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حمله ملخ ها
3
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فرهنگ سازی 
سفر سالم  با 

 انتشار طرح های
7»سفر ایمن«

برداشت صنایع  
از  زاینده رود 

باید به  حداقل 
برسد

تجدید مناقصه 

شرکت گاز استان اصفهان

شرکت گاز استان 
اصفهان

م الف:1112253

موضوع : انجام عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تأسيسات گازرسانی شامل خطوط تغذیه و توزیع، 
ایستگاههای تقلیل فشار، حفاظت از زنگ و انشعابات در سطح شهرستان شهرضا و توابع

به شماره فراخوان ) 2099091138000110 ( مورخ )99/12/18( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه 
تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند  الزم به ذکر است کد 

فراخوان در پایگاه ملی مناقصات 42699144 می باشد.
 تاریخ انتشار مناقصه درسامانه :  از ساعت 12:00 دوشنبه تاریخ 99/12/18 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 19:00 روز پنج شنبه تاریخ 99/12/28 می باشد.
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 14:00 روز چهارشنبه تاریخ 1400/01/18 می باشد.
   زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت : 11:00 روز یکشنبه تاریخ 1400/01/22 می باشد. 

مبلغ تضمین مناقصه: 2,982,000,000 ریال می باشد. 
-به منظور شرکت در این مناقصه، داشتن کد  7  از سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی می باشد.

- ارایه صورتهای مالی حسابرسی شده، اشخاص مشمول آیین نامه راهکار های افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی موضوع تصویب نامه شماره26510/ت39039ک 
مورخ 1388/2/9

- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس شرکت گاز استان اصفهان واقع در خیابان چهارباغ 
باال- روبروی مجتمع پارک-   امور قراردادها و تلفن )داخلی 2574( 031-38132

- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :                           - مرکز تماس : 41934-  021                 - دفتر ثبت نام : 33999818 و 33191893

نوبت اول شرکت توزیع برق آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
شهرستان اصفهان

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

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

شماره 
مناقصه 
شرکت

موضوع مناقصه
شماره مناقصه در سامانه 

تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد(

تاریخ توزیع 
دفترچه

مهلت تهیه 
دفترچه 

آخرین مهلت 
بارگذاری  و 
تحویل پاکات

بازگشائی 
اسناد 

ارزیابی کیفی

بازگشایی 
پاکات 
مناقصه

مبلغ تضمین

9914114

واگذاری کلیه 
فرایندهای 

خدمات مشترکین 
در مناطق 

1-2-3-5-6

2099001211000048

1399/12/241399/12/281400/01/151400/01/16
متعاقبًا 

 اعالم
 می گردد

 3/981/000/000
ریال

9914115

واگذاری کلیه 
فرایندهای 

خدمات مشترکین 
 در مناطق

4-7-8-9-10  

2099001211000049
 3/374/000/000

ریال 

پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را صرفا از طریق سایت www.setadiran.ir   دریافت و حداکثر تا آخرین مهلت بارگذاری 

طبق زمان مندرج در سامانه ســتادیران بارگذاری نمایند و همچنین اســناد فیزیکی )پاکت الف- ضمانت نامه( خود را به نشانی: اصفهان چهار باغ 

عباسی- خیابان عباس آباد- ساختمان ستاد شماره یک شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه همکف- دبیرخانه، تحویل نمایند. 

http://tender.tavanir.org.ir :سایت اینترنتی معامالت توانیر به نشانی
http://iets.mporg.ir :سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به نشانی

http://eepdc.ir :سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی
جهت کسب اطالعات بازرگانی با شــماره تلفن 32216102-031 واحد مناقصات و قراردادها و جهت آگاهی بیشتر در مورد الزامات، اطالعات، شرح 

خدماِت این مناقصه با شماره تلفن: 33641058 معاونت فروش و خدمات مشترکین تماس حاصل فرمائید. 

جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام: 88969737-021 و 85193768-021 تماس حاصل فرمائید.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.

  مناقصه گران جهت به روز رســانی مدارک و فعالیت های خود، در ســامانه برون ســپاری شــرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان به نشــانی

 https://www.eepdc.ir مراجعه نمایند. )در صورت هر گونه سوال با شماره تلفن 32241153 آقای امیرانی تماس حاصل فرمایید(
  شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مناقصه را تا 72 ساعت قبل از بازگشایی پاکتها برای خود محفوظ می دارد.

  شرکت کنندگان در مناقصه می بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکتها با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس با واحد مناقصه و مزایده، از 

آخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند، در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران می باشد.

  پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.

  حضور پیشنهاد دهندگان )هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفی نامه( در جلسه بازگشایی  پاکات آزاد می باشد.

  به مدارک، پیشنهادات و نامه های فاقد امضاء )الکترونیکی( یا مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

  شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد. 

 سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

پیروزی سپاهان و ذوب آهن در اولین 
گام رقابت های جام حذفی؛

 صعود تیم های اصفهانی
 به مرحله یک هشتم
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برکناری چند مقام کلیدی دولت سعودی
سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه سعودی طی احکامی چند شخصیت کلیدی این کشور از جمله وزیر 
حج، رییس دادگاه عالی اداری و رییس سازمان هواپیمایی عربستان را از سمت های خود برکنار 
کرد.پادشاه سعودی، » محمد بن صالح بنتن« وزیر حج عربستان را برکنار و » عصام بن سعد بن 
سعید« وزیر مشاور و عضو شورای وزیران را با حفظ سمت به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب 
کرد.همچنین » عبدالهادی بن احمد بن عبدالوهاب المنصوری« رییس سازمان هواپیمایی کشوری 
عربستان، برکنار و در جایگاه دستیار وزیر امور خارجه در امور اجرایی با درجه وزیر منصوب شد.ملک 
سلمان، » عبدالعزیز بن عبدا... بن عبدالعزیز الدعیلج « را به عنوان رییس جدید سازمان هواپیمایی 
کشوری عربستان با درجه وزیر منصوب کرد.در حکمی دیگر سلمان بن عبدالعزیز، به خدمت شیخ 
»ابراهیم بن سلیمان بن عبدا... الرشید« در جایگاه رییس دادگاه عالی اداری پایان داد و »علی بن 

سلیمان بن علی السعوی« را با رتبه وزیر در سمت وی نشاند.

چراغ سبز بروکسل به درخواست آمریکا 
یک روزنامه آلمانی با اســتناد به اظهارات چندین دیپلمات آگاه اروپایی از تصمیمات بروکسل برای 
پاسخ مثبت به درخواست آمریکا برای مشارکت در پروژه دفاعی مشترک اروپایی خبر داد.کشورهای 
عضو اتحادیه اروپا راه را برای ورود متحدان جدید به پروژه سیاست دفاعی مشترک خود باز می کنند. 
این اتحادیه طرح ها و برنامه های بزرگی را در این زمینه با شرکای آینده خود یعنی آمریکا، کانادا و نروژ 

در دستورکار قرار داده است.
 هدف این پروژه بهبود شایستگی ها و توانایی های نظامی غرب است.در دیدار آینده وزرای دفاع اتحادیه 
اروپا که طی 6 ماه می برگزار می شود، وزرای این اتحادیه در راستای پیشبرد سیاست دفاعی تنها به اروپا 
نگاه نمی کنند و بر اساس اطالعات چندین دیپلمات مطلع اتحادیه اروپا که به دی ولت گزارش داده اند 
اتحادیه اروپا با یک قطعنامه جدید اجازه می دهد تا کانادا و نروژ هم در کنار ایاالت متحده در سیاست 
دفاعی اروپا مشارکت کنند.این سه کشور پیش از این درخواست مشارکت خود در پروژه دفاع مشترک 

اروپایی را اعالم کرده بودند. هدف این پروژه بهبود شایستگی دفاعی غرب است.

آمادگی ترکیه برای میانجی گری در پرونده سد النهضه
فرستاده شــخصی رییس جمهوری ترکیه به عراق بر آمادگی کشــورش برای میانجی گری در بحران 
پرونده سد النهضه اتیوپی تاکید کرد.به نقل از روسیا الیوم، فیصل ایروغلو، فرستاده شخصی رییس 
جمهوری ترکیه در عراق عنوان داشت: ترکیه آماده میانجی گری در پرونده سد النهضه است، به شرط 
اینکه کشورهای غربی دخالت نکنند چراکه این امر ممکن است شرایط را به عدم مصالحه سوق دهد.وی 
گفت که پرونده سد النهضه یک مسئله فنی است و ترکیه کارشناسان بسیاری دارد که می توانند در حل 
این مسئله کمک کنند.سد النهضه )سد رنسانس( که توسط اتیوپی  روی رود نیل در خاک این کشور 
ساخته شده، در صورت آب گیری کامل، ورودی آب به مصر را به میزان دستکم ۵۰ درصد کاهش می دهد .

انصارا...یمن، پیشنهاد آمریکا را رد کرد
سخنگوی انصارا... یمن ضمن رد پیشنهاد نماینده آمریکا در یمن برای آتش بس، آن را  توطئه ای 
دانســت که یمن را در مرحله خطرناک تر از حــال حاضر قرار می دهد.به نقل از المســیره، محمد 
عبدالسالم، سخنگوی انصارا...گفت: آنچه فرستاده آمریکا پیشــنهاد داده چیز جدیدی نیست و 
نمایانگر چشم انداز ســعودی و بین المللی طی یک سال پیش است.وی افزود: در این پیشنهاد ، 
نه اشاره ای به توقف محاصره شده و نه آتش بس بلکه تنها توافقاتی است که در نهایت منجر به از 
سرگیری محاصره از کانال های دیپلماتیک می شود.عبدالسالم ادامه داد: اگر آنها جدی بودند پایان 

جنگ و محاصره را اعالم می کردند، ما از این موضع استقبال خواهیم کرد. 

برگزاری نشستی با موضوع سوریه این بار بدون ایران؛

روسیه در حال دور زدن ایران در سوریه است!

با وجود  اینکه بیش از چند دور مذاکرات  علیرضا کریمیان
موسوم به آستانه به محوریت ترکیه، ایران 
و روسیه در مورد سوریه انجام شده و تصمیماتی نیز در این نشست ها 
برای سرو سامان دادن به اوضاع سیاسی سوریه اتخاذ شده؛ اما این بار 
نشســتی غیر معمول و از پیش اعالم نشــده در مورد سوریه با حضور 
کشورهای ترکیه قطر و روسیه در دوحه برگزار شد که هیچ نامی از ایران 
در آن مطرح نشد. این اقدام شائبه اینکه روس ها تالش دارند تا ایران 
را از معادالت سیاسی سوریه حذف کنند را پر رنگ کرده است، هر چند 
مقامات کشــورمان در این زمینه تا کنون اظهار نظری نکرده اند.ســفر 
سرگئی الوروف، وزیر امورخارجه روسیه به منطقه خلیج فارس با جلسه 
ای غیرمعمول پایان یافت. آخر هفته، وزیران خارجه روسیه، قطر و ترکیه 
نشست مشترکی با تمرکز بر سوریه برگزار کردند و قرار شد این نشست 
سه جانبه را ادامه دهند؛ »نشستی که روند آســتانه را در ذهن تداعی 

می کند«.
وزرای امورخارجــه روســیه، قطر و ترکیــه، ســرگئی الوروف، محمد 
عبدرحمان آل ثانی و مولود چاووش اوغلو در آخرین روز سفر الوروف 
رســما در دوحه ظهور قالب جدیدی را به ســوریه اعالم کردند. اکنون 
روسیه، قطر و ترکیه در مورد مشــکالت این کشور در نشست های  سه 
جانبه در ســطح کارشناســان و وزرای خارجه   گفت و گو خواهند کرد. 

هنوز صحبتی از جلسات سطح باال نیست.نام رسمی قالب »جلسات 
مشورتی در مورد مسائل سوریه« است؛ اما کامال محتمل است که نام 
»دوحه« را در قیاس با »آستانه« که روسیه، ترکیه و ایران در آن شرکت 
می کنند، دریافت کند. اما به گفته ســرگئی الوروف، جلسات مشورتی 
جایگزینی برای آستانه نیست، بلکه تنها روندی اضافه بر آن است.وزیر 
امورخارجه روســیه توضیح داد که اکنون یک ســال است کارشناسان 
قطری، ترکیه ای و روســی در مورد مســائل ســوریه بحث می کنند و 
این رویه را ادامه خواهند داد. وزرای خارجه نیــز به طور دوره ای دیدار 
 خواهند کرد. جلســه بعدی در ترکیه و ســپس در روسیه برنامه ریزی 

شده است.
همانطور که وزیر امور خارجه روســیه اشــاره کرد،»قالب آســتانه« به 
تمام ابعاد حل و فصل موضوع اختصــاص دارد، اما »فقط می توان از 
تمایل قطر برای کمک به یک کشــور برادر استقبال کرد.«اظهارات وزیر 
امورخارجه قطر معطوف به کمک های بشردوستانه به سوریه بود که به 
گفته وی، میلیون ها ســوری نیاز دارند. دوحه تاکنون در اردوگاه های 
پناهندگان در شمال ســوریه، نزدیک مرز ترکیه و همچنین اردن به آنها 
کمک کرده است. سوال اصلی این است که آیا دوحه کمک های خود را 
برای مناطق تحت کنترل دولت سوریه گسترش می دهد؟با این حال، 
ســرگئی الوروف تنها کســی بود که در جریان کنفرانس مطبوعاتی به 

زیان بار بودن تحریم های غرب برای اقتصاد و وضعیت بشردوستانه در 
سوریه اشاره کرد. آنکارا و دوحه در این مورد عقیده دارند که باید اعمال 
فشار به مقامات دمشق ادامه داشته باشد؛ اما به خاطر احترام به همتای 
روس خود، موضع خود را اعالم نکردند.وزرای امورخارجه فدراســیون 
روسیه، قطر و ترکیه در پایان نشست خود جهت گفت وگو پیرامون بحران 
سوریه و امکان همکاری در زمینه کمک به حل و فصل سیاسی و پایدار 
این بحران، بیانیه مشترکی در مورد سوریه صادر کردند.عالوه بر سوریه، 
این سه وزیر موضوعات مشترک دیگری از جمله لیبی و افغانستان نیز 
برای بحث داشتند. جلســه بعدی به نشست مسکو در باره افغانستان 
که برای 18مارس)28 اسفند( برنامه ریزی شده، اختصاص یافت. این 
جلسه از این بابت معنادار می شــود که  دوحه بستر و زمینه مذاکرات 
افغانســتان بین طالبان و دولــت را فراهم کرد. عالوه بــر این، اولین 
توافق نامه صلح بین ایاالت متحده و طالبان در قطر امضا شد.سرگئی 
الوروف با اشاره به برنامه ریزی انجام شده برای نشست افغانستان در 
مسکو تاکید کرد: همه ما عالقه مندیم که فاجعه افغانستان هرچه زودتر 
پایان یابد، ما در اینجا با قطر و هیچ کس رقابت نمی کنیم. وی یادآوری 
کرد که حتی قبل از آغاز روند دوحه، قالب های دیگری مانند استانبول، 
مسکو وجود داشت و آن زمان کسی دوستان قطری را سرزنش نکرد  

چون این منطق نادرست است. 

سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح اصالح موادی 
از قانون انتخابات ریاســت جمهوری جهت اصالح 
از ســوی شــورا به مجلس اعاده شد.عباســعلی 
کدخدایی درباره بودجــه ســال  1۴۰۰  اظهار کرد:  
هنوز پاسخ رســمی ما  برای مجلس ارسال نشده 
و مجلــس  در اطالع رســانی عجله کــرد و نظرات 
غیررسمی ما را اعالم کردند. همچنان ممکن است 
ایرادات تغییراتی داشته باشد و متعاقبا نظر رسمی 
ما اعالم می شــود.  ما از مجلس درخواست داریم 
جلسات غیررســمی ما را الزم نیست اطالع رسانی 
کنند واگر الزم شــد خودمان اطالع رسانی خواهیم 
کرد. ســخنگوی شــورای نگهبــان افــزود: تعداد 
صندوق ها در انتخابات 1۴۰۰ چیــزی در حدود 1۵ 
درصد افزایش خواهد یافت.کدخدایی در مورد  اینکه  
آیا دیدگاه امام خمینی )ره( در مورد فعالیت سیاسی 

نظامیــان تاثیــری در تصمیم اعضای شــورا برای 
بررســی صالحیت کاندیداهایی با سابقه سیاسی 
خواهد داشــت؟ گفت: اگر رویه شــورا را بررســی 
کنید منع قانونی بــرای حضور افرادی که ســابقه 
نظامی دارند وجود نداشته و در ادوار مختلف افراد 
نظامی حضور داشــتند و آنچه که قانون لحاظ کرده 
عدم منــع ورود اینگونه افراد اســت. البته دخالت 
نظامیان که سوءگیری داشته باشند قطعا منع شده 
 و  صرف نامزدشــدن برای انتخابــات منع قانونی

 نداشته است.
کدخدایی درباره تعیین سقف معین برای نامزدها 
گفت: شــورای نگهبان هیچ وقت نمی تواند سقفی  
برای اعداد نامزدها درنظر بگیــرد و قانون برای ما 
مالک است.وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه به 
چه رییس جمهوری با چه ویژگی هایی نیاز داریم ؟ 

گفت: ویژگی هایی که در قانون اساسی و اصل 11۵  
ذکر شده و ان شــاءا... مردم به این ویژگی ها توجه 
کنند و آینده کشــور رو به پیشرفت باشد.کدخدایی 
در پاسخ به ســوالی مبنی بر اینکه شما ایراداتی به 
قانون انتخابات گرفتید؛ اگر ایرادات شــورا پس از 
تعطیالت عید از سوی مجلس رفع شود، این قانون 
برای انتخابات امسال اجرایی می شود، گفت: من 
نمی توانم از طرف مجلس اظهار نظــر کنم، منتظر 
می مانیم تا ببینیم این قانون در مجلس چه زمانی 

بررسی می شود.

نظر شورای نگهبان در مورد حضور نظامیان در انتخابات

محور فعالیت های مجلس از زبان قالیباف؛

 توجه به رفع و خنثی سازی تحریم
رییس مجلس با بیان اینکه در مجلس به رفع تحریم و خنثی سازی تحریم توجه داریم، مهم ترین ریشه مشکالت کشور که منجر به گرانی و تورم شده و مردم را به زحمت 
انداخته است را ناترازی و کسری عملیاتی بودجه عنوان کرد و گفت: این کار نیازمند سه چهار سال وقت است که به فضل الهی این اصالح ساختار را انجام می دهیم.محمدباقر 
قالیباف مجلس یازدهم را  مجلس انقالبی دانست و گفت: نمایندگان در این مجلس با یک روحیه انقالبی و زیست انقالبی و تکیه بر مردم باوری در مجلس یازدهم اقدام 
می کنند.رییس مجلس شورای اسالمی با انتقاد از اینکه چرا تاکنون اقتصاد را به مردم واگذار نکردیم؟ ابراز داشت: باید به مردم باور داشته باشیم. هر کار موفقی که در 
حوزه مسائل اقتصادی داشتیم، آنجا مردم در میدان بودند و نمونه موفق آن، آذربایجان شرقی است.وی با اشاره به اینکه هرجا اقتصاد مشکلی دارد، دلیلش مانع تراشی 
دولت به جای تسهیل گری است، گفت: در مجلس دو جهت برای فعالیت ها داریم یکی توجه به رفع تحریم و دیگری خنثی سازی تحریم در مجلس یازدهم.رییس قوه 
مقننه، خاطرنشان کرد: برای رفع تحریم طرح راهبردی رفع تحریم را در مدت پنج تا 6 ماهه به تصویب رساندیم که این قانون اثرات جدی برای رفع تحریم خواهد داشت، 

در خنثی سازی تحریم هم دو موضوع جدی در دستور کار است، یکی اصالح ساختار بودجه و دیگری تنظیم برنامه هفتم مبتنی بر اصالح ساختار.

واکنش روز

وز عکس ر

اعتراضات 
ادامه دار به 

کودتای میانمار
راهبان بودایــی در کره جنوبی 
در اعتراض بــه کودتای ارتش 
میانمار و ســرکوب معترضان 
دموکراســی خــواه در مقابل 
سفارت میانمار در شهر سئول 

روی زمین خوابیده اند.

نامه انتقادی »ظریف« به مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا
وزیر امور خارجه کشــورمان در نامه ای به جوزف بورل، مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا 
از عملکرد آمریکا و اروپــا در مورد موضوع برجام انتقاد کرد.محمدجــواد ظریف در این نامه چند 
صفحه ای، ضمن انتقاد از عملکــرد اروپا و آمریکا در ارتباط با موضوع برجام و توافق هســته ای 
تاکید کرده اســت در صورتی که طرف های مقابل به تعهدات برجامی خود عمل کنند ایران نیز به 

تعهدات عمل خواهد کرد.

ادعای آمریکا درباره توقیف نفت ایران زیر سوال رفت
شرکتی در فجیره، ادعای دولت آمریکا مبنی بر توقیف محموله حاوی 2 میلیون بشکه نفت ایران را 
به چالش کشید.»شرکت بین المللی نفت و گاز فجیره« که تمامی مالکیت آن در اختیار »شیخ حامد 
بن محمد الشرقی«، حاکم شیخ نشین فجیره است مدعی شده واسطه  فروش این محموله بوده و 
محموله کشتی توقیف شده نفت عراقی بوده است.  وبگاه شبکه خبری بلومبرگ این خبر را به استناد 
سندی که تقدیم یک دادگاه فدرال در واشنگتن  دی سی شده، منتشــر کرده است. دولت آمریکا 
هنگام صدور دستور توقیف این محموله مدعی شده بود سپاه پاسداران انقالب اسالمی قصد داشته 
این محموله را به صورت مخفیانه به خارج از ایران منتقل کند. ایران، توقیف این محموله را »دزدی 
دریایی« توصیف کرد.شــرکت بین المللی نفت و گاز فجیره گفته در ماه ژوئن اقدام به خریداری 2 
میلیون بشکه نفت خام از یک عرضه کننده عراقی که اشــاره ای به نامش نشده کرده است.مطابق 
ادعای شــرکت اماراتی، عرضه کننده عراقی بارنامه های صادرشده توسط »سازمان بازاریابی نفت 

عراق« را به عنوان گواهی مبدأ محصول فروخته شده ارائه کرده است. 

پاسخ قاطع ایران به اتهام زنی های رژیم صهیونیستی
ســفیر و نماینده دائم ایران در ژنو در پاســخ به اتهام های بی اســاس رژیم صهیونیستی علیه 
کشورمان تصریح کرد که اشــغالگران قدس، به لحاظ اخالقی حقی برای اظهارنظر درباره مقوله 
شامخ حقوق بشر در ایران ندارد. »اســماعیل بقایی هامانه« در چهل و ششمین نشست شورای 
حقوق بشر ســازمان ملل متحد به کنایه یادآور شد که رژیم اســرائیل به بهترین وجه تحت لوای 
قطعنامه ۳۳۷۹ مورخ 1۰ نوامبر 1۹۷۵ مجمع عمومی ســازمان توصیف می شــود.وی سپس با 
بیان اینکه حاکمیت قانون در کنار دولتی منصف و مفید، اساس ترویج و حمایت از حقوق بشر و 
حفاظت از بنیادهای آزادی را تشکیل می دهد، افزود: مایه تاسف است که برخی دولت ها با هدف 
قرار دادن نظام قضایی کشورهای درحال توسعه به بهانه دفاع از حقوق بشر روی تضعیف حاکمیت 

قانون در این کشور متمرکز می شوند.

مشاور امنیت ملی کاخ سفید: 

دیپلماسی غیرمستقیم با ایران در جریان است
مشاور امنیت ملی کاخ سفید در پاسخ به انتقادات وزیر خارجه ســابق آمریکا از سیاست دولت 
جدید آمریکا در قبال ایران گفته او در جایگاهی نیســت که کاخ سفید را در این خصوص موعظه 
کند.»جیک سالیوان«، مشاور امنیت ملی کاخ سفید به انتقادهای »مایک پمپئو«، وزیر خارجه 
سابق آمریکا از سیاست های دولت فعلی کشورش در قبال ایران پاسخ داد.سالیوان گفته پمپئو 
در جایگاهی نیست که دولت فعلی آمریکا را موعظه کند. او در اظهاراتی ادعامحور گفته با توجه به 
تعداد دفعاتی که نیروهای هم پیمان ایران در خاورمیانه به نیروهای آمریکا و شــریکانش حمله 
کرده، پمپئو در جایگاهی نیست که دولت را درباره چگونگی حل و فصل این مشکل موعظه کند.

مایک پمپئو در مصاحبه ای جدید دولت آمریکا را به ضعف و مماشات در برابر ایران متهم کرده و 
گفت: »ایران می داند که چگونه کامیون خود را از یک آمریکای ضعیف عبور دهد.«

کافه سیاست

 واکنش وزارت خارجه 
به مصاحبه »آشنا«

ســخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه 
اظهارات »حسام الدین آشنا« درباره برجام، 
نظر شخصی اوســت، گفت: موضع ایران در 
خصوص عدم پای بنــدی آمریکا به تعهدات 
قطعی اش ذیــل قطعنامه 22۳1 و مســیر 
بازگشــت این کشــور به برجام روشن است 
که بارها توسط وزیر  خارجه بیان شده است. 
در پی مصاحبه حســام الدین آشنا، مشاور 
رییس جمهــور بــا روزنامه االخبــار و طرح 
مباحثی درباره برجام، »سعید خطیب زاده« 
ســخنگوی وزارت امور خارجه طی اظهاراتی 
اعالم کــرد که نظــرات مطرح شــده در این 
مصاحبه شخصی است و با وزارت امور خارجه 
و یا محمدجــواد ظریف، وزیر امــور خارجه 
هماهنگی نشــده اســت. وی افزود: موضع 
ایران در خصــوص عدم پای بنــدی ایاالت 
متحده به تعهدات قطعی اش ذیل قطعنامه 
22۳1 شورای امنیت و مســیر بازگشت این 
کشور به برجام روشــن است که بارها توسط 
وزیر  خارجه به دقت و روشنی بیان شده است.

سخنگوی دســتگاه دیپلماسی خاطرنشان 
کرد: پــس از رفع تحریم ها توســط آمریکا، 
ایران همانگونه که مقام معظم رهبری اعالم 
فرموده اند، اقدامــات جبرانی خود را متوقف 
می کند.وی همچنین گفت: مرجع راســتی 
آزمایی بر اســاس برجام آژانس بین المللی 
انــرژی اتمی اســت.گفتنی اســت؛ صادق 
آشــنا، رییس مرکز بررسی های استراتژیک 
ریاست جمهوری در قسمتی از گفت و گویش 
با روزنامه االخبار گفته بــود: موضع ظریف، 
نهایت آن چیزی است که ایران می تواند عرضه 
کند که بپذیرد بازگشت به تعهدات به صورت 
همزمان باشد و راستی آزمایی توسط اتحادیه 
اروپا انجام شود.مشاور رسانه ای روحانی در 
همین رابطه افزود: یک جــدول زمان بندی 
شــده و قابل راســتی آزمایی. این حداکثر 
چیزی اســت که ایران می تواند انجام دهد. 
میانجی گری هم در کار نیست و اضافه کردن 
طرف های دیگر یا موضوعات دیگر در برجام 

هم مورد تایید ایران نیست.

وزرای امورخارجه فدراسیون روسیه، قطر و ترکیه در پایان 
نشست خود جهت گفت وگو پیرامون بحران سوریه و امکان 
همکاری در زمینه کمک به حل و فصل سیاسی و پایدار این 
بحران، بیانیه مشترکی در مورد سوریه صادر کردند.عالوه بر 
سوریه، این سه وزیر موضوعات مشترک دیگری از جمله 

لیبی و افغانستان نیز برای بحث داشتند

بین الملل



یکشنبه 24 اسفند 1399 / 30 رجب 1442 / 14 مارس 2021 / شماره 3213
رییس اتاق اصناف اصفهان:

بیش از 10 درصد اصناف اصفهان متقاضی وام کرونا هستند
رییس اتاق اصناف اصفهان گفت: از ۲۵۰ هزار واحد صنفی در استان اصفهان، حدود ۲۶ هزار و ۹۰۰ 
واحد صنفی خواستار دریافت تسهیالت کرونایی بودند که از این تعداد تا کنون ۱۲ هزار متقاضی وام 

خود را دریافت کرده اند.رسول جهانگیری  
ادامه داد: با شیوع کرونا، اصناف اصفهان 
مانند ســایر اصناف در سراســر کشور 
آســیب دیدند و اگر وضعیــت ما بدتر 
نباشد، بهتر نیســت.وی افزود: از ۲۵۰ 
هزار واحــد صنفی در اســتان اصفهان، 
حــدود ۲۶ هــزار و ۹۰۰ واحــد صنفی 
خواســتار دریافت تســهیالت کرونایی 
بودند که این تعداد بیش از ۱۰ درصد کل 
اصناف استان اســت.جهانگیری اظهار 

داشت: از مجموع درخواســت ها هم فقط نیمی، یعنی کمی بیش از ۱۲ هزار درخواست، موفق  به 
دریافت تسهیالت کرونایی شده اند که آمار مطلوبی نیست. به نظر می رسد که سخت گیری بانک ها 
مانع اصلی دریافت تسهیالت در اصفهان باشــد. در واقع درخواست ها ثبت و تایید می شوند اما در 

مرحله توزیع بانک ها باقی می مانند.

معاون امور بازرگانی سازمان صمت اصفهان:

سیب و پرتقال شب عید تامین شد
معاون امور بازرگانی سازمان صمت استان اصفهان ازتامین سیب و پرتقال شب عید خبر داد و گفت: نرخ 
مصوب هنوز مشخص نشده؛ اما میوه شــب عید را به گونه ای وارد بازار می کنیم که روند کاهشی باشد.

اسماعیل نادری درباره تامین میوه شب عید در اصفهان، اظهار داشت: هم اکنون ۵۰۰ تن سیب و دو هزار 
تن پرتقال ذخیره شده است، سیب صد در صد و پرتقال ۵۰ درصد برای ایام عید تامین شده و مابقی نیز 
طی چند روز آینده تامین خواهد شد.وی افزود: با تدابیری که کارگروه تنظیم بازار کشور در خصوص ایجاد 
محدودیت در صادرات ســیب و پرتقال اتخاذ کرد قیمت پرتقال در میادین میوه و تره بار نسبت به هفته 
گذشته روند کاهشی داشته و امیدواریم این روند ادامه داشته باشد.معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اصفهان خاطرنشان کرد: میوه شب عید را به گونه ای وارد بازار خواهیم کرد که روند کاهشی 
قیمت میوه به ویژه پرتقال ادامه یابد و در عین حال از مردم انتظار داریم در هر فروشگاهی، گران فروشی 
یا عدم درج قیمت را مشاهده کردند با شماره های ۱۲۴ بازرسی سازمان صمت و شماره های ۳۲۳۵۲۰۱۲ 

یا ۳۲۳۵۲۰۱۳ بازرسی اصناف تماس بگیرند و تخلفات را گزارش کنند. 

اجرای ۶ طرح هادی در روستا های استان
۶ طرح هادی با ۵۵۰ میلیارد ریال اعتبار در روستا های استان اصفهان در دست اجراست.معاون عمران 
روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی اصفهان در حاشیه افتتاح دهیاری روستای علوی مشهد اردهال 
کاشان گفت: تا پایان سال مالی، ۳۳۱ میلیارد ریال قیر رایگان برای اجرای طرح هادی با مشارکت 
دهیاری ها برای ۹۸ روستا در اختیار روستا ها قرار می گیرد.علی کریمی افزود: ۹۳۵ روستا در استان 
اصفهان مشمول طرح هادی است که تاکنون این طرح برای ۹۱۱ روستا اجرا شده است.وی از تهیه 
نقشه طرح هادی برای تمامی روستا های باالی ۲۰ خانوار این استان نیز خبر داد و گفت: تا کنون طرح 
بازنگری برای ۵۲۰ روستای این استان اجرا شده است.کریمی  افزود: امسال از محل اعتبارات مصوب 
استانی برای اجرای طرح هادی در ۸۴ روستای استان ۴۶۵ میلیارد ریال و برای تهیه و تجدید نظر 

اجرای طرح هادی در ۶۶ روستا ۴۶ میلیارد ریال مصوب شده است.

مسئول جهاد کشاورزی استان اصفهان از دغدغه جدید کشاورزان و لزوم حمایت استانداری و کمیته بحران می گوید؛

حمله ملخ ها

هشدار برای حمله ملخ ها به مزارع در ایران  مرضیه محب رسول
چند هفته ای است که صادر شده است. در 
این رابطه مدیرکل دفتر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ 
نباتات کشور گفته اســت : با توجه به مساعدشدن شــرایط باد و دما، 
احتمال هجوم شدید موج اول ملخ صحرایی از شبه جزیره عربستان به 
استان های جنوبی ایران وجود دارد.هر چند در سال های قبل هم ملخ 
ها وارد ایران شــدند؛ اما به اصفهان نرســیدند و با اجرای راهکارهای 
پیشگیرانه در همان شهرهای جنوبی امحا شدند. امسال اما مسئوالن 
نگران هســتند با توجه به کاهــش بودجه برای مقابله بــا ملخ ها این 
حیوانات به سایر استان ها از جمله اصفهان هم برسند و خسارت هایی 
به جا بگذارند. با توجه به شرایط آب و هوایی از جمله طوفان ها و وزش 
باد احتمال رســیدن ملخ ها به اصفهان وجود دارد. هفته گذشته تقی 
شیخ علی، معاون مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان ،با اشــاره به آماده کردن حدود ۳۰ درصد دستگاه سم پاش و 
خریداری ســم برای مقابله با هجوم احتمالی ملخ ها، گفت: آمادگی 
مقابله با ملخ ها را داریــم، اما با توجه به اینکه هزینــه باالیی در بردارد 
نیازمند حمایت استانداری و کمیته بحران هســتیم، زیرا اگر از کمک 
کمیته بحران محروم باشــیم ایــن مقابله ناقص انجام می شــود، به 

صورتی که حتی امکان دارد این ملخ ها وارد مزرعه و شهر شده و خسارت 
زیــادی را وارد کننــد.وی با تاکیــد بر اینکه عــالوه بــر ملخ ها آفات 
چوب خواری هم هستند که خسارت باالیی را به درختان میوه و گردو وارد 
می کنند، گفت: کمیته بحران حدود سه سال پیش برای مقابله با این 
بحران کمک کرد که نتیجه خوبی را هم رقم زد، به شــکلی که توانستیم 
حدود ۸ شهرستان اصفهان را از خسارت ها نجات دهیم، اما افسوس که 
این حمایت ادامه دار نبود.معاون مدیریت حفظ نباتات جهاد کشاورزی 
استان اصفهان با اشاره به اینکه در سال هایی که خشکسالی حاکم است 
خسارات بیشتری به محصوالت کشاورزان وارد می شود، اظهار کرد: با 
هزینه اندک می توان از خسارت زیاد جلوگیری کرد به صورتی که برای 
مثال اگر هر ســال کمیته بحران حداکثر ۵ میلیــارد تومان کمک کند 
می توان اکثر عوامل خسارت زای بخش کشــاورزی را کنترل کرد. این 
سخنان در حالی مطرح شــده که مدیریت بحران استانداری می گوید 
ورود هر نوع آفت به اســتان به خوبی و کامال رصد می شــود و آمادگی 
مقابله با حمله ملخ ها در اصفهان وجود دارد. مدیرکل مدیریت بحران 
اســتانداری اصفهان گفته اســت: تیم های ردیابی، حرکت ملخ های 
صحرایی را رصــد می کنند و خوشــبختانه هیچ گزارشــی از حمله به 
محصوالت کشــاورزی توسط این ملخ ها به دســت ما نرسیده است.

منصور شیشه فروش ، با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای کنترل 
ملخ ها اظهار داشت: تاکنون ۱۱ هزار هکتار از زمین های کشاورزی استان 
اصفهان مورد آفت کشی و سم پاشی قرار گرفته است.وی افزود: ملخ ها 
آفت محصوالت کشاورزی محسوب می شوند و در استان نیز ملخ هایی 
از نوع ایتالیایی، مراکشی و سینه بادمجانی وجود دارند و گونه های بومی 
محســوب می شــوند که خوشــبختانه حمله این گونه ملخ ها از قبل 
پیش بینی شده و سم پاشی زمین های کشاورزی پیش از ورود این گونه 
ملخ ها انجام می شــود.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با 
بیان اینکه ملخ های صحرایی از گونه های ساکن در شاخ آفریقا هستند، 
گفت: این نوع ملخ ها بیشــتر در کشــورهای عربســتان و یمن دیده 
می شوند؛ اما به دلیل سرعت باالی پرواز آنها و همچنین جهت وزش باد، 
گاهی در ایــران و به خصوص در اســتان های جنوبی کشــور نیز دیده 
می شوند.وی ادامه داد: برخی تصور می کنند حرکت آنها از استان های 
جنوبی آغاز شده و به سمت اســتان های فارس و کهگلویه و بویر احمد 
پرواز می کنند و در نهایت به اصفهان می رسند بنابراین تیم های ردیابی 
و پایش ما حرکت این ملخ ها را رصد می کنند و خوشبختانه طی دو سال 
گذشته هیچ گزارشی از ورود این نوع ملخ به استان اصفهان به دست ما 

نرسیده است.

معاون پژوهشــکده نانو فنــاوری و مواد پیشــرفته 
دانشــگاه صنعتی اصفهان گفت: اســتفاده از نانو در 
صنعت کشاورزی، یکی از کاربردهای این علم در جهان 
محسوب می شود که با توجه به کمبود منابع آبی در ایران 
استفاده از تصفیه کننده های نانویی در پاالیش آب های 
سطحی و کاهش سطح تبخیر آنها بسیار مورد توجه قرار 
گرفته است.علیرضا عالفچیان با بیان اینکه نانو مواد، 
دسته ای از مواد است که دارای حداقل یک بعد زیر ۱۰۰ 
نانومتر باشد، اظهار کرد: نانو ساختارها نسبت به نمونه 

غیر نانویی خواص ویژه فیزیکی، شیمیایی و زیستی از 
خود بروز می دهند و وجود کامال  کاربردی آن ها موجب 
شده است تا توجه محققان به سمت بهره برداری از این 
مواد معطوف شود.عضو هیئت علمی پژوهشکده نانو 
فناوری و مواد پیشرفته دانشــگاه صنعتی اصفهان با 
بیان اینکه این مواد در چهار گروه صفر بعدی، تک بعدی، 
دو بعدی و سه بعدی تقسیم می شــود، خاطرنشان 
کرد: نانو ســاختارهای صفر بعدی، موادی هستند که 
همه ابعاد آنها در محدوده نانومتــری بوده و فولرن ها 
و کوانتوم دات ها از معروف ترین اعضای این دســته 
به شــمار می روند.عالفچیان افزود: نانو ساختارهای 
تک بعدی با یک بعد نانومتــری، همانند نانو الیاف و 
نانومیله ها هستند و نانو ساختارهای دو بعدی شامل 
الیه ای از فولرن ها، نانو الیاف و فیلم های بسیار نازک با 

ضخامت نانو بعدی می شوند.عالفچیان ادامه داد: انواع 
محصوالت آرایشی بهداشــتی بر پایه  نانو، منسوجات 
بافت نانو و  حتیدارورسانی های هدفمند و محصوالت 
نانو الکترونیک در پیشــران های فضایــی، همگی از 
دســتاوردهای این علم در زندگی روزمره انســان ها 
محســوب می شــود.وی تصریح کرد: هرچند قدمت 
بعضی سازه های نانو در جهان به ۶۰۰ سال قبل از میالد 
بازمی گردد، اما علم نانو به صورت کنونی از ســخنرانی 
ریچارد فاینمن، فیزیکدان آمریکایی در سال ۱۹۵۹ آغاز 
شد. سپس مطالعات پیرامون این قضیه ادامه یافت 
تا اینکه در سال ۱۹۸۱ دستگاه تصویربرداری الکترونی 
روبشی اختراع شد و اولین تصاویر از نانوذرات به ثبت 
رسید. با حضور این دستگاه تحقیقات پیرامون دنیای 

نانو ابعاد گسترده تر و سرعت بیشتری پیدا کرد.

کشاورزی ایران با فناوری نانو متحول می شود

خبر  روز

 تیم های ردیابی، حرکت ملخ های صحرایی را رصد 
به  حمله  ز  ا هیچ گزارشی  نه  خوشبختا و  می کنند 
محصوالت کشاورزی توسط این ملخ ها به دست ما 

نرسیده است

آغاز توزیع میوه شب عید در لنجان
رییس اتاق اصناف شهرســتان لنجــان گفت: توزیع میوه شــب عید با قیمت مصــوب در لنجان 
آغاز شــد.محمدجواد نورانی ، اظهار کــرد: در خصوص بازار شــب عید با توجه به جلســاتی که با 
کمیســیون های بازرســی اتحادیه ها و 
همچنین واحد بازرســی اتــاق اصناف 
شهرســتان لنجان داشــته ایم، تمامی 
کســبه موظف بر اجرای شیوه نامه های 
بهداشتی با جدیت بیشــتری هستند.

رییس اتاق اصناف شهرســتان لنجان 
با اشــاره به این که تمامی اتحادیه ها از 
طریق ســامانه پیامکی شیوه نامه های 
بهداشتی را به زیرمجموعه هایشان ابالغ 
کرده اند، خاطرنشان کرد: واحد بازرسی 
اتاق اصناف شش روز هفته را در دو شیفت کاری و به صورت فوق العاده با نیروی بیشتری نسبت  
به قبل در خصوص بازرسی واحدهای صنفی فعالیت می کنند که در صورت مشاهده تخلف، واحد 
صنفی مورد نظر در درجه اول مورد تذکر و در درجه  دوم پلمب می شود.وی در ادامه از ۷۳ مورد پلمب 
در سال جاری نسبت به رعایت نکردن شیوه نامه های بهداشــتی خبر داد و افزود: کمیسیون های 

بازرسی اتحادیه ها نیز به صورت روزانه بر زیر مجموعه های خود نظارت دارند.

تولید ساالنه 400 تن گل بیدمشک در کاشان
رییس جهاد کشــاورزی کاشــان گفت: کاشــان ۵۳ هکتار )۴۷ هکتار بارور و ۶ هکتار نهال( باغ 
بیدمشــک دارد که با متوسط عملکرد هشــت و نیم تن در هکتار ســالیانه ۴۰۰ تن محصول تولید 
می کنند.رضا مظلومی افزود: از ۵۳ هکتار باغ بیدمشک در کاشان ۳۰ هکتار )معادل ۶۰ درصد( در 
بخش برزک، هشت هکتار در بخش نیاسر و ۶ هکتار در بخش قمصر و مابقی در سایر مناطق است.

رییس جهاد کشاورزی کاشان گفت: حدود ۴۰۰ تن گل بیدمشــکی که سالیانه در کاشان برداشت 
می شود در ۳۴ واحد صنعتی و ۱۷۵۰ واحد سنتی به بیش از دو میلیون لیتر عرق بیدمشک تبدیل 
می شود.مظلومی ادامه داد: بیش از ۴۰۰ نفر در زمان برداشت بیدمشک در شهرستان کاشان مشغول 
به کار می شوند.وی درآمد باغداران بیدمشک را ۱۲۰ میلیارد ریال برآورد کرد و گفت: عرق بیدمشک 

کاشان عالوه بر عرضه در بازار های داخلی به کشور های حاشیه خلیج فارس نیز صادر می شود.

بهره برداری از کارخانه ایمپلنت در شهرضا پس از ۵ سال وقفه
واحد تولید داخلی ایمپلنت در شهرستان شهرضا، پس از ۵ سال وقفه، با پیگیری های صداوسیمای 
اصفهان، آغاز به کار کرد.رییس فراکسیون کارآفرینی مجلس در آیین بهره برداری از واحد تولیدی 
ایمپلنت در شهرضا گفت: اگر تالش خبرگزاری صدا و سیمای اصفهان نبود، این واحد تولیدی که پنج 
سال معطل مانده بود، در مدت دو هفته راه اندازی نمی شد.حجت االسالم موسوی الرگانی همچنین 
از دکتر نمکی، وزیر بهداشت برای ورود مستقیم به پرونده راه اندازی این واحد در پی پخش گزارش از 
صدا و سیما و دستور  جهت  رفع مشکل آن، قدردانی کرد.عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی 
افزود: کار شکنی هایی که گاهی در مسیر راه اندازی تولید در کشور اتفاق می افتاد به دلیل وجود رانت 
های است که برای واردات به کشور وجود دارد.وی تاکید کرد: باید جلوی واردات کاالهایی که تولید 
مشابه داخلی دارند گرفته شــود و این کاالها نباید از خارج وارد شوند.کارخانه ایمپلنت شهرستان 
شهرضا با ۳۰ میلیارد تومان هزینه به ارزش روز راه اندازی شده و با اشتغال ۲۰۰ نفری و تولید سالیانه 
۲۰۰ هزار ایمپلنت داخلی که با کیفیت نمونه های خارجی برابری می کند، از خروج هفت میلیون دالر 

ارز از کشور در سال جلوگیری می کند.

کافه اقتصاد
س: ایرنا

عک

اخبار
نماینده اصفهان: 

در تعیین حقوق و دستمزد باید اولویت بندی داشته باشیم
نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به گفت وگو ها جهت افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده، گفت: در بررسی این موضوع باید به گونه ای عمل 
شود که عزت و شأن کارگران حفظ شده باشد البته باید در این شرایط سخت اقتصادی کشور به فکر کارفرمایان نیز بود. عباس مقتدایی اظهار کرد: باید در تعیین 
حقوق و دستمزد ها برای سال آینده چندین اولویت در نظر گرفته شود که از جمله آن ها تاکید بر اشتغال زایی و حفظ آن و همچنین افزایش ارتقای معیشت کارگران 
است.وی با بیان اینکه باید به دنبال این باشیم که اسباب و علل معیشت شایسته کارگران نیز حادث شود، ادامه داد: البته در این میان کارفرمایان و مسئوالن و 
برنامه ریزان کشور مسئولیت دارند تا در سه جانبه گرایی به گونه ای عمل کنند که منافع کارگران و کارفرمایان به نحو احسن تامین شود.نماینده اصفهان در مجلس 
با تاکید بر اینکه در جلسات سه جانبه گرایی بین نماینده دولت، کارگران و کارفرمایان پیرو تعیین حقوق و دستمزد سال آینده، باید نظرات این سه گروه بررسی 
و یک تصمیم عادالنه و منطقی اتخاذ شود، اضافه کرد: توجه به شــرایط اقتصادی کشور و میزان تورم موجود در کشور باید به کارگران و کارفرمایان از سوی دولت 

توجه ویژه شود و افزایش حقوق ها به گونه ای باشد که به کارفرمایان نیز فشار وارد نشود و آن ها قید تولید را نزنند.

بازار داغ قالیشویی 
در آستانه نوروز

لیشــویی ســنت زیبــای  قا
ایرانی ها در آســتانه ســال نو  
اســت. با فرارسیدن اسفندماه 
ایرانیان بنا به رســمی دیرینه و 
شایسته به خانه تکانی مشغول 
می شوند و شستن قالی بخش 
مهمی از ســنت دیرینــه خانه 

تکانی است. 

وز عکس ر

رییس سازمان جهاد کشاورزی 
استان اصفهان:

برداشت صنایع  از 
زاینده رود باید به  حداقل 

برسد
رییس سازمان جهاد کشــاورزی استان 
اصفهان گفــت: طرح انتقــال آب خلیج 
فارس با هدف تامیــن آب پایدار صنایع 
اســت و امیدواریم با بهره برداری از این 
پروژه برداشــت صنایع از حوضــه زاینده 
رود به حداقل برســد و معادل این آب به 
بخش کشــاورزی تخصیص یابد.مهرداد 
مرادمند با اشــاره به آغاز عملیات اجرایی 
طرح انتقــال آب خلیج فارس به اصفهان 
اظهار داشــت: اجرای این پروژه می تواند 
به منابع آبی پایدار صنایع بیانجامد و تاثیر 

غیر مستقیم بر بخش کشاورزی دارد.
وی افــزود: امیدواریــم با بهــره برداری 
از این پروژه برداشــت صنایــع از حوضه 
زاینــده رود بــه حداقل برســد و معادل 
 ایــن آب به بخش کشــاورزی تخصیص 
یابد. رییس ســازمان جهاد کشــاورزی 
استان اصفهان تصریح کرد: طرح انتقال 
آب خلیج فارس به اصفهان صرفا با اهداف 
صنعتی و معدنی دنبال می شود و با تامین 
آب پایدار صنایع از ایــن طرح می توان به 
بخشی از نیاز کشــاورزی پاسخ داد.وی 
افزود: از ابتدای ســال زراعی جاری آبی 
به بخش کشاورزی تخصیص پیدا نکرده 
و امیدواریم با بارش های مطلوب پس از 

عید آب کشاورزی تامین شود.
گفتنی اســت؛ با راهبری وزارت صمت و 
سرمایه گذاری شرکت های بزرگ معدنی 
از جمله فــوالد مبارکه بــه زودی عملیات 
اجرایی آیین بهره برداری و شروع عمیات 
اجرایی طــرح انتقــال آب خلیج فارس 
و دریای عمان به اســتان های شــرقی و 
مرکزی کشور توســط رییس جمهور آغاز 
خواهد شــد.این ابرپروژه، با بهره مندی 
از تــوان متخصصان داخلــی و همچنین 
ظرفیت های بخش خصوصی توانمند، در 

زمان تحریم به اجرا خواهد درآمد.
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آگهی

مفاد آراء
12/94 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
برابــر آراء صادره هیــأت موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و 

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

مرجع قضائی تقدیم نمایند0
1( رای شــماره 13996030203412258 هیأت اول0 سید حسن مرتضوی نسب 
فرزند آقا محمدبشماره  شناسنامه343صادره از کاشان بشماره ملی 1261536959 
– ششدانگ یکبابخانه بمساحت  211/27 مترمربع بشماره27 فرعی ازپالک1567- 

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

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

)مالکیت رسمی( 
5( رای شــماره 13996030203401835 هیأت دوم . حسین حاجی بیکی فرزند 
حبیب بشماره شناســنامه155صادره از کاشــان بشــماره ملی 1262169860 
- ششــدانگ یکباب انبار کاهدان بمســاحت 58/40 مترمربع بشــماره10فرعی 
 مجــزی از باقیمانده 12 فرعی  ازپــالک6893- اصلی واقع در بخش 1 کاشــان  

 ) خریداری از احمد زاهدی و غیره  (
6( رای شماره 13996030203413237 هیأت اول . معصومه عسکری نیاسرفرزند 
 عباس بشماره شناســنامه1064صادره از کاشان بشــماره ملی 1261957725 - 
سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمســاحت  104/80مترمربع بشماره یک فرعی 
 از 8403 مجــزی از 8403  و مشــاعات 8333  - اصلی واقع در بخش 1 کاشــان  

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

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

از پالک 2- اصلی واقع در صالح آباد بخش2 کاشان )خریداری از حسین کوچی (
9( رای شماره139960302034012825 هیأت اول 0 حسین  ماندی  زاده فرزند 
علی محمد  شماره شناسنامه 6169 صادره از کاشان بشماره  ملی 1263374204- 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 102/45مترمربع بشماره 12125  فرعی مجزی  از 
5839 فرعی از پالک 2- اصلی واقع در صالح آباد بخش2 کاشان)مالکیت رسمی ( 

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

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

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

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

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

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

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

)خریداری از رضا رئیسی( 
17( رای شماره 139960302034011802 هیأت اول 0 ابوالفضل خوانساری  فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 11510  صادره از  کاشان  به شماره ملی 1263427596-  
سه دانگ از ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت165مترمربع بشماره 10349 فرعی 
مجزی از 413 فرعی از پالک 11- اصلی واقع در زیدی  بخش 2 کاشان)مالکیت 

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

فرعی از پالک 11- اصلی واقع در زیدی  بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی( 
20( رای شماره 139960302034001782 هیأت دوم 0 وحید زینلی دادگر فرزند 
نجات بشماره شناسنامه 1810 صادره از  کاشــان به شماره ملی 1262046467- 

ششدانگ یکباب مغازه بمساحت32/46 مترمربع بشماره 10353 فرعی مجزی  از 
2242 فرعی از پالک 11- اصلی واقع در زیدی  بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی( 

21( رای شــماره 139960302034014217 هیأت اول 0 نسرین عمو رمضانزاده  
فرزند کاظم بشماره شناسنامه 0 صادره از  کاشان  به شماره ملی 1250435099- 
ششدانگ یکباب مغازه  بمساحت31/40مترمربع بشماره 10366 فرعی مجزی از 

2242 فرعی از پالک 11- اصلی واقع در زیدی  بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی( 
22( رای شماره 139960302034012608 هیأت اول 0 سید حسن اخوان علوی  
فرزند مظفر بشماره شناسنامه 290  صادره ازکاشان به شماره ملی 1261742109- 
ششدانگ یکباب مغازه  بمســاحت20/13مترمربع بشماره 4474 فرعی مجزی از 
4101 فرعی از پالک 12- اصلی واقع در جمال آباد  بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی( 
23( رای شماره 139960302034002835 هیأت دوم 0 مصطفی واحدزاده زارع  
فرزند عباس بشماره شناسنامه 0  صادره از  کاشان  به شماره ملی 1250229881- 
ششدانگ یکباب ساختمان  بمساحت139/94مترمربع بشماره 4475 فرعی مجزی 
از 3089 و باقیمانــده 64 فرعی  از پالک 12- اصلی واقــع در جمال آباد  بخش 2 

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

)خریداری از ماشاهلل ناجی آبادی(
25( رای شــماره 13996030203402587 هیأت دوم 0عباس عربشاهی کاشی 
فرزند فرج اله  بشماره شناسنامه 210 صادره از کاشان بشماره ملی 1261344308-  
ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 306/40 مترمربع بشماره 6276  فرعی مجزی از 665 

فرعی از پالک 13 - اصلی واقع در دشت حکیم بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی( 
26( رای شــماره 13996030203401883 هیأت دوم. سعید حسین زاده خزاقی 
فرزند علی  بشــماره شناسنامه 4 صادره از کاشان بشــماره ملی 1263274668-  
ششدانگ یکبابخانه و باغچه بمساحت 230/50مترمربع بشماره 25510فرعی از 

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

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

واقع درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی(
29( رای شــماره 139960302034001610 هیــأت دوم. غالمرضــا نجفــی 
فر فرزند حســین علی  بشــماره شناســنامه 111 صادره از کاشــان بشماره ملی 
1262836980-  ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 36مترمربع بشماره25521فرعی  
 مجزی از 7028  فرعی از پــالک 15 - اصلی واقع درناجی اباد بخش 2 کاشــان

)خریداری از قاسم اخوندی رهقی( 
30( رای شــماره 139960302034008861 هیأت اول. فهیمه جعفری نیا فرزند 
مجتبی  بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان بشماره ملی 1250209870-  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 168/5مترمربع بشماره25522فرعی  از پالک 15 - اصلی واقع 

درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی(
31 ( رای شماره 139960302034001884 هیأت اول. الهه بهمنی فرزند حسین  
بشماره شناسنامه 120973 صادره از قم بشماره ملی 0381124533-  ششدانگ 
ساختمان بمساحت 100مترمربع بشــماره25527فرعی مجزی از 5305  فرعی از 

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

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

درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی( 
34( رای شــماره 139960302034012663 هیأت اول. مهــدی اکبریان فرزند 
اسماعیل  بشماره شناســنامه 0 صادره از کاشان بشــماره ملی 1251004849-  
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 74/65مترمربع بشــماره25566فرعی  مجزی از  

268 فرعی از پالک 15 - اصلی واقع درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی(
35( رای شماره 139960302034011994 هیأت اول. فاطمه اکبرزاده فرزند رحمت 
اله بشماره شناسنامه 5587 صادره از کاشان بشماره ملی 1263368387- ششدانگ 
قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان بمســاحت 174/9 مترمربع بشماره 25567 

فرعی از پالک 15 - اصلی واقع درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی( 
36( رای شــماره 139960302034013289 هیأت اول. مریم رئوفی نژاد فرزند 
 عباس  بشــماره شناســنامه 470 صادره از کاشان بشــماره ملی 126236330- 
سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 112/5 مترمربع بشماره25568فرعی 
مجزی از 3881   فرعی از پــالک 15 - اصلی واقع درناجی اباد بخش 2 کاشــان 

)مالکیت رسمی( 
37( رای شــماره 139960302034013288 هیأت اول. محمود شمشیری فرزند 
عباس  بشماره شناسنامه 44621 صادره از کاشان بشماره ملی 1260436268- سه 
دانگ از ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 112/5 مترمربع بشــماره25568فرعی 
 مجــزی 881   فرعی از پــالک 15 - اصلی واقــع درناجی اباد بخش 2 کاشــان

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

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

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

)خریداری از تقی آقا رضازاده( 
41( رای شــماره 139960302034003005 هیــأت دوم. محبوبــه چلــوی 
بیدگلی  فرزند محمد رضا  بشــماره شناســنامه 68 صادره از کاشــان بشــماره 
ملــی 1261877152- ششــدانگ یکباب ســاختمان بمســاحت 100مترمربع 
بشماره25584فرعی مجزی از 5793   فرعی از پالک 15 - اصلی واقع درناجی اباد 

بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی(
 42( رای شماره 13996030203403121 هیأت دوم. سید مهدی محسنی فرزند 
سید ابراهیم  بشماره شناسنامه 704 صادره از کاشان بشماره ملی1262035414- 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 143/90 مترمربع بشــماره 25611فرعی از پالک 

15 - اصلی واقع درناجی اباد بخش 2 کاشان)خریداری از محمد رضا جساس( 

43( رای شــماره 139960302034002407 هیأت دوم. حمــزه عزیزی فرزند 
میرزا مراد بشماره شناسنامه 3396 صادره از کاشان بشماره ملی 1262105595- 
ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 16مترمربع بشماره25612فرعی مجزی از5242   

فرعی از پالک 15 - اصلی واقع درناجی اباد بخش 2 کاشان)خریداری از عباسی( 
44( رای شــماره 139960302034013287 هیأت اول. حســین یوسفی  فرزند 
قدمعلی  بشماره شناســنامه 12 صادره از کاشان بشــماره ملی 1189618885- 
ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 99مترمربع بشماره25613فرعی مجزی از 2730 

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

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

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

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

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

)مالکیت رسمی( 
50( رای شماره 13996030203403091 هیأت دوم. حمید رضا طاهر زاده فرزند 
محمد تقی  بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان بشــماره ملی 1250066573-  
ششدانگ ســاختمان بمســاحت 160 مترمربع بشــماره 25618فرعی  از  پالک 

15 - اصلی واقع درناجی اباد بخش 2 کاشان)خریداری از حسین باباقربانی و غیره(
 51 ( رای شماره 139960302009699 هیأت دوم. محمد آهوئی نوش آبادی فرزند 
ناصر  بشماره شناسنامه 961 صادره از کاشــان بشماره ملی 1263487701-  سه 
دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 50/ 104مترمربع بشماره 25619فرعی  از  

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

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

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

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

اصلی -  واقع درناجی اباد بخش 2 کاشان)مالکین مشاعی ( 
56( رای شــماره 1399603020342508 هیأت دوم. ملیحــه وطنی فرزند رضا  
بشماره شناسنامه 868 صادره از کاشان بشــماره ملی 1263486770-  سه دانگ 
از  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 150 مترمربع بشــماره 25622فرعی  از  پالک 
15 - اصلی واقع درناجی اباد بخش 2 کاشان)خریداری از شرکت ابتکار یاوران کویر( 
57( رای شــماره 1399603020343503 هیــأت دوم. محمد یاســر رئیس زاده  
کاشانی فرزند اکبر  بشــماره شناســنامه 50160 صادره از کاشــان بشماره ملی 
1260491633-  ســه دانگ از ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 150 مترمربع 
 بشــماره 25622فرعی  از  پالک 15 - اصلی واقع درناجی اباد بخش 2 کاشــان

)خریداری از شرکت ابتکار یاوران کویر( 
58( رای شــماره 1399603020342917 هیأت دوم. فاطمه فاضل حسن آبادی  
فرزند علی  بشــماره شناسنامه 0 صادره از کاشان بشــماره ملی 1250531543- 
ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 98/95 مترمربع بشــماره 25623فرعی  از  

پالک 15 - اصلی واقع درناجی اباد بخش 2 کاشان )مالکین مشاعی ناجی اباد( 
59( رای شماره 13996030203413242 هیأت اول. حسین کاشانی ملکی  فرزند 
ناصر  بشماره شناسنامه981 صادره از کاشان بشماره ملی 1261847431- ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 119/45 مترمربع بشماره 25624فرعی  از  پالک 15 - اصلی 

واقع درناجی اباد بخش 2 کاشان )مالکین مشاعی ناجی اباد(
60( رای شــماره 13996030203412846 هیأت اول. مریم اکبرپورنیاسر  فرزند 
مهدی  بشماره شناســنامه0 صادره از کاشــان بشــماره ملی 1250157404- 
ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 100 مترمربع بشــماره 25625فرعی مجزی 
 از 5392 فرعــی از  پــالک 15 - اصلــی واقع درناجــی اباد بخش 2 کاشــان

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

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

)مالکین مشاعی ناجی اباد( 
63( رای شماره 13996030203414706 هیأت اول. حسین شادی  فرزند علی اکبر  
بشماره شناسنامه612 صادره از کاشان بشــماره ملی 1261882581- ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 132/13 مترمربع بشماره 25628فرعی از  پالک 15 - اصلی 

واقع درناجی اباد بخش 2 کاشان )مالکین مشاعی ناجی اباد( 
64( رای شماره 139960302034014717 هیأت اول. احمد اعتصامی راد فرزند 
ماشااله بشماره شناســنامه 0 صادره از کاشان بشــماره ملی 1262622654- سه 
دانگمشاع ازششدانگ یکبابخانه بمســاحت 114 مترمربع بشماره 25629فرعی 

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

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

15 - اصلی واقع درناجی اباد بخش 2 کاشان
67( رای شــماره 139960302034013181 هیأت اول. سید مرتضی بنی هاشم 
فرزند سید مجید بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان بشماره  ملی 1250136881-  
ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 88/33 مترمربع بشماره 7327 فرعی مجزی از 100 

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

)مالکیت رسمی(
69( رای شــماره 139960302034003398هیأت دوم. رضا عباس دوست فرزند 
علی آقا بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان بشــماره  ملی 1250221463-   سه 
دانگ از ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 151/55 مترمربع بشماره 7330 فرعی 
 مجزی از 146 فرعــی از پالک 23- اصلــی واقع در درب فین بخش2 کاشــان

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

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

 )مالکیت رسمی( 
72( رای شماره139960302034002393 هیأت دوم 0 احسان احمدی ونی فرزند 
علی  شماره شناســنامه 52445 صادره از کاشان بشــماره  ملی 1260514455- 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 237/85مترمربع بشماره 12119  فرعی مجزی  از 
1444 فرعی از پالک 33- اصلی واقع در فین کوچک بخش2 کاشان )خریداری از 

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

)مالکیت رسمی ( 
74( رای شماره139960302034013244 هیأت اول 0 محسن تقاعدی فینی فرزند 
نعمت اله  شماره شناسنامه 3833 صادره از کاشان بشماره  ملی 1261044669-  سه 
دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمســاحت 145/10مترمربع بشماره 12126  فرعی 
مجزی  از 1428 فرعی از پالک 33- اصلی واقع در فین کوچک بخش2 کاشــان 

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

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

 )خریداری از اسداله پهلوان فینی(
 77( رای شــماره139960302034001777 هیأت دوم 0 امیر برفی فرزند محمد 
شماره شناسنامه 845 صادره از تهران بشــماره  ملی 0047869070- ششدانگ 
یکبابخانه نیمه ساز  بمساحت 318/60مترمربع بشماره 12457  فرعی مجزی  از 106 

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

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

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

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

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

بخش2 کاشان )مالکیت رسمی ( 
83( رای شــماره139960302034012699 هیــأت اول 0 عبــاس عمه فینی 
فرزند حسن  شماره شناسنامه 6 صادره از کاشان بشــماره  ملی 1262867711- 
ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 195/5مترمربع بشــماره 12477  فرعی مجزی  
 از 809 فرعــی از پــالک 33- اصلــی واقع در فیــن کوچک بخش2 کاشــان

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

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

کاشان )مالکیت رسمی ( 
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86( رای شماره139960302034013245 هیأت اول 0 علی عزیزی پور فرزند رضا شماره 
شناسنامه 193 صادره از کاشان بشماره  ملی 126661920120-  سه دانگ از ششدانگ 
یکبابخانه  ) به استثنا بها ثمن اعیانی (بمساحت 172/50مترمربع بشماره 12479  فرعی 
مجزی  از 1660 فرعی از پالک 33- اصلی واقع در فین کوچک بخش2 کاشان )مالکیت 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

از پالک 34- اصلی واقع در فین بزرگ بخش2 کاشان)مالکیت رسمی(
 97( رای شــماره 1399603020344013701 هیــأت اول.عرفان لبــاف فریز هندی 
فرزندابراهیم بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان بشماره  ملی 0015234241 - ششدانگ 
قطعه زمین مشتمل بر اعیان بمساحت 179/65مترمربع بشماره 7920 فرعی مجزی از 881 

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

34- اصلی واقع در فین بزرگ بخش2 کاشان)خریداری از محمد حسین همایونی فرد(
99( رای شماره 139960302034403450 هیأت دوم.طاهره کیفی فینی فرزند محمود 
بشماره شناسنامه 89 صادره از کاشان بشماره  ملی 1262885851 -  ششدانگ یکدرب باغ 
محصور بمساحت1740/70مترمربع بشماره7933 فرعی مجزی از 739 فرعی از پالک 

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

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

34- اصلی واقع در فین بزرگ بخش2 کاشان)مالکیت رسمی(
102( رای شــماره 139960302034413448 هیأت اول.محمد رضــا مفرح زاد فرزند 
غالمرضا بشماره شناسنامه 3420 صادره از کاشان بشماره ملی 1263346723- چهاردانگ 
ازششدانگ یکبابخانه بمساحت181/85مترمربع بشماره7935فرعی مجزی  از 699 فرعی 

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

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

از پالک 34- اصلی واقع در فین بزرگ بخش2 کاشان)مالکیت رسمی(
105( رای شماره 139960302034401189 هیأت دوم.طاهره کیفی فینی فرزند محمود 
بشماره شناسنامه 89 صادره ازکاشان بشماره  ملی 1262885851- ششدانگ یکدرب باغ 
محصور بمساحت 1740/70مترمربع بشماره7933 فرعی مجزی از 739 فرعی از پالک 

34- اصلی واقع در فین بزرگ بخش2 کاشان)خریداری از عباس احترامی فینی(        
106( رای شــماره 1399603020344014592 هیــأت اول . طیبــه ســرخ رو فینی 
فرزندغالمرضا بشــماره شناســنامه 2صادره از کاشان بشــماره  ملی 1263007961-  
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 125/73مترمربع بشماره 7939 فرعی مجزی از 1547 فرعی 

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

34- اصلی واقع در فین بزرگ بخش2 کاشان)مالکیت رسمی(
108( رای شــماره 1399603020344014595 هیــأت اول . مهدی هاشــمی فینی 
فرزنداحسان بشماره شناسنامه 55 صادره از کاشان بشماره  ملی 1263021751-  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 112/36 مترمربع بشماره 7941 فرعی مجزی از 1547 فرعی از پالک 

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

34- اصلی واقع در فین بزرگ بخش2 کاشان)مالکیت رسمی( 
110( رای شماره 139960302034014265 هیأت اول . محمدرضا عطوفی کاشانی فرزند 

محمود بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشــان به شماره ملی 1250242347 –ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت143/89مترمربع بشــماره 1514 فرعی مجزی از 89 فرعی از پالک 

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

40- اصلی واقع در حسن آباد بخش2 کاشان )مالکیت رسمی(
112( رای شماره 139960302034010145 هیأت دوم . اکرم عیسی فرزند حسین بشماره 
شناسنامه 1062صادره از کاشان به شــماره ملی 1261887093 –ششدانگ یکبا بخانه 
بمساحت25/ 86مترمربع بشماره 7428 فرعی مجزی از 318 فرعی از پالک 45- اصلی 

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

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

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

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

)مالکیت رسمی( 
117( رای شماره 139960302034002251 هیأت دوم . ملک تاج مداح قزاانی فرزند احمد 
بشماره شناسنامه 33صادره از کاشان به شماره ملی 1262592569 –ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت75/ 254مترمربع بشماره 7432 فرعی مجزی از 1418 فرعی از پالک 45- اصلی 

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

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

438 فرعی از پالک 45- اصلی واقع در لتحر بخش2 کاشان)خریداری ازگیلدا قبادیان ( 
120( رای شــماره 139960302034006940 هیأت اول . فاطمه رمضان زاده  لتحری 
فرزند علی بشماره شناسنامه 0صادره از کاشان به شماره ملی 1250604001 –ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت75/ 170مترمربع بشماره 7434 فرعی مجزی از 6693 فرعی از پالک 

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

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

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

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

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

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

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

45- اصلی واقع در لتحر بخش2 کاشان) خریداری از  آقای فیضی خادم ( 
128( رای شــماره 1399603020343068 هیأت دوم . حمید رضا عباسی حسن آبادی  
 فرزند ماشااله بشماره شناســنامه 25صادره از کاشان به شــماره ملی 1262979481 – 
سه دانگ  از ششدانگ یکبابخانه بمســاحت93/10مترمربع بشماره 7443 فرعی مجزی 
از 363 فرعی از پالک 45- اصلی واقع در لتحر بخش2 کاشان) خریداری از  آقای فیضی 

خادم (
129( رای شــماره 1399603020343219 هیأت دوم . ابوالفضل قاســمی دوم لتحری  
 فرزند شعبان بشماره شناســنامه 26صادره از کاشان به شــماره ملی 1262863181 – 
سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت307/45مترمربع بشماره 7444 فرعی مجزی 
از 265 فرعی از پالک 45- اصلی واقع در لتحر بخش2 کاشان) خریداری از  منیر زینلی ( 

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

45- اصلی واقع در لتحر بخش2 کاشان) مالکیت رسمی (
131( رای شماره 1399603020343495 هیأت دوم . یداله جعفر زاده لتحری  فرزند صفر 
علی بشماره شناسنامه 32صادره از کاشان به شماره ملی 1262855756 – سه دانگ  از 
ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت190/20مترمربع بشماره 7445 فرعی مجزی از 7186 

فرعی از پالک 45- اصلی واقع در لتحر بخش2 کاشان) مالکیت رسمی ( 
132( رای شــماره 1399603020343495 هیأت دوم . منیر باقی لتحری  فرزند حسین 
بشماره شناسنامه 1399صادره از کاشان به شــماره ملی 1261040570 – سه دانگ  از 
ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت190/20مترمربع بشماره 7445 فرعی مجزی از 7186 

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

45- اصلی واقع در لتحر بخش2 کاشان 

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

پالک 49 - اصلی  واقع در صفی آباد  بخش2 کاشان ) خریداری ازعباس لطیفی مقدم( 
135( رای شماره 13996030203401686 هیات دوم . زینب رحیمیان   فرزند ابوالقاسم   
بشماره شناسنامه 8343 صادره از کاشان  به شــماره ملی 1263395945-   سه دانگ از 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت80/30مترمربع 15470 از 4351  فرعی از پالک 49 - اصلی  
واقع در صفی آباد  بخش2 کاشان ) خریداری ازعباس لطیفی مقدم و غالمحسین لطیفی( 

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

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

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

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

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

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

49 - اصلی  واقع در صفی آباد  بخش2 کاشان ) مالکیت رسمی ( 
142( رای شــماره 139960302034012600 هیات اول . مهدی رحمانی   فرزند حسن   
بشماره شناســنامه11460صادره از کاشان  به شــماره ملی 1263427091-  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت137/75مترمربع بشماره15486 فرعی مجزی از 489  فرعی از پالک 

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

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

واقع در صفی آباد  بخش2 کاشان ) مالکیت رسمی (
145 ( رای شماره 139960302034013442هیات اول . مهدی دانشمند فرزندعزیزاله 
بشماره شناسنامه308صادره از کاشان  به شماره ملی 1262335973-  ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت157/65مترمربع بشــماره15491 فرعی مجزی از 2264 فرعی از پالک 49 - 

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

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

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

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

) خریداری از محمدشش گوشه ای ( 
150( رای شــماره 13996030203402969 هیات دوم . فریده نیکبخت فرزند محمد 
مهدی  بشماره شناسنامه 845 صادره از گلپایگان  به شــماره ملی 1219431125- سه 
دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت96/60مترمربع 3154 فرعی مجزی از 1101 فرعی  

از پالک 53 - اصلی  واقع دریحیی آبادبخش2 کاشان ) خریداری از زهرا احمدی ( 
151( رای شماره 13996030203402970 هیات دوم . زهره نیکبخت فرزند محمدمهدی  
بشماره شناســنامه 98 صادره از گلپایگان  به شــماره ملی 1219790737- سه دانگ از 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت96/60مترمربع 3154 فرعی مجزی از 1101 فرعی  از پالک 

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

)خریداری از حسین حسین زاده ( 
153( رای شماره13996030203401878هیات دوم 0 عباس خاکی  فرزند علی بشماره 
شناسنامه 6 صادره از کاشان بشماره ملی 1263138195-  سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 248/50 مترمربع بشماره 5832 فرعی مجزی از  1884 فرعی  ازپالک 1- اصلی  

واقع درراوند بخش 4  کاشان)خریداری از حسین حسین زاده ( 
154( رای شماره139960302034012613هیات اول 0 مجید قطبی  فرزند حسین بشماره 
شناسنامه 21 صادره از کاشان بشماره ملی 1263244114-  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
306/49 مترمربع بشــماره 5833 فرعی مجزی از  1885 فرعی  ازپالک 1- اصلی  واقع 

درراوند بخش 4  کاشان)مالکیت رسمی ( 
155( رای شماره139960302034003153هیات دوم 0 زهرا سادات موسوی جوشقانی  
فرزند سید نظام بشماره شناســنامه 0 صادره از کاشان بشماره ملی 1250326771-   سه 
دانگ از  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 436/25 مترمربع بشماره 5834 فرعی مجزی از  

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

فرعی  ازپالک 1- اصلی  واقع درراوند بخش 4  کاشان )  خریداری از تقی اخالقی زاده ( 
157( رای شماره139960302034002474هیات دوم 0 اعظم نوروزی خزاقی  فرزند علی 
بشماره شناسنامه 438 صادره از کاشان بشماره ملی 1261188462- سه دانگ ازششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 446/95 مترمربع بشماره 1791 فرعی مجزی از  941 فرعی  ازپالک 

4- اصلی  واقع در خزاق  بخش 4  کاشان )  خریداری از حسین ارشدی ( 

158( رای شماره139960302034002473هیات دوم 0 شکراله ارشدی خزاقی  فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 358 صادره از کاشان بشماره ملی 1261187660-   سه دانگ 
از  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 446/95 مترمربع بشماره 1791 فرعی مجزی از  941 

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

)مالکیت رسمی(
 160( رای شماره 13996030203410181 هیات اول. محمد رضا شریفی فرزند حسین 
بشماره شناسنامه 1461صادره از کاشان بشماره ملی1261067053- دودانگ و بیست و 
پنج صدم دانگ از ششدانگ به انضمام  بهای ثمن اعیان و عرصه آن بمساحت148/55متر 
مربــع بشــماره3573  از 443 فرعی  ازپــالک 167- اصلــی  واقع در مــرق بخش 6  

کاشان)مالکیت رسمی( 
اصالحی( رای شماره 139960302034003368 هیأت دوم 0 اکرم منصوری راوندی فرزند 
حسن بشماره شناسنامه15615  صادره از تهران به شماره ملی 0058987381- ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 281/50مترمربع بشماره 5776 فرعی مجزی از 1858 فرعی از پالک 

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

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

م الف: 1100749 مهدی اسماعیلی طاهری  رئیس اداره ثبت اسناد وامالک کاشان
مفاد آراء

12/95 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد سند رسمی

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

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

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

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

م الف : 1099889 ابراهیم غفاری   رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار
مفاد آراء

12/96 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد سند رسمی

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

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

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

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

م الف : 1099987  ابراهیم غفاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار
مفاد آراء

12/97 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد سند رسمی

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

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

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

م الف: 1099446 اباذر مهیمن رئیس ثبت اسناد و امالک نایین
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حبیب اخالقی از جمله کشتی گیرانی بود که در المپیک ریو ناکام ماند. او در آخرین  بازی خود به کشتی گیر آلمانی باخت و هفتم شد. اخالقی به تازگی در این باره 
دست به افشاگری زد و گفت: »بعضی از کشورها در کشتی جایگاه باالیی دارند و قدرت مافیایی هستند. کشور روسیه که قدرت بالمانع است. بعضی کشورهای 
دیگر هم کرسی های مهمی دارند. مثال رییس کمیته داوران اتحادیه بین المللی، آلمانی است. یکی از کشتی گیران این کشور چند سالی است که با ناداوری مقابل 
کشتی گیران دیگر برنده می شود. در همان المپیک ریو 4 کشتی گیر را قربانی او کردند. هر بار با حق خوری او برنده می شود. در المپیک من 6 دقیقه جلوی او 
حمله کردم ولی نوبتی اخطار دادند. اخطار اول به من. اخطار دوم به او و این یعنی برنده شــدن او. مقابل حسن نوری در سال 2017 و طاهری در 2019 با همین 

روش کشتی گیر آلمانی را برنده کردند.«

مافیای عجیب آلمانی علیه کشتی گیران ایرانی!
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»مرادمند« جانشین مدافع مغضوب مجیدی می شود؟
آخرین باری که محمدحسین مرادمند فرصت بازی در ترکیب استقالل را به صورت فیکس پیدا 
کرد، آخرین حضور محمود فکری روی نیمکت استقالل در تقابل با مس رفسنجان بود و پس از 
ورود فرهاد مجیدی، مرادمند در بازی فوالد روی نیمکت نشست و در دقایق پایانی به ترکیب تیم 
اضافه شد؛ او در مصاف با پیکان همان فرصت چند دقیقه ای بازی با فوالد را هم به دست نیاورد 
و 90 دقیقه از روی نیمکت نظاره گر بازی همبازیان خود بود.اما شاید بهترین خبر برای مرادمند، 
کنار گذاشته شدن دانشگر باشد؛ بازیکنی که مقابل پیکان برای استقالل گلزنی هم داشت اما به 
دلیل مسائل انضباطی از لیست استقالل فعال خط خورده و در اختیار باشگاه قرار دارد، اتفاقی که 
می تواند فرصت را برای حضور دوباره مرادمند در ترکیب اســتقالل فراهم آورد.با این اوصاف باید 
سرمربی جوان اســتقالل از میان غالمی و مرادمند یک بازیکن را برای زوج دفاع میانی تیمش 
در کنار ســیاوش یزدانی انتخاب کند که باید دید تا روز دیدار با ماشین ســازی، مدافع سابق تیم 
فوتبال پدیده )شهر خودرو( می تواند خود را به کادرفنی جدید اثبات کند یا عارف غالمی که مقابل 
پیکان برای دقایقی به ترکیب استقالل آمد. استقاللی ها چهارشنبه در تبریز به مصاف تیم فوتبال 
ماشین سازی خواهند رفت و پس از آن استراحتی 17 روزه را برای تعطیالت نیم فصل پشت سر 

می گذراند.

»رحمتی« به دروازه شهر خودرو باز می گردد اگر ...
ضعف ساختار دفاعی و چند اشــتباه مهلک دروازه بان های شــهر خودرو در نیم فصل اول باعث 
شد تا مهدی رحمتی تمرینات پرفشار خود را برای بازگشــت به زمین آغاز کند تا این گونه هم به 
دروازه بان های تیمش شوک وارد کرده باشد و هم در صورت نیاز، خود نیز از دروازه تیمش حراست 
کند؛ حتی این مسئله باعث شد تا ســعید جاللی راد گلر دوم عنابی پوشان هم در نیم فصل اجازه 
خروج بگیرد و در حال حاضر، به جز میالد فراهانی دیگر گلر سرشناســی در لیست شهر خودرو 

دیده نمی شود.
رحمتی روز جمعه و در شــرایطی که بازیکنان باتجربه ای چون امین قاســمی نژاد هم در ترکیب 
بودند، برای روحیه دادن به دروازه بان تیمــش بازوبند کاپیتانی را در اختیــار او قرار داده بود اما 
کاپیتانی هم نتوانست در عملکرد دروازه بان شهر خودرو نقش آفرین باشد و  پدیده از جام حذفی 
کنار رفت.این که با گذشت دو هفته از پنجره نقل و انتقاالت زمستانی هنوز مهدی رحمتی خود به 
دروازه تیمش بازنگشته دلیل روشنی دارد؛مشــکالت عجیب و غریب مالکیتی پیش آمده و جو 
ناآرامی  که در تیم شهر خودرو وجود دارد باعث شد تا سرمربی جوان این تیم کارهای مهم تر را در 
اولویت خود قرار بدهد.به نظر از لحاظ روحی-روانی فعال مهدی رحمتی در شــرایطی نیست که 
بخواهد در درون دروازه تیمش بایســتد اما اگر این مشکالت رفع شود، دور نیست که رحمتی بار 
دیگر در قامت دروازه بان در لیگ حاضر شده و بیســتمین فصل متوالی تجربه بازی در باالترین 

سطح فوتبال ایران را کسب کند.

سناریوی تکراری: امیر روی سکو، سعید لب خط
چهارمین تجربه متوالی سکونشــینی امیر قلعه نویی روز جمعه و در دومین قسمت دربی استان 
کرمان رخ داد؛ او در تقابل با پرســپولیس، سپاهان و مس رفســنجان از روی سکوها تیمش را 
هدایت کرده بود و حاال در تقابل  با مس کرمان هم از روی ســکوهای ورزشــگاه شهید سلیمانی 
نکاتی را به بازیکنان تیمش گوشزد می کرد و پیش از بازیکنان، با سعید الهویی دستیار خود مطرح 
می کرد تا الهویی از فاصله نزدیک با زمین آن را به بازیکنان منتقل کند.در شرایطی که قلعه نویی به 
واسطه مصاحبه علیه داوران با محرومیت مواجه شده شاگردان او روز جمعه پس از دو شکست 
و یک تساوی، توانســتند طعم شــیرین پیروزی را در دقایق اضافی و پس از یک بازی سنگین 

و پرفشار بچشند تا با صعود به جمع 16 تیم برتر خود را مهیای ادامه حضور در لیگ برتر کنند.

پیروزی سپاهان و ذوب آهن در اولین گام رقابت های جام حذفی؛

صعود تیم های اصفهانی به مرحله یک هشتم

تیم های ســپاهان و ذوب آهن با برتری   سمیه مصور
مقابل حریفان راهی مرحله یک هشــتم 
نهایی رقابت های جام حذفی کشور شدند.مرحله یک شانزدهم نهایی 
رقابت های جام حذفی کشور روز پنجشنبه و جمعه پیگیری شد. در این 
مرحله تیم ذوب آهن مقابل تیم شهرخودرو)پدیده( قرار گرفت و تیم 
سپاهان به مصاف تیم مس کرمان رفت که این دو دیدار با پیروزی دو 

تیم اصفهانی به پایان رسید.
ذوب آهن با فاصله 3 ماه، یک بار دیگر و این بــار در جام حذفی و باز 
هم در اصفهان مقابل شــهرخودرو به میدان رفت و این تیم را شکست 
داد تا پس از گذشت 3 هفته از آغاز کار مجتبی حسینی در ذوب آهن، 
سبزپوشــان اصفهانی دومین پیروزی پیاپی خود را جشــن بگیرند. 
ذوبی ها که در هفته پنجم لیگ برتر با شهرخودرو روبه رو شده و مقابل 
این تیم شکســت خورده بودند در جام حذفی به دنبال جبران مافات 

بوده و به خواسته خود رسیدند.
ذوب آهن  در این بازی  فرصت طلب تر از قبل ظاهر شد و طعم پیروزی را 
چشید. حسینی در این دیدار تیمش را با 2 تغییر نسبت به بازی مقابل 
ماشین ســازی، راهی میدان کرده و آرایــش هجومی تری به تیمش 

داده بود. استفاده از میالد جهانی، رضا محمودآبادی و رضا حق دوست 
جلوتر از زوج حدادی فر-ســلطانی مهر به عنوان هافبک های هجومی 
ذوب آهن در  این بازی دوندگی خــط میانی این تیم را افزایش داده و 

باعث باال رفتن توان هجومی سبزپوشان شده بود.
ذوب آهن مقابل شهر خودرو بازی منطقی را ارائه داده و اگر چه نمایش 
چندان باکیفیتی ارائه نداد؛ اما مزد فرصت طلبی بیشــتر خود را گرفت 
تا شاگردان حســینی راهی مرحله یک هشتم نهایی رقابت های جام 

حذفی کشور شوند.
تیم سپاهان نیز در مرحله یک شانزدهم نهایی مقابل تیم مس کرمان 
صف آرایی کرد  که شــاگردان محرم نوید کیا  در یــک دیدار جذاب و 
نفس گیر، موفق شدند در واپسین ثانیه های وقت های اضافه شاگردان 
ربیعی را با نتیجه 2 بر یک شکست داده و راهی دور بعد شوند. طالیی 
پوشان که در لیگ برتر با پرسپولیس صدرنشــین هم امتیاز بوده و در 
 یک قدمی صدر جدول به ســر می برند و یکــی از جدی ترین مدعیان

 قهرمانی به شــمار می آیند، عالوه بر لیگ در جام حذفی نیز به دنبال 
 قهرمانــی هســتند و در نخســتین گام از فصل جدیــد  رقابت های 
جام حذفی نیز با یــک برد دراماتیــک به مرحله یک هشــتم نهایی 

رقابت ها صعود کردند.
سپاهان این روزها حال و روز خوبی داشته و رفته رفته به اوج نزدیک 
می شود. این تیم که در ابتدای فصل فوتبال زیبایی بازی می کرد اما در 
نتیجه گیری مشکل داشت، اکنون به مرز پختگی رسیده و عالوه بر ارائه 
یک فوتبال دلچسب، در نتیجه گیری نیز موفق عمل می کند؛ با این حال 
سپاهان جمعه شب همان تیم  همیشگی نبود  و به سختی پیروز شد.

 تیم های آلومینوم اراک، پرسپولیس تهران، استقالل تهران، نساجی 
مازندران، ملوان، شــاهین بندر عامری بوشهر، خیبر خرم آباد، گل گهر 
سیرجان، خوشــه طالی ساوه، پارس جنوبی جم، قشــقایی شیراز و 
فوالد خوزســتان دیگر تیم هایی بودند که توانســتند با برتری مقابل 
حریفانشان در مرحله یک شــانزدهم نهایی رقابت های جام حذفی 
 فوتبال جــواز حضور در مرحله یک هشــتم نهایی را به دســت آورند. 
در تنها دیدار باقی مانده از مرحله یک شانزدهم نهایی تیم صنعت نفت 
آبادان به مصاف تیم پارسه تهران می رود تا تکلیف آخرین تیم صعود 
به مرحله یک هشــتم نهایی جام حذفی مشخص شود. فصل جاری 
رقابت های جام حذفی کشــور بعد از پایان تعطیالت نوروزی از ســر 

گرفته می شود.

رییس هیئت کشــتی اســتان اصفهان  در رابطه با 
فعالیت های هیئت کشتی در ســال 99 اظهار کرد: 
اواخر ســال 9۸ بیماری کرونا در ایران شیوع پیدا 
کرد و فعالیت های ورزشــی تعطیلی شد که کشتی 
از این قضیه مستثنی نبود، سال 99 را نیز با بحران 
کرونا آغاز کردیم و هنوز اجازه فعالیت به این رشته 
داده نشــده اســت.مصطفی میرزایــی ادامه داد: 
هیئت کشــتی اســتان اصفهان در این مدت بیکار 
نبود و کارهای عمرانی انجام دادیم، ساخت و ساز 
خانه های کشتی در شهرســتان های استان شروع 
شده و سال گذشــته در اصفهان بازسازی و ترمیم 
سالن تختی را شــروع کردیم که در حال حاضر به 
اتمام رســیده و آن را افتتاح خواهیــم کرد.رییس 
هیئت کشتی اســتان اصفهان با بیان این که اکثر 
شهرستان های ما شروع به ساخت خانه های کشتی 
کردند، تصریح کرد: کشتی اجازه فعالیت ندارد، اما به 

تیم های منتخب برنامه دادیم که به صورت انفرادی 
تمرین کنند. سال 97 اســتعدادیابی را در اصفهان 
شروع کردیم و ورزشکاران را زیر نظر مربیان منتخب 
قرار دادیم که ســال 9۸ در بخش استعدادیابی به 
عنوان هیئت نمونه معرفی شدیم و در رده های پایه 
آزاد و فرنگی ورزشکاران کسب عنوان اولی داشتند و 
به اردوی تیم ملی دعوت شدند.میرزایی در خصوص 
فعالیت های هیئت کشتی در بخش بانوان، خاطر 
نشان کرد: ششــم اســفند ماه تیم کشتی آلیش 
بانوان اصفهان برای اولین بار در تاریخ ورزش استان 
به مقام نایب قهرمانی رسید. یکی از سیاست های 
کالن هیئت کــه تدوین کردیم، ســرمایه گذاری در 
بخش کشــتی بانوان است و ســال گذشته هانیه 
قدرتی پور از اصفهان به مســابقات جهانی کشتی 
آلیش اعزام شــد و برای اولین بار در تاریخ ورزش 
ایران با تیم ملــی عنوان قهرمانی جهان را کســب 

کردند. در بخش کشتی کالسیک و داوران هم افراد 
خوبی را داریم که نشان می دهد نگاه ویژه ای به حوزه 
بانوان شده است.وی با اشاره به اینکه برخوردها در 
کشتی زیاد است، گفت: در اکثر مواقع کشتی گیران 
رو در رو با یکدیگر هســتند که دم و بازدم در صورت 
هر دو نفر انجام می شــود، اما هیئت کشتی استان 
اصفهان با ارگان های مختلف نامــه نگاری کرد که 
تاثیر گذار بود و در سال جدید بازگشایی سالن های 
کشتی را خواهیم داشت. شهرستان و سالن هایی 
که می خواهند فعالیت خود را شروع کنند به زودی 
مجوز آن داده خواهد شد و دوباره کشتی در سطح 

اصفهان جاری می شود.

رییس هیئت کشتی استان:

کشتی بار دیگر در سطح اصفهان جاری می شود

خبر روز

هافبک هلندی لیورپول:
امیدوارم درخشش »محمد صالح« تداوم داشته باشد

لیورپول در این فصل و به خصوص در لیگ برتر عملکرد درخشانی نداشته و قادر به تکرار موفقیت 
های فصل قبل خود نبوده اســت؛ اما محمد صالح با زدن 17 گل در صــدر جدول بهترین گلزنان 
فصل لیگ برتر قرار داشته و از شانس قابل توجهی برای دریافت جایزه کفش طال برخوردار است. 
جینی واینالدوم ابراز امیدواری کرد این روند تا پایان فصل نیز ادامه یافته و محمد صالح همچنان 
در گلزنی برای لیورپول موفق عمل کند.هافبک هلندی لیورپــول گفت:»عملکرد محمد صالح تا 
اینجای فصل که شگفت انگیز بوده است. من امیدوارم محمد صالح  در ادامه فصل نیز همین روند 
را تکرار کرده و موفق به باز کردن دروازه حریفان شــود، زیرا اینگونه کسب پیروزی برای لیورپول 
آسان تر خواهد بود. نمایش محمد صالح  در این فصل درخشان بوده و او همیشه در تالش برای 
گلزنی و قرار دادن خود در موقعیت است و به نظر من عملکرد این بازیکن شگفت انگیز بوده است.

محمد صالح تا اینجا موفق به زدن 25 گل در فصل جاری بوده که کارنامه ای فوق العاده محسوب 
می شود. متاسفانه در این فصل لیورپول قادر به استفاده از همه موقعیت های گلزنی خود نبوده 
اســت. البته همین که فرصت گلزنی ایجاد کنید به شــما حس خوبی می دهد، اما گاهی اوقات 

ناامید کننده است که شما موقعیت های خود را تبدیل به گل نمی کنید«.

رقم فروش »رونالدو« 29 میلیون یورو است
حذف یوونتوس از مرحله یک هشــتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا موجب آغاز یک ماجرا شــد که 
تاثیر مســتقیم روی رئال مادرید خواهد داشت . کریســتیانو رونالدو می خواهد دوباره پیراهن 
سفیدپوشان را بر تن کند و پس از سه فصل مجددا در این تیم پا به توپ شود. با این حال بازگشت 
ستاره پرتغالی به پایتخت اسپانیا بعید به نظر می رســد چون مادرید نمی تواند به خاطر شرایط 

اقتصادی که دارد هزینه کند.
 در یک بررسی توسط کوریه دلو اسپورت مشــخص شد باشگاه یوونتوس با چه رقمی باید ستاره 
خود را بفروشــد. بانوی پیر باید حداقل رقم را 29 میلیون یورو قرار بدهــد چون نمی خواهد در 
این رابطه ضرر کند. یوونتوس سه ســال پیش 115 میلیون یورو برای انتقال رونالدو هزینه کرد و 
تاکنون ۸۸ میلیون یورو به دست آورده اســت. به همین خاطر 29 میلیون یورو اختالف می ماند 
که می تواند رقم فروش کریســتیانو باشــد. با توجه به این که مهاجم پرتغالی 36 ساله است و 
دستمزد باالیی دارد این رقم می تواند خیلی زیاد باشــد؛ اما به خاطر عملکردی که دارد هر تیمی 

در جهان خواهان اوست.

چلسی به دنبال معاوضه بزرگ با بایرن
کینگســلی کومان حاضر به تمدید قرارداد بلند مدت خود با بایرن مونیخ نشــده است و به نظر 
می رســد که این بازیکن هم در مســیر داوید آالبا گام برمی دارد.کومان مشــتریان زیادی دارد؛ 
ســیتی مدت هاســت که به دنبال جذب این بازیکن فرانســوی است و منچســتر یونایتد هم 
 مشتری این بازیکن شــده اســت؛ اما چلســی راه دیگری را در پیش گرفته که به نظر می رسد 

موفق تر خواهد بود.
دیلی میل نوشت که توماس توخل با معاوضه پولیسیچ با کومان موافقت کرده است تا جایی که 
بایرن پیش از این به جذب هافبک آمریکایی چراغ سبز نشان داد و توخل در اندیشه معاوضه این 
بازیکن با کومان است.پولیسچ بعد از درخشش در بوروسیا دورتموند راهی چلسی شد تا جایگزین 
ادن هازارد درتیم شود. این بازیکن در دوران توخل کمتر فرصت بازی پیدا کرده است و همین باعث 
شده تا احتمال جدایی او زیاد باشد.از دورتموند و بایرن مونیخ به عنوان مشتری های جدی این 
بازیکن سخن به میان آمده و در شرایط کنونی توخل پیشنهاد معاوضه او با کومان را داده است که 

بعید به نظر می رسد با موافقت باشگاه بایرن همراه شود.

فوتبال جهان

قهرمان کشتی آزاد: 

برگزاری مصاف انتخابی 
برای من خوشایند بود

قهرمان کشتی آزاد جهان و المپیک در مورد 
شرایط خود در اردوهای تیم ملی و اهدافش 
در آینده گفت: خدا را شــکر تمرینات به نحو 
خوبی در حــال انجام و تمرینــات  کادر فنی 
نیز متفاوت اســت. با توجه به شــناختی که 
دارند و برنامه ریزی که از قبل کردند به دنبال 
این هســتند که برای هر یک از کشتی گیران 
برنامه  خاصــی را به جهت رســیدن به اوج 
آمادگی به اجــرا در بیاورند.حســن یزدانی، 
عضو تیم ملی کشــتی آزاد کشورمان در وزن 
۸6 کیلوگرم در مورد نحوه تمرینات کادر فنی 
تیم ملی  اظهار کرد: تیم ملی در سال 2019 نیز 
به سرمربی گری غالمرضا محمدی این شیوه 
تمرینات را انجام داد و نتیجه قابل قبولی نیز 
به دســت آمد.یزدانی در مورد اختیارات کادر 
فنی در تیم های ملــی و برگزاری رقابت های 
انتخابی تصریح کرد: در جایی سرمربی تیم 
حق دارد که برای کشــتی گیران برنامه ریزی 
کند و اینکه چه کسی چه کاری را انجام دهد و 
یک جایی هم یکسری قوانین است که باید 
اجرا شود.وی ادامه داد: اگر انتخابی استمرار 
داشته باشد و همه از فیلتر این مسابقات رد 
شوند، خیلی بهتر است چراکه دست سرمربی 
بازتر می شود. البته در انتخابی سال های قبل 
داشتیم کسانی را که اول شدند؛ اما نتوانستند 
آنطور که بایــد نتیجــه الزم را در رقابت های 
جهانی یا المپیــک بگیرند ولی من معتقدم 
که با گذاشتن مســابقات انتخابی می توان 
از حاشــیه ها کمتر کرد .دارنــده مدال طالی 
المپیک ریو تصریح کرد: برای من خوشایند 
بود که انتخابی وزن ۸6 کیلوگرم زودتر برگزار 
شود تا بتوانم تمرکز بیشتری داشته و بتوانم 
فکر کنم چراکه کشــتی گیری هستم که هم 
ســهمیه این وزن را گرفته ام و اگر بخواهم تا 
دو ماه از قبل از المپیک در فکر این باشم که 
انتخاب می شــوم یا نه، قطعــا برنامه ریزی 
برایم سخت می شــد و فکر و ذکرم انتخاب 
شدن بود و وقتی برای پرداختن به حریفان 

خارجی خود نداشتم.

سپاهان این روزها حال و روز خوبی داشته و رفته رفته به 
اوج نزدیک می شود. این تیم که در ابتدای فصل فوتبال 
زیبایی بازی می کرد اما در نتیجه گیری مشکل داشت، 
اکنون به مرز پختگی رسیده و عالوه بر ارائه یک فوتبال 

دلچسب، در نتیجه گیری نیز موفق عمل می کند

مستطیل سبز

م
سنی

س: ت
عک

وز عکس ر

 نشان کاروان ایران 
در المپیک توکیو 

انتخاب شد
جام ارجان به عنوان نشان کاروان 
ورزشــی ایــران در المپیک 2020 
توکیو انتخاب شــده اســت.  این 
نشان با الهام از موتیف مشعل که 
از نقش های جام ارجان استخراج 
و با رنگ های پرچم تلفیق شــده، 

طراحی شده است.
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فرهنگ سازی سفر سالم  با انتشار طرح های»سفر ایمن«
رییس اداره گردشگری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان از تهیه و تدوین طرح 
های»سفر ایمن« در راستای فرهنگ سازی برای سفر سالم خبر داد.علیرضا مساح با اشاره به انتشار 
طرح های سفر ایمن در فضای مجازی، اظهار داشــت: با توجه به شرایط فعلی و ابعاد مختلف ایام 
کرونایی، اداره گردشگری وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان تصمیم به 
تهیه و انتشار طرح های»سفر ایمن«  گرفت.وی افزود: با توجه به اینکه ممکن است در دوره کرونا، 
ســفری به اجبار پیش بیاید که الزم بوده نکاتی رعایت شود بنابراین در این راستا با  انجام تحقیقات 
صورت گرفته، محتوای»سفر ایمن« تهیه شــد.رییس اداره گردشگری سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شهرداری اصفهان تصریح کرد: در طرح سفر ایمن تالش شــده با ترکیب جاذبه جلوه های 
ویژه تصویری با چاشنی طنز،  انتقال پیام به شکل بهتری به مخاطب صورت گیرد.مساح ادامه داد: 
پیام های تهیه شده مطابق با دستورالعمل های سازمان جهانی گردشگری)unwto(، وزارت میراث 
فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و همچنین پروتکل های بهداشتی جهانی است.وی با اشاره به 
تهیه 20 کلیپ در این طرح گفت: در این کلیپ ها آموزش های مختلف گنجانده شده که به طور نمونه 
به مردم آموزش داده می شود که  برای خرید در شرایط کرونایی و با وجود محدودیت ها، چه مواردی 
را رعایت کنند.وی با اشاره به اینکه توسعه فرهنگ گردشگری و فرهنگ سازی از جمله وظایف اداره 
گردشگری است، خاطرنشان کرد: انتشار کلیپ های »سفر ایمن« به معنای تشویق به سفر نیست 

بلکه فرهنگ سازی کلی را در بر می گیرد.

تقدیر از منطقه ۵ شهرداری برای مدیریت هوشمند مصرف انرژی
مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان گفت: شرکت توزیع نیروی برق اصفهان با اهدای لوح تقدیر از این 
منطقه به علت رویکرد شایسته در مدیریت هوشمند مصرف انرژی و کاهش مصرف انرژی الکتریکی 
در ساعات اوج بار تجلیل کرد.احمد رضایی اظهار کرد: مدیریت مصرف انرژی ویژه مشترکان اداری 
شرکت توزیع نیروی برق از مدیریت منطقه پنج شــهرداری به علت صرفه جویی در مصرف انرژی و 
اجرای سامانه هوشمند کنترل انرژی تقدیر کرد.وی خاطرنشــان کرد: بر اساس ارزیابی و مقایسه 
میزان برق مصرفی مشترکان اداری طی پنج سال گذشته این سومین سالی است که این منطقه جزو 
ادارات برتر انتخاب می شود.مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان افزود: این پویش هرساله با هدف 
نهادینه سازی و گسترش فرهنگ مدیریت بهینه مصرف برق از سوی این شرکت اجرا می شود.وی 
تاکید کرد: در ابتدای سال ۱۳۹۹ با هدف نهادینه سازی فرهنگ صحیح مصرف، برنامه ریزی در راستای 
کاهش پیک بار و همچنین مشارکت و همسویی در کاهش مصرف، چراغ های کم مصرف معابر منطقه 
با فوق کم مصرف جایگزین شده و با ساماندهی تعرفه ها، حذف توان راکتیو و نصب خازن و احداث 

نیروگاه های خورشیدی با ۱۵ کیلو وات در منطقه در دستور کار قرار گرفت.

بازگشایی مسیر تردد وسایل نقلیه در ایستگاه متروی شاهد
مدیر عامل سازمان عمران شهرداری اصفهان از پیشرفت 2۷ درصدی احداث اسکلت ایستگاه مترو 
شاهد خبر داد و گفت: ترافیک در این محدوده به حالت قبل باز گشته است.مجید طرفه تابان اظهار 
کرد: قیر پاشی و آسفالت الین غربی ایستگاه شاهد انجام شده اســت.وی ادامه داد: با انجام این 
عملیات، ترافیک خیابان به حالت قبل از اجرای پروژه باز گشــته و ادامه فعالیت، با کمترین تداخل 
اجرای عملیات عمرانی با عبور و مرور شهروندان انجام می شود.مدیر عامل سازمان عمران شهرداری 
اصفهان ادامه داد: برای آماده سازی الین غربی ایســتگاه متروی شاهد، حدود ۱۳0 تن آرماتور مورد 
استفاده قرار گرفته که میزان بتن مورد نیاز الین غربی حدود چهار هزار و ۱00 تن بوده است.وی ادامه 
داد:عملیات اجرایی سازه نگهبان، خاک برداری و ســازه ایستگاه شاهد واقع در خط دو قطار شهری 
اصفهان با توجه به فضاهای موجود، شرایط ترافیکی و تاسیساتی محل به صورت روش اجرای سازه 

معکوس »top_down« انجام شده چرا که در این روش تداخل ترافیکی و زمان اجرا کمتر است.

با هدف حفظ ریه اصفهان صورت گرفت؛

ایجاد و کاشت باغ های موضوعی در ناژوان

شهردار اصفهان گفت: نگاه شــهرداری اصفهان به ناژوان توسعه منطقی 
همراه با رویکرد گردشــگری اســت. به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای 
شهرداری اصفهان، ساخت هشت باغ موضوعی در ناژوان با هدف حفظ ریه 
اصفهان آغاز و انجام شد. برای ایجاد این باغ های موضوعی، ۵0 هزار متر 
مربع تملک و بیش از ۴0 هزار اصله درخت و درختچه کاشته شده است. باغ 
گیاهان دارویی، باغ شکوفه ها، باغ توتستان، باغ هزار گل، باغ های خرمالو 

و به از جمله این باغ ها هستند.
قدرت ا...نوروزی در مراســم بهره برداری از طرح های فضای سبز ناژوان 
گفت: اصفهان ظرفیت های طبیعی زیادی برای توسعه گردشگری دارد که 

از دیگر سرمایه های آن می توان به کوه نخودی اشاره کرد.
شهردار اصفهان به ویژگی های طبیعی ناژوان اشاره و اظهار کرد: این مکان 
همواره در مسیر توسعه برای تقویت زیست طبیعی بوده است که به همین 
سبب، ایجاد هشت باغ موضوعی جدید در دستور کار شهرداری قرار گرفت 
چراکه این نقطه تفرجگاه همه اقشار و گروه هاست و باید هویت اصفهان با 
آن شناسانده شود. وی حفاظت از ناژوان را مهم خواند و گفت: بخش های 
تفریحی ناژوان قابلیت توســعه بیشــتر را دارد و باید عالوه بر توسعه بر 

حراست از طبیعت آن هم تاکید داشته باشیم. 
نوروزی، شهرداری، شــهروندان و مالکان زمین های ناژوان را سه گروه 
مسئول در حفاظت از ناژوان برشمرد و گفت: شــهرداری به عنوان محور 

هماهنگ کننده باید در این بین نقش آفرینی داشته باشد.
وی افزود: ناژوان از ســوی مدیریت های مختلف اعــم از اداره کل جهاد 
کشاورزی، استانداری، اداره کل راه و شهرسازی و شهرداری اداره می شود 
اما مردم بیش از همه این ها می توانند در سرنوشت و توسعه ناژوان نقش 

داشته باشند.
شــهردار اصفهان با بیان اینکه اگر قرار اســت اقداماتی در ناژوان انجام و 
مصوبه شورای عالی شهرسازی اجرایی شود، باید در راستای تثبیت حقوق 
مالکانی باشــد که به صورت آبا و اجدادی در اینجا زندگی می کنند، گفت: 
سیاست هایی که در ناژوان طی این دوره مدیریت شهری تسری پیدا کرده 

در آینده هم ادامه پیدا می کند.
وی نگاه شهرداری به ناژوان را توسعه منطقی با رویکرد گردشگری عنوان 
کرد و افزود: یکی دیگر از رویکردهای ما توجه به گردشگری کوه نخودی 
است که براساس برنامه ریزی ها برای تاثیرگذاری در عرصه توریسم به سه 
سال زمان نیاز دارد.  نوروزی از ایجاد تله سیژ، تله کابین یا سایر فناوری های 
گردشگر محور در دامنه کوه قائمیه و کوه آتشگاه سخن گفت و افزود: در این 
ارتباط مذاکراتی صورت گرفته که در صورت نتیجه و هماهنگی با نهادهای 

الزم اجرایی خواهد شد. 
وی با تاکید بر اینکه باید حقوق مالکانه کشاورزان در ناژوان محترم شمرده 
شــود، تصریح کرد: برای این مهم باید همکاری و تعامل بین شهرداری 

اصفهان و صنف کشاورزان افزایش یابد. همچنین از فضا و امکانات ناژوان 
می توان برای تحقیقات و پژوهش های حوزه کشاورزی و گیاه شناسی 

نیز بهره برد.

امسال ده ها هزار درخت در ناژوان کاشته شد
همچنین در ادامه این مراسم، سید رسول هاشمیان هزینه های اجرایی 
برای ایجاد باغ های موضوعی و طرح های گردشگری و ارتباطات ناژوان را 
بالغ بر ۴20 میلیارد ریال عنوان و اظهار کرد: امروز طرح هایی در ناژوان به 

بهره برداری رسید که در حوزه فضای سبز و ارتباطات کارکرد دارد.  
وی ادامه داد: ناژوان دارای ذخایر درخت زیادی است، اما طی سال های 
اخیر به دلیل خشکسالی شاهد کاهش ذخایر درخت در ناژوان بوده ایم، از 
این رو مقرر شد اراضی در حال تملک و موجود ناژوان به باغات موضوعی 
تبدیل شود.مدیر طرح ســاماندهی ناژوان با بیان اینکه سیاست شهردار 
اصفهان در ناژوان اقدامات بر مبنای احترام به طبیعت و تعامل با ســایر 
ارگان ها بوده است، گفت: برای این مهم کمیته عالی ناژوان تشکیل و امور 
الزم مدیریت شد که در همین راستا، با هماهنگی سازمان پارک ها، ایجاد 

باغ های موضوعی کلید خورد.
وی ادامه داد: توتســتان حضرت مرتضی علی )ع( به وســعت 22 هزار 
مترمربع با صرف هزینه ای بالغ بر ۱۸0 میلیارد ریال آماده افتتاح است، باغ 
شکوفه ها نیز یادبود سرداران شهید سرافراز اصفهان با هزینه ای بالغ بر ۶۵ 
میلیارد ریال آماده بهره برداری است، ضمن اینکه عملیات اجرایی مجموعه 

گل های رز و باغ گیاهان دارویی آغاز شد.

طرح اهدای درخت به باغ داران برای نخستین بار
هاشمیان با اشــاره به اینکه امســال با هماهنگی مدیر جهاد کشاورزی 
شهرستان اصفهان طرح اهدای درخت به باغداران برای نخستین بار انجام 
شد تا این درختان توسط باغداران در باغات خصوصی ناژوان کاشته شود، 
گفت: از ناژوان هزار و 200 هکتاری، ۳00 هکتار در اختیار شهرداری است و 

مابقی مربوط به باغ داران است.
وی از کاشت ده ها هزار درخت در ناژوان در سال جاری خبر داد و گفت: ۵2 
کیلومتر مادی در ناژوان وجود دارد که در ایام جاری بودن آب در بستر زاینده 
رود هزاران درخت در مجاورت آنها کاشته شد و اکنون نیز درصدد هستیم 
ریه شهر اصفهان روز به روز حفاظت شده و از شرایط مطلوبی برخوردار باشد.

مدیر طرح ساماندهی ناژوان افزود: اطلس باغ پرندگان و اطلس محالت 
ناژوان آماده شده است، همچنین نخستین تور مجازی مراکز گردشگری 

شهر به دست شهردار اصفهان کلید  خورد. 

با مسئولان
س: ایمنا

عک

تحدیدحدودعمومی

12/98 پیروآگهی های نوبتی و بموجب ماده 14 قانون ثبت اســناد تحدید 
 حدود قســمتی از امالک بخشــهای یک الی چهار حوزه ثبتی کاشان در 
تاریخ های تعیین شــده ذیل بعمل خواهد آمد وتحدید حدود امالک راس 

ساعت 8 صبح  هر روز انجام خواهد شد0 
امالک و ابنیه بخش یک کاشان

 1 فرعــی از پــالک 5722 –  اصلی واقــع در طاهر منصور . ســیدجواد 
حجتی نیا–  ششدا نگ یکباب هشت و داالن 

شماره های فرعی از پالک 5018 – اصلی واقع در گلچقانه
1 فرعی ازپالک 7749– اصلــی واقع درمیدان امیــر . محمدرضا زارع -  
ششدانگ قسمتی از یکبابخانه بمساحت 80 /9  متر مربع )  قباًل کوچه بوده  (
8585–  اصلــی واقع در ســرپله . علی افالکی–   ششــدانگ یک قطعه 
زمین محصور  بمساحت 24/33  متر مربع                                                                                                                                                   

1400/1/14    
امالک و ابنیه بخش دو کاشان

 12100 فرعــی از پــالک 2 –  اصلی واقــع در صالح آباد . ســیدعباس 
ابن رسول–  ششدا نگ یک قطعه زمین و انباری  بمساحت 2570/50   متر 

مربع مجزی از 874 فرعی                                                                       
شماره های فرعی مجزی از 498 فرعی از پالک 11 اصلی واقع در زیدی

10302 – محمدصــادق افتخــاری نیــا و زینــب شــاهمیری 
برزکی–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 164/90 متر مربع                                                                                                                                                      

            1400/1/15   
 10322–  عباس دشــت ناجی آباد–  ششــدانگ قطعه زمین بمســاحت

 97 /231 متر مربع  
10327–  غالمرضا موبد–  ششدا نگ یک قطعه زمین مثلث شکل بمساحت 

80 /8 متر مربع           
1400/1/16 

10329–  سیدحسین شیرکمر–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 143/30 
متر مربع  

6248 فرعی از پالک 13 – اصلی واقع در دشت حکیم . محمدرضا مهدویان 
مفرد -  ششدانگ قسمتی از یکبابخانه بمساحت 10/20 متر مربع                                                                                             

1400/1/17 
شماره های فرعی از پالک 33- اصلی واقع در فین کوچک

12108– محمد ایزدی کیا - ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 45 مترمربع 
12113–  اسماعیل جعفرزاده آرانی - ششدانگ قسمتی از خانه باغ بمساحت 

83/14 متر مربع 
12114- علی اکبر رویان- ششــدانگ یکدرب باغ بمســاحت 1089/69 

مترمربع مجزی از1646 فرعی
1400/1/18 

12115- مولودسادات ناصری نژاد قمصری - ششدانگ یک قطعه زمین 
محصور بمساحت973/15 متر مربع          

12116– مریم ســادات حسینی قمصری - ششــدانگ یک قطعه زمین 
بمساحت 972 مترمربع            

1400/1/19   
12117–  محمدرضا صاحب جمع - ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 

494/30 مترمربع       
12118–  مصطفی ابوالفضلی فینی - ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 

557/10 مترمربع             
 1400/1/21   

12226– حسین عطابخشی کاشی - ششــدانگ دوقطعه زمین محصور 
متصل بهم بمساحت 736 مترمربع

 12227–  حسین خماهن - ششــدانگ یکدرب باغ )کاربری کشاورزی ( 
بمساحت6000 متر مربع      

1400/1/22 
12231- علیرضــا رضوانــی زاده - ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن 

محصوربمساحت135/50 متر مربع
12235- جمیله عمرانی مجرد - ششدانگ قطعه زمین  بمساحت853/88 

متر مربع                    
  1400/1/23 

12239- قاسم قاســمی ارمکی - ششــدانگ یک قطعه زمین محصور 
بمساحت497/15 متر مربع 

12260- مرتضی ســودایی و مجتبی سودایی - ششــدانگ یکدرب باغ  
بمساحت1972/72متر مربع

1400/1/24  
12261- افسانه ارباب و حسین داداشی - ششدانگ قطعه زمین بمساحت 

480 متر مربع
12262- ابوالفضل فالحیان - ششدانگ قطعه زمین بمساحت 240 مترمربع                              

1400/1/25    
12263– عشرت سرائی - ششدانگ قطعه زمین بمساحت 926/5 مترمربع
12264- مصطفی حسین پور فینی و عشرت سرائی - ششدانگ قطعه زمین  

بمساحت 928 مترمربع
12265– رضا حسین پور فینی - ششدانگ قطعه زمین بمساحت 240 متر 

مربع                            
1400/1/26 

 12266– رضا حسین پور فینی - ششــدانگ قطعه زمین بمساحت 240 
مترمربع                           

 12267– رضا حسین پور فینی - ششــدانگ قطعه زمین بمساحت 240 
مترمربع                          

1400/1/28   
12268– رضا حسین پور فینی - ششدانگ قطعه زمین بمساحت 928/5 

مترمربع                      
12269– رضا حسین پور فینی - ششدانگ قطعه زمین بمساحت 946 متر 

مربع                            
1400/1/29 

12270– حمیدرضا صالح نژاد - ششدانگ قطعه زمین بمساحت 240 متر 
مربع

12271– فاطمه باقی - ششدانگ قطعه زمین بمساحت 1527/80 مترمربع                                   
1400/1/30 

12272– زری کیوانلو شهرســتانکی - ششــدانگ قطعه زمین بمساحت 
1185/67 مترمربع

12273- علی اکبر اوقانی آرانی - ششدانگ قطعه زمین بمساحت1055/45 
متر مربع                 

1400/1/31   
12274- علیرضا اوقانی آرانی - ششدانگ قطعه زمین  بمساحت 1055/59 

مترمربع                    
 12275- علیرضــا کوچی - ششــدانگ قطعه زمین بمســاحت499/80 

مترمربع
12276- امیرمحمد کوچی - ششدانگ قطعه زمین بمساحت499/80  متر 

مربع

1400/2/1 
12278- فخری طباطبائی زواره کاشــانی - ششــدانگ یک قطعه زمین 

محصور بمساحت576/25 مترمربع
12279- سیدجابر مرتضوی نسب - ششــدانگ یک قطعه زمین محصور 

بمساحت112مترمربع            
1400/2/2  

12280- نادیا شاطرکاشانی بوالیت پدرش مصطفی - ششدانگ یک قطعه 
زمین بمساحت364/51 مترمربع

12284- محمدتقــی کریمــی مشــکانی - ششــدانگ یــک قطعــه 
زمین  بمساحت 298/50 مترمربع مجزی از 56 فرعی                                                                                                                                                   

   1400/2/4 
12285- محمدتقی کریمی مشــکانی - ششــدانگ یــک قطعه زمین 

بمساحت297/61 مترمربع مجزی از 56 فرعی
12376- متین حسین پور - ششدانگ قسمتی از باغ محصور بمساحت400 

متر مربع                   
1400/2/5   

شماره های فرعی از پالک 34 – اصلی واقع در فین بزرگ
7857– شــرکت فرش فرینا کاشان - ششــدانگ یکدرب  باغ  بمساحت 

1551/07 مترمربع
7861– ســیدروح الــه فینــی دخــت شــبانی - ششــدانگ یکبــاب 
ساختمان مشتمل بر باغچه محصور بمساحت 870 مترمربع                                                                                                                                           

1400/2/6
7862– سیدرضا صادقیان - ششدانگ یکباب ساختمان مشتمل بر باغچه 

محصور بمساحت 413/50  مترمربع
7889– محمد میراب زاده فینی - ششدانگ یکباب چهاردیواری محصور 

بمساحت 282/63 مترمربع
1400/2/7

7903– ماشــااله برهمن - ششــدانگ یکباب باغچه بمساحت 189/75 
مترمربع

7908– سیدمحسن مهندسی فینی - ششدانگ قطعه زمین محصور مشتمل 
بر ساختمان بمساحت 1204/30 مترمربع

254 فرعی ازپالک 37– اصلی واقع دریزدآباد . علیرضا فرخیان -  ششدانگ 
یکدرب باغ مشتمل بر اطاق  بمساحت 34 /1327 متر مربع   

1400/2/8
 شماره های فرعی از پالک 45 – اصلی واقع درلتحر

7415– علی اکبر مقصودی قزاآنی و ناهید سفیدگری - ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 240/75 مترمربع 

7416– ابوالفضل محمدی - ششدانگ یکباب سوله بمساحت 2767  متر 
مربع

1400/2/9   
شماره های فرعی از پالک 49 – اصلی واقع درصفی آباد

15403 – محمدرضا آخوندی خرم دشتی–  ششدانگ قسمتی از یکبابخانه 
بمساحت 20/98 متر مربع مجزی از 1475 فرعی           

15405– مهدی حضرتی کاشانی–  ششدانگ یکبابخانه و باغچه  بمساحت 
186/50متر مربع       

1400/2/11  
15417- عباسعلی حاجی غفاری زاده - ششــدانگ قطعه زمین محصور 

بمساحت1732مترمربع
15420- حسین اسمعیلی - ششدانگ یکبابخانه بمساحت 91/90 مترمربع 

مجزی از 1421فرعی  

1400/2/12  
 15427- محمد ذبیحی - ششــدانگ چهاردیواری بمساحت564/22 متر

مربع                             
پــدرش  بوالیــت  زارعــی  اکبــرزاده  ماهــان   -15429
سعید  -   ششدانگ  یکبابخانه بمساحت208/30 مترمربع                                                                                                                                                     

     1400/2/13   
15430- ماهان اکبرزاده زارعی بوالیت پدرش سعید- ششدانگ خانه وباغ 

بمساحت1392/20 مترمربع
 15436- حبیب اله عمارتی - ششــدانگ قطعه زمین محصور بمساحت 

2183 مترمربع             
1400/2/15    

15438- محمدعلی خیرخواه - ششدانگ یکباب کارگاه بمساحت185/30 
مترمربع                   

272 فرعی ازپالک 73 – اصلی واقع دردره  . غالمرضا عباسی -  ششدانگ 
یکدرب باغ مشجر بمساحت 441/82  متر مربع با کاربری کشاورزی     

1400/2/16 
امالک و ابنیه بخش چهار کاشان

شماره های فرعی از پالک 1 – اصلی واقع در راوند
 5820- ابوالفضل رفیع زاده - ششدانگ یکدرب باغ محصور مشجربمساحت 

493/95 مترمربع
 5827- صدیقه یاوری - ششدانگ یکبابخانه بمساحت 154/55 مترمربع 

مجزی از 1761 فرعی   
1400/2/18  

شماره های فرعی از پالک 3 – اصلی واقع در طاهرآباد
3595- محســن رزبانیان و زهرا محلوجی طاهری - ششدانگ یکبابخانه  

بمساحت173/50 متر مربع
3598- محمدسعید صانعی طاهری - ششدانگ یک قطعه زمین محصور  

بمساحت 252 مترمربع
3599- عبــاس آزادبــه - ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعی  

بمساحت23064/36 مترمربع               
1400/2/19  

3600- ســیدمحمد شــاکری طاهــری - ششــدانگ یکــدرب بــاغ 
بمساحت11231/35 مترمربع

3601- سیدمحمد شــاکری طاهری  - ششــدانگ قطعه زمین مزروعی 
بمساحت7796/50 مترمربع   

1400/2/20 
بموجب ماده 14 قانون ثبت امالک  بــه صاحبان امالک و مجاورین اعالم 
میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور بهم رسانند . چنانچه هر یک 
از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع تعیین حدود حاضر نباشند 
مطابق ماده 15 قانون مذکور ملک آنها با حدود اظهار شده از طرف مجاورین 
تحدود حدود خواهد شد . اعترضات مجاورین و صاحبان امالک که در موقع 
مقرر حاضر نبودند مطابق مقررات ماده 20 قانون ثبت اسناد  از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تعیین حدود فقط تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 
2 ماده واحده قانــون تعیین تکلیف پرونده هــای معترضی ثبت . معترض 
ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض باین اداره بایستی با تقدیم دادخواست 
به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست خود را اخذ و باین اداره 

تسلیم نماید0
تاریخ انتشار : 1399/12/24     

م الف: 1111832 مهدی اســماعیلی طاهری رئیس اداره ثبت اسناد 
کا شان
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حمام کردشــت؛ حمامی مرزی: مجموعــه تاریخی حمام 
کردشــت هم تنها یک حمام نیســت. این بنای تاریخی در 
منطقه آزاد ارس واقع شــده و در دوره شــاه عباس صفوی 
ساخته شد. مســجد، باغ و میدان، کوشک هشت ضلعی و 
عمارت اندرونی و دیوانخانه و دروازه و برج های تاریخی نیز 
به این حمام متصل است.این بنای تاریخی که در مرز میان 
ایران و نخجوان قرار گرفته، می توانست میزبان گردشگران 
باشــد، چون هنوز تزئینات و نقاشــی های زیبایی روی در و 
دیوارش باقی مانده است. اما اســتفاده ای از آن نمی شود و 
به دلیل بزرگی مجموعه، سرمایه گذاری حاضر نیست در آن 
فعالیتی کند. به همین دلیل، شبیه به مخروبه ای زیبا می ماند.

طبق اســناد تاریخی، حمام کردشــت در دوران شاه عباس 
صفوی و با دستور وی احداث شده و به حمام خانی مشهور 
بوده است؛ به عبارت دیگر، حق استفاده از این حمام، متعلق 
به پادشــاهان و بزرگان بوده است. در دوره قاجار و به دستور 
آقا محمدخان، این حمام دستخوش تغییر شده و در اختیار 

عموم مردم قرار گرفت.
منبع روشنایی حمام توسط روزنه هایی تامین می شود که در 
نوک گنبد قرار دارند. روی هر یک از روزنه ها سنگ مرمر نازک و 
ظریفی نصب بوده که نور آفتاب از آن عبور کرده و ضمن تامین 

روشنایی یکنواخت در داخل حمام، افراد را از نگاه نامحرمان 
حفظ می کرد.

حمام شیخ بهایی؛ شــمعی در حمام: اگر به دنبال شاهکار 
معماری هستید، باید ســر از کار مهندسان و معماران حمام 
شــیخ بهایی در اصفهان در بیاورید تا بدانید چطور این حمام 
فقط با یک شــمع گرم می شده اســت. حمام شیخ بهایی 
از مهم تریــن رازهای نامکشــوف بناهای تاریخی اســت به 
گونه ای که پس از گذشت سالیان ســال، هنوز دانشمندان 
نتوانســته اند به شــکل 100 درصدی به معمای روشن بودن 
همیشگی شمعی که مخزن این حمام را گرم کرده، پی ببرند.

به عبارتی، سیستم گرمایی این حمام از شاهکارهای مهندسی 
با اســتفاده از قوانین فیزیک و شــیمی محسوب می شود. 
حدس زده می شــود که یک سیستم ســفالینه لوله کشی 
زیرزمینی در حد فاصل آبریزگاه مســجد جامع و این حمام 
وجود داشته که با روش مکش طبیعی، گازهایی مانند متان 
و اکســیدهای گوگردی را به خزینه حمام هدایت می کرده و 
طبق محاسبات دقیقی که شــیخ بهایی انجام داده بود و با 
طراحی خاص خزینه، این فاضالب تبدیل به گاز متان شده 
و به عنوان منبع گرما در مشــعل خزینه می ســوخته است.

این مهندسی در دوران صفویه وجود داشته است، امروز هم 

تولید گاز از فاضالب با عنوان بیوگاز نامیده می شود که یکی از 
تخصص های مهندسین بهداشت و محیط زیست است و در 
کشورهای دیگر برای تهیه سوخت استفاده می شود، اما در 

ایران هنوز چنین کاری انجام نشده است.
حمام گنجعلی خان؛ حمام تصویــری: حمام گنجعلی خان 
کرمان یکــی از مشــهورترین حمام های ایران اســت که به 
دلیل قدمت و به تصویر کشــیده شدن ســنت های اقشار 
مختلف کرمان، در لیســت اولین حمام های مطرح ایران و 
همچنین قطب های گردشگری قرار گرفت.این حمام در زمان 
صفویه و حکومت گنجعلی خان ســاخته و در دوره پسرش 
علیمردان خان تکمیل شد. حمام تاریخی کرمان در میانه بازار 
گنجعلی خان، هنرهای گچ بری، کاشی کاری، مجسمه سازی، 
نگارگری، مقرنس کاری، حجاری و سنگ کاری را یک جا به 
رخ گردشگران داخلی و خارجی می کشاند. آنقدر که از آن به 

عنوان شاهکار معماری دوران صفوی یاد می کنند.
 این بنا را ســلطان محمــد معمار یزدی ســاخته اســت و 
 در و دیوارش با کارهــای خطاطی زیبــای هنرمند معروف،

 یعنی علیرضا عباسی تزئین شــده است و تا 50 سال پیش 
هم کار می کرده، اما االن جزو جاذبه های مهم گردشــگری 

شهر است.

آشپزی

دسر شارلوت
شارلوت از دسته دسر های مجلسی است که از یک 

پایه کیک و یا رولت خامه ای تهیه می شود که مواد میانی 
آن را خامه و یا انواع میوه یا ژله و کرم های خوشمزه پر می کند. 

مواد الزم: رولت خامه ای  20 عدد، ژالتین  10 ورق، شیر 500 میلی لیتر، زرده تخم 
مرغ 6 عدد،شکر 220 گرم،آرد گندم 5 قاشق غذاخوری،وانیل یک قاشق چای خوری

طرز تهیه: برای کرم میانی باید زرده های تخم مرغ را همراه با وانیل و شکر با همزن آنقدر 
بزنید که پف کرده و کش دار شوند.حاال باید آرد و مقداری از شیر را به آن اضافه کنید و با همزن 

بزنید تا مواد در هم مخلوط شون. حاال  بقیه شیر را اضافه کنید و توسط یک قاشق مواد را مخلوط 
کرده و داخل ظرفی بریزید و روی حرارت قرار دهید.این مواد زمانی که غلیظ شد از روی حرارت 
باید برداشته شود و به مدت  یک ساعت داخل یخچال باقی بماند.حاال ژالتین ها را در مقداری 

آب سرد به روش بن ماری ذوب کرده و آن را با کرم تهیه شده مخلوط کنید و داخل رولت ها 
بریزید.داخل این مواد می توانید از انواع میوه ها نیز استفاده کنید و طعم دلچسب تری 

 به دسر مجلسی خوشمزه تان بدهید.نکته مهم این که ژالتین به دو شکل
 پودر و ورقه ای وجود دارد. در مورد جایگزینی این دو اول باید توجه داشت که 

 ورق های ژالتین در دو سایز بزرگ
 )4 گرمی( و کوچک )2 گرمی ( موجود است. 

معروف ترین حمام های ایرانی )2(

بازیگران  جدید در »ماموریت غیرممکن ۷«  »منصور« نوروز نمی آید
کریستوفر مک کوری، کارگردان »ماموریت غیرممکن 7« در پستی 
اینستاگرامی اعالم کرد: کری الویس، بازیگر »چیزهای عجیب«، 
ایندیرا وارما بازیگر »بازی تاج و تخت«، راب دالنی بازیگر 
»فاجعه«، چارلی پارنل بازیگر »آخرین کشتی« و مارک گاتیس 
بازیگر »شرلوک« به این فیلم جاسوسی پیوستند. فیلمبرداری 
 این فیلم با وجود پاندمی کرونا در سال 2020 و 2021 در دست
 انجام بوده است.

تهیه کننده »منصور« اعتقاد دارد بهترین زمان بــرای اکران این فیلم 
سینمایی، فصل پاییز است. جلیل شعبانی، با اشاره به این که پروانه 
نمایش فیلم سینمایی »منصور« صادر شده است، گفت: »در حال 
حاضر تصمیمی برای اکران این فیلم سینمایی نگرفته ایم و منتظر 
هستیم ببینیم وضعیت اکران به چه شکل خواهد بود.« وی بیان کرد: 
»ما در نوبت اکران نوروزی نبودیم به همین دلیل این فیلم بی شــک 
یکی از گزینه های اکران نوروزی نیست.«

به تازگی مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اعالم کرده است که هلدینگ مالی این 
شرکت تاسیس شده و به زودی راهی بورس می شود و از آنجایی که هدف از 
این هلدینگ تامین مالی پروژه هاست شرکت ها می توانند با تکیه بر اعتبارات 
نماد فوالد ســرمایه مورد نیاز خود را از طریق این هلدینگ تامین کنند.دولت 
طی یک سال گذشته که فراخوان حضور مردم در بورس را داده بود هدف خود 
را جذب نقدینگی برای ورود آن به بخش های مولد کشور قلمداد کرده است، 
کارشناسان هم در سال های اخیر بارها تکرار کرده اند که راهکار رشد و توسعه 
اقتصادی افزایش تولید است و تا زمانی که چرخ تولید به حرکت در نیاید نه 

اشتغال پایداری به وجود می آید و نه رشد اقتصادی محقق می شود.
از همین رو حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه به تازگی اعالم 
کرد که شرکت فوالد مبارکه تاکنون سه هلدینگ در زمینه های مختلف تحصیل 
یا تاســیس کرده و اکنون با دریافت مجوزهای الزم از سازمان بورس و بانک 
مرکزی، چهارمین هلدینگش با هدف تامین مالی تاســیس کرده که شامل 
10 شرکت زیرمجموعه از شرکت های سبدگردان، کارگزاری، رتبه بندی، بیمه، 
بانک و صرافی است که با هدف کمک به تامین مالی پروژه های کشور فعالیت 
می کند.این اقدام شرکت فوالد مبارکه نه تنها می تواند اعتماد و اطمینان الزم 
را برای سهامدارانش به وجود بیاورد که این شرکت در مسیر تولید و سودآوری 
قدم بر می دارد، این راهبرد را نشان می دهد که سایر شرکت های تولیدی که 
با مشکل سرمایه در گردش مواجه هستند می توانند از این ظرفیت بهره مند 
شوند و در مسیر توسعه صنعتی کشــور گام بردارند.از آنجایی که در ماه های 

اخیر روند خروج سرمایه حقیقی از بورس تشدید شده و این مسئله موجب 
نگرانی های بین فعاالن بازار سرمایه شــده است، اقدام شرکت فوالد مبارکه 
برای تاسیس یک شرکت مالی می تواند گام مثبت دیگری برای حفظ پویایی 

سازمان بورس و حمایت از سهامداران در بورس باشد.

فوالد  به عنوان شاخص ساز  بورس، اعتبار باالیی در بازار دارد
در حال حاضر شرکت فوالد مبارکه مشــکلی در زمینه تامین مالی پروژه های 
خود ندارد و از آنجایی که نماد فوالد مبارکه به عنوان شاخص ساز بورس اعتبار 
باالیی در بازار دارد، نه تنها می تواند محرکی برای رشد شاخص کل بورس باشد 
بلکه می تواند عاملی برای تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه های دولتی باشد.

طی ماه های گذشــته دولت برای تامین مالی پروژه ها و جذب نقدینگی از 
بورس چند صندوق ســرمایه گذاری تاســیس کرده و اوراق هم منتشر کرده 
است، اما از آنجایی که روند بازار منفی بوده و صندوق های دولتی هم با بازدهی 
منفی همراه شــده اند بی اعتمادی بزرگی بین ســرمایه گذاران خرد ایجاد 
شده است، حال در صورتی که شــرکتی تولیدی مانند فوالد مبارکه پشتوانه 
یک هلدینگ مالی باشد مردم بیشتر می توانند نسبت به آینده سرمایه خود 
امیدوار باشند، هرچند این موضوع به عملکرد شرکت در بورس بستگی دارد اما 
از آنجایی که نماد فوالد سال ها در بورس ایران روندی صعودی و مثبت داشته 
و همواره نقش مهمی در رشد بورس داشته ، شــرکت مالی آن هم می تواند 

همسو با نماد فوالد روند مثبت و رو به رشدی را در بورس تجربه کند.

رییس واحد تصفیه آب و پســاب شــرکت فــوالد مبارکه از افزایش ســهم 
بازچرخانی پساب تصفیه شده در تامین آب فرآیندی مورد نیاز شرکت از مقدار 
25 درصد سال گذشــته به میزان 30 درصد در ســال جاری خبر داد.محسن 
ستاری با اشاره به دستاورد شــرکت فوالد مبارکه در افزایش سهم بازچرخانی 
پساب تصفیه شده، اظهار داشت: این شرکت توانست سهم بازچرخانی پساب 
تصفیه شده درتامین آب فرآیندی مورد نیاز را از مقدار 25 درصد در سال گذشته 

به 30 درصد در سال جاری افزایش دهد.
وی افزود: با تالش پرسنل این واحد در سال »جهش تولید« و در راستای تحقق 
ماموریت خود که تامین آب پایدار مورد نیاز شرکت در تحقق اهداف کمی تولید 

است، به این دستاورد مهم رسیدیم.
رییس  واحد تصفیه آب و پساب شــرکت فوالد مبارکه بیان داشت: با وجود 
محدودیت های موجود در  منابع و امکانات در دسترس، پرسنل شرکت قادر 
شــدند تا ضمن تحقق این هدف، با عملکرد شــبانه روزی و تعالی و بهبود در 
عملیات، سهم پساب تصفیه شده در تامین آب مورد نیاز  فرآیندهای تولید این 

شرکت را به میزان 5 درصد نسبت به سال گذشته  ارتقا بخشند.
وی اضافه کرد: افزایش سهم بازچرخانی پســاب در فرآیندهای تولید، از 25 
درصد به 30 درصد کنونی از این نظر مهم اســت که با توجه به مسئولیت های 

اجتماعی شرکت و کاهش برداشت آب از رودخانه، توان تاب آوری شرکت در 
شرایط مشابه خشکسالی بهبود داده شــده و پایداری تولید همراه با کاهش 

مصرف منابع  به طور همزمان تقویت می شود.
وی با قدردانی از زحمات همکاران و پشتیبانی مدیریت ناحیه انرژی وسیاالت، 
گفت: مساعدت و مشــارکت ســایر همکاران در مدیریت خرید مواد اولیه و 
مصرفی، خرید قطعات یدکی، حمل و نقل و پشتیبانی، تعمیرات و تعمیرگاه 

مرکزی سهم مهمی در این موفقیت داشته است.

بیشترین درآمد کارخانه ذوب آهن اصفهان از بخش فروش داخلی حاصل 
شده که 38 درصد بیشتر از درآمد های حاصل از فروش صادراتی است.بنا بر 
اعالم روابط عمومی کارخانه ذوب آهن اصفهان، مجموع درآمد های عملیاتی 
فعالیت ماهانه این کارخانه منتهی به بهمن امسال بیش از 23 میلیارد و ۹06 

میلیون ریال اعالم شده است.
همچنین از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه هم میزان درآمدی برابر با 178 
میلیارد و 754 میلیون ریال در این کارخانه ثبت شــده است.میزان درآمدی 

که ذوب آهن اصفهان در بهمن ماه شناسایی کرده در مقایسه با ماه گذشته 23 
درصد افزایش درآمد را تجربه کرده و درمقایســه با دوره مشابه سال گذشته 
115 درصد رشد را شاهد بوده است.مجموع درآمدی که از ابتدای سال مالی 
تا انتهای بهمن ماه به ثبت رســیده نیز در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 
81 درصد رشــد را به ثبت رسانده، در بهمن ماه بیشــترین میزان درآمدی که 
به دست آمده از بخش فروش داخلی بوده که 38 درصد بیشتر از درآمد های 

حاصل از فروش صادراتی بوده است.

نماینده مردم شهرســتان لنجان در مجلس شورای اســالمی با حضور در 
ذوب آهن اصفهان ، ضمن بازدید از خط تولید با مهندس یزدی زاده و دیگر 

مسئوالن این شرکت دیدار و گفت وگو کرد .
حســین رجایی در این بازدید ، تولید ریل در ذوب آهن اصفهان در شــرایط 
سخت تحریم و تنگناهای اقتصادی را یک دستاورد بزرگ برای صنعت کشور 
دانست و گفت : تحریم های ظالمانه غرب ، مشکالتی برای صنعت و اقتصاد 
کشــور ایجاد کرد؛ اما جوانان و مدیران ذوب آهنی ، این تهدید را به فرصت 
تبدیل کردند و با خنثی کردن تحریم ها ، موفق شدند با بهره گیری از توان و 
دانش فنی خود ، محصول اســتراتژیک ریل را که تامین آن کامال به واردات 

وابسته بود، تولید کنند.
وی افزود : ذوب آهنی ها ثابت کردند که در این شرایط سخت هم  می توان به 
قله های افتخار و خودکفایی صعود کرد و الگوی خودباوری در صنعت کشور 
شدند .نماینده مردم لنجان اظهار داشت : همچنان که ذوب آهن اصفهان با 
تولید ریل از توسعه حمل و نقل ریلی حمایت کرد ، مسئوالن هم باید از تولید 

این محصول مهم حمایت کنند و هرگز اجازه واردات آن را ندهند .
وی افزود : خوشبختانه در بودجه سال 1400 نیز ، واردات تمام محصوالتی که 

در داخل تولید می شود ممنوع شده و حتی مجازات در پی دارد.
نماینده مردم لنجان، تعامل ذوب آهن اصفهان و شهرستان لنجان را بسیار 
خوب توصیف کرد و گفت : خوشــبختانه اعتماد و باور مثبــت به مجموعه 
مدیریتی ذوب آهن اصفهان وجود دارد و این مدیریت با نگاه مثبت و سازنده 
فعالیت می کند.  معتقد هستم که هر گونه مشکل و مسئله ای را می توان از 

طریق تعامل و گفت وگو با این مجموعه حل کرد .
رجایی افزود : یکی از دغدغه های مهم مردم لنجان ، مسئله محیط زیست 
است که در این زمینه هرگز نگرش ما به گونه ای نیست که برای تولید ایجاد 
مسئله و مشکل کنیم؛ چرا که می دانیم اقدامات زیست محیطی بلند مدت 
هستند و باید در این زمینه چشــم انداز تعریف شود، در واقع باید بدانیم در 
کدام نقطه هستیم و با اقدامات زیســت محیطی ذوب آهن به چه اهدافی 

در چه زمانی می رسیم .

منصور یزدی زاده، مدیرعامل ذوب آهن اصفهان نیز به روند رو به رشــد این 
مجتمع عظیم صنعتی و دســتاوردهای آن در سال جاری اشاره کرد و گفت: 
دغدغه هــای مهم مردم شهرســتان لنجان در حوزه های محیط زیســت ، 
اشتغال و آب را مدنظر داریم و در تمام این زمینه ها اقدامات مهمی صورت 

گرفته است .
مدیرعامل ذوب آهن ، با اشاره به اینکه در تمام استخدام های این شرکت 
مطابق قانون ، شهرســتان لنجان در اولویت قرار گرفته است گفت : ساخت 
و نصــب درب های فلکســیبل باتری شــماره 3 کک ســازی   و همچنین 
تدوین طرح جامع زیست محیطی این شرکت که با نظارت سازمان محیط 
 زیســت انجام شــده ، از جمله اقدامات زیســت محیطی مهــم اخیر این

 شرکت است .
یزدی زاده به طرح های مختلف این شرکت در جهت صرفه جویی در مصرف 
آب که به کاهش 50 درصدی در این مقوله منجر شده است نیز اشاره  داشت 
و ابراز امیدواری کرد که با رویکرد مثبت مسئوالن شهرستان لنجان ، تعامل 
با منطقه بــا عنوان اولویت اصلــی ذوب آهن اصفهان در حوزه مســئولیت 

اجتماعی ، همچنان با قدرت ادامه یابد.

فوالد؛ در مسیر تامین مالی پروژه ها

 افزایش سهم بازچرخانی پساب تصفیه شده 
در تامین آب فرآیندی مورد نیاز فوالد مبارکه

در سال جهش تولید صورت گرفت؛

رشد ۸۱ درصدی درآمد ساالنه»ذوب«

نماینده مردم لنجان در مجلس:

ذوب آهن اصفهان در شرایط تحریم ، الگوی خودباوری در صنعت کشور شد

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