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 سبدی که هرروز خالی تر  می شود! 
 سفر برای اصفهانی ها چقدر آب می خورد؟ 
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 مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در جلسه 
کمیته عالی تحول تاکید کرد:

ضرورت توجه به سبد 
سهام داری و سرمایه گذاری 

برای فوالد مبارکه

آغاز دور برگشت رقابت های انتخابی 
جام جهانی 2022 قطر؛

 جدال ایران- سوریه 
در اردن

رییس اتاق اصناف اصفهان:

اصناف، ظرفیت باالیی برای 
کمک به ساخت یک میلیون 

مسکن دارند

8

3

6 7

نایب رییس شورای شهر:

تغییرات در نظافت شهر اصفهان 
محسوس و قابل تقدیر است
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رییس اتحادیه آب میوه، بستنی و کافی شاپ 
اصفهان خبرداد:

پلمب ۵ کافی شاپ در یک روز 
به خاطر استعمال دخانیات

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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نامه عجیب »ایاد عالوی« برای »جو بایدن«!
»ایاد عالوی«، چهره سیاسی جبهه ملی عراق با ارســال نامه ای سرگشاده برای جو بایدن رییس 
جمهور آمریکا، نسبت به اوضاع داخلی عراق و شــرایط منطقه ای هشدار داد.عالوی در این نامه از 
بایدن می خواهد که به ناآرامی های خطرناکی که امنیت و ثبات منطقه و جهان را به خطر می اندازد 
توجه کند و تحلیلی مناسب و فوری برای بازنگری کلی در این شرایط را در نظر بگیرد. در این نامه، 
ایاد عالوی با اشاره به زمان حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ و سرنگونی صدام؛ می گوید که پس از 
سقوط صدام اقدامات و تصمیمات آمریکا در عراق غیر حکیمانه بود و این موضوع باعث شد سیاست 
گذارهای آن زمان به ســوی انحالل نهادهای دولتی کشیده شود. به گفته عالوی، قانون ریشه کنی 
حزب بعث باعث شکل گیری رویکرد منحوس طایفه گری و به وجود آمدن روند سیاسی بسیار بدی 
در عراق شــد. عالوی در پایان نیز از رییس جمهور آمریکا می خواهد تا افراد مورد اعتمادی را جهت 

شکل گیری حاکمیت فعال و خوب برای عراق اعزام کند.

شایعات تازه درباره »کیم جونگ اون«
رهبر کره شمالی بیش از یک ماه است که در مأل عام دیده نشده است؛ مدت زمانی که طوالنی ترین 
غیبت در سری غیبت های سال جاری میالدی او محسوب می شــود و شایعات جدیدی را درباره 
احتمال بیمار بودنش به وجود می آورد.به نوشته روزنامه ایندیپندنت، از سال ۲۰۱۴ میالدی تاکنون 
این طوالنی ترین زمانی است که کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی در فعالیت ها و انظار عمومی حضور 
نداشته است. در سال ۲۰۱۴ میالدی، کیم جونگ اون یک غیبت شش هفته ای داشت که در آخر با 
یک عصا در انظار عمومی ظاهر شد. رهبر کره شمالی آخرین بار در گزارشات رسانه های دولتی مورخ 
۱۲ اکتبر مشاهده شد که در این گزارشات به طور مفصل به حضور وی در یک نمایشگاه موشکی در 
پیونگ یانگ در تاریخ ۱۱ اکتبر پرداخته شده بود. از آن زمان تاکنون هیچ گزارش رسانه ای که شامل 

حضور کیم جونگ اون در انظار عمومی باشد، وجود نداشته است.

طالبان: 

»ارتش اسالمی« به زودی تکمیل می شود
سخنگوی وزارت دفاع افغانستان درباره تشکیل »ارتش اسالمی« توسط طالبان، زمان تکمیل آن و 
اینکه آیا نظامیان ارتش سابق عضو آن خواهند بود یا خیر صحبت کرد.عنایت ا... خوارزمی، به سایت 
عربی ۲۱ گفت: »تشکیل ارتش حق هر کشوری است و امارت اسالمی افغانستان، دولت و نظامی 
که امنیت مردمش را تامین می کند، حق تشــکیل یک حکومت و ارتش منظم را دارد.«وی افزود: 
ارتش به تمام جنبه های مادی اعم از تجهیزات نظامی، تسلیحات و غیر آن مجهز و به لحاظ معنوی 
هم استقالل، تعهد، صداقت، ایمان و دیگر صفات را دارا خواهد بود.خوارزمی گفت: نمی شود در حال 

حاضر زمان تکمیل این ارتش را دقیق اعالم کرد؛ اما به زودی تکمیل می شود.

صدراعظم آلمان: 

هفته های سختی در پیش داریم
صدراعظم آلمان، که آخرین روزهای خود را در این سمت سپری می کند، بار دیگر از کسانی که واکسن 
نزده اند خواســت »تجدید نظر کنند« تا به شکســتن چهارمین موج همه گیری کرونا در این کشور 
کمک کنند.به نقل از پایگاه خبری دویچه وله، آنگال مرکل، صدراعظــم آلمان گفت که در مورد تعداد 
مبتالیان در این کشور نگران است و هشدار داد که آلمان، هفته هایی سخت را پیش رو دارد.آلمان که 
پرجمعیت ترین کشور اتحادیه اروپاست، در روز پنجشنبه، رکورد ۵۰ هزار و ۱۹۶ مبتال در ۲۴ ساعت را 
ثبت کرد. این اولین بار از زمان آغاز همه گیری است که تعداد مبتالیان در یک روز از ۵۰ هزار تن فراتر 
رفته است.موسسه »رابرت کخ« نیز به تازگی، ۴۵ هزار و ۸۱ مبتال و ۲۲۸ مرگ جدید را به ثبت رساند.

العربی الجدید: اعالم زمان ازسرگیری مذاکرات یعنی راه احیای برجام هموار شده است؟

شروع مذاکرات با »شرط« و »شاید« 
العربی الجدید در مطلبی به قلم حســن نافعه نوشت: ایران باالخره 
اعالم کرد که در ۲۹ نوامبر مذاکرات هسته ای را از سر می گیرد، اما آیا 
این بدان معناست که راه دستیابی به توافقی که اجازه بازگشت آمریکا 
به توافق اصلی را بدهد، هموار شده اســت؟ برای جواب دادن به این 
سوال هنوز زود اســت، به ویژه در ســایه تاکتیک های مورد استفاده 
طی گفت وگو و تعامل در این پرونده، چه از جانب ایران و چه از سوی 

ایاالت متحده.
در ادامه این مطلب آمده است: با وجود دشــواری های متعددی که 
شش دوره مذاکره قبلی با خود داشــت، تحلیلگران اتفاق نظر دارند 
که مذاکرات وین به پیشرفت خوبی رســیده بود و حتی برخی پیش 
بینی می کردند که تا قبل از روی کار آمدن دولت جدید در ایران، توافق 

صورت می گیرد؛ اما به هر دلیلی این اتفاق نیفتاد.
هنوز موضع دولت جدید ایران در مورد مذاکرات هســته ای مشخص 
نیســت و کســی نمی داند آیا موضع ایران همان موضع قبلی اســت 
یا اینکــه تغییــرات تاکتیکی به خود دیده اســت؟ اما مســئله قابل 
مالحظه آن اســت که دولت رییســی شــتابی برای توافق ندارد و به 
 همین دلیل تمایلی برای مشــخص کردن ســریع زمــان مذاکرات 

نشان نمی داد.
به نظر می رسد دلیل این تعلل دولت رییسی به دو مسئله باز می گردد:

دولت جدید ایران به زمان نیاز داشــت تا از مذاکرات انجام شده طی 
دوره های قبلی اطالع یافته و آن ها را طبق دیدگاه سیاسی خود ارزیابی 
کند، به ویژه آنکه تفاوت های ایدئولوژیکی و سیاســی زیادی بین دو 
جریان اصول گرا و اعتدال گرا در خصــوص چگونگی تعامل با پرونده 
 های مختلف سیاســی داخلی و خارجی، از جمله پرونده هسته ای، 

وجود دارد.
در نظر گرفتن شرایط، به ویژه تالش اسراییل برای تنش زایی با ایران 
پس از انتخاب بنت به عنوان نخســت وزیر. در حقیقــت با توجه به 
تنش زایی ها و تهدیدات اسراییل، برای ایران دشوار است که از جدیت 
دولت آمریکا برای مذاکره اطمینان حاصل کند. این در حالی اســت 
که اسراییل زمانی تا حدی آرام گرفت که بلینکن، وزیر خارجه ایاالت 
متحده اعالم کرد تمام گزینه ها در مورد ایران روی میز اســت، به این 
معنا که در صورت به نتیجه نرســیدن مذاکرات، آمریکا اقدام نظامی 

علیه ایران را نیز بعید نمی داند.
ایران برای بهبود موضع خود در مذاکرات، اقداماتی را اتخاذ کرد که مهم 
ترین آنها، توقف پای بندی به پروتکل الحاقی و شــروع غنی سازی 

اورانیوم تا میانگینی فراتر از آنچه در توافق هسته ای ذکر شده بود. در 

اینجا باید به ذکاوت ایران در تاکتیک مذاکره ای به کار گرفته شده پس 
از خروج آمریکا از توافق هسته ای اشاره کنیم، که براساس آن، ایران 
از توافق هسته ای خارج نشد و تنها عمل به پروتکل الحاقی را متوقف 
کرد که البته عمل به آن، جزو شروط نبود. در واقع این پروتکل در آن 

زمان، تنها با هدف نشان دادن حسن نیت ایران مطرح شد.
امــا تصمیم ایــران در مــورد غنــی ســازی ۲۰ درصــدی اورانیوم، 
پاســخ مســتقیمی بود بــه عملیــات خرابکارانــه مکرر اســراییل 
بــرای تعطیلــی فعالیــت ســانتریفیوژ های ایــران. اعــالم علنی 
ایــران در مــورد شــفافیت غنــی ســازی اورانیــوم، به ایــن دلیل 
 بود کــه نمی خواســت متهــم بــه داشــتن برنامه های هســته ای

 سری شود.
در سایه آنچه گذشت، احتماال در دور هفتم مذاکرات وین، فرصت های 
دســتیابی به توافق همچنان اندک اســت، چرا که فاصله زیادی بین 
موضع ایران و آمریکا وجود دارد و ایــران اصرار دارد که ایاالت متحده 

تمام تحریم ها را رفع کند.

حتی با فرض اینکه ایران بازگشــت همزمان به توافــق را قبول کند، 
پذیرش وارد کردن تعدیل هایی در توافق هسته ای از سوی ایران متصور 
نیست. نهایت دستاوردی که می توان انتظار داشت، گفت وگوی همراه 
با حسن نیت ایران در مورد تمام مسائل منطقه است، البته در صورتی 
که به ضمانت های قاطعی در خصوص احترام به توافق هســته ای و 

تکرار نشدن ماجرای ترامپ، دست یابد.
با توجه به اینکه ایران معتقد اســت ایاالت متحــده هرگز وارد جنگ 
مســتقیم با آن نمی شــود، ظاهرا آمریکا راهی جز بازگشت به توافق 
ســال ۲۰۱۵ و رفع تمام تحریم هــا از ایران ندارد، به ویــژه آنکه زمان 
هم به نفــع ایران در جریان اســت و هر روز که می گذرد، این کشــور 
 بــه آگاهی کامــل و کافی در مــورد ســاخت بمب اتمــی نزدیک تر 

می شود.
اما آیا ایــاالت متحده کوتاه می آید و تســلیم این تنگنایی می شــود 
که خود را در آن گرفتار کرده است؟ پاســخ به این سوال هم نیازمند 

بررسی های جداگانه است.

خبر روز

رایزنی »لودریان« و »بلینکن« درباره از سرگیری مذاکرات وین
وزیران امورخارجه فرانسه و آمریکا درباره از سرگیری مذاکرات وین رایزنی کردند.ژان ایو لودریان، وزیر 
امورخارجه فرانسه با انتشــار پیامی در حســاب کاربری خود در توئیتر اعالم کرد که روز شنبه با آنتونی 
بلینکن، وزیر امورخارجه آمریکا گفت وگو کرده اســت.لودریان نوشــت: من با آنتونی بلینکن همتای 
آمریکایی خود درباره وضعیت اوکراین، باتوجه به تالش های کنونی )درخصوص این کشور( و همچنین 
پرونده ایران همزمان با نزدیک شدن به از ســرگیری مذاکرات با ایران )بر سر احیای برجام( گفت وگو 
کردم.وی هفته گذشته نیز با حسین امیرعبدالهیان وزیر امورخارجه کشورمان درباره مذاکرات احیای 
برجام در وین رایزنی و تاکید کرد که این رایزنی ها می بایست از همان نقطه ای که در ٢٠ ژوئن متوقف 
شده بود از سر گرفته شود.قرار است دور هفتم مذاکرات ایران و ١+٤ درخصوص بازگشت به برجام و رفع 

تحریم های ایران روز ٢٩ نوامبر )هشتم آذرماه( در پایتخت اتریش برگزار شود.

رییس شورای  قرارگاه راهبردی عمار:

 اگر در مذاکرات حق ما را با صحبت ندهند، آن را با قدرت 
می گیریم

رییس شورای  قرارگاه راهبردی عمار تصریح کرد: مذاکره کنندگان باید به طرفین مذاکرات گوشزد کنند 
که اگر در مذاکره حق ما را ندهند ما این قدرت را داریم که با زبان زور حق مان را بگیریم و در آن صورت 
برای آنها خیلی گران تمام می شود.حجت االسالم والمسلمین مهدی طائب با تاکید بر اهمیت اقتدار 
موشکی کشور و تاثیر آن در مذاکرات بین المللی گفت: حتی مذاکره کنندگان قبلی نیز در مذاکرات خود 
با کشورهای دیگر به نقاطی می رسیدند که اگر قدرت موشکی ایجاد شده توسط سردار طهرانی مقدم ها 
نبود، به همان اندازه هم به آنها چیزی نمی دادند.وی با بیان اینکه »ظالم زبانی جز زور نمی فهمد چون در 
ذات ظالم زور است«، اظهار کرد: مذاکره کنندگان ما االن باید خط قدرت را حفظ کنند یعنی در مذاکرات 
به دشمن تفهیم کنند که اگر حق ما را به صحبت و عدالت ندهند، حق را با قدرت از او خواهیم گرفت. باید 
شرکت کنندگان در جلسات مذاکره این موضوع را بدانند؛ امروز آمریکایی ها این را فهمیدند؛ چراکه وقتی 

با زور به میدان آمدند تا نفت نفتکش ما را بدزدند، ما با زور نفت را از آن ها پس گرفتیم.

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی: 

پولی از سوی کره جنوبی آزاد نشده است
به تازگی اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه ۳.۵ میلیارد دالر از داراریی های بلوکه شده ایران، آزاد شده 
است. بیشترین میزان پول بلوکه شده ایران در کره جنوبی بوده و رقم 7 میلیارد دالر را به خود اختصاص 
داده است. حسین تنهایی، رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی گفت که ۳.۵ میلیارد دالر 
پولی که ادعا می شود آزاد شــده از محل دارایی هایی ایران در کره جنوبی نبوده است.وی همچنین در 
مورد آخرین وضعیت مبادالت دو کشور اظهار کرد: مبادالت دو کشور بسیار کم است و بیشتر شرکت های 
کوچک و متوسط به صورت غیر رسمی کار می کنند ولی شرکت های بزرگ در کره جنوبی از آنجا که بیشتر با 
آمریکا کار می کنند، با ایران کار نمی کنند. حجم مبادالت کشور بسیار اندک و کمتر از ۱۵۰ میلیون دالر است.

اولیانوف:

 رفع تحریم  ها، خواسته طبیعی ایران است
نماینده روسیه در مذاکرات رفع تحریم ها اظهار داشت که رفع تحریم ها، خواسته طبیعی ایران است.

»میخائیل اولیانوف« نماینده روســیه در مذاکرات رفع تحریم ها در توئیتی نوشت، طبیعی است که  
خواسته نخست ایران در این مذاکرات، لغو تحریم هاست.اولیانوف در توئیت دیگری در واکنش به توئیت 
وزیر خارجه ایران که گفته است اگر طرفین مذاکرات وین جدی باشند، توافق خوب در زمان کوتاه ممکن 

است، نوشت: »روسیه نیز چنین نظری دارد.«

کافه سیاست

وزیر کشور: 

اگر جمهوری اسالمی نبود، 
دنیا تاریک بود

وزیر کشــور گفت: امروز جمهوری اســالمی 
رمز امید و توجه جهانیان بــوده و الگویی برای 
اســتقامت و پایداری مردم مظلوم دنیا مقابل 
مســتکبران عالم محسوب می شــود.احمد 
وحیدی افزود: یک لحظه توجه و فکر کنیم که 
اگر جمهوری اسالمی وجود نداشت این دنیا چه 
می شد؟ مردم ستم دیده فلسطین که از اولین 
حقوق خود بی بهره هســتند به امید چه کسی 
می خواستند مبارزه کنند.وی گفت: اگر جمهوری 
اسالمی وجود نداشــت، مردم مظلوم یمن و 
جهان اسالم به امید چه کســی می خواستند 
مبارزه کنند و مردم مستضعف در عالم به امید 
چه کســی مقاومت می کردند؟وحیدی اضافه 
کرد: اگــر یک لحظه تصور کنیــم که جمهوری 
اسالمی وجود نداشــت، دنیا بسیار تاریک می 
شــد و دنیای بدون جمهوری اســالمی بسیار 
تاریک و ظلمات خواهد بود.وزیر کشور اضافه 
کرد: جمهوری اسالمی به برکت انوار اهل بیت 
)ع( امروز پیامی در دنیا دارد که انسان ها را زنده 
و امیدوار می کند و به آینده ای بزرگ به حرکت 
در می آورد.وزیر کشور گفت: قداست جمهوری 
اسالمی، فرامرزی، فرا زمانی و مکانی است و 
این مردمی که چنین بیرقی را بلند کرده و چنین 
حرکتی را آغاز کرده اند و تا اینجا استوار و محکم 
به جلو آمده اند، مســتحق خدمت شایســته 
هستند.وی اضافه کرد: چه توفیقی شایسته تر 
از اینکه انسان در خدمت چنین گروهی باشد که 
استکبار از نام آن ها می ترسد و از اینکه تسلیم 
ناپذیر مقابل همه استکبار دنیا ایستاده اند، به 
خود می لرزد.وحیدی ادامه داد: به همین دلیل 
انواع تهمت ها از جنگ اقتصادی و رســانه ای 
را علیه ما اعمال کرده اند و ایران اســالمی را به 

نقض حقوق بشر متهم می کنند.
وی گفــت: آمریکایی ها که در انتقال ریاســت 
جمهوری در مجلس خود پنج نفر کشته دادند، 
این آمریکای حقیر، ما را به عدم رعایت حقوق 
بشــر متهم می کند. یا کانادا که افتضاح حقوق 
بشری در ظلم هایی که به مردم های بومی کرده 
و دسته جمعی آن ها را در گور ها دفن کرده است 

ما را به عدم رعایت حقوق بشر متهم می کند.

بین الملل

آگهی دعوت به مجمع )نوبت دوم(

 قابل توجه مالکین محترم برجهای مسکونی سپهر
 با استعانت از خداوند متعال بدین وســیله به اطالع کلیه مالکین محترم میرساند که جلسه مجمع عمومی مالکین برجهای  مسکونی 
سپهر  راس ساعت 11:00 روز جمعه 1400/08/28در محل مجتمع به آدرس اصفهان، بلوار کشاورز، کوی امیریه، برجهای مسکونی سپهر، 
بلوک ستاره 1، سالن اجتماعات تشــکیل می گردد. لذا از کلیه مالکین محترم تقاضا می شود با همراه داشتن مدارک مالکیت و کارت 
شناسایی راس ساعت مقرر در جلسه حضور به هم رسانند، بدیهی است در صورت حضور مستاجرین یا اشخاص دیگر به عنوان نماینده 
مالک ارائه نمایندگی معتبر از طرف مالک به رئیس مجمع قبل از تشکیل جلسه وفق ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها 

ضروری می باشد. زدن ماسک و رعایت پروتکل های بهداشتی جهت حضور در مجمع اجباری می باشد.
 دستورات جلسه:

1- انتخاب هیئت مدیره 
2- تصمیم گیری در خصوص مسائل و مشکالت مجتمع

مقامات کنونی و ســابق آمریکایی گفتنــد که ایران 
دخالتی در ماجــرای حمله به نخســت وزیر عراق 
نداشته است.شبکه »ان.بی.ســی« در گزارشی به 
نقل از یک مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا و دو مقام 
پیشین آمریکایی تصریح کرد که احتماال ایران برای 
حمله به مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق چراغ 
سبز نشان نداده اســت.این مقام ارشد وزارت دفاع 
آمریکا در گفت وگو با »ان.بی.سی« خاطر نشان کرد 
که حمله مورد تایید ایران نبوده است .بامداد یکشنبه 
هفته گذشته خبرهایی مبنی بر شنیده  شدن صدای 
تیراندازی و انفجار در منطقه سبز بغداد و هدف قرار 
گرفتن منزل مصطفی الکاظمی نخســت وزیر این 

کشور منتشر شد. سپس وزارت کشــور عراق اعالم 
کرد که منزل الکاظمی توسط سه پهپاد هدف حمله 
تروریســتی قرار گرفته که نافرجام بوده است. پس 
از وقوع این حادثه برخی مقامات آمریکایی با طرح 
ادعاهایی ایران را به دست داشتن در این حمله متهم 
کردند و مدعی شدند که این عملیات توسط گروه های 
شیعه مورد حمایت ایران انجام گرفته است.مقامات 
جمهوری اسالمی ایران به طور جدی این ادعاها را رد 
کردند.داگالس ســیلیمن، سفیر پیشین آمریکا در 
عراق نیز در این باره گفته است که ترور نخست وزیر 
عراق در راســتای منافع اســتراتژیک ایران نیست، 
چراکه می تواند زنجیــره ای از حوادث و پیامدهای 

غیر قابل پیش بینی در عراق را به همراه داشته باشد. 
وی در ادامه گفت که ایران خواهان یک عراق بی ثبات 
نیست.همچنین سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت 
امور خارجه کشــورمان با محکوم کردن سوءقصد به 
نخست وزیر عراق گفت: این گونه حوادث در راستای 
منافع طرف هایی است که به ثبات، امنیت، استقالل و 
تمامیت ارضی عراق تعرض کرده و در پی دستیابی به 

اهداف شوم منطقه ای خود بوده اند.

رد دخالت ایران در حمله به نخست وزیر عراق از سوی 
مقامات آمریکایی

لفاظی سفیر بحرین علیه ایران در نشست البی صهیونیستی
در شرایطی که سرکوب اعتراضات در بحرین علیه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی همچنان خبرساز است، سفیر منامه در واشنگتن در نشست البی آمریکایی-

صهیونیستی علیه ایران لفاظی کرد.بنا بر گزارش خبرگزاری رسمی بحرین، شیخ عبدا... بن راشد آل خلیفه در نشست گروه موسوم به »اتحاد علیه ایران هسته ای« 
)UANI( که یک البی آمریکایی-صهیونیستی است، حضور یافت.طبق این گزارش، تعدادی از اعضای ارشد کنگره آمریکا از هر دو حزب از قبیل سناتور باب منندز 
رییس دموکرات کمیته روابط خارجی ســنا و »لیندسی گراهام« سناتور ارشد جمهوری خواه هم در نشست »یوآنی« شــرکت داشتند.سفیر منامه در واشنگتن بر 
تهدیدها و چالش های امنیتی در سطوح منطقه ای و بین المللی تاکید کرد و مدعی تالش بحرین برای حفظ حرکت کشتیرانی در خلیج عربی )خلیج فارس( از طریق 
ائتالف های متعدد با کشورها شد.شیخ عبدا... از کشورهای شریک و متحد بحرین خواســت تا تالش ها را در برابر خطرات احتمالی تشدید کنند و همچنین درباره 
آنچه که او »تهدید نیروهای نیابتی ایران برای منطقه« خواند، لفاظی کرد.سفیر بحرین در آمریکا سپس به تمجید از سیاست خارجی منامه که به گفته وی، پایه های 

آن را حمد بن عیسی آل خلیفه شاه بحرین بنا نهاده است، پرداخت و گفت: »سیاست خارجی بحرین منافع شهروندان را در صدر اولویت های خود قرار می دهد«.



درحال حاضر نرخ بلیت اتوبوس VIP اصفهان-تهران 
93500 تومان است. قیمت بلیت هواپیمای اصفهان به 
تهران )اکونومی( بین 550 تا 950 هزارتومان و قیمت 
بلیت قطار در این مسیر هم کمتر از 150 هزارتومان است. 
) طبق نرخ اعالمی در روز گذشته قیمت بلیت قطار رجا 

122000 بوده است( 

دوشنبه 24 آبــــان 1400 / 09 ربیع الثانی 1443 / 15 نوامبر 2021 / شماره 3394
مدیرعامل شرکت گاز استان خبر داد:

ابالغ محدودیت تحویل سوخت به صنایع در اصفهان
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با اشاره به افزایش ۷۶ میلیون مترمکعبی گاز در استان گفت: 
با توجه به کاهش دمای هوا و افزایش مصرف بخش خانگی، محدودیت تحویل سوخت به صنایع 

به صورت کم در سطح استان ابالغ شده است.
سید مصطفی علوی با اشاره به مصرف 
باالی گاز اســتان، اظهار کــرد: مصرف 
گاز اســتان بــه تازگی بــه ۷۶ میلیون 
مترمکعــب افزایش یافته کــه عمده 
مصرف مربوط به بخش خانگی است.

وی افــزود: از ایــن میزان حــدود ۴۱ 
میلیــون مترمکعب مربــوط به بخش 
خانگی و بقیه مربوط به بخش صنعت 
اســت.مدیرعامل شــرکت گاز استان 

اصفهان درباره شرق اســتان نیز، توضیح داد: مصرف گاز شرق اســتان نیز به حدود ۶۰ میلیون 
مترمکعب گاز فشرده CNG افزایش یافته که عدد باالیی است.

وی با اشاره به نگرانی از تامین گاز شرق استان، گفت: با توجه به اینکه گاز برای شرق استان باید 
فشرده و طی کیلومترها به این منطقه حمل شــود، این موضوع موجب نگرانی برای شرکت گاز 
شده است، بنابراین از مردم به خصوص شرق استان خواستار صرفه جویی در مصرف گاز هستیم.

علوی ادامه داد: همچنین مردم شرق استان باید نسبت به تهیه سوخت دوم برای موارد احتمالی 
قطع انتقال گاز، اقــدام کنند.وی دربــاره نگرانی بابت تحویــل گاز صنایع و نیــروگاه ها، گفت: 

خوشبختانه تا این لحظه مشکلی بابت تامین گاز صنایع وجود ندارد.

رییس مجمع نمایندگان یزد:

مطالبات کشاورزان شرق اصفهان، بحق است
رییس مجمع نمایندگان یزد با تاکید بر این که مطالبات کشــاورزان شــرق اصفهان بحق است 
و مســئوالن باید مشــکالت آنان را مرتفع کنند، اظهار کرد: آب انتقالی به یــزد ارتباطی با حقابه 

زاینده رود ندارد.
»محمدصالح جوکار« در جمــع خبرنگاران اظهار کرد: گاهی یک ســری منافع بین افراد جامعه 
مشــترک یا گروه کثیری از مردم مشترک اســت و به نوعی همه در آن سهیم هســتند بنابراین 

پرداختن به این قبیل منافع باید بدون نگاه سیاسی و جناح گرایی مورد توجه قرار گیرد.
وی یکی از این منافع مشترک در استان یزد با توجه به بحران آبی این استان تفتیده را آب ذکر کرد 
و گفت: هرچند یزد بیش از حق خود که با مجوزهای صادره از متولیان کشــوری آب تعیین شده، 
نمی خواهد ولی نسبت به مشــکل کشاورزان شــرق اصفهان نیز بی توجه نیستیم و معتقدیم که 
مطالبه  آنان بحق است و مسئوالن باید پیش از خشکی زاینده رود و باتالق گاوخونی فکری برای 

این قشر زحمتکش می کردند.
نماینده مردم یزد در مجلس شــورای اســالمی با بیان ایــن که میزان تخصیــص آب خط اول 
انتقال به یزد 98 میلیون مترمکعب اســت ولی تاکنون بیش از 58 میلیون مترمکعب برداشت 
نشده ، گفت: اگر همین حجم از آب انتقالی به یزد را هم در باالدســت زاینده رود رها کنند، هرگز 
به پایین دســت و حتی شــرق اصفهان نیز نخواهد رســید و تمام آن در زمین فرو می رود.وی، 
شــایعاتی مانند اســتفاده از آب انتقالی در بخش کشــاورزی را کذب محض خواند و گفت: در 
همین راســتا چندی پیش یکی از نمایندگان اصفهان نیز به یزد ســفر کرد و از تمام شبکه بازدید 
 داشت به طوری که در نهایت به عدم اســتفاده از آب انتقالی در گلخانه های یزد یا صنایع کاشی

 اقرار کرد.

سفر برای اصفهانی ها چقدر آب می خورد؟

سبدی که هرروز خالی تر می شود!

تنها مزیت تردد بین شــهری با اتوبوس،  پریا پارسادوست
ارزان بودن آن بود. اما با زمزمه هایی که به 
گوش می رسد، گویا مردم کم کم باید قید سفر با اتوبوس را هم بزنند 
یا بین سفر زمینی و هوایی، دومی را انتخاب کنند چون قیمت بلیت ها 

به هم نزدیک می شود! 
در اردیبهشت ماه امسال بود که صحبت هایی در رابطه با افزایش نرخ 
بلیت اتوبوس بین شــهری مطرح شــد. آن زمان، احمدرضا عامری، 
رییس اتحادیه شــرکت های تعاونی مســافربری کشــور موضوع را 
تکذیب کرد و گفت که هیچ گونه دستورالعملی در این رابطه به اصناف 
ابالغ نشده است. عامری اضافه کرد: »طبق نظر کارشناسان مربوطه 
نرخ کرایه اتوبوس های بین شهری برای هر نفر مسافر در حدود ۴95 
تومان به ازای هر کیلومتر است. که در حال حاضر ناوگان حمل و نقل 
بین شهری با نرخی در حدود ۱۰۰ تومان به ازای هر کیلومتر به فعالیت 

مشغول هستند.«
این مقام مسئول همچنین اشــاره کرد که باالخره هر افزایش قیمتی 
تاوانی هم دارد. یعنی وقتی تورم روی همه چیز تاثیر می گذارد، قطعا 
نباید توقع داشت ناوگان حمل و نقل هم از قافله افزایش قیمت، عقب 

بماند و وقتی به عنوان مثال قیمت هر حلقه الستیک که طی سال های 
پیش از این حدود ۴ میلیون تومان بوده در حال حاضر به ۳۰ میلیون 

تومان رسیده است، خب طبیعتا نرخ بلیت ها هم گران می شود!
ضمن اینکه اتوبوس یک کاالی مصرفی اســت که افزایش سرســام 
آور قیمت کاالهای مصرفی در بحث تعمیر و نگهداری اتوبوس ها غیر 
قابل چشم پوشــی اســت و درنهایت »عامری« اینطور نتیجه گرفت 
که افزایش ۲۰ درصدی نرخ کرایه به هیچ عنوان پاســخگوی نیازهای 

رانندگان نیست و باید بیشتر شود.
نهایتا پس از گذشــت چند روز از طرح این موضوع بود که خبرگزاری 
ها به نقل از عامری، افزایش ۳۰ درصدی نرخ کرایه اتوبوس های بین 

شهری را اعالم کردند. 
رییس اتحادیه شرکت های تعاونی مســافربری کشور با بیان اینکه 
این افزایش قیمت تنها می تواند بخشی از هزینه بخش حمل و نقل 
عمومی را پوشش دهد، اضافه کرد: طبق مصوبه شورای عالی ترابری 
نرخ تورم از سوی بانک مرکزی در بخش حمل و نقل 8۷ درصد عنوان 
شده بود. در نهایت اما پس از تحلیل و بررسی های صورت گرفته توسط 
تشکل های صنعتی، اینطور نتیجه گیری شده که نرخ کرایه بین شهری 

تنها ۳۰ درصد افزایش یابد.
تحلیل عامری این بود که اگر نرخ بلیت اتوبوس ها بیش از این گران 
شود، مردم دیگر مشتری اتوبوس نیستند و خب بی راه هم نمی گفت. 
درحال حاضر نرخ بلیت اتوبوس VIP اصفهان-تهران 9۳5۰۰ تومان 
اســت. قیمت بلیت هواپیمای اصفهان به تهران )اکونومی( بین 55۰ 
تا 95۰ هزارتومان و قیمــت بلیت قطار در این مســیر هم کمتر از ۱5۰ 
هزارتومان است. ) طبق نرخ اعالمی در روز گذشته قیمت بلیت قطار 

رجا ۱۲۲۰۰۰ بوده است( .
در صورت افزایش قیمت بلیت اتوبوس طبق فرمول ارائه شده توسط 
عامری، نرخ کرایه اتوبوس های بین شهری در مسیر اصفهان به تهران 
۲۲۴,۰۰۰ تومان خواهد شد که در این صورت با توجه به مزایای هواپیما 
نســبت به اتوبوس در حالتی که نرخ کرایه این دو به هم نزدیک تر از 
حالت فعلی باشد طبیعتا مردم گرایش بیشتری به سمت سفر هوایی 
خواهند داشت. حاال که صحبت از افزایش مجدد قیمت بلیت هواپیما 
به میان آمده، اگر قرار به گران تر شــدن قیمت بلیــت اتوبوس ها هم 
باشد، باید منتظر بود که »سفر« کم کم به طورکلی از سبد اولویت های 

زندگی ایرانی ها حذف شود و این اتفاق زیاد هم دور نیست!

خبر روز

مجلس با فوریت الیحه حذف ارز ترجیحی مخالفت کرد؛

خوب یا بد؟
نمایندگان مجلس با دو فوریت و یک فوریــت الیحه  حذف ارز ترجیحــی مخالفت کردند. این 
الیحه به صورت عادی در دستور کار مجلس قرار گرفت.در جلســه علنی روز یکشنبه، نمایندگان 
مجلس به بررســی تقاضای دو فوریت 
الیحه »تامین مطمئن کاالهای اساسی، 
نهاده هــای دائمــی، دارو و تجهیزات 
پزشکی و سیاســت های جبرانی برای 
حمایت از معیشت اقشار آسیب پذیر« 
پرداختند. بعد از توضیحات میرکاظمی، 
رییــس ســازمان برنامــه و بودجه و 
لفــان و موافقــان دو  اظهــارات مخا
فوریت الیحــه حــذف ارز ترجیحی یا 
الیحه »تامین مطمئن کاالهای اساسی، 
نهاده های دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار 
آسیب پذیر«  به رای مجلس گذاشته شد.نمایندگان مجلس با 99 رای موافق و ۱۲۷ رای مخالف 
و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۴9 نماینده حاضر با تقاضای دو فوریت مخالفت کردند.مجددا تقاضای 
یک فوریت به رای مجلس گذاشته شد؛ این بار هم نمایندگان با ۱۰۲ رای موافق، ۱۱9 رای مخالف 
و ۱۰ رای ممتنــع از مجموع ۲5۰ نماینده  حاضر با بررســی این الیحه به صــورت یک فوریت نیز 
مخالفت کردند.ســپس محمد باقر قالیباف، رییس مجلس گفت که این الیحه به صورت عادی 

اعالم وصول می شود.
متن الیحه »تامین مطمئن کاالهای اساســی، نهاده هــای دائمی، دارو و تجهیزات پزشــکی و 

سیاست های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب پذیر«  به شرح زیر است:

مقدمه توجیهی:
با عنایت به تاثیرپذیری روند تامین و قیمت کاالهای اساســی از افزایــش قیمت های جهانی و 
تغییرات اقلیمی و با هدف فراهم آوردن امکان تامین کافی کاالهای اساســی، نهاده های دائمی، 
دارو و تجهیزات پزشکی و حمایت از معیشت اقشار آسیب پذیر از طریق پرداخت یارانه، الیحه زیر 

برای انجام تشریفات قانونی تقدیم می شود.

عنوان الیحه:
تامین مطمئن کاالهای اساســی، نهاده های دائمی، دارو و تجهیزات پزشــکی و سیاســت های 

جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب پذیر
ماده ۱- به منظور جبران آثار منفی ناشــی از افزایش قیمت جهانی نهاده های دامی و کشاورزی 
وارداتی و بروز خشکســالی در ســال جاری و جهت اطمینان از تامین کافی کاالهای اساســی، 
نهاده های دائمی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی، سقف اعتبار موضوع جزء ۳ بند »ب« تبصره 

یک ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور به ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دالر افزایش می یابد. 
ماده ۲- به دولت اجازه داده می شود در صورت تغییر نرخ ارز نهاده های دامی و کاالهای اساسی، از 
محل درآمدهای حاصل از تغییر نرخ کاالهایی که با ارز ترجیحی تامین می شود، تا مبلغ دویست و 
هفتاد هزار ریال به حساب خاص سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کشور واریز کند. 
این مبلغ تا پایان سال صرف پرداخت یارانه به افراد مشمول قانون الزام دولت به پرداخت یارانه 

کاالهای اساسی مصوب ۱۳99 خواهد شد.
تبصره- به دولت اجازه داده می شود در صورتی که منابع حاصل از این ماده واحده برای پرداخت 
یارانه کفایت نکند، مابه التفاوت را تا ســقف ۲۷۰ هزار میلیارد ریــال محل جابه جایی ردیف های 

جدول تبصره )۱۴( ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور تامین و پرداخت کند.

کافه اقتصاد

رییس اتحادیه آب میوه، بستنی و کافی شاپ اصفهان خبرداد:خبر خوان

پلمب 5 کافی شاپ در یک روز به خاطر استعمال دخانیات
رییس اتحادیه آب میوه، بستنی و کافی شاپ اصفهان از پلمب 5 کافی شاپ در یک روز به دلیل استفاده از دخانیات، خبر داد.محمود رنجبر با اشاره به تفاوت قیمت خدماتی 
که در کافی شاپ ها ارائه می شود، گفت: قیمت ها رقابتی است و با نظارت کامل اتحادیه انجام می شود، زمانی که اتحادیه نرخی را ارائه می دهد بر ظرف های محصوالت 
ارائه شده هم نظارت دارد.وی افزود: کارشناسان و بازرسان اتحادیه هر روز در کافی شاپ ها موارد را بررسی می کنند، یکسری از قهوه ها وارداتی و دارای برندهای روز دنیا 
هستند، بنابراین قیمت ها با قهوه های معمولی تفاوت دارد و از هر قهوه ممکن است چند نوع موجود باشد.رییس اتحادیه آب میوه، بستنی و کافی شاپ  اصفهان اذعان 
کرد: در بررسی های اتحادیه،  برندی که کافی شاپ داران محصوالت خود را ارائه می دهند و مصرف می کنند  قابل توجه  است و بازرس اتحادیه هر روز با حضور فیزیکی در 
شهر بر روند فعالیت کافه داران نظارت می کند.وی در خصوص استعمال دخانیات در کافه ها بیان کرد: سیگار کشیدن در کافه ها حتی کافه هایی که در فضای باز فعالیت 

می کنند، ممنوع است البته این موضوع نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان رعایت می شود و در اماکن عمومی اجازه استعمال دخانیات به شهروندان داده نمی شود.

بازدید معاون اقتصادی 
استاندار تهران از مراکز 
عرضه کاالهای اساسی

معــاون اقتصــادی اســتاندار تهران 
و اعضــای کارگروه ســتاد تنظیم بازار 
استان تهران، با حضور در برحی از مراکز 
عرضه کالهای اساسی، بر فروش این 
محصوالت نظارت و با گران فروشــان 

برخورد کردند.

عکس روز

رییس اتاق اصناف اصفهان:

اصناف، ظرفیت باالیی 
برای کمک به ساخت یک 

میلیون مسکن دارند
رییس اتاق اصناف اصفهان گفت: اگر ساخت 
و ساز مســکن در کشــور راه بیفتد، اصناف با 
ظرفیت باالیی که در تولید مصالح ساختمانی 
و تاسیســات مختلفی ازجمله انشعابات گاز، 
آب، لوازم بهداشتی و... دارند می توانند کمک 
قابل توجهی به جهش تولید مســکن داشــته 
باشند.رســول جهانگیری در خصــوص تاثیر 
ساخت یک میلیون مســکن در سال بر بهبود 
وضعیت اصناف و ایجاد اشتغال، بابیان اینکه 
در حال حاضر تبعات حاصلــه از رکود حاکم بر 
بازار مسکن به اصناف هم رسیده است، گفت: 
با فعال شــدن ساخت وســاز و تولید مسکن 
در همه بخش های اقتصــادی و به خصوص 
بخش اصناف رونــق خاصی ایجــاد خواهد 
شــد.وی افزود: با فعال شدن بخش مسکن 
بیش از ۲۰۰ رسته شــغلی به صورت مستقیم 
و صدها شــغل که به صورت غیرمســتقیم در 
ارتباط با ساخت وساز مســکن هستند، فعال 
خواهند شــد و مهم تر این که تمام صنایعی که 
تولیدشــان مرتبط با بازار مسکن است توسعه 
تولید و افزایش اشتغال خواهند داشت. رییس 
اتاق اصناف مرکز اصفهان، با بیان این که بخش 
اعظمی از فعالیت های مسکن در حوزه اصناف 
تحقق پیدا می کنــد، افزود: اگر بازار مســکن 
راه بیفتد اصناف با ظرفیــت باالیی که در تولید 
مصالح ساختمانی و تاسیساتی مختلف ازجمله 
انشعابات گاز، آب، لوازم بهداشتی و...  دارند،می 
توانند کمک قابل توجهی به جهش تولید مسکن 
داشــته باشــند. این فعال حوزه اصناف بیان 
کرد: اگر دولت زمینه ســاخت مسکن را آماده 
کند صنایع تولیدات فلزی، آلومینیومی و سایر 
کارگاه های تولیدی می توانند ایفای نقش کنند 
و مصالح  موردنیاز را در اختیار بخش مسکن قرار 
دهند.جهانگیری افزود: عالوه بر آن اصناف در 
تجهیز و ظریف کاری هایی که در انتهای ساخت 
مسکن شــکل می گیرد دخیل هستند و برای 
تامین کاالهای موردنیاز این موارد نیز شرایط و 

آمادگی تولید دارند.

عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان گفت: برای رشد 
و پیشرفت صنایع دستی باید به سمت تولید انبوه، 
ابزار و ماشین آالت برویم همچنین به سمت کاربردی 

شدن صنایع دستی پیش برویم.
فتحعلی قشــقایی فر با اشــاره به اینکــه در زمینه 
کارآفرینی دو مبحث کلی وجود دارد، گفت: در نگاه 
نخست، کارآفرینی محصولی برای بازار داخلی و دوم 

محصولی برای صادرات است.
وی با تاکید بر اینکه با توجه به وضعیت معیشــت 
مردم باید بــرای بازار برنامه ریزی کنیــم، افزود: در 

مباحث فرهنگی همواره استقبال از محصوالتی می 
شود که با ایده پردازی در بازار جایگاه ویژه ای از نظر 
اقتصادی داشته باشــد.عضو هیئت علمی دانشگاه 
کاشــان با بیان اینکه امروز در بازار داخلی به واسطه 
تورم تنها عمده محصوالتی مورد اهمیت است که با غذا 
و سالمت مردم در ارتباط است، افزود: از سوی دیگر 
با توجه به اینکه افراد به شدت درگیر نیازهای روزمره 
خود هستند، تولیدکنندگان اصال به سراغ محصوالت 
خاص نمی روند.قشقایی فر به خصوص درباره صنایع 
دســتی و فرش که جزو ملزومات ضروری زندگی 
افراد نیســت، گفت: امروز صنایع دستی مورد توجه 
اقشاری است که نیازهای اولیه آنها برطرف شده و به 
دنبال تجمل، زیبایی و کیفیت بیشتری هستند.وی 
با بیان اینکه در حال حاضر زیاد بر حوزه صنایع دستی 

در بازار داخلی سرمایه گذاری نمی شود، توضیح داد: 
رویکرد جامعه از صنایع دســتی این گونه است که 
این محصوالت باید ارزان و با قیمت پایین باشد، در 
حالی که صنایع دستی همواره تک تولیدی و با دست 
انجام می شود و قیمت تمام شده آنها باالست و از نظر 
ارزش افزوده به نوعی برای افراد گران تمام می شود، 
در این شرایط مردم توانایی پایینی برای خرید دارند.

مدیر گروه رشته فرش دانشگاه کاشان، اضافه کرد: 
از ســوی دیگر از طراحی و ایده پردازی های خاص 
در حوزه صنایع دســتی حمایت فرهنگی نمی شود، 
بنابرایــن آن دســته در حوزه صنایع دســتی موفق 
هستند که محصوالت ارزان تری تولید می کنند، اما 
این محصوالت سودآوری باالیی برای آن کارآفرین 

ندارند.

عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان  مطرح کرد:

رشد صنایع دستی در گرو تولید انبوه و استفاده از ماشین آالت

عکس: ایسنا
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آگهی

مفاد آراء
8/193  آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

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

فاقد سند رسمی 
مستقردر اداره ثبت اسناد و امالک کاشان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است . لذا  مشــخصات 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 داشــته 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 نمایند
1( رای شماره 140060302034008069 هیأت اول0 عفت شویدی فرزند حسینعلی 
بشماره شناسنامه1377 صادره از کاشان  به شماره ملی 1261752971 –  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 91/40 مترمربع بشــماره 2 فرعی ازپالک 1450- اصلی واقع 

دربخش یک کاشان
 2( رای شــماره 140060302034008102 هیــأت اول0 محمــد میر عباســی 
نجف آبادی فرزند قربانعلی بشماره شناسنامه9256 صادره از نجف آباد  بشماره ملی 
1092177132 –  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 246/11 مترمربع بشماره 5  فرعی 

مجزی از 4 فرعی ازپالک 6396- اصلی واقع دربخش یک کاشان
3( رای شماره 140060302034001181 هیأت دوم0 فرشته سادات نوبختی فرزند 
سید محمد بشماره شناسنامه1518 صادره از کاشان به شماره ملی 1261867912 
–  ششدانگ قسمتی از یکبابخانه بمساحت 16/74 مترمربع بشماره 2  فرعی مجزی 

از 1 فرعی ازپالک 6594- اصلی واقع دربخش یک کاشان
4( رای شــماره 140060302034008534 هیــأت اول0محمود اســمعیل زاده 
ریجنی فرزند مرتضی بشــماره شناســنامه638 صادره از کاشــان بشــماره ملی 
1263484476 –  ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 87/15 
 مترمربع بشــماره 26  فرعی مجزی از 5 فرعــی ازپــالک 6816- اصلی واقع در

بخش یک کاشان
5( رای شــماره 140060302034008533 هیــأت اول0رضوان زارعی ســه ده 
 فرزند علی بشماره شناســنامه2 صادره از کاشان بشــماره ملی 1263038778 –  
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 87/15 مترمربع بشماره 26 فرعی 

مجزی از 5 فرعی ازپالک 6816- اصلی واقع دربخش یک کاشان
6( رای شــماره 140060302034010324 هیأت اول0 حسن رئیسی فرزند علی 
بشماره شناسنامه 5771 صادره از کاشان به شماره ملی 1260564096 –  ششدانگ 
قسمتی ازیکبابخانه بمساحت 8/35 مترمربع بشماره 5 فرعی از پالک 6939- اصلی 

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

7144- اصلی واقع در بخش یک کاشان
8( رای شــماره 140060302034009925 هیــأت اول0 زینــب امروزیان فرزند 
ابوالفضل بشــماره شناســنامه 0 صادره از کاشان به شــماره ملی 1250384923 
–  ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت 1204/74 مترمربــع بشــماره 
 15 فرعــی مجــزی از 1و2و4   و 14 فرعــی از پــالک 7437- اصلــی واقع در 

بخش یک کاشان
9( رای شماره 140060302034009079 هیأت اول0 شمسی مستوفیان کاشانی 
فرزند حسین بشماره شناسنامه202 صادره از کاشــان بشماره ملی 1262170338 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 187/16 مترمربع بشماره 2  فرعی ازپالک 7811- 

اصلی واقع دربخش یک کاشان 
10( رای شماره 140060302034009184 هیأت اول0 صدیقه پوشنه فرزند علی 
بشماره شناسنامه3579 صادره از کاشان به شماره ملی 1260552179 –  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 172/5 مترمربع بشــماره 6  فرعی ازپالک 8432- اصلی واقع 

دربخش یک کاشان 
11( رای شــماره 140060302034009960 هیــأت اول0 شــهرداری کاشــان 
به شــماره ملــی 14000277247 –  ششــدانگ یکباب ســاختمان بمســاحت 
 2566/17 مترمربع بشــماره 100  فرعی ازپالک 8555- اصلی تشــکیل شده از
  شــماره های 8555/4 و 6905 و6903 و6931 و6902/1 و 6898 -اصلی واقع در

بخش یک کاشان 
12( رای شماره 140060302034007181 هیأت دوم0 غالمحسین پیشتاز فرزند 
آقا حسن بشماره شناســنامه 279 صادره از کاشان به شــماره ملی 1260966161 
–  ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 72/35 مترمربع بشماره 3576 فرعی مجزی 
از 186 فرعی و مشاعات شماره 328 فرعی ازپالک 1- اصلی واقع در چهار باغ بخش 

2 کاشان
13( رای شــماره 140060302034008077 هیأت اول0 غالمرضا رحیمی فرزند 
ماشااله بشــماره شناســنامه 91 صادره از کاشان به شــماره ملی 1262311616 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 347 مترمربع بشماره 3593 فرعی مجزی از 313 

فرعی از پالک 1- اصلی واقع در چهار باغ بخش 2 کاشان
فاطمــه  دوم0  هیــأت   140060302034009628 شــماره  رای   )14
قزوینی فرزند محمد بشــماره شناســنامه 992 صادره از کاشــان به شــماره ملی 
1261831586 –  ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 87/87 مترمربع بشــماره 
 12305 فرعی مجــزی از 10842 فرعی ازپــالک 2- اصلی واقــع در صالح آباد

 بخش 2 کاشان
15( رای شــماره 140060302034009196 هیــأت اول0 علیرضا میرزائی فرزند 
مرتضی بشماره شناسنامه 6636 صادره از کاشان به شماره ملی 1263378870 –  
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 74/95 مترمربع بشماره 833 فرعی ازپالک 3- اصلی 

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

بخش 2 کاشان
17( رای شــماره 140060302034008089 هیأت اول0 اکرم راهبی اســترکی 
فرزند امان اله بشماره شناسنامه 98 صادره از کاشان به شماره ملی 1263589571 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 73 مترمربع بشماره 10589 فرعی مجزی از 7474 

فرعی ازپالک 11 - اصلی واقع در زیدی بخش 2 کاشان
18( رای شــماره 140060302034008222 هیأت اول0 حســن قیاســی فرزند 
 عباس بشماره شناسنامه39855 صادره از کاشان به شماره ملی 1260388591 –  
ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت221/28 مترمربع بشماره 
 10590 فرعــی مجــزی از 4414 فرعــی ازپــالک 11- اصلی واقــع درزیدی

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

 بخش 2 کاشان
20( رای شــماره140060302034009157 هیــأت اول0 فهیمــه جمــال 
کاشــانی فرزند علی اکبربشماره شناســنامه513  صادره از کاشــان به شماره ملی 
1261935462 –  سه دانگ مشاع قســمتی ازیکبابخانه بمساحت9/40 مترمربع 

 بشــماره 10595 فرعی مجزی از 8274 فرعی ازپــالک 11- اصلی واقع درزیدی
 بخش 2 کاشان

21( رای شــماره140060302034009159 هیأت اول0 فاطمــه طیبی فر فرزند 
 حمیدرضا بشماره شناســنامه0  صادره از کاشان به شــماره ملی 1250953901 –  
یک و نیم دانگ مشاع قسمتی ازیکبابخانه بمساحت9/40 مترمربع بشماره 10595 

فرعی مجزی از 8274 فرعی ازپالک 11- اصلی واقع درزیدی بخش 2 کاشان
22( رای شــماره 140060302034009161هیــأت اول0 زهــرا طیبی فر فرزند 
 حمیدرضا بشماره شناســنامه0  صادره از کاشان به شــماره ملی 1250953911 –  
یک و نیم دانگ مشــاع قســمتی ازیکبابخانه بمســاحت9/40 مترمربع بشماره 
 10595 فرعــی مجــزی از 8274 فرعــی ازپــالک 11- اصلی واقــع درزیدی

 بخش 2 کاشان
23( رای شماره 140060302034010000 هیأت اول0 محمد رضا قاسم زاده فرزند 
 عباس بشماره شناسنامه47560  صادره   از کاشان به شماره ملی 1260465721 – 
 دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان نیمه ســاز بمساحت48/81 مترمربع 
بشــماره 10596 فرعی مجزی از 9097و9940 فرعی ازپــالک 11- اصلی واقع 

درزیدی بخش 2 کاشان
24( رای شــماره 140060302034010001 هیأت اول0 جعفر قاســم زاده فرزند 
 عباس بشماره شناســنامه0  صادره از کاشــان به شــماره ملی 1250158958 – 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان نیمه ساز بمساحت48/81 مترمربع 
بشــماره 10596 فرعی مجزی از 9097و9940 فرعی ازپــالک 11- اصلی واقع 

درزیدی بخش 2 کاشان
25( رای شــماره 140060302034010002هیأت اول0 مجتبی قاسم زاده فرزند 
 عباس بشماره شناســنامه451  صادره از کاشان به شــماره ملی 1262363144 – 
یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان نیمه ساز بمساحت48/81 مترمربع 
بشــماره 10596 فرعی مجزی از 9097و9940 فرعی ازپــالک 11- اصلی واقع 

درزیدی بخش 2 کاشان
26( رای شماره 140060302034009182 هیأت اول0 محمد احمدی شاد فرزند 
حسین بشماره شناســنامه477 صادره از کاشان بشــماره ملی 1261653671 – 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 90/14 مترمربع بشماره 6431 فرعی مجزی از 3823 

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

واقع در ناجی آباد بخش 2 کاشان
28( رای شــماره 140060302034009162 هیأت اول0 سید اکبر حسینی فرزند 
سید عبداله بشماره شناسنامه 38036 صادره از تهران به شماره ملی 0084092238 
–  سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 48/ 99 مترمربع بشماره 
 25825  فرعی مجــزی از 2097 فرعی ازپــالک 15 - اصلی واقــع در ناجی آباد 

بخش 2 کاشان
29( رای شماره 140060302034009163 هیأت اول0 معصومه اسکندری فرزند 
 علی اصغربشماره شناسنامه 34 صادره از دلیجان بشــماره ملی 0579855287 –  
ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 48/ 99 مترمربع بشماره 
 25825  فرعی مجــزی از 2097 فرعی ازپــالک 15 - اصلی واقــع در ناجی آباد

 بخش 2 کاشان
30(رای شماره 140060302034009955 هیأت اول0 احمد نجات پور فرزند اسمعیل 
بشماره شناسنامه 792صادره از کاشان بشــماره ملی 1262330531 –  ششدانگ 
قطعه زمین مزروعی بمساحت 06/ 2681 مترمربع بشماره 25834 فرعی از پالک 

15 - اصلی واقع در ناجی آباد بخش 2 کاشان
31( رای شــماره 140060302034010317 هیأت اول0 ابوذر خان زاده فرزندرضا 
بشماره شناسنامه 1842 صادره از کاشان به شماره ملی 1261965507 –  ششدانگ 
یکباب انبار مسقف بمساحت 70/ 68 مترمربع بشماره 25835  فرعی ازپالک 15 - 

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

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

 بخش 2 کاشان
34( رای شــماره 140060302034009764 هیأت اول0 حســین یوسفیان فرزند 
غالمحسین بشماره شناســنامه 0 صادره از کاشان بشــماره ملی 1250298733 
–  ششدانگ قطعه زمین مشتمل براعیان بمساحت 30/ 119 مترمربع بشماره 25971  

فرعی ازپالک 15 - اصلی واقع در ناجی آباد بخش 2 کاشان
35( رای شــماره 140060302034009948 هیــأت اول0 یاســر تواضعی فرزند 
محمود بشماره شناســنامه 779 صادره از کاشان به شــماره ملی 1262036161 
–  ســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکبابخانه بمســاحت  135 مترمربع بشماره 
 25972  فرعی مجــزی از 3238 فرعی ازپــالک 15 - اصلی واقــع در ناجی آباد

 بخش 2 کاشان
36( رای شــماره 140060302034009949 هیــأت اول0 فاطمــه ســادات 
حجازی فرزند ســید حسین بشــماره شناســنامه 5084 صادره از کاشان به شماره 
ملی 1263363350 –  ســه دانگمشــاع ازششــدانگ یکبابخانه بمساحت  135 
 مترمربع بشماره 25972  فرعی مجزی از 3238 فرعی ازپالک 15 - اصلی واقع در 

ناجی آباد بخش 2 کاشان
37( رای شــماره 140060302034005110 هیــأت اول0 محمــد حســین 
رسولی فرد کاشــانی فرزند امیرحسین بشــماره شناســنامه 0 صادره از کاشان به 
 شــماره ملــی 1251240194 –  ششــدانگ یکبابخانــه و باغچــه بمســاحت
  21/ 117 مترمربع بشــماره 25973  فرعی ازپالک 15 - اصلــی واقع در ناجی آباد

 بخش 2 کاشان
38( رای شماره 140060302034009178 هیأت اول0 مریم نوریان فرزند محمد 
سعید بشماره شناسنامه14404 صادره از کاشان به شــماره ملی 1263456502 – 
ششدانگ یکدرب باغ محصور مشجر بمساحت 772مترمربع بشماره 25974 فرعی 

ازپالک 15 - اصلی واقع در ناجی آباد بخش 2 کاشان
39( رای شــماره 140060302034008377 هیأت دوم0 زهره طالب فرزند محمد 
بشماره شناسنامه51525 صادره از کاشان به شماره ملی 1260505261 –  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 60 مترمربع بشماره 25975 فرعی مجزی از 6875 فرعی ازپالک 

15- اصلی واقع در ناجی آباد بخش 2 کاشان
40( رای شــماره 140060302034008216هیأت اول0 احسان افتخاری نیافرزند 
عقیل بشماره شناســنامه314 صادره از کاشان به شــماره ملی 1262074819 –  
ششدانگ یکبابخانه بمساحت160 مترمربع بشماره 25976 فرعی ازپالک 15- اصلی 

واقع در ناجی آباد بخش 2 کاشان
41( رای شماره 140060302034007693 هیأت دوم0 مهدی ناجی آبادی فرزند 
 رضا بشماره شناسنامه  50230صادره از کاشان به شــماره ملی 1260492338 – 
 ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ یکبابخانــه و باغچــه بمســاحت977/20 
 مترمربــع بشــماره 25977 فرعــی ازپــالک 15- اصلــی واقع درناجــی آباد 

بخش 2 کاشان
42( رای شــماره 140060302034007692 هیأت دوم0 زهره جمال آبادی فرزند 

 علی اکبر بشماره شناسنامه  1360صادره از کاشان به شماره ملی 1261866339 –  
سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه و باغچه بمساحت977/20 مترمربع بشماره 

25977 فرعی ازپالک 15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
43( رای شماره 140060302034008092 هیأت اول0 نسرین زهره فرزند ماشااله 
بشماره شناسنامه  1806صادره از کاشان بشماره ملی 1261965140 –  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت179/40 مترمربع بشماره 25990 فرعی مجزی از 12894 فرعی 

ازپالک 15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
44( رای شــماره 140060302034007178 هیــأت دوم0 علــی خیرخواه فرزند 
مرتضی بشماره شناســنامه  44383 صادره از کاشان به شماره ملی 1260433889 
–  ســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکبابخانه بمســاحت100مترمربع بشــماره 
 25991 فرعــی مجــزی از 5945 فرعی ازپــالک 15- اصلی واقــع درناجی آباد

 بخش 2 کاشان
45( رای شــماره 140060302034007177 هیأت دوم0 اعظم مجدی دوســت 
فرزند محمد بشماره شناسنامه  394 صادره از کاشان به شماره ملی 1261904338 
–  ســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکبابخانه بمســاحت100مترمربع بشــماره 
 25991 فرعــی مجــزی از 5945 فرعی ازپــالک 15- اصلی واقــع درناجی آباد

 بخش 2 کاشان
46( رای شماره 139960302034015408 هیأت اول0فاطمه صغری نبوی فرزند 
سید عباس بشماره شناسنامه  9 صادره از کاشــان به شماره ملی 1263211720 –  
ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت119/81مترمربع بشماره 25992 فرعی ازپالک 

15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
47( رای شماره 140060302034009077 هیأت اول0مریم مصلحی یزدلی فرزند 
امین اله بشماره شناسنامه  47659 صادره از کاشان بشــماره ملی 1260466711 
–  ششــدانگ قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان بمســاحت249/26 مترمربع 
 بشــماره 25994 فرعی مجــزی از 15503 فرعــی ازپالک 15- اصلــی واقع در

ناجی آباد بخش 2 کاشان
48( رای شــماره 140060302034008529 هیأت اول0فاطمه نهادی کاشــانی 
فرزند احسان بشماره شناسنامه  0 صادره از کاشــان به شماره ملی 1250565618 
–  ششــدانگ قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان بمســاحت238/26 مترمربع 
 بشــماره 25995 فرعی مجــزی از 15503 فرعــی ازپالک 15- اصلــی واقع در

ناجی آباد بخش 2 کاشان
49( رای شــماره 140060302034009212 هیــأت اول0امیرعلی صفائی منش 
فرزند حسینعلی بشماره شناســنامه  19 صادره  از ساوه بشماره ملی 0602551511 
–  ششدانگ یکباب تعمیرگاه بمساحت72/13 مترمربع بشماره 25996 فرعی ازپالک 

15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
50( رای شــماره 140060302034009154 هیأت اول0 فیض اله دیناروند فرزند 
 یدی بشماره شناســنامه  265 صادره از شوش به شــماره ملی 5269422107 – 
 سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت110مترمربع بشماره 25997 فرعی 
مجزی از 5789و23900 فرعی ازپالک 15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان

51( رای شــماره 140060302034009153 هیأت اول0 ســحر صادقیان فرزند 
 علی بشماره شناســنامه  28 صادره از کاشــان به شــماره ملی 1263014216 –  
سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت110مترمربع بشماره 25997 فرعی 
مجزی از 5789و23900 فرعی ازپالک 15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان

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

بخش 2 کاشان
53(رای شماره 140060302034009198هیأت اول0 سمیه صالحی پوربیدگلی 
فرزند غالمرضا بشــماره شناســنامه 120 صادره از آران و بیدگل به شــماره ملی 
6199714695 –  سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت115/10 مترمربع 
بشماره 25998 فرعی مجزی از 7959 فرعی ازپالک 15- اصلی واقع درناجی آباد 

بخش 2 کاشان
54(رای شماره 140060302034007401هیأت اول0 علیرضا دشت ناجی آبادی 
فرزند عباس بشماره شناسنامه 2412 صادره از کاشان بشماره ملی 1263336655 – 
سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت180 مترمربع بشماره 25999 فرعی 

ازپالک 15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
55( رای شــماره 140060302034007403 هیأت اول0 مریم قاسمی فرزند نایب 
 علی بشماره شناســنامه  4501 صادره از کاشان بشــماره ملی 1262116635 –  
سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت180 مترمربع بشماره 25999 فرعی 

ازپالک 15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
56( رای شماره 140060302034007690 هیأت دوم0 حسین شاهزیدی فرزند اکبر 
بشماره شناسنامه  2197 صادره از کاشان به شماره ملی 1261969057 – ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت42/92 مترمربع بشماره 26000 فرعی ازپالک 15- اصلی واقع 

درناجی آباد بخش 2 کاشان
57( رای شماره 140060302034009821 هیأت اول0 عباس صبوری فرزند علی 
بشماره شناسنامه  0 صادره از کاشان به شــماره ملی 1250258596 – ششدانگ 
یکبابخانه و باغچه بمساحت134/60 مترمربع بشماره 26019 فرعی ازپالک 15- 

اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
58( رای شــماره 140060302034008193 هیأت اول0 محمود احتشــام فرزند 
غالمحسین بشماره شناسنامه 41431 صادره از کاشان به شماره ملی 1260404390 
–  سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 283/25 مترمربع بشماره 7433 

فرعی مجزی از 6441 فرعی ازپالک 23 - اصلی واقع در درب فین بخش 2 کاشان
59( رای شــماره 140060302034008194 هیأت اول0 زهرا حســام محمدی 
فرزند رمضان بشماره شناسنامه 883 صادره از مشهد به شماره ملی 0938723804 
–  سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 283/25 مترمربع بشماره 
 7433 فرعــی مجــزی از 6441 فرعی ازپــالک 23 - اصلی واقــع در درب فین 

بخش 2 کاشان
60( رای شماره 140060302034007723 هیأت اول0 سیامک نزادی فرزند حسین 
 خان بشماره شناسنامه 44449 صادره از کاشان به شــماره ملی 1260434540 –  
دو سهم مشــاع ازهفت سهم ششــدانگ قطعه زمین محصور مشتمل بر ساختمان 
بمســاحت 772/31 مترمربع بشــماره7434فرعی مجزی از 429 فرعی ازپالک 

23 - اصلی واقع در درب فین بخش 2 کاشان
61( رای شماره 140060302034008520 هیأت اول0 سیروس نزادی فرزند حسین 
خان بشماره شناسنامه 541 صادره از کاشان به شماره ملی 1262276047 –  دو سهم 
مشاع ازهفت سهم ششــدانگ قطعه زمین محصور مشتمل بر ساختمان بمساحت 
772/31 مترمربع بشماره7434فرعی مجزی از 429 فرعی ازپالک 23 - اصلی واقع 

در درب فین بخش 2 کاشان
62( رای شماره 140060302034008516 هیأت اول0 سوسن نزادی فرزند حسین 
 خان بشماره شناســنامه 5758 صادره از کاشان به شــماره ملی 1260563960 – 
 یک سهم مشاع ازهفت سهم ششــدانگ قطعه زمین محصور مشتمل بر ساختمان 
بمساحت 772/31 مترمربع بشماره7434فرعی مجزی از 429 فرعی ازپالک 23 - 

اصلی واقع در درب فین بخش 2 کاشان
63( رای شماره 140060302034008517 هیأت اول0سهیال نزادی فرزند حسین 
 خان بشماره شناسنامه 42456 صادره از کاشان به شــماره ملی 1260414620 –  
یک سهم مشاع ازهفت سهم ششــدانگ قطعه زمین محصور مشتمل بر ساختمان 
بمســاحت 772/31 مترمربع بشــماره7434فرعی مجزی از 429 فرعی ازپالک 

23 - اصلی واقع در درب فین بخش 2 کاشان
64( رای شــماره 140060302034008521 هیأت اول0 سارا نزادی فرزند حسین 

 خان بشماره شناســنامه 2003 صادره از کاشان به شــماره ملی 1263332560 –  
یک سهم مشاع ازهفت سهم ششــدانگ قطعه زمین محصور مشتمل بر ساختمان 
بمســاحت 772/31 مترمربع بشــماره7434فرعی مجزی از 429 فرعی ازپالک 

23 - اصلی واقع در درب فین بخش 2 کاشان
65( رای شــماره 140060302034008275 هیأت اول0 زهراسادات آمیری فینی 
فرزند سید محمد بشماره شناسنامه 0 صادره ازکاشان به شماره ملی 1250389615– 
دودانگ مشاع ازششدانگ قطعه زمین محصورمشتمل برانبار و اعیان احداثی بمساحت 
329/15 مترمربع بشماره7437فرعی مجزی از 351 فرعی ازپالک 23 - اصلی واقع 

در درب فین بخش 2 کاشان
66( رای شماره 140060302034008276 هیأت اول0 فائزه سادات آمیری فینی 
فرزند سید محمد بشماره شناسنامه 0 صادره ازکاشان بشماره ملی 1250348218 –  
دودانگ مشاع ازششدانگ قطعه زمین محصور مشتمل برانبار و اعیان احداثی بمساحت 
329/15 مترمربع بشماره7437 فرعی مجزی از 351 فرعی ازپالک 23 - اصلی واقع 

در درب فین بخش 2 کاشان
67( رای شــماره 140060302034008277 هیأت اول0 نیره سادات آمیری فینی 
فرزند سید محمد بشماره شناسنامه 239 صادره ازکاشان بشماره ملی 1263023592–  
دودانگ مشاع ازششدانگ قطعه زمین محصور مشتمل برانبار و اعیان احداثی بمساحت 
329/15 مترمربع بشماره7437 فرعی مجزی از 351 فرعی ازپالک 23 - اصلی واقع 

در درب فین بخش 2 کاشان
68( رای شماره 140060302034009110 هیأت اول0 حسین افتخاری فرزند جلیل 
بشماره شناسنامه 24 صادره از کاشان به شــماره ملی 1263270298 –  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 197/25 مترمربع بشماره1576 فرعی مجزی از 100 فرعی از 

پالک 24 - اصلی واقع دردیزچه بخش 2 کاشان
69( رای شماره 140060302034009084 هیأت اول0 لیال معینی فرزند رحمت اله 
بشماره شناسنامه 2289 صادره از کاشان به شماره ملی 1261899301 –  ششدانگ 
یکباب ساختمان بمساحت 88/59 مترمربع بشماره1577 فرعی مجزی از103 فرعی 

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

71( رای شــماره 140060302034008074 هیــأت اول0 زهــرا افتخاری فینی 
فرزند جواد بشماره شناسنامه 3775 صادره از کاشان به شماره ملی 1261014091 
–  ششــدانگ قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان بمســاحت 22/ 655 مترمربع 
بشــماره 12794 فرعی مجزی از 12190فرعی ازپــالک 33 - اصلی واقع در فین 

کوچک بخش 2 کاشان
72( رای شــماره 140060302034008274هیــأت اول0 لیــال افتخاری فینی 
فرزندجواد بشماره شناسنامه118  صادره از کاشــان به شماره ملی 1262961181 
–  ششــدانگ یکباب ســاختمان بمســاحت53/54 مترمربع بشــماره 12796 
 فرعــی مجــزی از 1424 فرعــی ازپــالک 33- اصلــی واقع درفیــن کوچک

 بخش 2 کاشان
73( رای شماره 140060302034008273 هیأت اول0 سید محمد مصطفوی راد 
فرزند سیدرضا بشماره شناسنامه 3686 صادره از کاشان به شماره ملی 1261013141 
–  سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت229/30 مترمربع بشماره 
12797 فرعی مجزی از 1164 فرعی ازپالک 33- اصلی واقع درفین کوچک بخش 

2 کاشان
74( رای شماره 140060302034008470 هیأت اول0 طیبه مزروعی فینی فرزند 
 حسین بشماره شناسنامه  757صادره از کاشان به شــماره ملی 1261776216 – 
 یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان بمساحت 229/30 مترمربع 
بشماره 12797 فرعی مجزی از 1164 فرعی ازپالک 33- اصلی واقع درفین کوچک 

بخش 2 کاشان
75( رای شماره 140060302034008471 هیأت اول0 فرزانه سادات مصطفوی راد 
فرزند سید محمد بشماره شناسنامه  0صادره از کاشان به شماره ملی 1250327946 
–  یک و نیم دانگمشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان بمساحت229/30 مترمربع 
بشماره 12797 فرعی مجزی از 1164 فرعی ازپالک 33- اصلی واقع درفین کوچک 

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

کوچک بخش 2 کاشان
77( رای شماره 140060302034008224 هیأت اول0 امیر حکیمیان فرزندحسین 
بشماره شناسنامه 1034 صادره از کاشان بشماره ملی 6199924444 – ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 121مترمربع بشماره8164 فرعی مجزی از 763 فرعی از پالک 

34 - اصلی واقع در فین بزرگ بخش 2 کاشان
78( رای شماره 140060302034007902 هیأت دوم0 فاطمه قویدل فرزند حسین 
بشماره شناسنامه 3913 صادره از کاشان بشماره ملی 1263351654 –  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 80/ 134 مترمربع بشماره 8165 فرعی مجزی از 1596 فرعی 

ازپالک 34 - اصلی واقع در فین بزرگ بخش 2 کاشان
79(رای شماره 140060302034007727 هیأت اول0 محمد حسین همایونی فر 
فرزندعباس بشماره شناســنامه9292 صادره از تهران بشماره ملی 0056419155 
–  ششدانگ یکبابخانه با کاربری کشاورزی بمســاحت 235/17 مترمربع بشماره 
 8168 فرعی مجــزی از 724 فرعــی ازپــالک 34- اصلی واقــع درفین بزرگ

 بخش 2 کاشان
80( رای شــماره 140060302034008512 هیــأت اول0 موسســه خیریــه 
معلولیــن هاجرکاشــان بشــماره ملــی 10260052554 –  ششــدانگ یکباب 
ساختمان سوله توانبخشی بمســاحت 3907/95 مترمربع بشــماره 8169 فرعی 
 مجــزی از 1555و1556 و 1558  فرعی ازپالک 34- اصلی واقــع در فین بزرگ

 بخش 2 کاشان
81( رای شــماره 140060302034009076 هیأت اول0 ماشــااله ریاضی فینی 
فرزند احمد آقا بشماره شناسنامه117 صادره از کاشان به شماره ملی 1262843421 
–  ششدانگ قطعه زمین محصور مشتمل بر ساختمان بمساحت358/58 مترمربع 
بشــماره 8190 فرعی مجزی از 5286 فرعی ازپالک 34- اصلی واقع درفین بزرگ 

بخش 2 کاشان
82( رای شــماره 140060302034009145 هیأت اول0 آزاده افتخاریان قمصری 
فرزند حسن بشماره شناسنامه1000 صادره از کاشان به شماره ملی 1261957083 
–  ششدانگ قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان بمساحت240/10 مترمربع بشماره 
8192 فرعی مجزی از 3727 فرعی ازپالک 34- اصلی واقع درفین بزرگ بخش 2 

کاشان
83( رای شــماره 140060302034009081 هیــأت اول0 حمیــد رضا نیک بین 
فرزند حسن بشماره شناســنامه228 صادره از کاشان به شماره ملی 1261715721 
–  ششدانگ یکدرب باغچه مشتمل بر ساختمان بمساحت262/27 مترمربع بشماره 
8194 فرعی مجزی از 5628 فرعی ازپالک 34- اصلی واقع درفین بزرگ بخش 2 

کاشان
84( رای شــماره 140060302034009199 هیأت اول0 ماشااله قاری فینی فرزند 
مندعلی بشماره شناســنامه135 صادره از کاشان به شــماره ملی 1262862728 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت214 مترمربع بشماره 8195 فرعی مجزی از 452 

فرعی ازپالک 34- اصلی واقع درفین بزرگ بخش 2 کاشان
ادامه در صفحه 5
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85( رای شــماره 139960302034015555 هیأت اول0 امیرحسین غالمی فینی 
فرزند عباس بشماره شناسنامه41 صادره از کاشــان بشماره ملی 1262917077– 
ســه دانگمشــاع ازششــدانگ یکدرب باغ بمســاحت316/50 مترمربع بشماره 
 8198 فرعی مجــزی از 210 فرعــی ازپــالک 34- اصلی واقــع درفین بزرگ

 بخش 2 کاشان
86( رای شــماره 139960302034015557 هیأت اول0 نرگس حاج مبینی فرزند 
سیف اله بشماره شناســنامه106 صادره از کاشان بشــماره ملی 1262944491– 
ســه دانگمشــاع ازششــدانگ یکدرب باغ بمســاحت316/50 مترمربع بشماره 
 8198 فرعی مجــزی از 210 فرعــی ازپــالک 34- اصلی واقــع درفین بزرگ

 بخش 2 کاشان
87( رای شماره 140060302034009772 هیأت اول0 ناصر هنرمند فینی فرزند علی 
بشماره شناسنامه88 صادره از کاشان بشماره ملی 1262921139 –  ششدانگ قطعه 
زمین مشتمل براعیان بمساحت201/60 مترمربع بشماره 8199 فرعی مجزی از 4438 

فرعی ازپالک 34- اصلی واقع درفین بزرگ بخش 2 کاشان
88( رای شماره 140060302034009775 هیأت اول0هادی قاری فینی فرزند محمد 
بشماره شناسنامه0 صادره از کاشان به شماره ملی 1250509671 –  ششدانگ قطعه 
زمین محصورمشتمل براعیان بمساحت229/56 مترمربع بشماره 8200 فرعی مجزی 

از 62 فرعی ازپالک 34- اصلی واقع درفین بزرگ بخش 2 کاشان
89( رای شــماره 140060302034010332 هیأت اول0 امین معــدن دار آرانی 
فرزندعلی بشماره شناســنامه0 صادره از کاشــان بشــماره ملی 1250158885 
–  ســه دانگ مشاع ازششــدانگ یکبابخانه بمســاحت188/33 مترمربع بشماره 
 8201 فرعــی مجــزی از 63 فرعی ازپــالک 34- اصلــی واقع درفیــن بزرگ

 بخش 2 کاشان
90( رای شــماره 140060302034010333 هیأت اول0 فاطمه ســالک سعیدی 
فرزند نجف علی بشماره شناسنامه0 صادره از کاشان بشماره ملی 1250466571– 
ســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکبابخانه بمســاحت188/33 مترمربع بشماره 
 8201 فرعــی مجــزی از 63 فرعی ازپــالک 34- اصلــی واقع درفیــن بزرگ

 بخش 2 کاشان
91( رای شــماره 140060302034009943 هیــأت اول0 مســعود خاک نجفی 
فرزند حسین بشماره شناســنامه3627 صادره از تهران بشماره ملی 0055523617 
– سه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکبابخانه بمســاحت247/70 مترمربع بشماره 
 8202 فرعــی مجــزی از 5950 فرعی ازپــالک 34- اصلی واقــع درفین بزرگ

 بخش 2 کاشان
92( رای شــماره 140060302034009944 هیأت اول0 اعظم خاک نجفی فرزند 
حسین بشــماره شناســنامه9765 صادره از تهران بشــماره ملی 0065586115 
– سه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکبابخانه بمســاحت247/70 مترمربع بشماره 
 8202 فرعــی مجــزی از 5950 فرعی ازپــالک 34- اصلی واقــع درفین بزرگ

 بخش 2 کاشان
93( رای شماره 140060302034007804 هیأت دوم0 محمد بنده خدا حسن آبادی 
فرزند عباس بشماره شناسنامه1001 صادره از کاشان به شماره ملی 1260952444 
–  سه دانگمشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت212/45 مترمربع بشماره  2147 

فرعی مجزی از 1045 فرعی ازپالک 40- اصلی واقع درحسن آباد بخش 2 کاشان
94( رای شماره 140060302034007802 هیأت دوم0نرجس خوشگذران فرزند 
ابراهیم بشــماره شناســنامه836 صادره از کاشان به شــماره ملی 1261884825 
–  ســه دانگ مشاع ازششــدانگ یکبابخانه بمســاحت212/45 مترمربع بشماره  
 2147 فرعی مجــزی از 1045 فرعــی ازپــالک 40- اصلی واقع درحســن آباد 

بخش 2 کاشان
95( رای شماره 140060302034008532 هیأت اول0 اعظم قمصری نیاسر فرزند 
محمد تقی بشماره شناسنامه 119 صادره از کاشــان به شماره ملی 1261740394 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 90/ 158 مترمربع بشماره7515  فرعی مجزی از 

1355 فرعی ازپالک 45 - اصلی واقع در لتحر بخش 2 کاشان
96( رای شــماره 140060302034009113 هیــأت اول0 جــواد پیلــه 
وریان فرزنــد مهدی بشــماره شناســنامه 655 صادره از کاشــان بشــماره ملی 
1261563530 –  ششــدانگ یکباب ســاختمان بمســاحت 10/ 191 مترمربع 
 بشــماره 7516  فرعی مجزی از 2306 فرعی ازپالک 45 - اصلــی واقع در لتحر 

بخش 2 کاشان
97( رای شــماره 140060302034002943 هیأت دوم0 مهدی ســاحلی فرزند 
حسین بشماره شناســنامه 377 صادره از کاشــان به شــماره ملی 126121914 
–  ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 122/98 مترمربع 
 بشــماره 7517 فرعی مجزی از 425 فرعــی ازپالک 45 - اصلــی واقع در لتحر

 بخش 2 کاشان
98( رای شــماره 140060302034002944 هیــأت دوم0 مینــا باغبانی فرزند 
مرتضی بشماره شناســنامه 0 صادره از کاشــان به شــماره ملی 1250155381 
–  ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 122/98 مترمربع 
 بشــماره 7517 فرعی مجزی از 425 فرعــی ازپالک 45 - اصلــی واقع در لتحر 

بخش 2 کاشان
99( رای شــماره 140060302034002946 هیأت دوم0 مهدی ســاحلی فرزند 
حسین بشــماره شناســنامه377صادره از کاشان به شــماره ملی 1262121914 
–  دو دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 121/63 مترمربع بشماره 
 7518 فرعــی مجــزی از 2212 فرعــی ازپــالک 45 - اصلــی واقــع در لتحر 

بخش 2 کاشان
100( رای شــماره 140060302034002945 هیأت دوم0 حســین کوه ساحلی 
جزه فرزنــد ابراهیم بشــماره شناســنامه165 صادره از کاشــان به شــماره ملی 
1260934632 –  دو دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 121/63 مترمربع 
 بشــماره 7518 فرعی مجــزی از 2212 فرعی ازپالک 45 - اصلــی واقع در لتحر 

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

 بخش 2 کاشان
102( رای شــماره 140060302034008213 هیأت اول0 مجتبی هیزمی لتحری 
فرزند اسمعیل بشماره شناسنامه755 صادره از کاشان به شماره ملی 1261937880 
–  سه دانگ مشاع از ششدانگ اعیانی احداثی در عرصه موقوفه بمساحت217/20 
مترمربع بشــماره 7519 فرعی مجزی از 1305 فرعی ازپــالک 45- اصلی واقع 

درلتحربخش 2 کاشان
103(رای شــماره 140060302034008215هیأت اول0 زهــرا اکبری لتحری 
فرزندپرویز بشماره شناسنامه150 صادره از کاشــان به شماره ملی 1263569269 
–  سه دانگ مشاع از ششدانگ اعیانی احداثی در عرصه موقوفه بمساحت217/20 
متر مربع بشــماره 7519 فرعی مجزی از 1305 فرعی ازپــالک 45- اصلی واقع 

درلتحربخش 2 کاشان
104( رای شماره 140060302034009111 هیأت اول0 محمد رضا علی پورفرزند 
احمد بشماره شناسنامه0  صادره از بادرود به شماره ملی 1230012291 –  سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت119/10 مترمربع بشماره 7520 فرعی مجزی 

از 1418 فرعی ازپالک 45- اصلی واقع درلتحر بخش 2 کاشان
105( رای شماره 140060302034009112 هیأت اول0 فاطمه کلهرفرزند حسن 
بشماره شناسنامه0  صادره از قم به شماره ملی 0371137373 –  سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت119/10 مترمربع بشماره 7520 فرعی مجزی از 1418 

فرعی ازپالک 45- اصلی واقع درلتحر بخش 2 کاشان

106( رای شماره 140060302034008190 هیأت اول0 محمد رضا رسولی فرزند 
غالمحسین بشماره شناسنامه39  صادره از کاشــان به شماره ملی 1262941415 
–  سه دانگ مشــاع از ششدانگ قســمتی ازیکبابخانه بمســاحت6/48 مترمربع 
 بشــماره 7521 فرعی مجزی از 2255 فرعــی ازپالک 45- اصلــی واقع درلتحر

بخش 2 کاشان
107( رای شــماره 140060302034008191 هیأت اول0 حســن هدائی فرزند 
غالمرضا بشماره شناســنامه517  صادره از تهران بشــماره ملی 0045202036 
–  سه دانگ مشــاع از ششدانگ قســمتی ازیکبابخانه بمســاحت6/48 مترمربع 
 بشــماره 7521 فرعی مجزی از 2255 فرعــی ازپالک 45- اصلــی واقع درلتحر

بخش 2 کاشان
108( رای شــماره 140060302034007623 هیأت دوم0 اصغــر جاللی فرزند 
رحمت اله بشماره شناســنامه83  صادره از کاشان به شــماره ملی 1263568599 
–  ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت168/10 مترمربع 
 بشــماره 7522 فرعی مجزی از 1418 فرعــی ازپالک 45- اصلــی واقع درلتحر

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

بخش 2 کاشان
110( رای شــماره 140060302034004515 هیأت اول0 حسین دهقان کاشانی 
فرزندتقی بشماره شناســنامه50687  صادره از کاشان بشماره ملی 1260496902 
–  ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت186/70 مترمربع 
 بشــماره 7523 فرعی مجــزی از 318 فرعی ازپــالک 45- اصلــی واقع درلتحر

بخش 2 کاشان
111( رای شــماره 140060302034004514هیــأت اول0 طاهــره حاجی زاده 
لتحری فرزندحسن بشــماره شناســنامه2884  صادره از کاشــان به شماره ملی 
1262100488 –  ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانه بمساحت186/70 
 مترمربع بشماره 7523 فرعی مجزی از 318 فرعی ازپالک 45- اصلی واقع درلتحر

بخش 2 کاشان
112( رای شــماره 140060302034007680 هیأت دوم0 مجتبی شــریف زاده 
 فرزند محمد بشماره شناسنامه44  صادره از کاشان به شماره ملی 1263019773 – 
 سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمســاحت220/75 مترمربع بشماره 7524 

فرعی مجزی از 427 فرعی ازپالک 45- اصلی واقع درلتحربخش 2 کاشان
113( رای شماره 140060302034007682 هیأت دوم0 الهام سادات علوی زاده 
 فرزند رضا بشماره شناسنامه0  صادره از کاشان به شــماره ملی 1250212863 –  
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمســاحت220/75 مترمربع بشماره 7524 

فرعی مجزی از 427 فرعی ازپالک 45- اصلی واقع درلتحربخش 2 کاشان
114( رای شــماره 140060302034009202 هیــأت اول0قاســم رحیــم زاده 
کاشــانی فرزند احمد بشــماره شناســنامه218  صادره از کاشــان بشــماره ملی 
1261811879 –  ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانه بمساحت97/98 
 مترمربع بشماره 7525 فرعی مجزی از 360 فرعی ازپالک 45- اصلی واقع درلتحر

بخش 2 کاشان
115( رای شــماره 140060302034009200 هیــأت اول0زهــرا عقاداتــی 
کاشــی فرزندحســن بشــماره شناســنامه2878  صادره از کاشان بشــماره ملی 
1262057140 – ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت97/98 
 مترمربع بشماره 7525 فرعی مجزی از 360 فرعی ازپالک 45- اصلی واقع درلتحر

بخش 2 کاشان
116( رای شماره 139860302034014224 هیأت اول0جواد بیدگلی فرزند محمد 
بشماره شناسنامه0  صادره از کاشان به شماره ملی 1250149861 –  دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه بمساحت97/35 مترمربع بشماره 7526 فرعی مجزی از 318 

فرعی ازپالک 45- اصلی واقع درلتحربخش 2 کاشان
117( رای شــماره 139860302034014223 هیــأت اول0 طاهره خبازی فرزند 
مندعلی بشــماره شناســنامه11 صادره از کاشان به شــماره ملی 1262916259 
–  چهــار دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت97/35 مترمربع 
 بشــماره 7526 فرعی مجــزی از 318 فرعی ازپــالک 45- اصلــی واقع درلتحر

بخش 2 کاشان
118( رای شــماره 140060302034008852هیأت دوم0 مجتبی شــیبانی نژاد 
فرزندحسن بشماره شناســنامه0 صادره از کاشان بشــماره ملی 1250125855 –  
ششدانگ یکبابخانه بمساحت74/90 مترمربع بشماره 7527 فرعی مجزی از 1306 

فرعی از پالک 45- اصلی واقع درلتحربخش 2 کاشان
119(رای شــماره 140060302034009758هیــأت اول0 مهدی شــیبانی نژاد 
فرزندحسن بشماره شناسنامه114 صادره از کاشــان به شماره ملی 1263568904 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت101/20 مترمربع بشماره 7528 فرعی مجزی از 

1306 فرعی ازپالک 45- اصلی واقع درلتحربخش 2 کاشان
120( رای شــماره 140060302034009756 هیأت اول0 محمد ماشااله لتحری 
فرزند ماشااله بشماره شناسنامه646 صادره از کاشان به شماره ملی 1263574221 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت161/25 مترمربع بشماره 7529 فرعی مجزی از 438 

فرعی ازپالک 45- اصلی واقع درلتحربخش 2 کاشان
121( رای شــماره 140060302034008278 هیــأت دوم0 حســین زارع 
کردمیلی فرزند عباس بشــماره شناســنامه 444 صادره ازکاشــان بشــماره ملی 
1261922611– ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 17/ 152 مترمربع بشماره 
 15615  فرعی مجــزی از 1481 فرعی ازپــالک 49 - اصلی واقــع در صفی آباد

 بخش 2 کاشان
122( رای شــماره 140060302034007587 هیــأت دوم0 هــادی پاســبانی 
پور فرزند حمید رضا بشــماره شناســنامه  3301صادره ازکاشــان بشــماره ملی 
1262020727– ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت117/10 مترمربع بشــماره 
 15616 فرعی مجــزی از 11092 فرعی ازپــالک 49- اصلی واقــع درصفی آباد

 بخش 2 کاشان
 123( رای شــماره 140060302034009152 هیــأت اول0 اکــرم جعفــری 
نوش آبادی فرزند عباسعلی بشــماره شناســنامه  5382 صادره از آران و بیدگل به 
شماره ملی 6199331771 – ششدانگ یکبابخانه بمساحت77/10 مترمربع بشماره  
15617فرعی  مجزی از 1773 فرعی ازپــالک 49- اصلی واقع درصفی آباد بخش 

2 کاشان
124( رای شماره 140060302034007887 هیأت دوم0 مجید عظیمی پور فرد فرزند 
علی محمد بشماره شناسنامه  196 صادره از کاشان به شماره ملی 1262376254 – 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت102/75 مترمربع بشماره    15618 

فرعی مجزی از 3586 فرعی ازپالک 49- اصلی واقع درصفی آباد بخش 2 کاشان
125( رای شماره 140060302034007894 هیأت دوم0 نجمی شکاری جعفر آبادی 
فرزند علی بشماره شناسنامه 2063 صادره از کاشان به شماره ملی 1262092302 
–  سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 102/75مترمربع بشماره 15618 

فرعی مجزی از 3586 فرعی ازپالک 49- اصلی واقع در صفی آباد بخش 2 کاشان
126( رای شــماره 140060302034009114 هیأت اول0 امیر حســین عزیزی 
فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان به شماره ملی 1250296919 
–  ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 110/31مترمربع 
 بشماره15619 فرعی مجزی از 9234 فرعی ازپالک 49- اصلی واقع در صفی آباد 

بخش 2 کاشان
127( رای شــماره 140060302034009115 هیــأت اول0 الهــام بودش فرزند 
احمد رضا بشــماره شناســنامه 0 صادره از کاشان به شــماره ملی 1250595274 

–  ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 110/31مترمربع 
 بشماره15619 فرعی مجزی از 9234 فرعی ازپالک 49- اصلی واقع در صفی آباد

 بخش 2 کاشان
128( رای شــماره 140060302034006120 هیأت دوم0 میثم نرگســی فرزند 
حسین بشماره شناســنامه 4101 صادره از کاشان به شــماره ملی 1262069378 
–  ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 88/88 مترمربع 
 بشــماره15620  فرعی مجزی از 372 فرعی ازپالک 49- اصلی واقع در صفی آباد 

بخش 2 کاشان
129( رای شــماره 140060302034006122 هیــأت دوم0 راضیــه اعتصامی 
راد فرزنــد محمد بشــماره شناســنامه 349 صــادره از کاشــان به شــماره ملی 
1263538223 –  سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 88/88 مترمربع 
 بشــماره15620  فرعی مجزی از 372 فرعی ازپالک 49- اصلی واقع در صفی آباد 

بخش 2 کاشان
130( رای شماره 140060302034009151 هیأت اول0 آرزو اناری فرزند مهدی 
بشماره شناسنامه 8041 صادره از تهران به شماره ملی 0080063179 –  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 233 مترمربع بشــماره15622  فرعی مجزی از 1275 فرعی از 

پالک 49- اصلی واقع در صفی آباد بخش 2 کاشان
131( رای شماره 140060302034009144 هیأت اول0 غالمرضا مقنی زاده فینی 
فرزند عباس بشماره شناسنامه 84 صادره ازکاشــان بشماره ملی 1262823161– 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 99/5 مترمربع بشماره15623  فرعی مجزی از 5279 

فرعی ازپالک 49- اصلی واقع در صفی آباد بخش 2 کاشان
132( رای شــماره 140060302034009191 هیأت اول0 محمد حسن اختیاری 
نقاش فرزند علی اکبر بشــماره شناســنامه 1204 صادره از تهران به شــماره ملی 
0062388071 –  سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 184/30مترمربع 
 بشماره 469 فرعی مجزی از 12 فرعی ازپالک 52- اصلی واقع در اراضی صفی آباد

 بخش 2 کاشان
133(رای شــماره 140060302034009192 هیــأت اول0 فاطمه رضائی فرزند 
شکراله بشماره شناســنامه 5817 صادره از تهران به شــماره ملی 0071568956 
– سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 184/30مترمربع بشماره469 
 فرعی مجــزی از 12 فرعــی ازپــالک 52 - اصلی واقــع در اراضــی صفی آباد 

بخش 2 کاشان
134( رای شــماره 140060302034006925 هیأت اول0 میثــم فروتنی فرزند 
اصغربشماره شناسنامه131 صادره از کاشان به شــماره ملی 1262029686 –  سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 120/65 مترمربع بشماره 470 فرعی 

ازپالک 52- اصلی واقع در اراضی صفی آباد بخش 2 کاشان
135( رای شماره 140060302034006926 هیأت اول0 فهیمه حمامیان فرزند جعفر 
بشماره شناسنامه3363 صادره از کاشان بشــماره ملی 1263346154 – سه دانگ 
مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 120/65 مترمربع بشماره 470 فرعی ازپالک 

52- اصلی واقع در اراضی صفی آباد بخش 2 کاشان
136( رای شماره 140060302034008899 هیأت اول0 محمد جواد ساروقیان فرزند 
تقی بشماره شناسنامه1583 صادره از تهران بشماره ملی 0045841594– ششدانگ 
قطعه زمین مزروعی با کاربری مزروعی بمساحت 5937/08 مترمربع بشماره 1 فرعی 

ازپالک 29- اصلی واقع در موسی آباد بخش 4 کاشان
137( رای شماره 140060302034009682 هیأت دوم0 افسانه قاسمی  فرزند صفی 
اله بشماره شناسنامه0 صادره از کاشان به شماره ملی 1250071501 –  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 79/80مترمربع بشــماره 5966 فرعی مجزی از 3412 فرعی 

ازپالک 1- اصلی واقع درراوند بخش 4 کاشان
138( رای شماره 140060302034009747 هیأت اول0 غالمحسین کلیوند فرزند 
مرتضی بشماره شناســنامه777 صادره از الیگودرز به شــماره ملی 4170521625 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 142 مترمربع بشماره 5967 فرعی مجزی از 1854 

فرعی ازپالک 1- اصلی واقع درراوند بخش 4 کاشان
آگهی اصالحی(رای شــماره 140060302034010384 هیــات اول.محمد علی 
عطابخشی کاشی فرزند جواد بشماره شناسنامه 1580 صادره از کاشان به شماره ملی 
1261892186-ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 1601متر مربع بشماره 12683 

فرعی مجزی از 21 فرعی از پالک 33-اصلی واقع در فین کوچک بخش 2 کاشان
بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

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

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1400/09/09
م الف: 1222556 مهدی اســماعیلی طاهری رییس اداره ثبت اسناد وامالک 

کاشان
مفاد آراء

8/187  برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیــف 1- رای شــماره 9130-1400/07/28 هیات دوم خانم عصمت شــیخی 
نصرآبادی به شناسنامه شــماره 956 کدملی 1284529258 صادره اصفهان فرزند 
رضا در 49/5 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 204/36 
متر مربع قسمتی از پالک شــماره 146 فرعی از 5 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهــان از مالکیت متقاضیان و بتــول نصری نصرآبادی از 
سند شــماره 13776 مورخ 1346/6/16 دفترخانه شماره 91 اصفهان و سند اصداق 
 979 مــورخ 1384/4/13 دفترخانه 172 خمینی شــهر و از مــورد ثبت صفحه 98 

دفتر 425 امالک 
ردیف 2- رای شماره 9129-1400/07/28 هیات دوم خانم مرضیه تاجمیر ریاحی 
به شناسنامه شــماره 1226 کدملی 1289503710 صادره اصفهان فرزند غالمرضا 
در 22/5 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 204/36 
متر مربع قســمتی از پالک شــماره 146 فرعی از 5 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت متقاضیان و بتول نصری نصرآبادی از 
سند شــماره 13776 مورخ 1346/6/16 دفترخانه شماره 91 اصفهان و سند اصداق 
 979 مــورخ 1384/4/13 دفترخانه 172 خمینی شــهر و از مــورد ثبت صفحه 98 

دفتر 425 امالک 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/09

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/24 
م الف: 1213933 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
8/188 برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف 1- رای شماره 9007-1400/07/26 هیات دوم آقای غالمحسین مهر علییان 

گورتانی به شناسنامه شماره 7 کدملی 1290036993 صادره اصفهان فرزند عباس در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 164/51 متر مربع قسمتی از پالک شماره 
359 فرعی از 15 اصلی واقع در اصفهان بخش 14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مورد ثبت صفحه 402 دفتر 673 امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/09

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/24 
م الف: 1213999 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
8/189 برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی

 می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف 1- رای شــماره 8962-1400/07/25 هیات اول خانم فاطمه نصر اصفهانی 
به شناسنامه شــماره 1961 کدملی 1283491982 صادره اصفهان فرزند علی در 
31/47 حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 195/80 
متر مربع  قســمتی از پالک شــماره 1879 فرعــی از 5 اصلی واقــع در اصفهان 
 بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت صفحــه 191 و 197 و 188 

دفتر 411 امالک
ردیف 2- رای شــماره 8880-1400/07/24 هیات اول خانم عزت رفسنجانی به 
شناسنامه شــماره 27382 کدملی 1280271930 صادره اصفهان فرزند حسین در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 599/21 متر مربع  قسمتی از پالک شماره 
352 فرعی از 13 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 
مالکیت متقاضی و حسین جان نثاری از مورد ثبت صفحه 595 دفتر 56 و صفحه 268 

دفتر 442 امالک
ردیف 3- رای شــماره 8963-1400/07/25 هیات اول آقای ســیف اله شــیخی 
نصرآبادی به شناسنامه شــماره 94 کدملی 1289855749 صادره اصفهان فرزند 
محمود در 40/53 حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
165/80 متر مربع  قسمتی از پالک شماره 1879 فرعی از 5 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت صفحه 191 و 197 و 188 دفتر 

411 امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/09

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/24 
م الف: 1213989 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
8/190 آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آئیــن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 2169 مورخ 1400/07/22 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکیت آقای سید جواد 
شجاعت الحسینی به شناسنامه شــماره 440 کدملی 0069806896 صادره تهران 
فرزند سید شکراله در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 169/54 متر مربع پالک 
شماره 1988 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی 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 انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، 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 سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/09

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/24 
م الف: 1213882 مهدی شبان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

مفاد آراء
8/191 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
1- رای شــماره 140060302026008059 مورخ 1400/06/18 هیات یک آقای 
حامد اسدی به شناسنامه شماره 4953 کدملی 1293086691 صادره اصفهان فرزند 
علیرضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 118/81 متر 
مربع از پالک شماره 1 فرعی از 14928 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد 

و امالک شمال اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی می باشد. 
2- رای شــماره 140060302026008065 مورخ 1400/06/18 هیات یک آقای 
محمد اسدی به شناسنامه شماره 5488 کدملی 1287396216 صادره اصفهان فرزند 
علیرضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 118/81 متر 
مربع از پالک شماره 1 فرعی از 14928 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد 

و امالک شمال اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی می باشد. 
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 انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع 
در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده 
و پس از اخذ رسید، 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 سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/09

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/24 
م الف: 1213893  موسوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 

مفاد آراء
8/192 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
1- رای شــماره 140060302026006970 مورخ 1400/06/01 هیات یک خانم 
عصمت زارعی شــمس آبادی به شناسنامه شــماره 1225 کدملی 1283965224 
صادره اصفهان فرزند عباس بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 82/10 
متر مربع از پالک شــماره 42 فرعی از 13900 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره 
ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری طبق مبایعه نامه عادی مع الواسطه از 
 مالکیت رسمی کاظم خدادادی موضوع مورد ثبت صفحه 510 دفتر 26 امالک جنوب

 )انتقالی به ص 386 جلد 42 خروجی(
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 انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع 
در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده 
و پس از اخذ رسید، 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 سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/09

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/24 
م الف: 1213901  موسوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 



همزمانی رقابت های کشــتی قهرمانی جهان ۲۰۲۲ و رقابت های کشتی بازی های آسیایی که تنها ۳ روز پس از مســابقات قهرمانی جهان آغاز می شود، شرایط 
سختی را پیش روی کشتی ایران قرار خواهد داد.رقابت های کشتی قهرمانی جهان از ۱۹ تا ۲۷ شــهریور سال آینده به میزبانی بلگراد پایتخت صربستان برگزار 
می شود و آزاد و فرنگی کاران ایران به مصاف رقبای خود خواهند رفت.اما در شرایطی این رقابت ها در سال آینده برگزار می شود که بازی های آسیایی ۲۰۲۲ چین 
نیز همزمان با این رقابت ها برگزار خواهد شد. بر اساس برنامه اعالم شده، رقابت های کشتی آزاد و فرنگی بازی های آسیایی تنها ۳ روز پس از پایان رقابت های 
قهرمانی جهان و از ۳۰ شهریور تا ۲ مهر در چین برگزار خواهد شد.با این شرایط، فدراسیون کشــتی چاره ای جز تشکیل دو تیم ملی در هر دو رشته آزاد و فرنگی 
نخواهد داشت، چرا که عمال امکان اینکه تیم های ملی به محض پایان رقابت های قهرمانی جهان عازم بازی های آسیایی شوند، وجود ندارد.اهمیت هر دو رویداد 
برای ورزش ایران، کار تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران را برای حضور قدرتمند در رقابت های قهرمانی جهان و بازی های آسیایی سخت می کند و الزم است 

کادر فنی تیم های ملی از هم اینک برنامه ریزی های الزم برای ساماندهی دو تیم ملی برای حضور در این دو رویداد را انجام دهند.

دردسر کشتی ایران برای حضور در جهانی و آسیایی

دوشنبه 24 آبــــان 1400 / 09 ربیع الثانی 1443 / 15 نوامبر 2021 / شماره 3394

عربستان هم بازیکن خارجی جذب می کند
پادشاه عربستان، هفته جاری با حکمی مجوز صدور تابعیت سعودی به افراد سرشناس خارجی 
را صادر کرد تا انقالبی در فوتبال این کشور با این حکم رخ دهد.بسیاری از کشورها مثل قطر پیش 
از این با استفاده از بازیکنان خارجی سطح باال در تیم ملی خود نتایج خوبی گرفته بودند و به نوعی 
اهدای تابعیت در کشورهای عربی مثل امارات و قطر امری عادی بود.اما تابعیت عربستان به هر 
کسی تعلق نمی گرفت ولی حکم پادشاه این کشور مسیر را برای ورود ستاره های خارجی شاغل 

در لیگ عربستان به تیم ملی این کشور هموار کرد.
طبق گزارش های رسیده، فدراســیون عربســتان در اولین اقدام به بازیکنان دورگه فورا تابعیت 
ســعودی داد و ۳ بازیکن به نام های کمارا، مختار علی و عبدالفتاح آدم می توانند برای تیم ملی 
بزرگساالن این کشور بازی کنند.پیش از این قانون کســب تابعیت سعودی بسیار سخت گیرانه 
بود و حتی به دورگه هایی که در این کشور متولد می شــدند هم تابعیت عربستانی برای بازی در 

تیم ملی صادر نمی کردند.

»زیزو« وسوسه می شود؟
فشار روی اوله گونار سولسشر در هفته های اخیر افزایش یافته و یونایتد پس از شکست 5-۰ در 
خانه مقابل لیورپول و و با دو گل برابر منچسترسیتی، در رده ششــم جدول لیگ برتر قرار گرفته 
و هواداران خود را ناامید کرده است.در واقع به نظر می رسد اگر تا امروز سولسشر شغل خود را از 
دست نداده تنها به دلیل عدم وجود جایگزین مناسب است و اگر یونایتد با زین الدین زیدان به 
توافق دست یابد، لحظه ای برای برکناری سرمربی فعلی خود درنگ نخواهد کرد.نشریه ساندی 
تایمز در گزارشی مدعی شد مدیران یونایتد در تالش هستند تا زیدان را متقاعد کنند که جانشین 

این سرمربی نروژی شود. 
زیدان 4۹ ساله پس از آنکه در پایان فصل گذشته از هدایت رئال مادرید کناره گیری کرد، در حال 
حاضر بیکار بوده و جدی ترین گزینه هدایت یونایتد محســوب می شود. این سرمربی فرانسوی 
در دوران حدودا پنج ساله حضور در رئال مادرید، عملکرد فوق العاده ای داشته و سه قهرمانی در 
لیگ قهرمانان اروپا و دو قهرمانی اللیگا را کسب کرده اســت.مدیران یونایتد امیدوارند که رابطه 
خوب زیدان با کریستیانو رونالدو و رافائل واران، باعث ترغیب این سرمربی فرانسوی به حضور در 
اولدترافورد شود. در واقع باشگاه از این دو بازیکن خواسته با سرمربی سابق خود تماس گرفته و 
با زیدان برای راضی کردن او در مسیر حضور در اولدترافورد صحبت کنند.بی تردید رونالدو بهترین 
روزهای دوران ورزشی خود را زیر نظر زیزو در رئال مادرید ســپری کرده و با او سه فصل متوالی 

موفق به فتح لیگ قهرمانان شد. 

دشان:

 »امباپه« تمام کالس خود را نشان داد
تیم ملی فرانسه موفق شــد با نتیجه رویایی ۰-8 تیم قزاقستان را مغلوب کرده و موفق به کسب 
جواز صعود مستقیم به جام جهانی ۲۰۲۲ قطر شود. کیلیان امباپه، گلزن جوان و تکنیکی این تیم 
با زدن چهار گل مرد اول فرانسه در شب کسب این نتیجه درخشان بود و دیدیه دشان ضمن تمجید 

از کیفیت این بازیکن، تاکید کرد به عملکرد تیم ملی فرانسه افتخار می کند.
دیدیه دشان گفت: »کیلیان امباپه شب درخشانی را ســپری کرد. البته او در گذشته نیز موفق به 
زدن گل های فراوانی شده بود و باز هم توانســت تمام کالس و کارایی خود را به نمایش بگذارد. 
البته باید به روحیه امباپه نیز اشاره و از او تمجید کنم، زیرا این بازیکن فرصت زدن گل پنجم را نیز 
داشت، اما ضربه پنالتی را به آنتوان گریزمان واگذار کرد. کیلیان امباپه حتی در این دیدار در امور 
دفاعی نیز شرکت کرد. من این آزادی عمل را به امباپه داده ام و پست او در زمین ثابت نیست«.

آغاز دور برگشت رقابت های انتخابی جام جهانی 2022 قطر؛

جدال ایران- سوریه در اردن

تیم ملی فوتبال ایران در نخستین دیدار از   سمیه مصور
دور برگشــت رقابت های مقدماتی جام 
جهانی ۲۰۲۲ قطر از ساعت ۱۹:۳۰ روز سه شنبه در اردن مقابل تیم ملی 
سوریه قرار می گیرد.ملی پوشان ایرانی در شرایطی آماده دور برگشت 
رقابت های انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر می شوند که از 5 بازی برگزار 
شده در دور رفت مسابقات چهار پیروزی و یک تساوی به دست آورده 

اند و با کسب ۱۳ امتیاز در صدر گروه A  این رقابت ها قرار دارند.
دیدار رفت تیم های ملی ایران و سوریه با برتری شاگردان اسکوچیچ با 
یک گل همراه بود و تیم ملی فوتبال کشورمان در این بازی نیز به دنبال 
کسب سه امتیاز اســت تا با ۱6 امتیاز به صدر نشینی خود در این گروه 
ادامه دهد. در آن سو تیم ملی سوریه از دور رفت این مسابقات تنها دو 
امتیاز کسب کرده  و قعرنشین این گروه است. سوری ها شانسی برای 
صعود به جام جهانی ندارند از این رو پیش بینی می شود که اسکوچیچ  
بر خالف دیدار با لبنان، تیم را با دو مهاجم در خــط حمله روانه میدان 
کند و در این صورت کریم انصاری فرد، شانس بیشتری نسبت به دیگر 
مهاجمان برای بازی در کنار سردار آزمون دارد. به این بهانه که در گذشته 
هر گاه مهدی طارمی یا سردار آزمون تعویض می شدند این کریم انصاری 
فرد بود که در ترکیب تیم ملی قرار می گرفت و نکته جالب اینکه هر گاه 
به میدان آمد دســت به یک کار بزرگ زد؛ خلــق موقعیت گل یا به ثمر 

رساندن گل. اگر تیم ملی بخواهد در مصاف با سوریه هم با یک مهاجم 
بازی کند کریم انصاری فرد می تواند یکــی از گزینه های بازی به جای 
علیرضا جهانبخش در کنار باشد. کریم در زمان مربی گری کارلوس کی 
روش بارها در پست هافبک های کناری یا وینگر بازی کرده است. تیم 
ملی ایران و سوریه  در مجموع ۲۹ بار به مصاف هم رفتند که سوری ها 
تنها یک بار توانستند ایران را شکســت دهند و ۱۷ بار هم برابر تیم ملی 

شکست خورده اند.
در این ۲۹ بازی، ایران 4۷ گل و ســوریه ۱5 گل به ثمر رسانده است. دو 
تیم نخستین بار در ۱8 اردیبهشت سال ۱۳5۲ در ورزشگاه امجدیه تهران 
و در چارچوب مقدماتی جام جهانی ۱۹۷4 به مصاف هم رفتند که تیم 
ملی فوتبال ایران با گلزنی اکبر کارگرجم موفق شد مهمانش را شکست 
دهد. بهترین پیروزی ایران مربوط به سال ۱۳8۳ می شود که تیم ملی با 
نتیجه ۷ بر یک و با گل های علی دایی، علیرضا نیکبخت، محمد نصرتی، 
آرش برهانی)۲گل( علی کریمی و فرهاد مجیدی حریفش را شکست 
داد. علی دایی با 4 گل زده، بهترین گلزن تاریخ تقابل های دو تیم است 
و انس ساری و ماهر سعید با دو گل زده، بهترین گلزنان سوری ها برابر 

ایران هستند.
تیم ملی سوریه در بازی برگشت مقدماتی جام جهانی ۱۹۷8 در سال 
۱۳56 حاضر نشد برابر ایران قرار بگیرد که طبق قانون آن زمان، بازی ۲ 

بر صفر به سود ایران اعالم شد. این دو تیم یک بار هم در بازی های غرب 
آسیا )این مسابقات متفاوت از رقابت های قهرمانی غرب آسیا بود( به 
مصاف هم رفتند که این دیدار با تساوی یک بر یک به پایان رسید؛ اما به 
دلیل این که فیفا این مسابقات را به رسمیت نشناخت، جزو آمارهای 
رسمی دو تیم به حســاب نمی آید. الهیار صیادمنش با گلزنی در بازی 
شانزدهم خرداد ۱۳۹8 با ۱۷ سال و ۳۷ روز، جوان ترین گلزن تقابل های 
دو تیم به حساب می آید. در سال ۱۳۹6 و در مقدماتی جام جهانی ۲۰۱8، 
ایران در حالی در آخرین بازی مقدماتی به مصاف ســوریه رفت که در 
صورت بسته ماندن دروازه بیرانوند در آن دیدار، تیم ملی بدون گل خورده 
طی ۱۰ بازی راهی جام جهانی می شد؛ اما گل های ناصر حاج محمد و 
عمر السوما باعث شد تا دو تیم به تساوی ۲ بر ۲ برسند و بیرانوند در بسته 

نگه داشتن دروازه خود در دهمین بازی متوالی ناکام بماند.
تنها پیروزی سوریه برابر ایران در سال ۱۳5۲ رقم خورد که آن ها موفق 
شدند با گل عبدالغنی تاتیش در ورزشگاه امجدیه ایران را شکست دهند. 
این دو در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی ۱۳ بار به مصاف هم 
رفتند که 6 برد سهم ایران و یک برد سهم سوریه بوده و بقیه بازی ها نیز 
به تساوی منتهی شده اســت. در مجموع ۲۹ دیدار دو تیم، ۲8 بازیکن 
ایرانی موفق به زدن گل به سوری ها شده  و ۱۳ بازیکن مختلف سوریه 

نیز موفق به گلزنی برابر تیم ملی شده اند.

خبر روز

شماره ۸، مهره کلیدی پرسپولیس می شود؟
رضا اسدی که به جای احمد نوراللهی و با همان شماره پیراهن 8 برای پرسپولیس بازی می کند، هنوز 
نتوانسته آن طور که باید خودی نشــان دهد.خرید جدید سرخ پوشان که جانشین احمد نوراللهی 
محسوب می شود و پیراهن شماره هشت او را هم پوشیده، در بازی های اخیر پرسپولیس فیکس 

بوده و جزو بازیکنانی است که بیشترین دقایق بازی را سپری کرده است.
نکته ناامیدکننده برای رضا اسدی این اســت که در این فصل نتوانسته نقش هافبک دفاعی مورد 
نظر پرســپولیس را باز کند؛ بازیکنی که با کنش های دفاعی پرتعداد و ارســال پاس با دقت، ریتم 
بازی پرسپولیس را حفظ کند. همان نقشی که زوج نوراللهی و کامیابی نیا سال ها ایفا کردند و فصل 
گذشته میالد سرلک نیز با موفقیت وارد این چرخه شد. متوسط دقت پاس رضا اسدی روی عدد 
۷۳.۰۹% است و این در حالی است که میالد سرلک عدد نزدیک به ۹۰% را ثبت کرده است. البته که 
باید توجه داشت اسدی بارها برای ارسال پاس های بلند یا در عمق دفاعی تالش کرده که این خود 
جای تحسین دارد؛ اما هرچه که باشد این نرخ ۷۳ درصدی عدد مناسبی برای یک هافبک دفاعی 
در این سطح نیست.با این حال خرید جدید قرمزها در بازی با شهرخودرو طی نمایشی پرتالش در 
کنار میالد سرلک و سپس محمد شریفی، عزم خود برای بازگشت به دوره اوج خود را نشان داد. اگر 
پرسپولیس فصل گذشته توانست موفقیت های بزرگ را رقم بزند، بدون تردید نقش احمد نوراللهی 
و میالد سرلک در آن پررنگ بودند و حاال دوباره پســت هافبک دفاعی این تیم باید نمایش هایی 

بهتر را ایفا کند.

ترافیک در خط حمله آبی ها
تیم فوتبال استقالل 4 هفته از رقابت های لیگ برتر را پشت سر گذاشته است و با ۳ پیروزی پیاپی و 
یک تساوی مقابل تیم فجر سپاسی شیراز، با کسب ۱۰ امتیاز توانسته به صدر جدول این مسابقات 
برسد.یکی از نکات مهم تیم استقالل در این 4 بازی، استفاده از ترکیب های متفاوت توسط فرهاد 
مجیدی بود. سرمربی آبی ها با توجه به نفرات و شرایط تاکتیکی تیمش هنوز نتوانسته ترکیب ثابت 
مد نظر خود را پیدا کند و یکی از این تغییرات برجسته ای که طی این 4 بازی مشاهده شد، حضور 

مهاجمان مختلف استقالل در این بازی ها بود.
ترافیک در خط حمله اســتقالل موجب شــده اســت رقابت قابل توجهی میان مهاجمان شــکل 
بگیرد. در این بین هم برخی گله مندی هایی شــکل گرفته است که باعث شده خط حمله آبی ها در 
هیجان انگیزترین حالت خود طی چند ســال اخیر قرار بگیرد.محمدرضا آزادی، سبحان خاقانی، 
امیرعلی صادقی و امیرحسین حسین زاده بازیکنان جوان تیم فوتبال استقالل هستند که در خط 

حمله برای استقالل بازی می کنند. 
حســین زاده، تنها مهاجم استقالل اســت که در 4 بازی اول اســتقالل در رقابت های لیگ برتر به 
میدان رفته و امیرعلی صادقی در بازی مقابل ذوب آهن در دقیقه 8۳ به بازی گرفته شد. در این بین 
محمدرضا آزادی و سبحان خاقانی، بازیکنانی هســتند که همچنان فرصت بازی برای آبی ها پیدا 
نکرده اند. تاکید ویژه مجیدی به جوان گرایی و حضور بازیکنان جوان در ترکیب استقالل باعث شده 
بازیکنی مثل حسین زاده بتواند در تمام بازی های تیم به میدان برود و این تفکر، راه را برای جوانان 

استقالل باز کرده است تا بتوانند خود را به سرمربی آبی ها ثابت کنند.

اتفاق جالب در پرونده »ویلموتس« و ایران
احتماال ظرف یک هفته آینده رای پرونده جنجالی فوتبال ایران صادر می شود.مارک ویلموتس و 
ایران، منتظر رای پرونده خود هســتند. احتماال رای فیفا شکسته می شود و ایران چیزی حدود ۳ 
میلیون یورو به این مربی بلژیکی پرداخت می کند. یکی از اتفاقات جالب در این پرونده حضور یک 
قاضی ایرانی االصل است. سه قاضی در پرونده حضور دارند و رای نهایی را می دهند که یکی از آنها 

اصلیتی ایرانی دارد و همه امیدوار هستند در نهایت به فدراسیون فوتبال کمک کند.

مستطیل سبز 

»مجتبی حسینی« و 
ساخت خط دفاعی مطمئن 

در  پیکان 
 تیم پیکان بعد از کســب عنوان هفتمی در 
فصل گذشــته حاال می رود جایگاه بهتری را 
در جدول رده بندی تجربه کنــد و طی چهار 
هفته ابتدایی در حد یک تیم مدعی نشــان 

داده است. 
مهم تر از کسب ســه پیروزی و یک تساوی 
در 4 بازی ابتدایی و کسب ۱۰ امتیاز نمایش 
خوب تیم پیکان در فاز دفاعی بود به طوری 
که در ۳ بازی گل نخورد و در مسابقه دیگر هم 

تنها یک بار دروازه تیم تهرانی باز شد. 
هم چنین پیکان تا به این جای کار 5 گل زده و 
معدل گل زده این تیم در هر بازی بیش از یک 
گل بوده و این به خودی خود نشان می دهد 
تاکتیک این تیم برای رســیدن به گل و سه 
امتیاز بازی دفاع و ضد حمله نیست و سعی 
می کند بــا تعدد حمالت ترکیــب راه دروازه 

حریف را پیدا کند.
با این نمایش در خط دفاعی و هم چنین میل 
برای گلزنی پیکان می توانــد موفقیت های 
خود را در هفته های آتی تکرار کند. اما مجتبی 
حســینی برای رســیدن به این خط دفاعی 
مطمئن بازیکنان توانمندی را به خط دفاعی 

تیمش اضافه کرده است. 
وی در قلب خط دفاعی و در کنار نادر محمدی 
که پیش تــر هم در پیــکان بــوده، از بهروز 

نوروزی فرد بهره می برد. 
مدافعی که در تیم شاهین شهرداری بوشهر 
بازی می کرد و به همراه مجتبی حســینی، 
راهی نفت مسجد ســلیمان شد. سرمربی 
پیــکان، بازیکن دیگری که بــه خط دفاعی 
پیکان اضافه کرده فرهاد کرمانشاهی است. 

دروازه بانی که در تیم سابق مجتبی حسینی 
یعنی نفت مسجد سلیمان نشان داد دروازه 

بان مطمئنی است. 
البته که این نمایش مرهون تالش های امیر 
حسین جدی و امیر حســین غالمی که در 
راست و چپ خط دفاعی به میدان می روند 
و هم چنین هافبک هــای دفاعی و در نهایت 

دفاع تیمی هم هست.

دیدار رفت تیم های ملی ایران و سوریه با برتری 
شاگردان اسکوچیچ با یک گل همراه بود و تیم ملی 
فوتبال کشورمان در این بازی نیز به دنبال کسب سه 
امتیاز است تا با 16 امتیاز به صدر نشینی خود در این 

گروه ادامه دهد

فوتبال جهان

وز عکس ر

»سولدو« سرمربی 
تراکتور شد

زوونیمیــر ســولدو، مربی ســابق 
تیم های کلن، دینامو زاگرب و آدمیرا 
واکر اتریش بــه عنوان ســرمربی 
جدید تراکتور انتخاب و جانشــین 
فیروز کریمی روی نیمکت این تیم 
شد.سولدو وارد تبریز شد و بالفاصله 
قراردادش را امضا کرد.وی همچنین 
»فابین کومیجونوویچ« را به عنوان 

دستیارش به تبریز آورد.

هانیه رستمیان، ملی پوش تپانچه در حاشیه انتخابات 
کمیسیون ورزشــکاران در خصوص شروع اردوهای 
تیم ملی تپانچه اظهار کرد: اردوهای ما بعد از المپیک 
با یک فاصله دو ماهه شروع شد. اکنون با بازگشت 
فروغی از مسابقات جام ریاست از دو سه هفته دیگر 
اردوها شروع می شود. اردوها از پنجم آذر آغاز خواهد 
شد و ما برای مسابقات جهانی و بازی های آسیایی 
آماده می شویم. وی در خصوص سرمربی گری احمد 
نجفی و مربیگری محســن نصر و تاثیر کادر فنی در 
المیپک توکیو اظهار کرد: تمرینات قبل از المپیک را 
زیر نظر آقای نصر و نجفی دنبال کردیم  و در هر اعزام 
قرار بود یک مسابقه آقای نصر اعزام شود و مسابقه 
دیگر با هدایت آقای نجفی باشد. برای المپیک آقای 
نصر کنار ما بود و بیشــتر برنامه هایمان نیز با او بود.  

ملی پوش تپانچه افزود: بعــد المپیک فکر می کنم 
آقای نصر انتظار داشت سرمربی تیم باشد ولی این 
اتفاق نیفتاد و روند قبل یعنی آقای نجفی سرمربی و 
آقای نصر مربی، ادامه پیدا کرد اما فکر می کنم نصر 
با این موضوع مشکل داشت و اردو را ترک کرد.  وی 
در پاسخ به این  پرســش که وضعیت تپانچه بعد از 
المپیک چطور پیش می رود و با توجه به زمان کم تا 
بازی های آسیایی آیا دچار افت نمی شوید، گفت: من 
هم به فدراسیون و هم به آن هایی که از وضعیت مربی 
می پرسند، گفته ام که مربی های ایرانی نیاز به مربی 
خوب خارجی دارند تا بتوانند کنار او تجربه کسب کنند 
و بعد به عنوان سرمربی و مربی کنار تیم قرار بگیرند. 
تیم تپانچه هم اکنون نیاز به یک مربی خیلی خوب 
و برنامه خوب دارد تا بتواند برای بازی های آسیایی 

آماده شود.وی در پایان در مورد انتخابات کمیسیون 
ورزشــکاران گفت: باید از تیراندازی یک نماینده در 
کمیسیون ورزشــکاران کمیته ملی المپیک داشته 
باشیم تا دغدغه هایمان را بگوییم و بتوانیم از حقوق 
ورزشــکاران دفاع کنیم. امیدوارم ورزشــکارانی  که 
انتخاب شده اند، نماینده خوبی برای سایر ورزشکاران 

باشند و بتوانیم همه با هم به اهداف مان برسیم.

رستمیان:

در تپانچه نیاز به مربی خارجی داریم

سنا
 ای

س:
عک
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رییس شورای اسالمی شهر:

اصفهان، فریادرس ندارد
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان در هفدهمین جلســه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان با تبریک 
میالد امام حسن عسکری )ع( و گرامیداشت روز ایثار و حماسه مردم اصفهان، اظهار کرد: عملیات محرم 
برگ زرینی در دفتر قطور مبارزات، مقاومت و ایثارگری مردم اصفهان است، استانی که در طول جنگ هم 
بیشترین شهید را تقدیم نظام اسالمی کرد.وی به جایگاه حماسه ۲۵ آبان ۱۳۶۱ در بیان امام خمینی)ره( 
و رهبر معظم انقــالب پرداخت و گفت: از ۲۰۰ هزار شــهید جنگ تحمیلی ۲۳ هزار تن متعلق به اســتان 
اصفهان بوده و تاریخ گواهی می دهد که مردم این خطه از جغرافیای ایران زمین، هرگز در برابر مشکالت و 
بحران هایی که کشور با آن مواجه بوده دست روی دست نگذاشته اند.رییس شورای اسالمی شهر اصفهان 
تاکید کرد: مردم اصفهان همواره فریادرس بوده اند و چه آن زمان که از جان شــان برای دفاع از تمامیت 
ارضی کشور گذشــتند چه در ســال های بعد و در عرصه های مختلف همواره نگینی بر انگشتر ایران قرار 
گرفته اند.نورصالحی با بیان اینکه استان اصفهان امروز در مقابل تهدیدها و بحران های فراوان فریادرسی 
ندارد، خاطرنشان کرد: سال هاست که با شعار برخورداری، محرومیت های متعدد استان از سوی مسئوالن 
کشوری نادیده گرفته شده است.وی تصریح کرد: کشاورزان استان برای مطالبه حقابه خود به بستر خشک 
زاینده رود پناه آورده اند و با مسالمت و نجابت پیگیر مطالبه بحق خود هستند. کاهش بارندگی و کم شدن 
حجم سد زاینده رود به دلیل تغییرات اقلیمی بر سر جای خود؛ اما نمی توان منکر نظام ناعادالنه تقسیم 

آب در حوضه آبریز زاینده رود شد.

نایب رییس شورای شهر:

تغییرات در نظافت شهر اصفهان محسوس و قابل تقدیر است
نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان در هفدهمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار 
کرد: اقدامات مجموعه خدمات شهری برای نظافت شهر به نحو مطلوبی بوده و وضعیت تمیزی شهر نسبت 
به گذشته بهبود یافته است. ابوالفضل قربانی با بیان اینکه این تغییر وضعیت حاصل زحمت پاک بانان، 
کارگران و سرکارگرانی است که برای نظافت شهر اصفهان زحمت می کشند، افزود: وضعیت نظافت شهر 
را در این مدت با جزییات دنبال می کردم که تغییرات محســوس و قابل تقدیر است؛ هرچند با وضعیت 
ایدئال فاصله داریم؛ اما از شهردار اصفهان درخواست می کنم که از پاک بانان شهر به خاطر این قبیل اتفاقات 
قدردانی ویژه شــود.نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با اشــاره به روز کتاب خوانی از شهرداری 
درخواست کرد که اطالعات درباره برداشت های مالی برای سازمان کتابخانه ها در سال جاری و سال قبل 

و اقدامات کتابخانه های زیر نظر شهرداری نسبت به سال های قبل ارائه شود.

عضو شورای شهر:

اهمیت دفاع مقدس در مردمی بودن آن است
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان در هفدهمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان با گرامیداشت 
روز ایثار و حماسه مردم این شهر، اهمیت دفاع مقدس را مردمی بودن آن دانست و اظهار کرد: تشکیل 
اولین ستاد مهندســی جبهه جنگ در اصفهان در زمانی که نه ســپاه به این عرصه وارد شده بود نه جهاد 
ســازندگی، یکی از نمادهای مردمی اصفهان در دوران دفاع مقدس است.عباس حاج رسولی ها افزود: 
شهید موحدی عطار که در آستانه سالروز شهادت وی هستیم نیز عضوی از این ستاد مهندسی بود،بنابراین 
پیشنهاد می دهم از این موضوعات استفاده شده و اداره کل حفظ و نشر آثار دفاع مقدس به طور تخصصی 
خاطرات مردمی که در دوران جنگ تاثیر داشته اند را گردآوری کند.عضو شورای اسالمی شهر اصفهان تاکید 
کرد: پرداختن به ماهیت مردمی بودن دفاع مقدس بر غنای بیشتر این دوران ارزشمند و موزه دفاع مقدس 
اصفهان می افزاید.وی در بخش دیگر ســخنان خود اظهار کرد: اکنون که مشکل راستگرد خیابان عالمه 
امینی با مساعدت و همراهی اداره کل حفظ و نشر آثار دفاع مقدس رفع شده ، زمان انجام این پروژه که از 
۱۰ سال پیش مطرح بود، رسیده و اگر اقدام جدی برای این پروژه شود، کمتر از سه ماه به نتیجه می رسد.

با دستور رییس جمهور و جهت بررسی ظرفیت های گردشگری دیار زاینده رود؛

»ضرغامی«بهاصفهانسفرمیکند

وزیر میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و  نرگس طلوعی
گردشــگری به اصفهان سفر می کند تا از 
نزدیک در جریــان ظرفیت های بی شــمار دیار زاینــده رود در جذب 
گردشــگران داخلی و خارجی قرار گیرد.این ســفر بــه دنبال دیدار 
نمایندگان اســتان اصفهان با رییس جمهور و درخواست آنان از مقام 
عالی دولت برای توجه ویژه به جایگاه استان اصفهان در حوزه میراث 

فرهنگی، صنایع و گردشگری صورت می گیرد.
پنجشنبه هفته گذشــته مجمع نمایندگان اســتان اصفهان با رییس 
جمهور جلسه ای داشتند و در این دیدار به اهمیت موضوع گردشگری 
و صنایع دســتی در اصفهان اشاره شــد.در همین راستا غالمحسین 
اســماعیلی، رییس دفتر رییســی به عزت ا... ضرغامی، وزیر میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دســتی نامه ای نوشت و از او خواست 
تا سفری به دیار گنبدهای فیروزه ای داشته باشد. در نامه اسماعیلی 
به ضرغامی آمده اســت:»در دیدار مجمع نمایندگان محترم اســتان 
اصفهان با رییــس جمهور محترم، موضوع جایگاه اســتان در میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مطرح و برخی نمایندگان حضور 
و توجه مضاعف جناب عالی به آن اســتان را تقاضا کردند؛ ریاســت 
محترم جمهور مقرر فرمودند:جناب عالی در اولین فرصت به اســتان 

عزیمت کرده و ضمن مالقات و مذاکــره با نمایندگان محترم مجلس 
شــورای اســالمی برای حمایت از ظرفیت های اســتان اقدام الزم را 

به عمل آورید.«
 اصفهان که به نصفه جهان معروف اســت با داشتن میراث ملموس 
و ناملموس متنــوع به عنوان یکی از جاذبه هــای فرهنگی، تاریخی و 
طبیعی شناخته می شود. این شهر در میانه فالت مرکزی ایران همواره 
یکی از مقاصد گردشگردان بوده و آوازه اش از آن سوی مرزهای این 
سرزمین کهن نیز شنیده شده اســت. میدان نقش جهان، کاخ علی 
قاپو، مسجد شیخ لطف ...، مسجد امام، سردر قیصریه، بازار قیصریه، 
دروازه های چوگان، توحید خانه، پل خواجو، سی و سه پل، کاخ چهل 
ستون، چهار باغ عباسی، عمارت هشت بهشــت، منارجنبان، مدرسه 
چهار باغ، آتشــکده اصفهان و کلیســای وانک از مهــم ترین بناهای 
تاریخی و فرهنگی شــهر اصفهان هستند. دیگر شــهرهای استان نیز 
از جاذبه هــای تاریخی و طبیعی بــی بهره نبــوده و از ظرفیت باالیی 
برای جذب گردشگران برخوردار هســتند .از ۶۰۲ رشته صنایع دستی 
شناسایی شــده در دنیا ۲99 مورد مربوط به ایران و از این تعداد ۱9۶ 
رشته مربوط به اســتان تاریخی و هنر پرور اصفهان است که معیشت 
بسیاری از مردم این شــهر به آن گره خورده است. استان اصفهان به 

لحاظ حجم، ۶۰ درصد تولید صنایع دستی کشور را به خود اختصاص 
داده که از جمله این رشته ها زری دوزی و قلم کاری، ترمه و نقره کاری، 
تذهیب و تحریر انواع کتاب، قرآن و قطعات نگارگری و نقاشی است 
و در خاتم کاری، مینا کاری، منبت و قلم زنی روی انواع فلزات شهرت 

جهانی دارد.
گردشــگری یکی از عناصر مهم در مباحث اقتصــادی و فرهنگی هر 
کشوری به شــمار می رود. با توجه به داشــته های تاریخی فرهنگی 
و مجموعه میــراث ملمــوس و ناملموس اصفهان، توســعه صنعت 
گردشگری موضوعی اســت که باید در زمره مســائل مهم و اساسی 
آن قرار گرفته و با بسترسازی مناسب و ایجاد زیرساخت های الزم از 

ظرفیت ها و فرصت های موجود استفاده کرد.
توجه اساسی به صنعت گردشگری به بهبود وضعیت اقتصاد، اشتغال و 
رونق بازار و رقابتی شدن آن منجر می شود، این مهم در استان اصفهان 
با وجود مزایای منحصر به فرد، با چالش ها و کاســتی های بسیاری 
مواجه اســت که رفع آن نیازمند تهیه نقشــه راه علمــی و هم افزایی 
نهادهای مربوطه است و  حضور وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری در اصفهان می تواند به تهیه هرچه سریع تر این نقشه و رفع 

موانع موجود بر سر راه این صنعت کمک بسیاری کند.

با رییس جمهور  نمایندگان استان اصفهان  مجمع 
جلسه ای داشتند و در این دیدار به اهمیت موضوع 
گردشگری و صنایع دستی در اصفهان اشاره شد.در 
دفتر  رییس  اسماعیلی،  غالمحسین  راستا  همین 
رییسی به عزت ا... ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی نامه ای نوشت و از او خواست 

تا سفری به دیار گنبدهای فیروزه ای داشته باشد

به همت روابط عمومی و تبلیغات لشکر ۱4 امام حسین )ع( برگزار شد؛

 آیین بزرگداشت هفته نکوداشت نماز در لشکر 14 
امام حسین)ع(

همزمان با اولین روز هفته نکوداشت نماز، همایش نماز با سخنرانی حجت االسالم داستان پور و با حضور 
نیروهای پایور و وظیفه لشکر۱4امام حسین)ع(در حسینیه ثار ا... این لشکر برگزار شد.در این همایش 
حجت االسالم داستان پور به موضوع شکرگزاری ونماز اشاره کردوگفت: یکی از بزرگ ترین دالیل خواندن 
نماز شکر گزاری از تمام نعمت های خداوند اســت که به ما عطا فرموده، وقتی می گوییم )الحمدا... رب 
العالمین( یعنی شکر نعمت هایی که خداوند به ما عطا کرده است.امروزه خداوند نعمت های زیادی به ما 
داده اما در سطح جامعه ناشکری بسیار می بینیم.این سخنران، نعمت سالمتی را ازمهم ترین نعمت های 
خدادادی برشمرد وادامه داد:در سطح جامعه بسیارند کسانی که به هر بهانه ای ناشکری های مختلفی 
می کنند، مثال وقتی به ماه مبارک رمضان می رسند انواع بیماری های گوارشی را بهانه می کنند فقط به خاطر 
اینکه روزه نگیرند؛ اما بعد از ماه رمضان می بینیم که هرآنچه می خواهند می خورند بدون اینکه حرفی از 
بیماری گوارشی خودشان بزنند یا اصال بیماری داشته باشند.حجت االسالم داستان پور در ادامه گفت: همه 
ما انسان ها باید ۱. شکر عملی ۲.شکرلسانی)زبانی( داشته باشیم که هر دو اینها مقدمه ای دارد ومقدمه 
اش گفتن ذکر الحمدا...رب العالمین است،هیچ انسانی نمی تواند شکر یکی از نعمت های خداوند را به 
جا آورد واین همان حکایت سعدی علیه الرحمه است که گفته:در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر 
هر عملی شکری واجب، ازدست وزبان که برآید که ازعهده شکرش به در آیدو تفسیر آیه شریفه )اعلمو آل 
داود شکرا و قلیال من عبادی الشکور(،یعنی چقدر کم هستند بندگانی که شکرگزاری نعمت خداوند را به 

جا می آورند)قلیال من عبادی الشکور(.

دستور ویژه رییس جمهور جهت رسیدگی و رفع آالیندگی در لنجان
در دیدار رییس جمهور با مجمع نمایندگان استان اصفهان، نمایندگان به بیان موضوعات ملی و منطقه ای 
خود پرداختند. در این نشست رجاییی، نماینده شهرستان لنجان  ابتدا به یک موضوع ملی در خصوص 
اصالح ساختار بودجه کشور اشاره کرد و سپس به طرح مهم ترین مشکالت شهرستان لنجان پرداخت.

نماینده لنجان عمده مشکالت شهرستان را به شــرح زیر بیان کرد:  اشتغال جوانان و معضل بیکاری در 
شهرستان لنجان ،مسائل آب و  مشکالت کشاورزان شهرستان لنجان،آالیندگی و مسائل زیست محیطی 
صنایع همجوار،درخواست دســتور ویژه در خصوص آغاز عملیات اجرایی متروی اصفهان –فوالدشهر-

زرین شهر.الزم به ذکر است بعد از صحبت های نماینده شهرستان لنجان رییس جمهور دستور صریحی 
در خصوص حل مسائل زیست محیطی و آلودگی هوا در شهرستان لنجان به استاندار  اصفهان دادند .به 
دســتور رییس جمهور به زودی الزام و تکلیف قانونی برای صنایع همجوار،در خصوص رفع آالیندگی ها  

تعیین خواهد شد.

احداث بیمارستان جدید 2۸5 تختخوابی برای لنجان کلید خورد
شاهین شیرانی،رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشــتی درمانی اصفهان به اتفاق خدامراد 
صالحی فرماندار شهرستان و  حسین رجایی نماینده مردم شهرستان لنجان در مجلس شورای اسالمی از 
بیمارستان شهدای لنجان بازدید کردند. شیرانی در بازدید از بیمارستان ضمن خداقوت به کادر زحمتکش 
درمان بیان کرد: هدف از حضور در بیمارستان عرض خدا قوت خدمت همکاران در بیمارستان است. محمد 
سوداوی، ریاست بیمارستان نیز با اشاره به رفع دغدغه اعزام نوزادان و مادران پرخطر با راه اندازی بخش 
 MRI بیان کرد: ضمن ارتقای شــاخص های درمانی در آینده ای نزدیک شاهد راه اندازی بخش،NICU
در بیمارستان شهدای لنجان خواهیم بود.گفتنی اســت؛ رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ساخت 
بیمارستان  ۲۸۵ تختخوابی را به عنوان برنامه ای مهم و نیاز ضروری شهرستان مطرح کرد و در خصوص 

ساخت بیمارستان جدید،مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی قول مساعد داد.

شـــورا

خبر خوان

شهردار اصفهان:

بازتعریف قراردادهای 
شهرداری به نفع بخش 

خصوصی الزم است

خبر روز

شهردار اصفهان در ادامه جلسات و بازدیدهای 
هفتگی خود از مناطق شهرداری، در منطقه 4 
شهرداری حضور پیدا کرد تا از نزدیک با مسائل، 
دغدغه ها و مشکالت این منطقه آشنایی پیدا 
کند.علی قاسم زاده در این جلسه با بیان اینکه 
قرار بر این است به سمت اداره شهر به صورت 
متمرکز بر مبنای الگوی شــهر همگرا حرکت 
کنیم، اظهار کرد: یکی از انتقاداتی که همواره به 
شهرداری می شده این است که در هر منطقه 
یک نوع سبک مدیریت به اقتضای شخص 
مدیر حاکم بوده و هر منطقه با سایر مناطق نوع 
مدیریت متفاوتی داشته است. وی تصریح 
کرد: در این دوره مدیریت شــهری قرار است 
به یک اشتراک رویه برسیم، اما این اشتراک 
رویه قرار نیســت خالقیت هــا را در مناطق از 
بین ببرد. الزم است یک نوع ادبیات که همان 
الگوی شــهر همگراســت، در مناطق حاکم 
شــود. شــهردار اصفهان با بیان اینکه الگوی 
شهر همگرا جزو جدیدترین تجارب مدیریت 
شهری محسوب می شــود که در اصفهان به 
راحتی قابل پیاده ســازی اســت، ادامه داد: 
کلیدواژه شهر همگرا، همگرایی است و اولین 
نقطه آن نیز مناطق شــهرداری هستند. این 
همگرایی از فیزیکی و ســطحی آغاز شده و 
می تواند تا سطح همدلی پیش رود.شهردار 
اصفهان با بیان اینکه شهرداری نباید با بخش 
خصوصی قراردادهای یک سویه تعریف کند 
تا سرمایه گذار احساس ناامنی کند، گفت: به 
طور معمول در قرارداد با بخش خصوصی باید 
سمت بخش خصوصی را گرفت تا سرمایه گذار 
منافع خود را در این قرارداد دیده و به ســمت 
سرمایه گذاری در شهر برای عمران و آبادانی 
حرکت کند.وی خاطرنشــان کرد: ناگزیر به 
حرکت به ســمت تحول اداری هستیم و این 
تحول صرفا تغییر چارت و ســاختار نیست، 
مقدم بر این تغییر، تغییر و اصالح نگاه ها به 
سمت شهرداری، مردم و بخش خصوصی و 

نخبگان است.

گروه آوازی موال در ویژه برنامه پاسداشت یاد شهدای ۲۵ آبان سال ۶۱ در 
اصفهان به مدت چهارشــب در میدان امام)ره( می نوازد. به گزارش ســتاد 
خبری رویداد» ۳7۰ رود بی پایان«، میدان امام اصفهان در آبان امســال با 
یاد و خاطره تشییع ۳7۰ رود روشــن جاری در ۲۵ آبان سال ۶۱، شهیدان 

جاوید عملیات محرم، تجدید میثاق می کند.  
سرپرست گروه آوازی موال، این اثر موسیقایی خالق را حاصل تالش شبانه 
روزی گروهی ۸7 نفره متشــکل از هنرمندان و نیروهای فنی عنوان کرده و 
می گوید: »در این سعی جمعی، ارکســتر بزرگی متشکل از سازهای زهی، 
بادی، برنجی بادی و چوبی بادی به اجرای چهارقطعه موسیقی به نام های 
شب خاطره، مژده باران، ایران، و تیتراژ فیلم سینمایی دوئل می پردازند.« 
قطعه ای که سعید شمس، آن را بسیار نوســتالژیک توصیف کرده، تیتراژ 

فیلم سینمایی دوئل است. 
وی می گوید: »این قطعه، بازخوانی تیتراژ فیلم سینمایی دوئل به کارگردانی 
احمدرضا درویش و آهنگ ســازی مجید انتظامی اســت که علیرضا عارف 
مهر آن را برای اجرای مجدد توسط این گروه، تنظیم کرده است. همچنین، 
همزمان با اجرای این قطعــات، هنرمندان تئاتر به اجــرای حرکات فرمی 
می پردازند. این حرکات، براســاس متن و معنای شعر ما انجام می شود و 

نور پردازی حرفه ای و خالقانه آنها را همراهی می کند.« 
سرپرســت گروه آوازی موال با اشــاره به مضامین قطعــات اجرایی ادامه 
می دهد: »این قطعات پنج دقیقه ای که به تنــاوب در میان برنامه ها اجرا 
خواهد شــد، دارای مضامینی با محوریت ایران، شــهادت، جوانان و همت 
است که با کوشش گروه ما در قالب آثاری حماسی به اجرا در می آید. برای 
تداعی خاطر بیشــتر نیز اعضای گروه با لباس هــای نظامی حضور خواهند 
یافت.« وی، قطعه شــب خاطره ها را به عنوان هدیه ای ویژه از سوی گروه 
آوازی موال  به جانبازان و همه کســانی که دل در گــرو دفاع مقدس دارند، 
تقدیم کرده و هدف مهم این اجرا را، پس از پاسداشــت یاد شــهدای آبان، 
باززنده سازی خاطرات تشــییع شــهدا از مرکز میدان امام، در همسایگی 
حوض ها تا گلستان شهدا برای نسل گذشــته و نسل جوانی که تصویری از 

این واقعه مهم ندارند، عنوان می کند. 
شمس می گوید: »سعی کرده ایم در تنظیم اشعار و نواها از محتوایی که در 
زمان جنگ و جبهه به کار می رفته در کنار محتواهای امروزی استفاده کنیم 
تا همه طیف های سنی با هر سلیقه ای که در میدان امام حضور می یابند، با 
خاطره ای درخشان از این برنامه به خانه بروند. « در این گروه بزرگ هنری، 
جمعی از نوازندگان و خوانندگان چیره دست و خوش آتیه همکاری می کنند 
که حاصل کار آنها، نکات جالب توجهی را به اعتقاد سرپرســت گروه آوازی 

موال به نمایش می گذارد.

استفاده از عود و کمانچه و تار 
وی با تاکید بر نگاه خالق و ایده هایی که در ســاخت و اجرای این اثر به کار 
رفته، ادامه می دهد: »به طور معمول در هر ارکستر دو یا سه سولیست/تک 
خوان حضور دارند در حالی که ارکستر ما دارای هفت تک خوان خوش نفس، 
چهل خواننده کر و سی نوازنده است که در این ابعاد، گروهی بزرگ و کاری 

قابل توجه به حســاب می آید. همچنین در کنار سازهای زهی و کوبه ای، از 
سازهایی چون عود و کمانچه و تار استفاده شــده تا نقش موسیقی مکتب 
اصفهان نیز در این اثر برجسته شود، کاری که در اصفهان برای نخستین بار 

در چنین ساختاری انجام می شود.« 
اما نکته مهم دیگری که موجبات رفع نگرانی دوستداران آثار و ابنیه تاریخی 
در این میدان معظم را در پی خواهد داشت، تنظیم به خصوص موسیقی و 
سازبندی این ارکستر است. شمس در این باره می گوید: »برای جلوگیری 
از وارد آمدن هرگونه آســیب به ابنیه تاریخی میدان امام، متحمل زحمات 
بسیاری شدیم و سعی کردیم تنظیم این ارکستر را به سمت و سویی ببریم 
که با دقت در انتخاب سازها، موجب ایحاد آسیب برای ابنیه تاریخی میدان 

نشویم.«

جنگ آبی شــهیدان اصفهانی در حوض میان میدان امام بازســازی 
می شود

همچنین همزمــان با اجرای رویــداد ۳7۰ رویداد بی پایــان، چهار روایت 
نمایشــی از به آب زدن رزمنــدگان اصفهانی در عملیــات محرم، در حوض 
میدان امام اجرا می شود تا حکایتی باشــند از رشادت فرشتگان خاک در 
آب و داستان پرآب چشم شهادت آنها در آبان ســال ۶۱. معاون اجتماعی 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان با اعالم این خبر، 
می گوید: »حوض میان میدان امام برای اجرای ایــن نمایش چهار قطعه 
ای که هدف آن به نمایش درآوردن اعزام به جبهه، گذر از معبر و خور و نیزار 
و شهادت شهیدان دفاع مقدس اســت، با همکاری شبانه روزی گروه فنی 
نمایش اجرا شده و به مناســبت پاسداشت بیســت و پنجم آبان پذیرای 

مخاطبان خواهد بود.«  
مرتضی رشــیدی ادامه می دهد: »در این نمایش که نزدیک به صد بازیگر 
ایفای نقش می کنند، به بازســازی لحظاتی از زندگــی رزمندگان اصفهانی 

پرداخته و حوض میان میدان را مانند منطقه جنگ آبی آماده کرده ایم.« 
رشــیدی با تشــریح فضای روایی این نمایش می گوید: »از تمامی ارکان 
نیروی انســانی و ادوات دخیــل در این عملیــات مانند مقــر فرماندهی، 
غواص و قایق استفاده می شــود. بازیگری که نقش راوی را دارد، به روایت 
داستان هایی از شــهادت رزمندگان می پردازد و بازیگران، این روایت ها را 

نقش می زنند.«
معاون اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان، 
فرم اجرای این نمایش را پرفورمنس عنوان می کند و ادامه می دهد: »اینجا 
شکل گرایی اتفاق می افتد و به این سبب، در روایت های ما دیالوگی وجود 

ندارد.«  
وی شکل اجرا، وسعت مکان اجرا و شــمار باالی هنرمندان و تیم فنی این 
نمایش بزرگ را از جمله ویژگی های برجسته این نمایش می داند و حوض 
میان میــدان را مهم ترین عامل ایجــاد این فضا عنوان می کند. رشــیدی 
همچنین اعالم کرد: »این نمایش چهــار قطعه ای که تمرین آن دوازده روز 
طول کشیده است، به مناسبت پاسداشت یاد و خاطره ۳7۰ شهید آبان سال 

۶۱ به مدت چهار شب در میدان نقش جهان به اجرا در می آید.«  

گروه آوازی »موال« نواهای خاطره انگیزی را به یاد شهدای ۲۵ آبان ۶۱، ساز می کند؛

طنین موسیقایی شهدا در میدان امام)ره(

رنا
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نگرانی لزوما چیز بدی نیســت. گاهی اوقات منجر به رفتار 
مولد می شــود. دانش آموزی که نگران نمرات خود است، 
امکان دارد انگیزه زیادی برای مطالعه داشته باشد. فردی 
که نگران ســامتی خود است ممکن اســت اغلب ورزش 
کند.با این حال، نگرانی بیش از حد می تواند باعث ناراحتی 
قابل توجهی شــود و در بهره وری شــما اختال ایجاد کند. 
نگرانــی در مورد ارائه ای که قرار اســت هفتــه آینده انجام 
دهید، می تواند تمرکز را دشوار کند. یا نگرانی دائمی در مورد 
یک مشکل سامتی می تواند در خواب شما اختال ایجاد 
کند که می تواند مشکات سامتی شــما را بیش از پیش 

پیچیده کند.

می توانید این نکات را برای جلوگیری از نگرانی امتحان 
کنید:

تجزیه و تحلیل کنید که آیا نگرانی های شــما خود خواسته 
است یا واقعیت؟ به عنوان مثال، وقتی نگران این هستید که 
مردم چه فکری می کنند و سعی می کنید خود را با انتظارات 
آنها وفق دهید، این یک نگرانی از خود خواسته است.درگیر 
افکار درباره مشــکل نشــوید، در عوض روی یافتن راه حل 

تمرکز کنید.اگر نمی توانید راه حلی پیــدا کنید، از خیرخواه 
خود راهنمایی بخواهید.روی کاری که در دست دارید تمرکز 
کنید، در غیر این صورت نه تنها حال شما، بلکه آینده شما را 
نیز خراب می کند.اگر همه چیز خارج از کنترل شما به نظر 
می رسد و نمی توانید به راه حلی فکر کنید، چرا نگران باشید؟ 

مثبت بمانید و به تاش ادامه دهید.

چند استراتژی برای کاهش نگرانی
اگر اضطراب شما کمی بیش از حد است، چند استراتژی وجود 

دارد که می تواند نگرانی های شما را به سرعت کاهش دهد:
ترس خود را بپذیرید: اگر به خودتان بگویید به این موضوع 
فکر نکنید، احتماال نتیجه معکوس خواهد داشت. آزمایش 
خرس ســفید در ســال 1987 این اثر متناقض را برجسته 
کرد. هنگامی که به شرکت کنندگان گفته شد از فکر کردن به 
خرس های سفید اجتناب کنند، آنها گزارش کردند که تصاویر 
افزایش یافته خرس های سفید در ذهن آنها ظاهر می شود.

تاش برای ســرکوب افــکار نگران کننده ممکن اســت بر 
ناراحتی شما بیفزاید. بپذیرید که احساس اضطراب می کنید 

و افکار مزاحم شما ممکن است در واقع فروکش کنند.

افکار غیرواقعی خــود را دوباره تنظیم کنید: احساســات 
مضطرب می توانــد منجر به پیش بینی هــای فاجعه آمیز 
شود. تصور یک نمره بد کل آینده شــما را خراب می کند، یا 
یک اشتباه جزئی باعث می شــود که شما بی خانمان و بی 
بضاعت شوید و احساسات مضطرب شــما را تقویت کند.

افکار منفی اغــراق آمیز خود را با جمــات واقع بینانه تری 
جایگزین کنید. وقتی به چیزی مثل این فکر می کنید: »من 
در حرف زدن لکنت دارم و شــبیه یک احمــق کامل به نظر 
می رسم«، به خود یادآوری کنید: »من چیزهای ارزشمندی 
برای برقراری ارتباط دارم و اگر به هم ریخته باشم، مشکل 

بزرگی نخواهد بود.«
درگیر حل مسئله باشید: چیزهایی را که می توانید کنترل کنید 
از چیزهایی که نمی توانید جدا کنید. سپس، تاش خود را بر 
حل مشکاتی که تا حدودی بر آنها کنترل دارید متمرکز کنید.

اگر نگران هســتید که هفته آینده در مصاحبه شغلی خود 
غیرحرفه ای به نظر برسید، اقداماتی را انجام دهید تا خود 
را به بهترین شکل ممکن آماده کنید. اگر نگران بدهی خود 
هستید، روی بودجه کار کنید. هر زمان که ممکن است، افکار 

نگران کننده خود را به رفتار سازنده تبدیل کنید.

آشپزی

مارماالد خرمالو 
مواد الزم: خرمالو یک کیلوگرم، شکر یک کیلوگرم، آب 

لیمو ترش تازه یک قاشق غذاخوری، چوب دارچین یک تکه، 
نشاسته ذرت یک قاشق سوپ خوری، آب سرد 2 قاشق سوپ خوری

طرز تهیه: ابتدا پوست خرمالوها را می گیریم، سپس در صورت وجود هسته، آنها را 
نیز خارج کرده و گوشت میوه را درون یک قابلمه مناسب می ریزیم. در ادامه خرمالو را با 

پشت قاشق کاما له می کنیم. در این مرحله چوب دارچین را به همراه آب لیمو ترش به قابلمه 
اضافه کنیم. حاال شکر را به صورت پخش روی خرمالوها می ریزیم، درب قابلمه را می گذاریم و 

آن را به مدت 30 دقیقه تا یک ساعت در یخچال قرار می دهیم.  پس از اینکه خرمالو آب انداخت، 
آن را از یخچال خارج می کنیم، روی حرارت مایم قرار داده و اجازه می دهیم به مدت 30 تا 45 
دقیقه بپزد. در ادامه صبر می کنیم تا خرما بپزد و بافت آن کمی غلیظ شود.برای اینکه مارماالد 

خرمالو پس از پخت شفاف و خوشرنگ تر شود، بهتر است که حین پخت، کف های روی 
سطح مارماالد را بگیریم. در همین حین نشاسته ذرت را با آب سرد ترکیب می کنیم و کنار 
می گذاریم.پس از اینکه نشاسته حالت اسفنجی پیدا کرد، آن را به قابلمه اضافه کرده و 

به آرامی با خرمالو ترکیب می کنیم. پس از اینکه 10 دقیقه از اضافه کردن نشاسته 
ذرت گذشت، مارماالد را از روی حرارت کنار می گذاریم.  در این مرحله 

اجازه می دهیم مارماالد با دمای محیط یکسان شود، سپس 
آن را درون یک ظرف درب دار می ریزیم و در 

یخچال نگهداری می کنیم. 

چگونه از نگرانی دست برداریم؟

آغاز فیلمبرداری »لختگی« با بازی نسیم ادبی آغاز تصویربرداری سریال »تازه وارد«
فیلم سینمایی »لختگی« به کارگردانی کاوه دهقان پور، تهیه کنندگی مهدی 
ودادی و نویسندگی حسن وارسته در حال حاضر روزهای پایانی پیش 
تولید را پشت سر می گذارد و به زودی در شمال کشور مقابل دوربین 
خواهد رفت. نادر فاح، سهیا گلستانی، مهدی کوشکی، نسیم ادبی، 
گیتی قاسمی، سیامک صفری، توماج دانش بهزادی، عاطفه اکبری، 
مریم مرادی نیا، فرهنگ شاهسواری و )با حضور( امیررضا دالوری، 
بازیگرانی هستند که حضورشان در این فیلم قطعی شده است. تست 
گریم نهایی تمامی بازیگران نیز ظرف چند روز گذشته انجام شده است.

سریال »تازه وارد« به تهیه کنندگی محمدجواد موحد در غرب تهران جلوی 
دوربین رفت. این سریال یک اثر اپیزودیک با موضوع خانواده است و 
تازه ترین همکاری مشترک خانه تولیدات جوان و باشگاه فیلم سوره 
است.اپیزود های مختلف سریال تازه وارد را حسن حبیب زاده، رضا 
محبی، میاد محمدی، سجاد معارفی، رضا کشاورز، احمد حیدریان، 
محسن امانی و محمدجواد صالحی که از چهره های جوان و مستعد 
فیلمساز هستند، کارگردانی خواهند کرد. درحال حاضر نیز اپیزود اول این 
سریال به کارگردانی رضا کشاورز جلوی دوربین رفته است.

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

از ابتدای امسال تاکنون 12 واحد عملیاتی در پاالیشــگاه اصفهان تعمیرات 
اساسی شده است. مدیر نگهداری و تعمیرات شرکت پاالیش نفت اصفهان، 
اجرای 12 واحد عملیاتی را در قالب چهار دوره تعمیرات اساسی مهم دانست 
و گفت: پنج واحد آیزوماکس و هیدروژن شــماره دو، گوگرد سازی، مشعل 
شــماره دو، آمین کنتاکتور شــماره دو در خرداد و تیرماه و تعمیرات اساسی 
دیگر در ماه های مرداد و شــهریور تعمیر شد.علیرضا قزوینی زاده افزود: این 
تعمیرات شامل واحد های تقطیر در اتمسفر و تقطیر در خا یک، واحد کاهش 
گرانروی یک، واحد گاز مایع شماره یک نیز به صورت همزمان تعمیر اساسی 

شده است.
وی گفت: بعد از آن تعمیرات اساسی کوچک تری مربوط به بویلر F را داشتیم 
و از نیمه اول مهر ماه بازرســی اولیه واحد تقطیر شماره سه و گاز مایع شماره 
سه را نیز برنامه ریزی کردیم و در حال حاضر در حال تعمیرات اساسی واحد 
تبدیل کاتالیستی شماره دو هستیم.مدیر نگهداری و تعمیرات شرکت پاالیش 
نفت اصفهان افزود: همچنین دو تعمیرات اساسی دیگر شامل واحد تبدیل 

کاتالیستی شماره یک و واحد تصفیه آمین و آب ترش شماره یک نیز در بهمن 
و اسفند ماه امسال محقق می شود.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت: نباید منابع مالی شرکت صرفا به نقدینگی 
و سودآوری محدود شوند، بلکه سبد سهام داری و ســرمایه گذاری نیز باید به 
منابع مالی اضافه شــود و در این صورت اســت که ظرف چند ماه می توان به 
یک استراتژی بلندمدت کارآمد رســید.  طیب نیا در جلسه کمیته عالی تحول 
این شــرکت که با موضوع »تدوین جهت گیری های اســتراتژیک آینده فوالد 
مبارکه« برگزار شــد، با تاکید بر ضرورت تســریع در اجرای پروژه های جاری 
فوالد مبارکه اظهار کرد: پروژه های مرتبط با پایداری، تولید، افزایش بهره وری، 
کاهش ضایعات، افزایش تاب آوری و توازن در زنجیره تولید در اولویت شرکت 

قرار دارند.

لزوم تدوین برنامه های بلندمدت برای فوالد مبارکه
وی با تاکید بر ضرورت ترســیم افق چشــم انداز 1410 و 1450 در فوالد مبارکه 
افزود: از امــروز باید برای تدویــن برنامه های بلندمدت برای افق ده ســاله و 
پنجاه ســاله اقدام کنیم و در پروژه های فوالد مبارکه سهمی برای تبدیل شدن 
به یک شرکت موفق همچون شرکت های نامدار جهانی داشته باشیم؛ چراکه 
فوالد مبارکه باید در تراز شــرکت های موفق و مشــهور جهان همچون پوسکو، 
ال. جی و تویوتا قرار داشته باشــد.مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه 
اگر قرار است تنها به حفظ سهم کمی فوالد در کشور بیندیشیم، به طور قطع این 
جایگاه و سهم را نیز از دســت خواهیم داد، خاطرنشان کرد: فوالد مبارکه برای 
افزایش و حفظ سهم کمی خود از تولید فوالد، تنها نباید به فکر احداث و ایجاد 
واحد جدید برای تولید باشد؛ چراکه در حال حاضر این شرکت در مجموعه های 
مختلف صنعتی و معدنی همچون »گل گهر« به عنــوان یکی از تولیدکنندگان 
فوالد، سهام دار عمده است؛ بنابراین بهتر است به ترکیب سهام داران گروه فوالد 

مبارکه اندیشیده شود.

جنبه استراتژیک مبحث حمل ونقل از جنبه سودآوری آن برای فوالد مبارکه 
بیشتر است

وی ادامه داد: شرکت فوالد مبارکه می تواند با خرید بخشی از سهام یک شرکت 
جدید، مســائل و برنامه های تعریف شــده خود را پیش ببرد. مــا باید تمرکز 
بیشتری بر سهام های موجود در بورس داشته باشــیم، زیرا می توانیم سهام 
یک شــرکت را خریداری و چند میلیون تن فوالد را بــه تملک درآوریم. برخی 

شرکت های کوچک و تولیدکننده فوالد در بورس وجود دارند که می توان آن ها را 
به عنوان یک بخش جدید برای فوالد مبارکه خریداری و به تولید این مجموعه 
اضافه کرد. در خصوص نیروگاه و تولید انرژی نیــز همین مصداق وجود دارد.

طیب نیا با اشاره به مسائل اقتصادی، محدودیت های منابع انرژی و همچنین 
حمل ونقل در فوالد مبارکه اذعان داشت: جنبه استراتژیک مبحث حمل ونقل از 
جنبه سودآوری آن برای فوالد مبارکه بیشتر است؛ حمل ونقل یک حوزه چالشی 

است و ممکن است که بخواهیم به صورت مستقیم وارد آن شویم.

ضرورت توجه به سبد سهام داری و سرمایه گذاری برای فوالد مبارکه
وی تصریح کرد: زمانی که افق بلندمدت برای ســال 1450 را ترســیم کرده و به 
نقش آفرینی در عرصه بین المللی و اســتراتژی های خود توجه می کنیم، شاید 
نیاز به مشارکت دیگر بخش ها برای حوزه های استراتژیک و سودآور وجود داشته 
باشد؛ برای مثال در حال حاضر، شرکت معدنی و صنعتی »چادرملو« در بحث 
معدن حاضر به همکاری با فوالد مبارکه است، اما باید محدودیت ها، ظرفیت ها 
و منابع مالی نیز در این راستا در نظر گرفته شوند.مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
ابراز داشت: نباید منابع مالی شرکت صرفا به نقدینگی و سودآوری محدود شوند، 
بلکه سبد سهام داری و سرمایه گذاری نیز باید به منابع مالی اضافه شود و در این 
صورت است که ظرف چند ماه می توان به یک استراتژی بلندمدت کارآمد رسید.

وی تاکید کرد: باید افق فکری موجود در شرکت فوالد مبارکه را از زنجیره فوالد و 
حفظ سهم فوالد در کشور دور کرد؛ چراکه این شرکت قادر به انجام فعالیت هایی 
است که بسیاری از شرکت های داخلی توان انجام آن را ندارند. پس باید به فکر 
این باشیم که فوالد مبارکه در افق بعدی، در پله های باالتری از زنجیره فوالد قرار 
 گیرد و مصداق آن حوزه های معدنی است که مکمل زنجیره فوالد هم به شمار 
می آیند. سیدمهدی نقوی، معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه نیز اظهار کرد: 
نخستین جلسه کمیته عالی تحول در دوره مدیریت جدید شرکت فوالد مبارکه 
روز شنبه 15 آبان ماه 1400 با موضوع تدوین جهت گیری های استراتژیک آینده 
فوالد مبارکه برگزار و گزارشــی از وضعیت زنجیره تولید فوالد، از ســنگ آهن تا 
محصوالت نهایی در کشور ارائه شــد. همچنین متناسب با این گزارش، در مورد 
وضعیت و جایگاه فوالد مبارکه در میان سایر بازیگران اصلی این زنجیره تبادل 
نظر صورت گرفت و مفاد کلی طرح جامع توسعه فوالد مبارکه در افق1410، مطرح 

و برنامه های آتی این شرکت نیز بررسی شد.

مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهــان، از مصــرف بیــش از 4 میلیارد 
و853میلیون متر مکعب گاز در نیروگاه های اســتان از ابتدای ســال جاری 
تاکنون خبر داد. علوی با بیان این مطلب گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از 
8میلیارد و 643 میلیون متر مکعب گازطبیعی در بخش صنایع عمده استان 
به مصرف رسیده که بیش از نیمی از آن معادل 4 میلیارد و853  میلیون متر 
مکعب، در نیروگاه های سطح استان به مصرف رســیده است. وی، با تاکید 
بر سیاست جایگزینی گاز طبیعی با ســایر سوخت های فسیلی نظیر مازوت 
و فرآورده های میان تقطیر بیان داشت: استفاده از گاز طبیعی به میزان قابل 
توجهی، آلودگی ناشی از سایر سوخت ها را کاهش داده و در تولید برق استان 
نقش بسزایی دارد. وی گفت: مصرف گاز طبیعی عاوه بر مزیت های زیست 
محیطی، منجر به کاهــش هزینه های تعمیر و نگهــداری و افزایش قابلیت 

اطمینان بهره برداری از واحدهای نیروگاهی نسبت به سوخت مایع است.
مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان، با اشــاره به افزایش هر ساله تعداد 
مشترکین گاز طبیعی و میزان مصرف گاز در اســتان، گفت: تداوم تولید برق 
با ســوخت گاز با کمک مردم امکان پذیر اســت بنابراین به هم استانی های 
عزیز توصیه می شــود با صرفه جویی در مصرف برق و گاز، به تامین مطمئن 
گاز به ویژه در مناطق سرد سیر استان کمک کنند و امکان پایداری گازرسانی 

در تمامی بخش های مصرفی گاز طبیعی را در روزهای سرد فراهم سازند.
وی، با اشاره به اینکه هریک درجه کاهش دمای خانه، 6 درصد کاهش مصرف 
انرژی را به همراه دارد، تصریح کرد: مصرف کنندگان عزیز با راهکارهای ساده 
مانند حفظ دمای رفاه) 18-21 درجه ســانتیگراد( ، اســتفاده از یک بخاری 
یا وســیله گرمایش در هر منزل، پوشــیدن لباس گرم، خاموشی چراغ های 
روشنایی اضافه، جلوگیری از هدر رفت انرژی در منازل، می توانند در مصرف 

منطقی انرژی نقش داشته باشند.
وی، درباره مصرف گاز صنایع اســتان اصفهان نیز توضیح داد: صنایع عمده و 
فوق عمده استان، بزرگ ترین مصرف کنندگان گاز استان هستند به صورتی که 
مصرف گاز در صنایع سیمان از ابتدای امسال برابر با 453 میلیون و572هزار 
متر مکعب، صنایع فوالد و ذوب آهن برابر 2میلیارد و 635 میلیون متر مکعب، 
پتروشیمی ها برابر با 53 میلیون و823 هزار مترمکعب و پاالیشگاه ها برابر با 

646 میلیون و 107هزار متر مکعب بوده است.
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان تاکید کرد: شتاب بخشــی به روند 
گازرســانی به صنایع، افزون بر جهش و رفع موانع تولید، توســعه اقتصادی 
و خدمات متوازن گازرسانی، ســبب جایگزینی این ســوخت پاک با دیگر 

سوخت های فسیلی و کاهش آلودگی هوا و محیط زیست می شود.

تعمیرات اساسی ۱۲ واحد عملیاتی در پاالیشگاه اصفهان

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در جلسه کمیته عالی تحول تاکید کرد:
ضرورت توجه به سبد سهام داری و سرمایه گذاری برای فوالد مبارکه

مدیر عامل شرکت گاز استان خبر داد:
مصرف حدود 5 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در نیروگاه های استان اصفهان
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