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 سفر رییس مجلس شورای 
اسالمی به روسیه؛ مانور سیاسی 

برای انتخابات یا یک دیدار 
دیپلماتیک ساده؟

»قالیباف« و حاشیه ها!
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 دو راهی عشق و بالتکلیفی 
 معلمان خرید خدمات بعد از گذشت ۷ سال هنوز  با مشکالت فراوانی دست و پنجه نرم می کنند؛  
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معاون استاندار اصفهان مطرح کرد:

صنایع نمی دانند چگونه معضل آالیندگی را حل کنند

آگهی مزایده )مرحله دوم(

محمدرضا احتشام زاده – شهردار خورزوق م الف:1088293

شهرداری خورزوق در نظر دارد نسبت به واگذاری اجاره سالیانه پارکینگ ماشــین آالت سنگین به مدت دو سال شمسی با قیمت پایه کارشناسی را 
از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )setadiran.ir( و با شماره مزایده 

5099093481000001 به صورت الکترونیکی اقدام نماید.
تاریخ انتشــار: 99/11/12   مهلت دریافت اســناد مزایده: 99/11/29   تاریخ بازدید: 99/11/29  مهلت ارسال پیشــنهاد: 99/11/29  تاریخ بازگشایی: 

99/11/29 تاریخ اعالم برنده: 99/11/30 

شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دستگاه اجرایی
ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی است:

1- برگزاری مزایده صرفًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده )در 
صورت وجود هزینه مربوطه(، پرداخت تضمین شرکت در مزایده ) ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم 

از این طریق امکان پذیر می باشد.
2- کلیه اطالعات امالک و مستغالت شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده، بررسی و انتخاب 

می باشد.
3- عالقمندان به شرکت در مزایده می بایســت جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره 41934-021 تماس حاصل نمایند. 

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام / پروفایل مزایده گر موجود است.

نوبت اول
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شهرداری خمینی شهر درنظر دارد سبت به انجام مناقصه با مشخصات زیر از طریق آگهی اقدام نماید:
موضوع مناقصه :

آسفالت معابر سطح شهر
  مبلغ اولیه اعتبار : 200/000/000/000 ریال

  مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 10/000/000/000 ریال

  محل تامین اعتبارات : اعتبارات شهرداری

  مهلت ارائه پیشنهادهای مناقصه : پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 99/12/04

  محل دریافت اسناد : امور قراردادهای شهرداری مرکزی خمینی شهر

  محل ارائه پیشنهادات : دبیرخانه شهرداری مرکزی خمینی شهر

  تاریخ بازگشایی پیشنهادات : 10 صبح روز سه شنبه مورخ 99/12/05

  مدت اعتبار پیشنهادها : روز شنبه 99/12/16

  اصالح ، جایگزینی و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مقرر و محل تسلیم پیشنهادها انجام نمی شود.

آگهی مناقصه ) چاپ اول(

علی اصغر حاج حیدری -شهردار خمینی شهرم الف:1088207

نوبت اول

نوبت دوم

نوبت دوم
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چاپ دوم

یوم ا... 22 بهمن، روز پیروزی حق بر باطل را تبریک می گوییم

سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود
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سفر از پیش تعیین شده رییس مجلس به روسیه در حالی انجام شد 
که بر خالف سایر سفرهای مقامات ایرانی که طی سال های اخیر زیاد 
انجام شده، این سفر با جنجال های رسانه ای همراه بوده است. خبر 
لغو دیدار قالیباف با پوتین و مسئله ارائه نامه رهبر انقالب به روس ها 
دستمایه تحلیل ها و چرایی های بسیاری از سوی رسانه های داخلی 

و خارجی شده است. 
برخی این موج را تبلیغاتی برای مســموم کردن فضای دوستی میان 
دو کشور دانستند و برخی البته شیطنت های روسیه را در به راه افتادن 
این موج بی تاثیر نداســتند و حتی مدعی شدند این ســفر باید لغو 
می شــد به خصوص آنکه پیش تر دیدار با پوتین جــزو برنامه های 
قالیباف اعالم شــده بود و ظاهرا بعدا به دالیلی که از سوی روس ها 
رعایت پروتکل های بهداشتی و جلوگیری از انتقال کرونا عنوان شده 
است این دیدار لغو شد. هر چند که سخنگوی وزارت امور خارجه اعالم 
کرد اصال برنامــه ای برای دیدار قالیباف و پوتین در کار نبوده اســت! 
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره سفر قالیباف به مسکو با بیان اینکه 
حیف است یک ســفر به این مهمی توســط رییس مجلس و همراه 
با پیام مقام معظم رهبری انجام شــود و برخــی آنهایی که نمی دانند 
و می خواهند از همه چیــز برای برخوردهای جناحی اســتفاده کنند، 

گفت: از اول مالقاتی با پوتین طراحی نشده بود و اگر موضوع کرونا و 
پروتکل ها نبود ممکن بود برخی مالقات ها انجام شود. االن در شرایط 
ویژه ای به سر می بریم و نفس ســفر مهم است و مالقات های خوبی 
با مقامات روســیه و همتای خود دارد. از اول ایشان در جریان بودند 
و کســانی که نمی دانند برخی اظهاراتی را مطرح می کنند که ســازنده 

نیست. 
رییس مجلس شورای اسالمی هم در واکنش به حاشیه های ایجاد 
شــده در محل ســفارت ایران در مســکو با بیان این که در این سفر 
حامل پیام رهبرانقالب که حاوی ادامه دار بــودن طرح های راهبردی 
میان ایران و روسیه اســت، برای رییس جمهور روسیه هستم، گفت: 
با این وجود شــاهدیم طی ۲۴ ســاعت چه غوغایی علیه این سفر به 
راه انداختند که بیانگر یک طراحی مشــخص است. در برهه ای حتی 
زمانی که می خواستم زمان سفر به روســیه را به تعویق بیندازم، رهبر 
معظم انقالب فرمودند این ســفر را به تاخیر نیندازید و تاکیدشــان 
 براین بود کــه نکاتی را به صورت مکتوب به شــما ارائــه می کنم تا به

 روســیه ببرید. قالیباف درباره انگیزه انتخاب روسیه به عنوان اولین 
کشور خارجی برای سفر پارلمانی خود اظهار کرد: از سال ۲۰۰۸ معتقد 
بودم که قرن ۲۱، قرن آسیاست، با نگاه به منابع قدرت در پنج قاره دنیا 

شاهدیم که این قدرت به آسیا و حوزه اوراسیا ختم می شود. از سوی 
دیگر با توجه به یک جانبه گرایی آمریکا، فرصت  و منافع مشــترک ما 
با روسیه می تواند همپوشــانی خوبی را به وجود بیاورد مانند موضوع 
سوریه که در حوزه سیاست جهانی آن به خوبی اقدام شد البته در بحث 

اقتصادی آن کمی تاخیر داریم.
اولین ســفر قالیباف با وجود تمام حرف و حدیــث های پیش آمده 
انجام شد؛ اما جای خالی توضیح کوتاهی از سوی روس ها در حاشیه 
این ســفر خالی به نظر می رســد. رییس مجلس به عنوان باالترین 
مقام قانون گذاری اگر چه به این ســفر رفت؛ اما عدم دیدار پوتین با 
وی را می توان به نوعی کم اعتنایی سیاســی تعبیر کرد که اگر اینگونه 
نبود حداقل توضیح و یا بیانیه ای از ســوی روس ها می توانست این 
حاشیه ها را کمرنگ کند.از ســوی دیگر اگر قرار نبود دیدار قالیباف با 
پوتین صورت بگیرد آیا بهتر نبود این سفر اینقدر پر سر و صدا و با آب و 
تاب از سوی رسانه های طرفدار رییس مجلس و مشاوران و نزدیکان 

وی رسانه ای نمی شد؟ 
حامل بودن پیام رهبــری و دیدار با پوتین و نشــان دادن قالیباف به 
عنوان امین رهبری از سوی بسیاری بیشــتر یک پز انتخاباتی عنوان 

شده تا واقعیتی در جریان تعامالت سیاسی.

دلیل مخالفت رهبری با خرید تجهیزات نظامی 
فرمانده نیــروی هوافضای ســپاه در خصوص مخالفت مقــام معظم رهبری نســبت به خرید 
تجهیزات نظامی، گفت: فرمانده معظم کل قوا بارها تاکیــد فرمودند تجهیزات نظامی خریداری 
نشود، چون می دانستند اگر به دنبال خرید تجهیزات نظامی برویم از تولید داخلی غافل خواهیم 
شــد.امیرعلی حاجی زاده تصریح کرد: در جاهایی که آمریکا را دشمن دانسته ایم و به آنها اعتماد 
نکرده ایم به پیشرفت های چشمگیری دست پیدا کردیم، دشــمن به هر اقدامی دست زد تا ما 
رشد و پیشــرفت نکنیم.وی ادامه داد: امروز در همه بخش ها و زیر مجموعه ها تحت فشار های 
اســتکبار جهانی، تولید داخلی و بومی را افزایش و به خودکفایی رســیده ایم.سردار حاجی زاده 
در خصوص مخالفت مقام معظم رهبری نســبت به خرید تجهیزات نظامی، خاطرنشــان کرد: 
فرمانده معظم کل قوا بارها تاکید فرمودند تجهیزات نظامی خریداری نشــود، چون می دانستند 
اگر به دنبال خرید تجهیزات نظامی برویــم از تولید داخلی غافل خواهیم شــد، امروز با درایت 
و هوشیاری معظم له هرچیزی که به ذهن برســد که باید طراحی و تولید شــود قابل طراحی و 
دستیابی است. سردار حاجی زاده به موضوع تهاجم دشمن اشــاره کرد و گفت: دشمن به دنبال 
 تهاجم اســت البته نه فقط تهاجم نظامی، اما مــا به عنوان نیروهای نظامــی باید طرح و برنامه

 داشته باشیم.

نماینده سازمان ملل در امور یمن با »ظریف« دیدار کرد
محمد جواد ظریف با مارتین گریفیتس، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور یمن دیدار 
و گفت وگو کرد.»مارتین گریفیتس« برای رایزنی و تبادل نظر با مقامات جمهوری اسالمی ایران 
در خصوص حل بحران یمن وارد تهران شد.نماینده سازمان ملل با علی اصغر خاجی، مشاور ارشد 
وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در امور ویژه سیاسی دیدار و درباره آخرین تحوالت یمن 
گفت وگو کرد.در این دیدار، حاجی ضمن اشــاره به وضعیت اسفناک مردم مقاوم یمن و شرایط 
بسیار دشواری که بر اثر جنگ و محاصره ظالمانه اقتصادی به آنان تحمیل شده است، خواستار 
مداخله هر چه بیشتر ســازمان ملل متحد و جامعه جهانی برای توقف جنگ و رفع  محاصره غیر 
انسانی شده و آمادگی جمهوری اسالمی ایران را برای ارائه کمک های انسان دوستانه و پزشکی 
برای مبارزه با کرونا به مردم این کشور اعالم کرد.مشاور ارشــد وزیرامور خارجه همچنین بر حل 
بحران یمن از طرق سیاسی، برگزاری گفت وگوهای یمنی - یمنی  و تشکیل یک حکومت فراگیر 

در تمامی سرزمین یمن با مشارکت تمامی گروه ها و احزاب سیاسی در صحنه کشور تاکید کرد.

الحاق 340 فروند شناور به  نیروی دریایی سپاه
با حضور  رییس ستاد کل نیروهای مسلح، ۳۴۰ فروند انواع شناور های تندروی هجومی با قابلیت 
حمل و شلیک انواع موشک و راکت و پشــتیبانی عملیات غواصی به سازمان رزم نیروی دریایی 
سپاه ملحق شــد. محمد باقری، رییس ستاد کل نیروهای مســلح، فرمانده کل سپاه، فرمانده 
نیروی دریایی ســپاه و جمعی از فرماندهان ارشد سپاه پاســداران انقالب اسالمی، ۳۴۰ فروند 
انواع شناور های تندرو هجومی با قابلیت حمل و شلیک انواع موشک و راکت و پشتیبانی عملیات 
غواصی به سازمان رزم نیروی دریایی سپاه ملحق شد. این شــناور ها در ترکیب های عملیاتی در 
خلیج فارس و دریای عمان و همچنین دریای خزر آماده ماموریت می شــوند.این شــناور های 
سبک، تندرو و هجومی در مراکز وابسته به نیروی دریایی ســپاه و همکاری وزارت دفاع ساخته 
شده است که عملیات الحاق آنها به نیروی دریایی سپاه در ســتاد این نیرو در بندرعباس برگزار 
شده است.فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در بخشی از این مراسم اظهار کرد: امسال 
شاهد رونمایی چهارمین مرحله گســترش کیفی و کمی قدرت در نیروی دریایی سپاه  بودیم که 
نشانه ای از صالبت و قدرت روزافزون فرزندان ملت ایران در عرصه خودکفایی و باورمندی به راه 

انقالب و اسالم است.

سیاستکافه سیاست

 سفر رییس مجلس شورای اسالمی به روسیه؛ مانور سیاسی برای انتخابات یا یک دیدار دیپلماتیک ساده؟

»قالیباف« و حاشیه ها!

تالش ملکه انگیس برای مخفی نگه داشتن میزان ثروتش 
روزنامه گاردین با انتشــار اســنادی از البی الیزابت دوم ملکه انگلیس با دولت این کشور برای تغییر 
در پیش نویس یک قانون به منظور مخفی نگه داشــتن میزان ثروت شــخصی خود پرده برداشت.

به گزارش این روزنامه انگلیسی، مجموعه ای از اسناد دولت در آرشــیو ملی نشان می دهد که وکیل 
شخصی الیزابت دوم به وزیران دولت برای تغییر الیحه پیشنهادی فشار وارد کرد که مانع افشای علنی 
دارایی های وی شــود.به دنبال دخالت ملکه در این موضوع، دولت یک بند را در این الیحه گنجاند تا 
بتواند شرکت های مورد استفاده سران کشور را از شفاف سازی معاف  کند.  این آیین نامه که در دهه 
۱۹۷۰ شکل گرفت، برای  تاسیس شرکت های کاغذی مورد استفاده قرار گرفت و هدف آن سر پوش 
گذاشتن روی دارایی ها و سرمایه گذاری  های شخصی ملکه تا دست کم سال ۲۰۱۱ بوده است.به نوشته 
روزنامه گاردین، میزان ثروت وی هرگز فاش نشد گرچه برخی آنها صدها میلیون پوند تخمین می زنند.

حمله وکال به ساختمان دادگاه عالی اسالم آباد
جمعی از وکالی پاکستان در اعتراض به تخریب اتاق هایشان در برخی دادگاه های محلی در اسالم آباد، 
به ساختمان دادگاه عالی این شــهر حمله کردند.آنان همچنین دفتر رییس دادگاه عالی اسالم آباد را 
تخریب و علیه او شعار دادند.دولت پاکستان وجود اتاق  وکال در دادگاه های نواحی و برگزاری جلسات 
در آنها را غیرقانونی اعالم کرد و آنها را تخریب کرد.در اثر ایــن اقدام، تعداد زیادی از وکال در اعتراض به 
تخریب اتاق های خود با سر دادن شعارهایی وارد ساختمان دادگاه عالی اسالم آباد و متعاقب آن وارد 

بلوک رییس دادگستری شده پنجره ها را شکستند و علیه رییس دادگاه عالی و دولت شعار دادند.

درخواست محرمانه رژیم صهیونیستی از متحدانش 
رژیم صهیونیســتی که پیش تر حکم دیوان کیفری بین الملل در خصــوص تایید صالحیت این نهاد 
برای رســیدگی به امور اراضی فلســطینی و تحقیق درباره جنایات جنگی این رژیم را محکوم و آن را 
»یهودستیزانه« خوانده بود، از متحدانش خواسته تا در پیامی محرمانه از این دیوان بخواهند پرونده 
جنایات جنگی را مطرح نکند.تل آویو تمایل دارد متحدانش را برای ارسال پیامی محرمانه به فاتو بن 
سودا، دادستان دیوان کیفری بین الملل قانع کند تا با تحت فشار قرار دادن وی مانع طرح پرونده مربوط 
به ارتکاب جرائم جنگی از سوی اسراییل در اراضی اشغالی شــوند.دیوان الهه روز جمعه طی حکمی 
صالحیت قضایی این نهاد برای انجام تحقیقات در ارتباط با جرائم جنگی رژیم صهیونیستی در کرانه 
باختری، نواز غزه و قدس شرقی را تایید کرد.پایگاه خبری آکسیوس از قول دو مقام اسراییلی گزارش 
کرد، وزارت خارجه رژیم صهیونیســتی پیامی محرمانه و فوری را به سفرایش در سراسر جهان ارسال 
کرده تا با البی گری و کمک دیپلمات های اسراییلی بتوانند با وزرای خارجی و رؤسای دولت ها گفت 

وگو کرده و از آنها بخواهند بیانیه هایی رسمی را در مخالفت با حکم این دیوان منتشر کنند. 

اعالم حمایت »مکرون« از دولت جدید لیبی
رییس جمهوری فرانســه از آمادگی کشــورش برای حمایت از دولت جدید لیبی خبــر داد.امانوئل 
مکرون، رییس جمهوری فرانســه در جریان رایزنی با عبدالحمید دبیبه، نخســت وزیر منتخب دوره 
انتقالی و محمد یونس المنفی، رییس شــورای عالی ریاستی این کشــور از اعالم آمادگی خود برای 
حمایت از دولت جدید لیبی خبر داد.مکرون در جریان این گفت وگو انتخاب دبیبه و المنفی را تبریک 
گفت و مجددا بر اهتمام خود به بحران لیبی و دستیابی به راهکاری برای حل آن تاکید کرد.نخستین 
نشست گفت وگوهای سیاسی لیبی طی روزهای ۹-۱۵ نوامبر در کشور تونس برگزار شد و طرف ها در 
خصوص برگزاری انتخابات در این کشور در تاریخ ۲۴ دسامبر ۲۰۲۱ به توافق رسیدند. محمد المنفی و 
عبدالحمید دبیبه تا این تاریخ به  عنوان رییس  شورای عالی ریاستی و نخست وزیر این کشور فعالیت 

خواهند داشت.

چهره روز

سخنگوی وزارت خارجه: 

 برجام نیاز به 
میانجی ندارد

ســخنگوی وزارت خارجــه گفــت: اگــر 
آمریکایی هــا بخواهند رفتــار عاقالنه ای 
در پیش بگیرند مــا نه تنها جلــوی آنها را 
نمی گیریــم بلکه ازاین موضوع اســتقبال 
می کنیم و آنها را تشــویق می کنیم.سعید 
خطیــب زاده در پاســخ به این ســوال که 
به تازگی آقــای مکرون، رییــس جمهور 
فرانســه اعالم کــرده که حاضر اســت در 
ارتباط با موضوع برجام بین ایران و آمریکا 
میانجی گری کند، اظهار کرد: برجام نیاز به 

میانجی گری ندارد.
 همه چیز در این توافق بین المللی نوشته 
شــده و در زمان تدوین این توافق حتی در 
مورد ویرگول ها و کاماها نیز بحث و گفت وگو 
شده است.وی با تاکید بر اینکه کشورهای 
اروپایی عضو برجام بایــد به تعهدات خود 
برگردند، گفت: در خصوص اروپا قدم اول 
این اســت که اروپایی ها به تعهدات خود 
برگردند؛ چرا که یکــی از طرف های نقض 

برجام کشورهای اروپایی هستند.
خطیب زاده با تاکید مجدد بر این موضوع 
که برجــام نیازمند میانجی گری نیســت، 
افزود: اروپا می تواند نقش بسیار تاریخی 
و درســتی را ایفا کند. با اجــرای تعهدات 
خــود و اینکــه از ایــن برداشــت که می 
تواند از اهــرم های غیر انســانی که دولت 
ترامپ ایجاد کرده اســتفاده کنــد فاصله 
 بگیرد؛ چــرا که این سیاســت شکســت 

خورده است.
این دیپلمات ارشــد کشــورمان بــا تاکید 
مجدد مبنی بر اینکه اروپایی ها و آمریکایی 
ها باید به صــورت موثر از گذشــته فاصله 
بگیرند و نشان دهند که طرف قابل اعتمادی 
هســتند، افزود: متاســفانه این اعتماد با 
نقض تعهدات از سوی آنها مخدوش شده 
است.وی گفت: اگر آنها می خواهند مسیر 
گذشــته را همچنان ادامه دهند، پاسخ ما 
به این موضوع در باالترین سطح مقامات 

کشور مشخص شده است.

بین الملل

نمایندگان مردم در مجلس شــورای اســالمی با یک 
فوریت نحوه بررسی الیحه جدید بودجه ۱۴۰۰ موافقت 
کردند.نمایندگان مجلس شــورای اسالمی در جلسه 
علنی روز دوشــنبه یــک فوریت طرح نحوه بررســی 
الیحه جدید بودجه ۱۴۰۰ را بــا ۱۲۱ رای موافق، ۵۳ رای 
مخالف و ۱۱ رای ممتنــع از ۱۹۹ نماینده حاضر تصویب 
کردند. این طرح ابتدا به صورت دو فوریت ارائه شد که 
نمایندگان با بررسی آن به شــکل دو فوریت مخالفت 
کردند.محمدحســین حســین زاده بحرینی به عنوان 
نماینده پیشنهاد دهنده در سخنانی گفت: کلیات بودجه 
به رغم اینکه در کمیســیون تلفیق تصویب شد ولی در 
صحن به تصویب نرسید و پس از کش و قوس هایی، 

سرانجام دولت موافقت کرد که الیحه جدید را به مجلس 
ارائه دهد.وی با طرح این سوال که اگر دولت آنچنان که 
وعده داده الیحه جدید را بــه مجلس ارائه داد، چه باید 
کرد، گفت: بر اساس آیین نامه باید دوباره ۴۵ روز برای 
بررسی الیحه بودجه در نظر گرفت که با توجه به فرصت 
کم این زمان وجود ندارد.رییس کمیسیون تدوین آیین 
نامه داخلی مجلــس تاکید کرد: اگر بــه دالیلی مانند 
آنچه امســال رخ داد بازه زمانی الزم بــرای طی کردن 
ترتیبات ۴۵ روزه وجود نداشته باشد، ترتیبات ۱۰ روزه ای 
پیش بینی شــده که حقوق نمایندگان نیز در آن لحاظ 
شــده، این ترتیبات با قید دو فوریت ارائه شده است تا 
ظرف ۷۲ ساعت در کمیسیون آیین نامه بررسی و برای 

تصویب به صحن علنی ارجاع شــود.وی گفت: برخی 
نمایندگان خواســتار اصالح موارد دیگری در آیین نامه 
از جمله عدم صراحت به تصویب گذاشــتن کلیات و یا 
گزارش کمیســیون الیحه بودجه را مطرح می کنند که 
این حق برای آنها وجود دارد تا در کمیسیون پیشنهادات 
خود را مطرح کنند.رییس کمیسیون آیین نامه داخلی 
مجلس تاکید کرد: به دنبال آن هستیم تا بودجه سال 
آینده که سال حساسی است به مشکل برنخورد و سند 

بودجه برای کشور فراهم شود.

مجلس با یک فوریت نحوه بررسی الیحه بودجه 
1400موافقت کرد

توضیح مقام آمریکایی درخصوص مصاحبه »بایدن« درباره ایران
یک مقام آمریکایی تصریح کرد که منظور بایدن از متوقف شدن غنی سازی اورانیوم ایران در واقع »پایان دادن به غنی سازی فراتر از محدودیت های برجام« بوده 
است.به گزارش رویترز، یک مقام آمریکایی که نخواسته نامش فاش شــود درباره مصاحبه اخیر بایدن بیان کرد: آن ها باید به غنی سازی فراتر از محدودیت های 
برجام پایان دهند. چیزی در موضع آمریکا تغییر نکرده اســت. آمریکا می خواهد که ایران به پایبندی به تعهدات برجامی خــود بازگردد و اگر این کار را انجام دهد، 
آمریکا نیز همین کار را انجام خواهد داد.شبکه سی بی اس نیوز ویدئوی کوتاهی از مصاحبه خود با جو بایدن، رییس جمهور آمریکا را منتشر کرده که در آن بایدن در 
پاسخ به سوال مجری برنامه  سی بی اس نیوز که  پرسید» آیا ایاالت متحده اول تحریم ها را برخواهد داشت تا ایران به پای میز مذاکره بازگردد؟« گفت: نه.بایدن در 
ادامه در پاسخ به سوال مجری که پرسید » آیا آن ها ابتدا باید به غنی سازی اورانیوم پایان دهند« سر خود را به نشانه تایید تکان داد.رهبر انقالب اخیرا با تاکید بر رفع 
تحریم های غیرقانونی و یکجانبه آمریکا علیه ایران بیان کرده بودند: ایران هنگامی به تعهدات برجامی خود بازخواهد گشت که آمریکا همه تحریم ها را در عمل و نه 
در حرف یا روی کاغذ، لغو کند و این لغو تحریم ها مورد راســتی آزمایی ایران قرار گیرد. این، سیاست قطعی و غیرقابل برگشت جمهوری اسالمی و مورد اتفاق همه 

مسئوالن است و هیچ کس از آن عدول نخواهد کرد.

وز عکس ر

اعتراضات در 
اسراییل

تظاهــرات هفتگــی فعــاالن 
ضدفساد در مقابل خانه بنیامین 
نتانیاهو، نخســت وزیر اسراییل 

در شهر قدس

رییس مجلس به عنوان باالترین مقام قانون گذاری 
اگر چه به این سفر رفت؛ اما عدم دیدار پوتین با وی 
را می توان به نوعی کم اعتنایی سیاسی تعبیر کرد که 
اگر اینگونه نبود حداقل توضیح و یا بیانیه ای از سوی 

روس ها می توانست این حاشیه ها را کمرنگ کند
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چقدر از درآمدهای استان محقق شده؟
طی ۱۰ ماهه گذشته، صد و هفت درصد از درآمد های اســتان اصفهان محقق شده است.استاندار در 
نشست شورای توسعه و برنامه ریزی استان اصفهان با بیان اینکه پنجاه و هفت درصد از عملکرد عمرانی 
استان تا امروز تخصیص بودجه یافته است، گفت: در مجموع امسال، ۲ هزار و ۸۹۰ میلیارد تومان بودجه 
در بخش عمرانی پیش بینی شده بود.عباس رضایی افزود: در استان در حوزه تخصیص منابع درآمدی 
موفق عمل کردیم و توانستیم با کسب رتبه دوم بعد از تهران هفت درصد از درآمد های مالیاتی کشور را 
تامین کنیم. عباس رضایی با بیان اینکه از خودگذشــتگی و ایثار الزمه برطرف کردن مطالبات مردمی 
است، تصریح کرد: اداره کشور در شرایط سخت اقتصادی، تحریم های ناجوانمردانه و کرونا معجزه است.

وی بیان کرد: اگر هرکشور دیگری با چنین تحریم های ناجوانمردانه ای روبه رو بود به طور قطع متالشی 
می شد؛ اما با همدلی و همراهی مسئوالن و مردم تمامی مشکالت و تحریم ها را پشت سر می گذاریم.

استاندار اصفهان اضافه کرد: یکی از دستاوردهای نظام و دولت افتتاح بیش از ۲ هزار پروژه با اعتباری 
بالغ بر چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در دهه فجر است.استان اصفهان دارای ۹ هزار و ۲۰۰ واحد صنعتی 

و تولیدی با سرمایه ۲۲۱ هزار میلیارد ریال و اشتغال بیش از ۲۶۰ هزار تن است.

یکه تازی موز در بازار؛

 خیار به قیمت مرغ رسید
رییس اتحادیه میادین میوه و تره بــار اصفهان دالیل تداوم گرانی و کمبود مــوز در بازار و همچنین 
نوسانات قیمت و افزایش نرخ خیار در بازار را تشریح کرد.ناصر اطرج ، در خصوص نوسانات شدید 
قیمت موز در بازار، اظهار کرد: به دلیل عدم ثبت ســفارش موز طی چند ماه گذشــته، اکنون شاهد 
افزایش قیمت این محصول هستیم.وی افزود: صادرات ســیب در قبال واردات موز، تنها از کشور 
هند است، در حالی که موز از اکوادور، فیلیپین، آمریکای التین و ... وارد کشور می شود که برای ثبت 
سفارش آن ناچار به خروج ارز هستیم.رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان با تاکید بر اینکه 
کم بودن محصول موز در بازار، موجب افزایش روزانه قیمت این محصول می شود، اظهار کرد: در حال 
حاضر موز با کیفیت کارتن بزرگ در تهران تا کیلویی ۶۰ هزار تومان به فروش می رسد ، به این دلیل 
موز کارتن بزرگ به اصفهان وارد نمی شود و تنها موز هندی در بازار عرضه می شود.به گفته اطرج، در 
حال حاضر موز ایرانی در میدان میوه و تره بار ۲۰ هزار تومان و بقیه موزها بین ۳۵ تا ۴۴ هزار تومان 
است، همچنین با قیمت های موجود، بار موز در بازار اصفهان کم است، از سوی دیگر میزان تقاضای 

مردم برای خرید کمتر شده است.

باند دوم »دارانـ  درود« نقطه حادثه خیز را حذف می کند
مجری کل طرح های زیربنایی اســتان اصفهان گفت: با افتتاح ۵کیلومتر از طرح احداث باند دوم 
محور دارانـ  درود، نقطه حادثه خیز اتصال ۲۰۰روســتای الیگودرز استان لرستان حذف می شود.

علیرضا صلواتی  با اشاره به اهمیت توجه به پروژه های مهم زیربنایی در غرب و مرکز کشور و ضرورت 
حذف نقاط حادثه خیز در محدوده استان های غرب کشور اظهار داشت: طرح احداث باند دوم محور 
داران – درود حدفاصل میدان محمدرسول ا...)ص( الیگودرز تا سه راهی شول آباد به طول ۵ کیلومتر 
در آستانه بهره برداری است.وی با اشاره به اهمیت احداث باند دوم محور داران – درود و اهمیت رفع 
نقاط حادثه خیز منطقه غرب و مرکز کشــور بیان کرد: یکی از موضوعات مهم در پروژه های زیربنایی 
وزارت راه و شهرسازی، توجه به حذف نقاط حادثه خیز و کاهش تلفات جاده ای در جای جای کشور 
بوده و این موضوع مد نظر قرار گرفته اســت.مجری کل طرح های زیربنایی استان اصفهان با بیان 
اینکه در حال حاضر غرب و مرکز کشور تنها از طریق این باند به هم متصل می شوند، ادامه داد: این 
محور یکی از مهم ترین محورهای ترانزیتی کشور به شــمار می رود و به عنوان محور ترانزیتی اتصال 
غرب به مرکز کشور، دارای اهمیت بسیاری بود و یک بانده بودن آن، سبب شده که حوادث بسیاری 

در این محور به وقوع بپیوندد.

پیشروی خوب معدنی ها و فلزات اصفهان در بورس؛

سودآوری در روزهای گیجی بورس

ســهام داران بازار بورس، روزهای خوبی را  مرضیه محب رسول
ســپری نمی کنند هر چند بــا اوج گیری 
قیمت سهام بارها اعالم شد حباب ایجاد شده در این بازار به زودی از بین 
می رود؛ اما شاید کمتر کسی فکر می کرد سهام دولتی بیشترین زیان را 
ببیند و تقریبا تمام بورس با سر به زمین بخورد. شاید اغلب سهامداران 
فکر می کردند دولت با عرضه باالی سهام شرکت های خود در بورس به 
نوعی از آن حمایت می کند و مانع از کاهش قیمت ها می شود ؛اما آنچه 
اتفاق افتاد دقیقا برعکس بود. در این میان با کاهش ارزش بازار سهام اما 
شــرکت های اصفهانی به خصــوص در بخش های معدنــی و فلزی 
سودآوری خوبی در یک سال اخیر برای سهام داران خود داشته اند. البته 
این عملکرد خوب را می توان زیر مجموعه ای از سودآوری کلی شرکت 
های معدنی و فلزی در بــورس دانست.بررســی عملکرد فروش ۷۴ 
شرکت بزرگ معدن و صنایع معدنی گویای آن است که سهم تقریبی این 
شرکت ها از مجموع فروش تجمعی ۱۰ ماهه امسال شرکت های بورسی 
به میزان ۳۷ درصد است. جداول آماری مربوطه حاکی است، عملکرد 
فروش دی ماه ۹۹ شرکت های بورسی فعال در زنجیره معدن و صنایع 

معدنی معادل ۳۴ هــزار میلیارد تومان است.بررســی میزان فروش 
شرکت های یاد شده در دی ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته 
رشد ۱۲۹ درصدی را نشان می دهد.همچنین عملکرد تجمعی ۱۰ ماهه 
شرکت های مزبور نیز رشــد ۸۸ درصدی را ثبت کرد و به رقم ۲۴۰ هزار 
میلیارد تومان رسیده است. در این میان دو شرکت باما و ذوب روی که 
نزدیک به یک سال از عرضه اولیه آن به بورس می گذرد سودآوری عجیب 
و غریبی داشته اند . ذوب روی در عرضه اولیه خود با غافلگیری مواجه 
شد و بر خالف انتظارات بیش از یک میلیون سهم فروخت. قیمت سهام 
ذوب روی اصفهــان پس از یک ســال حدود ۴ برابر شــده که عملکرد 
مناسبی در مقایسه با شاخص و شرکت های مشابه داشته است. شرکت 
ذوب روی اصفهان همچنین اعالم کرده که پیش بینی درآمد هر ســهم 
برای سال مالی جاری ۷۸۳۴ ریال است. پیش بینی بر اساس قیمت 
فعلی دالر و قیمت جهانی است همچنین این شرکت اعالم کرده تولید 
دوره تا پایان سال مالی جاری به فروش خواهد رفت که احتمال افزایش 
سود را بیشتر هم خواهد کرد. دیگر شرکت معدنی اصفهان یعنی باما هم 
با شاخص بورســی کاما هم وضعیت بســیار خوبی در سال های اخیر 

داشته و به نوعی از ریزش قیمت های بازار بورس تا حدودی در امان بوده 
است.

به گفته مدیران این شرکت، باما از منابع آزادشده فروش سهام درراستای 
جهش تولید اقدام به خرید معدن زغال سنگ و ساخت کارخانه کنسانتره 
مس کرده است. در معدن مس تابعه باما، ســاخت کارخانه فاز اول به 
موازات تکمیل اکتشافات آغازشده و راه اندازی زودهنگام آن انتظار می 
رود. سهام باما در کمتر از سه سال گذشــته بیش از ۳۰ برابر  و از ابتدای 
سال بیش از ۵ برابر شده اســت درحالی که در این دوره شاخص ۱۵ و 
۵/۲ برابر و دالر ۶ و۲ برابر شده که نشان دهنده عملکرد مناسب و اعتماد 
سرمایه گذاران به سهام باماست. بازده باما بیش از سایر تولیدکنندگان و 
هلدینگ های عمده سرب و روی و حتی مس در این دوره ها بوده است. 
به نظر می رسد طی روزهایی که سهامداران به شدت هراس پایین آمدن 
قیمت سهام خود و دارایی های سرمایه گذاری شده را دارند، سهامداران 
شرکت های اصفهانی در حوزه صنعت و معدن روزهای خوبی پشت سر 
می گذارند. این خوش بینی در صورت پایداری می تواند موجب رشــد 

بیشتر این شرکت ها و ایجاد ارزش افزوده در استان شود.

خبر  روز

خرید غذایی چین تمام شدنی نیست
شرکت کارگیل که بزرگ ترین بازرگان کاالهای کشــاورزی در دنیاست، می گوید خرید بی سابقه 
چین هنوز تمام نشــده اســت.دیو مک لنان، مدیرعامل شــرکت کارگیل اظهار کرد: خرید چین 
حداقل چندین مــاه دیگر ادامه خواهد 
داشت تا این کشور آسیایی ذخایر کافی 
ســویا و ذرت را انبار کنــد. قیمت های 
محصوالت کشاورزی که از رکورد اندک 
شــان در اوت بیش از ۵۰ درصد صعود 
کرده اند، باید افزایش بیشتری پیدا کند 
تا مصرف محدود شــود.چین که بزرگ 
ترین مصرف کننده گوشــت خوک در 
جهان است، سرگرم خرید محصوالت 
کشاورزی در سراســر جهان از آمریکا 
گرفته تا اوکراین برای تامین غذای دام خوک این کشور اســت که پس از بیماری خوکی مرگبار، 
بهبود سریع تر از حد انتظاری داشته اســت. طبق آمار وزارت کشــاورزی آمریکا، صادرکنندگان 
آمریکایی میزان باالیی ذرت به چین فروخته اند و خرید ســویا توســط چین، سریع ترین روند 
رشد را دستکم از سال ۱۹۹۱ به این طرف نشــان می دهد.خرید چین سود شرکت های کاالهای 
کشاورزی را که در سال های اخیر به دلیل محصوالت فراوان تر ضعیف شده بود را بهبود بخشیده 
است. سود صادرات ســویا از بنادر خلیج مکزیکو سال گذشــته به باالترین حد از دستکم سال 

۲۰۱۶ رسید.

قطع کمک مایکروسافت به نمایندگان مخالف »بایدن« 
مایکروسافت هم به تبعیت از دیگر شــرکت های بزرگ آمریکایی اعالم کرد که کلیه کمک های 
مالی خود تا ســال ۲۰۲۲ را به قانون گذارانی که رای به تایید انتخاب جــو بایدن به عنوان رییس 
جمهور ندادند، متوقف خواهد کرد.این غول فناوری همچنین کمک به مقامات ایالتی و سازمان 
هایی که از این مخالفت هــا حمایت می کنند یا پیشــنهاد لغو انتخابات را دارند تا ســال ۲۰۲۲ 
به حالت تعلیق در خواهد آورد.مایکروســافت در ادامه تاکید کرد: این شــرکت با کسب و کارها 
و ســازمان های دیگری که تمایل به تقویت دموکراســی داشته باشــند به گفت وگو می نشیند. 
رویدادهای اخیر مسائل مهمی را برای کمیته های اقدام سیاسی در سراسر جامعه تجاری ایجاد 
کرده است.برد اسمیت، رییس مایکروســافت در تاریخ ۲۱ ژانویه به کارمندان خود اعالم کرد که 
طی چهار سال گذشــته ۲۰ درصد از کمک های مالی کمیته اقدام سیاسی این شرکت به اعضای 

کنگره که علیه انتخابات رای داده بودند، رسیده است.

هدف گذاری ترکیه برای تبدیل شدن به دهمین اقتصاد 
بزرگ دنیا

رییس جمهور ترکیه قصد دارد با ســرمایه گذاری های بزرگ در پروژه های بزرگ، کشــورش را به 
دهمین اقتصاد بزرگ دنیا تبدیل کند.رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه، گفت کشــورش 
ســرمایه گذاری ها و پروژه های بسیار بزرگی در دست دارد و امیدوار اســت به یکی از ده اقتصاد 
بزرگ دنیا تبدیل شود. اردوغان در مراســم افتتاحیه یک پل در شرق استان ماالتیا گفت:» برای 
تبدیل کردن کشورمان به دهمین اقتصاد بزرگ دنیا به ســرمایه گذاری های بزرگی در پروژه های 
بزرگ تر روی آورده ایم«. وی اضافه کرد: ترکیه در حال حاضر به تنهایی بیش از نیمی از پروژه های 
بسیار بزرگ را در دنیا بر عهده دارد.اردوغان افزود: کشورش قصد دارد آینده را با فناوری فضایی، 

تکنولوژی برتر و هوش مصنوعی در دست بگیرد.

با مسئولان

اخبار

بانک ها مکلف به آموزش 
قانون جدید چک هستند

یک مقــام مســئول در بانــک مرکزی 
گفت: با توجه به اینکه مشــتری در ابتدا 
با شــبکه بانکی در ارتباط است، بانک ها 
نقش مهمی را در آموزش مشــتریان ایفا 
می کنند و ســفیر آموزش بانک مرکزی 

تلقی می شوند.
آمنه نادعلی زاده، دوره آموزشــی شبکه 
بانکــی مرتبط بــا قانون جدیــد چک، با 
تاکید بر لزوم اطالع رســانی و آموزش به 
شــبکه بانکی درخصوص قانــون جدید 
چک گفــت: پس از اینکــه قانون اصالح 
قانون صدور چک ابالغ شد، بانک مرکزی 
کارگروه هایی را به منظــور اجرای دقیق 
قانون و تســهیل در امر فرهنگ سازی و 
آموزش تشــکیل داد. یکی از محورهای 
اصلی که از ابتدا مدنظر بانک مرکزی قرار 
گرفت مقوله اطالع رســانی و آموزش به 
مردم و شــبکه بانکی بود. براین اساس 
و پیش از این، دور اول آموزش به شبکه 
بانکی در مهــر ماه ســال ۱۳۹۸ برگزار و 
طی آن مالحظات قانونی، بخشــنامه ها 
و تغییراتی که در ســامانه ها رخ می دهد 

برای شبکه بانکی تبیین شد.
وی تصریح کرد: بانک ها مکلف هستند در 
قالب پیامک، بروشور و سایر روش های 
تبلیغاتی مشــتریان خود را مطلع کنند و 
اطالع رسانی کافی را در این زمینه داشته 

باشند.
معاون اداره نظام های پرداخت با اشــاره 
به اینکه محتوای آموزشی مرتبط با قانون 
جدید چک در اختیار شــبکه بانکی قرار 
گرفته است، گفت: در حال حاضر محتوای 
آموزشی توسط بانک مرکزی تهیه شده و 
این محتوا در اختیــار بانک ها قرار گرفته 
است و بر این اساس آنها می توانند نسبت 

به اطالع رسانی اقدام کنند.
از فروردین ماه سال ۱۴۰۰ بانک ها مکلف 
هســتند چک های جدید را به مشتریان 
ارائه دهند و مردم نیز باید حتما چک های 

جدید را در سامانه صیاد ثبت کنند.

مدیر امور باغبانی ســازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان گفــت: توســعه گلخانه هــا از راهبرد های 
وزارت جهــاد کشــاورزی بــرای کمک بــه تحقق 
اقتصاد مقاومتی اســت. احمدرضا رییس زاده با 
بیان اینکه مصرف بهینه آب، ایجاد اشتغال دائم و 
تولید محصوالت صادراتی از مزایای این نوع کشت 
اســت، ادامه داد: برنامه های توسعه محور کشت 
گلخانه ای در سراسر اســتان تنظیم و اجرایی شده 
و ارزیابی های وزارت جهاد کشــاورزی طی ۱۰ ماهه 
اخیر تایید می کند استان اصفهان بیشترین میزان 
توسعه ســطح گلخانه ای را به خود اختصاص داده 

است.مدیر امور باغبانی ســازمان جهاد کشاورزی 
استان اصفهان با اشاره به وســعت ۲۱۱۷ هکتاری 
گلخانه های گل و گیاهان زینتی، ســبزی و صیفی 
اســتان بیان کرد: در این گلخانه ها ســالیانه ۳۴۰ 
هزار تن ســبزی و صیفــی و ۱۶۸ میلیــون اصله، 
گلدان و نهــال زینتی تولیــد و ۸۰ هزار تــن از این 
محصوالت صادر می شود.رییس زاده افزود: روسیه 
و کشــور های حاشــیه خلیج فارس از مشــتریان 
محصوالت متنوع ســبزی و صیفــی گلخانه های 
اســتان اصفهان هســتند.وی اظهار کرد: در استان 
اصفهان فالورجان و مبارکه بیشــترین گلخانه های 
قدیمی و سنتی و شهرســتان های دهاقان و تیران 
و کرون بیشــترین گلخانه های نوین را دارند البته 
شهرستان هایی مانند شــاهین شهر و میمه، نجف 
آباد، شــهرضا و اصفهان هم در این مســیر در حال 
پیشرفت هســتند.مدیر امور باغبانی سازمان جهاد 

کشــاورزی اســتان اصفهان عنوان کرد: با توجه به 
وضع کم آبی اســتان، در طرح تغییر الگوی کشت 
پیش بینی شده کشت فضای باز برای صرفه جویی 
در آب و خاک به گلخانــه ای تغییر کند.رییس زاده 
افزود: برای این منظــور صاحبان حدود ۵۹۰ هکتار 
گلخانه که پروانه تاسیس دارند به بانک های عامل 
برای دریافت تسهیالت معرفی شده اند که تا امروز، 
صاحبان ۱۵۴ هکتار توانسته اند با بانک های عامل 
قرارداد امضا کنند. مدیر امور باغبانی سازمان جهاد 
کشــاورزی اســتان اصفهان در پایان به کشاورزان 
و دانش آموختگان کشــاورزی توصیه کرد: پس از 
مشورت با کارشناسان جهادکشــاورزی، در مناطق 
مستعد از نظر آب، خاک و اقلیم برای دریافت مجوز 
تاســیس گلخانه اقدام یا زمین های کشــاورزی را 
به واحد های گلخانه ای تبدیــل کنند تا بهره وری در 

بخش کشاورزی افزایش یابد.

نقش اساسی توسعه سطح گلخانه ها در صادرات و ارزآوری

رییس اتحادیه خواربارفروشان اصفهان:

انگیزه ای برای واردات برنج وجود ندارد
رییس اتحادیه خواربارفروشان اصفهان، می گوید: گرانی برنج خارجی به میزانی بوده که استقبال از آن به طور قابل توجهی کاهش یافته است؛ دلیل افزایش قیمت برنج، 
حذف ارز دولتی واردات برنج از ابتدای امسال با ارز نیمایی است که با وجود افزایش مداوم نرخ ارز آزاد و نیمایی، هزینه واردات برنج چند برابر شد. مصطفی بحق، اظهار می کند: 
باوجود آزادی واردات برنج، به دلیل نبود پرداخت ارز دولتی به واردکنندگان، انگیزه واردات کاهش یافته است؛ اینگونه که جهش قیمت ارز، موجب شد که واردکننده از واردات 
صرف نظر کند؛ عالوه بر آنکه مشتریان داخلی از همین میزان برنج، استقبالی برای خرید نمی کنند.رییس اتحادیه خواربارفروشان اصفهان تصریح می کند: تا قبل از گرانی 
برنج خارجی میزان مصرف آن توسط دهک های متوسط و پایین جامعه باال بود؛ اما اکنون که نرخ آن چندان تفاوتی با برنج ایرانی ندارد، این ماده غذایی نیز در حال حذف 
شدن از سفره های آن هاست.بحق با تاکید دوباره بر کاهش میزان واردات برنج می گوید: بیشترین میزان برنج از هند وارد می شود و مقدار بسیار کمی هم از پاکستان و تایلند 

واردات داریم؛ اگر شرایط ارزی ثابت بماند نباید در انتظار کاهش نرخ برنج بود مگر آنکه دولت، دوباره اقدام به تخصیص ارز دولتی برای واردات برنج کند.

»اطلس« جدیدترین 
محصول سایپا 

مدیرعامل ســایپا طی سخنانی کوتاه 
از رونمایی ســایپا اطلــس خبر داد، 
محصولی جدید از این خودروســازی 
که گویا قرار است در آستانه مراسم ۲۲ 
بهمن ماه و ســالگرد پیروزی انقالب 
اســالمی توســط این گروه صنعتی 

رونمایی شود.

وز عکس ر

۷۴ شرکت بزرگ معدن و  بررسی عملکرد فروش 
صنایع معدنی گویای آن است که سهم تقریبی این 
شرکت ها از مجموع فروش تجمعی ۱۰ ماهه امسال 

شرکت های بورسی به میزان ۳۷ درصد است
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آگهی

مفاد آراء
11/73 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 
مســتقردر اداره ثبــت اســناد و امالک کاشــان تصرفــات مالکانــه و بالمعارض 
متقاضیــان محرز گردیــده اســت . لــذا  مشــخصات متقاضیان و امــالک مورد 
تقاضا به شــرح زیر بــه منظور اطالع عمــوم در2  نوبــت به فاصلــه 15 روز آکهی 
میشــود 0 در صورتیکه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضیان 
اعتراضی داشــته باشــند . می تواننــد از تاریخ انتشــار اولین آگهی بــه مدت 2 ماه 
اعتراض خود را بــه اداره ثبت اســناد کاشــان تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف 
 مدت یک مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض . دادخواســت خــود را به مرجــع قضائی

 تقدیم نمایند
1( رای شــماره 13996030203412003 هیأت اول0 علیرضــا  نجفی فرزند محمد 
باقر بشماره  شناسنامه375صادره از کاشان بشماره ملی 1262247322 - ششدانگ 
یکباب مغازه بمساحت  39/53مترمربع بشماره2 فرعی ازپالک2415- اصلی واقع در 

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

1 کاشان)مالکیت رسمی( 
3( رای شماره 13996030203412006 هیأت اول0 فاطمه  نجفی فرزند محمد باقر 
بشماره  شناسنامه4185صادره از کاشان بشماره ملی 1260557235 – سه دانگ از  
ششــدانگ یکباب مغازه بمساحت  36/94مترمربع بشــماره4 فرعی ازپالک2415- 

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

اصلی واقع در بخش 1 کاشان)مالکیت رسمی( 
5( رای شماره 13996030203411649 هیأت اول0 اعظم سرجه پیمافرزند حسین 
بشماره  شناسنامه50611صادره از کاشان بشــماره ملی 1260496147 - ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت  110/55 مترمربع بشماره6 فرعی ازپالک4766- اصلی واقع در 

بخش 1 کاشان)مالکیت رسمی(
 6( رای شماره 13996030203410186 هیأت اول0 زهره پیشور فرزند عباس بشماره  
شناسنامه308صادره از دلیجان بشــماره ملی 0579739279 - ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت  172/65مترمربع بشماره6 فرعی مجزی از 2 الی 4  فرعی ازپالک5014- 

اصلی واقع در بخش 1 کاشان)مالکیت رسمی( 
7( رای شــماره 13996030203411537 هیــأت اول . ســید مجتبــی حســنی 
تکیه فرزند ســید احمدبشــماره شناســنامه 8897 صادره از کاشــان بشــماره ملی 
1263401481 - ششدانگ یکبابخانه بمســاحت  91/50مترمربع بشماره13فرعی 
 مجــزی از 9  فرعــی ازپــالک5939- اصلــی واقــع در بخــش 1 کاشــان

)مالکیت رسمی(
8 ( رای شــماره 13996030203410572 هیأت اول . ام البنیــن جلوداریان فرزند 
 احمدبشــماره شناســنامه 67صادره از کاشــان بشــماره ملــی 1262355427 – 
سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت  157/40مترمربع بشماره11 فرعی مجزی 
 از 2و3 فرعی و قسمتی  از مشــاعات  ازپالک7821- اصلی واقع در بخش 1 کاشان

)مالکیت رسمی( 
9( رای شــماره 13996030203410573 هیــأت اول .احمــد جلوداریــان فرزند 
 محمودبشماره شناســنامه 157صادره از کاشــان بشــماره ملی 1261584211 – 
سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت  157/40مترمربع بشماره11 فرعی مجزی 
 از 2و3 فرعی و قسمتی  از مشــاعات  ازپالک7821- اصلی واقع در بخش 1 کاشان

)خریداری از ام البنین جلوداریان( 
10( رای شــماره 139960302034010568هیــأت دوم. طاهــره شــفائی فرزند 
 قدرت اله  بشــماره شناسنامه 792 صادره از کاشان به شــماره ملی1262251494-  
سه دانگ از ششدانگ قسمتی از یکبابخانه بمســاحت 4/90 مترمربع بشماره بشماره 
 12092  از 1030 فرعــی از پــالک2- اصلی واقــع در صالح آباد بخش 2 کاشــان

 )خریداری از اعظم چهار باغی کاشانی(
11( رای شــماره 139960302034010567هیــأت دوم. اصغــر شــفائی فرزنــد 
 محمد  بشــماره شناســنامه 286 صادره از کاشان به شــماره ملی1261549635 -  
سه دانگ از ششدانگ قسمتی از یکبابخانه بمســاحت 4/90 مترمربع بشماره بشماره 
 12092  از 1030 فرعــی از پــالک2- اصلی واقــع در صالح آباد بخش 2 کاشــان

 )خریداری از اعظم چهار باغی کاشانی(
12( رای شــماره 139960302034010140 هیأت دوم0 ســمیرا ســادات کاظمی 
بیدگلی فرزند ســید مجتبی  بشــماره شناســنامه 2219 صــادره از آران و بیدگل به 
شماره ملی 6199968859 - ســه دانگ از ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 77/90 
 مترمربع بشــماره 796 فرعی از پالک 3- اصلی واقع در غیاث آباد  بخش 2 کاشــان 

)مالکیت رسمی( 
13( رای شــماره 139960302034010137 هیــأت دوم0 مهــدی بزرگیان فرزند 
 عباسعلی  بشماره شناســنامه 75 صادره از کاشان  به شــماره ملی 1262682835 - 
 سه دانگ از ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 77/90 مترمربع بشماره 796 فرعی از 

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

واقع در غیاث آباد  بخش 2 کاشان )مالکیت رسمی(
15( رای شــماره 139960302034002323 هیــأت دوم 0 محســن ســرگرفته 
علیا  فرزند جمشــید بشــماره شناســنامه 1  صــادره از بروجــرد  به شــماره ملی 
6129955235- ششدانگ یکبابخانه  بمســاحت134/95مترمربع بشماره 10344 
 فرعی مجــزی از 406 فرعی از پــالک 11- اصلی واقع در زیدی  بخش 2 کاشــان

)مالکیت رسمی( 
16( رای شــماره 139960302034010349 هیأت اول 0زینب برازنده فرزند جعفر 
بشــماره شناسنامه 185 صادره از کاشــان بشــماره ملی 1261920041-  یکدانگ 
ونیم  از ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 325/60 مترمربع بشــماره 6272  فرعی 
 مجزی از 513 فرعــی از پالک 13 - اصلی واقع در دشــت حکیم بخش 2 کاشــان

)مالکیت رسمی(
17 ( رای شــماره 139960302034010353 هیــأت اول 0علــی برازنــده فرزند 
 جعفر بشــماره شناســنامه 832 صادره از کاشــان بشــماره ملی 1262036690-  
سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 325/60 مترمربع بشماره 6272  فرعی 
 مجزی از 513 فرعــی از پالک 13 - اصلی واقع در دشــت حکیم بخش 2 کاشــان

)مالکیت رسمی( 
18( رای شــماره 139960302034010352 هیأت اول 0حجت برازنده فرزند جعفر 

بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان بشماره ملی 1250165644-  یکدانگ ونیم 
19( رای شــماره 139960302034010768 هیأت دوم 0محمد رضا مشهدی فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 27 صادره از کاشان بشماره ملی 1262935946- ششدانگ 

یکبابخانه بمســاحت 111/30 مترمربع بشــماره 724 فرعی مجزی از 624 فرعی از 
پالک 14 - اصلی واقع در مهذب آباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی( 

20( رای شــماره 139960302034002497 هیأت دوم 0مصطفــی زمردی فرزند 
حسن بشــماره شناســنامه 10476 صادره از کاشان بشــماره ملی 1260611116- 
ششــدانگ یکبــاب مغــازه بمســاحت 38/40 مترمربــع بشــماره 726  فرعــی 
 مجــزی از 455 فرعی از پــالک 14 - اصلی واقــع در مهذب آباد بخش 2 کاشــان

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

درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی( 
  22( رای شــماره 13996030203410977 هیــأت دوم. مرتضی ملــک پور فرزند
 سیف اله  بشماره شناســنامه 41867 صادره از کاشان بشماره ملی 1260408744-  
ششــدانگ یکباب کارگاه بمساحت 74/45مترمربع بشــماره 25470فرعی  از پالک 

15 - اصلی واقع درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی( 
23( رای شــماره 13996030203408942 هیــأت دوم. طاهــره کریمــی 
ورکانی فرزنــد محمد  بشــماره شناســنامه 131 صادره از کاشــان بشــماره ملی 
1263540181-  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 125مترمربع بشماره 25471فرعی 
 مجــزی از 4772 فرعی از  پــالک 15 - اصلی واقــع درناجی اباد بخش 2 کاشــان

)مالکیت رسمی( 
24( رای شــماره 13996030203410253 هیــأت دوم. مهــدی خــان دائــی 
قمصــری فرزنــد میرزااقا بشــماره شناســنامه 4076 صادره از کاشــان بشــماره 
ملــی 1260837823- ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 147/40مترمربــع 
 بشــماره 25472فرعی  از  پــالک 15 - اصلی واقــع درناجی آباد بخش 2 کاشــان

)مالکیت رسمی( 
25( رای شــماره 13996030203409894 هیأت اول. ابوالفضل حسین زاده فرزند 
رحمت اله  بشــماره شناســنامه 0 صادره از کاشان بشــماره ملی 1250120748- 
ششــدانگ قطعه زمیــن محصور مشــتمل براعیــان بمســاحت 179/79مترمربع 
 بشــماره 25479 فرعی  از  پــالک 15 - اصلی واقــع درناجی اباد بخش 2 کاشــان

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

درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی( 
27( رای شــماره 13996030203406280 هیــأت اول. اعظــم عربــی 
قمصری فرزند حســن  بشــماره شناســنامه 4043صادره از کاشــان بشــماره ملی 
1260837491- ســه دانگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 96/65مترمربع 
 بشــماره 25482فرعی  از  پــالک 15 - اصلی واقــع درناجی اباد بخش 2 کاشــان

)مالکیت رسمی( 
28( رای شــماره 13996030203406279 هیــأت اول. علــی اکبــر حجــازی 
راد  فرزند غالمحســین  بشــماره شناســنامه 186صادره از کاشــان بشــماره ملی 
1262290546- ســه دانگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 96/65مترمربع 
 بشــماره 25482فرعی  از  پــالک 15 - اصلی واقــع درناجی اباد بخش 2 کاشــان

)مالکیت رسمی( 
29( رای شــماره 13996030203410798 هیأت اول. مریم ربیعــی  فرزند فرامرز  
بشــماره شناســنامه 0صادره از کاشــان بشــماره ملی 1250529700- یک دانگ  
از  ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 95 مترمربــع بشــماره 25486فرعی مجزی 
 از 14660 فرعــی  از  پــالک 15 - اصلــی واقــع درناجــی اباد بخش 2 کاشــان

)مالکیت رسمی( 
30( رای شــماره 13996030203410798 هیــأت اول. یوســف آقایــی قمصری 
فرزند مهدی  بشماره شناســنامه 0صادره از کاشان بشــماره ملی 1250435927- 
پنج دانگ  از  ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 95 مترمربع بشــماره 25486فرعی 
 مجــزی از 14660 فرعی  از  پــالک 15 - اصلی واقع درناجی اباد بخش 2 کاشــان

)مالکیت رسمی( 
31( رای شــماره 13996030203410240 هیــأت دوم. داود تخــت کــش 
نیاســر  فرزند محمد رضا  بشــماره شناســنامه 56صادره از کاشــان بشــماره ملی 
1263577717- ســه دانــگ  از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 160 مترمربع 
 بشــماره 25490فرعی از  پــالک 15 - اصلی واقــع درناجی اباد بخش 2 کاشــان

)مالکیت رسمی( 
32( رای شــماره 13996030203410239 هیــأت دوم. مهدیه شــبانی نیاســری 
فرزنــد رزاق علــی  بشــماره شناســنامه  12762 صادره از کاشــان بشــماره ملی 
1263440101- ســه دانگ  از  ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 160 مترمربع 
 بشــماره 25490فرعی از  پــالک 15 - اصلی واقــع درناجی اباد بخش 2 کاشــان

)مالکیت رسمی( 
33( رای شــماره 13996030203411394 هیــأت اول. کافیــه نصرتــی  فرزند 
سبز علی  بشماره شناســنامه 155صادره از ســنقر بشــماره ملی 3358653358- 
ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 100 مترمربع بشــماره 25491فرعــی مجزی از 
 6107 فرعــی  از  پــالک 15 - اصلــی واقــع درناجــی ابــاد بخــش 2 کاشــان

)مالکیت رسمی( 
34( رای شماره 13996030203411232 هیأت اول. مصطفی شمسعلی  فرزند حسین  
بشماره شناسنامه 8107صادره از کاشــان بشماره ملی 1263393586-  سه دانگ از 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 58 مترمربع بشماره 25494فرعی از  پالک 15 - اصلی 

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

واقع درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی(
36( رای شــماره 13996030203411230 هیأت اول. زهرا گندمکار برزکی فرزند 
رجبعلی  بشماره شناســنامه 41559صادره از کاشان بشــماره ملی1260405672-
ششــدانگ قطعه زمین مشــتمل بر اعیان به بمســاحت 93/90مترمربع بشــماره 
 25495فرعــی از  پــالک 15 - اصلــی واقــع درناجــی ابــاد بخش 2 کاشــان

)مالکیت رسمی(
37( رای شماره 13996030203411385 هیأت اول. عباس حسینی جوشقانی  فرزند 
حسام  بشماره شناســنامه 539صادره از کاشان بشــماره ملی 1261669584- سه 
دانگ از ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 111/86مترمربع بشــماره 25496فرعی 
 مجزی از 3696 فرعــی  از  پالک 15 - اصلــی واقع درناجی اباد بخش 2 کاشــان

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

)مالکیت رسمی(
39 ( رای شــماره 13996030203411266 هیــأت اول. علی رضا قاســمی فرزند 
 حســین  بشماره شناســنامه 597صادره از کاشــان بشــماره ملی 1260660117-  

سه دانگ ازششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 100مترمربع بشــماره 25497 فرعی 
 مجــزی از 6921فرعی از  پــالک 15 - اصلی واقــع درناجی اباد بخش 2 کاشــان

)مالکیت رسمی( 
40( رای شــماره 13996030203411265 هیــأت اول. اســما براتــی فرزند روح 
اله  بشــماره شناســنامه 21صادره از کاشــان بشــماره ملی 1262492971-  سه 
دانــگ ازششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 100مترمربــع بشــماره 25497 فرعی 
 مجــزی از 6921فرعی از  پــالک 15 - اصلی واقــع درناجی اباد بخش 2 کاشــان

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

بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی( 
42( رای شــماره 1399603020341165011538 هیــأت اول. وحیــد رضــا 
حاجی حسنی فرزند حســین  بشماره شناســنامه 25 صادره از کاشــان بشماره ملی 
1263193617- ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 100مترمربع بشماره 25499فرعی 
 مجزی از 5472 فرعــی  از  پالک 15 - اصلــی واقع درناجی اباد بخش 2 کاشــان

)مالکیت رسمی( 
43( رای شــماره 13996030203411540 هیأت اول. فریبا صحبــت لو  فرزند ابو 
الفضل  بشماره شناســنامه 653صادره از کاشان بشــماره ملی 1261953614- سه 
دانگ از ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 174/12مترمربع بشــماره 25502فرعی از  

پالک 15 - اصلی واقع درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی( 
13996030203411539 هیــأت اول. علــی اصغــر  44( رای شــماره 
کیوانــی فرزند علــی  بشــماره شناســنامه 38صــادره از کاشــان بشــماره ملی 
1262668972- ســه دانگ از ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 174/12مترمربع 
 بشــماره 25502فرعی از  پــالک 15 - اصلی واقــع درناجی اباد بخش 2 کاشــان

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

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

15 - اصلی واقع درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی   ( 
47( رای شماره 139960302034011808 هیأت اول. حســین ملکی نوش آبادی  
فرزند ابوالفضل  بشماره شناسنامه 0صادره از کاشــان بشماره ملی 1250470706-  
ســه دانگ از ششــدانگ قطعه زمین مشــتمل بر اعیــان بمســاحت160مترمربع 
 بشــماره 25506فرعی از  پــالک 15 - اصلی واقــع درناجی اباد بخش 2 کاشــان

)مالکیت رسمی   (
48( رای شــماره 139960302034011804 هیأت اول. امیر حســین ریاحی فرزند 
سعید  بشماره شناسنامه 0صادره از کاشان بشماره ملی 1250160612- سه دانگ از 
ششدانگ قطعه زمین مشتمل بر اعیان بمساحت160مترمربع بشماره 25506فرعی از  

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

15 - اصلی واقع درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی   (
50( رای شــماره 139960302034012259 هیــأت اول. مهــدی حریــری 
کاشــانی  فرزند مرتضی  بشــماره شناســنامه 2745صادره از تهران بشــماره ملی 
0064303934- ششدانگ قطعه زمین مشــتمل بر اعیان بمساحت70/36مترمربع 
 بشــماره 25507 فرعی از پــالک 15 - اصلی واقــع درناجی اباد بخش 2 کاشــان

)مالکیت رسمی   ( 
51( رای شــماره 139960302034011523 هیــأت اول. زهرا صباغی ســادیانی  
 فرزند رضا  بشماره شناســنامه 16409صادره از کاشان بشماره ملی 1263476570-
سه دانگ از  ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 180مترمربع بشــماره 25508فرعی 
 مجــزی  از     2694 فرعی از پــالک 15 - اصلی واقع درناجی اباد بخش 2 کاشــان

)مالکیت رسمی  ( 
احســان  اول.  هیــأت   139960302034011521 شــماره  رای   )52
محمــد زاده محمــد آبــادی فرزنــد حبیــب بشــماره شناســنامه  3302 صادره 
ز  ششــدانگ  نــگ ا 1263345549-ســه دا ز کاشــان بشــماره ملــی  ا
ز  نــه بمســاحت 180مترمربــع بشــماره 25508فرعــی مجــزی  ا یکبابخا
 2694 فرعــی از پــالک 15 - اصلــی واقــع درناجــی ابــاد بخــش 2 کاشــان

)مالکیت رسمی   ( 
53( رای شــماره 13996030202260 2260 هیأت اول. لیال اعتماد فرزند خســرو 
بشماره شناسنامه 2250 صادره از کاشان بشــماره  ملی 1262050863-  ششدانگ 
یکبابخانه  بمساحت 131 مترمربع بشماره 6578 فرعی مجزی از 189 فرعی از پالک 

23- اصلی واقع در درب فین بخش2 کاشان)خریداری از محمد صادق زاده( 
54( رای شــماره 139960302034011536 هیأت اول. حســین قنبری کاشــانی 
فرزند نعمت بشماره شناسنامه 664 صادره از کاشــان بشماره  ملی 1262339537-  
ششــدانگ یکبابخانــه  بمســاحت 166/60 مترمربــع بشــماره 7321 فرعــی 
 مجــزی از 361 فرعــی از پــالک 23- اصلی واقــع در درب فین بخش2 کاشــان

)مالکیت رسمی( 
55( رای شــماره 13996030203401738 هیــأت دوم. ابوالفضــل کافیان فرزند 
محمد بشــماره شناســنامه 215 صادره از کاشــان بشــماره  ملی 1261651057-  
ششــدانگ یکباب ســاختمان  بمســاحت 196/90 مترمربع بشــماره 7322 فرعی 
 مجــزی از 266 فرعــی از پــالک 23- اصلی واقــع در درب فین بخش2 کاشــان

)مالکیت رسمی( 
56( رای شــماره 139960302034011810 هیأت اول. تقی هاشم زاده زارع فرزند 
 علی اکبر بشــماره شناسنامه 1444 صادره از کاشان بشــماره  ملی 1261890825-  
دو دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 154/20 مترمربع بشــماره 7323 
 فرعی مجزی از 70 فرعی از پــالک 23- اصلی واقع در درب فین بخش2 کاشــان

)مالکیت رسمی(
57( رای شــماره 139960302034011811 هیأت اول. زینب خــدادادگان فرزند 
محمود بشماره شناســنامه 2738 صادره از کاشان بشــماره  ملی 1263505465-  
چهار دانــگ از ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 154/20 مترمربع بشــماره 7323 
 فرعی مجزی از 70 فرعی از پــالک 23- اصلی واقع در درب فین بخش2 کاشــان

)مالکیت رسمی( 
58( رای شــماره 139960302034010256 هیــأت اول. اعظــم قربانــی فرزند 
 حسن بشــماره شناســنامه 1398 صادره از کاشان بشــماره  ملی 1262085659-  
ســه دانگ از ششــدانگ یکبابخانه  بمســاحت 201/85  مترمربع بشــماره 7346 
 فرعی مجــزی از 281 فرعی از پالک 23- اصلی واقع در درب فین بخش2 کاشــان

)مالکیت رسمی(
59( رای شــماره 139960302034010252 هیــأت اول. علــی دهقان کاشــانی 
 فرزند تقی بشماره شناسنامه 1796 صادره از کاشــان بشماره  ملی 1262046327-  

ســه دانگ از ششــدانگ یکبابخانه  بمســاحت 201/85  مترمربع بشــماره 7346 
 فرعی مجــزی از 281 فرعی از پالک 23- اصلی واقع در درب فین بخش2 کاشــان

)مالکیت رسمی(
60( رای شماره139960302034010175 هیأت اول 0 ابراهیم کوچکی نصر آبادی 
فرزندحسین شماره شناسنامه 59 صادره از آران و بیدگل بشماره  ملی 6199861671- 
ششــدانگ قطعه زمیــن  محصور  مشــتمل بر اعیــان بمســاحت 92/77مترمربع 
 بشــماره 1553 از 296 فرعی از پــالک 24- اصلی واقع در دیزچه بخش2 کاشــان

 )مالکیت رسمی(
 61( رای شــماره139960302034011085 هیــأت اول 0 احمــد دهقانــی 
آرانی فرزندمحمد شــماره شناســنامه 543 صــادره از آران و بیدگل بشــماره  ملی 
6199736591- ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 404/60مترمربع بشماره 1555 
 فرعی مجزی از 1137و916 فرعی از پالک 24- اصلی واقع در دیزچه بخش2 کاشان

 )مالکیت رسمی( 
62( رای شــماره139960302034011227 هیأت اول 0 محمد یزدی آبادی دیزچه 
فرزندحیدر شماره شناســنامه 322 صادره از کاشان بشــماره  ملی 1260966593- 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 179/40مترمربع بشماره 1556 از 1383 فرعی از پالک 

24- اصلی واقع در دیزچه بخش2 کاشان )مالکیت رسمی( 
63( رای شــماره139960302034012117 هیــأت اول 0 احســان مســعود پور 
فرزندمحمود شــماره شناســنامه 0 صادره از کاشان بشــماره ملی 1250202681- 
ششــدانگ یکباب ســاختمان بمســاحت 64/55مترمربــع بشــماره 1557 فرعی 
 مجــزی از از 175 فرعــی از پــالک 24- اصلی واقــع در دیزچه بخش2 کاشــان

 )مالکیت رسمی( 
64( رای شــماره139960302034011383 هیــأت اول 0 الهــام علــی زاده 
نشــلجی فرزند محمد جعفر  شــماره شناســنامه 19 صادره از کاشــان بشماره  ملی 
1263580815- ششدانگ یکبابخانه  بمســاحت 146/95مترمربع بشماره 12287  
 فرعی مجزی  از 113 فرعی از پالک 33- اصلی واقع در فین کوچک بخش2 کاشان

 )مالکیت رسمی( 
65( رای شــماره139960302034011978 هیأت اول 0 مهــدی جوی فرزند فرج 
اله  شماره شناســنامه 33 صادره از کاشان بشــماره  ملی 1262950341- ششدانگ 
قطعه زمین  مشتمل بر اعیان بمســاحت 342/85مترمربع بشــماره 12287  فرعی 
 مجزی  از 113 فرعــی از پالک 33- اصلــی واقع در فین کوچک بخش2 کاشــان

 )مالکیت رسمی( 
66( رای شــماره 139960302034407005 هیــأت اول.فاطمــه رســولی فینی 
فرزنداحمد بشــماره شناســنامه 0 صادره از کاشان بشــماره  ملی 1250057061- 
ششــدانگ قطعه زمین مشــتمل بر اتاق بمســاحت 206/80مترمربع بشماره 7833 
 فرعی مجزی از 6448 فرعی از پالک 34- اصلی واقع در فین بزرگ بخش2 کاشان

)مالکیت رسمی(
67( رای شــماره 139960302034410554 هیأت دوم. حســن بهرمن فرزندعلی 
محمد بشــماره شناســنامه 145 صادره از کاشــان بشــماره  ملی 1262823773- 
ششــدانگ یکباب ســاختمان بمســاحت 190/30مترمربع بشــماره 7906 فرعی 
 مجزی از 7674 فرعــی از پالک 34- اصلــی واقع در فین بزرگ بخش2 کاشــان

)مالکیت رسمی(
68( رای شماره 139960302034406127 هیأت دوم.حمید رضا پارسا فرزندحسین 
بشماره شناســنامه 0 صادره از کاشــان بشــماره  ملی 1250153158- ششدانگ 
چهار دیواری مشتمل برساختمان بمســاحت 138/55مترمربع بشماره 7907 فرعی 
 مجزی از 5794 فرعــی از پالک 34- اصلــی واقع در فین بزرگ بخش2 کاشــان

)خریداری از اکبر توتی دیزچه(
69( رای شــماره 139960302034411648 هیــأت دوم.فرشــته شــطفی فینی 
فرزندحسین بشماره شناســنامه 0 صادره از کاشان بشــماره  ملی 1250183960- 
ششــدانگ قطعه زمین مشــتمل بر اعیان بمســاحت 246مترمربع بشــماره 7910 
 فرعی مجزی از 634 فرعی از پالک 34- اصلی واقع در فین بزرگ بخش2 کاشــان

)مالکیت رسمی(
 70( رای شــماره 139960302034401392 هیــأت دوم.زهــره حجازیــان 
فرزندمحمود بشماره شناســنامه 263 صادره از کاشان بشماره  ملی 1261823303- 
ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 158/13مترمربــع بشــماره 7914 فرعــی 
 مجــزی از 760 فرعی از پــالک 34- اصلی واقــع در فین بزرگ بخش2 کاشــان

)خریداری از علیرضا افتخاری(
71( رای شــماره 13996030203411992 هیــأت اول. ســعید رضایــی حســن 
آبــادی فرزند جــواد بشــماره شناســنامه 417 صــادره از کاشــان بشــماره  ملی 
1263562515-  ششدانگ یکبابخانه و باغچه بمســاحت 545/80 مترمربع بشماره 
 256 فرعی مجزی از 104 فرعی از پالک 37- اصلی واقع در یزد آباد بخش2 کاشان

)مالکیت رسمی(
72( رای شماره 139960302034011785 هیأت دوم . ابوالفضل رجب زاده کاشانی  
فرزند رضا بشــماره شناســنامه 0صادره از کاشان به شــماره ملی 1250300479 -  
ششدانگ چهاردیواری  مشتمل بر ساختمان بمساحت75/ 151مترمربع بشماره 1513 
 فرعی مجزی از 101 فرعی از پالک 40- اصلی واقع در حســن آباد بخش2 کاشــان 

)خریداری از آذرمیدخت خلعت بری( 
73( رای شــماره 139960302034009857 هیــأت اول . ســجاد شــایگان فرد  
فرزند ماشااله بشــماره شناسنامه 56صادره از کاشــان به شماره ملی 1263551769 
-  ششدانگ یکبابخانه بمساحت20/ 240مترمربع بشماره 2133 فرعی مجزی از 90 

فرعی از پالک 40- اصلی واقع در حسن آباد بخش2 کاشان )مالکیت رسمی( 
74( رای شــماره 13996030203410346 هیأت اول . محمد اسماعیلی فرزند جواد 
بشماره شناسنامه 1375صادره از کاشــان به شماره ملی 1261960831 –ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت118 مترمربع بشماره 7417 فرعی مجزی از 317 فرعی از پالک 

45- اصلی واقع در لتحر بخش2 کاشان )مالکیت رسمی  ( 
75( رای شــماره 13996030203410347 هیــأت اول . زینــب هاشــمیان فرزند 
عباس بشــماره شناســنامه 402صادره از کاشــان به شــماره ملی 1261659724 
–ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت104/50 مترمربــع بشــماره 7418 فرعــی 
 مجــزی از 317 فرعــی از پــالک 45- اصلــی واقــع در لتحــر بخش2 کاشــان 

)مالکیت رسمی  ( 
76( رای شماره 13996030203410436 هیأت اول . سمانه هاشمیان فرزند حسین 
بشماره شناســنامه 0 صادره از کاشــان به شــماره ملی 1250222125– ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 120/30 مترمربع بشماره7419فرعی مجزی از317فرعی ازپالک 

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

پالک 45- اصلی واقع در لتحر بخش2 کاشان )خریداری از حسین ستاره  ( 
78( رای شــماره 13996030203410148 هیــأت دوم . حســن رحیمیــان 
لتحری فرزند محمد رضا بشــماره شناســنامه 0صادره از کاشــان به شــماره ملی 
1250064511 –ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت135/67مترمربع بشماره 7421 
 فرعی مجــزی از 456 فرعــی از پالک 45- اصلــی واقع در لتحر بخش2 کاشــان

 )خریداری از ابراهیم رمضانی  (
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 79( رای شماره 13996030203409526 هیأت اول . طاهره گندمی فرزند حسینعلی 
بشماره شناســنامه 14صادره از کاشان به شــماره ملی 1263010202 –ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت162/37مترمربع بشــماره 7423 فرعی مجزی از 6693 فرعی از 

پالک 45- اصلی واقع در لتحر بخش2 کاشان )مالکیت رسمی  ( 
80( رای شماره 13996030203411664 هیأت اول . احمد توکلی رهقی فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 1514صادره از کاشــان به شماره ملی 1261229703 -  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت30/ 78مترمربع بشــماره 7424 فرعی مجزی از 4627 فرعی از 

پالک 45- اصلی واقع در لتحر بخش2 کاشان )مالکیت رسمی( 
81( رای شــماره 13996030203411194 هیــأت اول . لیال باقــری فرزند محمد 
 بشــماره شناســنامه 854صــادره از کاشــان به شــماره ملــی 1262036917 – 
چهار دانــگ از  ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت20/ 106مترمربع بشــماره 7425 
 فرعی مجــزی از 5748 فرعی از پــالک 45- اصلی واقع در لتحر بخش2 کاشــان

 )مالکیت رسمی( 
82( رای شــماره 13996030203411192 هیأت اول . محمد اژدری کاشانی فرزند 
حسن بشماره شناســنامه 1975صادره از کاشــان به شــماره ملی 1262007471 
– دو دانــگ از  ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت20/ 106مترمربع بشــماره 7425 
 فرعی مجــزی از 5748 فرعی از پــالک 45- اصلی واقع در لتحر بخش2 کاشــان

 )مالکیت رسمی( 
83( رای شــماره 13996030203401890 هیأت دوم . مانده نــی فراهی نیا فرزند 
 محمد بشماره شناســنامه 76صادره از کاشــان به شــماره ملی 1262808820 –
 سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه و چهار باب مغازه بمساحت563/50مترمربع بشماره 
7426 فرعی مجزی از 1277 فرعی از پالک 45- اصلی واقع در لتحر بخش2 کاشان 

)مالکیت رسمی  ( 
84( رای شــماره 13996030203401891 هیأت دوم . محمد اســالمی مهر فرزند 
 عباس بشــماره شناســنامه 0صادره از کاشــان به شــماره ملی 1250399971 – 
سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه و چهار باب مغازه بمساحت563/50مترمربع بشماره 
7426 فرعی مجزی از 1277 فرعی از پالک 45- اصلی واقع در لتحر بخش2 کاشان 

)مالکیت رسمی  ( 
85( رای شــماره 13996030203400995 هیأت دوم. حســین اقبالــی نژاد فرزند 
علیرضا بشماره شناســنامه 46667 صادره از کاشان بشــماره ملی 1260456773-  
ششــدانگ یکــدرب مغــازه بمســاحت 19/15مترمربــع بشــماره 12483فرعی  
 مجزی از 2592 فرعی از  پــالک 49 - اصلــی واقع درصفی اباد بخش 2 کاشــان

)خریداری از حسین کبریتی( 
86( رای شــماره 13996030203405760 هیــأت دوم. آســیه رضائــی فرزنــد 
 براتعلی بشــماره شناســنامه57 صادره از کاشــان بشــماره ملی 1263516181-   
سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 162/65مترمربع بشماره 15434فرعی  
 مجزی از 6846 فرعی از  پــالک 49 - اصلــی واقع درصفی اباد بخش 2 کاشــان

)خریداری از علی آقا تقی زاده(
 87( رای شــماره 13996030203405759 هیــأت دوم. علی محمــدی جو  فرزند 
 حیدر علی بشماره شناســنامه772 صادره از کاشان بشــماره ملی 1260661857- 
سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 162/65مترمربع بشماره 15434فرعی  
 مجزی از 6846 فرعی از  پــالک 49 - اصلــی واقع درصفی اباد بخش 2 کاشــان

)خریداری از علی آقا تقی زاده(
 88( رای شــماره 13996030203409940 هیــأت اول. مهــدی صادقــی فرزند 
محمد رضا بشــماره شناســنامه 0 صادره از کاشان بشــماره ملی 1250416582-  
ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 77/55مترمربــع بشــماره 15435فرعی  مجزی 
 از 4288 فرعــی از  پــالک 49 - اصلــی واقــع درصفــی ابــاد بخش 2 کاشــان

)مالکیت رسمی( 
89( رای شــماره 139960302034010771 هیــأت اول. علیرضــا وارانی  فرزند 
علی اکبر بشماره شناســنامه1174 صادره از کاشان بشــماره ملی 1261766040-  
ششــدانگ یکباب ســاختمان بمســاحت 101/40مترمربع بشــماره 15439فرعی  
 مجزی از 1471 فرعی از  پــالک 49 - اصلــی واقع درصفی اباد بخش 2 کاشــان

)خریداری از غالمرضا گیاهی( 
90( رای شماره 139960302034011084 هیأت اول. ســمانه تجلیان مفرد  فرزند 
مهدی بشــماره شناســنامه1940صادره از کاشان بشــماره ملی 1262047765-  
ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 77/11مترمربــع بشــماره 15446فرعی  مجزی 
 از 5836 فرعــی از  پــالک 49 - اصلــی واقــع درصفــی ابــاد بخش 2 کاشــان

)مالکیت رسمی( 
91( رای شــماره 1399603020340011409 هیــأت اول. مریــم برزنونی  فرزند 
براتعلی بشــماره شناســنامه1499صادره از نیشابور بشــماره ملی 1262047765-  
ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 112/20مترمربع بشــماره 15447فرعی  مجزی 
 از 8490 فرعــی از  پــالک 49 - اصلــی واقــع درصفــی ابــاد بخش 2 کاشــان

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

)مالکیت رسمی( 
93( رای شــماره 1399603020340011421 هیــأت اول. جواد بوجــاری فرزند 
 حسین بشــماره شناســنامه267صادره از کاشــان بشــماره ملی 1262273307-   
سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 177/78مترمربع بشماره 15448فرعی  
 مجزی از 14901فرعــی از  پالک 49 - اصلــی واقع درصفی اباد بخش 2 کاشــان

)مالکیت رسمی( 
94( رای شــماره 1399603020340011389 هیــأت اول. فاطمــه ابراهیم زاده 
اردستانی فرزند سید علی اکبر بشماره شناسنامه7559صادره از اردستان بشماره ملی 
1188825641- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 88/10مترمربع بشماره 
15450فرعی  مجزی از 2089فرعی از  پالک 49 - اصلی واقع درصفی اباد بخش 2 

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

)مالکیت رسمی( 
96( رای شــماره 1399603020340011663 هیــأت اول. ســیده حوری طاهری 
میران محله فرزند ســید یحیی بشــماره شناســنامه3123صادره از رودسر بشماره 
ملی 2691648060- ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 108مترمربع بشماره 15453 
 فرعی  مجزی از 8248فرعی از  پالک 49 - اصلی واقع درصفی اباد بخش 2 کاشــان

)مالکیت رسمی( 
97( رای شــماره 139960302034009853 هیأت اول. زهره احمد پناه فرزند علی 
بشماره شناســنامه2942صادره از کاشان بشــماره ملی 1262017149- ششدانگ 
یکبابخانه بمســاحت 144/80مترمربع بشماره 15455فرعی مجزی از 9954و1235 

فرعی از  پالک 49 - اصلی واقع درصفی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی( 
98( رای شماره 139960302034002171 هیأت اول. حمید رضا رضائی فرزند محمد 
آقا بشماره شناســنامه3899صادره از کاشان بشماره ملی 1262067359- ششدانگ 

یکبابخانه بمساحت 112/50مترمربع بشماره 15456فرعی مجزی از  9194فرعی از  
پالک 49 - اصلی واقع درصفی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی( 

99( رای شــماره 139960302034001739 هیأت دوم. مهدی محتشــمیان فرزند 
حسین بشــماره شناســنامه46765صادره از کاشان بشــماره ملی 1260457761- 
ششــدانگ یکباب ســاختمان بمســاحت 129/91مترمربع بشــماره 15458فرعی 
 مجزی از  1316فرعی از  پــالک 49 - اصلــی واقع درصفی اباد بخش 2 کاشــان

)خریداری از اکرم پردو( 
100( رای شماره 13996030203410407 هیات دوم . زهرا عباسی   فرزند علی اکبر   
بشماره شناسنامه 24 صادره از خمین  به شــماره ملی 0559605420-  سه دانگ از 
ششدانگ یکبابخانه بمســاحت101مترمربع 455 فرعی از پالک 52 - اصلی  واقع در 

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

واقع دراراضی صفی آباد بخش2 کاشان ) مالکیت رسمی ( 
102 ( رای شــماره 13996030203410702 هیات اول . محمــد رضا فنائی   فرزند 
احمد   بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان  به شماره ملی 1250196310-  ششدانگ 
یکبابخانه بمســاحت99/30مترمربع 456 فرعی از پالک 52 - اصلی  واقع دراراضی 

صفی آباد بخش2 کاشان ) مالکیت رسمی ( 
103( رای شماره 13996030203410700 هیات اول . سعید حسیوند فرزند احمدعلی   
بشماره شناسنامه 41 صادره از الیگودرز به شماره ملی 4172849865-  سه دانگ از 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت98/75مترمربع 457 فرعی مجزی از 55  فرعی  از پالک 

52 - اصلی  واقع دراراضی صفی آباد بخش2 کاشان ) مالکیت رسمی ( 
104( رای شــماره 13996030203410699 هیات اول . اکرم شکری فرزند حسین 
خون   بشماره شناسنامه 3164 صادره از الیگودرز  به شــماره ملی 4172849865-   
ســه دانگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت98/75مترمربع 457 فرعی مجزی 
 از 55 فرعــی  از پــالک 52 - اصلی  واقــع دراراضــی صفی آباد بخش2 کاشــان

 ) مالکیت رسمی (
105( رای شــماره 13996030203401990 هیــات دوم . ســیف الــه ســیاحی 
کاشــی فرزند محمــد  بشــماره شناســنامه 87 صادره از کاشــان  به شــماره ملی 
1262156246- ششــدانگ یکباب ســاختمان بمســاحت218/74مترمربع 3152 
 فرعی مجزی از 370 فرعی  از پالک 53 - اصلی  واقع دریحیی آبادبخش2 کاشــان 

) خریداری از فاطمه واحدی پور (
106( رای شماره1399603020345092هیات دوم 0 فاطمه فتحعلی کاشانی فرزند 
علی بشماره شناسنامه 906 صادره از کاشان بشماره ملی 1263603068- ششدانگ 
یکبابخانه بمســاحت 80/80 مترمربع بشــماره 5826 فرعی مجزی از  2410 فرعی  

ازپالک 1- اصلی  واقع درراوند بخش 4  کاشان)خریداری از علی هاشم زاده ( 
13996030203410241هیات دوم 0 اشــرف نعیمــی  107( رای شــماره
برزکی  فرزند عبدالحمید بشــماره شناســنامه 321 صادره از کاشــان بشــماره ملی 
1263548431- ششــدانگ یکباب ساختمان بمســاحت 176/80 مترمربع بشماره 
 5828 فرعی مجزی از  1854 فرعی  ازپالک 1- اصلی  واقع درراوند بخش 4  کاشان

)خریداری از سید فرج اله الجوردی ( 
108( رای شــماره1399603020346305هیات دوم 0 محســن طبلچی  کاشــی  
فرزند اکبر بشــماره شناســنامه 389 صادره از کاشان بشــماره ملی 126203261- 
ششــدانگ یکباب ســاختمان بمســاحت 188/67 مترمربع بشــماره 5829 فرعی 
 مجــزی از  2072 فرعــی  ازپــالک 1- اصلــی  واقــع درراوند بخش 4  کاشــان

)خریداری از سید حسین سیدپور ( 
109( رای شــماره1399603020346308هیات دوم 0 مرتضــی طبلچی  کاشــی  
فرزند اکبر بشماره شناســنامه 160 صادره از کاشان بشــماره ملی 1263596101- 
ششــدانگ یکباب ســاختمان بمســاحت 142/26 مترمربع بشــماره 5830 فرعی 
 مجــزی از 1881 فرعــی  ازپــالک 1- اصلــی  واقــع درراوند بخش 4  کاشــان

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

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

)خریداری از علی اصغر طحانی ( 
112( رای شــماره139960302034011727هیات دوم 0 فاطمــه قمری بیدگلی  
 فرزند احمد بشماره شناسنامه 0 صادره از آران و بید گل بشماره ملی 6190067271-  
سه دانگ از ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 118/54 مترمربع بشماره 5831 فرعی 
 مجــزی از 1861/3062 فرعی  ازپــالک 1- اصلی  واقع درراوند بخش 4  کاشــان

)خریداری از علی اصغر طحانی ( 
113( رای شماره 139960302034011216 هیات اول. اعظم صفا دل  فرزند منصور 
بشماره شناســنامه 1694 صادره از کاشان بشــماره ملی 1261259432- ششدانگ 
یکبابخانه  بمساحت 171/90 مترمربع بشماره3604 فرعی مجزی از2464 فرعی   از 

پالک 3- اصلی  واقع در طاهر آباد بخش 4  کاشان)مالکیت رسمی( 
114( رای شــماره 13996030203410566 هیــات اول. مریــم محمــد زاده  
فرزند حســین بشماره شناســنامه 7صادره از کاشان بشــماره ملی1263190571- 
ششدانگ یکباب باغچه مشــجر محصور با کاربری کشــاورزی بمساحت 744/71 
 متر مربع بشــماره379فرعی ازپالک 122- اصلــی  واقع در کله بخش 5  کاشــان

)مالکیت رسمی(
 115( رای شــماره 13996030203402287 هیات دوم. محمد اخــوان  فرزند ایاز 
بشماره شناسنامه 7صادره از کاشان بشماره ملی1263120172- ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 286/66 متر مربع بشــماره600فرعی ازپالک 123- اصلی  واقع در ارمک 

بخش 5  کاشان)مالکیت رسمی(
 116( رای شــماره 13996030203409702 هیات دوم. محمد امین شافوری نیاسر  
فرزند محسن بشماره شناســنامه 0 صادره از کاشان بشــماره ملی1251326862- 
ششــدانگ یکدرب باغ محصور مشجر بمســاحت655متر مربع بشماره4059فرعی 
 مجــزی از 1962 فرعی  ازپــالک 35- اصلــی  واقع درنیاســر بخش 6  کاشــان

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

)خریداری از ورثه موکلی( 
118( رای شــماره 13996030203410345 هیــات اول. علــی اصغر شــافوری 
نیاسرفرزند عباس بشماره شناسنامه 421صادره از کاشان بشماره ملی1261772857- 
ششــدانگ یکباب ســاختمان بمســاحت75/30متر مربــع بشــماره4063فرعی 
 مجــزی از 2047 فرعی  ازپــالک 35- اصلــی  واقع درنیاســر بخش 6  کاشــان

)مالکیت رسمی( 
119( رای شــماره 13996030203409647 هیات اول0 احمد حیدری مرقی فرزند 
اکبر بشماره شناسنامه 45674 صادره از کاشان بشماره ملی1260446824- ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت41/70مترمربع بشماره3572فرعی مجزی از2825 فرعی  ازپالک 

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

در ناجی آباد  بخش 2 کاشان)خریداری از شمسی بخشی(
اصالحی( رای شماره 139960302034000414 هیأت دوم0 اشرف جوادزاده برزکی 
فرزند جواد  بشــماره شناســنامه 47 صادره از برزک به شــماره ملی 1262915554 
-  دو دانگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 188/15 مترمربع بشــماره 778 
 فرعی مجزی از 3 فرعــی از پالک 3- اصلی واقــع در غیاث آباد  بخش 2 کاشــان 

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

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

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

م الف: 1083280  مهدی اســماعیلی طاهری رئیس اداره ثبت اســناد وامالک 
کاشان

مفاد آراء
11/74 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر آراء صادره هیات/ هیات های موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی 
 اصفهان تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیان محرز گردیده اســت.

 لذا مشــخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع 
عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک 
محل تسلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
 ردیف 1- برابر رای شــماره 139960302023000788 مــورخ 99/10/25 
 امیر حســین حســینی به شــماره شناســنامه 1415 کدملی 1288092792 
صادره از اصفهان فرزند ســید اصغر نســبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 1291/63 متر مربع مفروزی از پالک شماره 1 فرعی از 
3615- اصلی واقع در بخش 1 ثبت اصفهان که به صورت عادی از طرف حاج 

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

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

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

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/21 
م الف: 1082929 ابوالفضل ریحانی رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک 

مرکزی اصفهان
مزایده اموال غیرمنقول 

11/75 اجرای احکام حقوقی فالورجان درنظردارد درپرونده شماره اجرائی 981149 
موضوع علیه آقای جوادمحمدی خروشــانی فرزند محمد وله خانم آمنه زارعی آغچه 
 بدی فرزنــد مختار درتاریــخ 11 / 12 / 1399 بــه منظور فروش 4 دانگ مشــاع از 
شــش دانگ مشــاع یک باب منزل مســکونی یک طبقه دارای عرصه حدود 160 
 مترمربــع واعیانی به مســاحت حــدود 105 مترمربع وســایبان واقــع درحیاط به

نشــعابات بــرق ، گاز  رای ا  مســاحت حــدود 12مترمربــع مــی باشــد. دا
 وآب مــی باشــد ملکــی آقــای جــواد محمــدی واقــع در پیربکــران ، خیابان 
زاینــده رود ، محلــه خروشــان ،جنــب مســجد ، پــالک 7 کــه دارای ســابقه 
 ثبتی نمی باشــد وملــک مذکور مشــاع می باشــد ومتعلــق حق غیر نمی باشــد 
 ازســاعت 10 الی 11 صبح جلســه مزایده دردفتر اجرای احــکام حقوقی فالورجان 
 اتاق 318 برگزار نماید ملک موضوع مزایده توسط کارشــناس رسمی دادگستری به 
مبلــغ  000 /2/720/000 ریال ارزیابی شــده اســت . متقاضیان خریــد می توانند 
پنج روز قبــل از مزایده باحضــور در محل این اجــرا ازموقعیت اموال مطلع شــوند 
. مزایده ازقیمت ارزیابی شــده شــروع وبرنده کســی اســت که باالترین قیمت را 
پیشــنهاد نماید ضمنا " کلیه هزینه های مزایده برعهده برنده مزایده اســت وکسانی 
می تواننــد درجلســه مزایده شــرکت نمایند که حداقــل ده درصد قیمــت ارزیابی 
شــده راحداقل دوروزقبل از تاریخ برگزاری مزایده به حســاب ســپرده دادگستری 
بــه شــماره ir 110100004061012907670593 با شناســه پرداخت شــماره 
992108100100119809983653400214 واریــز وفیش تایید شــده ازســوی 
حسابداری این دادگستری را ارائه نمایند وبا انصراف برنده یا عدم پرداخت مابه التفاوت 
 قیمت پیشــنهادی در مهلت مقرر ده درصد ایداعی به  نفع دولت ضبط خواهد شــد. 

م الف: 1090819  مدیر اجرای احکام شعبه دوم دادگاه حقوقی فالورجان 
ابالغ وقت رسیدگی

11/76  نظر به این که خواهان پریســا سادات ســیدی نیاسر خواســتی به خواسته 
مطالبه مبلــغ 30/000/000 ریال به همراه هزینه دادرســی و خســارت تاخیر تادیه 
به طرفیت  آقای حســین پازکی - مهال رشیدی به مجتمع شــوراهای حل اختالف 
کاشــان  تقدیم که پــس از ارجاع به شــعبه دوم حقوقی شــورای حــل اختالف به 
کالســه 9900963 ثبت و برای تاریخ 1400/1/16 ســاعت 9/30 وقت رســیدگی 
تعیین گردیــده از آنجا که خوانــده فوق الذکر مجهــول المکان بوده لــذا به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاههــای عمومی و انقالب در امــور مدنی مراتب 
به نامبرده ابالغ می گردد که در وقت مقرر در جلســه دادرســی حاضر شــوند ضمنا 
نامبرده می تواند تا قبل از جلســه رســیدگی جهت دریافت نســخه ثانی دادخواست 
و ضمائم آن بــه دفتر شــورا مراجعــه نمایند انتشــار ایــن آگهی به منزلــه ابالغ 
 محســوب شــده و در صورت عدم حضور شــورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود .  

م الف: 1090922  مسئول دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف کاشان 
ابالغ

11/77 آقای علی یوسفی ، پاسخ تقاضای وارده شماره  85501 - 1399/10/7 طبق 
پرونده ثبتی مقدار 21 طاق مشاع  از 24 طاق  شــش دانگ مزرعه و قنات شماره 68 

اصلی واقع در بخش 2 کاشان به نام مالکین ثبت و تحدید حدود به عمل آمده است و 
مقدار 3 طاق آن مجهول و تاکنون ثبت نگردیده اســت سپس بر اثر احداث جاده رای 
موات  باقیمانده پالک فوق به 5 قطعه منفصل از هم قرار گرفته که شــماره های 2 و 
3 و 4 و 5 فرعی و باقیمانده 68 اصلی منظور شــده است که مقدار 9 طاق  سهم مشاع 
از 24 سهم شش دانگ پالک های فوق در سهم جواد یوســفی بوده که نامبرده فوت 
نموده و طبق دادنامه پیوست وراث وی عبارتند از امیر _ علی _  زهرا همگی یوسفی 
فرزندان و خانم معصومه علی شاه همســر متوفی که طبق دادنامه صادره ثمن اعیانی 
پالک های فوق از سهم جواد یوسفی متعلق به خانم معصومه علی شاه بوده که تقسیم 
ترکه صورت و به تاریخ 1388/8/9  نسبت به سهم االرث هر یک جداگانه سند مالکیت 
صادر و تسلیم گردیده است و مقداری از پالک فوق افراز و نقل و انتقاالتی نیز صورت 
گرفته است سپس علی یوســفی احد از ورثه طبق تبصره 1 ماده 105 قانون اصالحی 
ثبت درخواست حذف ثمن اعیانی پالک های فوق را نموده که پس از مراحل قانونی و 
کارشناسی به کارشناسان دادگستری ارجاع و نامبرده پس از ارزیابی طی شماره  781 - 
1395/5/26 به این اداره ارسال و هزینه آن به صندوق دولت واریز گردیده است و سند 
 اولیه اصالح شده است. م الف: 1088751  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کاشان 

مهدی اسماعیلی طاهری 
مزایده

پرونــده:  شــماره   139903902003000179 آگهــی:  شــماره   11 /78
139804002003005537 آگهی مزایده پرونده به شماره: 9807788 بیست و یک 
حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششــدانگ پالک پنج هزار و صد و چهل و چهار فرعی از 
هجده اصلی واقع در بخش چهارده ثبت اصفهان بــا مالکیت آقای محمدرضا رضائی 
برزانی، نام پــدر: رحیم، تاریخ تولد: 1365/10/22 شــماره ملــی: 1293158364 ، 
شماره شناسنامه: 3197 به نشــانی اصفهان، خیابان امام خمینی، روبروی پمپ بنزین 
اول، خیابان 74 )آزادگان(، جنب بن بســت موســی بن جعفر، پالک 36، با کدپستی 
8189987381 که ذیل سند مالکیت اصلی بشماره چاپی 769158 سری ب سال 91 
که در صفحه 590 دفتر امالک جلد 1020 ذیل شماره 3119820 ثبت گردیده است. 
مالکیت نامبرده به موجب سند نکاحیه شــماره 5141  مورخ 1395/02/29 تنظیمی 
 در دفترخانه ازدواج شماره 7 شهر اصفهان استان اصفهان در قبال مهریه خانم سلیمه 
علی زاده جوزدانی و همچنین پنــج درصد اجرایی صندوق دولت بازداشــت گردیده 
و در پرونده ثبتی و دفتر بازداشــتی منعکس گردید و حدود شــش دانگ آن به شرح 
ذیل اعالم می گردد: شــمااًل: درب و دیــوار بطول )9/40( نه متر و چهل ســانتیمتر 
به شــارع، شــرقًا: دیوار  به پی بطول )12/10( دوازده متر و ده ســانتیمتر به شماره 
پنج هزار و یکصد و چهل و پنج فرعــی، جنوبًا: دیوار بدیوار بطــول )10/00( ده متر 
به شــماره پنج هزار و یکصد و چهل و هفــت فرعی، غربًا: در دو قســمت اول درب 
و دیوار بطول )14/50( چهــارده متر و پنجاه ســانتیمتر به کوچه بن بســت احداثی 
به عرض چهــار متر دوم دیواریســت بطول )1/50( یــک متر و پنجاه ســانتیمتر به 
شــارع. ملک مورد بازدید عبارت است از یک واحد منزل مســکونی با بیش از بیست 
و پنج ســال قدمت با صد و ســی و ســه متر مربع بیســت صدم متر مربــع عرصه و 
حدود صد و هشــتاد متر مربع اعیانی در دو طبقه دارای پروانه ســاختمانی به شماره 
9657 مورخ 74/04/15 و پایان کار به شــماره 1395 مــورخ 77/02/24 با مصالح 
 دیوارهای باربر آجری و ســقف تیرچه بلوک، نمای خارجی آجرنمای بندکشــی شده، 
 ســطوح داخلی ســفید کاری و رنگ شــده، پنجره هــا پروفیل فلزی شیشــه خور، 
درب هــای داخلی چوبی، آشــپزخانه های هــر دو طبقه  open با کف ســرامیک و 
بدنه کاشــی کاری شــده، سیســتم گرمایش بخاری گازی و ســرمایش کولر آبی و 
دارای اشــترکات آب، برق و گاز می باشد. بیست و یک حبه مشــاع از هفتاد و دو حبه 
ششــدانگ پالک پنج هزار و صد و چهل و چهار فرعی از هجده اصلی واقع در بخش 
چهارده ثبت اصفهان به مبلغ ســه میلیارد و دویســت و دو میلیون و پانصد هزار ریال 
ارزیابی  گردیده است. از ساعت 9 الی 12 روز شــنبه مورخ نهم اسفند ماه سال هزار و 
ســیصد و نود و نه در اداره اجرای اسناد رســمی اصفهان واقع در اصفهان خیابان جی 
خیابان تاالر میدان هفت تیر شــعبه مهریه اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان از طریق 
مزایده به فروش می رسد. مورد مزایده تمامت بیســت و یک حبه مشاع از هفتاد و دو 
حبه ششــدانگ پالک پنج هزار و صد و چهل و چهار فرعی از هجــده اصلی واقع در 
بخش چهارده ثبت اصفهان از قیمت ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری 
به مبلغ سه میلیارد و دویســت و دو میلیون و پانصد  هزار ریال شــروع و به هر کس 
خریدار باشد به باالترین قیمت پیشــنهادی نقدا فروخته می شود.  الزم به ذکر است 
پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق اشــتراک و 
مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض 
شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشــده 
باشــد به عهده برنده مزایده اســت ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، 
وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد می گردد 
 ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینــده رود چاپ اصفهان مورخ 99/11/21  
)بیست و یکم بهمن ماه ســال هزار و ســیصد و نود و نه( درج و منتشر می گردد و در 
صورت تعطیلی روز مزایده بــه روز بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شــرکت در 
جلسه مزایده ده درصد از مبلغ پایه مزایده را به حســاب تمرکز وجوه سپرده اداره کل 
ثبت اسناد و امالک اصفهان و شناســه واریز )دریافت از حسابداری اداره اجرای اسناد 
رسمی اصفهان( بابت پرونده کالسه فوق واریز و به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت 
شناسایی معتبر الزامی است . برنده مزایده ملکف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف 
مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف 
مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد 
نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، 
مزایــده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ســاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شــد. 

م الف:1092496  زهرا یعقوبی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

11/79 شماره نامه: 139985602022001017-1399/11/15 نظر به اینکه تحدید 
حدود ششدانگ یکدرب باغ مزروعی و مشــجر تقریبًا ده جریبی معروف درب آسیاب 
باال به شــماره  پالک 1392 فرعی 159- اصلی واقع در سرآسیاب که طبق سوابق و 
پرونده ثبتی به نام آقای حســین آقاجانی فرزند نوراله و غیره در جریان ثبت اســت و 
عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دستور قسمت اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شــنبه 
مورخ 99/12/16 ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در 
محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20  قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 1090817 

اداره ثبت اسناد و امالک بادرود
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5آگهی
صفحه

اعالم مفقودی 
کارت خــودرو مــزدا وانــت دو کابیــن مــدل 1381 
 بــه رنــگ ســورمه ای متالیــک بــه شــماره پالک
 ایــران 67-386 ل 28 و شــماره موتــور 432437 و 
شماره شاسی 8120E01993 و شناســه ملی خودرو 
IROD818S0RAE01993 به نــام علیرضا کی نیا  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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با کنار گذاشتن رحمان رضایی؛

گزینه های سرمربی گری ذوب آهن به خط شدند

 سمیه مصور  پس از تغییر مدیرعامل باشگاه ذوب آهن 
نوبت به تغییر ســرمربی تیم فوتبال این 
باشگاه نیز رسید تا رحمان رضایی زودتر از پایان نیم فصل اول رقابت 
های لیگ، چمدانــش را بســته و اصفهــان را ترک کند.ســرمربی 
سبزپوشان در شرایطی از سرمربی گری باشگاه ذوب آهن کنار گذاشته 
شد که این تیم از 14 بازی برگزار شده در این دوره از رقابت های لیگ 
برتر تنها صاحب یک برد شــد. ذوبی ها 8 بازی را مساوی کردند و 5 
بازی را هــم باختند تا تیمی که روزگاری فینالیســت آســیا و مدعی 
قهرمانی لیگ برتر بود، جایگاهی بهتر از چهاردهمی در جدول رده بندی 

نداشته باشد.
در ابتدای لیگ بیستم که ذوب آهن نیمکت خود را به رحمان رضایی 
سپرد، بسیاری امیدوار بودند  که فوتبال ایران چهره ای جدید و صاحب 
سبک را در عرصه مربی گری به خود دیده که با تجربه پربار اروپایی و 
حضور در مقاطع مختلف فوتبال داخلی، حاال به سرمربی گری تیمی 
رسیده که سابقه بازی در آن را هم دارد؛ اما شرایط برای رضایی خوب 
پیش نرفت و بدشانسی ها و اشــتباهات داوری موجب شد تا ذوب 

آهن در نتیجه گیــری موفق عمل نکند.فوتبالی کــه تیم رحمان بازی 
می کرد، فوتبال خوب و جذابی بود. آن هــا تیمی هجومی بودند و در 
اکثر بازی هایشــان، موقعیت های گل زیادی را روی دروازه حریفان 
خلق می کردند. تا دقیقه 90 برای کسب نتیجه تالش می کردند و اصال 
تیمی نبودند که درجا بزنند. تیم او خوب بازی مــی کرد؛ اما نمی برد 
مثل بازی با پرســپولیس و تراکتور. در دقایق پایانی از شکست می 
گریخت و گل مساوی را می زد؛ اما لحظاتی بعد و در آخرین ثانیه ها 
باز هم گل می خورد و می باخت مثل بازی با ســایپا. گل ســالم می 
زد و کمک داور آفســاید می گرفت مثل بازی با نفت مسجدسلیمان. 
خطایی اتفاق نمی افتاد و داور به نفع حریــف ذوب آهن پنالتی می 
گرفت مثل بازی با فوالد. همه این اتفاقات دســت به دست هم داد 
تا ذوب آهن از 14 بازی تنها موفق به کســب یازده امتیاز شــود و این 
عدم نتیجه گیری موجب شــد تا مسئوالن باشــگاه حکم به برکناری 
رحمان رضایی از ســرمربی گــری ذوب آهن بدهند.بعــد از برکناری 
رحمان رضایی از هدایت تیم ذوب آهن اصفهــان گمانه زنی ها درباره 
انتخاب جایگزین این مربی آغاز شده اســت. طبق شنیده ها ساکت 

الهامی، مجتبی حســینی و مهدی رجب زاده جزو سه گزینه هدایت 
سبزپوشان هستند. در مورد مجتبی حسینی شنیده ها حکایت از این 
دارد که خودش بی تمایل نیست از جمع نفتی ها جدا شود. حسینی که 
امسال نفت را با هزینه ای پایین و ترکیبی جوان وارد مسابقات کرده 
توانسته نتایج خوبی نیز به دســت بیاورد؛ اما مشکالت مالی نماینده 
مسجدسلیمان به حدی زیاد شده که تاب بازیکنان و کادرفنی را بریده 
است. با توجه به مشکالتی هم که باشــگاه نفت مسجد سلیمان دارد 
احتمال خداحافظی حسینی با این تیم خوزستانی زیاد است؛ اما از 
اینکه باشــگاه ذوب آهن آیا به صورت رســمی درخواستی به باشگاه 
نفت داده خبری نیست.حسینی اگر خودش با باشگاه نفت به توافق 
برسد و جدا شــود، ذوب آهن باید تا بعد از پایان نیم فصل صبر کند و 
ســپس با این مربی قرارداد امضا کند. اگرچه احتمال سرمربی گری 
حسینی در تیم ذوب آهن بیش از سایر گزینه هاست ؛اما هنوز به طور 
قطع نمی توان گفت کدام گزینه انتخاب خواهد شد. باید منتظر ماند 
در نهایت چه کســی هدایت ذوب آهن را به عهده خواهد گرفت تا این 

تیم را از خطر سقوط نجات دهد.

طعنه روی کین به لیورپولی ها؛

 30 سال دیگر صبر کنید
روی کین که از شکست سنگین لیورپول مدافع عنوان قهرمانی برابر منچسترسیتی، صدرنشین 
فعلی لیگ برتر، بسیار عصبانی بود، این تیم را »قهرمان بد« خطاب کرد و هشدار داد که این تیم 
ممکن است 30 سال دیگر برای قهرمانی بعدی در لیگ برتر منتظر بماند.یورگن کلوپ، سرمربی 
لیورپول، پس از این شکست گفت که تیم او روی رسیدن به چهار رده برتر در لیگ و چمپوینزلیگ 
تمرکز کرده است.کاپیتان سابق منچستریونایتد اما معتقد است که کلوپ دیگر دارد زیادی بهانه 
می گیرد و مصدومیت هایی که سرخ های آنفیلد با آن مواجه بوده اند، دلیل قانع کننده ای برای 

افت شدید آنها نیست.
روی کین گفت: »آنها زیادی بهانه مــی گیرند. به نظر من آنها قهرمانان بدی بوده اند. شــما می 
توانید در یک بازی فوتبال بازنده شوید، اما... من ســر از کار این تیم در نمی آورم. به آنها که نگاه 
می کنی می بینی که حتی در باخت برابر برایتون هم، برایتون خیلی راحت بود. می شــود باخت، 
همیشه راهی برای شکست خوردن هست، اما من سر از کار لیورپول در نمی آورم.فکر می کنم که 
شاید آنها به همان موج شــور و هیجانی که در یکی دو فصل پیش احاطه شان کرده بود، همچنان 
باور دارند. قبال هم گفته بودیم که ممکن است به شکلی افت را تجربه کنند، اما آنها برای تیم بزرگ 
لیورپول بازی می کنند. انگار قهرمان شدن در فصل قبل آنها را از خود بیخود کرده و باورشان شده 

که همینطوری تیم های بزرگ را قرار است ببرند«.

امباپه: 

قرارداد جدید »نیمار« و PSG خبر فوق العاده ای است
پاری سن ژرمن موفق شد 2-0 مارســی را در خانه شکست دهد و شــیرینی این پیروزی برای 
پاریسی ها با خوشــحالی توافق با نیمار برای تمدید قرارداد دو چندان شــده بود.ستاره برزیلی 
پی اس جی که در سال 2017 از بارســلونا به این تیم پیوست، نشــان داده که عالقه مند است به 
حضور در پارک دو پرنس ادامه دهد  و گزارش ها حاکی از آن است که به زودی رسما خبر تمدید 

قرارداد نیمار و PSG اعالم خواهد شد.
کیلیان امباپه در ایــن باره گفت: »این خبری فوق العاده اســت. همه از اهمیــت این بازیکن با 
خبر هستند. امیدوارم که او بتواند ســال ها در این باشگاه تاریخ سازی کند«.امباپه  همچنین در 
این بازی دلیل دیگری برای خوشحالی نیز داشــت. او موفق شد گل نخست بازی در دیدار برابر 
مارسی را به ثمر برســاند و نقش پررنگی در برد PSG 0-2 برابر رقیب دیرینه داشته باشد.امباپه 
افزود : »ما خوب شروع کردیم. توانســتیم خیلی زود در بازی به گل برسیم و پس از آن بازی را 
کنترل کردیم. بازی مهمی بود و ما با برد در این بازی توانســتیم همچنان نزدیک به صدر جدول 
باشیم.من مدام دارم بازی می کنم و هر بازی را بهتر از قبل به پایان می برم. در حال پیشرفتم و 
اوضاع بهتر و بهتر هم خواهد شد.«پاری ســن ژرمن در پایان این ماه در چارچوب چمپیونزلیگ 
 به مصاف بارســلونا خواهــد رفت، اما امباپه مدعی اســت ایــن بازی هنوز جایــی در ذهن هم 

تیمی هایش ندارد.

 خداحافظی عجیب در فوتبال عراق
باشگاه الشرطه موفق به جذب محمد داود، مهاجم تیم ملی عراق و عضو باشگاه نفت نشد.باشگاه 
نفت با انتقال این بازیکنش به الشرطه مخالفت کرد. نکته جالب این است این بازیکن ملی پوش 
عراقی بعد از این مخالفت باشــگاه اعالم کرد از دنیای فوتبال خداحافظی کرده و به خاطر اینکه 
اجازه رفتن به الشرطه را به  او ندادند می خواهد از فوتبال خداحافظی کند.الشرطه یکی از رقبای 

استقالل در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیاست.

زشفوتبال جهان ور

فضای مجازی

مالقات »فرهاد مجیدی« 
با ستاره دوران کودکی اش

فرهاد مجیدی، اسطوره باشگاه استقالل با 
انتشار پستی در اینســتاگرامش از دیدار با 
حمید علیدوستی خبر داده است. »عکسی 
به یادگار با ســتاره دوران کودکی ام، یکی از 
بهترین مهاجمان تاریخ فوتبال ایران؛ حمید 
خان علیدوستی که خود را از فضای مسموم 
فوتبال دور نگه داشته اما حیف، چون فوتبال 

باید خانه آنها باشد. «

راهکار »محرم« برای ایجاد ثبات و آرامش در خط دفاعی 
اگر در روزهای اول مربیگری محرم نویدکیا در ســپاهان، آماری کــه از بازی های این تیم وجود 
داشت، نشان می داد که شرایط در خط هجومی این تیم نگران کننده است، حاال و در پایان هفته 
چهاردهم رقابت های لیگ برتر، دیگر کسی آن روزها را به خاطر ندارد و شاگردان محرم نویدکیا با 
زدن 23 گل بهترین خط هجومی مسابقات را در پایان هفته چهاردهم در اختیار دارند و تیم دوم 

از این حیث استقالل است که 18 گل زده است.
در سوی دیگر اما شرایط در خط دفاعی سپاهان چندان مناسب به نظر نمی رسد که البته موضوعی 
طبیعی به شمار می رود و احتماال هر چه پیش برویم، شرایط در خط دفاعی این تیم بهتر خواهد 
شد ولی تا اینجای مســابقات آنها اگرچه رتبه اول بهترین خط هجومی را در اختیار دارند، ولی با 
دریافت 18 گل در کنار نســاجی مازندران دومین خط دفاعی بد لیگ را پس از ماشین سازی که 

22 گل دریافت کرده، به خود اختصاص داده اند.
برای رفع این مشــکل محرم نویدکیا تغییراتی در ترکیب تیمش در دو سه بازی اخیر ایجاد کرده؛ 
استفاده از دانیال اسماعیلی فر در پست دفاع راست یکی از این تغییرات ملموس است و در قلب 

خط دفاعی نیز بار دیگر عزت پورقاز به ترکیب اصلی بازگشته است.
مهدی زاده و گولســیانی، زوج اصلی خط دفاعی سپاهان در لیگ بیســتم بوده اند ولی در دیدار 
برابر ذوب آهن و پس از شکست غیرمنتظره 3 بر یک برابر شهرخودرو، در روزی که گولسیانی با 
محرومیت مواجه بود، عزت پورقاز به ترکیب اصلی بازگشت و به رغم اینکه مهدی زاده در دسترس 
بود، نژادمهدی در ترکیب اصلی تیم قرار گرفت؛ تغییراتی که اگرچه با کلین شیت همراه نشد ولی 
روز خوبی برای ســپاهان در بخش دفاعی رقم زد و تک گل ذوب آهن نیــز روی خالقیت فردی 

حسین شنانی به ثمر رسید.
ســپاهان در بازی های آســیایی با زوج نژادمهدی و عزت پورقاز تنها کلین شــیت خود را در این 
مســابقات در حضور محرم نویدکیا رقم زد و حاال پــس از یک تجربه امیدوارکننــده دیگر، باید 
دید ســرمربی ســپاهان وکادر فنی این تیم چه تصمیمی برای دیدار برابر اســتقالل گرفته اند؛ 
 جایی که پیروزی و ثبت کلین شــیت مــی تواند معنای زیــادی برای ســپاهان در ادامه فصل

 داشته باشد.

خط و نشان کامیابی نیا برای کنعانی زادگان
حضور کمال کامیابی نیا در خط دفاعی پرســپولیس با عملکرد موفقــی همراه بوده تا اکنون خأل 
کنعانی زادگان طی دو دیدار اخیر کمتر به چشــم بیاید.هافبک دفاعی سرخ پوشان که در دیدار 
مقابل آلومینیوم اراک از نیمه دوم به خط دفاعی این تیم اضافه شــد، برابــر تراکتور نیز در کنار 
ســیدجالل حســینی در قلب دفاعی این تیم حاضر شــد.اتفاقی که با عملکرد درخشان و قابل 
اعتمادی از سوی او همراه شده تا یحیی گل محمدی در روزهای غیبت و مصدومیت محمدحسین 

کنعانی زادگان به آرامش ذهنی در خصوص این پست دست یابد.
 کامیابی نیا که در دوران فوتبالی اش حتی حضور در خط حمله را در تیم شــهرداری تبریز و مس 
کرمان تجربه کرده بود، اکنون در تجربه ای تازه به قلب دفاعی رفتــه تا برابر تراکتور با نمایش بی 
نقص خود در کنار سیدجالل حســینی، شرایط را به سود سرخ پوشــان کند.کامیابی نیا که برابر 
آلومینیوم اراک در نیمه اول و در پست هافبک دفاعی حتی موفق به گلزنی شده بود، در نیمه دوم 
و با توجه به شرایط آشفته خط دفاعی سرخ پوشان به قلب دفاعی این تیم رفت و توانست مانع 

از پررنگ شدن شکست این تیم شود.
 او برابــر تراکتــور و ایــن بــار در کنــار ســیدجالل حســینی باتجربــه توانســت نمایــش 
درخشــانی از خود برابــر حمله وران حریــف در تبریز بــه جا بگــذارد و اعتماد کامــل کادرفنی 
 و هــواداران را بــه خــود جلب کنــد تــا اکنــون نگرانــی بابــت غیبــت کنعانــی زادگان نیز

 کاهش یابد. 

خبر  روز

میلیچ؛ بازیکن 
فراموش شده استقالل!

هرویه میلیچ، بازیکن تیم فوتبال اســتقالل، 
بعــد از داربی 94 پایتخت، طــی اقدامی غیر 
منتظره، به علت حواشی  که برایش پیش آمده 
بود، به همراه خانواده اش ایران را ترک کرد و به 
کشورش کرواسی بازگشت.مشکالت انضباطی 
و حاشیه های تیمی که برای این بازیکن پیش 
آمد و همچنین دیرکرد مطالبات این بازیکن، 
مزید بر علت شد تا این بازیکن در حال حاضر 
برای بازگشت به ایران و اســتقالل برنامه ای 
نداشــته باشــد و منتظر روزهای آینده باشد.

میلیچ پیش از این اعالم کرده بود که بازگشتش 
منوط به تصمیم باشگاه اســت و این باشگاه 
است که باید فکری به حال وضعیت خودش 
بکند.نظری، سخنگوی باشــگاه استقالل، در 
اوایل بهمن  مــاه گفته بود که مشــکالت این 
بازیکن برطرف شده است. وی اظهار کرد: طی 
مذکراتی که از پیش، مدیرعامل استقالل و آقای 
عبدیان داشتند، اقداماتی صورت گرفته است. 
این اتفاق قبال پیش آمده و ما االن داریم آن را 
اطالع  رسانی می کنیم و صرفا به هوادار توضیح 
می دهیم که مذاکرات به ســرانجام رسیده و 
امیدواریم که ظرف مدت کوتاهی این بازیکن 
را در جمع آبی ها ببینیم. مشکل هر چه بود ما 
تالش کردیم و دغدغه های ایشــان رفع شده 
است. چیزی که برای ما خیلی مهم است، این 
است که بتوانیم مسائل باشگاه را با عقالنیت با 
لحاظ دغدغه هوادار جلو ببریم.اما تا اینجای کار 
خبری از دریافت مطالبات میلیچ نیست و این 
بازیکن در حال حاضر موفق نشده به مطالبات 
خود برسد. همانطور که مشخص است، پرونده 
میلیچ، مســئله ای اســت که پتانسیل قابل 
توجهی برای ایجاد یک پرونده جدید در فیفا و 
مطالبات ارزی باشگاه استقالل دارد. میلیچ اگر 
در آینده امیدی به دریافت مطالباتش نداشته 
باشد، قطعا به فیفا شکایت خواهد کرد و از این 
طریق خواستار طلبش خواهد شد. با این وجود 
باید دید پرونده میلیچ به چه سرانجامی خواهد 
رسید. آیا این بازیکن با دریافت مطالبات خود 
به استقالل برمی گردد یا سرنوشت دیگری در 

انتظار میلیچ و استقالل است؟

مستطیل سبز

طبق شنیده ها ساکت الهامی، مجتبی حسینی و مهدی 
رجب زاده جزو سه گزینه هدایت سبزپوشان هستند. 
در مورد مجتبی حسینی شنیده ها حکایت از این دارد که 

خودش بی تمایل نیست از جمع نفتی ها جدا شود

بیستمین دوره مســابقات لیگ برتر والیبال بانوان 
برگزار شد و در این دوره از رقابت ها هشت تیم سایپا 
تهران، شهرداری قزوین، اکسون، سروقامتان بابل، 
ذوب آهن اصفهان، پیکان تهران، ستارگان فارس و 
خجسته اسالمشهر حضور داشتند.مسابقات ابتدا 
قرار بود در 3 هفته برگزار شــود و هر هفته یک تیم 
میزبان باشد و بازی های هر گروه به صورت متمرکز 
برگزار شــود؛ اما به دلیل وضعیت شیوع کرونا فقط 
دو هفته برگزار شد و در نهایت از هر گروه دو تیم اول 
و دوم و به دور نهایی صعــود کردند.پس از برگزاری 
دور مقدماتی از گروه اول تیم های سایپا و شهرداری 
قزوین و از گروه دوم ذوب آهن اصفهان و پیکان به 
دور نهایی صعود کردند و در بازی های دور نهایی به 
صورت متمرکز در تهران برگزار شد.پس از برگزاری 
دور نهایی لیگ برتر والیبال بانوان تیم سایپا با برتری 
در همه دیدار ها عنوان قهرمانی را به دســت آورد و 
بانوان ذوب آهــن با 12 امتیاز و 2 شکســت در دور 
نهایی نایب قهرمان شدند، پیکان نیز در جایگاه سوم 
ایستاد.با پایان لیگ برتر والیبال بانوان برترین های 
هر پست معرفی شــدند که در این بین زهرا شیری 
از ذوب آهن به عنوان بهترین مدافع انتخاب شــد، 
فهمیه زارعی دیگر والیبالیست ذوب آهن نیز عنوان 

بهترین دریافت کننده قدرتی را به دست آورد.
 فرزانه مرادیان اظهار داشت: کیفیت برگزاری لیگ 
برتر خوب بود، از ویدئو چک در دور نهایی اســتفاده 
شد و همین موضوع ســبب افزایش کیفیت لیگ 
شــد، کیفیت بازی ها نیــز خــوب بود.بازیکن تیم 
والیبال بانوان ذوب آهن در مورد نحوه برگزاری لیگ 

گفت: بازی ها به صورت متمرکز برگزار و سفر تیم ها 
کمتر شد که با توجه به شیوع ویروس کرونا تصمیم 
خوبی بود همچنین زمان برگزاری مسابقات کمتر 
شد ؛اما این که تیم ها چندبار با یکدیگر بازی کردند، 
خسته کننده بود.وی در مورد ذوب آهن بیان داشت: 
ذوب آهن یک تیم منسجم است که چند سال پیاپی 
در بین تیم های برتر لیگ برتــر والیبال بانوان بوده 
است، اکثر بازیکنان چند سال است با یکدیگر کار 

می کنند و تقریبا همه بازیکنان بومی هستند.
مرادیان با بیان این که می توانستیم امسال قهرمان 
شــویم، گفت: از عملکرد خودم راضی بودم، در دو 
بازی آخر به دلیل ســرماخوردگی نتوانستم به تیم 
کمک کنم اما در ســایر بازی ها بهترین عملکردم را 
داشــتم و به تیم کمک کردم.بازیکــن تیم والیبال 
بانــوان ذوب آهن در مــورد حمایت های باشــگاه 
تصریح کرد: از نظــر فیزیوتراپ، ماســاژور و کلیه 
خدماتی که باشــگاه باید برای ســالمت بازیکنان 
ارائــه می کرد، عملکــرد بهتری داشــت و حمایت 

خوبی صورت گرفت.وی در پایــان گفت: برگزاری 
لیگ به والیبال بانوان کمک می کند و هر کشــوری 
که لیگ قوی داشــته باشــد، می توانــد تیم ملی 
خــوب و قدرتمندی داشــته باشــد.ندا چمالنیان 
نیــز در اظهار داشــت: کیفیت برگــزاری لیگ برتر 
نسبت به سال های گذشته بهتر بود زیرا ملی پوشان 
 در تیم هــا پخش شــده بودند و بازی هــا کیفیت 
بهتری داشتند.بازیکن تیم والیبال بانوان ذوب آهن 
افزود: ذوب آهن تیم شهرستانی بود و دو تیم تهرانی 
بودند و به همین دلیل کار برای ما ســخت شد زیرا 
باید مدام به تهران سفر می کردیم و بدنسازی نقش 
تعیین کننده ای داشت.وی خاطرنشان کرد: 4 تیم 
صعود کننده به دور نهایــی از لحاظ کیفی نزدیک به 
یکدیگر بودند، تیم ما برای قهرمانی بســته شــد و 
تمام تالش مان را انجام دادیم؛ اما از عنوان کسب 
شده راضی هستیم زیرا تجربه و تعداد ملی پوشان 
تیم ســایپا به آن ها کمک کرد و تیم مــا جوان تر از 

سایپا بود.

روایت بانوان اصفهانی از مسیر کسب نایب قهرمانی لیگ والیبال
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 دستور رییس جمهور به وزرا برای رسیدگی به مطالبات 

مردم اصفهان
موضوع تامین آب اســتان اصفهان و جریان دائمی زاینده رود، همواره یکی از مطالبات مردمی دیار 
نصف جهان بوده است، کشاورزان خواستار تامین حقابه خود هستند و از طرف دیگر خشکی زاینده رود، 
خشکی تاالب گاوخونی را به همراه داشته که تبعات زیست محیطی جبران ناپذیری را به همراه دارد.این 
مطالبات به دفعات و از راه های مختلف مورد پیگیری قرارگرفته است، عباس مقتدایی نماینده مردم 
اصفهان در مجلس شورای اسالمی روز ۱۳ بهمن و به مناسبت روز جهانی تاالب ها در نامه ای خطاب به 
حسن روحانی، رییس جمهور خواستار رسیدگی به مطالبات مردم اصفهان در این زمینه شد.در بخشی 
از  این نامه تاکید شده بود: اینک در آستانه سیزدهم بهمن سالروز جهانی تاالب ها از جنابعالی مصرانه 
تقاضامندم دســتور فرمایید تاالب گاوخونی که از اهمیت باالیی در مباحث زیست محیطی اصفهان 
برخوردار است، متناسب با مفاد کنوانسیون بین المللی رامسر به ویژه در راستای حفاظت و بهره برداری 
معقول از تاالب ها مورد توجه قرار گیرد و اصــل حفاظت از این تاالب و اعــالن این منطقه به عنوان 
منطقه ای حفاظت شده با سرعت انجام پذیرد تا در نتیجه این اقدام، بتوانیم حد باالتری از رسیدگی 
به تاالب گاوخونی و مباحث زیست محیطی مرتبط با آن را شاهد باشیم.در پی این درخواست نماینده 
مردم اصفهان، محمود واعظی، رییس دفتر ریاست جمهوری در نامه ای خطاب به وزیر نیرو و رییس 
سازمان حفاظت محیط زیست بررسی و اقدام الزم در خصوص  اعالم تاالب گاوخونی به عنوان منطقه 

حفاظت شده و رسیدگی همه جانبه به زاینده رود و تاالب گاوخونی را خواستار شد.

افتتاح »خانه هالل دفتر تسهیلگری و توسعه محلی هفتون«
مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان اظهار کرد: از آنجا که یکی از وظایف دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی، 
آموزش جامعه محلی در زمینه های مهارت های پایه، مهارت های فنی و حرفه ای، بهداشت عمومی 
و بهداشت خانواده، مهارت های شغل یابی، کسب درآمد و نوآوری است، دفتر تسهیلگری و توسعه 
محلی هفتون از ابتدا دنبال شناسایی ظرفیت های موجود در نهادها و سازمان های عمومی، خصوصی 
یا دولتی بوده است و می کوشد تا با ایجاد هماهنگی های الزم از فرصت ها و ظرفیت های موجود که 
اهالی محله تنها به دلیل ناآگاهی از آنها بی بهره مانده اند به نحو احسن استفاده شود.حمید شهبازی 
ادامه داد: در همین راستا با هماهنگی جمعیت هالل احمر شهرستان اصفهان، »خانه هالل هفتون« 
در دفتر تسهیلگری و توسعه محلی هفتون راه اندازی شد و تاکنون مورد استقبال اهالی این محله قرار 
گرفته اســت.وی با بیان اینکه خانه های هالل احمر به منظور افزایش میزان مشارکت های مردمی 
تشکیل می شود تا در گام نخست فرد سپس خانواده و در نهایت محله آماده مقابله با خطرات داشته 
باشیم، تصریح کرد: این خانه ها در واقع شعب محلی و کوچکی از مراکز هالل احمر هستند و تمامی 

اقدامات را با هماهنگی و تحت نظارت هالل احمر شهرستان انجام می دهند.

مرحله دوم مناظره تراموای اصفهان مکتوب برگزار می شود
رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شــهر اصفهان اظهار کرد: ۱۷ دی ماه سال جاری مناظره ای 
درباره تراموای اصفهان به صورت زنده برگزار و مقرر شد مرحله دوم آن نیز برگزار شود؛ اما به دلیل آنکه 
مباحث تخصصی بود و نیاز به ارائه مستندات داشت، تصمیم گرفته شد مرحله دوم مناظره به صورت 
مکتوب انجام شود.کوروش خسروی افزود: ۱۵ بهمن ماه، نامه ای برای مدیران حمل ونقلی شهرداری، 
اعضای هیئت علمی دانشــگاه های تهران، اصفهان و صنعتی اصفهان، نمایندگان سمن ها و تشکالت 
مردمی و روزنامه ها و خبرگزاری ها ارسال شد تا سواالتی که درباره پروژه تراموا دارند را برای انجام مرحله 
دوم مناظره اعالم کنند.رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: تا پایان هفته 
جاری برای ارسال سواالت زمان وجود دارد و پس از آن مرکز پژوهش ها اقدام به جمع بندی سواالت 
مطرح شده خواهد کرد.وی ادامه داد: مخاطب سواالت باید توسط سوال کننده مشخص شود تا مرکز 
پژوهش های شورا سواالت را برای هر یک از طرفین موافق یا منتقد اجرای تراموا در اصفهان ارسال کند.

شهردار اصفهان مطرح کرد:

تحقق 145 درصدی بودجه منطقه 7

شهردار اصفهان در شصت و یکمین نشســت هم اندیشی »اصفهان 
فردا« که با شهروندان مشارکت جو و تعدادی از معتمدین شهروندان 
در منطقه هفت برگزار شد، اظهار کرد: عملیات احداث خط دوی مترو 
اصفهان از »دارک« یکــی از دورترین و کم برخوردارترین نقاط شــهر 
آغاز شده که حفاری آن پیشرفت قابل قبولی داشته است و به زودی 
حفاری از سمت جبهه غربی خط دو آغاز می شود. قدرت ا... نوروزی 
ادامه داد: پروژه خــط دوی مترو موید این مطلب اســت، قطاری از 
دورترین نقطه حرکت کرده و شــهر را منطقه به منطقــه درنوردیده و 

مسافران را به مقاصد خود می رساند. 
  شــهردار اصفهان بیان کــرد: در ایــن دوره مدیریت شــهری حلقه 
حفاظتی شــهر یا همان رینگ چهارم که اجــرای آن آرمانی در طول 
چند دهه گذشته بود، در ســخت ترین شرایط اقتصادی با شجاعت از 
کنار منطقه ۱۵ آغاز شده اســت.وی با اشاره به اینکه برای اجرای این 
پروژه، شهرداری اراضی واقع در مسیر روستاهای حاشیه کارخانه قند 
به ســمت جاده فرودگاه را خریداری و آزاد کرده است، اظهار کرد: در 
مســیر رینگ چهارم چندین پل از جمله پل آفتاب، پل قهجاورستان، 
پل بهاران و پل سردار شهید سلیمانی در حال احداث است، پل سردار 
شهید سلیمانی یک پل نمونه با پنج پل و رمپ طوالنی از فرود تا فراز 
در مساحت سه میلیون مترمربع بر اساس برنامه زمان بندی شده در 

حال احداث است. 

30 میلیارد تومان صرف حفظ فضای سبز 
منطقه 7 در زمان بحران می شود

نوروزی با بیان اینکه همه جمعیت دو میلیــون نفری اصفهان از طرح 
های کالن منتفع می شــوند، اظهار کرد: اکثر ایــن پروژه ها در محالت 
کمتربرخوردار در حال اجراست تا عدالت اجتماعی در همه شهر رعایت 
شود. وی تاکید کرد: جهان و اصفهان یک چهارباغ دارد و نمی توان در 
همه منطقه ها چهارباغ ســاخت اما توزیع امکانات چنین مکان هایی 
در همه مناطق شهر امکان پذیر است.شهردار اصفهان با اشاره با اینکه با 
اجرای بزرگ ترین پروژه آبرسانی منطقه هفت مشکل بحران در زمان 
خشکسالی برطرف خواهد شد، گفت: برای این طرح ۳۰ میلیارد تومان 
هزینه می شود تا فضای سبز حفظ شود.وی به احداث ساختمان آتش 
نشانی در منطقه هفت و در کنار میدان حج اشاره و اظهار کرد: از بودجه 
۱۰۰ میلیارد تومانی این منطقه تاکنون ۱4۵ درصد محقق شده و در سال 
آینده سهم منطقه هفت از بودجه شــهرداری 2۰۰ میلیارد تومان است. 
نوروزی بیان کرد: در اصفهان پایین و باالی شــهر معنا ندارد چراکه در 
مناطق به ظاهر برخورداری همچون منطقه شــش، محلی مانند همت 

آباد وجود دارد. 

مشکالت ترافیکی پل چمران تا پل شریعتی برطرف می شود 
وی با بیان اینکه با ساخت پروژه سیتی سنتر شمال شهر اصفهان تغییرات 
مثبتی در این محدوده رخ خواهد داد، گفت: نباید جریان توسعه و عمران 
در شهر با عواقبی که ممکن است خوشایند نباشد، متوقف شود و برای رفع 
چنین معضالتی می توان از فرهنگ کمک گرفت. شهردار اصفهان تصریح 
کرد: بسیاری از مدیران، مناطق هفت و هشت شهرداری را برای سکونت 
خود انتخاب می کنند که این نشان دهنده تغییر پوسته ها در شهر است.  
وی با بیان اینکه روکش آسفالت خیابان آزادی و پیاده رو سازی خیابان 
غرضی به زودی در دستور کار قرار می گیرد و آسفالت خیابان پوریای ولی 
تا پایان سال انجام می شود؛ همچنین طراحی پل روبه روی خیابان غرضی 
در دستور کار قرار دارد تا شهروندان با سهولت از این مسیر عبور کنند، گفت: 
هفت میلیارد تومان در گذرهای بهاران در خیابان خردمند هزینه می شود 
تا شاهد آبادانی آن باشیم، خیابان سازی خیابان عبدالرسول زرین )ادامه 
خیابان رضازاده( به زودی تکمیل خواهد شد، همچنین مجموعه فرهنگی 
ورزشی شاهنامه در خیابان گلستان در حال احداث است و در آینده نزدیک 
مورد بهره برداری قرار می گیرد.  نوروزی با اشــاره به ســاماندهی بافت 
فرسوده منطقه هفت با راه اندازی دفاتر تسهیل گری اظهار کرد: برای رفع 
مشکالت تردد حدفاصل پل چمران تا پل شریعتی نیز تالش خواهیم کرد.

افزایش بودجه 1400 فشاری بر مردم تحمیل نمی کند
در ادامه، علیرضا نصر اصفهانی با اشاره به اینکه دغدغه ها و خواسته های 
ساکنان منطقه هفت در بررسی بودجه منطقه برای سال ۱4۰۰ مورد توجه 
قرار خواهد گرفت، اظهار کرد: رقم خوردن آرامش مردم در مناطق با ایجاد 
حس رضایت از سوی مسئوالن امکان پذیر است. وی ادامه داد: تالش 
مدیریت شــهری بر افزایش مشــارکت مردم در اجرای برنامه هاست.

رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان با اشــاره به اینکه شاید و نشاط 
مردم به نفع مدیران شهری است، گفت: تفاوت شهروند و شهرنشین در 
میزان مشارکت آنها در سرنوشت خودشان است و شهروندان نسبت به 
محیط اطراف خود احساس تعلق خاطر و مسئولیت دارند. وی با اشاره 
به امکاناتی که در منطقه هفت ایجاد شــده اســت، اظهار کرد: بر همین 
اساس برای هر شهروند اصفهانی در بودجه ۱4۰۰ شهرداری که میزان آن 
به شش هزار و 6۵۰ میلیارد تومان می رسد، چهار میلیون و 2۰۰ هزار تومان 
اختصاص می یابد که صرف توســعه خواهد شد.نصر اصفهانی به سهم 
قابل توجه منطقه هفت از بودجه ۱4۰۰ با توجه به رشــدی که در منطقه و 
تحقق بودجه آن رخ داده است اشاره و تصریح کرد: قرار نیست با افزایش 
بودجه ها، به مردم فشاری وارد شود بلکه منبع تامین بودجه شهرداری 

فروش امالک شهرداری، اوراق مشارکت و وام است.

اخبار

سرقت آثار هنری موجود در فضای شهری کی پایان می یابد؟

هیچ  کس جوابگو نیست
یک هنرمند مجسمه ساز، در واکنش به خبر سرقت بخشی از تندیس قدرت ا... عاقلی در اصفهان 
گفت: چندین ماه اســت که مدام خبر ســرقت آثار هنری موجود در فضای شــهر را می شــنویم؛ 
اما هیچ کس توضیــح نمی دهد که چرا 
و چطــور ایــن اتفــاق رخ داده، بعد هم 
بی توجهی مردم را علت بروز این مسائل 
می دانند، درحالی که مردم گناهی ندارند.

مرتضی بصراوی اظهار کرد: زمانی بحث 
بر ســر این بود که  دزدیده شدن یک اثر 
هنری می تواند برای آن اثر اعتبارآفرینی 
کند؛ اما پشت سرقت هایی که در اصفهان 
رخ می دهد این نگاه نیســت، چون این 
آثار فی نفسه ارزشمندند و سارق هم بنا 
ندارد این اثر را در حراجی های کشورهای دیگر به فروش برساند، زیرا بخشی از آن را جدا می کند و 
می برد.وی ادامه داد: چندین ماه است که این اتفاق ناگوار برای تندیس های شهری اصفهان تکرار 
می شود و یک باره چشم باز می کنیم و می بینیم مجسمه روبه روی هتل پل نیست. از طرفی تعجب 
می کنیم چون فقط یک ماشین می تواند این مجسمه را حمل کند و از طرف دیگر یادمان می آید که 
سال ها پیش نیز مجسمه شیخ بهایی را با آن عظمت از وسط چهارباغ دزدیدند و در مسیر اصفهان 
به شاهین شهر پیدا شد.این هنرمند مجسمه ســاز تصریح کرد: متاسفانه به همان اندازه که شاهد 
بی مسئولیتی برای نصب برخی مجسمه ها در مناطق هســتیم، شاید بی مسئولیتی برای دزدیدن 
آثاری که  بخشی از هویت شهر شده اند نیز هستیم و سازمان زیباسازی و نیروی انتظامی باید پیگیر 
بررسی این مسئله باشند که چرا این اتفاق در شــهر اصفهان رخ می دهد.بصراوی در پاسخ به این 
سوال که »به نظر شــما نقش مردم در حفاظت از این آثار هنری موجود در سطح شهر چیست؟« 
گفت: وقتی مجسمه ای که با یک مکان در ذهن مردم گره  خورده از آن فضا حذف می کنند و به راحتی 
می گویند آن را در جای دیگری نصب می کنیم، چه انتظاری داریم که مردم نسبت به این آثار حساس 
باشند؟ وقتی برای خود مجسمه سازها مهم نیست چه اثری برای شهر می سازند، چطور بخواهیم 

مردم نسبت به کم یا ناقص شدن این آثار واکنش نشان بدهند؟
وی توضیح داد: سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان باید پیش از جابجایی و مرمت این مجسمه ها 
اطالع رسانی کند تا مردم بدانند که سرقتی صورت نگرفته است. وقتی این کار انجام نمی شود آن ها 
از کجا بدانند که یک اثر را سرقت کرده اند یا برای مرمت به سازمان زیباسازی برده اند؟ به نظرم مردم 

در این ماجرا گناهی ندارند.
این مجسمه ساز خاطرنشان کرد: اوایلی که رودخانه زاینده رود خشک شده بود، همه مدام دراین باره 
حرف می زدند و یادم هست زنی در تماس تلفنی با رادیو اظهار می کرد همسرش افسردگی گرفته و 
هر روز کنار رود می رود و بر جنازه آن گریه می کند. با گذشت زمان کم کم همین افراد حساسیت خود 
را از دست می دهند و دیگر برای شان مهم نیســت که آب را باز می کنند یا نه. در مورد مجسمه های 
شهری هم همین قاعده برقرار است. وقتی در مورد فقدان یک اثر باارزش اطالع رسانی شود، مردم 
به اهمیت آن پی می برند. وقتی چیزی گفته نمی شــود، حساســیتی به وجود نمی آید و به تبع آن 

حفاظت از اثر هم مهم تلقی نمی شود.
بصراوی از فعال نبودن انجمن مجسمه سازان اصفهان نیز انتقاد کرد و گفت: متاسفانه چند سالی 
هست که تنها یک یا دو نفر انجمن مجسمه سازان اصفهان را مدیریت می کنند و این انجمن، اعضایی 
ندارد. بازگشایی این انجمن می تواند راهکاری برای پیگیری مسائلی از جمله این سرقت ها باشد، 
چرا که هر صنف به پشــتوانه اعضای خود می تواند از حق و حقوقش دفاع کند و حرف هایش را به 

گوش دیگران برساند.

دیدگاهگزاررش

اذهان عمومی درباره لزوم 
ایجاد مسیرهای دوچرخه 

آگاه شود
رییس کمیســیون حمــل و نقل شــورای 
اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه راه اندازی 
مســیرهای دوچرخــه در اصفهــان اقدامی 
شــجاعانه اســت، اظهار کرد: بعضی از کالن 
شهرها مسیر دوچرخه از خیابان های فرعی 
عبور می کند تا آمار مســیر دوچرخه آنها باال 
برود؛ امــا اصفهان بــا ورود بــه خیابان ها و 
شبکه های اصلی شــهر در حال اجرای یک 
شبکه به هم پیوسته است.امیر احمد زندآور 
افزود: همسو شــدن مدیریت مناطق و ارائه 
پاســخ های شــفاف به افــراد منتقد نقش 
مهمی در پیشــرفت مســیرهای دوچرخه 
دارد بنابراین اطالع رسانی در این راستا حائز 
اهمیت بــوده و با آموزش هــای محتوایی و 
توجیهی می تــوان ذهن مــردم را در رابطه با 
مســیرهای دوچرخه آماده کرد.عضو هیئت 
رییسه شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره 
به اینکه رســانه ها، روزنامــه، رادیو و فضای 
مجازی می تواند ذهن مــردم را درباره لزوم 
توجه به ایجاد مسیرهای ویژه دوچرخه آماده 
کند، تصریح کرد: مســیرهای دوچرخه ابتدا 
باید از معابر اصلی جدا شــود و سپس موارد 
ایمنی به صورت کامل در آن رعایت و تابلوهای 
این مسیر نصب و شفاف ســازی شود. باید 
مشکل تداخل دوچرخه ســوران با مسافران 
اتوبوس حل شود تا هنگام خروج، مسافرین 
با دوچرخه ســوران برخورد نکننــد و تمامی 
بخش های مربوطه کمک کنند تا مشکالتی 
که سر راه ایجاد مســیرهای دوچرخه وجود 
دارد، هرچه زودتر حل شود.زندآور در رابطه با 
اطالع رسانی در ایستگاه های اتوبوس اضافه 
کرد: نقشه راهنما، درج نام ایستگاه و خطوط 
باید در تمام ایســتگاههای اتوبوس مدنظر 
باشد. بودجه ای برای مشخص شدن خطوط 
در ایســتگاه ها برای شــهرداری های مناطق 
مشخص شده اســت؛ اما باید در راستای آن 
اقدام کنند زیرا بدون اطالع رســانی های الزم 
نباید انتظار داشته باشیم مردم از حمل و نقل 

عمومی استفاده کنند.

دبیر علمی چهارمین جشــنواره ملی شــهر پژوهی 
و نخســتین جشــنواره ملی فن پژوهی شهری از 
برگزاری این جشــنواره در اردیبهشــت ماه ۱4۰۰ با 
شعار »اصفهان، شهری زیست پذیر« خبرداد.رضا 
مختاری با اعــالم این خبر، اظهار کرد: شــهرداری 
اصفهــان به منظــور شناســایی، تبــادل و ترویج 
دســتاوردهای علمی و تجربی در حــوزه مدیریت 
شهری، استفاده از توانمندی پژوهشگران، اساتید 
دانشــگاه، دانشــجویان، فناوران و شــرکت های 
دانش بنیان در حــل چالش های شــهر اصفهان و 
مدیریت شــهری اقدام به برگزاری این جشــنواره 

کرده است.وی افزود: شهرداری اصفهان، به منظور 
ترغیب تولید و اشاعه دانش کاربردی در حوزه مسائل 
شهری، موضوع زیســت پذیری شهری را به عنوان 
محور اصلی جشنواره قلمداد کرده تا محوریت اصلی 
جشــنواره معطوف به حل مسایل کلیدی و چالش 
های اصلی مدیریت شهری باشد.مختاری با اشاره 
به تالش برای شبکه سازی و ارتباط با اندیشمندان، 
نخبگان شهری، سازمان ها، نهادها، مراکز پژوهشی 
و بهره گیــری از ظرفیت های جامعه دانشــگاهی، 
هدف از این اقدام را هم افزایی علمی و بهره گیری از 
خرد جمعی در راستای تکمیل زنجیره علم، فناوری 
و نوآوری های شهری و استفاده از ظرفیت دانشگاه 
ها و مراکزی که با شــهرداری اصفهــان تفاهم نامه 
همکاری بسته اند، دانست.دبیر علمی این جشنواره 
با تاکید بر بهره گیری حداکثری از مشارکت اساتید 

دانشــگاه ها و نخبگان مدیریت شــهری به عنوان 
اعضای کمیته های علمی جشــنواره در فرایندهای 
ارزیابی و داوری آثار، اعالم کرد: استقالل کمیته های 
علمی در فرآیند داوری را از اصول جشنواره می دانیم 
و شــفافیت، امانت داری، رعایت اصل بی طرفی و 
مســئله محوری در تمامی مراحل جشنواره رعایت 
و در حد بضاعت جشنواره پدیدآورندگان آثار علمی 
و پژوهشی و نیز پیشکســوتان حوزه های مختلف 
برنامه ریزی و مدیریت شــهری، تکریــم و تقدیر 
خواهند شد.دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری 
گفت: مشــارکت و نقش آفرینی موثر و فعال بدنه 
کارشناسی و نخبگان علمی و دانشگاهیان مسیری 
اســت که مدیریت شــهری در جهت ایجاد شهری 
زیســت پذیر باید آن را تقویت و ترویــج کند و این 
جشنواره در راستای تحقق این هدف تالش می کند.

 برگزاری نخستین جشنواره ملی فن پژوهی 
شهری در اصفهان

جشنواره سرود نسیم 
کویر ویژه دهه فجر در 

بخش بن رود 
مراسم جشــن ســالگرد پیروزی 
اســالمی  انقــالب  شــکوهمند 
و جشــنواره سرود نســیم کوی با 
شــرکت گروه ســرود پایگاه های 
مقاومت بســیج بخش بن رود در 
کنار پل تاریخی شهر ورزنه )پارک 
ساحلی( برگزار و در پایان گروه های 

برتر معرفی شدند.

وز عکس ر

شهرداری زرین شهر به استناد بودجه عمرانی مصوب سال 1399 خود در نظر دارد نسبت به اجرای فونداسیون سالن مجموعه 
ورزشی امام رضا )ع( زرین شهر با اعتبار اولیه 2/211/000/000 ریال از محل اعتبارات شهرداری از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید ، 
لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت 

اداری مورخ 99/12/9 به شهرداری زرین شهر مراجعه نمایند.

آگهی مناقصه  عمومی

میثم محمدی- شهردار زرین شهرم الف:1093227

نوبت  اول
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مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه اصفهان مهمان ویژه برنامــه »پایش« بود. 
حمیدرضا عظیمیان،  در ابتدای برنامه با اشــاره به رشــد تولید فوالد در کشور 
با وجود تحریم و کرونا اظهار داشت: » خوشــبختانه در سال گذشته با وجود 
تحریم های آمریکا و وضعیت کرونایی کشــور،تولید صنعــت فوالد 11 درصد 
افزایش یافت. کارخانه فوالد مبارکه در تولید فــوالد خام، 109 درصد افزایش 
تولید داشــته و این موضوع بیانگر این اســت که با وجود کرونا بدون تلفات 
خاصی تولید فوالد را ادامه داده و نگذاشــته که بازار فوالد کشــور دچار آسیب 
شــود.«وی ادامه داد: یکی از پروژه های مهم برای بی نیازی کشور از واردات 
و رونق تولید، پرژه نورد گرم دو بوده اســت. طی 14 ســال گذشته فوالد قصد 
داشــته خط نورد 2 را افتتاح کند تا ســهم خام فروشــی فوالد کمتر شــود و 
ورق های فوالدی و سایر محصوالت نهایی به دست کارخانه جات مصرف کننده 
مثل خودروســازان و تولیدکنندگان لوازم خانگی برســد، متاســفانه با وجود 
قراردادهایی که با شرکت های اروپایی بســته شد این شرکت های اروپایی به 
تعهدات شان عمل نکردند و در حال حاضر برای حل کردن این موضوع منتظر 
تصمیم وزارت صمت هستیم.حمیدرضا عظیمیان در مورد شکست رکورد فوالد 
در سال گذشــته گفت:» تحریم ها کمک کرد که ما تهدیدها را تبدیل به فرصت 
کنیم، صادرات فوالد را به حداکثر ممکن رساندیم و ارز آن هم توانست کمبود ارز 
ناشی از کاهش فروش نفت را جبران کند، در واقع تحریم ها سبب شد شرکتی 
مانند فوالد مبارکه به دنبال افزایش زنجیره ارزش و یافتن بازارهای صادراتی 
جدید برود و آمریکا نیز به همین دلیل دوباره ما را در لیست تحریم های اخیر 
آورد.«عظیمیان در مورد دالیل عدم افتتاح خط نورد 2 افزود: » متاســفانه به 
دلیل کرونا، کشور تامین کننده تجهیزات خریداری شده به تعهداتش عمل نکرد 
و به همین دلیل این کار با چالش مواجه شد، البته سنگ اندازی ها و مشکالت 

دیگر همیشــه وجود دارد اما با حمایت های وزارت صمت و اراده متخصصین 
ما این پروژه همچنان پیش می رود. این پروژه ظرفیت بســیار خوبی دارد و 

مانع از خروج ارز از کشور می شود و از خام فروشی فوالد جلوگیری می کند.«
رییس کارخانه فوالد مبارکــه اصفهان در بخش دیگری از ســخنانش درباره 
اقدامات شرکت فوالد مبارکه در حوزه مسئولیت اجتماعی گفت: » ما طالیه دار 
مبارزه با کرونا هستیم، تا به امروز حدود 110 میلیارد تومان در این زمینه هزینه 
کرده ایم و تجهیزات بیمارستانی را تامین کرده ایم، بخشی از اکسیژن موردنیاز 
بیمارستان ها را در زمان کرونا شــرکت فوالد تهیه می کند. عالوه بر این شرکت 
فوالد در زمینه حمایت از دانش آموزان حدود 1600 تبلت در اختیار کمیته امداد 

قرار داده تا به دست دانش آموزان نیازمند برسد.«
وی ادامه داد: » عالوه بر کرونا ما در حوزه صنعتی هم به صنایع دیگر کمک می 
کنیم، بهره برداری از معادن، توسعه شرکت های کوچک زیرمجموعه فوالد نیز 
از این دست کارهاست. در حال حاضر شرکت فوالد در استان  های هرمزگان، 
خراســان رضوی، چهارمحال و بختیاری و یزد واحدهای تولیدی داریم، فوالد 
مبارکه 9 پــروژه به ارزش 50 هــزار میلیارد تومان تعریف کرده اســت که این 
گسترش برون استانی به استان خوزستان و کرمان برسد و ما سرمایه گذاری 

برون استانی نیز داشته باشیم.«
در پایان عظیمیان در واکنش به قرارگرفتن اسمش در لیست تحریم ها گفت: 
» در آخرین روزهای این دولت مخرب آمریکا اسم من و فوالد مبارکه در لیست 
تحریم های سختگیرانه قرار گرفت، با این تحریم من دوچیز متوجه شدم یکی 
اینکه حتما ما اقدامی در جهت منافع کشور و استقالل کشور کردیم که تحریم 
شــدیم و دیگری اینکه مجموعه فوالد و تصمیم گیری های مسئوالن، آمریکا 

را عصبانی کرده است«.

همزمان با انتخاب شرکت فوالد مبارکه به عنوان واحد نمونه استانی، مدیر کل استاندارد 
اســتان اصفهان با حضور در شــرکت فوالدمبارکه با حمیدرضاعظیمیــان مدیرعامل 
این شــرکت دیدار کرد.فرمانی ضمن اشــاره به دســتاوردهای این شــرکت در حوزه 
استانداردسازی و توجه به کیفیت گفت: دســتاوردهای فوالدمبارکه در این زمینه مثال 
زدنی اســت و تجربه به ما اثبات کرده، اگر عنایت ویژه مدیرعامل فوالدمبارکه به عنوان 
رأس سازمان در این خصوص نبود،فوالدمبارکه با این سرعت در نیل به دستاوردهای 
حوزه کیفیت و استاندارد حرکت نمی کرد و این مهم محقق نمی شد.مدیرکل استاندارد 
استان اصفهان، همکاری فوالدمبارکه با اداره استاندارد را بســیار خوب ارزیابی و ابراز 
امیدواری کرد اداره اســتاندارد شهرســتان مبارکه نیز که در شــرف راه اندازی است با 
همکاری فوالد مبارکــه بتواند به خوبی به وظایف خود عمــل کند.فرمانی در پایان این 
جلسه با اهدای لوح تقدیر و تندیس ویژه اداره استاندارد به مهندس عظیمیان  انتخاب 
 شــرکت فوالدمبارکه را به عنــوان واحد تولیدی نمونه اســتان در ســال جهش تولید

 تبریک گفت.

توجه به موضوع استانداردسازی و کیفیت در فوالد مبارکه قابل ستایش است
محمود فرمانی، مدیرکل استاندارد استان اصفهان پس از بازدید از خطوط تولید شرکت 

فوالد مبارکه ابراز داشــت: فوالد مبارکه در ســال جاری به عنوان واحد نمونه استاندارد 
شناخته شد و از آنجا که به دلیل محدودیت های ناشــی از شیوع بیماری کرونا امکان 
برگزاری مراسم منسجم وجود نداشت، در شرکت فوالد مبارکه حضور پیدا کردیم تا ضمن 
بازدید از فرآیند تولید در این شرکت از زحمات صورت گرفته در حوزه استاندارد تقدیر به 
عمل آوریم.فرمانی در ادامه جلسه برگزار شده با مدیرعامل و معاون، تکنولوژی شرکت 
را بسیار خوب ارزیابی کرد و گفت: خوشبختانه نگاه مدیریت ارشد فوالد مبارکه به حوزه 
استانداردسازی و کیفیت یک نگاه موثر و مثبت است و در این جلسه مقرر شد شرکت 
فوالد مبارکه به دلیل قابلیت های ویژه فنی و تکنیکی  به عنوان میزبان یکی از کمیته های 
کمی متناظر در کشورمان باشد تا به این ترتیب از این ظرفیت علمی و تخصصی در کشور 
به نحو مناسبی استفاده شود. محمود فرمانی ضمن اشاره به بازدید از خطوط مختلف 
تولید شرکت فوالد مبارکه افزود: خوشبختانه توجه کارکنان فوالد مبارکه در فرآیند تولید 
و در حوزه کیفیت قابل ستایش است و به همین دلیل است که تولیدات این مجموعه 
صنعتی جزو تولیدات با کیفیت در سطح کشور به شمار می رود. مدیر کل استاندارد استان 
اصفهان با اشاره به مرجع بودن آزمایشگاه فوالد مبارکه خاطر نشان کرد: آزمایشگاه فوالد 
مبارکه تاییدات و گواهینامه های معتبر ملی و بین المللی را داراســت و آزمایش های 

صورت گرفته در این آزمایشگاه قابل استناد در سطح ملی و فرا ملی است.

همزمان با ایام دهه فرخنده فجر و سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی 
و به منظور يادآوري  و قدردانی از رشــادت ها و حماسه های شهدای دوران 
انقالب وتجلیل از رزمندگان و ســایر ایثارگران ذوب آهن اصفهان ، مراســم 
تجلیل از خانواده های شهدا یکشنبه 19 بهمن ماه به همت ستاد بزرگداشت 

دهه فجرشرکت در تاالر آهن برگزار شد .
در  این مراسم ، غالمرضا ســلیمانی مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری صدر 
تامین ، منصور یــزدی زاده مدیر عامــل ذوب آهن ، آیت ا... رهبر مســئول 
هماهنگی تبلیغات اسالمی شرکت و تعدادی از معاونین و مدیران و جمعی 

از ایثارگران ذوب آهن حضور داشتند.
مدیر عامل شرکت ســرمایه گذاری صدر تامین در این مراسم گفت:   همواره 
خود را مدیون شــهدا و ایثارگران انقالب ، دفاع مقدس ومدافع حرم دانسته 
و قدر دان زحمات و ایثارگری های این عزیزان و خانواده های شان هستیم.

سلیمانی با اشاره به این که افتخار دارد که خود از خانواده های ایثارگر است، 
یادآور شــد : تجلیل ذوب آهن اصفهان از دو خانواده شهید دوران انقالب در 
سال 57 و تجلیل از تعدادی از ایثارگران شرکت در مراسم مذکور ، بیانگر این 
مسئله است که این شرکت همیشه به فکر ایثارگران خود و خانوادهای شان 

بوده و هرگز آنان را فراموش نمی کند.
وی افزود : فداکاری در جبهه هــای اقتصادی مانند ذوب آهن اصفهان برای  
تولید و اشتغال  همانند ایثار رزمندگان و شهدا در دوران دفاع مقدس است. 
ما مســئولین و کارکنان واحدهــای اقتصادی در حال حاضر نیز عهد بســته 
ایم که با تمام تــوان  ضمن تبعیت از رهبری معظم انقالب از دســتاوردهای 
انقالب اسالمی و تحقق شــعارها ی آن حمایت کرده و لحظه ای در این امر 

درنگ نکنیم.  
در این مراسم آیت ا... رهبر، مسئول هماهنگی تبلیغات اسالمی ذوب آهن 
اصفهان نیز با یادآوری عظمت حماســه ایثارگران در ســال های گذشته به 
تشریح عوامل پیروزی انقالب اســالمی در ابعاد دین نجات بخش اسالم ، 

رهبری و مردم متحد و تابع رهبری انقالب درکشــور پرداخت و یادآور شد : 
عوامل مذکور به عنوان عوامل ایجاد و پیروزی انقالب اسالمی ، عوامل حفظ 

و بقای آن نیز به شمار می روند .
وی افزود ایثار و حماسه آفرینی برای اســالم و جامعه اسالمی کار هر کسی 
نیست و این افتخار طبق آیات قرآن ، خاص افراد مومن، خود ساخته و از خود 
گذشته است . در ذوب آهن اصفهان نیز از گذشــته تا کنون ایثارگران زیادی 

بوده و هستند و این عزیزان آبرو و افتخار همیشگی این شرکت هستند.
در پایان این مراسم که با اجرای سرود های انقالبی توسط جمعی از نوجوانان 
شهرستان لنجان  همراه بود، ازخانواده دو شهید گرانقدر ذوب آهن اصفهان  به 
نام های شهید حسنعلی پور محمدی و محمد علی سلیمانی تقدیر و هدایایی 
به آن ها اهدا شد . شایان ذکر است که دو شهید مذکور هر دو اهل نجف آباد 
و کارمند ذوب آهــن اصفهان بودند که در حــوادث و درگیری های زمان اوج 
گیری انقالب اسالمی در سال 57 به دســت ایادی رژیم طاغوت به شهادت 

رسیده بودند.

در ششــمین روز بزرگداشــت دهه مبارک فجر، طی آیینی با حضوراســتاندار 
اصفهان، مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، نماینده مردم شهرستان گلپایگان 
در مجلس شورای اسالمی،  فرماندار شهرستان گلپایگان و تعدادی از مسئولین 
استانی و شهرستانی، پروژه ساختمانی اداره گاز شهر گوگد به بهره برداری رسید. 
به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز اســتان اصفهان، مدیرعامل این شرکت 
گفت: این ســاختمان اداری در زمینی به مســاحت 700 متر مربع ساخته و به 

بهره برداری رسید.
سید مصطفی علوی افزود: 40 هزار مشــترک گاز در سه شهر گلپایگان، گوگد و 

گلشهر و 49 روستای شهرستان از نعمت  گاز طبیعی بهره مند هستند.
وی، با بیان اینکه گلپایگان جزو شهرستان های سبز استان است، اظهار داشت: 

ساالنه 170 میلیون متر مکعب گاز در بخش های خانگی، صنعتی و تجاری در 
گلپایگان مصرف می شــود که تقریبا معادل 17 میلیون کپسول گاز 11 کیلویی 

گاز مایع است. 
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، با بیان این که 111 شهر استان اصفهان از 
نعمت گاز برخوردار هستند، افزود: 4شهر شرقی استان از گاز طبیعی به صورت 
»سی ان جی« استفاده می کنند و در حال حاضر 99.08در صد روستاها و صد در 

صد شهرهای استان اصفهان از نعمت گاز طبیعی برخوردارند.
علوی، تصریح کرد: در استان اصفهان، ساالنه 21 میلیارد متر مکعب گاز مصرف 
می شــود که از این میزان 70 درصد آن در بخش صنعــت، 20 درصد در بخش 

خانگی و مابقی در بخش های عمومی استان توزیع و به مصرف می رسد.

  مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان:

تولید صنعت فوالد 11 درصد افزایش یافت

تقدیر مدیرکل استاندارد استان اصفهان از مدیرعامل فوالدمبارکه

مدیرعامل صدر تامین در مراسم تجلیل از ایثارگران ذوب آهن اصفهان :

ایثار در جبهه اقتصادی ،تولید و اشتغال  همانند ایثار در دفاع مقدس است

با حضور استاندار اصفهان صورت گرفت؛

بهره برداری از ساختمان اداره گاز شهر گوگد

راه های بســیاری برای تالش جهت خودسازی و اصالح خود 
وجود دارند، ولی تعیین برخی اهداف خاص برای رشد شخصی 
انسان می تواند احتمال رســیدن به موفقیت را افزایش دهد. 
وقتی زندگی موانعی را جلوی راه تــان قرار می دهد، هم چنان 
که غالبا همین کار را می کند، داشــتن یک هــدف که بتوانید 
مکررا به آن مراجعه کنید، کمک  می کند دوباره شــرایط خود 
را تنظیم کنید، دوباره متعهد شوید و انرژی جدیدی به دست 
بیاورید. هم چنین، این کار انگیزه و مســئولیت پذیری الزم را 
برای حفظ تمرکز و پیروی از برنامه های تان به شما می دهد. 
گاهی اوقات هدف گذاری می تواند وظیفه  دلهره آوری باشد. به 
همین خاطر نیز داشتن یک نقشه راه جهت کسب راهنمایی 
 از آن در طول مسیر برای هدف گذاری خوب می تواند برای تان 

مفید باشد.
1- نظریه هدف گذاری

درست مانند بسیاری از نظریه ها در روانشناسی، نظریه هدف 
گذاری نیز از ایده های دکتر ادوین ای. الک، در مقاله اش تحت 
عنوان » به سوی یک نظریه انگیزه و مشــوق های انجام کار «  
آغاز شد. وی در این مقاله به ارائه  توضیحاتی در خصوص نیاز 
برای اهداف شفاف و خاصی پرداخت که نه تنها چالش برانگیز 
هستند، بلکه بازخورد و پیشرفت آن مرتبا بررسی می شوند.دکتر 

الک، به همراه دکتر گری التام، به پنج اصل هدف گذاری خوب 
پی بردند. این اصول که عبارتند از شــفافیت، چالش، تعهد، 
بازخورد و پیچیدگی وظیفه، هنگام تعیین، تالش و تحقق یک 

هدف، جزو عناصر ضروری به حساب می آیند.
الف( شــفافیت: اهداف باید واضح و به خوبی تعریف شده 

باشند.
ب( چالش: اهداف باید دســت یافتنی باشند، ولی هم زمان، 

شما را به چالش بکشند.
پ( تعهد: شما باید کامال به تحقق اهداف تان متعهد شوید.

ت( بازخورد: شما باید اهداف تان را مرتبا ارزیابی و بررسی کنید 
تا ببینید آیا در مسیر درست قرار دارد یا خیر.

ث( پیچیدگی وظیفه: شــما باید زمان و فضــای الزم را برای 
رسیدن به اهداف پیچیده در اختیار داشته باشید.

هم چنین، پژوهش هایی که توسط استاد روانشناسی، دکتر 
گیل متیو انجام شدند، نشان می دهند نوشتن اهداف به جای 
آن که آن ها را صرفــا در ذهن تان تعیین و حفــظ کنید، باعث 
افزایش احتمال رسیدن به موفقیت می شود.اکنون که به این 
پنج عنصر ضروری پی بردید، به عنوان مثال، بهتر است از برخی 
ازهدف گذاری در زندگی شخصی برای سال جدید آگاه شوید.

2- شما چه قدر باانگیزه هستید؟

اگر تاکنون هدفی را تعیین کرده اید و پیش از آن که شاهد هر 
گونه نتیجه ای باشید، آن را رها کرده  باشــید، حتما به خوبی 
می دانید ایجاد یک تغییر نیازمند نیروی اراده باالیی اســت. 
به گفته  روانشناس معتبری به نام کاترین جکسون، تعیین و 
تحقق اهداف نیازمند انگیزه، تفکر بر پایه برنامه و به کارگیری 
روش هایی بــرای هدایــت چالش های احتمالی هســتند 
که ممکن اســت پیش روی تان باشــند.به گــزارش انجمن 
روان شناسی آمریکا، پژوهش ها نشان می دهند سه عامل برای 

رسیدن به اهداف وجود دارند:
الف( انگیزه برای تغییر

ب( تمایل برای نظارت بر رفتار
پ( اراده برای عملی کردن آن

هر سه  این عوامل برای رسیدن به اهداف هوشمندانه تاثیرگذار 
هستند؛ اهداف هوشــمندانه دارای پنج ویژگی مهم هستند: 
خاص، قابل اندازه گیری، دست یافتنی یا تحقق پذیر، واقع گرا 

یا مرتبط، و به موقع و ملموس.
وقتی هدف خاصی را تعییــن می کنید، یعنی خودتان را برای 
رسیدن به موفقیت آماده کرده اید. هنگامی که می خواهید هدف 
خاصی را تعیین کنید، به تمام سوال های ممکن) چه کسی، چه 

چیزی، کجا، چه وقت، کدام، و چرا(  پاسخ دهید.

آشپزی

شامی گیالنی
په 500 گرم،فلفل،  مواد الزم:گوشت گوسفند بدون چربی 500 گرم،ل

ه به میزان الزم،پیاز یک عدد متوسط،آب به مقدار کافی،تخم  نمک، زردچوب
مرغ 4 عدد درشت،زعفران دم کشیده یک قاشق غذاخوری،روغن مایع به مقدار الزم
اید خوب  په ها ب پزید. ل په ها، آن ها را ب ه: بعد از چند ساعت خیس خوردن ل هی طرز ت

پزید. گوشت، پیاز و  پخته شوند و بعد از پخت آبکش کنید. گوشت را هم بعد از شستن، ب
اید به قدری  ه آن اضافه کنید. میزان آب ب لمه بریزید و فلفل و زردچوبه هم ب آب را در یک قاب

اقی نمانده باشد. گوشت را روی شعله مالیم گاز  ایان پخت گوشت چیزی از آن ب باشد که در پ
لمه کشیده شد اجازه دهید کمی سرد شود.  پزید و وقتی گوشت کامال پخت و آب داخل قاب ب
اید گوشت را ریش ریش کنید  اگر بخواهید به روش سنتی و گیالنی های قدیمی عمل کنید ب

ا هم مخلوط کنید و حسابی ورز  په را ب ا گوشتکوب له کنید و سپس گوشت و ل په ها را ب و ل
باشند. اگر  په و گوشت از هم قابل تشخیص ن ا یک مایه یکدست حاصل شود و ل دهید ت

ا هم مخلوط کنید. سپس  په را در غذاساز بریزید و ب هم فرصت ندارید گوشت و ل
په اضافه کنید و  ه مایه گوشت و ل ه را ب تخم مرغ، زعفران، فلفل، نمک و زردچوب

ا هم مخلوط و یکدست شوند. ا تمام مواد خوب ب حسابی ورز دهید ت
ه اندازه   برای هر عدد شامی پوک گیالنی یا رشتی مقداری از مایه ب

ا انگشت یک  یک گردو بردارید، کف دست گرد کنید و ب
سوارخ وسطش درست کنیدو سرخ کنید. 

نکاتی برای هدف گذاری خوب جهت بهبود و ارتقای شخصی

فیلم کوتاه »فلج« آماده نمایش شد فیلم کوتاه »آبا« و زنی که از پیری می گریزد
فیلم کوتاه »فلج« به تهیه کنندگی و کارگردانی مهدی محبعلی آماده 
نمایش شد. این فیلم نخستین تجربه مهدی محبعلی در عرصه 
سینماست که پیش از این تجربه کارگردانی بیش از 10 نمایش 
را در صحنه تئاتر داشته است.در خالصه داستان این فیلم آماده 
است: مهران با گذشته ای غبار گرفته به خانه قدیمی پدری باز می 
گردد و فریبا که سال هاست در خانه کار می کند، میزبان توهم و رویای 
مهران می شود.

 فیلمبرداری فیلم کوتاه »آبا« به نویسندگی و کارگردانی مهدی برزکی 
به تازگی به اتمام رسیده و این فیلم هم اکنون روی میز تدوین قرار 
گرفته اســت.پیش تولید فیلم کوتاه »آبا« آذر و دی ماه 99 انجام 
شــد و فیلمبرداری این فیلم کوتاه در شهر کاشان و به مدت5 روز 
انجام شده است. امیرحسین شــاکری نیز در حال تدوین این فیلم 
کوتاه است.معصومه قاســمی پور، اختر ســادات اولیایی و فاطمه 
مرتاضی بازیگران فیلم کوتاه »آبا« هستند.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

