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هفت کشور اروپایی علیه ترکیه بیانیه صادر کردند
رهبران هفت کشور جنوب اروپا از ترکیه خواستند به آنچه که فعالیت های یکجانبه و غیرقانونی این 
کشور در شرق مدیترانه خواندند، پایان داده و گفت وگو را با هدف کاستن از تنش ها در منطقه از سر 
بگیرد.بنابر اعالم خبرگزاری آسوشیتدپرس،  رهبران کشورهای فرانسه، یونان، قبرس، مالت، ایتالیا، 
اسپانیا و پرتغال در پی باال گرفتن نگرانی ها از بابت وقوع درگیری به سبب عملیات های ترکیه برای 
گسترش منابع انرژی و نفوذ خود در منطقه، نشســتی را در جزیره کرس فرانسه تشکیل دادند.این 
کشورها در بیانیه پایانی اجالس شان گفتند بر حمایت و همبستگی کامل خود در قبال قبرس و یونان 
که به گفته آنها با اقدامات تقابلی ترکیه مواجه هستند، تاکید می کنند.آنها تصریح کردند: از این که ترکیه 
به درخواست های مکرر اتحادیه اروپا برای پایان دادن به فعالیت های یکجانبه و غیرقانونی خود پاسخ 
نداده است، متاسف هستیم.آنها همچنین خواستار از سرگیری میانجی گری آلمان در این مناقشه 

شدند. روسیه نیز در روزهای اخیر پیشنهاد میانجی گری خود در قبال این مناقشه را داد.

توافق چین و هند برای خاتمه درگیری های مرزی 
بعد از چند روز تقابل نظامی پراکنده بین نیروهای هندی و چینی در مناطق مرزی مورد مناقشه، دو 
طرف از توافق بر سر خاتمه دادن به این درگیری ها خبر دادند.به نوشته خبرگزاری رویترز، »وانگ 
یی« وزیر خارجه چین و »سابرامانیام جایشانکار« همتای هندی او بامداد روز جمعه به وقت تهران 
با صدور بیانیه ای مشترک اعالم کردند که بر سر پایان فوری تقابل مرزی به توافق رسیده اند.بر این 
اساس، وزرای خارجه هند و چین که روز پنجشــنبه برای حضور در اجالس سازمان همکاری های 
شانگهای به مسکو سفر کرده بودند، در حاشیه این اجالس با یکدیگر دیدار کردند تا اختالفات بر سر 
تقابل چند ماهه در مرز - که شدیدترین حالت در چند دهه اخیر است - حل کنند.تنش های مرزی 
بین چین و هند از آخرین هفته آوریل در خط کنترل مرزی در شــرق منطقه لداخ روابط دو کشور 

را به تیرگی کشانده و دو طرف شاهد شدیدترین نزاع بین دو کشور در حدود ۵۰ سال اخیر بودند. 

تکذیب شایعه درگذشت امیر کویت
دیوان امیری کویت شایعات رسانه ای درباره درگذشــت »صباح االحمد الجابر الصباح« امیر این 
کشور را رد کرد.علی جراح الصباح، وزیر امور دیوان امیری کویت در واکنش به برخی شایعات درباره 
درگذشت امیر کویت، تاکید کرد که این شــایعات صحت ندارد.او گفت که دیوان امیری در تماس 
مستمر با »مشعل االحمد الجابر الصباح« معاون رییس گارد ملی است و او اطمینان داده که حال 
صباح االحمد الجابر الصباح امیر کویت خوب و پایدار است و درمانش ادامه دارد.امیر کویت )۹۳ 
ســاله( از حدود دو ماه پیش برای درمان بیماری خود به آمریکا سفر کرده است و در حال حاضر 

»نواف االحمد الجابر الصباح« ولی عهد کویت اداره امور کشور را بر عهده دارد.

شوک لندن به مذاکرات برگزیت
با کاهش دورنمای توافق انگلیس و اتحادیه اروپا درباره آینده  همکاری های تجاری دو طرف در دوره 
پسابرگزیت، تصمیم جنجالی لندن برای بازنگری بخش هایی از توافق برگزیت، شوک تازه ای را به 
روند مذاکرات وارد کرده است.اتحادیه اروپا نسبت به طرح جدید دولت بوریس جانسون برای اصالح 
بند موسوم به پروتکل ایرلند شمالی به طور جدی ابراز نگرانی کرده است.براساس این پروتکل تبادل 
کاال میان انگلیس و ایرلند شمالی، از ۱۲ دی ماه ۱۳۹۹ مطابق با قوانین اتحادیه اروپا صورت می گیرد. 
همچنین شرکت های تجاری انگلیس مستقر در ایرلند شمالی تابع قوانین اتحادیه اروپا و ناگزیر به 
تکمیل برگه گمرکی خواهند بود.اتحادیه اروپا اصرار دارد که بعد از برگزیت امکان تردد آزاد در آن جزیره 
وجود داشته باشد. این درخواست به دالیل اقتصادی و مهم تر از آن حفظ توافق صلحی است که به 

چند دهه خشونت بین ناسیونالیست های ایرلندی و وفاداران به انگلیس پایان داد.

شایعات مطرح شده در مورد موافقت دولت با طرح تشکیل استان گلساران از سوی وزارت کشور رد شد؛

تقسیم اصفهان فعال در حد ادعا

طی چند سال گذشــته بارها مسئله جدا  علیرضا کریمیان
شدن شهرستان کاشان در قالب تشکیل 
استان گلســاران یا اصفهان شمالی رسانه ای شــده است. نمایندگان 
کاشان از اصلی ترین طرفداران و حامیان اجرایی شدن این ایده بودند 
که البته از سوی برخی نمایندگان در دور پیشــین رد شد. پس از آنکه 
تعدادی از نمایندگان اســتان اصفهان نتواستند این طرح را در مجلس 
قبل مطرح کنند، حاال با تشکیل مجلس جدید دوباره تالش دارند تا این 
طرح را در قالب تشکیل استان گلساران راهی مجلس کنند تا شاید ایده 
ای که بسیاری از کارشناسان آن را رد کرده و غیر اصولی می دانند، این بار 
رای بیاورد. در روزهای اخیــر ابوترابی، نماینده نجف آباد این موضوع را 
مطرح کرد؛ شــخصی که مردم و سیاســیون به اظهار نظرات عجیب و 
جنجالی وی که اغلب پس از رســانه ای شدن رد می شود، عادت کرده 
اند. هفته گذشته اعالم کرد تشــکیل استان گلساران به نفع تمام مردم 
استان اصفهان اســت و به نظر می رســد دولت موافق تشکیل استان 
گلساران است.ابوالفضل ابوترابی در گفت و گو با یک پایگاه خبری بیان 
کرد: اعتقاد داریم برخی از استان های پهناور ایران باید تبدیل به دو یا 

سه استان جدید شود. 
وی اظهار داشت: برای مثال سیستان، کرمان و فارس هرکدام به سه یا 
دو استان تبدیل شود و بر این مبنا اعتقاد داریم که استان اصفهان هم 

باید تبدیل به دو استان اصفهان و گلساران شود. ابوترابی با اشاره به اینکه 
این به نفع همه مردم به دلیل تمرکززدایی است، ابراز داشت: این استان 
ها آنقدر بزرگ هستند که استانداران و مدیران کل وقت ندارند به همه 
استان ســفر کنند.نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه مردم شهرستان های هر کدام از این استان ها هم فاصله 
شان با مرکز استان زیاد است، تصریح کرد: این رفت و آمدهای مکرر 
مردم باعث صرف هزینه های هنگفت و حتی افزایش به خطرافتادن 
جان شهروندان می شود.وی با اشــاره به اینکه تشکیل استان جدید 
باعث تمرکززدایی می شود، بیان داشت: به دلیل اختصاص اعتبارات 
مجزا به هر دو استان اصلی و جدا شده، مردم دو استان از این موضوع 

منفعت می برند.
نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسالمی گفت: تشکیل استان 
گلساران به نفع تمام مردم استان اصفهان است و به نظر می رسد دولت 
موافق تشکیل استان گلساران اســت. با وجود این اظهارات اما وزارت 
کشور رســما اعالم کرد دولت هیچ برنامه ای برای تغییر در تقسیمات 
کشور نداشته و ندارد. زهرا احمدی، مدیرکل تقسیمـات کشوری وزارت 
کشــور، انتشــار برخی اخبار و مصاحبه ها در خصوص تصویب طرح 
تشکیل اســتان جدیدی به نام گلســاران یا اصفهان شمالی،  از سوی 
این نهاد را رد کرد و اظهار داشــت: پیش تر هم پــس از طرح مطالب و 

ادعاهایی راجع به تشکیل استان های جدید در نقاط مختلف کشور، به 
صراحت اعالم و تاکید کرده ایم که اگرچه در حوزه تقسیمات کشوری، 
همواره مطالبات و تقاضاهایی برای تبدیل یا ارتقا مطرح اســت، با این 
حال  وزارت کشــور برنامه ای برای تشــکیل اســتان جدید ندارد زیرا 
تغییرات و تحوالت تقسیماتی در سطح تشکیل استان جدید یا کاهش 
تعداد اســتان های کشــور، مقوله ای کامال تخصصی و دارای بار مالی 
فراوان است و در شرایط فعلی وزارت کشور هیچ برنامه ای برای تشکیل 
استان جدید ندارد.وی همچنین در واکنش به برخی اظهار نظرها مبنی 
بر موافقت وزارت کشور با تشکیل اســتان جدیدی با عنوان گلساران یا 
اصفهان شمالی، تاکید کرد: اعالم موافقت وزارت کشور با تشکیل استان 
گلساران واقعیت ندارد و وزارت کشور در مقاطع مختلف، نظر کارشناسی 
و تخصصی خود را مبنی بر مخالفت با تشکیل استان جدید اعالم کرده 
است. هر چند کوچک شدن اصفهان می تواند به توسعه مناطق کوچکی 
مانند خوانسار، کاشان و سایر شهرســتان های مورد نظر نمایندگان در 
این تقسیمات کمک کند؛ اما باید توجه داشت این تقسیم هزینه های 
باالیی دارد که دولت در شرایط فعلی قادر به انجام آن نیست ضمن اینکه 
ماه های باقی مانده تا پایان عمر دولت حسن روحانی آنقدر نیست که 
وزارت کشور با توجه به در پیش بودن انتخابات مهم ریاست جمهوری 

بتواند از پس هزینه ها و اقدامات تامینی آن برآید.

در حالــی کــه وزارت خارجــه آلمان مدعــی توافق 
تروئیکای اروپا بر سر رد تالش آمریکا جهت پیشبرد 
مکانیسم ماشه علیه ایران شد، وزیر خارجه انگلیس 
روایت متفاوتی از نتیجه این نشست ارائه کرد.در حالی 
که وزارت خارجه آلمان در پایان نشســت مشــترک 
تروئیکای اروپایی در روز پنجشــنبه از توافق بر سر رد 
تالش های آمریکا برای فعال سازی مکانیسم ماشه 
و بازگرداندن خودکار تحریم های شورای امنیت علیه 
تهران خبر داد، وزیــر خارجه انگلیــس در یک پیام 
توئیتری روایــت متفاوتی از این نشســت ارائه کرد.

در پی این نشســت، »دومنیــک راب« وزیر خارجه 
بریتانیا در توئیت خود نوشت: »این نشست سه جانبه 
اروپایی به این جمع بندی رسید که به هیچ وجه نباید 

به ایران اجازه داد تا به ســالح هسته ای دست یابد«.
راب افزود: »ایران می بایســت بــه تعهدات برجامی 
خود پای بند باشــد و برجام را حفظ کند. ما نسبت به 
بازخواست از ایران در صورتی که این کشور به تعهدات 
برجامی خود عمل نکند، پایبندیم« .در همین ارتباط، 
»جوزپ بورل« مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
که از طریق ارتباط ویدئویی در نشست مذکور مشارکت 
داشت، مدعی شد: »کشورهای اروپایی به حفظ توافق 
هسته ای با ایران پایبند هســتند«.این مقام اروپایی 
بدون اشاره به نقض عهدهای متعدد طرف اروپایی و 
زیر پای گذاشتن چندین باره مفاد برجام، اعالم کرد: 
»اروپایی ها از تهران می خواهند تا فورا به اجرای کامل 
برجام بازگردد!«گفتنی است، ایاالت متحده آمریکا 

در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ در اقدامی یک جانبه، از 
توافق هســته ای گروه ۵+۱ با ایران موسوم به برجام 
خارج شــد و اکنون در اقدامی غیرقانونــی به دنبال 
فعال ســازی مکانیسم ماشــه و بازگرداندن خودکار 
تحریم های شــورای امنیت علیه تهران است.این در 
حالی است که متحدان اروپایی واشنگتن نیز تاکنون 
جز اتخاذ مواضع شفاهی، هیچ گونه تالش عملی برای 

اثبات دادن پایبندی خود به برجام انجام نداده اند.

 روایت متفاوت انگلیس از نتیجه رایزنی تروئیکای اروپا
 درباره برجام

اخطار ارتش ایران به آمریکایی ها برای ترک منطقه رزمایش ذوالفقار
سخنگوی رزمایش مشــترک ذوالفقار ۹۹ ارتش ایران از اخطار نیروی پدافند هوایی ارتش به پرنده های فرامنطقه ای به منظور فاصله گرفتن از منطقه عمومی 
رزمایش خبر داد.امیر دریادار دوم شهرام ایرانی از اخطار نیروی پدافند هوایی ارتش به پرنده های فرامنطقه ای به منظور فاصله گرفتن از منطقه عمومی رزمایش 
خبر داد.وی با اعالم این خبر، گفت: با اعالم آغاز برگزاری رزمایش مشترک ذوالفقار ۹۹ ارتش، قرارگاه پدافند هوایی با اعالم هشدار به پرنده های با سرنشین و 
بدون سرنشین بیگانه که در نزدیکی محل برگزاری رزمایش پرواز می کردند،  به آنها به منظور فاصله گرفتن از حریم هوایی منطقه عمومی رزمایش مشترک ذوالفقار 
۹۹ ارتش اخطار داد که در همین مدت، شاهد تغییر رفتار محسوس پرنده های بدون سرنشین آمریکایی بودیم.دریادار دوم ایرانی ادامه داد: همزمان یگان های 
پروازی نیروی هوایی و دریایی ارتش شــامل هواپیماهای P۳F، F-۲۷ و پهپادهای شناسایی نیز با انجام گشــت های دریایی مستمر و رصد و پایش منطقه 
عمومی رزمایش در آب های محل برگزاری رزمایش، هشدار و اخطارهای الزم به یگان های فرامنطقه ای را برای ترک منطقه رزمایش ابالغ کرده است.سخنگوی 
رزمایش مشترک ذوالفقار ۹۹ ارتش با بیان اینکه طی مدت برگزاری این رزمایش شاهد فعالیت متفاوت و متمرکز پرنده های بدون سرنشین آمریکایی برای 
جمع آوری اطالعات از منطقه رزمایش بودیم، گفت: این فعالیت ها توسط سامانه های شناسایی سیگنالی ارتش کشف شد و پرنده های بدون سرنشین از سوی 
پدافند هوایی اخطار گرفتند و پس از احراز میزان آمادگی سامانه های مراقبتی، شناسایی و پدافندی ارتش جمهوری اسالمی ایران مجبور به ترک منطقه شدند.

خبر روز

 پاسخ ایران به بیانیه کمیته خودخوانده 
جامعه عرب

سخنگوی وزارت امور خارجه با ابراز تاسف نسبت به مطالب اخیر بیانیه کمیته خودخوانده جامعه 
عرب، به برخی کشــورهای منطقه توصیه کرد بــه جای صدور بیانیه هــای بی محتوا و خدمت به 
منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی، بر مقابله با منبع اصلی تهدید منطقه یعنی رژیم صهیونیستی 
متمرکز شوند.ســعید خطیب زاده با بیان اینکه این گونه بیانیه های مالل آور، حرکت در دور باطل 
ایران هراســی و مشروعیت بخشــی به رژیم نامشــروع صهیونیستی اســت ، افزود: اتهام های 
بی اساس مطرح شــده برآمده از دیدگاه  کشورهایی اســت که خطای راهبردی برقراری روابط با 
رژیم صهیونیستی را مرتکب شده اند و اکنون دستپاچه می خواهند به خیال خام خود توجهات را 
از منبع تهدید منحرف کنند. خطیب زاده در خصوص جزایر ســه گانه ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ 
و تنب کوچک نیز تاکید کرد: اقدامات ایران در چارچوب اعمال حاکمیت و تمامیت ارضی کشــور 

است و بدیهی است مداخله دیگران در این زمینه محکوم خواهد بود.

  مشکل ورود تجار و دانشجویان به روسیه به زودی
 حل می شود

سفیر جمهوری اسالمی ایران در فدراسیون روسیه گفت: در خصوص بازگشایی مرزهای روسیه 
برای تجار و دانشجویان ایرانی، مقامات روسیه ابراز امیدواری کردند تا با پایدار شدن شرایط شیوع 
بیماری کرونا در کشور و کســب آمادگی های الزم از سوی دانشــگاه ها و مراکز آموزشی روسیه، 
مشکل ورود تجار و دانشجویان نه تنها از ایران بلکه از سایر کشورها در آینده نزدیک مرتفع شود.

کاظم جاللی در رشته توئیتی به زبان روسی نوشــت: در هفته های اخیر دیدارها و گفت وگوهای 
سازنده ای با مقامات و مســئوالن روســیه از جمله معاون وزیر امور خارجه و رییس کمیته بین 
الملل پارلمان، داشــتم. به گفته وی، در این گفت وگوها که با تاکید بر توســعه و گسترش روابط 
اقتصادی و تجاری بین دو کشور صورت گرفت، موضوع بازگشــایی مرزهای روسیه برای تجار و 

دانشجویان ایرانی همواره جزو محورهای مذاکره قرار داشت.

 تصمیم جدید هیئت رییسه برای عضویت نمایندگان
 در فراکسیون ها

عضو هیئت رییســه مجلس، گفت: ۵۰ فراکســیون مجلس یازدهم مورد تایید هیئت رییســه 
قــرار گرفته اند.علی کریمــی فیروزجایی با اشــاره به تشــکیل فراکســیون های مجلس اظهار 
داشت: درخواست های بسیاری از ســوی نمایندگان برای تشکیل فراکســیون به هیئت رییسه 
ارائه شــده که در حال بررســی و ارزیابی ایــن تقاضاها در هیئت رییســه هســتیم.وی با بیان 
اینکه تاکنون بیش از ۱۰۰ درخواســت برای تشکیل فراکســیون به هیئت رییســه پارلمان ارائه 
شــده اســت، افزود: از این تعداد پس از بررســی و ارزیابی های الزم از ســوی هیئت رییســه 
۵۰ فراکســیون موفق به اخذ تاییدیه شــدند.عضو هیئت رییســه مجلس، ادامــه داد: پس از 
برگزاری جلســه و صحبت با برخی از متقاضیان تشــکیل فراکسیون، توانســتیم تعدادی از آنها 
را ادغام کنیم و در حال مذاکره با مابقی هســتیم تا متقاضیان را قانع کنیم به دلیل همپوشــانی 
کار با کمیسیون ها از تشکیل فراکســیون جدید منصرف شــوند.کریمی فیروزجایی با اشاره به 
تصمیمــات جدید هیئت رییســه در زمینه عضویت نمایندگان در فراکســیون ها، بیان داشــت: 
براســاس محدودیت های اعمال شــده هر نماینده اجازه عضویت در بیش از ۵ فراکســیون را 
ندارد؛ یکی از تصمیمات جدید هیئت رییســه قوه مقننه اتخاذ کرده این است که هر نماینده می 
 تواند تنها رییس یک فراکســیون باشــد. این اقدام موجب جلوگیری از تعدد فراکسیون ها در 

مجلس می شود.

کافه سیاست

درخواست کشورهای 
عضو سازمان شانگهای 

برای حفظ برجام
 بـه گـزارش خبرگـزاری »نووسـتی«، 
سـرگئی الوروف، وزیـر امـور خارجـه 
وزیـران  نشسـت  پایـان  در  روسـیه 
کشـورهای عضـو سـازمان همـکاری 
شـانگهای اعـالم کـرد کـه کشـورهای 
ایـن سـازمان  موضـع گیـری واحـدی 
دربـاره خـارج شـدن یکجانبه آمریـکا از 
برنامـه جامـع اقـدام مشـترک )برجام( 
داشـته و  بـار دیگـر پای بنـدی خـود بـه 
توافق نامـه هسـته ای بـا ایـران را مـورد 
تاییـد قـرار دادنـد. الوروف گفـت: »مـا 
دربـاره وضعیـت پیرامون خـروج آمریکا 
از برنامـه جامـع اقـدام مشـترک بـرای 
حـل و فصـل برنامـه هسـته ای ایـران، 
مواضـع یکسـان و مشـترک داریـم. 
همـه مـا بـار دیگـر بـر تعهـد خویـش در 
قبـال ایـن سـند مهـم کـه بـه اتفـاق آرا 
در شـورای امنیـت سـازمان ملـل هـم 
مـورد تصویب قـرار گرفتـه و باید توسـط 
همه شـرکت کننـدگان در آن اجرا شـود ، 
تاکید کردیـم.« وزیر امور خارجه روسـیه 
همچنیـن یـادآور شـد کـه در نشسـت 
سـازمان  عضـو  کشـورهای  وزیـران 
خصـوص  در  شـانگهای،  همـکاری 
اوضـاع در افغانسـتان و حـل و فصـل 
مشـکالت در سـوریه نیـز بحـث و گفـت 
وگو شـد. سـرگئی الوروف در عیـن حال 
تاییـد کـرد کـه نشسـت شـورای سـران 
سـازمان همـکاری شـانگهای قرار اسـت 
در مـاه نوامبر )آبـان-آذر مـاه( به صورت 
کنفرانـس ویدئویـی برگـزار شـود. بـه 
گفته وی، وزرای خارجه کشـورهای عضو 
همچنیـن عرصه هـای مختلـف همکاری 
درون سـازمانی، از جمله در زمینه مبارزه 
بـا تروریسـم بیـن المللـی، قاچـاق مواد 
مخـدر، جرائـم سـازمان یافتـه از خـارج 
از مرزهـا و جرائـم سـایبری را مـواردی 
دانسـتند که نیاز بـه اقدامـات مضاعف و 

تالش هـای مشـترک دارد.

بین الملل

وز عکس ر

شعارنویسی روی 
مجسمه »چرچیل« 
در  انگلیســی  تظاهرکننــدگان 
اعتراض به بی عدالتی و نژادپرستی 
در این کشــور با تجمــع در میدان 
پارلمان در لندن علیه وینســتون 
چرچیل، مشهور ترین نخست وزیر 

انگلیس شعارنویسی کردند.

تغییرات و تحوالت تقسیماتی در سطح تشکیل استان 
جدید یا کاهش تعداد استان های کشور، مقوله ای کامال 
تخصصی و دارای بار مالی فراوان است و در شرایط 
فعلی وزارت کشور هیچ برنامه ای برای تشکیل استان 

جدید ندارد
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دبیر صنف کشاورزی اصفهان:

طرح آب منطقه ای منجر به صرفه جویی نمی شد
دبیر صنف کشــاورزی اصفهان گفت: با اجرای طرح آب منطقه ای حجم زیادی از آب هم بعد از 
بستن در رودخانه هدر می رفت و بر خالف هدف این طرح که صرفه جویی بود، اتفاق می افتاد، 
بنابراین این طرح عملیاتی نبود و با آن موافقت نشد.اســفندیار امینی اظهار کرد: اینکه خروجی 
سد زاینده رود به مدت 5 روز در نیمه دوم شهریور ماه کاهش یابد پیشنهادی بود که شرکت آب 
منطقه ای ارائه کرده بود که بســتن آب از ســد زاینده رود در این مدت اصال به این معنی نیست 
که ما در مزارع هم به مدت 5 روز آب نخواهیم داشــت و در مزارع ایــن مدت تا دوباره رودخانه 
آبگیری شــود، بین 10 تا 12 روز بوده و در این مدت دوباره آب وارد مزارع می شــود.دبیر صنف 
کشاورزی اصفهان تصریح کرد: حجم زیادی از آب هم بعد از بستن در رودخانه هدر می رفت و 
بر خالف هدف این طرح که صرفه جویی بود، اتفاق می افتــاد، بنابراین این طرح عملیاتی نبود 

و با آن موافقت نشد.

در سال جهش تولید؛

 استان اصفهان رتبه دوم احداث گلخانه را در
 کشور دارد

رییس سازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان گفت: این اســتان در بحث گلخانه رتبه سوم را 
در کشــور دارد اما در زمینه احداث، در ســال جهش تولید به رتبه دوم کشور رسیده است.مهرداد 
مرادمند بیان کرد: برای احداث گلخانه ها از منابع تسهیالت تلفیقی در مناطق برخوردار وام 1۴.5 
درصدی و برای نقاط کم برخوردار 12.5 درصد پرداخت می شود و محدودیتی در این زمینه نداریم.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان تشریح کرد: برای اصالح الگوی کشت در استان 
اصفهان به منظور نهادینه کردن طرح های سازگار با کم آبی، گام های خوبی  از جمله افزایش سطح 
گلخانه ها، افزایش ظرفیت صنایــع تبدیلی و تکمیلی، اصالح باغات، توســعه گیاهان دارویی و 
کشت های نشایی برداشته شده است.وی اضافه کرد: اصفهان، استان دوم کشور در وام محصوالت 
کشاورزی است و تالش داریم بتوانیم با تقویت زنجیره های ارزش و تولید شرایطی را ایجاد کنیم 

تا چرخه اقتصادی بهتر و کشاورزی پرسودتری برای بهره برداران این بخش رقم بزنیم.

در سال جاری:

 200 میلیارد تومان برای تکمیل زیرساخت صنعتی اصفهان
 در نظر گرفته شد

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اســتان اصفهان گفت: زیرساخت شهرک ها و ناحیه های 
صنعتی مصوب این استان امسال با 200 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده تکمیل می شود.

محمدجواد بگی با اشاره به ۷۷ شــهرک و ناحیه صنعتی مصوب دایر، هشت شهرک صنعتی در 
دست ساخت و هشت شــهرک صنعتی خصوصی با مســاحت 1۶ هزار هکتار در استان اصفهان 
افزود: سال گذشته با 5۹0 قرارداد واگذاری، بیشــترین آمار واگذاری زمین صنعتی را در کشور 
داشتیم که ظرف سه سال آینده این تعداد در قالب واحدهایی با اشتغال بیش از 2۷ هزار نفر به 
بهره برداری خواهد رسید.وی با اشاره به اینکه از ابتدای ســال جاری تا کنون با رشد 100 درصدی 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴00 قرارداد واگذاری زمین امضا شده است، بیان کرد:.اصفهان 
با افزون بر پنج میلیون نفر جمعیت، بیش از ۹ هزار واحد تولیدی کوچک و بزرگ با سرمایه 221 
هزار میلیارد ریال و اشتغال 2۶۳ هزار نفر، حدود ۸۴0 معدن در حال بهره برداری با سرمایه گذاری 
 بیــش از 10 هــزار میلیارد ریال و حــدود 1۸0 هــزار واحد صنفی، صنعتی ترین اســتان کشــور

 به شمار می آید.

مجتمع های فرهنگی، آموزشی، هنری و رسانه ای اصفهان بیشترین حجم دریافت تسهیالت کرونایی را داشته اند؛

سهم فرهنگ بیشتر از تولید

مرضیه محب رسول در شرایط سخت اقتصادی پیش آمده 
ناشی از بیماری کرونا، تقریبا تمام کسب و 
کارها تحت تاثیر قرار گرفته و در این شرایط برخی از مشاغل حتی کامال 
زمین گیر شده اند. دولت در هفته های ابتدایی امسال وعده داد با ارائه 
تسهیالت کرونایی از کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا حمایت کند. 
به این منظور سامانه ای طراحی و افرادی که در آن ثبت نام کرده بودند 

به بانک ها معرفی شدند.
 با وجود این ساز و کار اما تاکنون بسیاری از افراد در پیچ و خم کارهای 
اداری بانک ها مانده اند و ادعا می شود بانک ها در برابر اعطای تسهیالت 
سنگ اندازی می کنند. ایسنا هفته قبل در گزارشی مدعی شد بانک ها 
فقط به 2۷ درصد تقاضاها پاسخ مثبت داده اند و بقیه تقاضاها را در 
فرآیندهای بروکراتیک معطل نگه داشته اند. به بیان دیگر می توان گفت 
از هر ۴ درخواست، تنها به یکی پاسخ مثبت داده شده است در اصفهان 
هم اوضاع چندان خوب نیست. گسترده بودن بخش صنایع دستی 
استان و مشاغل مرتبط با گردشگری، سطح آسیب های اقتصادی در 
سطح استان را افزایش داده؛ اما ظاهرا هنوز مشاغل مرتبط با این صنایع 
نتوانسته اند از تسهیالت حمایتی استفاده کنند. در این میان سهم 
مراکز فرهنگی و عمدتا آموزشگاه ها از بهره مندی وام های کرونایی 

بیشتر از سایر بخش ها بوده است. بر اساس اعالم مدیر اشتغال و 
کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در مجموع بالغ بر ۹0 
هزار نفر در استان اصفهان مشمول این تسهیالت شدند که اعتبارات 
متناسب با بنگاه های اقتصادی آن ها توسط بانک ها از ۶ تا 1۶ میلیون 
تومان اختصاص داده شد. وی با اشاره به مجازی بودن این فرآیند 
توضیح داد: ثبت اطالعات در سامانه کارا با هدف به حداقل رساندن 
دخالت افراد به صورت مجازی انجام گرفت و در فاز اول هرکسی که 
فرآیند ثبت نامش به صورت کامل انجام می شد، با مراجعه به بانک 
می توانست تسهیالت خود را دریافت کند و بر اساس لیست بیمه شده 
اسفند ماه هر کدام از این مشاغل، افرادی که نیرو های خود را حفظ 
کرده بودند یا خویش فرما بودند، با مبلغ مشخص شده می توانستند 
با مراجعه به بانک تسهیالت خود را دریافت کنند.میرهادی اضافه کرد: 
تعداد پرونده هایی که درخواست تسهیالت آن ها در سیستم بانکی 
ثبت شده تا هفته گذشته 25 هزار و ۶0 پرونده برای اشتغال ۴۷ هزار 
و 5۸2 نفربوده است. وی در خصوص بیشترین تسهیالت داده شده 
به مشاغل عنوان کرد: مراکز و مجتمع های فرهنگی، آموزشی، هنری و 
رسانه ای تا امروز بیشترین حجم دریافت تسهیالت را از نظر پرداخت کل 
که 100 میلیارد تومان بوده داشته اند. در این حوزه ها که عموما متشکل 

از آموزشگاه ها هستند، برای 2۹00 پرونده، اشتغال 1۴ هزار نفر در حال 
پیگیری است که به همین نسبت حجم تسهیالتی که دریافت کرده اند 
در مقایسه با دیگر مشاغل بیشتر است.مدیر اشتغال و کارآفرینی اداره 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به گالیه برخی کارآفرینان در مورد 
نحوه دریافت تسهیالت تصریح کرد: در سامانه کارا همه زیر ساخت ها 
فراهم شده و همه مشکالت قبل برطرف شده است. البته پروسه تامین 
وثایق ممکن است برای افراد سخت بوده باشد که در این خصوص 
دستور داده شده بانک ها نهایت همکاری را برای پرداخت تسهیالت 
داشته باشند.میرهادی همچنین تاکید کرد: بر اساس آخرین مصوبه 
وزارتخانه، مشاغلی که لیست بیمه شده دارند تا 15 شهریور برای ثبت 
نام در سامانه فرصت داشته اند و مشاغلی که کد بیمه ای ندارند نیز فقط 
تا پایان شهریور ماه فرصت دارند. هر چند پرداخت تسهیالت می تواند 
بخشی از آسیب ها به اقتصاد مشاغل خرد را جبران کند؛ اما به نظر می 
رسد سرعت پرداخت این تسهیالت بسیار کند تر از میزان آسیب رسانی 
رکود ناشی از کرونا به اصناف باشد. همین مسئله تنگناهای اقتصادی 
در کسب و کارها را به شدت افزایش داده است و دولت باید هر چه زودتر 
برای عدم ورشکستگی اقتصادی در بسیاری از رسته های شغلی تدابیر 

سریعی اعمال کند.

بــه گفته مدیــر عامل شــرکت تولید نیــروی برق 
اصفهــان، با توجــه بــه عمر بــاالی تعــدادی از 
نیروگاه هــای اصفهــان و لزوم اجــرای طرح های 
بهینه سازی در آنها طی ســال های اخیر اقدام های 
بســیاری برای دســتیابی به فناوری های جدید و 
اســتفاده از دانش بومی در جهت تولید بخشی از 
قطعات و تجهیزات مورد نیاز و تعمیرات اساســی 
انجام شد.سعید محسنی با بیان اینکه این اقدام ها 
در جهت اقتصاد مقاومتی، استفاده از ظرفیت های 
داخلی کشــور و ایجاد خودباوری صــورت گرفت، 

افــزود: تکیه بر تــوان داخلی در تولیــد برق باعث 
جلوگیری از خروج ارز و توانمندسازی منابع داخلی 
شــده است.شــرکت تولید نیروی بــرق اصفهان، 
مدیریت و نظارت بر بهره برداری نیروگاه های حرارتی 
دولتی شــامل اصفهان و هســا و هماهنگی سایر 
نیروگاه های حرارتی شــامل جنوب اصفهان، زواره، 
شهید منتظری و کاشــان را با وزارت نیرو و شرکت 
مادر تخصصی تولید بــرق حرارتی بــر عهده دارد.
محسنی با اشاره به طراحی و ساخت بیش از ده ها 
قطعه مختلف و نرم افــزار در بخش های الکتریک، 
ابزار دقیق، توربین گازی، قطعات مکانیکی پیچیده 
با آلیاژهای خاص و سوپر آلیاژها، تاکید کرد: این کار 
با کمک و استفاده از منابع داخل کشور انجام شد و 
در نیروگاه ها مورد بهره برداری قرار گرفت.وی با بیان 
اینکه این قطعه ها با نمونه های مشابه خارجی قابل 
رقابت اســت و میلیون ها دالر صرفه جویی ارزی به 

همراه داشت، تصریح کرد: متخصصان ما به فناوری 
ساخت این قطعات نیز دســت یافتند و آن را بومی 
کردند که از اهمیت ویــژه ای در اقتصاد مقاومتی و 
دانش بنیان برخوردار است.محســنی، به ضرورت 
اجــرای طرح هــای بهینه ســازی در نیروگاه های 
اصفهان نیز اشــاره و اضافه کرد: با توجه به احتمال 
کاهش توان تولیدی نیروگاه هــا به مرور زمان و به 
دلیل عوامل متعدد، نیاز به بازتوانــی آنها داریم که 
این کار نیز با تکیه بر تخصص کارشناســان داخلی 
انجام می شــود.مدیر عامل شــرکت تولید نیروی 
برق اصفهان با اشــاره به اینکه طرح هایی نیز برای 
جایگزینی برخی از واحدهای تولید برق فرســوده 
پیشنهاد شــده است، خاطرنشــان کرد: مطالعات 
این کار انجام شده و متناسب با تامین منابع مالی 
احداث واحدهای جدیــد و جایگزینی با واحدهای 

قدیمی انجام خواهد شد.

نیروگاه های برق اصفهان در تولید قطعات خودکفا شدند

خبر روز

مهلت تکمیل ثبت نام تسهیالت ودیعه مسکن تمدید شد
مدیرکل راه و شهرسازی اســتان اصفهان گفت: متقاضیان حائز شــرایط دریافت تسهیالت کمک 
ودیعه مسکن تا روز دوشنبه 2۴ شــهریور و متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن تا روز ۳0 شهریور 
ماه جهت تکمیل ثبت نام فرصت دارند.

علیرضا قاری قرآن با بیان آخرین فرصت 
تکمیل ثبــت نام متقاضیان تســهیالت 
کمک ودیعه مســکن و طرح اقدام ملی 
مســکن اظهار کرد: تمامــی متقاضیان 
دریافت تســهیالت کمک ودیعه مسکن 
که نسبت به ارسال کدملی خود به صورت 
پیامکی اقدام کرده و حائز شرایط دریافت 
این تسهیالت شــده اند؛ صرفا تا ساعت 
2۴ روز دوشنبه 2۴ شهریور فرصت دارند 
تا با مراجعه به سامانه طرح اقدام ملی مسکن جهت تکمیل ثبت نام و بارگذاری مدارک مورد نیاز 
اقدام کنند.وی تصریح کرد: متقاضیان این طرح بدانند که بــه منظور تعیین تکلیف وضعیت ثبت 
نام تمامی متقاضیان و انجام مراحل اتصال متقاضی به پروژه های شــروع شده این مهلت قابل 

تمدید نخواهد بود.

توزیع الکترونیک گاز مایع و نفت سفید خانگی در اصفهان
روابط عمومی شــرکت پخش فــرآورده های نفتی منطقــه اصفهان گفت: به منظور ســاماندهی 
توزیع گاز مایع و شفاف ســازی مصرف کنندگان مجاز گاز مایع و تخصیص سهمیه، عملیات خرید 
و توزیع گاز مایع به صورت الکترونیک از اول شــهریور آغاز شــد.بهمن علیپور بــا بیان اینکه توزیع 
گاز مایــع )ال پی جی( با زیرســاخت بانکی در منطقه اصفهان اجرا می شــود، اظهــار کرد: طرح 
توزیع الکترونیکی گاز مایع بــرای خانوارهای فاقــد گاز طبیعی و بخش هــای صنفی و صنعتی 
با اســتفاده از کارت بانکی در ســطح اســتان اصفهان در حال اجراســت.وی با اشــاره به برخی 
مصرف کنندگان گاز مایع و نفت ســفید خانگی روســتایی و عشــایر محروم از گاز طبیعی، گفت: 
در راســتای اجرای طرح توســعه دولت الکترونیک و مدیریت صحیح توزیع گاز مایع و آسایش 
مصرف کنندگان، برنامــه ریزی الزم در جهت عرضه گاز مایع ســیلندری برای تمــام متعارف اعم 
 از خانوار و اصناف از طریق زیرســاخت الکترونیکی و یا اســتفاده از کارت بانکی در سطح استان

 انجام شده است.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد:

فروش فوق العاده ماهانه 2۵ هزار خودرو از ابتدای مهر
سرپرســت وزارت صمت گفت:از ابتدای مهر تا پایان ســال عرضه ماهانه 25هزار خودرو در طرح 
فروش فوق العاده به منظور کاهش عطش بازار انجام می شود.جعفر سرقینی اظهار کرد: پیش از 
این به علت اینکه حجم تعهدات خودروسازان باال بود، ۸0 درصد از تولیدات خودروسازان به اجرای 
تعهدات و 20 درصد به فروش فوق العاده اختصاص می یافت که اخیرا با کاهش تعهدات، ۶0 درصد 
از تولیدات به اجرای تعهدات و ۴0 درصد به فروش فوق العاده اختصاص یافته است. تصمیم گرفتیم 
تا از ابتدای مهر تا پایان سال هر ماه 25 هزار خودرو به طرح فروش فوق العاده اختصاص یابد.وی 
با بیان این که طرح های قبلی مانند پیش فروش های بیش از سه ماه و مشارکت در تولید همچنان 
برقرار اســت افزود: فروش 25 هزار خودرو ماهانه در طرح فروش فوق العاده به تامین نیاز مردم 
 و کاهش عطش بازار کمک خواهد کــرد و این خودرو ها هم از یک ماه تا ســه ماه تحویل برندگان

 خواهد شد. 

کافه اقتصاد

تعاونی های اصفهان به سمت اقتصاد دانش بنیان حرکت کننداخبار
استاندار اصفهان گفت: تعاونی ها باید چنان که از این استان انتظار می رود، به سمت اقتصاد دانش بنیان، فکر جدید و اندیشه نو گام بردارند.عباس رضایی اظهار 
داشت: چنان که پیشگام بودن از استان اصفهان انتظار می رود و 12 سال رتبه نخست بخش تعاون کشور را داشته است، اما باید دید تا چند سال دیگر می توان این 
شرایط را ادامه داد.وی با اشاره به تغییرات زندگی روزمره با شیوع ویروس کرونا و لزوم خدمات الکترونیکی و خرید و فروش های اینترنتی افزود: مدیران محترم 
و اعضای تعاونی ها در جهت بست، توسعه و استقرار واقعی بخش تعاون باید کار و تالش داشته و به روز باشــند، چرا که زمان بسیاری از مسائل در حال سپری 
شدن است.استاندار اصفهان با اشاره به کم رنگ تر شدن فرهنگ تعاون در جامعه، بیان کرد: مسئله تعاون و تعاونی در ابعاد مختلف در فرهنگ ما وجود داشت و 
امروز نیز مبارزه با کرونا نیازمند یک نوع تعاون است و اگر همه مراعات کنیم و تعاون داشته باشیم، می توانیم از سد این بیماری عبور کنیم.وی با تاکید بر ضرورت 
تبدیل تعاون به یک فرهنگ از سوی مسئوالن و اعضای تعاونی ها، یادآور شد: تعاون در دین، تاریخ و فرهنگ ما ریشه دار است، اصول مهمی از قانون اساسی به 

آن اشاره دارد و در دیدگاه های کالن اقتصادی از جمله در برنامه پنجم توسعه مقام معظم رهبری تاکید داشتند که 25 درصد اقتصاد در اختیار تعاونی ها باشد.

مزرعه آفتابگردان 
اصفهان

به اواخر تابســتان که می رسیم، مزارع 
آفتابگردان در منطقه گز و برخوار اصفهان 
و در مسیر شاهین شــهر، دشت هایی 
زیبا در این منطقه ایجاد مــی کنند .در 
این مزارع دانه های روغنی آفتابگردان 
کشت می شود و برداشت آفتابگردان با 
فرارسیدن آخرین ماه تابستان و اوایل 

پاییز آغاز می شود.

وز عکس ر

معاون اقتصادی استاندار:

سرمایه گذاری در اصفهان 
تسهیل می شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار 
اصفهان گفت: با اجرایی شدن سامانه» 
G۴B « در یک ماه آینده سرمایه گذاری 
در استان اصفهان تسهیل می شود.سید 
حسن قاضی عسگر با اشاره به تسهیل 
سرمایه گذاری در استان اصفهان اظهار 
داشت: متاسفانه سال هاست که فرآیند 
با  اصفهان  استان  در  سرمایه گذاری 
دشواری همراه بوده و همین امر در فرار 
سرمایه نقش داشته است.وی افزود: اخیرا 
با همتی که به ویژه در بخش کشاورزی در 
احداث گلخانه ها انجام شده، شاهد جذب 
سرمایه گذاری در استان اصفهان بودیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
اصفهان با اشاره به اینکه در مدت 2۴ روز 
درخواست احداث گلخانه اجرایی می شود، 
گفت: در آینده نزدیک سرمایه گذاران در 
بخش گلخانه می توانند در مدت 15 روز 
نسبت به احداث گلخانه اقدام کنند.وی 
با اشاره به نهایی شدن برنامه آمایش 
این  با  متناسب  اصفهان گفت:  استان 
برنامه مشخص می شود که در هر بخشی 
چه صنایعی توسعه یابد.قاضی عسگر، 
اشاره ای هم به ایجاد پنجره واحد سرمایه 
گذاری در استان اصفهان داشت و افزود: 
این سامانه با هدف تسهیل در فرآیند 
دریافت مجوزها و انجام سرمایه گذاری 
اجرایی می شود.وی با اشاره به سامانه 
گفت: این سامانه نه تنها مرجعی برای 
صدور مجوز است بلکه پاسخگوی سواالت 
رائه مشاوره  نیز خواهد بود و نسبت به ا
الن اقتصادی اقدام خواهد کرد. به فعا

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
اصفهان با اشاره به اینکه سامانه G۴B در 
استان اصفهان مراحل مقدماتی را طی 
می کند، تصریح کرد: دستگاه های اجرایی 
استان اصفهان در حال وارد کردن اطالعات 
به این سامانه هستند که پس از تکمیل آن 
این سامانه تا یک ماه آینده نهایی می شود.

در این حوزه ها که عموما متشکل از آموزشگاه ها هستند، 
برای ۲۹۰۰ پرونده، اشتغال ۱۴ هزار نفر در حال پیگیری 
است که به همین نسبت حجم تسهیالتی که دریافت کرده 

اند در مقایسه با دیگر مشاغل بیشتر است
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واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی  
برابر آراء صادره هیات های اول و دوم و سوم و چهارم 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 شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1- رای شــماره 16491-1395/01/26 هیات اول خانم زهرا نادری درباغشــاهی  به 
شناسنامه شــماره 155  کدملي  1284629848  صادره اصفهان فرزند کریم ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 309/30  مترمربع از پالک شــماره 72 فرعی از 16  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 80 دفتر 538 امالک
2- رای شــماره6466-1398/05/07 هیات دوم آقاي ســعید عابدي ورنوسفادراني به 
شناسنامه شماره 1270940430 کدملي 1270940430 صادره  اصفهان فرزند محمدعلي 
در  چهار دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 129.82 متر مربع پالک 
شــماره 11 فرعی از39  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

سند 28301 مورخ 1397/5/25 دفترخانه 337 اصفهان
3- رای شــماره 12262-1398/09/07 هیات دوم خانم صدیقه میرمعصومي کرمي به 
شناسنامه شماره 266 کدملي 1287855709 صادره  اصفهان فرزند سیدباقر در   ششدانگ 
یک باب ساختمان و مغازه  به مساحت 170 مترمربع قسمتی از پالک شماره  209  فرعی 
از 22  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت  ابراهیم 
میرمعصومی  و بتول علی آقائی  از سند شماره 29916 مورخ 1348/2/31 دفترخانه شماره 

5 اصفهان و سند شماره 48105 مورخ 1355/2/20 دفترخانه شماره 5 اصفهان
4- رای شماره 12276-1398/09/09 هیات اول خانم زهرا کرماني به شناسنامه شماره 
868 کدملي 1284651908 صادره اصفهان فرزند عباســعلي در  در  25 ســهم مشاع از 
215 سهم  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 212.46 مترمربع قسمتی از پالک شماره 
596 فرعی از 12 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان     از 
سند شماره 142667 مورخ 1378/7/26 دفترخانه شماره 7 اصفهان  و سند شماره 9897 
مورخ 1391/6/8 دفترخانه شماره 160  اصفهان و سند شماره 10016 مورخ 1391/7/4 
دفترخانه شماره 160 اصفهان و سند شماره 17022 مورخ 1394/6/10 دفترخانه شماره 

160 اصفهان
5- رای شماره 12272-1398/09/09 هیات اول آقاي محمد علي کرماني به شناسنامه 
شــماره 72 کدملي 1290126348 صادره  اصفهان  فرزند نعمت اله در  در  50 ســهم 
مشاع از 215 سهم  ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 212.46 مترمربع قسمتی از 
پالک شــماره 596 فرعی از 12 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان     از سند شماره 142667 مورخ 1378/7/26 دفترخانه شماره 7 اصفهان  و سند 
شــماره 9897 مورخ 1391/6/8 دفترخانه شــماره 160  اصفهان و سند شماره 10016 
مورخ 1391/7/4دفترخانه شماره 160 اصفهان و سند شماره 17022 مورخ 1394/6/10 

دفترخانه شماره 160 اصفهان
6- رای شماره 12274-1398/09/09 هیات اول خانم الهام کرماني آفاراني به شناسنامه 
شماره 55 کدملي 1293104681 صادره اصفهان فرزند محمدعلي در   در  35 سهم مشاع 
از 215 سهم  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 212.46 مترمربع قسمتی از پالک شماره 
596 فرعی از 12 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان     از 
سند شماره 142667 مورخ 1378/7/26 دفترخانه شماره 7 اصفهان  و سند شماره 9897 
مورخ 1391/6/8 دفترخانه شماره 160  اصفهان و سند شماره 10016 مورخ 1391/7/4 
دفترخانه شماره 160 اصفهان و سند شماره 17022 مورخ 1394/6/10 دفترخانه شماره 

160 اصفهان
7- رای شماره 12275-1398/09/09 هیات اول خانم لیال کرماني افاراني به شناسنامه 
شماره 20282 کدملي 1292356006 صادره اصفهان فرزند محمدعلي در  در  35 سهم 
مشاع از 215 سهم  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 212.46 مترمربع قسمتی از پالک 
شماره 596 فرعی از 12 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان     
از سند شماره 142667 مورخ 1378/7/26 دفترخانه شماره 7 اصفهان  و سند شماره 9897 
مورخ 1391/6/8 دفترخانه شماره 160  اصفهان و سند شماره 10016 مورخ 1391/7/4 
دفترخانه شماره 160 اصفهان و سند شماره 17022 مورخ 1394/6/10 دفترخانه شماره 

160 اصفهان
8- رای شــماره 12273-1398/09/09 هیات اول خانم زهــرا کریمي دولت آبادي به 
شناســنامه شــماره 2452 کدملي 6609925021 صادره اصفهان  فرزند محمد علي در 
در  70 سهم مشاع از 215 سهم  ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 212.46 مترمربع 
قسمتی از پالک شماره 596 فرعی از 12 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان     از سند شماره 142667 مورخ 1378/7/26 دفترخانه شماره 7 اصفهان  و 
سند شماره 9897 مورخ 1391/6/8 دفترخانه شماره 160  اصفهان و سند شماره 10016 
مورخ 1391/7/4 دفترخانه شماره 160 اصفهان و سند شماره 17022 مورخ 1394/6/10 

دفترخانه شماره 160 اصفهان
9- رای شماره 15704-1398/10/25 هیات ســوم آقاي مهدي مصلحي بهارانچي به 
شناسنامه شــماره 6131 کدملي 1293098477 صادره اصفهان فرزند اکبر  در دو دانگ 
مشاع  ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 140.33 مترمربع پالک شماره224 فرعي از6 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بموجب ســامانه و دفتر 

الکترونیک 25005560 تأئید
10- رای شماره 15703-1398/10/25 هیات ســوم خانم نرگس محققیان گورتاني به 
شناسنامه شماره 934 کدملي 1140752030 صادره خمیني شهر فرزند عبدالحسین  در دو 
دانگ مشاع  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 140.33 مترمربع پالک شماره224 فرعي 
از6 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بموجب سامانه و دفتر 

الکترونیک 25005560 تأئیید
11- رای شــماره 15702-1398/10/25 هیات سوم خانم نسترن محققیان گورتاني به 
شناسنامه شماره 10792 کدملي 1292260920 صادره اصفهان فرزند عبدالحسین در دو 
دانگ مشاع  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 140.33 مترمربع پالک شماره224 فرعي 
از6 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بموجب سامانه و دفتر 

الکترونیک 25005560 تأئید
12- رای شــماره 13173-1398/09/19 هیات دوم آقاي غالمحســین کیان داران به 
شناسنامه شماره 2228 کدملي 1285991834 صادره اصفهان  فرزند عباس در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 123.20 مترمربع قسمتی از پالک شماره 28  اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهــان   از مالکیت محمد کیوان داران  از 
سند شماره 36431 مورخ 1347/8/20 دفترخانه شماره 86 اصفهان از مورد ثبت صفحه 

268 الی 271 دفتر 54  امالک
13- رای شــماره 15471-1398/10/22 هیات اول آقاي یداله کروندي به شناسنامه 
شماره 175 کدملي 1289817510 صادره  اصفهان  فرزند عباس در  ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 265 مترمربع قسمتی از پالک شماره 3747 فرعی از 18 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت  ابوالقاسم حیدری از سند 
شماره 54503 مورخ 22/3/1351 دفترخانه شماره 29 اصفهان  راآقاي یداله کروندي به 
شناسنامه شماره 175 کدملي 1289817510 صادره  اصفهان  فرزند عباس در  ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 265 مترمربع قسمتی از پالک شماره 3747 فرعی از 18 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت  ابوالقاســم 

حیدری از سند شماره 54503 مورخ 1351/3/22 دفترخانه شماره 29 اصفهان  
14- رای شماره 20464-1398/12/25 هیات اول  آقاي محمد امیدي رناني به شناسنامه 
شماره 1270646206 کدملي 1270646206 صادره اصفهان فرزند حسین در  ششدانگ 
یک باب مغازه  به مساحت 28 مترمربع قسمتی از پالک شماره 312 فرعی از 17 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت حاجی اکبر هفت برادران  

از سند شماره 3524 مورخ 1319/11/27 دفترخانه شماره 46 اصفهان
15- رای شماره 0018-1399/01/06 هیات دوم آقاي مهدي زماني علویجه به شناسنامه 
شماره 1562 کدملي 1285047974 صادره اصفهان فرزند محمود در ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 135.26 مترمربع قسمتی از پالک شماره 2579 فرعی از 18 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهــان   از مالکیت  محمود عدالتی 

جوزدانی از مورد ثبت صفحه 325 دفتر 77 امالک
16- رای شــماره 3415-1399/03/17 هیات دوم آقاي رضا موجودي به شناســنامه 
شــماره 826 کدملي 1285594967 صادره اصفهان فرزند رحیم در ششدانگ یک باب 
ساختمان به مســاحت 108 مترمربع قسمتی از پالک شــماره 350 فرعی از 28 اصلی 
 واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهــان   از   مورد ثبت صفحه 386 

دفتر 340  امالک
17- رای شــماره 2639-1399/03/03 هیات ســوم آقاي جواد پوراحمدجوشقاني به 
شناسنامه شماره 2745 کدملي 1260752437 صادره جوشقان و کامو فرزند نوروزعلي 
در سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه. به مساحت 99.36 مترمربع پالک شماره 813 
فرعي از 40 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمي 

شنبه علي مکوندي بموجب سند 36017 مورخ 2537/5/15 دفتر 11 تأئید
18- رای شماره 2640-1399/03/03 هیات سوم خانم رقیه رجبي به شناسنامه شماره 
3048 کدملي 1260755487 صادره جوشقان و کامو فرزند حسینعلي  در سه دانگ مشاع 
ازششدانگ یکباب خانه. به مساحت 99.36 مترمربع پالک شماره 813 فرعي از 40 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رســمي شــنبه علي 

مکوندي بموجب سند 36017 مورخ 2537/5/15 دفتر 11 تأئید
19- رای شماره 3486-1399/03/18 هیات چهارم آقاي محسن خیراللهي کوهانستاني 
 به شناســنامه شــماره 1270314491 کدملــي 1270314491 صــادره فرزند احمد

 در/ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 148.81 مترمربع پالک شماره364 فرعي از14 
اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بموجب ســامانه و دفتر 

الکترونیک 25014132تأئید
20- رای شــماره 3113-1399/03/11 هیات چهارم خانم ملــوک نصري نصرآبادي 
به شناسنامه شــماره 95 کدملي 1290246531 صادره فرزند احمد درششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 21.8 مترمربع پالک شماره428 فرعي از5 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی اشرف وملوک نصری نصر ابادی 

طبق سامانه و دفتر امالک
21- رای شــماره 2542-1399/03/01 هیات چهارم آقــاي  عبدالکریم جنگروي به 
شناســنامه شــماره 680 کدملي 6219398157 صادره بوئین و میاندشت فرزند غالم 
درششدانگ .یکباب ساختمان به مساحت 82.85 مترمربع پالک شماره2412 فرعي از18 
اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رســمي حسن 

صالحیان بموجب ص299 دفتر 62  تأئید
22- رای شماره 5648-1399/04/04 هیات ســوم آقاي فرشید افتخاري به شناسنامه 
شماره 161 کدملي 1290371989 صادره اصفهان فرزند رضا در ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 178.3 مترمربع پالک شماره511 فرعي از18 اصلي واقع در اصفهان بخش14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سید مرتضی حســینی رنانی بموجب بموجب ص 563 

دفتر 580 و393 دفتر 163 تأئید
23- رای شماره 5645-1399/04/04 هیات ســوم آقاي محمد امین الرعایا یمیني به 
شناسنامه شماره 49763 کدملي 1280387874 صادره اصفهان فرزند کریم در ششدانگ 
یکباب مغازه به مساحت 36.25 مترمربع پالک شماره فرعي از 68 اصلي واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی حاج حسن مهری دهنوی بموجب 

سند 4561 مورخ 24/5/19 دفتر 9 اصفهان  تأئید
24- رای شــماره 5649-1399/04/04 هیات سوم آقاي محمد شــفیعي به شناسنامه 
شماره 1272490246 کدملي 1272490246 صادره اصفهان فرزند حسین در /ششدانگ 
یکباب مغازه. به مساحت 52.16 مترمربع پالک شماره فرعي از 68 اصلي واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از حسن کریمی بهرام ابادی بموجب سند انتقال 

36104 مورخ 50/1/19 دفتر 65 اصفهان تأئید
25- رای شــماره 3820-1399/03/22 هیات دوم آقاي محمد حسن باقري گنیراني به 
شناسنامه شماره 25 کدملي 1290416435 صادره اصفهان  فرزند تقي در  ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 101.60 مترمربع قســمتی از پالک شماره 33  اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت رجبعلی شاه سنائی  از سند 

شماره 28455 مورخ 1350/5/26 دفترخانه شماره 9  اصفهان
26- رای شماره 3810-1399/03/22 هیات دوم خانم عفت یاري به شناسنامه شماره 
94 کدملي 1290225338 صادره اصفهان فرزند کریم در  سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 249.60 مترمربع قســمتی از پالک شماره 452 فرعی از 
18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت  حســین 

عسگری رنانی   از مورد ثبت صفحه 190 دفتر 447 امالک
27- رای شــماره 3809-1399/03/22 هیات دوم آقاي اکبر عابدي رناني به شناسنامه 
شماره 104 کدملي 1290087229 صادره اصفهان فرزند نعمت اله در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 249.60 مترمربع قسمتی از پالک شماره 452 
فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت  

حسین عسگری رنانی   از مورد ثبت صفحه 190 دفتر 447 امالک
28- رای شــماره 7061-1399/04/18 هیات دوم خانم ایران هاروني به شناســنامه 
شماره 1169 کدملي 4621157485 صادره شهر کرد  فرزند اسفندیار در  2 دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 190.65 مترمربع قسمتی از پالک شماره 
4930 فرعی از 16 اصلی واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب   از مورد 
 ثبت صفحه 598  دفتر 705  و صفحه 179 دفتــر 721 و صفحه 294 دفتر 812 امالک

 و سامانه امالک  
29- رای شــماره 7062-1399/04/18 هیات دوم  آقاي حسین جمال پور به شناسنامه 
شــماره 2151 کدملي 1289558698 صادره اصفهان  فرزند غالمرضا در 4 دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 190.65 مترمربع قسمتی از پالک شماره 
4930 فرعی از 16 اصلی واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب   از مورد 
 ثبت صفحه 598  دفتر 705  و صفحه 179 دفتــر 721 و صفحه 294 دفتر 812 امالک

 و سامانه امالک  
30- رای شماره 7058-1399/04/18 هیات دوم آقاي سیدمحمود حسیني بهارانچی  به 
شناسنامه شماره 1381 کدملي 1283013533 صادره اصفهان فرزند سیدمصطفي در  دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 170.94 مترمربع قسمتی از پالک 
شماره 652 فرعی از 14 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان    

از مورد ثبت صفحه  68 دفتر 467 امالک
31- رای شماره 7059-1399/04/18 هیات دوم خانم ژیال نصراصفهاني به شناسنامه 
شماره 12186 کدملي 1292274840 صادره اصفهان فرزند مصطفي در   یک دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 170.94 مترمربع قسمتی از پالک شماره 652 
فرعی از 14 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان    از مورد ثبت 

صفحه  68 دفتر 467 امالک
32- رای شــماره 7060-1399/04/18 هیات دوم خانم مهري مکتوبیان به شناسنامه 
شــماره 963 کدملي 1283010798 صادره اصفهان فرزند قدیر در  ســه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 170.94 مترمربع قسمتی از پالک شماره 652 
فرعی از 14 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان    از مورد ثبت 

صفحه  68 دفتر 467 امالک
33- رای شماره 7138-1399/04/19 هیات  اول آقاي حمید رضا شماعي به شناسنامه 
شماره 1581 کدملي 1285741420 صادره اصفهان فرزند حسین   در  بیست ، و چهار هفتم 
حبه مشاع از هفتادو دو حبه ششدانگ یک باب مغازه  به استثنای بهای ثمنیه از عرصه و 
اعیان به مساحت 44.58  مترمربع قسمتی از پالک شماره 25 فرعی از 27 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت حسین شماعی چهارسوقی  
از سند شماره 76374 مورخ 1341/5/22  دفترخانه شــماره 14 اصفهان  و سند 76376 

مورخ 1341/5/22 دفترخانه 14 اصفهان

34- رای شــماره 7140-1399/04/19 هیات اول آقاي علیرضا شماعي چهارسوق به 
شناسنامه شماره 71 کدملي 1291008942 صادره اصفهان  فرزند حسین در    بیست ، و 
چهار هفتم حبه مشاع از هفتادو دو حبه ششدانگ یک باب مغازه  به استثنای بهای ثمنیه از 
عرصه و اعیان به مساحت 44.58  مترمربع قسمتی از پالک شماره 25 فرعی از 27 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت حســین شــماعی 
چهارسوقی  از سند شماره 76374 مورخ 1341/5/22  دفترخانه شماره 14 اصفهان  و سند 

76376 مورخ 1341/5/22 دفترخانه 14 اصفهان
35- رای شــماره 7141-1399/04/19 هیات اول  آقاي منوچهر شماعي چهارسوق به 
شناسنامه شماره 745 کدملي 1285522941 صادره اصفهان  فرزند  حسین  در    بیست ، و 
چهار هفتم حبه مشاع از هفتادو دو حبه ششدانگ یک باب مغازه  به استثنای بهای ثمنیه از 
عرصه و اعیان به مساحت 44.58  مترمربع قسمتی از پالک شماره 25 فرعی از 27 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت حســین شــماعی 
چهارسوقی  از سند شماره 76374 مورخ 1341/5/22  دفترخانه شماره 14 اصفهان  و سند 

76376 مورخ 1341/5/22 دفترخانه 14 اصفهان
36- رای شماره 7143-1399/04/19 هیات اول خانم مهر الملوک شماعي چهارسوق 
به شناسنامه شماره363 کدملي 1288718578 صادره اصفهان  فرزند حسین در  ده  ، و  
دو هفتم حبه مشاع از هفتادو دو حبه ششدانگ یک باب مغازه  به استثنای بهای ثمنیه از 
عرصه و اعیان به مساحت 44.58  مترمربع قسمتی از پالک شماره 25 فرعی از 27 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت حســین شــماعی 
چهارسوقی  از سند شماره 76374 مورخ 1341/5/22  دفترخانه شماره 14 اصفهان  و سند 

76376 مورخ 1341/5/22دفترخانه 14 اصفهان
37- رای شماره 7128-1399/04/19 هیات اول خانم مهر الملوک شماعي چهارسوق 
به شناسنامه شماره363 کدملي 1288718578 صادره اصفهان  فرزند حسین  در ده  ، و 
دو هفتم حبه مشاع از هفتادو دو حبه ششدانگ یک باب مغازه  به استثنای بهای ثمنیه از 
عرصه و اعیان به مساحت 285.36 مترمربع قسمتی از پالک شماره 25 فرعی از 27 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت حســین شــماعی 
چهارسوقی  از سند شماره 76374 مورخ 1341/5/22  دفترخانه شماره 14 اصفهان  و سند 

76376 مورخ 1341/5/22 دفترخانه 14 اصفهان
38- رای شــماره 7129-1399/04/19 هیات اول آقاي علیرضا شماعي چهارسوق به 
شناسنامه شماره 71 کدملي 1291008942 صادره اصفهان  فرزند حسین  در  بیست ، و 
چهار هفتم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ یک باب مغازه  به استثنای بهای ثمنیه 
از عرصه و اعیان به مساحت 285.36 مترمربع قســمتی از پالک شماره 25 فرعی از 27 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت حسین شماعی 
چهارسوقی  از سند شماره 76374 مورخ 1341/5/22  دفترخانه شماره 14 اصفهان  و سند 

76376 مورخ 1341/5/22 دفترخانه 14 اصفهان  را تایید
39- رای شــماره 7130-1399/04/19 هیات اول آقاي منوچهر شماعي چهارسوق به 
شناسنامه شماره 745 کدملي 1285522941 صادره اصفهان  فرزند  حسین در  بیست ، و 
چهار هفتم حبه مشاع از هفتادو دو حبه ششدانگ یک باب مغازه  به استثنای بهای ثمنیه 
از عرصه و اعیان به مساحت 285.36 مترمربع قســمتی از پالک شماره 25 فرعی از 27 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت حسین شماعی 
چهارسوقی  از سند شماره 76374 مورخ 1341/5/22  دفترخانه شماره 14 اصفهان  و سند 

76376 مورخ 1341/5/22 دفترخانه 14 اصفهان
40- رای شماره 7131-1399/04/19 هیات اول آقاي حمید رضا شماعي به شناسنامه 
شماره 1581 کدملي 1285741420 صادره اصفهان فرزند حسین   در بیست ، و چهار هفتم 
حبه مشاع از هفتادو دو حبه ششدانگ یک باب مغازه  به استثنای بهای ثمنیه از عرصه و 
اعیان به مساحت 285.36 مترمربع قسمتی از پالک شماره 25 فرعی از 27 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت حسین شماعی چهارسوقی  
از سند شماره 76374 مورخ 1341/5/22  دفترخانه شــماره 14 اصفهان  و سند 76376 

مورخ 1341/5/22 دفترخانه 14 اصفهان
41- رای شماره 7132-1399/04/19 هیات اول آقاي حمید رضا شماعي به شناسنامه 
شماره 1581 کدملي 1285741420 صادره اصفهان فرزند حسین  در  بیست ، و چهار هفتم 
حبه مشاع از هفتادو دو حبه ششدانگ یک باب مغازه  به استثنای بهای ثمنیه از عرصه و 
اعیان به مساحت 36.97  مترمربع قسمتی از پالک شماره 25 فرعی از 27 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت حسین شماعی چهارسوقی  
از سند شماره 76374 مورخ 1341/5/22  دفترخانه شــماره 14 اصفهان  و سند 76376 

مورخ 1341/5/22 دفترخانه 14 اصفهان
42- رای شــماره 7133-1399/04/19 هیات اول آقاي علیرضا شماعي چهارسوق به 
شناسنامه شماره 71 کدملي 1291008942 صادره اصفهان  فرزند حسین  در  بیست ، و 
چهار هفتم حبه مشاع از هفتادو دو حبه ششدانگ یک باب مغازه  به استثنای بهای ثمنیه از 
عرصه و اعیان به مساحت 36.97  مترمربع قسمتی از پالک شماره 25 فرعی از 27 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت حســین شــماعی 
چهارسوقی  از سند شماره 76374 مورخ 1341/5/22  دفترخانه شماره 14 اصفهان  و سند 

76376 مورخ 1341/5/22 دفترخانه 14 اصفهان
43- رای شــماره 7134-1399/04/19 هیات اول آقاي منوچهر شماعي چهارسوق به 
شناسنامه شماره 745 کدملي 1285522941 صادره اصفهان  فرزند  حسین  در  بیست ، و 
چهار هفتم حبه مشاع از هفتادو دو حبه ششدانگ یک باب مغازه  به استثنای بهای ثمنیه از 
عرصه و اعیان به مساحت 36.97  مترمربع قسمتی از پالک شماره 25 فرعی از 27 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت حســین شــماعی 
چهارسوقی  از سند شماره 76374 مورخ 1341/5/22  دفترخانه شماره 14 اصفهان  و سند 

76376 مورخ 1341/5/22 دفترخانه 14 اصفهان
44- رای شماره 7135-1399/04/19 هیات اول خانم مهر الملوک شماعي چهارسوق 
به شناسنامه شماره363 کدملي 1288718578 صادره اصفهان  فرزند حسین در   ده ، و 
دو هفتم حبه مشاع از هفتادو دو حبه ششدانگ یک باب مغازه  به استثنای بهای ثمنیه از 
عرصه و اعیان به مساحت 36.97  مترمربع قسمتی از پالک شماره 25 فرعی از 27 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت حســین شــماعی 
چهارسوقی  از سند شماره 76374 مورخ 1341/5/22  دفترخانه شماره 14 اصفهان  و سند 

76376 مورخ 1341/5/22 دفترخانه 14 اصفهان
45- رای شماره 6277-1399/04/15 هیات چهارم آقاي رضا حیدري رناني به شناسنامه 
شماره 239 کدملي 1289873240 صادره فرزند حســین ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 195.78 مترمربع قسمتی از پالک شــماره 3153 فرعی از 18 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهــان   از مالکیت متقاضی اصفهان از مورد 

ثبت صفحه 222 دفتر 727 امالک
46- رای شــماره 6152-1399/04/14 هیات چهارم آقاي سجاد نوروزی  به شناسنامه 
شماره  کدملي .1220007897 صادره خوانسار فرزند قربانعلی ششدانگ .یکباب ساختمان 
به مساحت 147 مترمربع قسمتی از پالک شماره 111 فرعی از 24اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بموجب سند 24969 مورخ 98/3/5 دفتر 160 

را تأئید
47- رای شماره 6280-1399/04/15 هیات چهارم آقاي داود بیات به شناسنامه شماره 
844 کدملي 0557853389 صادره فرزند محمدهادي ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 210 مترمربع قسمتی از پالک  از 31 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان   از مالکیتمتقاضی از سند شماره 26019 مورخ 97/12/16 دفترخانه 

شماره 237  اصفهان را تایید
48- رای شماره 7522-1399/04/22 هیات چهارم خانم شکیبا برنج کوب به شناسنامه 
شماره 1273784006 کدملي 1273784006 صادره فرزند محمود دریکدانگ مشاع از 
ششدانگ باســتثنای بهای منیه اعیانی  یکباب خانه به مساحت 392.18 مترمربع پالک 
شماره 2446 فرعي از 1 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

بموجب سامانه امالک  تأئید
49- رای شماره 7523-1399/04/22 هیات چهارم خانم نازیال یزداني نجف آبادي به 
شناسنامه شماره 770 کدملي 1289326738 صادره فرزند مهدي دریسه دانگ مشاع از 
ششدانگ باســتثنای بهای منیه اعیانی  یکباب خانه به مساحت 392.18 مترمربع پالک 

شماره 2446 فرعي از 1 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
بموجب سامانه امالک  تأئید

50- رای شــماره 7524-1399/04/22 هیات چهارم آقاي علــي محمد برنج کوب به 
شناسنامه شماره 1270735421 کدملي 1270735421 صادره فرزند محمود دردو دانگ 
مشاع از ششدانگ باستثنای بهای ثمنیه اعیانی  یکباب خانه به مساحت 392.18 مترمربع 
پالک شــماره 2446 فرعي از 1 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان بموجب سامانه امالک  تأئید
51- رای شماره 7484-1399/04/19 هیات چهارم  آقاي اکبر حق پرست به شناسنامه 
شماره 3231 کدملي 1817822421 صادره فرزند خلیل ششدانگ ساختمان به مساحت 
143.15 مترمربع پالک شــماره فرعي از68 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 از مالکیت 
اکبر جعفری ورنوسفادرانی بموجب سند 17107  مورخ 53/4/22 دفتر خانه 95 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان تأئید
52- رای شماره 7007-1399/04/18 هیات دوم آقاي مصطفي مشکالني به شناسنامه 
شماره 695 کدملي 1288811667 صادره اصفهان فرزند غالمعلي در  ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 103.05 مترمربع قسمتی از پالک شماره 28 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت حاج ابراهیم رضائی کوجانی  از سند 
شماره 36682 مورخ 1347/8/20 دفترخانه شماره 86 اصفهان از مورد ثبت صفحات 268 

الی 271 دفتر 54  امالک
53- رای شــماره 8268-1399/04/28 هیات آقاي احمد بهارلوئي به شناسنامه شماره 
307 کدملي 1818652021 صادره آبادان فرزند حسین در  ششدانگ یک باب ساختمان  
به مساحت 214.35 مترمربع پالک شماره 32 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان از مالکیت بتول صالحی مازندرانی از ســند 15130 مورخ  44/7/29 

دفترخانه 47 اصفهان را تأئید
54- رای شماره 9447-1399/05/07 هیات دوم  آقاي علي عباسي ولداني به شناسنامه 
شماره 75 کدملي 1290757011 صادره خمیني شهر فرزند حیدر در ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 160 مترمربع قسمتی از پالک شماره 286 فرعی از 36 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت  عبداله شریفی ولدانی  از 

سند شماره 65331 مورخ 1344/12/26 دفترخانه شماره 7  اصفهان  
55- رای شــماره 9327-1399/05/06 هیات اول خانم فرزانه چنگیزیان به شناسنامه 
شــماره 158 کدملي 1754116132 صادره اهواز فرزند هوشنگ در  ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 245.53 مترمربع قسمتی از پالک شماره 68  اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت رضاعلی زارع  از سند شماره 97725  

مورخ  1350/6/29 دفترخانه شماره  95 اصفهان
56- رای شماره 9264-1399/05/06 هیات اول خانم بتول زارع بهرام آبادي به شناسنامه 
شماره 6 کدملي 1290025703 صادره اصفهان فرزند براتعلي در ششدانگ یک باب مغازه  
به مساحت 25.90 مترمربع قسمتی از پالک شــماره 68  اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت علی کشــانی از ســند شماره 3669 مورخ  

1337/5/27 دفترخانه شماره 22   
57- رای شــماره 9383-1399/05/07 هیــات اول خانم عصمــت کریمي دهچي به 
شناسنامه شــماره 6655 کدملي 6609136637 صادره  دولت آباد فرزند فرج اله در  سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 225 مترمربع قسمتی از پالک 
شماره 114 فرعی از 10 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان    
از سند شــماره 26035 مورخ 1356/6/7  دفترخانه شــماره 95  اصفهان   و سند  شماره 
26034 مورخ 1356/6/7  دفترخانه شماره 95  اصفهان و سند 71859 مورخ 1387/5/13 

دفترخانه 25 اصفهان
58- رای شــماره 9384-1399/05/07 هیات اول آقاي سیدحسین هاشمي دهچي به 
شناسنامه شــماره 23 کدملي 1289936684 صادره اصفهان فرزند سیدمهدي در  سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 225 مترمربع قسمتی از پالک 
شماره 114 فرعی از 10 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان    
از سند شــماره 26035 مورخ 7/6/1356  دفترخانه شــماره 95  اصفهان   و سند  شماره 
26034 مورخ 1356/6/7  دفترخانه شماره 95  اصفهان و سند 71859 مورخ 1387/5/13 

دفترخانه 25 اصفهان
59- رای شــماره 9331-1399/05/06 هیات اول خانم بتول عســکري به شناسنامه 
شماره 109 کدملي 1289781133 صادره اصفهان فرزند حسین در  ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 100.31 مترمربع قســمتی از پالک شماره 209 فرعی از 22 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت  ابراهیم میرمعصومی  
و سرورآغا میرمعصومی   از سند شــماره 6120 مورخ  1330/6/16 دفترخانه شماره 17  

اصفهان   امالک
60- رای شماره 9328-1399/05/06 هیات اول آقاي محمد حسین رضائي به شناسنامه 
شماره 2107 کدملي 1282985825 صادره اصفهان  فرزند محمود در  ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 360.85 مترمربع قسمتی از پالک شماره 636 فرعی از 16  اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت  عبدالرحیم رضائی 

و گوهر مارانی  طبق اظهارنامه و ثبت صفحه 529 دفتر 63 امالک
61- رای شــماره 0323-1399/05/13 هیات دوم خانم عصمت عســگري رناني به 
شناسنامه شماره 20 کدملي 1290285608 صادره  اصفهان فرزند جواد در  ششدانگ یک 
باب ساختمان و مغازه  به مساحت 154.49 مترمربع قسمتی از پالک شماره 667 فرعی 
از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت و سهم 

االرث باقر نظری ورثه حسن نظری   از مورد ثبت صفحه 216 دفتر 50  امالک
62- رای شماره 0324-1399/05/13 هیات دوم آقاي اکبر عباسي بهارانچي به شناسنامه 
شماره 22 کدملي 1290126895 صادره خمینی شهر فرزند حسن در  ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 252.87 مترمربع قسمتی از پالک شــماره 351 فرعی از 6  اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مورد ثبت صفحه 589 دفتر 

411 امالک
63- رای شماره 0332-1399/05/13 هیات دوم خانم عفت ترک الداني به شناسنامه 
شماره 1495 کدملي 1283453932 صادره اصفهان  فرزند احمد در  ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 182.84 مترمربع قســمتی از پالک شماره 303 فرعی از 13 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت و سهم االرث احمد 

ترک الدانی فرزند حاجی باقر  ترک الدانی طبق اظهارنامه
64-  رای شــماره 0320-1399/05/13 هیات دوم خانم شــهناز فرقاني به شناسنامه 
شماره 2559 کدملي 1158974965 صادره  فریدن فرزند عبدالکریم در ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 171.50 مترمربع قســمتی از پالک شماره 68  اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از سند شماره 3587 مورخ 1378/10/7  

دفترخانه شماره 79 اصفهان
65- رای شــماره 0262-1399/05/13 هیات دوم آقاي مجتبي جان نثاري الداني به 
شناسنامه شماره 676 کدملي 1290590451 صادره اصفهان فرزند عباس در  ششدانگ 
یک باب  کارگاه  به مساحت 255.38 مترمربع قسمتی از پالک شماره  461 فرعی از  18 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت خانم سلطان 

یاری رنانی و فاطمه یاری رنانی ثبت در صفحه 471 دفتر 105 امالک
66- رای شماره 10342-1399/05/13 هیات دوم خانم مهري ترک نژاد به شناسنامه 
شماره 42833 کدملي 1280853921 صادره اصفهان فرزند عباسعلي در  ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 217 مترمربع قسمتی از پالک شماره 914 فرعی از 14 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از اسناد شماره 53741 و 53742 

و 53743  مورخ 1398/10/5 دفترخانه شماره 137 اصفهان  
67- رای شــماره 10333-1399/05/13 هیات دوم آقاي امیر نصر به شناسنامه شماره 
4931 کدملي 1285180135 صادره اصفهان  فرزند علي در ششدانگ یک باب ساختمان  
تجاری مسکونی  به مساحت 276.62 مترمربع قسمتی از پالک شماره 28  اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت ورثه قاســمعلی حیدری  از 
سند شماره 36425 مورخ 1347/8/20 دفترخانه شماره 86 اصفهان از مورد ثبت صفحات 

268 االی 271 دفتر 54  امالک
ادامه در صفحه 5



68- رای شماره 9979-1399/05/11 هیات دوم آقاي اكبر صابري به شناسنامه شماره 
263 كدملي 1290132089 صادره اصفهان  فرزند علي در  ششدانگ یک باب ساختمان 
تجاری به مساحت 65 مترمربع قسمتی از پالك شــماره 3635 فرعی از 18 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از ســند شــماره 33722 مورخ 

1386/12/28 دفترخانه شماره 112 اصفهان
69- رای شماره 10254-1399/05/13 هیات دوم خانم زینب مدرس زاده به شناسنامه 
شماره 12802 كدملي 1292281006 صادره  اصفهان فرزند سیدباقر در ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 170 مترمربع قسمتی از پالك شماره 1448 فرعی از 18 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت سید محمود حسینی 

رنانی از سند شماره 11483 مورخ  1382/11/23  دفترخانه شماره  112 اصفهان
70- رای شــماره 10255-1399/05/13 هیات دوم خانم مرضیه مانیان به شناسنامه 
شماره 1370 كدملي 1283295210 صادره  اصفهان فرزند مصطفي در  ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 115.12 مترمربع قســمتی از پالك شماره 152 و 153 فرعی 
از 35 اصلی )به پالك 453 فرعی از 35 اصلی تبدیل شده است ( واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت عبدالرسول نیلی احمد آبادی    از مورد ثبت 

صفحه 78 دفتر 214 امالك
71- رای شــماره 10335-1399/05/13 هیات دوم خانم عزت شاه سیاه به شناسنامه 
شماره 435 كدملي 1285418603 صادره اصفهان فرزند اسماعیل در  ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 201.55 مترمربع قسمتی از پالك شماره 32 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت بی بی خانم رحیمی سبدانی  از سند 

شماره 6240 مورخ 1312/9/20 دفترخانه شماره 3 اصفهان
72- رای شماره 10256-1399/05/13 هیات دوم آقاي ســعید اسماعیلي سوداني به 
شناسنامه شماره 1193 كدملي 1283294281 صادره  اصفهان  فرزند خداداد در   ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 123.16 مترمربع قسمتی از پالك شماره 152 و 153 فرعی 
از 35 اصلی )به پالك 453 فرعی از 35 اصلی تبدیل شده است ( واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت عبدالرسول نیلی احمد آبادی    از مورد ثبت 

صفحه 78 دفتر 214 امالك
73- رای شــماره 9984-1399/05/11 هیات دوم آقاي مرتضــي خلیلیان گورتاني به 
شناسنامه شماره 123 كدملي 1290917922 صادره خمینی شهر  فرزند احمد در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان تجاری اداری به مساحت 51.80  مترمربع قسمتی 
از پالك شماره  1212 فرعی از  9 اصلی )قبال پالك 189/9 بوده است ( واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب   از مورد ثبت صفحــه 299 دفتر 799 امالك  و صفحه 

424 دفتر 253 امالك
74- رای شماره 9983-1399/05/11 هیات دوم آقاي علي رضا عزیزي كوهانستاني به 
شناسنامه شماره 70 كدملي 1290416176 صادره خمینی شهر  فرزند اصغر در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان تجاری اداری به مساحت 51.80  مترمربع قسمتی 
از پالك شماره  1212 فرعی از  9 اصلی )قبال پالك 189/9 بوده است ( واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب   از مورد ثبت صفحــه 299 دفتر 799 امالك  و صفحه 

424 دفتر 253 امالك
75- رای شــماره 9985-1399/05/11 هیات دوم آقاي حســن علنقیان به شناسنامه 
شــماره 1428 كدملي 1285600983 صادره اصفهان  فرزند علي در  چهار دانگ مشاع 
از  ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 154 مترمربع قسمتی از پالك شماره 383 
فرعی از 25 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت 

شهرداری اصفهان    از مورد ثبت صفحات 220 و 223 دفتر 108 امالك
76- رای شــماره 9986-1399/05/11 هیات دوم خانم رضوان كدخدائي الیادراني به 
شناسنامه شماره 637 كدملي 1284649601 صادره اصفهان  فرزند صادق در دو دانگ 
مشاع از  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 154 مترمربع قسمتی از پالك شماره 
383 فرعی از 25 اصلــی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان   از 

مالکیت شهرداری اصفهان    از مورد ثبت صفحات 220 و 223 دفتر 108 امالك
77- رای شــماره 9987-1399/05/11 هیات دوم خانم مرضیه پناهي به شناســنامه 
شماره 3552 كدملي 1285939921 صادره اصفهان فرزند حسینعلي در  سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 155.48 مترمربع قسمتی از پالك شماره 23 
فرعی از 30 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت 
غالمعلی پیرنجم الدین كلیچه از سند شماره 68207 مورخ 1338/11/19 و سند 57906  

مورخ  28/10/1331  دفترخانه شماره 6  اصفهان
78- رای شــماره 9988-1399/05/11 هیــات دوم خانم راضیه پناهي به شناســنامه 
شــماره 699 كدملي 1290764247 صادره اصفهان فرزند حسینعلي در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 155.48 مترمربع قسمتی از پالك شماره 23 
فرعی از 30 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت 
غالمعلی پیرنجم الدین كلیچه از سند شماره 68207 مورخ 1338/11/19 و سند 57906  

مورخ  1331/10/28  دفترخانه شماره 6  اصفهان
79- رای شــماره 9991-1399/05/12 هیــات دوم خانم پري ســاعدي خویگاني به 
شناسنامه شماره 1537 كدملي 1159364516 صادره فریدن فرزند اله كرم در     ششدانگ 
یک باب ساختمان  به مساحت 220  متر مربع پالك شماره 809 فرعی از 40 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان اصفهان نسبت به دو پنجم مورد تقاضا   
از مالکیت محمد  جعفر شــعربافیون طبق اظهارنامه  و نسبت به  سه  پنجم مورد تقاضا از 
مالکیت بنیاد مستضعفان و جانبازان انتقالب اسالمی  كه بموجب دادنامه شماره 275  مورخ 

1358/4/21 دادگاه انقالب  مصادره شده است
80- رای شماره 9982-1399/05/11 هیات دوم خانم منیژه شیباني به شناسنامه شماره 
1212 كدملي 1286010594 صادره اصفهان فرزند ابوالقاســم در  ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 203.42 مترمربع قسمتی از پالك شماره 2595 فرعی از 18 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت   و ســهم االرث 
متقاضی از پدرش ابوالقاسم از سند شــماره 29088 مورخ 1355/10/4 دفترخانه شماره 
26  اصفهان  و سند 16070 مورخ 1388/5/7 دفترخانه 135 اصفهان با قید به اینکه  حق 
ســکونت و منافع ملک مورد معامله مادام الحیات خانم شهربانو خاشعی با خودش و پس 

از فوت تابع عین است
81- رای شــماره 9977-1399/05/11 هیات دوم آقاي منصور مالافضل به شناسنامه 
شــماره 124 كدملي 1285033027 صادره اصفهان فرزند جواد در  ششدانگ یک باب 
ساختمان به مســاحت 61.50 مترمربع قسمتی از پالك شــماره 36 فرعی از 26 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از سند شماره 155181 مورخ 

1398/8/28 دفترخانه شماره 34 اصفهان  
82- رای شــماره 10330-1399/05/13 هیــات دوم آقاي اصغر صادقیــان رناني به 
شناسنامه شماره 529 كدملي 1290664595 صادره  اصفهان فرزند مصطفي در  ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 194.35 مترمربع قسمتی از پالك شماره 729 فرعی از 18 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت صدیقه فانی 

ثانی  از مورد ثبت صفحه 407 دفتر 194 امالك
83- رای شماره 0328-1399/05/13 هیات دوم خانم زهرا نصراصفهاني به شناسنامه 
شماره 59485 كدملي 1281019097 صادره اصفهان فرزند عباسعلي در  ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 137.15 مترمربع قسمتی از پالك شماره 312 فرعی از 6 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان    مورد ثبت دفتر الکترونیکی 

139820302025009166
84- رای شماره 10331-1399/05/13 هیات دوم آقاي قاســم افشاري به شناسنامه 
شماره 1269 كدملي 1159039755 صادره  فریدن  فرزند محمد در  ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 80 مترمربع قسمتی از پالك شماره 67  اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت حاج محمد بیات  از سند شماره 6897 مورخ 

1313/11/16 دفترخانه شماره 6 اصفهان
85- رای شماره 20055-1398/12/15 هیات اول آقاي محمدرضا زارع بهرام آبادي به 
شناسنامه شماره 50 كدملي 1290817995 صادره اصفهان فرزند علي در  ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 334.94 مترمربع قسمتی از پالك شــماره 68 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت رمضانعلی زارع بهرام آبادی  

از سند شماره 36306 مورخ 1350/2/9 دفترخانه شماره 65 اصفهان
86- رای شماره 9891-1399/05/11 هیات چهارم آقاي محسن عبداللهي به شناسنامه 
شماره 72 كدملي 1129745791 صادره فریدونشهر فرزند علي اكبر ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 187.75 مترمربع قسمتی از پالك  28  اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت عباس قنبری از سند شماره  36126 مورخ 

1347/8/20 دفترخانه شماره 86  اصفهان بموجب صفحات 268 الی 271 دفتر 54
87- رای شــماره 9851-1399/05/11 هیات چهارم آقاي مرتضي ماراني به شناسنامه 
شماره 44 كدملي 1290126062 صادره فرزند حســن ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 154.84 مترمربع قسمتی از پالك شماره 292 فرعی از 27  اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت وراث حســن مارانی بنامهای علی 

و حسین و محمد مارانی مورد ثبت صفحه 230 دفتر 158 امالك حوزه غرب اصفهان
88- رای شماره 9440-1399/05/07 هیات چهارم آقاي سیدمرتضي میرحسیني رناني 
به شناسنامه شــماره 140 كدملي 1290191387 صادره فرزند سیدمحمد در ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 179.60 مترمربع پالك شماره861 فرعي از18 اصلي واقع 
در اصفهان بخش14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمي حاج غالمرضا یاریان 

رناني  طبق اظهارنامه ثبتي
89- رای شــماره 6188-1399/04/14 هیات ســوم آقاي مجید نوغانــی بهمبری. 
به شناســنامه شــماره 1144. كدملي 1284728978 صادره  فرزند ابراهیم ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 210مترمربع قسمتی از پالك شماره فرعی از 31 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی مجید نوغانی بهمبری 

ازسندشماره 54279 مورخ 98/5/9 دفتر 135 اصفهان
90- رای شماره 6498-1399/04/16 هیات سوم آقاي / خانم عصمت طراح به شناسنامه 
شماره 19 كدملي 1290322945 صادره اصفهان فرزند سید محمود درششدانگ قطعه 
زمین محصور دارای اعیانی  به مساحت 772.15 مترمربع پالك شماره فرعي از32 اصلي 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی احمد مزروعی 

سبدانی بموجب سند 103785 مورخ 55/8/22 دفتر 2 اصفهان
91- رای شماره 6528-1399/04/16 هیات سوم خانم عصمت طراح به شناسنامه شماره 
19 كدملي 1290322945 صادره اصفهان فرزند سید محمود در ششدانگ یکباب مغازه به 
مساحت 16.64 مترمربع پالك شماره فرعي از32 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رســمی احمد مزروعی سبدانی بموجب سند 103785 

مورخ 55/8/22 دفتر 2 اصفهان
92- رای شماره 6290-1399/04/15 هیات ســوم آقاي محمد شریف فر به شناسنامه 
شماره 305 كدملي 1284500411 صادره فرزند احمد در سه دانگ مشاع ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 246.20 مترمربع قسمتی از پالك شماره  از 28  اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت حســینعلی رضایی از سند 
شماره 36197 مورخ 47/8/20 دفترخانه شــماره 86  اصفهان از مورد ثبت صفحه 268 

دفتر 54 امالك
93- رای شــماره 6291-1399/04/15 هیات ســوم خانم زهرا بیابانگرد اصفهاني به 
شناسنامه شــماره 1125 كدملي 1285561570 صادره فرزند رحیم در سه دانگ مشاع 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 246.20 مترمربع قسمتی از پالك شماره  از 28  
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت حســینعلی 
رضایی از سند شماره 36197 مورخ 47/8/20 دفترخانه شماره 86  اصفهان از مورد ثبت 

صفحه 268 دفتر 54 امالك
94- رای شماره 6671-1399/04/17 هیات سوم خانم بتول خاني ولداني به شناسنامه 
شماره 14 كدملي 1290095086 صادره فرزند عباس در 762.27 مترمربع از چهل قفیز 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعي  به مســاحت چهل قفیزمترمربع پالك شماره 379 

فرعي از 36 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان
95- رای شماره 6338-1399/04/15 هیات سوم آقاي  حجت اله زارع بهرام آبادي به 
شناسنامه شماره 11 كدملي 1290915520 صادره اصفهان فرزند نوروز ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 319.65 مترمربع قسمتی از پالك  28  اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت ابراهیم رضایی كوجاني  از سند شماره 
36682 مورخ 47/8/20 دفترخانه شماره 86 اصفهان از مورد ثبت صفحه 268 الی 271 

دفتر 54  امالك
96- رای شماره 6723-1399/04/17 هیات سوم آقاي / خانم رمضانعلي جعفري ولداني 
به شناسنامه شماره 5 كدملي 1290123543 صادره خمیني شهر فرزند مسیب ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 108.80 مترمربع قسمتی از پالك شماره 66 فرعی از 36 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت علی حنیفی از 

سند شماره 19826 مورخ 1319/2/31 دفترخانه شماره 14  اصفهان
97- رای شــماره 6568-1399/04/17 هیات ســوم آقاي عبدالکریم حقیقي زاده به 
شناسنامه شماره 12 كدملي 1290103186 صادره اصفهان فرزند صفر علي درششدانگ 
یکباب مغازه  به مساحت 18.39 مترمربع پالك شماره فرعي از32 اصلي واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رســمی احمد مزروعی بموجب ســند 

103785 مورخ 55/8/22 دفتر 2 اصفهان
98- رای شماره 6567-1399/04/17 هیات سوم خانم عصمت طراح به شناسنامه شماره 
19 كدملي 1290322945 صادره اصفهان فرزند سید محمود در ششدانگ یکباب مغازه به 
مساحت 20.96 مترمربع پالك شماره فرعي از32 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رســمی احمد مزروعی سبدانی بموجب سند 103785 

مورخ 55/8/22 دفتر 2 اصفهان
99- رای شــماره 6353-1399/04/15 هیات ســوم آقاي حسین عباســي ولداني به 
شناسنامه شماره 7 كدملي 1290005966 صادره فرزند حیدر در سه دانگ ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 254 مترمربع قسمتی از پالك شماره 315  فرعی از 36 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت حیدر عباسی  از سند 

شماره 17127 مورخ 45/2/21 دفترخانه شماره 86 اصفهان
100- رای شماره 6155-1399/04/14 هیات ســوم آقاي علی حیدری. به شناسنامه 
شماره 1844 كدملي 1285867629 فرزند حسن ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
326.14 مترمربع قسمتی از پالك شماره  فرعی از 32 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی بی بی خانم رحیمی سبدانی ازسندشماره 

6240 مورخ 12/9/20  دفتر 3
101- رای شــماره 6694-1399/04/17 هیات ســوم آقاي علي عباســي ولداني به 
شناســنامه شــماره 1130051013 كدملي 1130051013 صادره فرزند حسین در دو 
دانگ مشاع ازششدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 264.70 مترمربع قسمتی از 
پالك شــماره 315 فرعی از 36 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
 اصفهان   از مالکیت حیدر عباســی  از ســند شــماره 17127 مورخ 45/2/21 دفترخانه

 شماره 86  اصفهان
102- رای شماره 6692-1399/04/17 هیات ســوم خانم راحله صابري به شناسنامه 
شــماره 1270301756 كدملي 1270301756 صادره فرزند جمشید در یکدانگ مشاع 
ازششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 264.70 مترمربع قسمتی از پالك شماره 315 
فرعی از 36 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت 

حیدر عباسی  از سند شماره 17127 مورخ 45/2/21 دفترخانه شماره 86  اصفهان
103-رای شــماره 6693-1399/04/17 هیات ســوم خانم اعظم جعفــري ولداني به 
شناسنامه شماره 123 كدملي 1293219614 صادره فرزند شــکراله در یکدانگ مشاع 
ازششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 264.70 مترمربع قسمتی از پالك شماره 315 
فرعی از 36 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت 

حیدر عباسی  از سند شماره 17127 مورخ 45/2/21 دفترخانه شماره 86  اصفهان
104- رای شــماره6695-1399/04/17 هیات ســوم آقاي مهدي عباسي ولداني به 
شناسنامه شــماره 2000 كدملي 1283517213 صادره فرزند حسین در دودانگ مشاع 
ازششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 264.70 مترمربع قسمتی از پالك شماره 315 
فرعی از 36 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت 

حیدر عباسی  از سند شماره 17127 مورخ 45/2/21 دفترخانه شماره 86  اصفهان
105- رای شــماره6287-1399/04/15 هیات ســوم آقاي میثم عباسي بهارانچي به 

شناسنامه شــماره 8641 كدملي 1292017473 صادره فرزند اصغر ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 144.35 مترمربع قســمتی از پالك شماره 476 فرعی از 25 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مورد ثبت صفحه 429 دفتر 

196 امالك
106- رای شــماره6499-1399/04/16 هیات ســوم آقاي عبدالکریم حقیقي زاده به 
شناسنامه شماره 12 كدملي 1290103186 صادره اصفهان فرزند صفر علي در ششدانگ 
.یکباب ساختمان به مســاحت 454.16 مترمربع پالك شماره فرعي از32 اصلي واقع در 
اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی احمد مزروعی بموجب 

سند 103785 مورخ 55/8/22 دفتر 2
107- رای شماره6479-1399/04/16 هیات سوم آقاي / خانم عبدالکریم حقیقي زاده به 
شناسنامه شماره 12 كدملي 1290103186 صادره اصفهان فرزند صفر علي در ششدانگ 
یکباب مغازه به مساحت 24.08 مترمربع پالك شماره فرعي از32 اصلي واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی احمد مزروعی سبدانی بموجب 

سند 103785 مورخ 55/8/22 دفتر 2 اصفهان
108- رای شماره6158-1399/04/14 هیات سوم خانم اعظم جان نثاری  به شناسنامه 
شماره 660 كدملي 1284807746 صادره اصفهان فرزند محمود ششدانگ یکباب خانه. 
به مساحت 216.1 مترمربع قسمتی از پالك شماره 106 فرعی از25 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت متقاضی و مالک رســمی حسنعلی 

ذوالفقاری بموجب صفحات 585و394و115 دفاتر 45و418و760 امالك
109- رای شماره4608-1399/03/27 هیات سوم آقاي مهرداد خورسندي به شناسنامه 
شــماره 1819 كدملي 1284779009 صادره اصفهان فرزند تقي درششــدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 79.83 مترمربع پالك شماره 0 فرعي از 31 اصلي واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمي شهرداري اصفهان بموجب سند 

138546 مورخ 78/11/16 دفتر 11 اصفهان  تأئید
110- رای شــماره6288-1399/04/15 هیات سوم خانم فاطمه شــریفي ولداني به 
شناســنامه شــماره 49 كدملي 1290109141 صادره فرزند عباس ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 199.47 مترمربع قسمتی از پالك شــماره 68 فرعی از 13  اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت متقاضی از مورد ثبت 

صفحه 384 دفتر 2 امالك
111- رای شماره6147-1399/04/14 هیات سوم آقاي پوریا اشرف به شناسنامه شماره  
كدملي 6640002116 صادره شــهرری فرزند .احمد ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
159.78 مترمربع قسمتی از پالك شماره  66 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی سید فضل اله و سید ابوالفضل )حسینی عاشق ابادی( 

ازسندشماره 5599 مورخ 50/2/1 دفتر 92 اصفهان
112- رای شماره6295-1399/04/15 هیات سوم خانم زهره عیدي وندي به شناسنامه 
شماره 3762 كدملي 1972210815 صادره فرزند مالگرد ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 187.22 مترمربع قسمتی از پالك شماره 867 فرعی از 19  اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت رقیه و جمال و كمال جانقربان  از مورد 

ثبت صفحه 329 و 238 دفتر 485 و 519 امالك
113- رای شــماره9779-1399/05/11 هیات سوم خانم مریم اســماعیلي برزاني به 
شناسنامه شماره 42 كدملي 1290816220 صادره اصفهان فرزند نصراله ششدانگ یک 
باب خانه مسکونی به مساحت 189.80 مترمربع قسمتی از پالك شماره 764 فرعی از 16 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت متقاضی از سند 

شماره 14635 مورخ 1348/2/7 دفترخانه شماره 105 اصفهان
114- رای شماره9785-1399/05/11 هیات سوم آقاي ابوالفضل مظاهري به شناسنامه 
شماره 141 كدملي 5499929025 صادره تیران فرزند علي ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 115.78 مترمربع قســمتی از پالك شــماره 2621 فرعی از 18 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان از مالکیــت ربابه صالحی مورد ثیت 

صفحه 215 دفتر 64 امالك حوزه ثبت غرب اصفهان
115- رای شماره9852-1399/05/11 هیات ســوم آقاي علیرضا مظاهري تهراني به 
شناسنامه شماره 7310 كدملي 1292004150 صادره اصفهان فرزند علي اصغر ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 176.67 مترمربع قسمتی از پالك شماره 3069  فرعی از 
25 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت متقاضی 

مورد ثبت دفتر 882 صفحات 113 و 116 حوزه ثبت غرب اصفهان
116- رای شماره0526-1399/05/15 هیات سوم آقاي مهدي مباشریان به شناسنامه 
شماره 723 كدملي 1286049954 صادره اصفهان فرزند اصغر در ششدانگ .یکباب خانه 
به مســاحت 205.86 مترمربع پالك شــماره فرعي از28 اصلي واقع در اصفهان بخش 
14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از حســین شیره جونی بموجب ســند 36553 مورخ 

47/8/20 دفتر 86 اصفهان
117- رای شماره9948-1399/05/11 هیات سوم آقاي مجید جاللي به شناسنامه شماره 
2507 كدملي 1285155866 صادره اصفهان فرزند عباس در ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 124.6 مترمربع پالك شماره فرعي از 66 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رســمی نوروز جاللی عاشق ابادی بموجب سند 5587 

مورخ 50/2/1 دفتر 91 اصفهان
118- رای شماره8403-1398/11/26 هیات دوم خانم سمیه حیدري به شناسنامه شماره 
1234 كدملي 1229947795 صادره خوانسار فرزند صفر در  ششدانگ یک باب ساختمان 
به مســاحت 82.64 مترمربع قسمتی از پالك شــماره 2560 فرعی از 18 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت توران ابراهیمی دستگردی  

و حسین حیدری از مورد ثبت صفحه 506 دفتر 416 امالك
119- رای شماره 10336-1399/05/13 هیات دوم خانم آسیه نصرآزاداني به شناسنامه 
شماره 314 كدملي 1141205793 صادره خمیني شهر فرزند حسین در  سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 175.72  مترمربع قسمتی از پالك شماره 141 
فرعی از 7  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مورد ثبت 

صفحه 376 دفتر 771 امالك
120- رای شماره 10337-1399/05/13 هیات دوم آقاي سعید نیاوند به شناسنامه شماره 
761 كدملي 1284867404 صادره اصفهان فرزند ناصر در  سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 175.72  مترمربع قســمتی از پالك شماره 141 فرعی از 
7  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مورد ثبت صفحه 

376 دفتر 771 امالك
121- رای شــماره9989-1399/05/11 هیات دوم آقاي اصغر جــان نثاري الداني به 
شناسنامه شــماره 20 كدملي 1290004641 صادره  اصفهان فرزند حسن در  ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 306.95 مترمربع قسمتی از پالك شماره 67 فرعی از 13 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت سلطان جان 

نثاری الدانی  از مورد ثبت صفحه 42 دفتر 158 امالك
122- رای شــماره9823-1399/05/11 هیات ســوم آقاي / خانم میرزاعبداهلل زینلي 
حسین ابادي به شناسنامه شماره 932 كدملي 1284637611 صادره اصفهان فرزند یداهلل 
درششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 242.60 مترمربع قسمتی از پالك 32  اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان   از مالکیت ابراهیم جوادی از 

سند شماره 49606 مورخ 1350/5/30دفترخانه شماره 29  اصفهان
123- رای شماره9824-1399/05/11 هیات سوم خانم عزت عباسي ولداني به شناسنامه 
شــماره 14 كدملي 1290185972 صادره اصفهان فرزند قدمعلي ششــدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 270.05 مترمربع قسمتی از پالك شماره  فرعی 335 از 36  اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت رمضان عباسی فرزند 
غالمعباس از سند شماره 48800 مورخ 1350/3/30 دفترخانه شماره 29 اصفهان مورد 

ثبت صفحه 90 دفتر 261 حوزه ثبت غرب اصفهان
124- رای شــماره12021-1399/05/27 هیات اول خانم نرگس السادات میرحسیني 
رناني به شناسنامه شماره 171 كدملي 1290822573 صادره خمیني شهر فرزند سیدروح 
اله در   ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 191.90 مترمربع قسمتی از پالك شماره 
3069 فرعی از 25 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد 

ثبت    دفتر   امالك الکترونیکی  139920302025007355

125- رای شــماره11118-1399/05/22 هیات اول خانم نصــرت نصر اصفهاني به 
شناسنامه شماره 71 كدملي 1290185727 صادره اصفهان فرزند رضا در  دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 277.17 مترمربع قسمتی از پالك شماره 481 
فرعی از 5 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مورد ثبت 

صفحه  314 دفتر 342 امالك
126- رای شماره11119-1399/05/22 هیات اول آقاي محمد علي نصر اصفهاني به 
شناسنامه شماره 113 كدملي 1290081751 صادره اصفهان فرزند مصطفي در چهار دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 277.17 مترمربع قسمتی از پالك شماره 
481 فرعی از 5 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مورد 

ثبت صفحه  314 دفتر 342 امالك
127- رای شماره4627-1399/03/29 هیات سوم آقاي حسین ذوالفقاري عاشق آبادي 
به شناسنامه شماره 3559 كدملي 1283333414 صادره اصفهان فرزند حسن در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 116.6 مترمربع پالك شماره فرعي از66 اصلي واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسم سید محمد حسینی عاشق ابادی 

بموجب سند 5907 مورخ 13/7/26 دفتر 10 تأئید
128- رای شماره14055-1399/06/15 هیات سوم خانم پروین آقا بابائیان چهار سوقي 
به شناسنامه شماره 53108 كدملي 1280420685 صادره فرزند مصطفي در    سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 442.52 مترمربع قسمتی از پالك شماره 
579 فرعی از 11 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان     از مورد 

ثبت   دفتر امالك الکترونیکی 25011378 و 25011377  
129- رای شماره14054-1399/06/15 هیات سوم خانم پریناز اقابابائیان چهار سوقي 
به شناسنامه شماره 11487 كدملي 1292267844 صادره اصفهان فرزند مصطفي در  سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 442.52 مترمربع قسمتی از پالك 
شماره 579 فرعی از 11 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان     

از مورد ثبت   دفتر امالك الکترونیکی 25011378 و 25011377
130- رای شماره9442-1399/05/07 هیات ســوم آقاي پرویز شاكري به شناسنامه 
شماره 132 كدملي 1229684387 صادره فرزند محمدباقر درششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 239.36 مترمربع پالك شماره 227فرعي از40 اصلي واقع در اصفهان بخش14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بموجب ســامانه الکترونیک 139720302025023357 

تأئید
آرای اصالحی

1- رای اصالحی شــماره 0627-1399/05/16 هیأت ســوم باتوجه بــه مفاد گزارش 
كارشــناس و با عنایت به اینکه راي هیأت تا كنون اجرا نشــده لذا مفاد راي صادره بدین 
شرح اصالح مي گردد: مســاحت ملک مورد تقاضا 189.86 مترمربع می باشد كه در رای 
شماره 14140-1398/10/01 هیأت سوم  خانم فاطمه سلطانیان تیرانچی مساحت قید 

نشده است.
2- رای اصالحی شــماره 9600-1399/08/05 هیأت ســوم باتوجه بــه مفاد گزارش 
كارشناس و با عنایت به اینکه راي هیأت تا كنون اجرا نشده لذا مفاد راي صادره بدین شرح 
اصالح مي گردد: میزان مالکیت شهال كاظمی رنانی 1.5 دانگ مشاع از ششدانگ می باشد 

كه در رای شماره 8795-1398/06/23 هیأت سوم درست  قید نشده است.
آراء صادره قبلي با رعایت اصالحات فوق قابل اجرا میباشند.

بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادرخواهدشد .

تاریخ انتشار نوبت اول 1399/06/22
تاریخ انتشار نوبت دوم  1399/07/06

م الف: 980374  ابوالفضل شهریاری نائینی رئیس منطقه ثبت اسناد وامالك غرب 
اصفهان

ابالغ 
 6/91 به موجب پرونده اجرائي كالســه 9900083 واحد اجراي اسناد رسمي گلپایگان 
سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتی پنج فرعی از چهارهزار و پانصد و پنجاه و پنج اصلی 
بخش یک گلپایگان ثبت و صادر و به مرحوم  داود بابااســمعیلي منتقل شده است. طبق 
اجرائیه صادره مستند به سند ازدواج شماره پانزده هزار و ششصد و سیزده مورخ چهارم آبان 
ماه سال هزار و سیصد و هشتاد و پنج  تنظیمی دفتر رســمی ازدواج شماره سه گلپایگان 
درقبال مهریه خانم نیره سالمي و حقوق دولتی در بازداشت قرار گرفته. حدود و مشخصات 
شــش دانگ پالك ثبتی پنج فرعی از چهارهزار و پانصد و پنجاه و پنج اصلی بخش یک 
گلپایگان: شماال بطول شش متر و پنج سانتی متر دیواریست به فضای پالك چهارهزار 
و پانصد و پنجاه و پنج شرقا اول كه به صورت پخی است  بطول دو متر دوم به طول یک 
متر و بیست و دو سانتیمتر سوم كه به صورت پخی اســت به طول هفتاد و پنج سانتیمتر 
چهارم به طول چهل سانتیمتر پنجم كه به صورت قوسی است به طول سه متر و نود و یک 
سانتیمتر ششم به طول سی و دو سانتیمتر هفتم كه به صورت پخی است به طول هفتاد و 
دو سانتیمتر هشتم به طول یک متر و بیست و نه سانتیمتر نهم كه به صورت پخی است به 
طول دو متر دیوار و پنجره و نرده ایست به فضای حیاط مشاعی جنوبا به طول پنج متر و 
نود و دو سانتیمتر دیواری است به فضای پالك یک فرعی از چهارهزار و پانصد و پنجاه و 
پنج اصلی غربا اول بطول یک متر و چهل سانتی متر دیوار و پنجره ایست به فضای نورگیر 
مشاعی دوم به طول یک متر دیوار اشــتراكی با پالك شش فرعی از چهارهزار و پانصد و 
پنجاه و پنج اصلی سوم كه شمال شرقی محسوب می شود به طول سه متر و چهل و پنج 
سانتیمتر چهارم كه جنوب غربی می باشد به طول سه متر و پنجاه سانتیمتر درب و دیواری 
است به راه پله مشاعی پنجم به طول یک متر و نود و پنج ســانتیمتر ابتدا دیوار اشتراكی 
با پالك مذكور سپس پنجره و دیواری اســت به فضای نورگیر مشاعی به ارتفاع دو متر و 
هشتاد سانتیمتر. حقوق ارتفاقی له و علیه طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایی 
آن می باشد. مطابق با گزارش ارزیابی مورخ شانزدهم مرداد ماه سال هزاروسیصد و نود و 
نه پالك مذكور یک واحد آپارتمان به مساحت هفتادو چهار متر مربع و نودو دو صدم متر 
مربع در طبقه اول سمت شرقی به انضمام یک واحد انباری به مساحت دو متر مربع و پنجاه 
و چهار صدم متر مربع و یک واحد پاركینگ به مساحت دوازده متر مربع و پنجاه صدم متر 
مربع از یک مجموعه ساختمان چهار طبقه شش واحدی می باشد دارای امتیباز آب و برق و 
گاز و تلفن می باشد، قدمت ساخت بنا حدود یازده سال می باشد، نمای ساختمان آجر نمای 
پنج سانتیمتری می باشد، دارای سیستم سرمایشی كولر گازی، گرمایش بخاری گازی و 
آسانسور و درب و پنجره فلزی، كابینت ام دی اف می باشد و  پالك مذكور فاقد بیمه بوده 
و ســه دانگ پالك ثبتی پنج فرعی از چهارهزار و پانصد و پنجاه و پنج اصلی بخش یک 
گلپایگان به مبلغ دو  میلیارد و ششصد و بیســت میلیون ریال محاسبه و ارزیابی گردیده 
است. مطابق با گزارش مورخ 1399/06/10 مامور اجرا در اجاره نمی باشد. از ساعت 9 الي 
12 روز سه شنبه مورخ یکم مهر ماه سال یک هزار و سیصد و نود و نه، در اداره ثبت اسناد و 
امالك گلپایگان واقع در گلپایگان، خیابان آیت اله خوانساري، جنب پمپ بنزین از طریق 
مزایده به فروش مي رسد. مزایده سه دانگ مشــاع از ششدانگ پالك ثبتی پنج فرعی از 
چهارهزار و پانصد و پنجاه و پنج اصلی بخش یک گلپایگان از مبلغ  دو  میلیارد و ششصد 
و بیست میلیون ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادي نقداً فروخته مي شود. شركت 
در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه كارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور 
خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت 
مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در 
صورتی كه ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذكور 
قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. متقاضیان می توانند از پالك مورد 
مزایده واقع در گلپایگان، خیابان هفده تن كوچه درمانگاه رئوف فرعی روبروی مدرسه امین 
ساختمان عقیق پالك 133 بازدید نمایند. الزم به ذكر است پرداخت بدهي هاي مربوط 
به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتي كه مورد مزایده 
داراي آنها باشد و نیز بدهي هاي مالیاتي و عوارض شهرداري و غیره تا تاریخ مزایده اعم 
از اینکه رقم قطعي آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت 
وجود مازاد، وجوه پرداختي بابت هزینه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد 
خواهد شد. ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمي گردد، مزایده روز اداري بعد از تعطیلي 
در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. م الف: 979468 خانم محمداكبری 

مسئول واحد اجرای اسناد رسمی گلپایگان
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شنبه 22   شهریور  1399 / 23 محرم 1442/ 12 سپتامبر 2020/ شماره 3066

ماجرای علیپور؛

 شما رویه سکوت را در پیش بگیر!
علی رغبتی، عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس اخیرا بعد از یک سال سکوتش را شکست و در مورد 
مذاکرات اولیه با علی علیپور گفت: »جلسه ما با او بسیار خوب و اصال دور از انتظار بود.« بعد هنوز به 
۴۸ساعت نکشیده، علیپور پست اینستاگرامی گذاشت و خداحافظی اش را اعالم کرد. جالب تر اینکه 
مهدی رسول پناه، سرپرست باشــگاه هم گفته: »وقتی ویزای علیپور صادر می شود، معنایش این 
است که او چند هفته پیش برای جدایی اقدام کرده بود. ما باالترین رقم را به علیپور پیشنهاد دادیم، 
اما نماند.« به هر حال نکته درستی است. فقط معطل مانده ایم طرف با  بلیتی که توی جیبش بوده، 
چطور وارد مذاکره صوری با پرسپولیس شــده و عضو هیئت مدیره از این مذاکره ابراز رضایت کرده 
است؟! به جناب رغبتی بگویید همان رویه سکوت را در پیش بگیرد. اصال چه کاری است حرف زدن؟

دردسر آقای دالل برای استقالل؛ یا همه یا هیچ کس
روزهای نقل وانتقاالت همیشه دوران کاسبی دالالن و مدیران برنامه بازیکنان محسوب می شود. البته 
آن ها بر اساس قوانین فیفا کار خالفی انجام نمی دهند ولی متاسفانه گاهی اوقات رابطه گرم برخی از 
مدیران باشگاه ها با این افراد موجب قدرت گرفتن بیش از حد آن ها می شود و همین مسئله دردسرهای 
فراوانی را ایجاد می کند. برای مثال اغلب باشگاه های مطرح دنیا ترجیح می دهند به گونه ای یارگیری 
کنند که تعداد قابل مالحظه ای از بازیکنان داخل تیم زیر پرچم یک مدیربرنامه قرار نداشته باشند، چون 
اگر چنین اتفاقی بیفتد، آن شــخص عمال قدرت قابل مالحظه ای پیدا می کند و می تواند در لحظات 
حساس برای کادرفنی و حتی مدیریتی باشــگاه خط و نشان بکشد. ولی متاسفانه این قاعده گاهی 
اوقات در تیم های ایرانی بنا بر دالیل و مالحظات مختلف رعایت نمی شــود و البته دردسرهای خاص 
خودش را هم دارد.برای مثال خبرهای رســیده حکایت از آن دارد یک آقای دالل که چند بازیکن در 
استقالل دارد، چند روز قبل به مسئوالن این باشگاه پیغام داده یا باید قرارداد همه نفرات مورد نظر او 
تمدید شده و مهره های جدید نیز از کانال این شــخص وارد شوند یا اینکه تالشی برای تمدید قرارداد 

برخی از بازیکنان خود در داخل استقالل که باشگاه بر حفظ آن ها تاکید ویژه ای دارد، نخواهد کرد!

همه سرکار هستید، »استراماچونی« نمی آید
امیررضا واعظ آشتیانی، مدیر عامل سابق استقالل معتقد است بازگشت استراماچونی بازی  جدیدی 
است که مدیران اســتقالل به راه انداخته اند و این اتفاق هرگز نخواهد افتاد. وی می گوید: »این ها 
بازی هایی است که به راه انداخته اند. استراماچونی که ایران بیا نیست. او و تیم رسانه ای اش در خارج 
و داخل ایران در حال اقدامات مافیایی علیه باشگاه استقالل هستند و این بندگان خدا تصور می کنند 
با این حربه می توانند او را برگردانند. چطور ممکن است برگردد وقتی می تواند بیش از این پول را در 

خانه اش بنشیند و بگیرد! کنار خانواده اش است، برای چه خودش را درگیر دردسر کند.«

خلعتبری:

 االن با 4 میلیارد تومان هم نمی شود در باالی شهر آپارتمان خرید
محمدرضا خلعتبری، مهاجم باتجربه تیم شهرخودرو گفت:در شرایط امروز به نظر من تیم داری به صورت 
خصوصی خیلی سخت است. االن هم می گویند قیمت بازیکنان باال رفته، اما به زوایای دیگر توجه نمی شود. 
عمر ورزش قهرمانی کوتاه است. یک زمانی بازیکن قراردادی به ارزش ۴۰۰ میلیون تومان می بست و با همین 
پول در شمال شهر یک آپارتمان صدمتری می خرید یا فرض کنید قرارداد ۲۰۰ میلیون تومانی می بست و در 
مرکز شهر آپارتمان می خرید. بحث برای ۲۰ سال قبل نیست، حرف من برای کمتر از ۱۰ سال قبل است، اما االن 
با چهار میلیارد تومان نمی تواند در شمال شهر آپارتمان بخرد. مسلما همه به کاهش ارزش پول واقف هستند، 
اما اگر بازیکنان فوتبال قرارداد خوب نبندند، پولی که قرار است بگیرند نصیب هیچ کس دیگری هم نمی شود!

گزینه های سرمربی گری تیم ملی والیبال به خط شدند؛

رونمایی از جانشین »کوالکوویچ « در روزهای آینده

سمیه مصور گزینـه هـای نهایـی هدایـت تیـم ملـی 
والیبال ایران به خط شـدند تـا در روزهای 
آینـده تکلیـف همـه چیـز مشـخص شـده و از سـرمربی تیم ملـی در 
المپیـک توکیـو رونمایـی شـود. والدیمیـر آلکنـو، فردیناندوجورجـی، 
دانیل کاسـتالنی، آندره آ جیانی و لورنزو ، نفراتی هسـتند کـه  به عنوان 
گزینه هـای اولیـه در دومیـن نشسـت کمیته فنـی انتخاب سـرمربی 

تیم والیبال انتخاب شدند تا مذاکرات با آنها آغاز شود.
تیم ملـی والیبال ایـران با هدایـت ایگور کوالکوویچ توانسـت سـهمیه 
حضور در رقابت هـای المپیک ۲۰۲۰ توکیو را به دسـت آورد؛ اما شـیوع 
ویروس کروناو بـروز برخی از مشـکالت مالی موجب شـد تا همکاری 
او بـا تیم ملـی ایـران بـه پایـان برسـد. فروردین ماه سـال جـاری بود 
که مربـی مونتـه نگرویی تیـم ملـی والیبال کـه هدایـت این تیـم را از 
سـال ۲۰۱7 بر عهده گرفته بـود از اسـتعفایش خبر داد تـا پایان حضور 
او که توانسـته بود  تیـم ملی ایـران را به مرحلـه نهایی لیـگ ملت های 
۲۰۱9، قهرمانـی مردان آسـیا و المپیـک توکیو برسـاند،اعالم شـود. به 
تعویـق افتادن رقابـت های المپیک ۲۰۲۰ توکیو سـبب شـد تا پروسـه 
انتخـاب جانشـین کوالکوویچ طوالنی شـود؛ اما حـاال و بعـد از نزدیک 

به شـش ماه خبـر می رسـد کـه بـه زودی تکلیف سـرمربی تیـم ملی 
والیبال مشـخص مـی شـود. در همیـن راسـتا طـی روزهای گذشـته 
کمیتـه فنـی فدراسـیون والیبـال جلسـات متعـددی را برای بررسـی 
گزینه هـای احتمالـی برگزار کـرد و نام برخـی از مربیان مطـرح جهان 
بـرای در اختیار گرفتن سـکان نیمکـت تیم ملـی والیبال مطرح شـد.

قرار اسـت محمدرضـا داورزنی، رییـس فدراسـیون والیبـال  برنامه و 
شـرایط مربیان مد نظر را تحویل بگیرد تا در جلسـه بعـدی کمیته فنی 
از بیـن آنها هـر مربی کـه شـرایط بهتـری داشـت انتخاب شـود. ناصر 
میر فخرایـی، سـخنگوی  کمیته فنـی در این بـاره گفته اسـت:» گزینه 
هـا  معرفی شـده اند تـا فدراسـیون مذاکـره را شـروع کنـد و اطالعات 
الزم را بگیرد و در جلسـه بعدی بـرای انتخاب سـرمربی بحث خواهیم 
کـرد.« میـالد تقـوی، دبیـر فدراسـیون   قبـال  گفتـه بـود سـرمربی در 
مهرمـاه معرفـی می شـود و بـا ایـن شـرایط اعضـای کمیته فنـی هم 

معتقدنـد پروسـه مذاکره بـا 5 مربـی خیلـی طوالنی نمی شـود. 
داورزنی نیـز  درباره نفرات مطرح شـده از سـوی فدراسـیون و اعضای 
کمیته فنی در این نشسـت  گفته اسـت: »این مربیـان از جمله بزرگان 
والیبال جهان هسـتند که امکان همکاری بـا تیم ملی والیبـال ایران را 

دارند. البتـه مربیان دیگـری نیز هسـتند که از آنـان نامی برده نشـده، 
زیرا فعال امکان همـکاری با والیبال ایـران را ندارند.بررسـی های اولیه 
این افـراد بر اسـاس محورهایی مانند ملیت و سـن، تیم حـال حاضر، 
سـابقه مربی گری، سـابقه بازیکنـی، تجربیـات، عناویـن و افتخارات، 
سـابقه کار بـا رده هـای پایـه و آموزش محور بـودن، اصـول مربی گری، 
دانش فنی، مدیریت تیـم و بازیکنان، تعامل با فدراسـیون در مسـائل 
مالـی، نحـوه به کارگیـری و اسـتفاده از کادر فنـی، وضعیـت زبـان، 
مدیریت ذهنـی و روانـی و مهارت هـای ارتباطی بـا بازیکنـان، مربیان 
و رسـانه ها بـوده اسـت. نکته مهـم ایـن اسـامی، داشـتن انگیـزه باال 
برای اثبـات خـود در جهان اسـت کـه نبایـد نادیـده گرفته شـود. بنابر 
این با توجه بـه این کـه رای نهایـی در انتخـاب سـرمربی را کمیته فنی 

می دهـد، بایـد انتخابـی کنیم کـه به نفـع منافع ملی کشـور باشـد.«
بـه عقیـده کارشناسـان، تیم ملـی والیبـال ایـران مـی توانـد در رقابت 
هـای المپیک توکیو بـه نتایجی خوبی دسـت یابد اگر سـرمربی قابلی 
بـرای هدایـت ایـن تیـم انتخـاب شـود.آرزوی قلبـی اهالـی والیبـال 
این اسـت کـه بهتریـن و شایسـته ترین گزینـه روی نیمکـت تیم ملی 

بنشـیند و تیـم ملـی در المپیک توکیـو روی سـکو برود. 

 خبر  روز

»مسی« محروم نیست
رییس فدراســیون فوتبال آرژانتین تایید کرد که لیونل مســی به دلیل کارت قرمزی که در سال 
۲۰۱9 دریافت کرده بود، هیچ یک از مســابقات امســال آرژانتین در مقدماتــی جام جهانی قاره 
آمریکای جنوبی را از دســت نخواهد داد. آرژانتین طبق برنامه قرار است در ماه اکتبر در دو بازی 

به میدان برود.

 مهاجم چلسی با انتقال به یوونتوس موافقت کرد
اولیویه ژیرو، مهاجم فرانسوی تیم فوتبال چلسی با انتقال به تیم فوتبال یوونتوس موافق کرد.تیم 
فوتبال یوونتوس که به صورت جدی به دنبال جذب یک مهاجم هدف است با توجه به مشکالتی 
که در خرید لوییز سوارز، ادین ژکو و ادینسون کاوانی وجود دارد، می خواهد مهاجم بلند قامت تیم 
فوتبال چلسی را به خدمت بگیرد.گفته می شود طرفین با انتقال این بازیکن به مبلغ پنج میلیون 
یورو توافق کرده اند.به نظر می رسد این بازیکن ۳۳ ساله با این انتقال باید پس از هشت سال از 
فوتبال انگلیس خداحافظی کند. او پیش از حضور در چلسی، از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۸ در تیم فوتبال 

آرسنال بازی کرده است.  

انتقاد »وراتی« از فدراسیون فوتبال فرانسه
پاری سن ژرمن در اولین دیدار خود در فصل جدید رقابت های لیگ فرانسه با یک گل به تیم تازه 
صعود کرده النس باخت. وراتی در مورد شکست عجیب تیمش در لیگ فرانسه صحبت کرد و به 
انتقاد از برنامه ریزی فدراسیون فوتبال این کشور پرداخت.باشگاه پایتخت نشین فوتبال فرانسه 
بدون نیمار ، کیلیــان ام باپه ، آنخل دی ماریا ، مائورو ایکاردی ، لئانــدرو پاردس ، کیلور ناواس و 
مارکینوس بازی کرد که به ویروس کرونا آلــوده بودند.وراتی گفت: فکر می کنم عوامل زیادی در 
این امر نقش داشــتند. می توانم بگویم که ما تمام تالش خود را کردیم. درخواست بیشتر پس 
از یک هفته تمرین  غیرممکن است. دیدم دوســتانم خسته وارد رختکن شده اند. درست کردن 
تقویم رقابت ها از این طریق عجیب اســت.  بازی با متز در روز فینال لیگ قهرمانان برگزار شــد. 
این عجیب است فقط فوتبال فرانسه می تواند این کار را انجام دهد.او در ادامه گفت: بسیاری از 
بازیکنان به دلیل ویروس کرونا انصراف داده اند. دراکسلر مجبور شد تمرینات را متوقف کند ، ما 
جوانان را در اخیار داشــتیم. تا چند روز دیگر همین اتفاقات  وجود دارد. به همین دلیل است که 
ما باید کارهای بیشتری انجام دهیم. سه روز برای تمرین وقت داریم. ما برای غلبه بر مارسی در 
روز یکشنبه به چیز دیگری نیاز داریم ، این مســابقه برای هواداران بسیار مهم است و باید بتوانم 

این باخت را جبران کنیم.

میالن »سیلوا« را به اینتراخت فرانکفورت فروخت
باشگاه میالن به صورت رسمی آندره ســیلوا، مهاجم پرتغالی اش را به تیم اینتراخت فرانکفورت 
فروخت و انتظار می رود که در عوض او آنته ربیچ مهاجم کروات تیم آلمانی را بگیرد.دو باشــگاه 
در ابتدای فصل گذشته بازیکنان شــان را به صورت قرضی، اما بدون بند خرید با یکدیگر معاوضه 
کردند. با اینکه هنوز یک ســال دیگر به پایان این قراردادها مانده بود، دو تیم به دلیل رضایت از 
عملکرد بازیکنان جدید شان خواهان قطعی کردن قرارداد آنها شــدند.اکنون نیمی از این فرآیند 
سپری شده است و میالن آندره سیلوا را رسما به اینتراخت فرنکفورت فروخت. سیلوای ۲۴ ساله 
سه سال پیش با قراردادی ۳۸ میلیون یورویی از پورتو به میالن پیوست اما هرگز نتوانست در حد 
و اندازه قیمتش بازی کند. به همین دلیل او به تیم های دیگری مانند سویا و اینتراخت فرانکفورت 
قرض داده شد.سیلوا در مجموع تنها ۴۱ بازی برای میالن انجام داد و در آنها ۱۰ گل زد. او اما فصل 

گذشته در ۳7 بازی اش برای اینتراخت فرانکفورت ۱6 گل به ثمر رساند.

 فوتبال جهان

مدافع تیم فوتبال سپاهان:

 باید به »نویدکیا« زمان داد 
تا تفکراتش را پیاده کند

مدافع تیم فوتبال سپاهان اصفهان در خصوص 
انتخاب ســپاهان و پیوســتن به این تیم اظهار 
داشت: در ابتدا باید از باشــگاه خوب ذوب آهن 
بازیکنان، هوادارانش و تمــام عواملی که در این 
5 سال به من کمک کردند و باعث رشدم شدند، 
تشــکر کنم. محمد نژاد مهدی ادامــه داد: من 
چند پیشنهاد خوب داشــتم. مهم ترین عاملی 
که باعث شد ســپاهان را انتخاب کنم انگیزه این 
باشگاه برای قهرمانی بود. ضمن اینکه سپاهان 
باشگاه باشخصیتی اســت و به نظرم این موارد 
مالک خوبی برای یک بازیکن اســت که بتواند 
راحت و بــدون دغدغه کار کنــد. انگیزه قهرمانی 
در سپاهان من را راغب کرد که به این تیم بیایم. 
در کنار این  مــوارد کادر فنی خوب و ســاختاری 
که باشگاه امسال پیدا کرده مسئله مهمی برای 
تصمیم گیری من بود.مدافع ســپاهان در مورد 
اینکه با توجه به اعتراض باشــگاه ذوب آهن به 
انتقال دانیال اسماعیلی فر، آیا جدایی  خودش از 
ذوب آهن مشکلی ندارد، گفت:  اطالعی از ماجرای 
قرارداد اسماعیلی فرد ندارم؛ اما در کل فکر می کنم 
وقتی بازیکنی با یک باشگاه قرارداد می بندد اول 
از فدراسیون فوتبال استعالم می گیرد و روی هوا 
این کار را انجام نمی دهد. قرارداد من تمام شده 
بود در این مورد مشــکلی نداشتم.نژاد مهدی در 
مورد شــرایط و جو تیم ســپاهان در زمانی که با 
آمدن محــرم نویدکیا آرزوی هــواداران این تیم 
برآورده شده، گفت:  با حضور محرم نویدکیا تیم 
شــرایط خیلی خوبی دارد و تمرینــات به خوبی 
برگزار می شــوند. نویدکیا به مقــداری زمان نیاز 
دارد. هواداران و باشگاه باید از کادر فنی حمایت 
کنند. نباید این طور باشــد که اگر تیم دو باخت 
داد همه چیز را به هم بریزند. بایــد به کادر فنی 
زمان داده شــود تا تفکراتش را پیاده کند.مدافع 
سپاهان افزود: شاید امسال هدف کل مجموعه 
سپاهان قهرمانی باشد ولی هواداران نباید فشار 
بیاورند. در روزهای سخت هم باید کنار تیم باشند 
و همه جانبه حمایت کنند تا تیــم نتیجه خوبی 
بگیرد. شــک نکنید ســپاهان با این کادر فنی و 
این بازیکنان می توانــد نتیجه بگیرد ولی باید در 

روزهای سخت هم از تیم حمایت شود.

زش ور

در حاشیه

وز عکس ر

بهترین پاسور لیگ برتر 
در تور ذوب آهن

میالد جهانــی، هافبــک تکنیکی تیم 
صنعت نفت آبادان با قراردادی دو ساله 
به ذوب آهن پیوست.شایان ذکر است 
که میالد جهانی ســال های موفقی در 
صنعت نفت آبادان داشــته و در فصل 
اخیر نیز با ۸ پــاس گل یکی از بهترین 

پاسورهای لیگ نوزدهم بوده است.

رییس فدراسیون کاراته اظهار کرد: طبق هماهنگی صورت گرفته از سوی کمیته ملی المپیک، حمیده عباسعلی، نخستین بانوی المپیکی کاراته ایران برای خارج 
کردن پالتین پای خود، مهرماه عازم کشور آلمان خواهد شد تا در کلینیک هانوفر تحت عمل جراحی قرار گیرد. سید حسن طباطبایی افزود: پیش از این قرار بود 
عمل خارج کردن پالتین از زانوی عباسعلی بعد از المپیک انجام شود ولی با توجه به تاخیر در برگزاری مسابقات مذکور و داشتن زمان مناسب، تصمیم گرفته شد 
که این ورزشکار مهرماه راهی آلمان شود.طباطبایی ادامه داد: در همین خصوص صحبت هایی با دکتر صالحی امیری، رییس کمیته ملی المپیک انجام دادیم و 
مسئوالن کمیته ملی المپیک محبت داشتند و به مانند عمل جراحی نخست روی زانوی عباسعلی، تمام هزینه های این عمل را نیز متقبل شدند.رییس فدراسیون 
کاراته خاطرنشان کرد: سلطانی فر، دکتر صالحی امیری، دکتر علی نژاد، سعیدی دبیر کمیته ملی المپیک و تمام مسئوالن ورزش در تمام این مدت نهایت حمایت 
را از کاراته داشته اند و وظیفه خود می دانیم از تمام این عزیزان تشکر کنیم.  طباطبایی در پایان تصریح کرد: عباسعلی به محض خارج کردن پالتین پای خود مجددا 

تمریناتش را از سر می گیرد تا آماده حضوری موفق در المپیک توکیو شود.

»حمیده عباسعلی« برای ادامه درمان عازم  آلمان می شود

سرمربی تیم ملی فوتســال ایران درباره تعویق یک 
ماهه مسابقات جام ملت های فوتســال آسیا اظهار 
داشت: بر اساس تاریخ جدید برنامه ریزی می کنیم 
و برنامه ای ســه ماهه داریم. این تغییــر زمان، تاثیر 
زیادی ندارد و فقط می توانیم به گونه ای برنامه ریزی 
کنیم که لیگ به خوبی آغاز شود. تعویق مسابقات برای 
باشگاه ها خوب شد که زمان بیشتری می خواستند.

محمد ناظم الشریعه درخصوص دیدارهای تدارکاتی 
احتمالی شــاگردانش عنــوان کرد: ایــن موضوع را 
پیگیری می  کنیم، اما شــرایط بســیار ســخت شده 
اســت. پیشــنهادهایی داریم ولی نمی توانیم به این 
کشورها برویم. باید برنامه ریزی داشته باشیم، خوب 
تمرین کنیم و بازی دوســتانه انجام دهیم. اگر بازی 
تدارکاتی خوب داشته باشــیم که شرایط بسیار خوب 
می شــود. برای دیدار دوســتانه زمان هم مشخص 

کردیم، اما برگزاری آن مشخص نیست.سرمربی تیم 
ملی فوتســال ایران با بیان اینکه برنامه خود تا جام 
ملت های آسیا را به رییس کمیته فوتسال ارائه خواهیم 
کرد، گفت: پرهیزکار به صورت جدی تالش می کند و 
چند بازی را هماهنگ کرده است، اما منتظر پاسخ چند 
کشور هستیم و چند تیم هم منتظر پاسخ ما هستند. 
بازی های تدارکاتی به شــرایط لیگ برتر هم بستگی 
دارد. اگر در این یک هفته برنامه بازی های تدارکاتی 
را ببندیم، شرایط در آینده بهتر می شود؛ البته اگر کرونا 
به ما اجازه دهد.ناظم الشــریعه با اشــاره به پیشنهاد 
صدرنشین رده بندی تیم های ملی فوتسال جهان به 
ایران گفت: برزیل به ما پیشنهاد دیدار تدارکاتی داده، 
اما ســتاد مبارزه با کرونا به ما اجازه نمی دهد به این 
کشور سفر کنیم. برزیل دومین کشور آلوده جهان است. 
به جز برزیل گزینه های دیگری از جمله بازی با یکی از 

تیم های خوب جهان را داریم که پرهیزکار آن را پیگیری 
می کند.»اگر مجبور شــویم، باید با تیم های آسیایی 
بازی کنیم.«، وی ضمن بیان این جمله خاطرنشــان 
کرد: خیلی تعجــب کردم کویت که بــه دلیل کرونا به 
تورنمنت کیش نیامد، میزبان جام ملت های آسیا شد. 
این اتفاقات خیلی عجیب است و ما هم شرایط سختی 
داریم.سرمربی تیم ملی فوتســال ایران درخصوص 
تعیین روز اول آبان برای آغاز لیگ برتر فوتسال در فصل 
۱۴۰۰-۱۳99 اظهار داشت: دوســت داشتم این زمان 
زودتر باشد، اما شــرایط باید برای باشگاه های فراهم 

باشد و آنها در این شرایط زمان بیشتری دارند.

سرمربی تیم ملی فوتسال ایران:

تغییر زمان جام ملت های فوتسال آسیا برای باشگاه ها خوب بود

طی روزهای گذشته کمیته فنی فدراسیون والیبال
جلسات متعددی را برای بررسی گزینه های احتمالی
برگزار کرد و نام برخی از مربیان مطرح جهان برای در
اختیار گرفتن سکان نیمکت تیم ملی والیبال مطرح

شد
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نوسان قیمت ها مشکالت زیادی را ایجاد کرده است
شهردار اصفهان در حاشیه جلســه بررسی پیشرفت پروژه های عمرانی شــهر اظهار کرد: در حال 
حاضر هر چند نوســانات قیمت ها می تواند اجرای هر یک از پروژه ها را متوقف کند، اما مدیریت 
شهری اصفهان اراده کرده در مسیر هدف گذاری شــده پروژه ها را در موعد مقرر به پایان برساند.

قــدرت ا...نوروزی بــا تاکید بــر اینکه 
تالش شهرداری اتمام پروژه های سالن 
اجالس و پروژه مجموعه پل های شهید 
سلیمانی بر اســاس برنامه زمان بندی 
شده اســت، تصریح کرد: این پروژه ها 
در موعد مقرر تحویل شهروندان خواهد 
شد.شــهردار اصفهان خاطرنشان کرد: 
تصمیم گیری الزم برای آزادسازی مسیر 
رینگ چهارم حدفاصل پل آفتاب تا پل 
شهید ســلیمانی به طول هفت کیلومتر 

شده و تامین اعتبار الزم انجام شده اســت، البته بخش هایی از آن به دلیل نوسانات اقتصادی با 
چالش مواجه است که قرار شد در شورای معاونان به صورت ویژه بررسی و راهکار ارائه شود.وی 
تاکید کرد: با وجود نوسانات اقتصادی و مشــکالتی که در مسیر اجرای پروژه هاست، اما به هیچ 
عنوان تسلیم سختی ها و فشارها نخواهیم شد و معتقدیم که برای رفع تمام مشکالت می توانیم 
نسخه های خوبی بپیچیم و آنها را اجرایی کنیم.نوروزی گفت: در صورتی که وعده دولت برای کمک 
در تکمیل پروژه اجالس محقق شود، امیدواریم در سال جاری بتوانیم این پروژه را تکمیل کنیم، 
اما تا کنون این امکان فراهم نشده است.وی ادامه داد: اینکه مدیریت شهری در اصفهان توانسته 
بسیار موفق عمل کند، حاصل مدیریت خوب در شرایط سخت بوده است به طوری که پروژه ها با 

جدیت در حال اجراست.

مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان خبر داد:

 ارائه خدمات به ون کافه ها مانند یک واحد صنفی
مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان با اشــاره به اینکه دستورالعمل 
فعالیت ون کافه ها ســال گذشته در شورای شهر اصفهان به تصویب رســید، اظهار کرد: مسئولیت 
اجرایی این کار با معاونت خدمات شهری شهرداری است که این معاونت هم با تفویض اختیار به 

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی، بر این کار نظارت می کند.
محمد مجیری ادامه داد: براساس این دســتورالعمل، کمیته فنی با حضور دستگاه های مختلف 
شهرداری تشکیل شده و افراد متقاضی فعالیت در حوزه ون کافه باید مجوز الزم را از طریق ارسال 
درخواست به این کمیته دریافت کنند.مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های 
کشاورزی شــهرداری اصفهان تصریح کرد: در این زمینه نیاز به هماهنگی با اتحادیه های مربوطه، 
مرکز بهداشت و نیروی انتظامی بود که تعامل برقرار شده است و نیاز است برای تکمیل این فرآیند 
تفاهم نامه ای میان شهرداری و نیروی انتظامی برقرار شود.وی بیان کرد: با توجه به پیگیری های 
شــهردار اصفهان و تعامالتی که با فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان وجود داشته، به امضای 
این تفاهم نامه نزدیک شده ایم تا در صورت نهایی شدن روند ارائه مجوز به متقاضیان انجام شود.

مجیری با اشاره به اینکه 5 نقطه شهر اصفهان از جمله صفه، ناژوان، چهارباغ عباسی، چهارباغ باال 
و پایین برای استقرار ون کافه ها مشخص شده اســت، اظهار کرد: این ون ها در دو بخش اغذیه و 
نوشیدنی مجوز فعالیت دریافت می کنند.وی از ارائه درخواست از سوی بیش از 30 نفر برای دریافت 
مجوز خبر داد و گفت: با ارائه مجوز به متقاضیان، همه دستگاه های ناظر مانند شهرداری، بهداشت 
و پلیس اماکن ملزم به ارائه خدمات ترافیکی، بهداشتی و تامین امنیت این ون کافه ها همانند یک 

واحد صنفی هستند.

معاون فرهنگی شهردار خبر داد:

اصفهان،شهرفعالمیشود

معاون فرهنگی شهردار و رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان جزییات اجرای طرح ملی شهرهای فعال ایران را 
تشریح کرد.اولین نشست شورای سیاست گذاری شهرهای فعال ایران 
شهریورماه جاری از سوی فدراسیون ورزش های همگانی و با حضور 
وزیر ورزش و جوانان، رییس کمیته ملی المپیک، رییس فراکسیون 
ورزش مجلس و جمعی از شهرداران کالن شهرها در وزارت ورزش و 

جوانان برگزار و از طرح ملی شهرهای فعال ایران )شفا( رونمایی شد.
محمد عیدی، معاون فرهنگی شهردار و رییس سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری به عنوان نماینده شهرداری اصفهان در 
مراسم رونمایی از این طرح حضور داشت.وی، درباره اهداف طرح ملی 
شهرهای فعال ایران اظهار داشت: نخستین قانون شهرداری ها موسوم 
به قانون بلدیه که در سال 1324 هجری قمری به تصویب مجلس 
شورای ملی وقت رسید، یکی از وظایف شهرداری ها را حفظ الصحه 
یعنی نگاهبانی از سالمت شهروندان یا شهرنشینان می داند.وی افزود: 
اما رویکرد خدماتی اقدامات شهرداری به فعالیت های عمرانی و کالبدی 

محدود و اینگونه تلقی شد که شهر مجموعه ای شامل ساختمان ها، 
سازه ها، خیابان ها و نظایر آنهاست و با وجود اینکه در نخستین قانون 
بلدیه به این نکته تصریح شده بود؛ اما در ادامه این امر مغفول ماند.

رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان ادامه 
داد: امروزه زیست شهری با خطرات متنوع و متکثری روبه رو شده 
است؛ هوا به واسطه اینکه نگاه و برنامه ریزی درستی برای وظیفه 
حفظ الصحه شهرداری ها وجود ندارد آلوده شده، سالمت شهروندان به 
دلیل شیوع بیماری های گوناگون به مخاطره افتاده و سالمت جسمی، 
روانی و اجتماعی شهروندان تحت تاثیر قرار گرفته است.وی اضافه کرد: 
امروزه به جز نگاه خدماتی، نگاه دیگری نیز به شهرداری ها شده و باید 
بشود و آن اینکه شهرداری باید از نهادی خدماتی به نهادی اجتماعی با 
مسئولیت اجتماعی و ساختار فرابخشی تبدیل شود که بتواند حافظ و 
تامین کننده نیازهای شهر با تمام ابعاد و اضالع آن باشد.عیدی با بیان 
اینکه امروزه شهر صرفا به معنای بناها و خیابان ها نیست، تصریح 
کرد: امروزه شهرها شامل سه ضلع کالبد، انسان و انسان ساخت و 

محیط طبیعی آن است و باید هر سه این اضالع را در کنار هم دید. 
بنابراین اگر قرار باشد از شهرداری به عنوان نهادی خدماتی به نهادی 
اجتماعی با مسئولیت های اجتماعی فراوان گذر کنیم، باید زیست شهر 
را واجد بهزیستی فرهنگی و نشاط اجتماعی کنیم تا هدف نهایی یعنی 
زیست پذیری، اخالق حیات محور و معناگرایی تحقق یابد که سه مولفه 

شهر فرهنگی است.
معاون فرهنگی شهردار اصفهان بیان کرد: یکی از مدل هایی که معاونت 
فرهنگی و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان از 
حدود دو سال پیش و برای نخستین بار پی گرفت، شهر فعال بود که 
معاونت ورزشی و به خصوص اداره تفریحی سازمان آن را مطرح کرد و 
این موضوع مجددا در کمیسیون فرهنگی اجتماعی مجمع شهرداران 
کالن شهرهای کشور مطرح شد که اگر می خواهیم به سطحی از پایداری 
اجتماعی در شهرها برسیم باید به سوی تحقق شهر فعال حرکت کنیم 
لبته سالم دارد.به گفته وی، این موضوع در  که شهروندان فعال و ا
کمیته ورزش و تفریح کمیسیون فرهنگی اجتماعی مجمع شهرداران 
کالن شهرهای کشور پیگیری و جلساتی با وزارت ورزش و جوانان برگزار 
و مقرر شد با کنش متعامل میان شهرداری های کالن شهرها، وزارت 
ورزش و جوانان و به زودی با همکاری آموزش و پرورش به صورت یک 

فرآیند درآید تا مولفه های شهر فعال در کالن شهرها پیاده سازی شود.
لبته برخی کالن شهرها مانند اصفهان و تهران با  عیدی تصریح کرد: ا
اقداماتی مانند احداث مسیرهای دوچرخه سواری، جاده های سالمت 

و ... مولفه های شهر فعال را فراهم کرده اند.
 از میان سایر شهرهای ایران نیز دو شهر یزد و همدان برای اجرای 
این مولفه ها کاندیدا شدند و مقرر شد شهرهایی مانند اصفهان و 
لگوی شهر فعال را  تهران نیز با همکاری وزارت ورزش و جوانان ا
پیاده سازی کنند و احکام آنها برای شهرداران کالن شهرها از سوی 
وزیر ورزش و جوانان امضا شد که به نمایندگی از شهردار اصفهان این 
حکم را دریافت و تقدیم ایشان کردم.وی گفت: امیدوارم در مناطق 
گوناگون شهر اصفهان شاهد انجام فعالیت هایی در این راستا باشیم 
تا با توسعه ورزش و تفریح در تمام مناطق 15گانه مدل شهر فعال را 
پیاده سازی کنیم.وی خاطرنشان کرد:طرح ملی شهرهای فعال ایران 
وظایف فعلی این سازمان در این حوزه را که تاکنون انجام می شده 
هدف مندتر و قابل سنجش تر می کند که باید گفت این وظایف تنها 
بر دوش معاونت فرهنگی شهرداری گذاشته نشده و شامل سایر 
 بخش ها مانند معاونت شهرسازی، معاونت حمل و نقل و ترافیک

 و ... نیز می شود.

با مسئولان
شنبه 22 شهریور  1399 / 23 محرم 1442/ 12 سپتامبر 2020/ شماره 3066

رییسهیاتمدیرهذوبآهندلیلاجرایینشدنکاملقراردادساختوتحویلریلبهشرکتراهآهن

ریل ملی در چالش نوسانات تولیدی

؟؟؟؟؟؟؟؟؟

با مسئولان
س: ؟؟؟

عک

مفاد آراء
6/90 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی..
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب شرق اصفهان تصرفانه مالکانه 
و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا 
به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود ودر صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی دارند میتوانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی نسبت به ردیف )الف( به مدت دو ماه و نسبت به ردیف )ب( به مدت یک ماه 
اعتراض خود را به این منطقه تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایندو گواهی طرح دعوا را به این منطقه 
ثبتی ارائه نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
1- رای شماره 139560302024005384 – 1395/04/09 خانم بیگم آغا سجادی به 
شماره شناسنامه 41910  اصفهان  و کدملی 1280844671  فرزند آقا کمال  در سه دانگ   
قسمتی از یک باب خانه  به مساحت 226 مترمربع انتقال عادی مع الواسطه از طرف حسن 
اسماعیلی احدی از ورثه اسماعیل اسماعیلی  مفروزی از پالک شماره 99   اصلی واقع در 

بخش 6 ثبت اصفهان 
2- رای شماره 139560302024005383 - 1395/04/09 آقای احمد پسندیده فر به 
شماره شناسنامه 22 و کدملی 0652597807 فرزند  اسکندر درسه دانگ یک باب خانه   
به مساحت 226مترمربع انتقال عادی مع الواسطه از طرف حسن اسماعیلی احدی از ورثه 

اسماعیل اسماعیلی  پالک شماره 99 اصلی   واقع در بخش 6 ثبت اصفهان 
3- رای شــماره 139960302210001420 - 1399/06/03 آقای عباس پســته   به 
شــماره شناســنامه 732   و کدملــی 1286449642 فرزند محمــود   21/6حبه از 72 
حبه ششــدانگ  یک قطعه باغ ویال  به مســاحت3040/90 مترمربــع انتقال عادی مع 
 الواســطه از طرف خانم بتول السادات فاطمی  پالک شــماره فرعی 16 از 2188  اصلی

 واقع در بخش6 
4- رای شــماره 139960302210001419 - 1399/06/03 فریبا پســته   به شماره 
شناســنامه 1993   و کدملــی 1286667720 فرزند محمــود     7/2 حبــه از 72 حبه 
ششــدانگ  یک قطعه بــاغ ویال  بــه مســاحت3040/90 مترمربع انتقــال عادی مع 
 الواســطه از طرف خانم بتول السادات فاطمی  پالک شــماره فرعی 16 از 2188  اصلی 

واقع در بخش6
5- رای شــماره139960302210001421 - 1399/06/03 زهرا پســته  به شــماره 
شناســنامه 64127   و کدملــی 1281739286 فرزنــد محمود   7/2 حبــه از 72 حبه 
ششــدانگ  یک قطعه بــاغ ویال  بــه مســاحت3040/90 مترمربع انتقــال عادی مع 
 الواســطه از طرف خانم بتول السادات فاطمی  پالک شــماره فرعی 16 از 2188  اصلی

 واقع در بخش6
6- رای شــماره 139960302210001422 - 1399/06/03 ناهیــد  پســته  بــه 
شــماره شناســنامه 1905 و کدملی 1286588588 فرزنــد محمــود  7/2 حبه از 72 
حبه ششــدانگ  یک قطعه باغ ویال  به مســاحت3040/90 مترمربــع انتقال عادی مع 
 الواســطه از طرف خانم بتول السادات فاطمی  پالک شــماره فرعی 16 از 2188  اصلی 

واقع در بخش6
7- رای شــماره 139960302210001423 - 1399/06/03 شــهره پسته   به شماره 
شناســنامه 54181   و کدملــی 1281638791 فرزنــد محمود  7/2 حبــه از 72 حبه 
ششــدانگ  یک قطعه بــاغ ویال  بــه مســاحت3040/90 مترمربع انتقــال عادی مع 
 الواســطه از طرف خانم بتول السادات فاطمی  پالک شــماره فرعی 16 از 2188  اصلی 

واقع در بخش6
8- رای شماره 139960302210001424 - 1399/06/03 خانم حشمت  پسته  به شماره 
شناسنامه 554   و کدملی 1286416892 فرزند محمود 7/2 حبه از 72 حبه ششدانگ  یک 
قطعه باغ ویال  به مساحت3040/90 مترمربع انتقال عادی مع الواسطه از طرف خانم بتول 

السادات فاطمی  پالک شماره فرعی 16 از 2188  اصلی واقع در بخش6
9- رای شــماره 139960302210001425 - 1399/06/03 بهجــت پســته   بــه 
شــماره شناســنامه 1099   و کدملــی 1286385814 فرزند محمــود 7/2 حبه از 72 
حبه ششــدانگ  یک قطعه باغ ویال  به مســاحت3040/90 مترمربــع انتقال عادی مع 
 الواســطه از طرف خانم بتول السادات فاطمی  پالک شــماره فرعی 16 از 2188  اصلی

 واقع در بخش6
10- رای شماره 139960302210001420 - 1399/06/03 آقای علی رضا پسته ای   به 
شماره شناسنامه 117 و کدملی 1286549515 فرزند محمود  7/2 حبه از 72 حبه ششدانگ  
یک قطعه باغ ویال  به مساحت3040/90 مترمربع انتقال عادی مع الواسطه از طرف خانم 

بتول السادات فاطمی   پالک شماره فرعی 16 از 2188  اصلی واقع در بخش6
11- رای شــماره 139960302210001414 - 1399/06/03 خانم نفیسه مشکاتی به 
شماره شناسنامه 1762 و کد ملی 1284839656 فرزند مهدی  در شش دانگ  یک باب 
خانه  به مساحت 68/10  مترمربع  انتقال عادی مع الواسطه از طرف محمود لباف  از پالک 

193 فرعی از  1762  اصلی واقع در بخش 6 ثبت اصفهان 
12- رای شــماره 139960302210001404 - 1399/05/30 مرضیه سیل آبادی به 
شماره شناســنامه 778 و کدملی 1288015062 صادره اصفهان  فرزند عباس در  ششد 
انگ یک باب خانه  به مساحت 128/46 مترمربع انتقال عادی مع الواسطه از طرف علی 

قوسی)علی قربی( پالک 1 فرعی از 1837 اصلی واقع در بخش 6  ثبت اصفهان.
13- رای شــماره 139960302210001405 - 1399/05/31 آقای احمد قضاوی به 
شــماره شناســنامه25 و کدملی 1291354549 فرزند یداله در ششدانگ یک باب خانه  
به مســاحت 518/63 متر مربع پالک 1145 فرعی از 2248  اصلی واقع در بخش 6 ثبت 

اصفهان.انتقال عادی مع الواسطه از طرف محمد علی زندی 
14- رای 139960302210001406 - 1399/05/31 خانم زهرا لیال خلدی نســب  به 
شماره شناســنامه 49381 صادره اصفهان  کدملی  1280382724  فرزند سید رسول در 
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 410/94مترمربع انتقال عادی مع الواسطه از طرف 
محمد علی زندی  از پالک شماره 1145 فرعی از 2248 اصلی واقع در بخش 6 حوزه ثبت 

ملک جنوب شرق اصفهان.
15- رای شــماره 139960302210001318 -1399/05/22 آقای  فرهاد سهرابی به 
شماره شناسنامه 1270876724 و کدملی 1270876724  فرزند بهرام  در ششدانگ یک 
باب خانه   به مساحت 100/90 مترمربع انتقال عادی مع الواسطه از طرف حسن اسماعیلی   

مفروزی از پالک شماره99  اصلی واقع در بخش 6 ثبت اصفهان 
16- رای شماره 139960302210001317 - 1399/05/22 آقای اصغر رهگذر به شماره 
شناسنامه 18 صادره اصفهان و کدملی 1199536113 فرزند  غالمحسین در ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی با بنای احداثی 20 متر به مســاحت 5359/92 مترمربع پالک 

شماره 5  اصلی واقع در بخش 20 ثبت اصفهان
رای اصالحــی شــماره 139960302210001407 -1399/05/31 خانم عفت باقری 
اشکاوندی به شماره شناسنامه 9 صادره اصفهان   و کدملی 1291799966  فرزند بهرام     
در  مســاحت 124/21 مترمربع به 130 متر مربع  در پالک 1721 اصلی بخش 6 اصالح 

میگردد
تاریخ انتشار اول 1399/06/22 
تاریخ انتشار دوم 1399/07/06

م الف: 976166 ناصر صیادی رئیس  منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب شرق اصفهان
مزایده اموال منقول

6/92 شــماره مزایده: 139904302129000021 پرونده اجرائی کالسه 9600316 به 
موجب پرونده اجرائی کالسه بایگانی 9600316 له بانک سپه علیه حسین بیاتی و حسن 
بیاتی و علی بیاتی، تعداد 112 ردیف از اموال متعلق به حسین بیاتی به شرح زیر بازداشت و 
طبق نظریه هیات کارشناسان رسمی جمعا به مبلغ 1/073/803/000 ریال )یک میلیارد 
و هفتاد و سه میلیون و هشتصد و ســه هزار ریال( ارزیابی قطعی گردیده که همگی آنها 
به صورت یک جا از طریق مزایده به فروش می رســد. 1- تعداد یک عدد دســته راهنما 
نیسان سایپا، 2- تعداد یک عدد سینی جلو نیســان، 3- تعداد پنج دست رینگ موتور 25 

درصد نیسان مارک PR ، 4- تعداد یک عدد واسطه دنده عقب نیسان موتور کیان سایپا، 
5- تعداد چهار دست الستیک سوپاپ نیسان ژاپنی، 6- تعداد دو عدد واسطه ماهک دنده 
عقب نیسان موتور، 7- تعداد یک عدد کشوئی واسطه دنده عقب اصل سایپا، 8- تعداد یک 
عدد اسبک کامل نیسان ســایپا، 9- تعداد یک عدد میل سوپاپ نیسان سایپا، 10- تعداد 
چهارده عدد میل ماهک گیربکس، 11- تعداد چهارده عدد بلبرینگ چرخ عقب نیســان 
توئی، 12- تعداد پنج عدد بلبرینگ چرخ عقب نیسان بیرونی ژاپنی، 13- تعداد چهار عدد 
بلبرینگ پینیون بزرگ نیسان ژاپن، 14- تعداد چهار عدد بلبرینگ پینیون کوچک نیسان 
ژاپن، 15- تعداد هفت عدد بلبرینگ چرخ جلو بیرونی نیســان ژاپنی، 16- تعداد سه عدد 
بلبرینگ چرخ جلو داخلی ژاپنی، 17- تعداد هفت عدد دنده میل سوپاپ نیسان مگا موتور، 
18- تعداد دو دست پیستون سایپا 25 درصد ژاپنی، 19- تعداد یک دست پیستون سایپا 
50 درصد ژاپنی، 20- تعداد دو دست یاتاقان ثابت 100 درصد نیسان ژاپن، 21- تعداد دو 
دست یاتاقان ثابت استاندارد نیسان، 22- تعداد چهار دست یاتاقان ثابت 50 درصد نیسان 
ژاپن، 23- تعداد سه دست یاتاقان متحرک نیسانی 50 درصد، 24- تعداد یک دست یاتاقان 
متحرک نیسانی استاندارد، 25- تعداد یک دست سوپاپ دود و هوا ژاپنی، 26- تعداد یک 
دست سوپاپ دود و هوا مارک دورس، 27-تعداد دو دست سوپاپ دود و هوا مارک نیسان 
ژاپن، 28- تعداد بیست و هفت دســته برف پاکن نیسان شرکتی، 29- تعداد نه عدد دنده 
سر میلنگ نیسان ژاپن اصلی، 30- تعداد یک عدد دنده 3 اصلی ژاپنی، 31- تعداد چهار 
عدد بلبرینگ شــافت گیربکس، 32- تعداد یک عدد زنجیر تیم نیسان ژاپن، 33- تعداد 
سه عدد زغال کالج نیسان، 34- تعداد یک عدد رینگ ته شافت گیربکس نیسان ژاپن، 
35- تعداد نه عدد رینگ سوزنی شافت واسطه دنده عقب، 36- تعداد دو عدد توپی چرخ 
جلو نیسان قدیم، 37- تعداد یک عدد آرمیچر استارت نیسان، 38- تعداد هفت عدد واشر 
سر سیلندر نیسان، 39- تعداد یک عدد سینی جلو موتور سایپا 24 کاربراتور، 40- تعداد یک 
عدد سینی جلو موتور سایپا 24 انژکتور، 41- تعداد یک عدد درب جلو نیسان سمت شاگرد، 
42- تعداد بیست عدد بوش طبق نیسان ژاپن، 43- تعداد یک عدد  منیفولد گاز سایپا 24 
انژکتور، 44- تعداد بیست و شش عدد انگشتی سوپاپ یورو 4 نیسانی، 45- تعداد دو عدد 
بالشتک دینام دست ساز، 46- تعداد یک عدد بالشتک دینام نیسان ژاپن، 47- تعداد چهار 
عدد چهار شاخه گاردان نیســان ژاپن، 48- تعداد چهارده عدد افتامات دینام فیش بغل، 
49- تعداد دو عدد افتامات دینام یورو 4، 50- تعداد یک عدد کویل فرانسوی، 51- تعداد 
دوازده دست یاتاقان ثابت 25 درصد ایرانی، 52- تعداد شش دست یاتاقان ثابت استاندارد 
ایرانی، 53- تعداد یازده دست یاتاقان متحرک سایز 25 درصد ایرانی، 54- تعداد سه دست 
سوپاپ دود و هوا مارک ایتالیا، 55- تعداد یک عدد سوئیچ اصلی نیسان ژاپنی، 56- تعداد 
یک عدد سقف پراید اصلی، 57- تعداد ســه عدد چدنی اگزوز سایپا، 58- تعداد یک عدد 
پمپ بنزین کامل نیســان ژاپن، 59- تعداد بیست عدد شــمع نور ،60- تعداد یک دست 
رینگ موتور اســتاندارد مارک TPR، 61- تعداد یک دست رینگ موتور سایز 50 درصد 
ما رک ترکس ژاپن ، 62- تعداد دو دست رینگ موتور 50 درصد ژاپنی، 63- تعداد شش 
عدد سوپاپ دود و هوا شرکتی، 64- تعداد نه عدد شاتون پراید مارک HTC، 65- تعداد 
 دوازده عدد شاتون پراید شــرکتی، 66- تعداد یکهزار و یکصد و هشتاد عدد بوش طبق 
کره ای، 67- تعداد یک دست پیستون ایرانی ســایز 50، 68- تعداد یک دست پیستون 
اســتاندارد مارک HTC، 69- تعداد سه دســت پیستون ســایز 25 درصد مارک کیان 
موتور،70- تعداد یک عدد واتر پمپ مارک سوخت اما، 71- تعداد سه عدد واتر پمپ مارک 
مینی تون، 72- تعداد هفت عدد استپر موتور مارک ایراد، 73- تعداد یک عدد استپر موتور 
مارک دینا پارت، 74- تعداد هشت عدد ســر پلس پراید تایوانی ، 75- تعداد هجده عدد 
سرپلس مارک URW ، 76- تعداد هفت عدد چهار شاخه فرمان مارک HTC، 77- تعداد 
یک عدد پمپ بنزین کامل، 78- تعداد یک عدد پمپ بنزین تیبا HTC، 79- تعداد یک 
دست واشر کامل اصلی کره ای، 80- تعداد دو عدد دنده 3 اصل سایپا، 81- تعداد دو عدد 
رادیاتور کولر پژو 405، 82- تعداد پنج عدد رادیاتور کولر پراید ایرانی، 83- تعداد دو عدد 
پایه دلکو سایپا کره ای ، 84- تعداد پنج دست یاتاقان ثابت استاندارد کره ای، 85- تعداد 
پنج دست یاتاقان ثابت 50 درصد کره ای، 86- تعداد سه دست شمع موتور مکزیکی تحت 
لیسانس، 87- تعداد بیست عدد شمع اکیوم، 88- تعداد دو دست شمع مارک سایپا ال نود، 
89- تعداد هفت عدد سه شاخه سرپلس مارک URW، 90- تعداد هفت عدد سه شاخه 

سرپلس مارک GPF، 91- تعداد دوازده عدد آفتامات کولر کره ای، 92- تعداد پنج دست 
ترمز دستی کامل HTC، 93- تعداد هفت عدد اهرم دو شاخه کالج شرکتی، 94- تعداد 
هفت عدد اهرم دو شــاخه کالج HTC، 95- تعداد یک عدد درب صندوق اســتر 131، 
96- تعداد دو عدد درب موتور 131 استر، 97- تعداد یک عدد درب موتور 132، 98- تعداد 
هفت عدد ســینی داخل گلگیر عقب، 99- تعداد دو عدد درب صندوق 131 رنگ شده ، 
100- تعداد یک عدد درب موتور رنگ شده 131، 101- تعداد یک عدد درب صندوق 111، 
102- تعداد یک عدد درب عقب رنگ شده، 103- تعداد یک عدد درب جلو چپ استر 131، 
104- تعداد پنج عدد درب جلو و عقب شرکتی اصلی، 105- تعداد دو عدد مجموع اتاق گاز 
دریچه گاز، 106- تعداد شش عدد طوقه دور سوئیچ شرکتی، 107- تعداد بیست و شش 
عدد آفتامات کولر چینی، 108- تعداد پنج عدد آمپــر کیلومتر کره ای، 109- تعداد چهار 
عدد دنده سنسور ABS چرخ جلو، 110- تعداد چهار عدد دنده سنسور ABS چرخ عقب، 
111- تعداد دو عدد کیت ایمو پالیزر، 112- تعداد دو عدد استپر موتور. مزایده از ساعت 9 
الی 12 روز چهارشنبه مورخ 1399/07/02 )دوم ماه مهر سال یکهزار و سیصد و نود و نه( 
در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان لنجان واقع در زرین شهر – خیابان کارگر از طریق 
مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 1/073/803/000 ریال )یک میلیارد و هفتاد و 
سه میلیون و هشتصد و سه هزار ریال( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته 
می شود و نیم عشــر و حق مزایده نقدا وصول می گردد. ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل 
رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد 
شد. شــرکت در مزایده الزاما حضوری )خریدار یا نماینده قانونی وی( و منوط به پرداخت 
ده درصد از مبلغ پایه مزایده به حساب سپرده ثبت تا قبل از حضور در جلسه مزایده و ارائه 
تقاضای کتبی و کارت شناسائی معتبر می باشــد. برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت 
مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در 
صورت استنکاف از واریز ما به التفاوت ظرف مهلت مقرر، مبلغ مذکور )ده درصد مبلغ پایه( 
قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط 
و مزایده تجدید می گردد. تاریخ انتشار: روز شنبه مورخ 1399/06/22م الف: 975457  

محمدرضا ابراهیمی مسئول واحد اجرای اسناد رسمی لنجان
مفاد آراء

6/88 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند 
رسمی

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

برابر آرای شــماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش  
16 ثبت اصفهان باستاد اسناد رسمی مالکیت مشاعی و اســناد عادی تسلیمی تصرفات 
مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15  روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ 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 اسناد مالکیت صادر 

خواهد شد . صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . 
برابر رای شماره  139960302018000550  کالسه پرونده  1391114402018001007 
آقای حسن فخر   فرزند  صفرعلی بشماره شناســنامه 521   صادره از اصفهان  نسبت به 
ششدانگ یک باب کارگاه  به مساحت 208/74  متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک  
403 اصلی واقع در منطقه صنعتی دولت آباد  بخش 16 ثبــت اصفهان در ازای مالکیت 

مشاعی اولیه 
تاریخ انتشار نوبت اول :  1399/6/22

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/7/6
م الف : 976963 ابراهیم غفاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار
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چاپخانه: شاخه سبز      آدرس: جاده قدیم قم- کاشان، خیابان امیرکبیر دوم، بوستان سوم، آخرین کارخانه سمت راست، چاپخانه شاخه سبز

با بهره برداری از مخزن 2 هزار مترمکعبی نیک آباد و اجرای سیســتم تله 
متری و تله کنترل در بیش از 600 کیلومتر شبکه توزیع و خطوط انتقال، آب 
شرب شهرها و روستاهای تحت پوشش منطقه کویری جرقویه به صورت 

پایدار تامین شد.
مدیر آبفای منطقه جرقویه با بیان اینکه ایــن منطقه دارای 235 کیلومتر 
خطوط انتقال آب اســت که از این رقم 108 کیلومتر آن در منطقه شهری و 
127 کیلومتر در روســتاها قرار دارد، اعالم کرد: 378 کیلومتر طول شــبکه 
توزیع آب در منطقه جرقویه اســت که 168 کیلومتر آن در محدوده شهرها 
و 210 کیلومتر در روســتاها اجرا شــده که با اجرای سیســتم تله متری و 
تله کنترل این خطوط، آب شــرب 1۹ هزار و 11۹ مشــترک آب در شهرها و 
روستاهای منطقه جرقویه به صورت پایدار تامین می شود.جواد اسماعیلی 
تصریح کرد: در حال حاضر ۹8 درصد آب شــرب این منطقه از طریق طرح 
آبرسانی اصفهان بزرگ تامین می شــود و 2 درصد باقی مانده با استفاده 
از 4 حلقه چاه فعال تامین خواهد شــد.وی، بهره برداری از مخزن 2 هزار 
مترمکعبی در شهر نیک آباد را بســیار موثر در توزیع عادالنه آب در منطقه 
دانست و اظهار داشت: احداث این مخزن نقش کلیدی در رفع افت فشار و 
بعضا قطعی آب در منطقه داشته است و با بهره برداری از این مخزن آب به 

صورت عادالنه میان مشترکین توزیع می شود .
اســماعیلی، بااشــاره به ســرانه مخازن شــهری در جرقویه عنوان کرد: 
در حــال حاضــر در چهــار شــهر منطقــه جرقویــه 10 بــاب مخــزن با 
ظرفیــت 10 هــزار و 800 متــر مکعــب موجــود اســت و در روســتاها 
 14 بــاب مخزن بــا ظرفیــت 2500 متــر مکعب در مــدار بهــره برداری 

قرار دارد.
وی با بیان اینکه بخش های جرقویه علیا و ســفلی با وســعتی در حدود 
8 هزار و 500 کیلومتــر مربع از فاصله حدود 50 کیلومتری جنوب شــرقی 
اصفهان شروع شده و تا حدود 120 کیلومتری )روستای حارث آباد( امتداد 
دارد، عنوان کرد: پراکندگی شــهرها و روســتاها، مانع از خدمات رســانی 
پایدار به مشتر کین نشده است و هم اکنون بیش از 40 هزار نفر از ساکنان 
شهرها و روســتاهای این منطقه از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی 

بهره مند هستند.
مدیرآبفای جرقویه، سرانه مصرف آب در این منطقه را در سال گذشته 154 
لیتر در شبانه روز اعالم کرد و خاطرنشــان ساخت: در سال جاری با شیوع 
ویروس کرونا مصرف آب شرب نســبت به سال گذشته 20 درصد افزایش 

داشته است.

نخستین مرکز نوآوری معادن و صنایع معدنی ایران )ایمینو(، با حضور جعفر 
سرقینی سرپرست وزارت صمت، کامبیز مهدی زاده مشاور عالی معاون علمی 
و فناوری ریاســت جمهوری، خداداد غریب پور رییس هیئت عامل ایمیدرو، 
حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل فوالد مبارکــه و تعداد کثیری از مدیران عامل 
شرکت های بزرگ معدنی و صنایع معدنی رســما آغاز به کار کرد.سرپرست 
وزارت صمت در مراسم افتتاحیه مرکز ایمینو گفت: بخش معادن با تحقیقات 
و نوآوری بیگانه نیســت و اقداماتــی در این زمینه انجام شــده که نمونه آن 
تاسیس یونیدرو است. با این حال باید سمت و سوی معادن بیش از گذشته 
به سمت نوآوری و تحقیقات پیش برود؛ در این زمینه دولت نیز مشوق خواهد 
بود   و در قانون معادن تخفیف هایی برای معدن کاران در نظر گرفته اســت که 
آن ها بتوانند هزینه موردنیاز تحقیقات خود را از حقوق دولتی پرداخت کنند.به 
گفته وی، فراخوان ایده های نو در بخش معدن همیشگی است و هرکس هر 
ایده ای در این بخش داشته باشد، می تواند آن را مطرح کند. همچنین حضور 
مدیران بزرگ فوالدسازی کشور در افتتاحیه ایمینو، همچون فوالد مبارکه، فوالد 
خوزستان و شرکت چادرملو نشان از توجه این شرکت ها به فناوری و دانش 
روز دارد.سرقینی گفت: وزارت صمت از این اقدام ایمیدرو حمایت می کند و 

می توان حساب بیشتری روی این بخش باز کرد.

نیاز اساسی ما دست یابی به فناوری نوین در 
بخش معدن و زمین شناسی است 

داریوش اسماعیلی، معاون معدنی وزارت صمت نیز در افتتاحیه مرکز ایمینو 
گفت: این اتفاق برای تعداد کثیری از نخبگان و کسانی  که آرزوی اداره شدن 
علمی کشور را در سر داشــتند یک اتفاق به یادماندنی خواهد بود.وی با اشاره 
به اینکه دکتر غریب پور به مباحث فناوری و علمی اهتمام بسیاری داشته اند، 
افزود: تنها با نوآوری، فناوری و به روز بودن می توان در عرصه رقابت باقی ماند 
و ما در زمین شناسی و معدن به شدت به فناوری نوین و به روز شدن نیازمندیم.

به دنبال ایجاد هاب فناوری هستیم 
خداداد غریب پور، رییس هیئت عامل ایمیدرو نیز در مراسم افتتاحیه مرکز 
ایمینو گفت: پنج مجموعه اســتارت آپی شــکل گرفته و در تالشیم یک هاب 
فناوری ایجاد شود و شرکت هایی مثل فوالد مبارکه، مس و فوالد خوزستان 
به این بخش ورود و از آن حمایت کنند.وی با اشاره به اینکه کشور در شرایط 
تحریمی به اقتصاد دانش بنیان نیاز دارد ادامه داد: جلوگیری از خام فروشی 
و بهره وری تولید به هر اندازه که امکان داشــته باشــد مهم است.غریب پور 
گفت: امیدواریم شرکت های بزرگ حمایت خود را از طرح ها و مجموعه های 
دانش بنیان اعالم کنند تا بتوانیم روند تبدیل شــدن به اقتصاد دانش بنیان را 

تسریع کنیم.

 به انقالب دیجیتالی در صنایع کشور امیدواریم
حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان گفت: خوشحالیم 
که اولین مرکز استارت آپی بخش معدن و صنایع معدنی افتتاح و راه اندازی 

شد و امید است که در روزهای آینده این مرکز به شــکوفایی برسد و بخش 
معدن و صنایع معدنی بتواند از فضای ایجادشده نهایت بهره را ببرد.وی ادامه 
داد: فوالد مبارکه اصفهان چند ماه پیش کلنگ زنی مرکز تحول دیجیتال را با 
همکاری دانشگاه تهران انجام داد که ظرف 8 ماه به بهره برداری خواهد رسید.

به گفته وی، این دومین مرکز نوآوری و دیجیتال است و امیدواریم با تداوم این 
اقدامات بتوانیم انقالب دیجیتال را در همه صنایع کشور ایجاد کنیم و درنهایت 
باعث افزایش بهره وری و سود بیشتر سهام داران و ارتقای فضای کسب وکار 

در همه بخش ها شویم.

حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از ایمینو 
مشاور عالی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در آیین افتتاح مرکز 
ایمینو نیز گفت: برخی کشــورها به سمت خام فروشــی رفته اند، اما در ایران 
می بینیم که رهبر معظم انقالب بر فاصله گرفتن از خام فروشی تاکید دارند؛ 
این مهم با کمــک فناوری در بخــش نفت و معدن محقق شــده و می توان 
از خام فروشــی جلوگیری کرد.کامبیز مهدی زاده همچنیــن گفت: در زمینه 
فعالیت های دانش بنیان و جدیــد اقداماتی انجام داده ایــم و دولت از این 
طرح ها به ویژه ایمینو حمایت می کند. وی تاکید کرد: در ایران به ویژه در بخش 
معدن باید به سمت نوآوری، علمی شدن و اکتشاف در عمق حرکت کنیم و به 

موضوع زمین شناسی پزشکی نیز اهمیت بیشتری بدهیم.

شرکت های بزرگ معدن و صنایع معدنی از استارت آپ ها حمایت کنند 
حسین منصوری، مدیر مرکز نوآوری معادن و صنایع معدنی ایران )ایمینو(، 
در آیین افتتاح این مرکز بــا ابراز امیدواری از راه انــدازی این مجموعه و آثار 
مثبت آن بر زیست بوم معدن کشــور گفت: برگزیدگان و فعاالن استارت آپی 
در ایمینو بر اساس جشنواره اینوماین که در سال ۹6 و ۹7  طی دو دوره برگزار 
شد، انتخاب شدند. در این روند در نهایت از میان 30 استارت آپ 5 استارت آپ 
برگزیده شد.به گفته وی، استارت آپ های انتخاب شده در این مجموعه اگر 
مورد حمایت شــرکت های بزرگ معدن و صنایع دســتی قرار بگیرند، شاهد 

اتفاقات خوبی در این بخش خواهیم بود.

 بهره برداری از مخزن ۲ هزار مترمکعبی و سیستم تله متری 
شبکه آب منطقه کویری جرقویه

با حمایت همه جانبه دولت و صنایع بزرگ کشور صورت گرفت؛
آغاز به کار نخستین مرکز نوآوری معادن و صنایع معدنی ایران

    آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت اول(

ابوالفضل توکلی- شهردار زاینده رود م الف:971087

شهرداری زاینده رود در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای طبق مشخصات زیر اقدام نماید:
1- موضوع مناقصه: پروژه آسفالت و ترمیم ترانشه های سطح شهر

2- مبلغ مناقصه: 5/224/000/000 ریال
3- انواع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی معتبر، واریز نقدی به حساب سپرده شهرداری زاینده رود 3100003610001 نزد بانک ملی شعبه 

زرین شهر به مبلغ 271/200/000 ریال
4- زمان، مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: در ساعت های اداری از مورخ ۹۹/6/17 لغایت ۹۹/7/3 در محل شهرداری زاینده رود می باشد

5- محل و مهلت تحویل پیشنهادات: دبیرخانه محرمانه شهرداری زاینده رود- تا روز شنبه مورخ ۹۹/7/5
6- محل و تاریخ گشایش پاکت ها: شهرداری زاینده رود، روز یکشنبه مورخ ۹۹/7/6 می باشد.

7- به پیشنهادات مشروط، مبهم، مخدوش، فاقد سپرده و گواهی تعیین صالحیت از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ترتیب 
اثر نخواهد شد.

8- برندگان اول تا سوم هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
۹- جزئیات مناقصه در اسناد مناقصه قید می گردد.

10- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
11- اطالعات بیشتر در سایت شهرداری به آدرس www.zayanderood.ir قابل مشاهده می باشد.

12- آدرس: شهر زاینده رود، بلوار سردار کریمی، جنب پل سلمان فارسی، شهرداری زاینده رود
تلفن تماس: 03152663857 

چاپ  دوم
شهرداری زاینده رود

همکار شما یک موفقیت بزرگ کسب کرده و از شما پیشی 
گرفته است؛ یک آشنا در خانواده توجه همه را به خود جلب 
کرده و باهوش تر از شما نشان می دهد یا اینکه دوستی به 
سرعت پله های موفقیت در زندگی را طی می کند که باعث 
می شود احســاس شکســت کنید و اینکه شما هیچ وقت 
موفق نمی شوید.آیا شما در همه این وضعیت ها آدم بدی 
هستید؟ ســوزان آ. دیوید، دکترای روان شناسی می گوید: 
کامال نه! احساسات قوی و شــدید فقط بخشی از زندگی 
هستند. مهم است چگونه تصمیم بگیرید این احساسات 
را کنار بگذارید و از آنها دور شــوید.دیوید، یک روان شناس 
در دانشکده پزشــکی هاروارد و یک سخنران TED است. 
او در حال مطالعه روی احساســات انســان ها و چگونگی 
تاثیرشان روی شخصیت آن هاســت. تحقیقات او نشان 
می دهد افرادی که دارای حس دلسوزی بیشتری نسبت به 
خود هستند؛ انگیزه و موفقیت بیشتری کسب می کنند.این 
 ،TED Ideas روان شناس در پست آخر وبالگ خود برای
نــکات کاربردی دربــاره چگونگی برخــورداری از مهربانی 
نســبت به خود یا به تعبیر دیگر دوســت داشتن خودمان 
ارائه داده است؛ به ویژه هنگامی که روحیه ما خراب است و 

احساس ضعف و شکست می کنیم.

سعی نکنید احساسات ناخواسته را کنار بزنید یا انکار کنید
دیویــو در TED Talk خود احساســات را بــه یک کیک 
شــکالتی تشــبیه می کند.تصور کنید یک کیک شــکالتی 
بسیار خوشــمزه در یخچال است. حاال ســعی کنید آن را 
نادیده بگیرد و بدان بی توجه باشــید. هرچه بیشتر تالش 
کنید؛ احتماال کمتر موفق خواهید شــد. احساســات هم 
چنین وضعیتی دارند.دیوید توضیح می دهد: »تحقیقات 
درباره سرکوب کردن عواطف و واکنش های هیجانی نشان 
می دهند وقتی نادیده یا کنار گذاشــته می شــوند؛ قوی تر 
خواهند شــد.« نادیده گرفتن و انکار احساســات به شما 
کمکی نخواهد کرد و برعکس اجازه می دهد آن ها شــما را 
کنترل کنند.احساســات خود را بپذیرید و تایید کنید؛ مهم 
خوب یا بد بودن این احساسات نیست؛ بلکه بپذیرید چنین 

احساسی دارید.
وارد حالت مراقبه شوید

دیوید ما را تشویق می کند که احساسات خود را به شکل یک 
داده )Data( نگاه کنیم. سعی کنیم منبع خشم، عصبانیت، 
اســترس و ناامیدی خــود را درک کنیم. بــا کنجکاوی به 
احساســات خود نزدیک شــوید و از خودتان بپرسید این 
احساس به شــما چه می گوید؟دفعه بعدی که درگیر یک 

احســاس چالش برانگیز شــدید؛ این مراقبــه را امتحان 
کنید. با خود بگویید: »من متوجه می شــوم که احساسم 
… )خودتان جای خالی را پر کنید(«.بــه عنوان مثال، در 
محل کار اســترس دارید. به جای اینکه به خودتان بگویید 
»اســترس دارم«؛ بگویید »متوجه می شــوم که استرس 
دارم.«این پذیرش به شما کمک می کند تا ببینید چرا این 
احساس به سراغ شما آمده اســت و قضاوت درباره آن را 

حذف می کند. در عوض، دنبال چرایی آن می روید.
از مراقبه به ترسیم پاسخ برسید

اگر بتوانید نفس عمیقی بکشــید و بعد بفهمید چه چیزی 
باعث این احساس شــده اســت؛ نیمی از راه را رفته اید.

دیوید می گوید وقتی بتوانید درباره احساسات و تجربیات 
خود کنجکاو شــوید؛ 50 درصد مســیر دلســوزی و ترحم 
نســبت به خودتان را پشت سر گذاشــته اید.اکنون سعی 
کنید بهترین اقدام را انجام دهید. پرسش بعدی که باید از 
خودتان بپرسید این است: »کدام کار و اقدام مرا به سوی 
ارزش هایم )اهدافم( ســوق می دهــد؟« وقتی در محل 
کار اســترس دارید؛ می تواند دالیل زیادی داشــته باشد. 
وقتی منبع استرس را شناسایی کنید؛ در گام بعدی باید به 

چگونگی رفع آن فکر کنید.

آشپزی

برگر فالفل ساده و گیاهی
مواد الزم : نخود پخته و شسته شده400 گرم،پیاز قرمز خرد شده 

یک عدد کوچک،سیر خرد شده یک حبه،برگ جعفری یک مشت،پودر 
زیره یک قاشق چای  خوری،گشنیز یک قاشق چای خوری،پودر چیلی یک 

دوم قاشق چای خوری،آرد ساده دو قاشق غذاخوری،روغن آفتاب گردان دو قاشق 
غذاخوری،نان پیتا تست شده ،سالسای گوجه فرنگی و ساالد سبز به مقدار الزم

طرز تهیه برگر فالفل: نخودها را پس از شست وشو، به مدت یک تا دو شبانه روز بخیسانید تا کامال نرم 
شده و نفخ آن ها گرفته شود. سپس می توانید نخود را آب کشی کرده و به همراه جعفری، زیره، گشنیز، 
پودر چیلی، آرد و مقداری نمک در غذا ساز بریزید و میکس کنید.ترکیب به دست آمده باید کامال صاف 
و یکدست باشد. سپس خمیر نخود را به چهار قسمت مساوری تقسیم کنید و با کمک دست هایتان 
آن ها را به شکل برگر در بیاورید.روغن آفتابگردان را داخل یک تابه نچسب ریخته و کامال گرم کنید، 
حاال به آرامی برگرهای فالفل را داخل روغن بیندازید و اجازه دهید تا سرخ شوند. برای هر طرف، 

سه دقیقه زمان الزم است تا به رنگ طالیی در بیایند.برگر فالفل شما آماده است! می توانید 
آن را به همراه سالسای گوجه فرنگی، نان پیتا تست شده و ساالد سبز سرو کنید.
چند نکته: استفاده از ادویه های دیگر یا سبزی های خشک، جز آن چه که در 

این دستور بود، به سلیقه شما برمی گردد.می توانید کنجد یا سایر 
دانه های روغنی را خمیر نخودتان اضافه کنید.

چگونه خود را دوست داشته باشیم؟

 خاویر باردم به »رییس خوب«
 رسید

 »گرگ ها« به »ملکوت«
 جایزه دادند

خاویر باردم به زادگاهش اسپانیا بازمی گردد تا در یک فیلم بلند 
سینمایی با عنوان »رییس خوب« نقش آفرینی کند.فیلم 
»رییس خوب« با بازی خاویر باردم به کارگردانی فرناندو لئون د 
آرانوآ و با تم های اجتماعی که در فیلم »دوشنبه ها در آفتاب« مورد 
توجه بود، ساخته می شود.»دوشنبه ها در آفتاب« فیلمی بود که سال 
2002 باردم جوان با بازی در آن به شهرت رسید. 

انیمیشن »ملکوت« ساخته فرنوش عابدی ،جایزه بهترین فیلم و 
بهترین موسیقی را از جشــنواره ازمیر ترکیه دریافت کرد. همچنین 
این انیمیشن جایزه ویژه جشــنواره »گرگ ها« از لیتوانی را نیز از 
آن خود کرد.امسال ششمین دوره جشــنواره »گرگ ها« بود که یک 
جشنواره بین امللی فیلم مســتقل است. این جشــنواره از 28 تا 30 
آگوست برابر با 7 تا ۹ شهریور برگزار شد.
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