطفی 
اجگردی فرزند حسن نسبت به شش دانگ یک باب مغازه به مساحت  74/79مترمربع 
پالک شماره 6 فرعی از 6 - اصلی واقع درکرســگان بخش 9ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک  رسمی امیرقلی سبحانی کرسگانی   
16- رای شماره 139960302007002904   مورخه 1399/5/16  به نام علیرضا کیانی 
فرزند حسین نسبت به شــش دانگ یک باب خانه به مساحت 186/94مترمربع پالک 
شماره 492 فرعی از 24- اصلی واقع درشهرابریشم  بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی 

خود مالک رسمی  می باشد . 
17- رای شماره 139960302007002903مورخه 1399/5/16به نام علیرضا کیانی 
فرزند حسین نسبت به شــش دانگ یک باب خانه به مساحت  179/77  مترمربع پالک 
شماره 494 فرعی از 24 - اصلی واقع در شهرابریشم بخش 9ثبت اصفهان که متقاضی 

خود مالک رسمی  می باشد .
18- رای شماره 139960302007002635مورخه 1399/5/5 به نام حیدر علی شفیعی 
قهدریجانی فرزند رضا نســبت به شــش دانگ یک قطعه  زمین مزروعی به مساحت  
6098/57  مترمربع پالک شماره  389 - اصلی واقع در قلعه میر بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک  رسمی اسماعیل  قربانی فرزندتقی 
19- رای شماره 139960302007002876  مورخه 1399/5/14  به نام   کریم هادیان  
قهدریجانی فرزند حسین نســبت به شــش دانگ  یک باب خانه به مساحت 384/37 
مترمربع پالک شماره  386- اصلی واقع درقهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک  رسمی حسین هادیان قهدریجانی فرزنداسماعیل
20- رای شماره 139960302007002874 مورخه 1399/5/14  به نام کریم هادیان 
قهدریجانی فرزند حسین نســبت به شــش دانگ  یک باب خانه به مساحت 390/55 
مترمربع پالک شماره  386- اصلی واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی حسین هادیان  قهدریجانی فرزنداسماعیل
21-رای شــماره 139960302007002875 مورخه 1399/5/14به نام اصغر هادیان  
قهدریجانی فرزندکریم نســبت به شــش دانگ یک باب خانه به مســاحت   375/30 
مترمربع پالک شماره 386- اصلی واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک  رسمی  حسین  هادیان قهدریجانی  فرزنداسماعیل
22-رای شماره 139960302007002878    مورخه 99/5/14  به نام    نفیسه طاهری 
نسب فرزند  فخرالدین نســبت به شــش دانگ  یک باب خانه    به مساحت  258/16  
مترمربع پالک شــماره 333 فرعی از  387 - اصلی واقع در   قهدریجان بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالکان   رسمی  نصراله و عبداله  امینی  
23- رای شــماره 139960302007002353  مورخه 99/4/28  به نام  سعید باقریان  
فرزند رضا  نســبت به شش دانگ  یک باب مغازه  به مســاحت  66/14 مترمربع پالک 
شماره  5 - اصلی واقع در منصورآباد  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک  رسمی   احمد میرزا مسعود  فرزند محمود میرزا   
24- رای شــماره 139960302007001797 مورخه 99/4/04  بــه نام   محمد رضا 
اسفندیاری  گله  فرزند    سلطانمراد  نسبت به شــش دانگ  یک باب خانه   به مساحت  
42/60  مترمربع پالک شماره   3 فرعی از 407  -اصلی واقع در برزوان گارماسه بخش 
9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک  رسمی  عباس شیرزادی   گارماسه  

فرزند   ابراهیم 
25- رای شــماره 139960302007002613   مورخه 99/5/04  به نام  محمد یزدی  
سودرجانی  فرزند   مصطفی  نسبت به شش دانگ  یک باب خانه    به مساحت   179/40     
مترمربع پالک شماره  21- اصلی واقع در  سودر جان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک  رسمی فرخنده اشراقی   فرزند   محمد تقی
26- رای شماره 139960302007003376  مورخه 1399/5/26  به نام   خانم نازگل 
میرزاده  فرزند  علی   نسبت  3431/11 سهم مشــاع از 61483/80   سهم شش دانگ 
زمین کشاورزی و باغات  به مساحت  61483/80 مترمربع از پالک شماره  434- اصلی 
 واقع در کارویه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریداری شــده از مالک  رســمی 

عبد الصمد میرزاده
27- رای شــماره 139960302007001828   مورخــه 1399/4/14  بــه نام   مریم 
شجاع  فالورجانی  فرزند  محمود    نسبت به شــش دانگ  یک باب خانه    به مساحت   
 89/51     مترمربع پالک شماره  15  - اصلی واقع در   فالور جان  بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک  رسمی احمد شجاع   فرزند رضا
28- رای شماره 139960302007002879 مورخه 1399/5/14 به نام   سعید شیرعلی  
کلیشــادی فرزند غالمعلی نسبت به شــش دانگ  یک باب خانه  به مساحت 177/43 
مترمربع پالک شماره   19- اصلی واقع درکلیشــاد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک  رسمی ابوالقاسم  شیرعلی کلیشادی  فرزندیوسف 
29 - رای شماره  139960302007002348  مورخه 1399/4/28  به نام  اشرف  صادقی 
کلیشادی    فرزند   عبدالرحیم   نسبت به سه دانگ مشاع از  شش دانگ  خانه نیمه تمام   
به مساحت 128/56   مترمربع پالک شماره   19- اصلی واقع در کلیشاد   بخش 9 ثبت 

اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی  می باشد .
30- رای شماره  139960302007002349  مورخه 1399/4/28 به نام  محمد جواد 
شیرعلی کلیشادی   فرزند   محمد رضا  نسبت به سه دانگ مشاع از  شش دانگ  خانه نیمه 
ساز   به مساحت 128/56   مترمربع پالک شماره   19 - اصلی واقع در کلیشاد   بخش 9 

ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی  می باشد .
31- رای شماره  139960302007001800  مورخه 1399/4/4  به نام  راضیه  مصباح 
نژاد  فرزند رضا  نسبت به  یک  دانگ مشاع از  شــش دانگ یک باب  خانه به مساحت 
285/63  مترمربع پالک شماره    633  فرعی از 1 - اصلی واقع در کارالدان    بخش 9 

ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی  می باشد .
32- رای شماره  139960302007001799  مورخه 1399/4/4  به نام رسول  محققیان  
گورتانی  فرزند اصغر  نسبت به  پنج دانگ مشاع از  شش دانگ یک باب خانه به مساحت 
285/63 مترمربع پالک شماره633  فرعی از 1  - اصلی واقع در کارالدان بخش 9 ثبت 

اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی  می باشد .
33- رای شماره  139960302007002640   مورخه 1399/5/5 به نام  محمد اداوی 
فرزند نصراله نسبت به  شش دانگ یک باب خانه به مساحت  109/94 مترمربع پالک 
شــماره 15 - اصلی واقع در فالورجان  بخش 9 ثبت اصفهــان که متقاضی خود مالک 

رسمی  می باشد .
34- رای شــماره  139960302007001830  مورخه 1399/4/14  به نام    علی علی 
زاده گل سفیدی  فرزندعربعلی  نسبت به  شش دانگ  یک باب خانه به مساحت 82/20  
مترمربع پالک شماره15 - اصلی واقع در  فالورجان   بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی حسین شجاع فرزند رضا
35-رای شــماره 139960302007002354   مورخه 1399/4/28  به نام حاجی علی 

درویشی  فرزند  محمود نســبت به شــش دانگ یک باب خانه    به مساحت   102/29 
مترمربع پالک شماره  19-اصلی واقع در جعفر اباد   فالور جان  بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک  رسمی خدارحم هدایت کلیشادی 
36-رای شماره 139960302007002871    مورخه 1399/5/14 به نام    محمد اکبری  
فرزند  عباسعلی  نســبت به شش دانگ  یک باب خانه    به مســاحت    94/97 مترمربع 
پالک شماره  19 - اصلی واقع درکلیشــاد  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک  رسمی   عباس صفری 
37- رای شماره 139960302007002870  مورخه 1399/5/14 به نام  محسن دهقان 
کلیشادی  فرزند   نعمت اله نسبت به شــش دانگ  یک باب خانه   به مساحت  135/23 
مترمربع پالک شماره   19  - اصلی واقع در کلیشاد   بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک  رسمی عباس صفری
 38- رای شــماره 139960302007002869    مورخــه 1399/5/14  بــه نــام  
محسن دهقان   کلیشــادی  فرزند   نعمت اله نسبت به شــش دانگ  یک باب انبار  به 
مســاحت420/71 مترمربع پالک شــماره   19  - اصلی واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک  رسمی   عباس صفری
39- رای شماره 139960302007002350  مورخه1399/4/28 به نام   سیده معصومه  
کریم پور  گل سفیدی فرزند سیدکریم  نسبت به شش دانگ  یک باب خانه به مساحت 
144/65مترمربع پالک شماره   15-اصلی واقع در فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک  رسمی  محمد مهدی  کیانی
40- رای شــماره 139960302007002346  مورخه 1399/4/28 به نام  اســماعیل 
هدایت کلیشادی  فرزند شعبان نسبت به شش دانگ یک باب خانه به مساحت 173/20  
مترمربع پالک شماره   19- اصلی واقع درکلیشــادبخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک  رسمی   شعبان هدایت کلیشادی
41- رای شماره 139960302007002612  مورخه 1399/5/4 به نام   ابراهیم سعیدی 
ورنامخواســتی  فرزند  ولی اله نســبت به شش دانگ یک باب ســاختمان نیمه ساز به 
مساحت 73/37 مترمربع پالک شماره 6 فرعی از 6 -  اصلی واقع در کرسگان بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک  رسمی    بهمن  ذوالفقار پور 
42- رای شماره 139960302007002946  مورخه 1399/5/19 به نام   ناهید قاسمی    
فرزند   حیدر علی  نسبت به شــش دانگ یک باب خانه به مساحت  160/09   مترمربع 
پالک شماره   15 -اصلی واقع در فالورجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک  رسمی     غالمعباس  قاسمی فالورجانی 
 43- رای شماره 139960302007005827   مورخه 1399/6/25 به نام   محمد موذنی  
قهدریجانی  فرزند   عباس نسبت به قسمتی از شــش دانگ یک باب خانه به مساحت  
116/26   مترمربع پالک شماره  11 فرعی از  385-  اصلی واقع در قهدریجان  بخش 9 

ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی می باشد
44- رای شــماره 139960302007002634  مورخه 1399/5/5 بــه نام  حیدر علی 
شفیعی قهدریجانی  فرزند رضا نســبت به شــش دانگ یک قطعه  زمین مزروعی   به 
مســاحت  1082/57   مترمربع پالک شــماره 396 - اصلی واقع در قهدریجان بخش 
9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک  رســمی  رضا شفیعی  قهدریجانی 

فرزند علی 
45- رای شماره 139960302007002638   مورخه 1399/5/5 به نام   داود دهقانی  
چم پیری  فرزند   غفار  نسبت به شش دانگ یک درب باغ   به مساحت1703/80  مترمربع 
پالک شماره 1 فرعی  از    8  -اصلی واقع در  دشتچی  بخش 9 ثبت اصفهان  که متقاضی 

خود مالک رسمی میباشد 
46- رای شماره 139960302007002637   مورخه 1399/5/5 به نام   داود دهقانی  
چم پیری  فرزند   غفار  نسبت به شش دانگ یک درب باغ   به مساحت 743/17  مترمربع 
پالک شماره 1 فرعی از 8 - اصلی واقع در  دشتچی  بخش 9 ثبت اصفهان  که متقاضی 

خود مالک رسمی میباشد 
47- رای شــماره 139960302007003378  مورخــه 1399/5/27 به نام    رمضان 
یزدانی فرزند    نصراله  نســبت به شــش دانگ یک باب  خانه   به مســاحت  206/72    
مترمربع پالک شماره   1 فرعی از 405 - اصلی واقع در گارماسه  بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک  رسمی     حسن یزدانی گارماسه 
48- رای شــماره 139960302007002947  مورخه1399/5/19به نام عبدالحسن 
عربی نره فرزند حاصل نسبت به قســمتی از شــش دانگ یک باب  خانه   به مساحت  
149/69    مترمربع پالک شماره   6 فرعی از 667 - اصلی واقع در اراضی کوه دنبه  بخش 
9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک  رسمی میرزااحمد وکاظم ال رسول

49  -  رای شــماره 1399703435  مورخه 1399/7/2 به نام احمد موحدی سیچانی 
فرزند محمد علی نسبت به شش داتگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  2510/18  
متر مربع پالک شماره 89 فرعی  از 14 اصلی واقع در موسیان بخش 9 ثبت اصفهان  که 

متقاضی خود مالک  رسمی میباشد .
50 -  رای شماره 139960302007004524 مورخه 1399/6/6 به نام منیژه بهروان  
فرزند بهروان  فرزند حســن  نسبت به شــش داتگ یک باب خانه مخروبه به مساحت  
99/56  متر مربع پالک شــماره 658 فرعی  از 1 اصلی واقع در کارالدان  بخش 9 ثبت 

اصفهان  که متقاضی خود مالک  رسمی میباشد .
51- رای شماره 139960302007004339  مورخه1399/6/5به نام   روح اهلل عربیان 
حسین آبادی فرزند حسین   نسبت به شش دانگ  یک باب خانه به مساحت 178/02 متر 
مربع پالک شماره  14 فرعی از 5- اصلی واقع در شهرک قدس بخش 9 ثبت اصفهان 

که متقاضی خود مالک رسمی میباشد .
52- رای شماره 139960302007004332  مورخه 1399/6/5 به نام  اکبر باقری آغچه 
بدی فرزند نعمت اهلل  نسبت به شش دانگ یک باب خانه به مساحت 149/11  مترمربع 
پالک شماره   32- اصلی واقع درآغچه بدی  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک  رسمی   نعمت اهلل باقری آغچه بدی 
53- رای شماره 139960302007004536  مورخه 1399/6/6 به نام   مهدی اکبری 
کلیشادی فرزند  محمد علی  نسبت به شــش دانگ یک باب خانه به مساحت 177/50 
مترمربع پالک شماره 19 -  اصلی واقع در کلیشــاد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک  رسمی    کبری هاشمی کلیشادی فرزند  حیدر 
54- رای شماره 139960302007004328 مورخه 1399/6/5 به نام   حسین احمدی 
پور فرزند   حسن   نسبت به شــش دانگ یک باب خانه به مساحت  256/03   مترمربع 
پالک شــماره  277 فرعی از  1 - اصلی واقع در کارالدان   بخــش 9 ثبت اصفهان که 

متقاضی خود مالک رسمی  میباشد .
55- رای شماره 139960302007004530  مورخه 1399/6/6 به نام   داود بختیاری   
فرزند  حسین  نسبت به شش دانگ یک باب خانه به مساحت  217/58   مترمربع پالک 
شماره  568 فرعی از  24-  اصلی واقع درابریشــم   بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی 

خود مالک رسمی می باشد
56- رای شماره 139960302007004342 مورخه 1399/6/5 به نام  فاطمه صغری 
امان الهی  فرزندصادق  نســبت به شــش دانگ یک باب خانه به مســاحت  229/70   
مترمربع پالک شماره 17 فرعی از 667 - اصلی واقع در بلوار شفق  بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک  رسمی  فضل اهلل هدایت 
57- رای شماره 139960302007004312  مورخه 1399/6/5 به نام   غیبی محمودی 
برام    فرزند برفی  نسبت به شــش دانگ یک باب خانه به مساحت  122/05   مترمربع 
پالک شماره  19-  اصلی واقع درجعفر آباد   بخش 9 ثبت اصفهان  مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی  یداهلل اکبری فرزند محمد جواد 
58- رای شماره 139960302007003508 مورخه 1399/5/28به نام  کاوس قربانی 
دمابی  فرزند قربانعلی   نسبت به شش دانگ یک باب خانه به مساحت  136/24   مترمربع 
پالک شماره 411 - اصلی واقع در فالورجان   بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود 

مالک رسمی میباشد .
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چند روز بعد از آنکه سایت رسمی فدراسیون تکواندوی بلغارستان از میزبانی این کشور در رقابت های انتخابی المپیک خبر داد، سایت رسمی اتحادیه اروپا نیز با 
انتشار خبری، این میزبانی را تایید کرد.طبق تاریخ جدیدی که اتحادیه تکواندو اروپا اعالم کرده این مسابقات طی روزهای ۳۰ و ۳۱ ژانویه ۲۰۲۱ )۱۱ و ۱۲ بهمن ماه( 
به میزبانی بلغارستان در صوفیه برگزار خواهد شد. در این خبر آمده که پروتکل های بهداشتی به منظور برگزاری این مسابقات به زودی تدوین و به کلیه کشورهای 
شرکت کننده ارسال خواهد شد.چندی قبل دکتر »چو« رییس فدراســیون جهانی ابراز امیدواری کرده بود که مسابقات انتخابی المپیک در دو قاره آسیا و اروپا 
قبل از پایان سال ۲۰۲۰ برگزار شود، اما شیوع ویروس کرونا مانع از تحقق این هدف شده بود.این مسابقات در ابتدا قرار بود در ایتالیا و طی روزهای ۱۷ تا ۱۹ آوریل 
برگزار شود که به دلیل کرونا لغو و پس از آن روسیه در مسکو به عنوان میزبان انتخاب شد که بازهم اتحادیه اروپا از لغو این مسابقات خبر داد.با مشخص شدن 
تاریخ برگزاری مسابقات انتخابی در قاره اروپا، به نظر می رسد فدراسیون جهانی اواخر بهمن ماه را برای برگزاری مسابقات قاره آسیا انتخاب و به زودی اعالم کند.

بلغارستان؛ میزبان رقابت های تکواندوی انتخابی المپیک
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»دیاباته« از استقالل جدا می شود
باشگاه استقالل این روزها حال و روز خوبی ندارد. یکی از دغدغه های اصلی هواداران استقالل در 
این روزها ماندن دیاباته و میلیچ است.با این حال ظاهرا جدایی دیاباته از استقالل عمال قطعی شده 

چراکه در دوره مدیریت سعادتمند نسبت 
به ماندن ایــن دو بازیکن بــی توجهی 
صورت گرفته است. دیاباته طی نامه ای 
رسمی در تاریخ ۱۵ شهریور، ۳۰ شهریور 
را به عنوان مهلــت نهایی جهت پرداخت 
مطالباتش اعالم کرده بود که این امر با 
بی توجهی سعادتمند همراه شده است. 
از ۱۰۵ هزار دالری که باید در سه ماه اخیر 
به دیاباته طبق قــرارداد فصل جدیدش 
پرداخت می شــد، تنها ۱۰ هزار دالر به او 

پرداخت شــده و تقریبا دو هفته هم از مهلت نهایی پرداخت مطالبات این بازیکن گذشــته است. 
از طرفی حدود تنها یک چهارم از کل مطالبات دیاباته تاکنون به او پرداخت شــده است و در نتیجه 
این بازیکن به راحتی می تواند به صورت یک طرفه قراردادش را با استقالل فسخ کند.در خصوص 
میلیچ هم با ماجرای مشابهی روبه رو هستیم. میلیچ تا ۲۲ مهر به باشگاه فرصت داده تا مطالباتش 
پرداخت شود. چیزی حدود ۱۸۰ هزار دالر از مطالبات او هم باقی مانده و با توجه به حجم بدهی های 
خارجی باشگاه استقالل، بعید است آبی ها بتوانند پول او را تهیه و پرداخت کنند.مشخص نیست 
احمد سعادتمند مدیرعامل وقت آبی ها که بارها گفته بود نمی گذارد حتی یک آجر از این باشگاه کم 
شود، چرا نسبت به مهلت نهایی دیاباته بی توجه بوده و حاال مدیران فعلی استقالل باید چه کاری 
انجام دهند تا دیاباته در این تیم بماند؟ ظاهرا داستان دیاباته و استقالل به پایان خود رسیده و این 

مهاجم ارزشمند فصل آینده در جمع آبی پوشان پایتخت نخواهد بود.

استارت لیگ بیستم از 10 آبان 
سازمان لیگ فوتبال ایران اعالم کرد که لیگ بیستم از روز ۱۰ آبان آغاز خواهد شد.دیدار تیم های پرسپولیس 
و تراکتور پنج روز پیش از شروع لیگ در چهارچوب سوپرجام به انجام می رسد و سپس نوبت به شروع 
لیگ بیســتم خواهد بود؛ لیگی که برای اولین بار در تاریخ فوتبال حرفه ای ایران، از آبان ماه آغاز خواهد 
شد.سازمان لیگ در نامه جدید خود به باشگاه ها و هیئت های فوتبال تصریح کرده که مکان و زمان قرعه 
کشی به زودی اعالم خواهد شد و پس از برگزاری تیم ها حریفان خود در زمان های مختلف را خواهند 
شناخت.فصل گذشته فوتبال باشگاهی ایران با فینال جام حذفی در شهریور به پایان رسید و سپس باشگاه 

ها به دوحه رفتند و حاال چهار تیم آسیایی نیز حدود یک ماه فرصت ریکاوری خواهند داشت.

»ایمان سلیمی«، قراردادش را با تراکتور فسخ کرد
ایمان سلیمی مدافع ۲4 ســاله که از لیگ هجدهم به تراکتور پیوســته بود  روز دوشنبه و بعد از 
حضور در سازمان لیگ قراردادش را با این باشگاه فسخ کرد. سلیمی پیش از تراکتور سابقه بازی 
در تیم های پارس جنوبی ، فجرسپاســی و آلومینیوم هرمزگان را در کارنامه اش دارد. او طی دو 
فصل گذشته 4۸ بازی برای تراکتور در دفاع وسط انجام داد و دو گل برای این تیم به ثمر رساند. 
ســلیمی ســابقه بازی در تیم نوجوانان ایران و همچنین دعوت به تیم ملی ایران را هم دارد.باید 
دید واکنش باشگاه تراکتور نسبت به این اقدام مدافع فصل گذشته اش چه خواهد بود. پیش از 
این رشید مظاهری نیز قراردادش را با باشگاه تراکتور فسخ کرده بود.تراکتور در این فصل علیرضا 
منصوریان را به عنوان سرمربی روی نیمکت دارد و باید دید لیست منصوریان برای لیگ بیستم 

از چه بازیکنانی تشکیل می شود.

تکیه طالیی پوشان بر قله دوومیدانی ایران؛

پریدن از جام

تیم فــوالد مبارکــه ســپاهان، قهرمان   سمیه مصور
مسابقات دوومیدانی باشگاه های کشور 
در هر دو بخش آقایان و بانوان شد تا طالیی پوشان نصف جهان برای 

اولین بار بر قله دوومیدانی ایران تکیه بزند.
 تیم سپاهان که در فصل گذشته رقابت های لیگ برتر دوومیدانی کشور 
به مقام نایب قهرمانی دســت یافته بود، در این دوره از مســابقات به 
عنوان مدعی جدی قهرمانی وارد شد. این تیم برای حضور قدرتمندانه 
در فصل جاری رقابت های لیگ برتر، ورزشکاران و قهرمانان اول و دوم 
رشــته های مختلف دوومیدانی را به کار گرفت و با آنها قرارداد بست. 
کیوان قنبرزاده، قهرمان پرش ارتفاع که رکورد پرش ارتفاع در دستان او 
قرار دارد، مسلم نیا دوست ) دومین ورزشکار پر امتیاز لیگ در رقابت 
های فصل گذشته(، رضا قاســمی) ورزشکار شرکت کننده در المپیک 
و یکی از بهترین ورزشکاران ایران در رشــته صد متر(، علی سهرابی ) 
نایب قهرمان ایران در پرش ارتفاع(، یونس یوسف وند )قهرمان ایران 
در پرتــاب نیزه( و حمیدرضــا نجفی )از قهرمانان ۱۰۰ متر ایران( لیست 
ورزشکاران دوومیدانی تیم سپاهان را در این دوره از مسابقات تشکیل 
می دادند. دوومیدانی کاران ســپاهان در هر ســه مرحله مســابقات 
دوومیدانی کشور موفق به صدر نشینی شدند تا در پایان این رقابت ها 

به مقام قهرمانی در بخش آقایان دســت یابند. در پایان سه مرحله از 
این مسابقات، تیم فوالد مبارکه سپاهان اصفهان با ۷۱۳ امتیاز به مقام 
قهرمانی رســید، پلیمر خلیج فارس خرم آباد با ۶۵۲ امتیاز دوم شد و 
دانشگاه آزاد اسالمی با 4۶۳ امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت. مربی 
تیم دو و میدانی ســپاهان با بیان اینکه حضور طالیی پوشــان در این 
دوره از رقابت ها به لیگ دوومیدانی اعتبار بخشید  درباره این قهرمانی 
گفت : سپاهان بعد از ۱۷ سال در دو و میدانی تیم داری کرده که اتفاق 
خوبی برای این رشته است. البته سال گذشته هم تیم داری کردند ولی 
بودجه ای در نظر گرفته نشد که امسال با یک برنامه ریزی دقیق پا به 

عرصه مسابقات گذاشتیم.
محمدرضا محققی افزود: وقتی رکورد ملی و باشگاه ها شکسته می شود 
نشان می دهد سطح مســابقات باال بوده است. به دلیل شیوع کرونا و 
نبود تمرین مناسب پیش بینی می شــد سطح مسابقات پایین باشد 
ولی تا پایان مسابقات آقایان ۲۰ رکورد ملی و تعدادی رکورد باشگاهی 

کشور شکسته شد. 
 در این دوره از رقابت ها تیم هــای پلیمر خلیج فــارس، فوالد مبارکه 
سپاهان اصفهان، مس کرمان، دانشگاه آزاد، مقاومت تهران، سلکتور، 
دانشــگاه یزد، هیات خراسان شــمالی، هیئت فارس، عقاب نیروی 

هوایی، هیئت چهار محــال و بختیاری، هیئت اصفهان و ناشــنوایان 
حضور داشتند.

در بخش بانوان نیز، طالیی پوشان نصف جهان مقتدرانه بر صدر جدول 
رقابت های دوومیدانی تکیه زدند.پرونده رقابت های دوومیدانی بانوان 
باشگاه های کشور روز یکشنبه در تهران بســته شد و سپاهان اصفهان 
برای نخســتین بار قهرمانی این مســابقات را جشــن گرفت.در این 
رقابت ها که طی ۳ مرحله در مجموعه آفتاب انقالب برگزار شد سپاهان 
توانست گوی سبقت را از دانشــگاه آزاد و پلیمر خلیج فارس خرم آباد 
برباید و جام را در آغــوش بگیرد و این، پایانی بــر روند قهرمانی های 

پیاپی دانشگاه آزاد در دوومیدانی زنان ایران بود.
مراســم پایانی این رقابت ها که ۱۷ تیم و ۲۵۰ ورزشکار در آن شرکت 
داشتند یکشنبه شب برگزار شد و جام قهرمانی و جوایز تیم های برتر با 

حضور دوومیدانی کاران حاضر در لیگ اهدا شد.
سپاهان اصفهان با ۷۰4 امتیاز قهرمان و دانشــگاه آزاد با ۶۱۵ امتیاز 
نایب قهرمان شدند. پلیمر خلیج فارس خرم آباد نیز با ۵۷۹ امتیاز بر 
سکوی سوم ایستاد. هیئت تهران با ۲۳4 امتیاز، سلکتور با ۱۸۶ امتیاز، 
خراسان شــمالی با ۵4 امتیاز، هرمزگان با 4۶ امتیاز و اصفهان با ۲۶ 

امتیاز نیز مقام های چهارم تا هشتم را کسب کردند.

ســرمربی تیم ملی کشــتی فرنگی درباره زمان از 
ســرگیری تمرینات ملی پوشان کشــتی فرنگی 
ایران پــس از تعطیلی چند ماهه به دلیل شــیوع 
کرونا، اظهار کرد: منتظر تصمیــم اتحادیه جهانی 
هســتیم تا تکلیف رقابت های جهانی مشــخص 
شــود. رییس فدراســیون کشتی صربســتان به 
عنوان میزبان رقابت های قهرمانی جهان نیز قرار 
اســت به زودی به ایران بیاید که این نشان دهنده 
آن است که برای آن ها حضور ۱۰ تیم اول رنکینگ 
در رقابت های جهانی مهم اســت. اگر رقابت های 
جهانی برگزار شــود بالفاصله تمرینات را شــروع 
می کنیم در غیر این صورت لیگ برگزار می شــود 
و پس از آن برای مســابقات کسب سهمیه اردوها 
آغاز خواهد شــد.محمد بنا درباره میزان تعامل با 
مســئوالن فدراسیون کشــتی و اینکه آیا گالیه ای 

وجود دارد یا خیر، گفت: از اول هم گالیه ای نبوده، 
البته راجع به اینکه من به عنوان سرمربی تیم ملی 
چه چیزهایی نیاز دارم بحث می شود.  وی در پاسخ 
به این ســوال که آیا از میزان حمایت های رییس 
فدراسیون کشتی راضی است یا خیر، خاطرنشان 
کرد: از حمایت های فدراســیون راضی ام، علیرضا 
دبیر کــه به جای خود اما بیشــتر طرف حســاب 
من حمید ســوریان است. به دوســتان هم گفتم 
سوریان بزرگ کشتی فرنگی اســت، البته او می 
گوید من شاگرد شما هستم اما یک وقت شاگرد 
از اســتاد هم باالتر می زند و عیبی هم ندارد.بنا در 
ادامه ، درباره حواشــی ســعید عبدولی در فضای 
مجازی و صحبت های او علیه رییس فدراســیون 
کشتی، گفت: متاسفانه این موارد به خود او لطمه 
می زند نه کس دیگری . همه همدیگر را در جایگاه 

خودشان می شناســند. ســعید یک کشتی گیر 
احساسی است که بر خالف حالت زمخت و خشنی 
که روی تشــک مبارزه دارد، قلبی مهربان و لطیف 
دارد. سن او باال می رود و کشتی اش در حال تمام 
شدن است، به همین خاطر بین اینکه ادامه بدهد 
یا نه، مانده است.سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی 
خاطرنشــان کرد: او هنوز هم می تواند به تیم ملی 
کمــک کند.اگر بخواهــد باید مثل کشــتی گیران 
دیگر به اردو بیاید تا اگر شــرایطش خوب باشد به 

عضویت تیم ملی در بیاید.

بنا: 

طرف حساب من »حمید سوریان« است

خبر روز

پیام »راموس« برای هواداران رئال مادرید
رئال مادرید با نتیجه ۲ بر ۰ لوانته را شکســت داد و وینیســیوس جونیور در این بازی درخشــید. 
وینیســیوس جونیور برای دومین بازی پیاپی برای رئال مادرید گل ارزشــمندی را به ثمر رساند. 
آخرین شکســت اللیگایی رئال مادرید 
به قبل از شیوع کرونا و ۸ ماه پیش برمی 
گردد که رئال در مقابل بتیس شکست 
خورد و بعــد از آن تیم زیدان در لیگ بی 
شکســت بوده اســت. رئال مادرید در 
مقابل لوانته زیاد زیبا بازی نکرد و به جز 
گل وینیسیوس که با یک ضربه تماشایی 
از درون محوطه جریمه به ثمر رسید، در 
بقیه دقایق نتوانســت تیم غالب میدان 
باشد. با این وجود تیم زیدان به واسطه 
تجربه خود توانســت نتیجه را حفظ کند و در نهایت پیروزی ارزشــمندی را به دست آورد.سرجیو 
راموس، کاپیتان رئال مادرید، پس از این بازی که رئال مادرید را به صدر جدول فرســتاد با انتشار 
پستی در اینستاگرام برای رئالی ها ایجاد انگیزش کرد. او با انتشار عکسی از خود نوشت:» قدم به 

قدم، برد به برد، به رشد خود ادامه خواهیم داد و به کار کردن ادامه می دهیم.«

PSG انتقال قرضی »مویسه کین« به
باشگاه پاری سن ژرمن اعالم کرد مویس کین، ســتاره ایتالیایی اورتون را با یک قرارداد قرضی 
یک ساله به خدمت گرفته اســت. مویس کین تابستان گذشته یوونتوس را ترک کرد و به اورتون 
پیوست. این مهاجم ۲۰ساله اما در اولین فصل حضورش در اورتون به هیچ وجه در حد انتظار ظاهر 
نشــد و در کل فصل در لیگ برتر تنها ۲ گل برای اورتون به ثمر رساند.مویس کین حاال به پاریس 
رفته تا به جای ادینســون کاوانی و اریک ماکســیم چوپوموتینگ که هر دو به عنوان بازیکن آزاد 
از PSG جدا شده اند را دســت کم تا پایان فصل جاری پر کند. بر اساس گزارش های رسانه ای، 
معامله دو باشگاه برای انتقال قرضی مویس کین شامل بندی نمی شود که در پایان فصل جاری 
PSG مجبور باشد او را به صورت دائمی به خدمت بگیرد. مویس کین در PSG البته کار دشواری 
در پیش دارد و برای حضــور فیکس در میدان باید با رقبای بزرگی مثــل کیلیان امباپه، مائوروی 

ایکاردی و نیمار رقابت کند.

لوورن:

 اگر اینقدر زودرنجی، لیورپولی نباش!
بعد از شکست تحقیرآمیز لیورپول مقابل استون ویال با نتیجه ۷-۲ سیلی از انتقادهای تلخ و ناراحت 
کننده از سوی هواداران این تیم به سوی مرسی سایدی ها نشــانه گرفته شد. دژان لوورن، ستاره 
کروات سابق لیورپول اما از این نوع رفتار گروهی از هواداران عصبانی بود و با انتقاد از این نوع رفتار 
در شبکه های اجتماعی به آنها توصیه کرد اگر طاقت همراهی با تیم شان را ندارند بهتر است بروند 
و هوادار تیمی دیگر شوند.برخی از هواداران به خصوص شروع به انتقاد از آدرین، دروازه بانی که در 
این بازی جانشین آلیسون مصدوم شده بود کردند و او را مقصر شکست سنگین تیم می دانستند. 
دژان لوورن که خودش در زمان حضور در لیورپول با انتقادهای زیادی از سوی هواداران مواجه شده 

بود در توئیتر شروع به پاسخگویی به این انتقادها کرد.
دژان لوورن در یک توئیت نوشــت: »هرگز یک شکســت را تقصیر دو بازیکن نیندازید. ۱۱ بازیکن 
در زمین به عنوان یک تیم کار می کنند. گاهی اوقات بعضی ها خوب هســتند و بعضی بد. فردا روز 

دیگری است. باید فراموش کنیم.«

فوتبال جهان

رییس هیئت پزشکی ورزشی 
استان:

ستاد استانی کرونا 
مشورتی از هیئت پزشکی 

ورزشی نمی گیرد
رییس هیئت پزشکی ورزشی استان اصفهان 
در برنامه ضربــه آزاد اصفهان درباره تعطیلی 
دوباره باشگاه  های ورزشــی به دلیل شیوع 
ویروس کرونا اظهار داشــت: هم اکنون آمار 
ابتال به کرونا از آمار اســفندماه سال گذشته 
بیشــتر اســت. قــدرت ســرایت ویروس 
کرونا پنج برابر ویروس آنفلوانزاســت اما با 
جهش هایی که ویروس کرونــا پیدا کرده به 
۱۰ تا ۱۵ برابر رسیده است.احمد باقری مقدم 
با اشــاره به تعطیلی یک هفته ای باشگاه ها، 
مسابقات و تمرینات ورزشــی درباره میزان 
تخلفــات در این حوزه افزود: خوشــبختانه 
مدیران باشــگاه ها و ســالن های ورزشــی 
استان اصفهان همکاری خوبی در این زمینه 
داشته اند ؛اما مواردی از تخلف هم داشته ایم 
که با وجود تذکرات شــفاهی و کتبی، برای 
حدود ۱4 باشــگاه درخواست پلمب کردیم.
رییس هیئت پزشکی ورزشی استان ادامه 
داد: تنها ستاد فرعی مقابله با کرونا در کشور 
در فدراسیون پزشکی ورزشی تشکیل شد و 
برنامه ریزی حوزه ورزش به صورت متمرکز در 
این ستاد انجام می شد، اما زمانی که اختیار 
به ستادهای استانی داده شد، ستاد مقابله 
با کرونــا در ورزش هم منحل شــد. یکی از 
مشکالتی که داریم این است که ستاد استانی 
مقابله با کرونا از ما مشورتی نمی گیرد و هیچ 
نماینده عضو یا نماینده مهمانی در این ستاد 
نداریم. برای مثال به نظر ما رشــته ای مانند 
تنیس می تواند در فضای باز به فعالیت خود 
ادامه دهد، اما از ما نظری گرفته نمی شــود. 
همچنین می توانیم به عنوان بازوی نظارتی 
ستاد اســتانی مقابله با کرونا عمل کرده و بر 
حسن انجام کار نظارت کنیم.وی گفت: البته 
هیئت پزشکی ورزشی استان به هر حال به 
وظیفه نظارتی خود عمــل می کند اما انتظار 
داریم در وضعیت فعلی در حوزه ورزش از ما 

نیز نظرخواهی شود.

مستطیل سبز

وز عکس ر

خبرسازی پیرزن 85 
ساله در ماراتن لندن

ایلین نوبل، پیرزن ۸۵ ساله ای بود 
که در ماراتن لندن سال ۲۰۲۰ با وجود 
باران سیل آسایی که در حال بارش 
بود، شــرکت کرد. او یکی از هزاران 
نفری بــود که در ایــن ماراتن بزرگ 
شرکت کرد، اما شاید حتی از قهرمان 
 مســابقات هم بیشــتر مورد توجه

 قرار گرفت. 
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مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه خبرداد:

 انجام مذاکرات برای خرید اتوبوس  و مینی بوس 
جدید در اصفهان

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه گفت: برای خرید مینی بوس و اتوبوس های 
جدید مذاکراتی با کارخانجات سازنده در حال انجام است و باید منابع مالی مورد نیاز نیز تامین 
شود.سیدعباس روحانی اظهار کرد: در سال جاری و همزمان با عید غدیر خم ۸۰ دستگاه اتوبوس 
جدید وارد ناوگان اتوبوســرانی شــد و تا پایان آبان ماه نیز ۲۰ اتوبوس تازه نفس دیگر به ناوگان 
اضافه خواهد شد.وی با بیان اینکه اتوبوس های جدید دارای استاندارد یورو چهار خریداری شده 
که در کاهش آالینده ها سهم بســزایی دارد، افزود: اضافه شدن ۸۰ دستگاه اتوبوس به ناوگان به 
بهبود کیفیت ارائه خدمات و فراهم شدن بســتر الزم در فاصله گذاری فیزیکی بهتر و همچنین به 
راحتی بیشتر شهروندان کمک کرده است.مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه 
گفت: با اضافه شدن ۸۰ دستگاه اتوبوس جدید، عمر ناوگان از ۱۰ سال به ۹.۷ سال کاهش یافته 
اســت.وی تاکید کرد: ۸۰ دســتگاه اتوبوس تازه نفس به تمامی نواحی خطوط اتوبوسرانی شهر 
تزریق شده و جایگزین ناوگان فرسوده و قدیمی شده است.روحانی ادامه داد: عالوه بر نوسازی 
ناوگان، بازسازی اتوبوس ها نیز در دستور کار قرار گرفته که در این زمینه سال گذشته ۵۰ اتوبوس 
بازسازی شده و تا پایان سال جاری نیز بازسازی ۷۰۰ دستگاه اتوبوس انجام خواهد شد تا شاهد 
تحوالت خوبی در اتوبوسرانی باشــیم.وی با بیان اینکه اجازه بازســازی ۷۰۰ دستگاه اتوبوس از 
سوی دولت به شــهرداری اصفهان داده شــد که بابت هر دســتگاه اتوبوس ۲۸۰ میلیون تومان 
وام از ســوی دولت لحاظ می شود، تصریح کرد: از مجموع ۷۰۰ دســتگاه اتوبوس مورد نظر برای 
بازســازی، تاکنون قرارداد بازسازی ۱۸۹ دستگاه اتوبوس امضا شــده و مابقی آن در حال انجام 
است.مدیرعامل شرکت واحد اتوبوســرانی اصفهان و حومه تاکید کرد: تمام اتوبوس ها در قالب 
اتوبوس های نوسازی شده وارد چرخه حمل و نقل عمومی می شود تا شهروندان دیگر شاهد تردد 

اتوبوس های فرسوده در شهر نباشند.

مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان خبر داد:

 کاهش 59 درصدی جابه جایی مسافران در
 پایانه های اصفهان

مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شــهرداری اصفهان گفت: آمارها نشان می دهد میزان 
جابه جایی مســافران از طریق پایانه های شــهر اصفهان ۵۹ درصد کاهش یافته اســت.عباس 
محبوبی  اظهار کرد: در شش ماهه نخست سال گذشته تعداد ســه میلیون و ۲۴۰ هزار مسافر از 
طریق پایانه های شــهر اصفهان جابه جا شــده بودند که این تعداد در نیمه نخست سال جاری با 
توجه به شرایط ایجاد شــده به دلیل شــیوع ویروس کرونا به یک میلیون و ۳۱۲ مسافر کاهش 
یافته است.وی با اشاره به رعایت پروتکل های بهداشتی در پایانه های شهر، افزود: برای حفظ و 
نگهداری، گندزدایی و ضدعفونی پنج پایانه شهر اصفهان ماهیانه حدود ۸۰۰ میلیون تومان هزینه 
می شود.مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان ادامه داد: در حال حاضر با 
توجه به شیوع ویروس کرونا، پایانه های مسافربری شهر تا ۲۰ درصد ظرفیت فعال است و انتظار 
داریم مردم از انجام سفرهای غیرضروری خودداری کنند.وی تصریح کرد: در حال حاضر فروش 
بلیت اینترنتی از ۳۰ درصد به ۷۲ درصد رسیده به طوری که بیش از ۷۰ درصد بلیت های اتوبوس 

به صورت اینترنتی فروخته می شود.
محبوبی گفت: با توجه به شرایط اقتصادی به وجود آمده، نمی توان حرکت های عمرانی گسترده 
انجام داد، اما در صدد هستیم با کمک شهرداری مرکزی و منطقه دو، امسال مراحل تملک زمین 
پایانه صمدیه را به اتمام رسانده و در نیمه دوم سال به مناســبت ایام دهه مبارک فجر، عملیات 

اجرایی طرح توسعه این پایانه را کلنگ زنی کنیم.

در قالب طرح گردشگری اصفهان 2020 اجرایی می شود؛

 ایجاد پاتوق گردشگری احمدیه در مجموعه تاریخی تخت فوالد

جاذبــه هــای گردشــگری فــراوان از          سمیه مصور
ویژگی هــای شــاخص دیــار گنبدهای 
فیروزه ای است، جاذبه هایی که برخی از آنها شهرت جهانی یافته و هر 
ساله گردشگران زیادی را از اقصی نقاط عالم به این دیار می کشاند. از 
طرفی با نگاه به شــهرهای فعال جهان در زمینه گردشگری می توان 
دریافت که رونق گردشگری و باز تعریف آن به عنوان یک صنعت نیز، 
می تواند از طریق ایجاد یک منبع درآمد پایدار نقش بسزایی در توسعه 

پایدار شهر ایفا کند.
در همین راســتا، شورای اســالمی شــهر اصفهان نزدیک به دو سال 
پیش، طرح »اصفهان ۲۰۲۰« را باهدف قرار دادن اصفهان در مســیر 
توسعه مبتنی بر ظرفیت های گردشگری به تصویب رساند. این طرح 
با شــعار »تعبیر رویاها« سعی دارد تا شــهر اصفهان را در سال ۲۰۲۰ 
میالدی به یک شهر گردشــگر پذیر تبدیل کند. از زمان اعالم شروع به 
کار این طرح تاکنون، تالش های بســیاری به جهت فراهم ســاختن 
مقدمات این طرح انجام گرفته اســت.تعریف پروژه های گردشگری 
برای تمام مناطق ۱۵ گانه شــهر یکی از برنامه های مدیریت شــهری 
در قالب این طرح اســت که بــه گفته معاون شهرســازی و معماری 
شهرداری اصفهان در دســتور کار قرار گرفته است. احمد حسینی نیا 

در این باره گفته است:» بر اســاس طرحی که شورای شهر و ریاست 
کمیسیون گردشگری و حقوقی شورا به شهرداری اصفهان ارائه کرده 
اســت و با توجه به تاکیدات شــهردار اصفهان در خصوص طرح های 
گردشــگری ذیل برنامه اصفهان ۲۰۲۰ که بر موضوع گردشگری تاکید 
دارد، پروژه های طرح اصفهان ۲۰۲۰ در قالب طرح های محرک توسعه 
در مناطق ۱۵ گانه شــهر اصفهان مدنظر قرار گرفته اســت.« به گفته 
معاون شهرسازی و معماری شــهرداری اصفهان قرار است خروجی  
این برنامه ها و طرح های گردشــگری که در ســه سطح کوتاه مدت، 
میان مدت و بلند تعریف شده اند ایجاد یک فضای گردشگری پایدار 

در دیار نصف جهان باشد.
ایجاد پاتوق گردشگری احمدیه در محدوده مجموعه تاریخی، فرهنگی 
و مذهبی تخت فوالد یکی از همین پروژه های زیر ساختی است که در 
قالب طرح گردشگری » اصفهان ۲۰۲۰ « برای منطقه شش اصفهان 
تعریف شده اســت.  پاتوق گردشــگری احمدیه قرار است به وسعت 
۱۱ هزارمتر مربع بــرای تامین رفاه حال شــهروندان و تفریح کودکان 

ایجاد شود.
مدیر منطقه شش شــهرداری اصفهان درباره این طرح اظهار داشت: 
برای آزادســازی پالک های در مســیر اجرای طرح محله احمدیه به 

عنوان یک پروژه ســه ســاله، اعتبار مورد نیاز در بودجه لحاظ شده تا 
زمین های آزادسازی شده به پاتوق گردشگری تبدیل شود.

محمدرضــا برکت افــزود: از ۳۰ ســال قبل قــرار بود مســیر معابر 
 محله احمدیه آزادســازی شــود کــه در این دوره مدیریت شــهری

 کلید خورد.
مدیر منطقه شــش شــهرداری اصفهان هــم چنین  از ســاماندهی 
کاروانسرای ملک خبر داد و گفت: کاروانسرای ملک قدمتی ۴۰۰ ساله 
دارد که با توجه به تخریب بخشی از آن در سال های گذشته، شهرداری 
برای ساماندهی آن ورود پیدا کرده است.وی با تاکید بر لزوم تسریع 
در روند اجرای پروژه ها و سرعت بخشی به آنها، ادامه داد: یکی دیگر 
از پروژه های مهم منطقه شــش، تعریض پل بزرگمهــر و نصب یک 
المان ویژه برای آن است که تا یک ماه آینده عملیات اجرایی آن آغاز 
خواهد شد.برکت با بیان اینکه در سال جاری ۱۵۵ پروژه برای منطقه 
شش شــهرداری تعریف شده اســت، گفت: تاکنون حدود ۱۰۰ پروژه 
تعریف شــده برای این منطقه تعیین تکلیف شــده است.وی ادامه 
داد: از مجموع ۱۵۵ پروژه تعریف شــده برای منطقه شــش، تعداد 
۱۳۱ پروژه جدید و ۲۴ پروژه مربوط به سال گذشته یا سال های قبل 

از آن بوده است.

ایجاد پاتوق گردشگری احمدیه در محدوده مجموعه 
ز  ا یکی  فوالد  تخت  مذهبی  و  فرهنگی  تاریخی، 
همین پروژه های زیر ساختی است که در قالب طرح 
گردشگری » اصفهان 2020 « برای منطقه شش اصفهان 

تعریف شده است

با مسئولان

تحديد حدود اختصاصي
7/68 شــماره نامــه : 139985602025008179-1399/07/13 چون تحديد حدود 
ششــدانگ يکباب ســاختمان پســت برق پالک شــماره 31/10325 مجزی شده از 
اصلی مذکور  واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتي به نام شــرکت برق 
منطقه ای اصفهان به شناســه ملی 10260131380  در جريان ثبت است و رای شماره 
139860302025007364 مورخ 98/05/26 از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد 
و امالک منطقه غرب اصفهان نســبت به ملک مرقوم صادر گرديده اســت و با توجه به 
اينکه تحديد حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اينک بنا به دستور قسمت 
اخیراز ماده 13 قانون ت ت مصوب 1390 و بر طبق تقاضاي نامبرده تحديد حدود پالک 
مرقوم در تاريخ 1399/08/11  روز يک شنبه ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهي به کلیه مالکیــن و مجاورين اخطار مي گردد که در 
روز و ســاعت مقرر در محل حضور يابند. اعتراضات مجاورين و صاحبان امالک مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظیم صورتمجلس تحديد حدود تا سی روز پذيرفته خواهد 
شد  و طبق ماده 86 آيین نامه قانون ثبت معترض بايد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسلیم 
اعتراض به اين اداره با تقديم دادخواست به مراجع ذيصالح قضايي اقدام و گواهي طرح 
دعوی خود را به اين منطقه ثبتی ارائه نمايد در غیر اين صورت متقاضی ثبت و يا نماينده 

قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقديم دادخواست را اخذ و به 
اين منطقه تسلیم نمايد سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعايت 
مقررات ادامه خواهد داد. م الف: 1011093  ابوالفضل شهرياری نائینی مدير واحد 

ثبتی حوزه ثبت ملک غرب اصفهان
فقدان سند مالکیت

7/69 وراث سید فضل اله احديت برابر دادنامه شــماره 353/96-1396/04/07 شعبه 
ششم شــورای حل اختالف و وکالت نامه شــماره 26938-1396/05/21 دفتر خانه 
118 کاشان و طبق تقاضای وارده به شماره 75882-1399/05/25 و به استناد دو برگ 
استشهاد محلی که هويت و امضاء شهود رسمًا گواهی شده مدعی است که سند مالکیت 
دو پنجم دانگ مشاع از ششــدانگ قطعه زمین مزروعی معروف به هشت جريبی پالک 
101 فرعی مجزا از شماره 23 اصلی بخش دو حوزه ثبتی کاشان که در صفحه 385 دفتر 4 
امالک ذيل ثبت 184 به نامش ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گرديده که به علت اثاث 
کشی مفقود شده است چون درخواست صدور ســند المثنی نموده طبق تبصره يک ماده 
120 اصالحی آيین نامه قانون ثبت آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مذکور يا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی تا ده روز به 
اين اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت وسند معامله تسلیم 
نمايد تا مراتب صورتمجلس واصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. بديهی است چنانچه  

ظرف مهلت مقرر اعتراضی واصل نگردد يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی 
سند مالکیت مزبور صادرو به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 1007802 اسماعیلی 

طاهری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کاشان 
اخطار اجرايی

7/70 محکوم علیه ابراهیم حاتمیه فرزند عبدالکريم مجهول المکان و محکوم له عزت 
خسروی فرزند سیف اله نشانی شاهین شــهر گلديس فاز يک خ جابربن حیان فرعی 3 
شرقی پ 24 به موجب رای شــماره 76 تاريخ 5 / 5 / 99 حوزه قضای شعبه اول حقوقی 
شورای حل اختالف شهرستان شاهین شهر محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 
000 / 340 / 44 ريال بابت نفقه معوقه زوجه فرزند مشترک از تاريخ 2 / 11/ 98 لغايت 
31 / 4 / 99  تاريخ صــدور حکم و مبلغ 000 / 640 / 8 ريال نفقه پرداخت نشــده فرزند 
مشــترک از تاريخ 22 / 6 / 99  تاريخ تقديم دادخواســت لغايت 31 / 4 / 99 بابت اصل 
خواسته و مبلغ 188000 ريال هزينه دادرسی و بلغ 000 / 000 / 1 ريال هزينه کارشناسی 
در حق خواهان محکوم می نمايد اجرای احکام مدنی مکلف اســت مابه التفاوت هزينه 
دادرسی را بر اساس میزان محکومیت خوانده از محکوم له کسر و به حساب مربوطه واريز 
نمايد و هزينه دادرسی حســاب گردد.  ماده 34 قانون اجرای احکام همین که اجرايیه به 
محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد 
يا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد يا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء 

محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرايیه نداند بايد 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد 
صريحا اعالم نمايد .  م الف: 1007812 محمود باقری قاضی شــعبه اول حقوقی 

شورای حل اختالف شاهین شهر 
تحديد حدود اختصاصی

7/71 شــماره نامــه: 139985602033002417 -1399/07/10 چون تحديد حدود 
ششدانگ يکباب اطاق تحتانی و فوقانی معروف خانه تراب به شماره پالک 161 فرعی و 
ششدانگ يکباب اطاق فوقانی تو درتو معروف خانه تراب به شماره پالک 161/1 فرعی 
از يک اصلی واقع در اوره جز بخش 9 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به 
نام خانم فاطمه علیزاده طباطبايی فرزند سید جالل در جريان ثبت است و عملیات تحديد 
حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اينک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون 
ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم در روز پنجشنبه 1399/08/08  
ســاعت 10 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين آگهی به کلیه 
مجاورين اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در اين آگهی در محل حضور يابند و 
اعتراضات مالکین يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظیم صورتمجلس 
تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد. م الف:1009124 علی جوانی  رئیس اداره 

ثبت اسنادو امالک نطنز

دبیر سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان: 

جشنواره به گردش مالی سینمای کودک کمک کرده است
دبیر سی و سومین جشــنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان در بخشی از برنامه »هفت 
اقلیم« رادیو فرهنگ با ارزیابی وضعیت امروز سینمای کودکان و نوجوانان گفت: سینمای کودک و 
نوجوان فراز و فروزهای زیادی را پشت سر گذاشــته است. از جمله اتفاقات مهمی که در سال های 
اخیر رخ داده و می توانم به آن اشاره کنم، این است که نسل جدیدی از کارگردانان سینمای کودک و 
نوجوان بوده اند که به این حوزه ورود کرده اند.»علیرضا تابش«  با اشاره به تاثیر جشنواره فیلم کودک 
و نوجوان بر تولیدات ســینمایی این عرصه تصریح کرد: در خالل جشنواره، با دیدن همه فیلم های 
سال در یک محدوده زمانی، می توانیم روند رشد و تولید محتوا در سینمای کودک و نوجوان را قضاوت 
کنیم، همچنین جشنواره به گردش مالی سینمای کودک و نوجوان کمک کرده است. همه می دانند 
که اگر این جشنواره برگزار نمی شد، فیلم های کودک در طول سال دیده یا قضاوت نمی شدند.تابش 
اظهار داشت: چند روزی است که در رسانه ها می بینم دوستان منتقد می گویند جشنواره ها تاثیری 
بر اکران نداشته است، درصورتی که از شهریور سال گذشته که جشنواره برگزار شد تا زمستان سال 
گذشته، ۹ فیلم کودک فروش خوبی در سینما داشــتند.این مدیر سینمایی در برنامه هفت اقلیم 
رادیو فرهنگ خاطرنشان کرد: جشنواره فیلم کودک و نوجوان آیینه واقعی از سیمای سینمای کودک 
و نوجوان است و اگر این جشنواره نبود کسی نمی دانســت که وضع سینمای کودک چگونه است؛ 
اما چون این جشنواره همچنان برگزار می شــود منتقدان همچنان درباره چیستی سینمای کودک 
و کم و کیف آن گفت وگو می کنند.وی افزود: امســال هم این فرصت را داشتیم که به خاطر شرایط 
ویروس کرونا، برپاکننده اولین جشنواره آنالین کشور باشیم، من و همکارانم با صاحب نظران، فعاالن 
سینمای کودک و نوجوان، فعاالن رســانه و صاحب نظرانی که به نوعی با سینمای کودک و نوجوان 
در ارتباط هستند، گفت وگوهای متعددی انجام دادیم تا جشنواره ای متفاوت و درخور برای شادی 
و نشاط کودکان و نوجوانان برگزار کنیم.علیرضا تابش گفت: از آنجا که کشور تحت تاثیر کرونا دچار 
تغییرات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و زیستی فراوانی شده است، امیدواریم امسال بتوانیم حال 

خوبی برای بچه های سرزمین مان فراهم کنیم.

خبر روزگزارش

مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان:

اختصاص بودجه های 
محرک توسعه در منطقه 2، 
گره گشای مشکالت است

مدیر منطقــه دو شــهرداری اصفهان گفت: 
اختصــاص بودجه هــای محرک توســعه 
گره گشایی بسیاری از مشکالت این منطقه 
خواهد بود و می تواند به ایجاد تغییر و تحول 
اساسی در منطقه کمک کند.کاووس حقانی 
اظهار کــرد: تخصیــص بودجه های محرک 
توســعه به مناطق کمتر برخــوردار و در حال 
توسعه کمک زیادی خواهد کرد.وی با تاکید 
بر لزوم اســتفاده از بودجه محرک توســعه 
برای منطقه دو گفت: از محــل اعتبار در نظر 
گرفته شــده بودجه محرک توسعه منطقه، 
ملکی برای احــداث پارکینگ طبقاتی نبش 
میدان جمهوری اســالمی خریداری شــده 
است.مدیر منطقه دو شــهرداری اصفهان با 
بیان اینکه منطقه دو در حال توســعه است، 
افزود: اختصاص بودجه های محرک توسعه 
گره گشای بســیاری از مشکالت این منطقه 

خواهد بود.

عضو شورای شهر:

کارخانه ریسباف اصفهان به کارخانه نوآوری تبدیل شود
رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان در یکصد و چهل و یکمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان که با حضور مدیرکل راه و شهرسازی 
اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: در تهران کارخانه فرسوده ای که به بیغوله تبدیل شده بود و پیش تر قلم جوش تولید می کرده در هشت سوله به کارخانه نوآوری 
تبدیل شده و این درحالی است که میراث تاریخی آن نیز حفظ شده است؛ در شهرهای دیگری مثل یزد نیز شاهد چنین اقداماتی بوده ایم.کوروش خسروی 
افزود: کارخانه ریسباف اصفهان می تواند به کارخانه نوآوری تبدیل شود و مسئوالن قول داده اند به کمک بخش خصوصی آن را بازآفرینی کنند؛ البته معاون 
علمی و فناوری رییس جمهور نیز ضمن بازید از این کارخانه وعده هایی درخصوص تامین بودجه مورد نیاز از سوی این معاونت را داده است اما در این میان 

نیز به حضور شرکت بازآفرینی شهری نیاز داریم تا این پروژه به نتیجه برسد.

 زخم یادگاری 
بر تن درختان

یادگار نویسی به صورت یک آسیب 
اجتماعــی و معضل شــهروندی، 
در شــهرها بیشتر گســترش دارد 
و درختــان رویش یافته در شــهر 
نیز بیشــتر مســتعد این آســیب 
قرار دارنــد. در شــهر اصفهان نیز 
درختان در هر گوشه و کناری دارای 
زخم های بی شماری بر تن هستند 
و تا زنده اند باید به اجبار این نقوش 

را با خود یدک بکشند.

وز عکس ر
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همه ما خرید های بحث برانگیز و غیرقابل دفاعی در طول 
زندگی خود انجام داده ایم، چه یک جســت وجوی شبانه 
در فروشــگاه های اینترنتی منجر به تحویل یک دستگاه 
بالاســتفاده در روز بعد باشــد چه توجیه مــداوم کاالیی 
بحث برانگیز که فکــر می کردید به دردتــان می خورد، اما 
اینطور نبوده اســت. در هر صورت یک حســاب بانکی پر 
همیشه می تواند به انتخاب های خرید قابل تامل و عجیبی 
تبدیل شــود.با این وجود چنین خرید هایی را نمی توان با 
ولخرجی های باورنکردنی سلبریتی ها میلیونر در هالیوود 
مقایسه کرد. البته که این یک درصد به حدی فراتر از تصور 
ثروتمندان اســت؛ اما ایــن بدان معنا نیســت که همگی 
کارشناس هزینه کردن هستند. از عمارت های بزرگ گرفته 
تا خودرو های لوکس، آثار هنری قدیمی و حیوانات خانگی 
عجیب و غریب، در کلکسیون خرید این چهره های مشهور 
دیده می شــود، ولی گاهی اوقات خرید ســلبریتی های 
هالیوود بسیار ســوال برانگیز و غیرمعقول به نظر می رسد 

که در ادامه شما را با برخی از این موارد آشنا خواهیم کرد.
نیکالس کیج و خرید جمجمه دایناســور مغولی به سرقت 

رفته

در حالی که می تــوان تمام این فهرســت را به خرید های 
عجیب و غریــب و نامتعــارف نیکالس کیــج اختصاص 
داد )خانــه جن زده، قلعه قــرون وســطایی و غیره(، اما 
خرید های او به خرید یک جمجمه به سرقت رفته دایناسور 
تیرانوسوروس باتار در سال 2007 باز می گردد. این جمجمه 
در مغولستان کشف شــده بود و 276،000 دالر روی دست 
کیج هزینه گذاشــت. پرداخت چنین مبلغی برای سر یک 
دایناسور که به شــکل غیرقانونی قاچاق شده بسیار بحث 
برانگیز اســت. از آن عجیب تــر اینکه وی در یــک مبارزه 
حراجی بسیار طوالنی و داغ با لئوناردو دی کاپریو توانست 

با قیمت باالتر این جمجمه دایناسوری را تصاحب کند.
اینکــه نیکالس کیــج به چــه منظــوری ایــن جمجمه 
دایناسوری را خریداری کرده بود بر کسی مشخص نیست، 
اما او در ســال 2014 مجبور شد مجســمه تیرانوسوروس 
باتار را تحویل مقامــات آمریکایی دهد تا به مغولســتان 
بازگردانده شــود، زیرا همانطور که گفته شد، سرقتی بوده 
و به صورت قاچــاق به ایاالت متحده برده شــده بود. این 
جمجمه اکنون در مغولستان است. البته این موضوع باعث 
نشد که نیکالس کیج و گالری فروشنده جمجمه دایناسور 

رویه خــود را تغییر دهنــد، زیرا کیج بــه خرید های بحث 
برانگیز خود ادامه داده و گالری مذکور نیز یک بار دیگر یک 
اسکلت کامل دایناسور را به صورت غیرقانونی خریداری و 

به فروش رساند.
بونو و خرید یک بلیت هواپیمای 1،500عجیب

در داســتانی که ممکن اســت به خاطر یک اشتباه خنده 
دار یا فخرفروشــی به خاطر ثروت فراوان بوده باشد، بونو 
یک بلیت هواپیمایی فرســت کالس و تاکســی دربست 
را تنها بــرای کاله خود خریداری کرد. ظاهــرا این خواننده 
نمی توانســته بدون این بخــش خاص از ظاهــر خود در 
کنســرت پاواروتی در ایتالیا اجرا کند و بــه عنوان یکی از 
بزرگ ترین خواننــدگان راک تاریخ موســیقی، این مبالغ 
برای وی چنــدان قابل توجه نبــود. در حالــی که برخی 
گزارش ها می گویند کاله بونو دارای یک صندلی فرســت 
کالس بود برخــی دیگر بر این باورند کــه کاپیتان هواپیما 
آن را به کابین خود برده بود. هزینــه بلیت حدود 600 دالر 
بود و اضافه کردن هزینه تاکســی دربست و بیمه کاله نیز 
 جمع هزینه بونو بــرای کالهش را بــه 1،500 دالر افزایش 

داده بود.

آشپزی

کیک ثعلب 
مواد الزم: تخم مرغ 3 عدد،شکر یک و یک دوم 

پیمانه،شیر یک پیمانه،روغن زیتون یک دوم پیمانه،آرد 2 و 
یک دوم پیمانه،پودر ثعلب یک قاشق غذاخوری،دارچین یک قاشق 
غذاخوری،بکینگ پودر یک قاشق غذاخوری،آب لیموی تازه چند قطره

مواد الزم برای سس کارامل: شکر 2 پیمانه،کره 125 گرم،خامه یک و یک دوم پاکت
طرزتهیه: ابتدا تخم مرغ ها را به همراه شکر داخل کاسه ای بزرگ ریخته و با هم مخلوط کنید. مواد 

را با همزن آن قدر بزنید تا کرم رنگ شود. به مخلوط شیر و روغن زیتون را اضافه کرده و مجددا آن ها 
را با هم مخلوط کنید. در این مرحله آرد و همچنین پودر ثعلب، دارچین، بکینگ پودر و آب لیمو را کم 

کم داخل کاسه ریخته و با سایر مواد خوب مخلوط کنید تا مایه یکدستی به دست آید. قالب مورد نظر 
خود را با کمی روغن و به کمک قلمو کمی چرب و کمی آرد پاشی کنید. سپس مایه کیک ثعلب را 
در آن بریزید و آن را داخل فری که از قبل در دمای 175درجه سانتی گراد گرم کرده اید، به مدت 

30 الی 35 دقیقه قرار دهید تا بپزد. در حالی که کیک ثعلب در حال پخته شدن است، به 
سراغ درست کردن سس کارامل مخصوص بروید. برای درست کردن سس کارامل 

شکر را داخل قابلمه بریزید و آن را روی حرارت بسیار مالیم قرار دهید تا 
آرام آرام آب شود. برای این کار شکر را مدام هم بزنید. وقتی شکر 

کامال کاراملی شد آن را از روی حرارت برداشته و به 
آن کره و خامه را اضافه کنید.

عجیب ترین چیز هایی که سلبریتی های مشهور با پول هایشان خریدند

اکران »درخت گردو« در کردستان بازیگر »لیسانسه ها« به »شاهد« پیوست
 سخنگوی شورای صنفی نمایش عنوان کرد که »درخت گردو« ساخته 
محمدحسین مهدویان از 8 تا 13 آبان در کردستان به نمایش در 
می آید.مرتضی شایسته افزود: فیلم سینمایی »تله پاتی« به 
کارگردانی رضاشالچی و »کله پوک« بعد از تعطیالت سینما، به 
نمایش درمی آیند و همه سینماها می توانند این فیلم ها را به نمایش 
بگذارند.فیلم سینمایی »پیشی میشی« ساخته حسین قناعت نیز به 
طور کامل در اکران و نمایش در شهرستان ها و تهران حمایت می شود.

مجموعه تلویزیونی »شاهد« با کارگردانی سید سجاد حسینی و تهیه 
کنندگی سیدعارف امامی ، وارد مرحله پیش تولید و انتخاب بازیگر 
شــد.عزت ا... مهرآوران، بازیگر ســینما، تئاتر و تلویزیون به عنوان 
اولین بازیگر به پروژه »شاهد« پیوست. مهرآوران به تازگی در سریال 
تلویزیونی »پدر پسری« و سریال »فوق لیسانسه ها«، ایفای نقش 
کرده است.مجموعه تلویزیونی »شاهد«، قرار است در شش فصل 25 
قسمتی روی آنتن شبکه سه سیما برود.

با تالش کارکنان بلندهمت واحد حمل و فرآوری سرباره شرکت فوالد مبارکه، 
زمان توقفات ناشــی از حمل ســرباره در کوره های قوس الکتریکی، با ثبت 
تعویض تعداد 20 هزار و 793 پاتیل ســرباره کوره قــوس الکتریکی و تعداد 
2 هزار و 832 پاتیل ســرباره واحد عملیات ثانویه به 6 ثانیه به ازای هر ذوب 
کاهش یافت و برگ زرین دیگری به افتخارات شــرکت افزوده شد.رییس 
واحد حمل و فــرآوری ســـــرباره فوالد مبارکه بــا تاکید بــر اینکه کاهش 
حداکثری توقفات در همه بخــش های خطوط تولید و پشــتیبانی، به ویژه 
در واحد حمل سرباره، نقش موثری در کســب رکوردهای اخیر داشته است، 
تصریح کرد: با دستیابی به این رکورد ارزشــمند در نیمه نخست سال جهش 
تولید، درمجموع 20 هزار و 510 ذوب محقق شد.رحیم خلقی در ادامه از کمبود 
و مشکالت مربوط به تامین قطعات مصرفی و یدکی مکانیسم های پاتیل بر، 
چالش سوراخ شدن پاتیل ســرباره که به توقف تولید منجر می شود، کمبود 
نیروی انسانی در فرآیندهای پشتیبانی و چالش سرریز پاتیل های سرباره به 

عنوان مهم ترین محدودیت های این حوزه نام برد.
وی خاطرنشان کرد: از نتایج دستیابی به این رکورد می توان به رسیدن به تولید 
مطابق با اهداف تعریف شده و ثبت رکورد تولید روزانه و ماهانه در فوالدسازی 
اشاره کرد؛ ضمن اینکه کسب این موفقیت ارزشمند موجب افزایش اعتمادبه 
نفس همکاران واحد سرباره شده و بستری مناسب برای دستیابی به اهداف 

ساالنه ناحیه ایجاد کرده است.
رییس واحد حمل و فرآوری ســـرباره فوالد مبارکه مهم ترین عوامل تاثیرگذار 

در دستیابی به این موفقیت را چنین برشمرد:
- حمایت های بی دریغ مدیریت شرکت در همه سطوح سازمان از این واحد 
و حضور مستمر و گرم ایشــان در بین کارکنان که به واقع روحیه همکاران را به 

شدت تحت تاثیر قرار داد.
- تالش بی وقفه کارکنان، کارشناســان و راهبری و تعمیرات واحد سرباره که 
در رسیدن به رکوردها در طول دوران فعالیت شــرکت فوالد مبارکه بی سابقه 

بوده است.
- انجام به موقع تعمیرات برنامه ریزی شــده و افزایش 23 درصدی آماده 
به کاری مکانیســم های پاتیل بر و همچنین اســتفاده بهینه از تمام ظرفیت 
های موجود و تالش در جهت بومی سازی و استفاده از پتانسیل های درون 

واحدی.
- افزایش فضای همدلی و صمیمیت بین کارکنان واحد ســرباره و کوره های 

قوس الکتریکی.
خلقی با اشاره به اینکه در فرآیند کوره های قوس الکتریکی، خصوصا در فوالد 
مبارکه، بیشتر از آهن اسفنجی و کمتر از قراضه اســتفاده می شود، گفت: به 
همین دلیل میزان سرباره کوره ها از فوالدســازی های مشابه بیشتر است و 
این موضوع قاعدتا باید در جمع آوری ســرباره خلل ایجــاد کند، اما با درایت 
کارکنان واحد سرباره و نگهداری و تعمیراِت به موقع مکانیسم های پاتیل بر،   
نه تنها خللی در تولید ایجاد نکرده، بلکه باعث کسب رکوردهای روزانه و ماهانه 

تولید شده است.

معاون خرید شرکت ذوب آهن اصفهان درخصوص تامین مواد اولیه برای 
ذوب آهن اصفهان گفت: دستور ویژه وزارت صمت که برای تامین مواد اولیه 
ذوب آهن اصفهان مطرح شده بود در حد همان قول و قرار باقی مانده و 
هنوز اتفاقی ملموس در خصوص تامین مواداولیه برای ذوب آهن اصفهان 

رخ نداده است.
محمدجعفر صالحی با بیان این مطلب در ادامه افزود: مصوبه یک میلیون 
و 750هزارتنی که 22 مرداد به تصویب هیئت دولت رسیده اما متاسفانه 
تا به اکنون ابالغ نشده است و ما همچنان در این زمینه بالتکلیف هستیم.

وی ادامه داد: تنها یک محموله 100هزارتنی از چاه گز و 50هزارتن نیز از 
محل مصوبه برای تامین مواد اولیه ذوب آهن اصفهان دریافت کردیم؛ 
اما تا زمانی که مصوبه یادشده به شرکت تهیه وتولید مواد معدنی ایران 
و مجتمع سنگان برای تامین مواد اولیه ذوب آهن ابالغ نشود، اقدامی 

نمی تواند صورت پذیرد.
معاون خرید ذوب آهن اصفهان گفت: اکنون همراهی و تعامل ذوب آهن 
اصفهان با بخش خصوصی بیشتر شده و از این رو شاهد روند روبه رشد و 
بهبودی هستیم، با این وجود، اگر قرار باشد برنامه ریزی برای فعالیت 3 

کوره به صورت همزمان داشته باشیم، توان بیشتری الزم است. 
برای مثال زیرساخت های حمل و نقل هم اکنون جوابگو نیست و می بینیم 
که ناحیه شرق )سنگان( و یزد به گلوگاه برای تامین مواد اولیه تبدیل 
شده اند و تا زمانی که راه آهن این گلوگاه ها را مرتفع نکند، شرایط تغییری 
نخواهد کرد و عمال به اهداف خود نخواهیم رسید.به گفته وی، شرایط و 

مسیر حمل و نقلی در کشور 
باید اصالح شود و تمهیداتی 
برای دیزل، لوکوموتیو و سرعت 
بازرگانی  و  محصوالت  سیر 
امکان  تا  شود  اندیشیده 
دسترسی به اهداف را داشته 
باشیم. بنابراین تا بهبود شرایط 
ز بار را از  مجبوریم بخشی ا
طریق حمل جاده ای جابه جا 
کنیم که این امر نیز ترافیک 
سنگین به دنبال دارد، از طرف 
گر قرار باشد روزی 3تا  دیگر ا
از  را  مواداولیه  از  4هزارتن 
طریق جاده ای حمل کرده و 
کمبود ریلی را جبران کنیم، به 
طور متوسط 200 کامیون به این 
مسیر اضافه می شود که حجم 

سنگینی بوده و خطرات مرتبط با خود را دارد.

لزوم برای استخراج زیرزمینی معادن ذغال سنگ احساس می شود
صالحی همچنین در زمینه تامین ذغال سنگ مورد نیازذوب آهن اصفهان 
نیز گفت: در زمینه تامین ذغال داخلی مشکلی وجود ندارد اما اگر پیشروی 
و توسعه استخراج زیر زمینی در معادن ذغال سنگ کشور اتفاق نیفتد در 
آینده ناچاریم کک و ذغال بیشتری وارد کنیم که خود باعث خروج ارز بیشتر 
از کشور خواهد شد و این درحالی است که در اهداف ذوب آهن اصفهان 

خروج ارز از کشور جایگاهی ندارد.
به گفته وی، سهم ذغال سنگ کرمان در میزان مصرف ذوب آهن اصفهان 
حدود 15درصد است، یعنی از یک میلیون و 200هزارتن ذغال مصرفی 
داخلی حدود 200هزارتن سهم ذغال سنگ کرمان است که در سابقه 

رکوردهای قبلی بین 350هزارتن تا 400هزارتن نوسان دارد.
وی با اشاره به اینکه از نظر کیفی زمینه برای اصالح و بهبود ذغال سنگ 
مصرفی داخلی وجود دارد در ادامه گفت: تالش بر این است که در فاز اول 
افزایش کمی و در فاز دوم سهم ذغال داخلی را در مصرف خود افزایش 
 دهیم و در این شرایط کمکی به صنعت استخراج ذغال سنگ در کشور 

داشته باشیم.

تامین ذغال حرارتی ذوب آهن از معدن آب نیل کرمان
دیگر  بحث  داد:  ادامه  لحی  صا
مطرح شده با ذغال سنگ کرمان 
در خصوص ذغال سنگ حرارتی 
مورد نیاز در پروژه PCI است که 
کنون  این ذغال وارداتی بوده و ا
که در شرایط خاصی قرار داریم 
تامین آن می تواند از ذخایر داخلی 
کشور انجام شود؛ در این زمینه به 
نظر می رسد معدن آب نیل کرمان 
می تواند نیاز ما به ذغال حرارتی را 
تامین کند؛ بنابراین قرار بر این شده 
است تا بررسی اولیه کیفی روی 
ذغال این معدن انجام شود و در 
صورتی که امکان استفاده از وجود 
داشته باشد، در حدود 200هزارتن در 
سال از این معدن از ذغال حرارتی 
آن برای پروژه PCI ذوب آهن 

اصفهان استفاده شود.

معاون فروش و بازاریابی فوالد مبارکه اصفهان درخصوص تقدیر بانک مرکزی 
از این شرکت فوالدساز به جهت بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور گفت: 
شرکت فوالدمبارکه اصفهان تعهدات ارزی خود بر اساس دستورالعمل بانک 
مرکزی تا پایان موعد مقرر یعنی 30 اردیبهشت 99 به صورت 100درصدی انجام 

داده است.
طهمورث جوانبخت با بیان این مطلب در ادامه افزود: آیین تقدیر از 
صادرکنندگانی که ارز صادراتی خود را به کشور با حضور 50 صادرکننده نمونه 
کشور برگزار شد و از شرکت های فعال در زنجیره فوالد همچون فوالدمبارکه، 
فوالد هرمزگان، ذوب آهن اصفهان، فوالد خراسان، فوالد کاوه جنوب کیش و... 
که در جهت حفظ تولید، اشتغال و استمرار صادرات غیرنفتی گام برداشته اند و 
در کنار آن تعهدات ارزی خود را به جا آورده اند، تقدیر به عمل آمد.وی در ادامه 
افزود: فوالدمبارکه اصفهان 100درصد تعهدات ارزی خود را انجام داده است. به 
این ترتیب که ارز صادراتی خود را یا در سامانه نیما آورده و یا اینکه صرف تامین 
کاالهای اساسی و مواد اولیه کرده است.به گفته معاون فروش و بازاریابی 
فوالدمبارکه اصفهان، در شرایط فعلی که ایران و به ویژه شرکت فوالد مبارکه 
اصفهان تحت تحریم های شدید بین المللی قرار گرفته، در وهله اول صادرات 

بسیار سخت و مشکل است و بعد از آن نیز به طور قطع برای برگرداندن ارز و 
خرید کاالهای اساسی در این شرایط سختی های بسیاری وجود دارد. درواقع 
برای بازگرداندن ارز حاصل از آن به کشور راه پرپیچ و خمی باید طی شود.معاون 
فروش و بازاریابی فوالد مبارکه اصفهان در پایان تاکید کرد: یکی از مسائل مهم 
برای فوالدمبارکه اصفهان این است که ما بتوانیم برابر با ارز به دست آمده کاالی 
اساسی و استراتژیک مورد نیاز فوالد مبارکه اصفهان را تامین کنیم تا خطوط 
تولید بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. برای مثال تهیه موادی مانند فرومنگنز، 
الکترود گرافیتی و قطعات یدکی مورد نیاز برای فوالدسازی در شرایط سخت 
تحریمی از جمله مواردی است که باید به آن اشاره کرد و گفت با وجود مشکالت 
بسیار این اقدام مهم انجام و اجرایی شده و تا به امروز توانسته ایم در خط مقدم 
جنگ اقتصادی ایران در برابر تحریم ها ایستادگی کرده و پیروز میدان باشیم.  
گفتنی است؛ رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، از صادرکنندگان 
نمونه کشور که تعهدات ارزی خود را در زمینه صادرات انجام داده بودند، تقدیر 
و تشکر کرد و از نقش معنادار این فعاالن صنعتی و اقتصادی در جهت تولید و 
صادرات غیر نفتی، رشد و توسعه اقتصادی کشور، حفظ ارزش پول ملی و ثبات 

بازار ارز و بخش های واقعی و مالی اقتصاد کشور خبر داد.

 دستیابی به رکورد توقف ۶ثانیه ای در حمل سرباره کوره های
 قوس الکتریکی

معاون خرید شرکت ذوب آهن اصفهان:

برای تامین مواد اولیه خود بالتکلیف هستیم

معاون فروش و بازاریابی فوالد مبارکه اصفهان:

فوالدمبارکه 100درصد تعهدات ارزی خود را انجام داده است

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