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این روزهــا قلک محــک برای رســیدن به هزینــه دارو خیلی تــاش می کنــه. اما برای 
 نجات کودکان مبتا به ســرطان در مســیر ســختی قرار گرفته که نگرانی های زیادی داره.
 تا کمک و همراهی شما نباشــه، قد این قلک به تامین هزینه های سنگین دارو نمی رسه.
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بیروت و تل آویو در آستانه توافق ترسیم مرزی هستند
تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشــی ادعا کرد، توافق ترسیم مرزهای دریایی میان لبنان و این 
رژیم پس از دهم اکتبر حاصل خواهد شد.کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی مدعی شد، توافق 
ترسیم مرزی دریایی میان لبنان و رژیم اسراییل با نظارت سازمان ملل نزدیک است و پیش بینی 
می شود این توافق پس از دهم اکتبر انجام شود.در ادامه این گزارش ادعا شده، این اقدام »خطر 
اقدام نظامی علیه ســکوهای گاز« را کاهش می دهد و حزب ا...با ایــن موضوع به صورت ضمنی 
موافقت کرده است.تلویزیون رژیم صهیونیستی در ادامه اعالم کرد، تا کنون خالصه ای نهایی درباره 

نشانه گذاری مرزهای زمینی وجود ندارد و هنوز اختالفاتی در این زمینه میان دو طرف وجود دارد.

»بایدن« روسیه را به دخالت در انتخابات متهم کرد
نامزد حزب دموکرات انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا، در مصاحبه ای روسیه را به دخالت 
در انتخابات متهم کرد و مدعی شــد »والدیمیر پوتین« پیامد های این کار را خواهد دید.به نوشته 
خبر گزاری اســپوتنیک، بایدن در پاسخ به این پرسش که آیا روســیه در تالش است در انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا دخالت کند مدعی شد که »والدیمیر پوتین«، رییس جمهور روسیه برای 
این کار پیامد هایی را خواهد دید.وی در این مصاحبه گفت: »پیام من به والدیمیر پوتین این است که 
اگر من انتخاب شوم، وارد عمل خواهم شد، زیرا مسئله این است که این ]دخالت[ نقض حاکمیت 
ماست.« بایدن در ادامه مدعی شد: »من قبال نیز  گفته بودم و اکنون نیز بار دیگر می گویم که ترامپ 
خیلی عالقه دارد که والدیمیر پوتین همچنان همین راه را ادامه دهد. اما من به شما قول می دهم، 
به شما قول می دهم اگر پیروز شدم به دلیل دخالت در حاکمیت ما، پیامد هایی ]در انتظار پوتین[ 
خواهد بود.« این نخستین بار نیست که بایدن، علیه پوتین اتهام زنی می کند. وی پیش تر مدعی 

شده بود که طی مبارزات انتخاباتی در مقابل پوتین خواهد ایستاد. 

ژاپن برای دیدار با رهبر کره شمالی اعالم آمادگی کرد
نخست وزیر ژاپن در پیامی خطاب به مجمع عمومی ســازمان ملل متحد اعالم کرد که آماده است تا 
بدون هرگونه پیش شرطی با رهبر کره شمالی دیدار کند.»یوشیهیده سوگا« نخست وزیر جدید ژاپن 
روز جمعه در یک پیام ویدئویی خطاب به مجمع عمومی سازمان ملل متحد اظهار داشت: »به عنوان 
نخست وزیر جدید ژاپن، آمادگی دارم که با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی بدون هرگونه شرطی دیدار 
کنم«.سوگا در ادامه گفت: »برقراری یک رابطه سازنده میان ژاپن و کره شمالی نه تنها به سود دو طرف 
خواهد بود، بلکه به میزان زیادی به صلح و ثبات در منطقه کمک خواهد کرد«.در حال حاضر، هیچگونه 
روابط دیپلماتیک میان دو کشور برقرار نیست؛ با این حال ژاپن- کره شمالی پیرامون ربایش شهروندان 

ژاپنی در دهه های ۷۰ و ۸۰ میالدی و همچنین برنامه هسته ای پیونگ یانگ گفت وگو کرده اند.

کمک های اعراب به فلسطینی ها ۸۵ درصد کاهش یافته است
پایگاه خبری »العربی الجدید« همزمان با اقدامات دولت های عربی در راســتای سازش با رژیم 
صهیونیســتی، گزارش داد که کمک های مالی کشــورهای عربی به فلســطینی ها در سال جاری 
میالدی ۸۵ درصد کاهش یافته است.هرچند کاهش کمک های مالی به فلسطینی ها مصادف با 
بحران ناشی از شیوع »ویروس کرونا« شده، اما بی ربط با توافق سازش اخیر برخی کشورهای عربی 
با رژیم صهیونیستی نیســت. کاهش کمک های مالی اعراب به فلسطینی ها با افت حمایت های 
خارجی نیز همراه شده که متعاقبا درآمدهای تشکیالت خودگردان را به میزان ۷۰ درصد در مجموع 
پایین آورده است.این پایگاه خبری به نقل از »ریاض المالکی« وزیر خارجه تشکیالت خودگردان 
فلسطین نوشت که کشورهای عربی در تحقق وعده خود به منظور تامین سرمایه حدود ۱۰۰ میلیون 

دالری برای  رام ا...ناکام ماندند.  

روحانی دومین گزینه پیشنهادی خود برای وزارت صنعت، معدن و تجارت را  به مجلس معرفی کرد؛

  وزیر پیشنهادی صمت، این بار از کرمان می آید
سه شنبه هفته قبل حسن روحانی، رییس  علیرضا کریمیان
جمهور پس از هفته ها کــش و قوس و 
انتقاد سیاسیون گزینه رسمی خود برای تصدی پست وزارت صمت را 
برای دومین بار به مجلس معرفی کــرد. روحانی طی نامه ای علیرضا 
رزم حســینی، استاندار ســابق کرمان و خراســان رضوی را به عنوان 
دومین گزینه پیشنهادی خود برای وزارت صنعت، معدن و تجارت به 
مجلس معرفی کرد. این نامه در جلسه روز چهارشنبه ۲ مهر قوه مقننه 
اعالم وصول شد و قرار است جلسه رای اعتماد روز سه شنبه این هفته 

برگزار شود.
 هر چند گزینه اول روحانی برای پست وزارت صنعت معدن و تجارت 
به مذاق مجلســی ها خوش نیامد و به آن رای اعتماد ندادند؛ اما این 
بار نمایندگان ســیگنال های مثبتی برای رای اعتماد به رزم حسینی 
مخابره کرده اند با اینکه این کاندیدا نیز بدون حاشــیه نبوده اســت. 
رزم حســینی  از ســوی برخی از اعضای مجلس متهم به دو تابعیتی 
بودن است هر چند این مســئله پس از مطرح شدن از سوی مجتبی 
ذوالنوری، رییس کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
تکذیب شــد؛ اما برخی از نمایندگان مانند محمــود احمدی بیغش 
نماینده شــازند در مجلس گفته اســت که قطعا نمایندگان روی این 
موضوع حساسیت خواهند داشــت و مراجع ذی صالح در این زمینه 
استعالمات الزم را اخذ خواهند کرد و اگر اثبات شود که وزیر پیشنهادی 
دارای تابعیت مضاعف است قطعا به وی رای نخواهند داد ،چون این 

موضوع خط قرمز آنهاست. 
حاشــیه دیگر البته مربوط به مســئله آمدن یا نیامدن رییس جمهور 
برای گرفتن رای اعتماد رزم حسینی است مســئله ای که دفعه قبل 
اتفاق نیفتاد و برخی معتقدند یکی از اصلی ترین علل عدم رای اعتماد 
همین ناراحتی مجلسی ها از عدم حضور روحانی در صحن علنی بوده 
است . هنوز معلوم نیست آیا این بار روحانی شخصا به مجلس می آید 
یا نماینده ای برای معرفی رزم حسینی به بهارستان خواهد فرستاد.با 
وجود انتقادات و مخالفان دولت در مجلس اما بسیاری از نمایندگان 
از جمله اعضای کمیســیون اقتصادی می گویند رزم حســینی با رای 

باالیی از مجلس به منصب وزارت خواهد رسید.
 بر این اســاس محمدرضا پور ابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی 
مجلس در گفت و گویی اعالم کرده با توجه به شــناختی که از سابقه 
آقای رزم حسینی دارم حمایت خودم را از ایشان اعالم می کنم. آقای 
رزم حسینی در دوران دفاع مقدس جانشین سردار سلیمانی فرمانده 
لشکر ثارا... بوده که ما هم تجربه حضور در محضر ایشان را داشته ایم. 

بعد از دفاع مقدس هم تالش ایشــان همواره  برای توسعه و آبادانی 
کشــور بوده اســت.نماینده کرمان افزود: حضور ایشــان در دولت و 
استانداری کرمان به اذعان مجمع نمایندگان استان کرمان مثبت بوده 
همان گونه که این عملکرد در استانداری خراسان رضوی هم بر اساس 

گزارش های نمایندگان این استان قابل دفاع است. 
به گفته پورابراهیمی، گزینه پیشنهادی برای وزارت صمت یک نیروی 
جهادی با قدرت ابتکار و ابداع و اشراف در حوزه های صنعت و تجارت 
و بازرگانی است. همچنین علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس شورای اسالمی هم  با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف 
تصدی وزارت صمت گفت: نظر بنده این اســت کــه مجلس به وزیر 
پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت رای اعتماد می دهد.وی با اشاره به 
ضرورت های کشور اظهار داشت: رفع مشکالت معیشتی مردم و برخی 
مســائل اقتصادی مانند جهش تولید از جمله اولویت هایی به شمار 

می رود که باید مدنظر دولت و مجلس قرار گیرد. 
به نظر می رســد این بار دولت هم تالش بیشــتری برای نزدیکی به 
مجلس برای تایید رزم حســینی دارد بر همین اســاس اعالم شده 
وزیر پیشــنهادی صمت برای گفت وگو به فراکسیون انقالب اسالمی 
خواهد رفت. نایب رییس اول فراکســیون انقالب اســالمی مجلس 

 نیز  از بررســی برنامه های پیشــنهادی وزیر صنعت، معدن و تجارت 
 خبــر داد.حجت االســالم ســیدمحمدرضا میرتاج الدینــی افزود: 
 این جلســه در محل کمیســیون تلفیق با حضور آقای رزم حســینی، 
 وزیر پیشــنهادی صنعــت، معدن و تجــارت برگزار می شــود و بعد

 از شــور با اعضای شــورای مرکزی فراکســیون تصمیم ما در قالب 
بیانیه ای اعالم خواهد شــد.مجتبی یوسفی، ســخنگوی فراکسیون 
جبهه نیروهای انقالب اسالمی مجلس شــورای اسالمی نیز ، با بیان 
اینکه برنامه ریزی هایی انجام شده تا در هفته جاری وزیر پیشنهادی 
صمت در فراکســیون حضور پیدا کند، گفت: قرار اســت رزم حسینی 
برنامه های خود را در جلسات فراکســیون ارائه کند و پس از آن جمع 
بندی در فراکسیون داشته باشــیم.وی ادامه داد: پس از جلسات با 
وزیر پیشــنهادی صمت، نمایندگان عضو فراکســیون نظرات خود را 
اعالم خواهند کرد و پس از آن فراکســیون درباره رای اعتماد به وزیر 

پیشنهادی صمت موضع خود را اعالم خواهد کرد .
 حال بایــد دیــد آیا تــا روز ســه شــنبه صــدای مخالفــت های 
نماینــدگان در مورد ایــن گزینه دولــت خاموش خواهد شــد یا دِر 
 مخالفــت نماینــدگان با دولــت روحانــی همچنان بر یک پاشــنه 

خواهد چرخید.

یک رسانه صهیونیست ادعا کرد در سایه شکست 
آمریکا در محافل بین المللی در مقابل ایران و عدم 
همراهی جامعه جهانی با خواسته های واشینگتن، 
کاخ ســفید گزینه نظامی را مجددا روی میز قرار 
داده است. »ران ادلیســت« در یادداشتی که در 
روزنامه صهیونیستی »معاریو« منتشر کرد به نقل 
از مایک پمپئو وزیر امور خارجــه آمریکا ادعا کرد، 
وزیر آمریکایی این هفتــه مجددا تاکید کرد دولت 
فعلی آمریکا، ایران را تهدیدی برای جهان می داند 
که می تواند عامــل مهمی هم بــرای تاثیرگذاری 
بر فضای مبــارزات انتخابات ریاســت جمهوری 
آمریکا محسوب شــود.به اعتراف معاریو، ادعای 
آمریکا این اســت که تهران تا پایان ســال جاری 
میالدی ظرفیت دســتیابی به مــواد رادیواکتیو را 
پیدا خواهد کرد. البته در حالی این مسئله مطرح 

می شــود که آمریکا هیچ دلیلی بــرای اثبات این 
ادعا در اختیار ندارد.به نوشــته این روزنامه چاپ 
فلسطین اشــغالی، تا به امروز سازمان ملل متحد 
یا کشــورهای امضاکننده توافق نامه هســته ای با 
ایران، این گام آمریکا را تایید نکرده اند.نویسنده در 
بخش دیگری از این یادداشت می نویسد: ایرانی ها 
منتظر نتایج انتخابات آمریکا هستند. با استناد به 
آنچه که در روزنامه نیویورک تایمز منتشــر شــده، 
سرویس های اطالعاتی به این نتیجه رسیده اند که 
مسئوالن ایرانی خویشــتن داری را بهترین راهکار 
برای ضربــه زدن به ترامــپ در انتخابات پیش رو 
تشــخیص داده اند.به زعم نویسنده، با اینکه ایران 
اطمینان دارد اسراییل در انفجار نطنز دست داشته 
است، اما ترجیح می دهد فعال هیچ طرفی را در این 
رابطه متهم نکند.نویسنده که روزنامه او را تحلیلگر 

نظامی خوانده است در پایان یادداشت خود ادعا 
می کند: هرچه احتمال پیروزی جــو بایدن نامزد 
دموکرات افزایش پیــدا می کند و یأس در صفوف 
بلوک ترامپ گستره بیشتری می یابد، خطر اجرای 
گزینه حملــه بــه پایگاه های ایــران در طول خط 
ســاحلی در خلیج فارس نیز شــدت می گیرد )به 
خصوص که ایاالت متحده یک ناو هواپیمابر را هم 
چند روز پیش به این منطقه اعزام کرد(، در حالی 
که از سوی دیگر احتمال همکاری اسراییل در این 

عملیات هم بیشتر می شود.

واکنش روزگزینه نظامی علیه ایران به روی میز بازگشته است؟

وز عکس ر

اعتصاب غذای 
یک پناهجوی 

جوان افغانستانی 
در اسکاتلند

 »عبدالصافی« یک پناهجوی 
بیــرون  در  افغانســتانی 
ســاختمان وزارت کشــور در 
شهر »گالسکو« اسکاتلند در 
اعتراض به انتظار ۱۲ ســاله او 
برای دریافت حــق اقامت و 

شهروندی اعتصاب کرد.

 عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس:
 طرح های تقسیمات کشوری به بعد از انتخابات 1400

 موکول شد
 عضو کمیسیون شــوراها و امور داخلی مجلس گفت: کلیه طرح های تقسیمات کشوری به بعد از 
انتخابات ریاست جمهوری ۱4۰۰ موکول شد.ابوالفضل ابوترابی ، درباره طرح مجلس برای تشکیل 
استان های جدید در کشور،  اظهار داشــت: بنا به درخواست وزارت کشور کلیه طرح های تقسیمات 
کشوری مسکوت شد.عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس خاطرنشان کرد: تنها طرحی که 

فعال اعالم وصول شده طرح استان گلساران است که طراح طرح نیز سیدجواد ساداتی نژاد است.

میانجی گری کویت برای رفع تنش ایران و کشورهای عربی
نخست وزیر کویت طی سخنانی که در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد بیان کرد ، خواستار 
آغاز گفت وگو میان تهران و کشــورهای عربی خلیج فارس برای رفع تنش و کاهش درگیری ها در 
منطقه شد.شیخ صباح الخالد الصباح، نخست وزیر کویت که در غیاب امیر این کشور و به صورت 
اینترنتی سخن می گفت، خواستار انجام اقدامات جدی برای ایجاد اطمینان بین کشورهای خلیج 
فارس و همکاری برای رفع تنش در منطقه شد. وی اظهار داشــت: کویت بار دیگر خواستار انجام 
اقدامات جدی تهران بــرای ایجاد اعتماد متقابل به منظور شــروع گفت وگو مبتنــی بر احترام به 

حاکمیت کشورها و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر است .

بازگشت نزدیک به 4۸0 هزار مهاجر افغان به کشورشان 
سخنگوی وزارت مهاجران و باز گشت کنندگان افغانستان، گفت: از آغاز سال  جاری تاکنون، بیش از 
۵۰۰ هزار نفر از کشورهای دیگر به افغانستان بازگشته اند که نزدیک به 4۸۰ هزار آن از ایران برگشته اند.

با این حال، اما وزارت امور مهاجران و بازگشــت کنندگان افغانستان، اعالم کرده که میزان بازگشت 
مهاجران از ایران و پاکستان در ســال جاری نسبت به سال گذشــته، کاهش چشمگیری داشته 
است.»عبدالباســط انصاری«،  به روزنامه صبح کابل گفت که از آغاز سال  جاری تاکنون، بیش از 
۵۰۰ هزار نفر از کشورهای دیگر به افغانستان بازگشته اند که نزدیک به 4۸۰ هزار آن از ایران هستند.

این درحالی است که سال گذشته، همزمان با شیوع ویروس کرونا در ایران، شمار بازگشت کنندگان 
شهروندان افغانستان، از این کشور به صورت چشــمگیری افزایش یافته بود؛ تنها چند هفته پس 
از شروع شــیوع کرونا در ایران، بیش از ۲۱۰ هزار مهاجر افغانســتانی از ایران به این کشور بازگشته 
بودند.علت بازگشت داوطلبانه افغانســتانی ها در روزهای نخست سال جاری از ایران و پاکستان، 
گسترش شیوع ویروس کرونا و  مداوا نشدن افغانســتانی های مبتال به ویروس کرونا در این دو 

کشور اعالم شد.

تاکید رییس جمهور ونزوئال بر تداوم همکاری  با ایران
رییس جمهوری ونزوئال بر تداوم همکاری های کشورش با ایران، روســیه و چین به ویژه در امور دفاعی 
تاکید کرد. نیکالس مادورو خاطر نشان کرد که به رغم طرح های کشورش برای توسعه بومی سامانه های 
تسلیحاتی، کاراکاس همزمان به همکاری های دفاعی با ایران، روسیه و چین ادامه خواهد داد.وی افزود: 
»ما هر آنچه برای ساخت سیستم های تســلیحاتی به صورت بومی الزم است، در اختیار داریم. در عین 
حال به همکاری ها با روسیه، چین و ایران ادامه خواهیم داد. ما همچنان از سوی این کشورها کمک های 
 مرتبط با امور تکنولوژی، تسلیحاتی و راهبردی دریافت خواهیم کرد و همزمان در راستای مستقل بودن
  نیز حرکت می کنیم«.ونزوئال روابط نزدیکی با ایران، روســیه و چین در حوزه های مختلف به ویژه امور
  دفاعــی داشــته  و آمریکا اخیــر تحریم هــای بیشــتری را علیه مادورو بــه دلیل همــکاری هایش

 با ایران اعمال کرده است.

کافه سیاست

سخنگوی وزارت امور خارجه:

دخالت در امور داخلی 
ایران غیرقابل قبول است

ســخنگوی وزارت امــور خارجــه هرگونــه 
سوءاستفاده از سازوکارهای حقوق بشری و 
دخالت در امور داخلی کشــورمان را غیرقابل 
پذیرش دانست. سعید خطیب زاده در واکنش 
به بیانیــه اتحادیه اروپایی در شــورای حقوق 
بشر اظهار داشت: جمهوری اســالمی ایران، 
اقدام اتحادیه اروپا در ارائه بیانیه مشترک در 
شورای حقوق بشــر را غیرقابل قبول می داند.

وی، ارائه این بیانیه با رویکردی گزینشــی و 
بی پایه را فاقد ارزش و اعتبار دانســت و آن را 
در مغایرت بنیادین با رهیافت ارتقایی حقوق 
بشر ارزیابی کرد.سخنگوی وزارت امور خارجه، 
هر گونه سوء اســتفاده از سازوکارهای حقوق 
بشــری و دخالت در امور داخلی کشورمان را 
غیرقابل پذیرش دانست و تاکید کرد: این اتفاق 
جدیدی نیست که برخی کشورهای اروپایی در 
مقابل بزرگ ترین نقض های حقوق بشــری 
خود و هم پیمانان شــان بی تفاوت و ساکت 
هســتند. آنان در فروش میلیاردها دالر سالح 
برای کشتار مردم بی دفاع یمن به عربستان و 
دیکتاتورهای منطقه با یکدیگر رقابت می کنند. 
ســرکوب معترضان، قتــل سیاه پوســتان، 
قتل عام اقلیت هــا به ویژه مســلمانان، آزار و 
اذیت و شــکنجه زندانیان و تحت فشار قرار 
دادن مهاجریــن در داخل مرزهــای اتحادیه 
را اجــرای قانون تلقی می کننــد، اما همزمان 
اجرای اقدامــات قضایی بر اســاس قوانین 
کیفری توسط دادگاه صالحه در دیگر کشورها 
را نقض حقوق بشــر می نامند.خطیب زاده در 
ادامه افزود: این استاندارد دوگانه، نشان دهنده 
نبود صداقت این گروه از کشورها در حمایت از 
حقوق بشر و اســتفاده سیاسی از این مفهوم 
است.سخنگوی دســتگاه سیاست خارجی 
در پایان تصریح کرد: توســعه و ارتقای حقوق 
بشر در ســطح ملی، منطقه ای و بین المللی 
در چهارچوب تعهــدات مذهبی و پای بندی به 
قانون اساســی و قوانین داخلی و معاهدات 
بین المللی، از اولویت های دائمی جمهوری 

اسالمی ایران بوده است. 

بین الملل

شهرداری بادرود در نظر دارد بر اساس مصوبه شورای اسالمی شهر، طی تشــریفات مزایده عمومی و حسب ضوابط و مقررات آیین نامه مالی شهرداریها، یک قطعه زمین به شماره 349 واقع در 
شهرک آزادگان با کاربری مسکونی را به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان، اشخاص حقیقی و  حقوقی درخواست می گردد از تاریخ 99/۰۷/۰6 جهت بازدید از محل مورد نظر و دریافت اسناد شرکت 

در مزایده به شهرداری مراجعه نمایند.

آگهی مزایده

مجید صفاری- شهردار بادرودم الف:1001329

نوبت اول

۱- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهی حداکثر به مدت ۱۰ روز می باشد.
۲- هزینه انتشار آگهی و هزینه کارشناسی برعهده برنده مزایده می باشد.

3- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
4- برند گان اول و دوم و سوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

۵- پیشنهاد دهندگان میبایست ۵ درصد مبلغ پایه زمین مورد نظر را تحت عنوان سپرده شرکت در مزایده 
بصورت ضمانت نامه بانکی یا اسناد خزانه و یا فیش نقدی به حساب شماره ۱۰66۸۲۱9۰۰۱ نزد بانک ملی 

بادرود واریز و ضمیمه پیشنهاد خویش نمایند.
6- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

آدرس۵ درصد سپرده شرکت در مزایدهقیمت کارشناسیمساحت )مترمربع(شماره قطعه زمینردیف

شهرک آزادگان- خیابان عرفان ۷4/۲۵۰/۰۰۰9 ریال۵/۵۰۰/۰۰۰ ریال۲۷۰ مترمربع۱349
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مدیر کل امور مالیاتی اصفهان:

حمایت از واحدهای فناوری و موسسات دانش بنیان 
ضروری است

مدیر کل امور مالیاتی اصفهان اظهار داشت: حمایت از واحدهای فناوری و موسسات دانش بنیان امری 
ضروی و انکار ناپذیر است.مهدلو، تصریح کرد: بسته حمایتی اداره کل امورمالیاتی از واحدهای فناوری 
مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی استان تهیه شــد و هدف از تدوین این بسته ایجاد فضای مناسب 
برای واحدهای فناوری وکسب و کار به منظور حمایت از تولیدات آنها و تسهیل و تسریع در امور مالیاتی 
واحدهای فناوری اعم از رسیدگی به پرونده ها و پاسخ دهی مناسب خواهد بود.وی افزود: حمایت از 
واحدهای فناوری و موسسات دانش بنیان امری ضروی و انکار ناپذیر است و به منظور ایجاد ساز و کار 
مناسب جهت بررسی معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی جهت واحدهای فناوری و در راستای فرهنگ 
سازی و اطالع رسانی مالیاتی، اداره کل امور مالیاتی استان آماده برگزاری همایش و دوره های آموزشی 
بر اساس درخواست شهرک علمی و تحقیقاتی است.مدیرکل امور مالیاتی اصفهان خاطرنشان کرد: به 
منظور رفع مشکالت شرکت  ها و موسسات دانش بنیان و ایجاد وحدت رویه و تکریم ارباب رجوع مقررشد، 
نسبت به تشخیص مالیات پرونده های واحدهای فناوری براساس رسیدگی به دفاتر ،اسناد ومدارک 

مثبته وبا رعایت آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها وموسسات دانش بنیان اقدام  شود.

افزایش قیمت کود،گریبان گیر کشاورزان اصفهان
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: افزایش چند برابری قیمت کودهای 
فسفاته و ازته، موجب نگرانی کشاورزان اصفهانی برای کشت پاییزه شده است.اصغر رستمی با اشاره به 
افزایش چند برابری کود فسفاته اظهار داشت: با تخصیص ارز نیمایی و حذف یارانه، افزایش قیمت در کود 
شیمیایی حاصل شده که موجبات نگرانی کشاورزان را برای کشت پاییزه به همراه داشته است.وی افزود: 
افزایش چند برابری قیمت کودهای شیمیایی به خصوص کود فسفاته که به کشور وارد می شود، نقش 
موثری در تولید محصوالت کشاورزی خواهد داشت.معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی 
اصفهان با اشاره به اینکه کشور در تامین کودهای ازته خودکفاست، تصریح کرد: از آنجا که کودهای فسفاته 
و پتاسه که در مراحل میانی کشت مورد نیاز کشاورزان خواهد بود وابسته به واردات است نمی توان آن را از 

ارز ۴۲۰۰ خارج کرد چراکه هزینه تامین کود شیمیایی برای کشاورزان سنگین خواهد شد.

نماینده مردم فالورجان در دیدار با وزیر نیرو:

حقابه کشاورزان غرب و شمال استان اصفهان پرداخت شود
عضو هیئت رییسه مجلس در جریان دیدار با رضا اردکانیان خواستار پرداخت حقابه کشاورزان غرب و 
شمال استان اصفهان شــد که وزیر نیرو در این خصوص قول مساعد داد.موسوی الرگانی در این دیدار 
ضمن دفاع از حقوق کشاورزان مظلوم حوزه زاینده رود، بر لزوم اجرای طرح های انتقال آب به زاینده رود 
تاکید کرد.نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای اسالمی همچنین با اشاره به عدم پرداخت حقابه 
کشاورزان غرب و شمال استان اصفهان )شامل شهرســتان های فالورجان، نجف آباد، خمینی شهر، 
لنجان، شاهین شهر، برخوار و مبارکه( خواستار پرداخت این حقابه ها شد و از مقام عالی وزارت خواست 
تا از بخش نگری استاندار و مسئوالن اســتان اصفهان، جلوگیری کند.وی با اشاره به پر کردن چاه های 
کشاورزی کشاورزان شهرستان فالورجان توسط مسئوالن آب منطقه ای استان اصفهان و همچنین عدم 
توجه مسئوالن استانی به اتفاقات صورت گرفته در منطقه قلعه سرشیر پیربکران، خواستار اجرای عدالت در 
شهرستان فالورجان شد.عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی همچنین با اشاره به برخی مصوبات 
دیگر این دیدار، خاطرنشان کرد: اخذ اعتبار الزم جهت جابه جایی تیرهای فشار قوی و ضعیف از وسط 
معابر شهرستان، اخذ اعتبار الزم جهت اجرای طرح های فاضالب شهرهای قهدریجان، پیربکران، کلیشاد 
و سودرجان، ابریشم، بهاران، ایمانشهر و زازران، لزوم تعیین تکلیف   تکمیل پروژه فاضالب روستاهای 

طاد و سهروفیروزان از دیگر مصوبات این نشست بود.

 بر اساس وعده متولیان، پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان آبان ماه تکمیل و افتتاح خواهد شد؛

تحقق  رویای سی ساله!

تالش جهت راه اندازی پروژه ساخت بنای  مرضیه محب رسول
نمایشــگاهی در اصفهان، رویایی ســی 
ســاله اســت که بیش از دو دهه از وعده ها و تالش های مســئوالن 
استانی و شــهری برای راه اندازی آن می گذرد. سال 99 اما قرار است 
آغازی بر پایان ساخت و ســازها در اولین فاز آن و بهره برداری از این 
شهرک نمایشگاهی باشد. پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان که قرار است 
استان را در صدر صنایع نمایشــگاهی ایران قرار دهد بر اساس وعده 
متولیان آن آبان ماه تکمیل و افتتاح خواهد شد. چند سالی است که 
مسئوالن اســتانی وعده می دهند که با راه اندازی این مکان، فرصت 
های زیادی پیش روی اقتصاد استان خواهد بود؛ اما سوال این است 
که نمایشگاه بین المللی اصفهان چه کمکی می تواند به اقتصاد استان 
اصفهان بکند، آن هم در شرایطی که صنعت تولید و رشد اقتصادی در 

استان با چالش های زیادی روبه رو است. 
برای رسیدن به پاسخ این پرسش باید توجه داشت که  نمایشگاه در 
واقع یک پایگاه بــزرگ جهت تبادل اطالعات ، حرکت به ســوی یک 
اقتصاد باز و رو به رشد و جهش صادراتی است. حضور در نمایشگاه ها 
در اقتصاد به هــم تنیده امروز می تواند فرصت های ســرمایه گذاری 
و توســعه تولید را رقم بزند ضمن اینکه حضور در نمایشــگاه یکی از 

مهم تریــن ابزارهای بازاریابی و شــناخت بازارهای جدیــد و ارزیابی 
بازارهای موجود و نوعی خود ارزیابی از وضعیت حضور هر مجموعه در 
بازارهای داخلی و خارجی است. در همین رابطه برپایی نمایشگاه در 
اکثر کشورهای دنیا با هدف توسعه صادرات و تسخیر بازارهای جهانی 
صورت می گیرد.نمایشگاه ها اکنون به ابزار بسیار مهمی برای نمایش 
تولیدات به مصرف کننده داخلی و خارجی و ارائه راهکارهای مناســب 
جهت تولیدات بیشتر و پیشــنهاداتی به مصرف کنندگان و تجار تبدیل 
شده اند. همچنین به عنوان محل مناسبی برای تبادل اطالعات علمی، 
بازرگانی و تجاری و نیز رقابت شــرکت هــای مختلف نقش کلیدی و 
مهمی دارند. همین موضوع باعث می شــود که تولیدکنندگان به نقاط 
ضعف تولیدات خود بیشتر  پی ببرند و در رقابت با محصوالت شرکت 
های رقیب متوجه نواقص خود شــده و در جهت رفع یا کمرنگ کردن 
آنها گام بردارند. این مسئله البته در شــرایط نابه هنجار کرونایی این 
روزها شاید به ســختی امکان تحقق پیدا کند؛ اما مسلما این شرایط 
پایدار نیســت و اقتصاد هم نیاز به برنامه ریزی طوالنی مدت دارد. هر 
چند صنعت نمایشگاهی نیز این روزها دوران رکود و تعطیلی را تجربه 
می کند؛ اما این بخش هم مانند سایر بخش های صنعت و تولید نیاز  
به روز آوری و همراهی با این شــرایط دارد. در همین خصوص وجود 

فضای اســتاندارد و نزدیک به نرم های بین المللی می تواند در رونق 
دوباره این صنعت و کمک به زیر مجموعه های آن نقش زیادی داشته 
باشد. آنگونه که فعاالن اقتصادی اصفهان می گویند امیدهای زیادی به 
افتتاح و رونق صنعت نمایشگاهی اصفهان وجود دارد تا شاید بخشی 
از افول صنعتی در استان جبران شــود. حتی برخی معتقدند برپایی 
نمایشــگاه های بزرگ بین المللی و منطقــه ای در اصفهان می تواند 
سرنوشت اســتان را تغییر دهد. عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی 
اصفهان گفته اســت امیدواریم آبان امسال نخســتین نمایشگاه در 
محل جدید نمایشگاه های اصفهان برگزار شــود که قطعا برپایی این 
رویداد، سرنوشت اقتصادی اصفهان را تغییر می دهد.احمد خوروش 
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان  با تاکید بر اینکه اصفهان 
به عنوان یکی از شــهر های اقتصادی بعد از تهران، مرکز تجارت کشور 
محسوب می شود و بزرگ ترین تجار و واحد های تولیدی و صنعتی در 
استان جمع شــده اند، گفت: به همین منظور زیرساخت های بسیاری 
برای حوزه تجارت فراهم شده و اصفهان به عنوان استانی صادرات محور 
فعالیت می کند. وی با تاکید بر اینکه نمایشــگاه نقش مهمی در ارائه 
خدمات و همچنین تابلویی برای شــهر و تمام صنایع اصفهان است، 
افزود: با سرمایه گذاری قابل توجهی که طی سال های اخیر انجام شده، 
نمایشگاهی در خور  جایگاه این شهر ساخته می شود و امیدواریم طبق 
برنامه ریزی ها در آبان امسال نخستین نمایشگاه در محل جدید برگزار 
شود و بتوانیم تابلویی از فعالیت های اقتصادی خود را به صورت کامال 
مدرن به نمایش بگذاریم.وی تاکید کرد: زمانی که نمایشگاه به سمت 
بهبود وضعیت  اقتصادی برود، تاثیر موثری در اصفهان خواهد داشت؛ 
چرا که اصفهان شهر گردشگری و صنعتی با قدمتی بسیار باالست و به 
طور قطع برپایی رویداد نمایشــگاه در محل جدید می تواند سرنوشت 

اصفهان را تغییر دهد.
رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه در دنیا 
رشد شهری وابسته به اقتصاد آن اســت، تاکید کرد: به طور قطع تمام 
دستاورد های اقتصادی، صنعتی و تجاری در محل نمایشگاه به نمایش 
گذاشته می شود و به مرور شاهد تغییراتی در اقتصاد اصفهان خواهیم 
بود. خوروش با اشاره به شــیوع کرونا، گفت: در حال حاضر با رعایت 
کامل شیوه نامه های بهداشتی، تولید و صنعت کشور در حال فعالیت 
است تا اقتصاد کشور از نفس نیفتد و با توجه به اراده مدیریت استان 
و مسئوالن اصفهان در راه اندازی هر چه سریع تر نمایشگاه، امیدواریم 
در آینده ای نزدیک شاهد تاثیر مثبت این نمایشگاه بزرگ در معیشت 

مردم شهر باشیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان 
گفت: اولین ایده اجرایی طرح عرضه اولیه )IPO( صد 
شرکت کارآفرین در بازار سرمایه در کانون کارآفرینی 
مطرح شــد و ما معتقدیم که با اجرای این طرح یک 
تحول اساسی اقتصادی در حوزه شرکت های کوچک 
و متوســط )SME ها ( ایجاد می شود.سید حسن 
قاضی عسگر در حاشیه نشســت خبری عرضه اولیه 
صد شرکت کارآفرین در بازار سرمایه به رسالت کانون 
کارآفرینی استان اصفهان اشــاره کرد و گفت: ما یک 

کارگروه اشتغال و ســرمایه گذاری در استان داریم و 
وظیفه این کارگروه این اســت که در حوزه اشتغال و 
سرمایه گذاری ایده بدهد. ذیل این کارگروه یک کانون 
کارآفرینی تشکیل شد که رسالت اصلی آن شناسایی 
و رتبه بندی کارآفرینان اســت و برای آن یک شــیوه 
نامه طراحی شده است که این شیوه نامه »شناسایی 
و رتبه بندی کارآفرینان« برآیند افــکار، عقاید و آرای 
ده ها اندیشمند، فعال اقتصادی، مجربین حوزه های 
مختلف کسب و کار است که طی پنج سال و در صدها 
نشست و گفت وگو به دست آمده است.قاضی عسگر 
در ادامه به ایده شــکل گیری عرضه اولیه صد شرکت 
کارآفرین در بازار ســرمایه اشــاره کرد و گفت: اولین 
ایده اجرایــی طرح عرضه اولیه )IPO( صد شــرکت 

کارآفرین در بازار ســرمایه در کانون کارآفرینی مطرح 
شــد و ما معتقدیم که با اجرای این طرح یک تحول 
اساســی اقتصادی در حوزه شــرکت های کوچک و 
متوسط )SME  ها ( ایجاد می شود و امیدواریم تامین 
مالی این شرکت ها از طریق این طرح انجام شود و در 
حوزه کارآفرینی هم شاهد گسترش و ایجاد اشتغال 
در اســتان باشــیم.معاون هماهنگی امور اقتصادی 
اســتانداری اصفهان در ادامه به ارزش اسمی سهام 
قابل عرضه اولیه این شرکت ها پرداخت و گفت: پیش 
بینی اولیه ما این است که مجموع ارزش اسمی سهام 
قابل عرضه اولیه صد شرکت، بیست هزار میلیارد ریال 
و ارزش به قیمت عرضه اولیه صــد هزار میلیارد ریال 

برآورد شده است. 

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان خبر داد:

تحول اقتصادی در حوزه شرکت های کوچک و متوسط استان 

خبر روز

پروازهای ایران-ترکیه از سر گرفته می شود
معاون بهره برداری فرودگاهی شــرکت شــهر فرودگاهــی امام خمینی )ره( گفــت: پروازهای 
هواپیمایی ترکیه به تهران پس از وقفه شــش ماهه به دلیل شــیوع ویروس کرونا، از سر گرفته 
می شــود.علیرضا مجذوبی اظهار کرد: 
با شــیوع بیماری کوویــد ۱9 در جهان 
شــاهد کاهش ســفرها و به دنبال آن 
لغو پروازهــا در اکثر کشــورها از جمله 
کشورمان بودیم به طوری که بر اساس 
گزارش اتحادیه بین المللی فرودگاه ها 
ACI میزان مســافران جابه جا شــده 
در فرودگاه های جهان طی ســه ماهه 
نخســت ســال جاری میالدی ۲۶.۴ 
درصد و در ســه ماهه دوم همین سال 
۸9.۶ درصد نســبت به ســال ۲۰۱9 کمتر بوده اســت.معاون بهره برداری فرودگاهی شــرکت 
شــهر فرودگاهی امام خمینی )ره( گفت: در حال حاضر شــرکت های هواپیمایــی قطر ایرویز 
و امارات در کنار تعدادی از شــرکت های هواپیمایــی داخلی به فرودگاه امــام )ره( پرواز دارند 
 و شــرکت هواپیمایی ترکیــه )ترکیــش ایرالینز( نیــز پروازهای خود بــه این فــرودگاه را از

 سر می گیرد.

بر اساس بخشنامه بانک مرکزی؛

خرید و فروش ارز مشروط شد
بانک مرکزی اعالم کرد: ایجاد جو روانی نامطلوب و التهاب در بازار ارز جرم محســوب می شود 
و هرگونه  خرید وفروش ارز باید در بانک ها وصرافی هــای مجاز ودر چهارچوب مقررات اعالمی 
بانک مرکزی انجام شود.این بانک در بخشنامه ای به شــرکت های صرافی اعالم کرده است: در 
اجرای مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در خصوص مدیریت بازار ارز به اطالع می رساند، 
خرید و فروش ارز )اســکناس و حواله( صرفا در چهارچوب مقررات اعالمی بانک مرکزی مجاز 
اســت و هرگونه اعالم قیمت های نامتعارف و خارج از رویه ابالغی، ایجــاد جو روانی نامطلوب و 
التهاب در بازار ارز، جرم محسوب می شود بنابراین عالوه بر برخورد انتظامی با شرکت های صرافی 
متخلف، مدیران و مسئوالن این دسته از صرافی ها به اتهام »اخاللگر اقتصادی« به مراجع امنیتی 

و قضایی معرفی می شوند. 

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سمیرم خبر داد:
برداشت 6 هزار تن سیب گالب از باغ های سیب سمیرم

۶۰ درصد تولید سیب درختی امسال شهرستان سمیرم، قطب تولید این محصول باغی در استان، 
درجه یک  است.مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سمیرم، این شهرستان را دارای ۲۲ هزار هکتار باغ 
سیب درختی از جمله گالب و پاییزه ِرد و گلدن دانست و گفت: ۶ هزار تن سیب گالب در تابستان از 
باغ های سیب این شهرستان برداشت شد و عالوه بر این برداشت سیب پاییزه هم از نیمه شهریور 
آغاز شــده و تا آبان ادامه دارد. احمد تیموری افزود: پیش بینی تولید محصول ســیب درختی در 
شهرستان سمیرم ۲۰۰ هزار تن است که ۶۰ درصد محصوالت درجه یک، ۳۰ درصد درجه ۲ و ده درصد 
از نیز درجه ۳ و صنعتی خواهد بود.وی گفت: امسال طرح محصول خوب و سالم سیب در وسعت 
۱۷۰ هکتار اجرا شده که با استفاده از کمترین سم بهترین محصول تولید شود.احمد تیموری تاکید 
 کرد: امسال سیب درجه یک به قیمت ۴۵ هزار ریال و درجه ۲ به قیمت ۲۲ هزار ریال قیمت گذاری 

شده است.

کافه اقتصاد

اخبار

 مدیر شــرکت توزیع برق منطقه ای اســتان اصفهان گفت: درحال حاضر ۷۵ کیلووات انرژی خورشــیدی نصب شــده در اســتان داریــم که به زودی ایــن رقم را به
  ۱۰۰ کیلووات افزایــش می دهیم.حمید عالقمندان، ضمن اشــاره به در دســت اقــدام بودن پروژه هــای مختلف نیروگاه خورشــیدی ابراز داشــت: درحال حاضر 
 ۷۵ کیلووات انرژی خورشــیدی نصب شــده داریم که امیدواریم به زودی بــا پایان یافتن طرح هــای دیگر بتوانیم این رقــم را به ۱۰۰ کیلووات برســانیم.وی با بیان

  اینکه  خوشــبختانه اســتان اصفهان در زمینه نیروگاه خورشــیدی یکی از اســتان های پیشرو کشــور به شــمار می آید، گفت: روســتای فمی از توابع بخش بادرود 
 با توجه به جمعیت اندک از جمله روســتا هایی اســت که به عنوان روســتای پیشــتاز درســطح اســتان اصفهــان در زمینه نصب نیروگاه خورشــیدی قــرار دارد. 
مدیر شرکت توزیع برق منطقه ای استان اصفهان در خصوص حمایت ها از متقاضیان پنل های خورشیدی نیز گفت: پتانسیل خیلی خوبی در مناطق استان اصفهان از 
جمله نطنز و بادرود داریم و باتوجه به این که در بخش کویری بادرود ۳۰۰ روز بدون ابر داریم، وزارت نیرو با عقد قرارداد با متقاضیان و پرداخت تسهیالت دولتی برای تولید 

نیروگاه برق خورشیدی قرارداد ۲۰ ساله منعقد می کند.

اصفهان، پیشرو در راه اندازی نیروگاه های خورشیدی؛
پویش پنل خورشیدی

برداشت برنج در لنجان
برنج لنجان یکی از انواع برنج های ایران 
است  که در خطه لنجان کشت می شود. 
تا پیش از کشــت برنج چمپای معطر 
لنجان، در این منطقه برنج گرده کشت 
می شــد. در زمان قاجار طی سفر حج 
یکی از خوانین منطقه و همسفر شدن 
با تعدادی از اهالی کامفیروز از استان 
فارس، برنج مذکور به منطقه وارد و در 
منطقه لنجان کشت آن گسترش یافت. 

وز عکس ر

نماینده مردم شهرضا در مجلس:

 بخشی از مشکالت ارزی 
 به فضای مجازی 

مربوط است
نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای 
اســالمی یکی از موضوعات اساســی که 
در شرایط فعلی کشــور مورد بررسی قرار 
گرفته را فضــای مجازی معرفــی کرد و 
گفت: مســئله فضای مجازی کشــور به 
گونه ای شــده که هیــچ کنترلــی بر آن 
نیست و مسائل و مشــکالتی را به همراه 
داشــته است.ســمیه محمودی، بحث 
اصلی مجلــس را موضوعــات مربوط به 
معیشت مردم دانســت و گفت: آنچه در 
صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار می 
گیرد، معیشت مردم است، فروش نفت 
در وضعیــت خوبی قرار ندارد و بســیاری 
از مشــکالت ســطح کشــور به مدیریت 
خوب مدیران کشــور باز می گــردد؛ اگر 
در زمــان وجود بودجه، مدیــری عملکرد 
خوبی داشته باشد مالک مدیریت خوب 
نیست بلکه مدیر خوب باید در زمان های 
بحرانی خودش را نشــان بدهد .نماینده 
مردم شــهرضا یکی از موضوعات اساسی 
که در شــرایط فعلی کشــور مورد بررسی 
قرار گرفته را فضای مجازی معرفی کرد و 
گفت: مسئله فضای مجازی کشور به گونه 
ای شــده که هیچ کنترلی روی آن نیست 
و مسائل و مشــکالتی را به همراه داشته 
است.وی، بســتن فضای مجازی را غلط 
دانســت  و تصریح کرد: باید برای رهایی 
از مشکالت فضای مجازی بستری برای 
مدیریت آن ایجاد کرد.محمودی، نرخ های 
غیر قانونی ارز های خارجی و سکه را یکی 
دیگر از مشکالت کشــور دانست و گفت: 
حتی بحث های نــرخ ارز از همین فضای 
مجازی کلید می خورد، وقتی که ما رییس 
کل بانک مرکزی را دعــوت می کنیم و از 
وی چرایی افزایش قیمت ارز را سوال می 
کنیم، در جواب می گوید:»شبانه  در فضای 

مجازی نرخ ارز باال رفته است«.
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آگهی

مفاد آراء
7/25 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

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 شماره 6694-1399/04/17 هیات سوم آقاي علي عباسي ولداني به شناسنامه 
شــماره 1130051013 كدملي 1130051013 صادره فرزند حسین در دو دانگ 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
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 شناســنامه شــماره 171 كدملي 1290822573 صادره خمیني شــهر 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 سامانه الکترونیک 139720302025023357تأئید

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: 980380  ابوالفضل شهریاری نائینی رئیس منطقه ثبت اسناد وامالك غرب 
اصفهان

مفاد آراء
7/26 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 كه 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 مذكور 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  كالسه پرونده  1391114402018001007 
آقای حسن فخر   فرزند  صفرعلی بشماره شناســنامه 521   صادره از اصفهان  نسبت به 
ششدانگ یک باب كارگاه  به مساحت 208/74  متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالك  
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 : 976962 ابراهیم غفاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالك برخوار

فقدان سند مالکیت
7/28 آقایان سید حسین جمال و ســید مرتضی قهاری طبق برابر تقاضای وارده 52252 
مورخ 1398/12/01 و باســتناد چهار برگ استشــهاد محلی كه هویت و امضاء شــهود 
رسمًا گواهی شــده مدعی هست كه ســند مالکیت ششــدانگ قطعه زمین به مساحت 
10250مترمربع به شماره پالك 868 فرعی مفروز و مجزا از 50 اصلی واقع در بخش دو 
حوزه ثبتی كاشان كه در صفحات 519 و 533 دفاتر 582 و 668 امالك ذیل ثبت 110884 
و 98096 به نام سید حسین جمال و سید مرتضی قهاری )بالمناصفه( ثبت و اسناد مالکیت 
آن صادر و تسلیم گردیده است. ضمنًا پالك فوق برابر نامه های 960022 و 960023 و 
960024 مورخ 1396/01/27 اجرای احکام شعبه سوم كاشان بازداشت می باشد. كه در 
جابجایی مفقود شده است چون درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق تبصره 
1 ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت آگهی می شود كه هر كس مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 10 
روز به این اداره مراجعه  و اعتراض خود را كتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس واصل سند به ارائه كننده مسترد گردد و اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شــد. م الف: 996616 مهدی اسماعیلی طاهری 

رئیس اداره ثبت و امالك كاشان
حصر وراثت

7/29 آقا / خانم عباس زیارتی به شناسنامه شماره 6199351053 به شرح دادخواست به 
كالسه 1220/99 از این شورا گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده كه شادروان 
كبری غالم پور نصر آبادی به شماره شناســنامه 406 در تاریخ 95/12/6 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1(عباس زیارتی 
فرزند محمد به ش.ش 6199351053 فرزند متوفی. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هر كسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی / متوفیه نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 998039 قاضی شعبه ششم شورای 

حل اختالف كاشان
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مراسم قرعه کشی لیگ برتر والیبال بانوان با حضور نمایندگان 9 تیم و در غیاب تیم ســروقامتان بابل در آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک برگزار شد.تیم های 
سایپا، ذوب آهن، باریچ اسانس کاشان، پیکان، سروقامتان بابل، اطلس تهران، ستارگان فارس، اکسون و شهرداری قزوین 9 تیم شرکت کننده در لیگ برتر سال 
1399 هستند.تست کرونا باید توسط مراکزی که مورد تایید ستاد مبارزه با کرونا هستند، انجام شود.  همچنین در صورت ابتالی 25 درصد تیم به کرونا، تمرینات و 
مسابقه تیم مزبور انجام نمی شود.  فصل جدید لیگ برتر والیبال بانوان از ساعت 16 روز پنجشنبه هفته اول آبان ماه برگزار خواهد شد.مرحله پلی آف نیز با حضور 

8 تیم برتر، بعد از پایان دور رفت و برگشت لیگ برتر و به صورت دو پیروزی از سه مسابقه برگزار می شود.

لیگ برتر والیبال بانوان قرعه کشی شد

یکشنبه  6  مهر   1399 / 9  صفر  1442/ 27  سپتامبر  2020/ شماره 3079

دستمزد بازیکن لیگ برتری 20 برابر شده است
مدیر عامل باشگاه نساجی می گوید دستمزد یکی از بازیکنانی که فصل گذشته در ترکیب ثابت این 

تیم حضور داشته، 2۰ برابر شده و طبیعی بود باشگاه نساجی قادر به حفظ او نباشد.
علی امیری، در این باره می گوید: »متاســفانه در فصل گذشــته قرارداد های یک ساله با بازیکنان 
بسته شــد و جدایی بازیکنانی نظیر حقیقی، میری یا شــجاعی هیچ گونه آورده ای برای باشگاه 
نداشت ولی ما امســال حداقل مدت زمان قراردادهای مان 2 ساله بود تا نساجی برای سال های 
آینده مشکلی نداشته باشد. مواردی دیده ایم که با بعضی از بازیکنان تا 2۰ برابر رقم سال گذشته، 
قرارداد امضا شده است. امیدوارم دستگاه های نظارتی به این قضایا ورود کنند. اگر به همین نحو 
پیش برویم، باشگاه های خصوصی نابود می شوند. باشگاه های خصوصی بازیکن سازی می کنند 
و باشــگاه های دولتی با یک ارقام نجومی آن ها را جذب می کنند. یکــی از بازیکنانی که از تیم ما 
جدا شد، با رقمی 2۰ برابر قراردادی که با ما داشت، راهی تیم جدیدش شد. امیدوارم دستگاه ها و 
ارگان های نظارتی فکری به حال خرج های سرسام آور باشــگاه های دولتی بکنند. این باشگاه ها، 
بی حساب و کتاب در حال خرج کردن هســتند. این پول، پول بیت المال است. در حالی که مردم 
در شرایط بد اقتصادی به سر می برند، باشگاه های دولتی هزینه های زیادی انجام می دهند. باید 

نحوه این هزینه ها بررسی شود.«
حال سوال مهم اینجاست آیا کیفیت بازیکن جذب شده از سوی باشگاه هم 2۰ برابر شده است؟ 
چه تفاوتی بین بازی بازیکنی که فصل گذشته در نساجی بازی می کرده و این فصل حضور در تیم 
جدید را تجربه می کند، رخ داده که دستمزد او 2۰ برابر شده؟ بدون شک باشگاهی که بازیکن مورد 
نظر را در اختیار گرفته نمی تواند پاسخ منطقی به این سواالت بدهد. به صراحت و با صدای بلند باید 
گفت این باشگاه ها هستند که مسبب گرانی فوتبالیست ها هســتند نه دالالن. تا وقتی باشگاه ها 
چنین دســتمزد هایی را پرداخت کنند، به طور حتم دالالن و بازیکنان هم چنین مبالغی را مطالبه 

خواهند کرد و جالب اینکه باشگاه هایی که چنین پول هایی به بازیکن می دهند، دولتی هستند. 

مدیران فدراسیون فوتبال همگی استعفا کنند
رییس فراکســیون ورزش مجلس شورای اسالمی به مدیران فدراســیون فوتبال توصیه کرد که 
به صورت دســته جمعی از ســمت های خود کناره گیری کنند. مهدی فروردین درباره بالتکلیفی 
فدراسیون فوتبال گفت: یک سال است که فدراسیون با سرپرست اداره می شود و این برای ورزش 
پرطرفداری چون فوتبال خوب نیست. مهم تر از همه این است که در آستانه بازی های مقدماتی 
جام جهانی هستیم و 1۰ روز دیگر فیفادی است، نمی دانیم این بالتکلیفی تا چه زمانی ادامه دارد. 
ما نمی توانیم به موضوع ورود کنیم؛ اما فدراســیون فوتبال و کمیته ملی المپیک می توانند علت 

تاخیر سه ماهه در تایید اساسنامه فدراسیون را از فیفا بپرسند.
وی با بیان اینکه بعید می داند فدراسیون فوتبال، تاخیر در تایید اساسنامه را پیگیری کند، گفت: 
احساس می کنم فدراسیون فوتبال در حال خریدن زمان است. همه به این موضوع اذعان دارند که 
فدراسیون کاری در این زمینه انجام نمی دهد. از کمیته ملی المپیک خواهش می کنم مکاتبه ای با 
فیفا داشته باشد و علت تاخیر در تصویب اساسنامه را جویا شود. این مطالبه ای مردمی است که 
مجمع باید برگزار شود و رییس فدراســیون فوتبال و اعضای هیئت رییسه مشخص شوند. اینکه 

بیشتر از این بخواهند اساسنامه را نگه دارند، توهین به جامعه فوتبال است.
رییس فراکســیون ورزش مجلس شورای اســالمی با بیان اینکه این فراکســیون، نشستی با 
مدیران کمیته ملی المپیک درباره مســائل کالن ورزش کشور داشته اســت، تصریح کرد: حتما 
 نشســتی در این باره خواهیم داشت. صحبت هایی انجام شده و جلســه ای پیرامون اساسنامه

 داشــتیم که گفتند موضوع در حال بررسی اســت. فدراســیون فوتبال به خاطر عملکرد ضعیف 
 خودش در پرونده ویلموتس و ســایر مســائل، کارهــای مهم تری دارد و بایــد درخصوص این 

پرونده ها پاسخ بدهد. 

مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا؛

شاگردان »یحیی« به دنبال راه یابی به مرحله یک چهارم

تیم پرســپولیس تهران در شــرایطی در   سمیه مصور
چهارچوب مرحلــه یک هشــتم  نهایی 
رقابت های لیگ قهرمانان آسیا مقابل تیم السد قطر قرار می گیرد که 
شاگردان یحیی گل محمدی قدرتمندانه راهی این مرحله شدند.مرحله 
گروهی لیگ قهرمانان آســیا با صعود دو نماینــده پرطرفدار ایران به 
مرحله یک هشتم نهایی به پایان رسید تا خیل عظیم طرفداران فوتبال 

در ایران از این اتفاق خوشحال باشند.
پسران آبی چهارشــنبه شب با ســه گل، االهلی عربستان را شکست 
دادند تا به مرحله حذفی برسند و ارتش سرخ پنجشنبه شب  الشارجه 
امارات را با چهــار گل در هم کوبید تا آن ها هــم همانند رقیب دیرینه 
شان جواز صعود را کســب کنند.اتفاقی که در همه شــرایط و در همه 
سال ها از این دو تیم تا ابد ماندگار فوتبال ایران انتظار می رود .سرخ 
پوشان تهرانی که با شکست پر گل الشــارجه امارات به جمع 16 تیم 
برتر آسیا راه یافت باید در یک بازی حساس به مصاف تیم السد قطر 
برود، تیمی که از نظر امکانات مالی و ســخت افزاری یکی از بهترین 
تیم های فوتبال آسیاست و حضور ژاوی هرناندز، ستاره اسبق بارسلونا 
روی نیمکت الســد نشــان می دهد که این تیم چه بلند پروازی ها و 

جاه طلبی هایی در برنامه هایش دارد، در مقابل تیم پرســپولیس با 
تکیه بر بازیکنانش به دنبال برتری در این دیدار است. دیدار تیم های 
پرسپولیس تهران و السد در قطر برگزار می شود؛ اما شکست شاگردان 
ژاوی در زمین خودی چندان دور از دسترس نیســت. اگر یحیی گل 
محمدی و همکارانش در کادرفنی مثل بازی با شارجه به خوبی حریف 
را آنالیز کنند، شکست دادن الســد برای سرخ پوشان با انگیزه ایران 
دور از دســت نخواهد بود. البته نباید فکر کرد که السد حریفی آسان 
و از پیش بازنده است. ژاوی هوشــمندانه به نفرات اصلی خود مثل 
بونجاح مهاجم زهردارش، هیدوس، تاباته، مایکون و... مقابل سپاهان 
استراحت داد تا آنها با انرژی و بدون خستگی مقابل پرسپولیس قرار 
بگیرند. نباید تصور کرد شکســت تیم ژاوی مقابل ســپاهان به دلیل 
ضعف السد بوده بلکه این تیم با نفرات ذخیره اش مقابل زردپوشان 

ایرانی بازی کرد. 
پرسپولیس هم در بازی با شــارجه به بلوغ تاکتیکی رسید و بازیکنان 
جدید تقریبا با تیم هماهنگ شده اند. احسان پهلوان با درخشش در 
آن بازی توانایی هایش را به رخ کشــید. عیسی آل کثیر هم پایش به 
گلزنی باز شده و نفرات قدیمی هم به آمادگی کامل رسیده اند. وحید 

امیری و حتی عبدی نشــان دادند که چقدر عطش برای خوب بازی 
کردن در پرسپولیس دارند. یحیی گل محمدی در نشست خبری پیش 
از بازی تیمش مقابل الســد اظهار کرد: با یکی از بهترین و قوی ترین 
تیم های این دوره از مســابقات باید بازی کنیم. آن ها با مربی خوبی 
که دارند، یکی از مدعیان جام هســتند. ما هم در چند بازی اخیرمان 
نشــان دادیم که یک تیم واقعی هستیم و یک ستاره داریم که آن هم 
پرسپولیس است. تیم حریف ســتاره های زیادی دارد و این کارمان 

را سخت می کند و باید تمرکز زیادی داشته باشیم تا مهارشان کنیم.
 وی ادامه داد: باید از فرصت هایی که به دست می آوریم خوب استفاده 
کنیم و نشــان دهیم چه تیم خوب و بزرگی هســتیم. مثل بازی قبل 
عملکرد خوبی داشته باشیم و خودم شخصا به بازیکنان مان امیدوار 
هســتم و اگر این باور را داریم کــه بازی را ببریــم، مطمئنا این اتفاق 

خواهد افتاد.
 به گفته کارشناســان، برنده دیدار پرســپولیس تهران و الســد قطر 
یکی از شــانس های حضور در فینال ایــن دوره از رقابت های لیگ 
قهرمانان آسیاست از این رو این دیدار می تواند به یکی از جذاب ترین 

دیدارهای این مرحله تبدیل شود.

رقابت های لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی در حالی 
از روز 1۰ مهرمــاه آغاز می شــود که ایــن پیکارها با 
توجه به تعطیلی طوالنی مــدت اردوهای تیم ملی 
و تعلیق مســابقات مختلف داخلــی و خارجی از 
اهمیت خاصی برای محمد بنا و غالمرضا محمدی 
برخوردار اســت؛ به طوری که محمد بنــا به عنوان 
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی از آغاز پیکارهای 
لیگ برتر اظهار خوشــحالی کرده و معتقد اســت 
کشــتی گیران بعد از چند ماه دوری از مسابقات، 
می توانند دوباره به روی تشک بروند. وی در همین  
تاکید کرد، عملکرد کشــتی گیران در لیگ توســط 
کادر فنی بررسی خواهد شد، چراکه نفرات مطرح 
و مورد نظر کادر فنی با یکدیگر مبارزه می کنند و کادر 
فنی هم از نزدیک در جریان شرایط آمادگی آن ها 

قرار خواهد گرفت .
 از ســوی دیگر، غالمرضا محمدی ســرمربی تیم 
ملی کشــتی آزاد هم بــر این باور اســت که لیگ 

برای کشــتی و کشتی گیران بســیار مثبت خواهد 
بود، چراکه کشــتی گیران می توانند ضمن حضور 
در یک رقابت خوب و ســازنده از نظــر مادی هم 

منتفع شوند. 
ســرمربی تیم ملی کشــتی آزاد نیز مثل محمد بنا 
یادآور شد رقابت های لیگ و عملکرد کشتی گیران 
با دقت زیر نظــر کادر فنی خواهد بــود و وضعیت 
آزادکاران بــا حضــور در تنور مبــارزات لیگ، مورد 
بررســی قرار می گیرد. غالمرضــا محمدی با بیان 
این مطلب افزود: »اول از همه چیز باید از زحمات 
و تالش هــای آقایان دبیر، ســوریان و ســازمان 
لیگ بــرای گرفتن مجــوز برگــزاری رقابت های 
لیگ و برگزاری این مســابقات تشکر کنم، در کل 
رقابت های لیگ برای کشتی و کشتی گیران مثبت 
اســت، چراکه هم کشــتی گیران می توانند در یک 
رقابت خوب شرکت کنند و هم از نظر مادی منتفع 
شوند. آغاز لیگ برای کشتی گیرانی که چند ماه از 

رقابت های کشــتی دور بودند بســیار خوب است، 
البته به عنوان کادر فنی تیم ملی نگرانی هایی نیز از 
برگزاری این مسابقات داریم و امیدواریم که همه 
با آمادگی الزم وارد این مســابقات شــوند و برای 
هیچ کشتی گیری آسیب دیدگی به وجود نیاید.« 
محمدی با اشــاره بــه صحبت هــای نایب رییس 
فدراســیون کشــتی مبنی بر نظــارت کادر فنی بر 
مسابقات لیگ گفت: »آقای سوریان صحبت های 
کامل و جامعــی را مطرح کردند و مــن از نظرات 
ایشان اســتقبال می کنم و کامال با این صحبت ها 

موافقم. « 

»بنا« و »محمدی« خوشحال از شروع دوباره لیگ کشتی

چهره  روز

پیشنهاد 4 ساله لیورپول به »واینالدوم« 
هفته قبل باشگاه لیورپول به جیورجینیو واینالدوم، هافبک دفاعی خارجی اش پیشنهاد تمدید قرارداد 
داد که مورد پذیرش واقع نشد.با خبرهایی که از تیم آنفیلدی به گوش می رسد، به نظر می آید سران 
باشگاه انگلیسی همچنان مصمم هستند 
ســتاره هلندی را برای مدتی قابل توجه 
حفظ کنند.اکو، روزنامه پرتیراژ انگلیسی 
گزارش کرد تیم قهرمان فصل قبل لیگ 
برتر به ســتاره 29 ساله هلندی، پیشنهاد 
تمدید تا سال 2۰24 را داده است.تفاهم 
نامه کنونی این بازیکن با ســرخ پوشان 
تا سال 2۰21 است. مدیریت باشگاه بیم 
آن را دارد که این قرارداد به اتمام برسد و 
واینالدوم در تابستان بعد به عنوان بازیکن 
آزاد به بارســلونا برود که »رونالد کومان« سرمربی اســبق هلند را نزد کاتاالن ها همراهی کند.سایت 

ترانسفرمارکت ارزش این بازیکن جنگنده را 4۰ میلیون یورو تخمین زده است.

واکنش مدافع میالن به بیماری »زالتان«
زالتان ابراهیموویچ به کرونا مبتال شده است. تست کرونای این بازیکن به تازگی مثبت اعالم شده و 
او به قرنطینه رفته و از جمع بازیکنان میالن جدا شده است. ستاره سوئدی که در ژانویه  گذشته از لیگ 
آمریکا راهی میالن شده بود در این تیم عملکرد خوبی داشت و پس از آن قراردادش را با روسونری ها 
تمدید کرد.به گزارش فوتبالی، زالتان ابراهیموویچ پس از عملکرد خوبی که در فصل گذشــته داشت، 
قراردادش را به مدت یک فصل دیگر با میالن تمدید کرد. زالتــان در دو بازی اول میالن در این فصل 
درخشید و در هفته اول سری آ هم دبل کرد و خود را با بنجامین باتن مقایسه کرد. زالتان حتی پس از 
اینکه متوجه شد به کرونا مبتال شده باز هم نگاهی باال به پایین به این قضیه داشت و گفت که ویروس 
کرونا جرأت زیادی داشته تا او را به چالش بکشد. بازیکنان زیادی در لیگ ایتالیا به کرونا مبتال شده 
و بهبود یافته اند و باید دید که شرایط زالتان تا چه زمانی به روال عادی خود باز می گردد و او از شر این 
بیماری خالص می شود.سیمون کیایر، مدافع میالن در واکنش به بیماری زالتان گفت:»این جهانی 
است که ما در آن زندگی می کنیم. بیایید فقط به بازی های پیش رو فکر کنیم و اینطور پیش برویم.«

تصمیم نهایی بایرن مونیخ در مورد »دیوید آالبا«
در حالی که فصل به صورت رسمی آغاز شده، هنوز آینده داوید آالبا، مدافع اتریشی و 28 ساله بایرن 
مونیخ مشخص نیســت و این باشــگاه آلمانی برای تمدید قرارداد با او توفق نکرده است. نشریه 
اســکای مدعی شــد حتی اگر این اتفاق رخ ندهد هم داوید آالبا یک فصل دیگر در ترکیب بایرن 
مونیخ بازی خواهد کرد.مدیران باشــگاه آلمانی می دانند در شرایط فعلی یافتن مدافعی در اندازه 
های داوید آالبا بسیار دشوار است و به همین دلیل آنها حاضر شده اند قید رقم دریافتی از فروش 
او در این تابستان را زده و در صورت عدم توافق، فصل بعد شاهد جدایی رایگان این بازیکن باشند. 
بایرن مونیخ در دور آخر مذاکرات به داوید آالبا پیشنهاد تمدید قرارداد به مدت چهار سال و اعطای 
دستمزدی 29۰ هزار پوندی داده که هنوز مورد موافقت این بازیکن قرار نگرفته است. داوید آالبا رقمی 
در حدود 4۰۰ هزار پوند می خواهد که مدیران بایرن به علــت حفظ نظم رختکن حاضر به پرداخت 
این دستمزد سنگین نیستند.تعدادی از باشگاه های لیگ برتری از جمله چلسی و منچستر سیتی 
در این تابستان برای جذب این مدافع اتریشی وارد عمل شده اند، اما خود آالبا نسبت به انتقال به 
انگلیس ابراز عالقه نکرده است. در صورت ماندن در بایرن مونیخ، آالبا احتماال تابستان سال آینده 

به صورت رایگان راهی یک از دو تیم بارسلونا یا رئال مادرید خواهد شد.

فوتبال جهان

 فاصله زیاد »حدادی«
 با رقبای المپیکی

داستان خار پاشنه احسان حدادی سرانجام 
به آلمان رسید تا این پرتابگر دیسک به آنچه 
که خواســته اش یعنی جراحی در این کشور 
اروپایی بود، برســد.در حالی کــه کمیته ملی 
المپیک مخالف این اعزام بود و عنوان شــده 
بود که عمل جراحی خار پاشــنه در ایران هم 
انجام می شــود، اما مقاومت ها بی فایده بود 
و فدراســیون پزشکی ورزشــی و فدراسیون 
دوومیدانی هزینه های اعزام و جراحی و اقامت 
او در آلمان را برعهده گرفتند.احسان حدادی 
در صحبت های خــود گفته بــود، در صورتی 
که پزشــکان در ایران تضمیــن دهند که بعد 
از عمل می  تواند ورزش کند، ایــن کار را اینجا 
انجام می دهد، اما آیا خــود او تضمینی برای 
کسب مدال در مســابقات المپیک یا حداقل 
رســیدن به فینال را می دهد؟آیــا او تضمین 
می دهد که این هزینه هایی که برایش می رسد 
را بــه موفقیت تبدیل کند؟ قطعــا خود او هم 
با رقیبانــی که در حال حاضــر دارد، نمی تواند 
تضمین بدهد.حدادی در مســابقات جهانی 
سال گذشــته نشــان داد که فاصله زیادی با 
رقبای جهانی پیــدا کرده و بعیــد هم به نظر 
می رسد در فاصله کمتر از یک سال تا المپیک 
کار خاصی را بتواند انجام دهد.با این شــرایط 
فدراسیون، کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش 
باید در بودجه بندی خود برای اردوها، درمان و 
مسابقات حدادی دقت الزم را داشته باشند تا 
خدای نکرده همانند المپیک روی و دو مسابقه 
قبلی جهانی هزینه ها بی نتیجه نماند.در این 
بین شاید برخی عنوان کنند حدادی در المپیک 
لندن توانست مدال بگیرد و پس باز هم  باید 
برایش هزینه های آنچنانــی کنند، اما باید به 
این نکته مهم توجه داشــت که او در آن زمان 
روند موفقیت هایش بــه مدال المپیک 2۰12 
تبدیل شد، نه حاال که شرایطش کامال متفاوت 
است.حدادی طی چند سال گذشته نتوانسته 
در رقابت های المپیک و جهانــی مانند روی 
 2۰16 نتیجه قابل قبولی را کسب کند و شرایط

 بدنی اش بــا رکوردهــای 68 و 69 متر که به 
کسب مدال منجر می شود، فاصله زیادی دارد.

ژاوی هوشمندانه به نفرات اصلی خود مثل بونجاح 
مهاجم زهردارش، هیدوس، تاباته، مایکون و... مقابل 
سپاهان استراحت داد تا آنها با انرژی و بدون خستگی 

مقابل پرسپولیس قرار بگیرند

در حاشیه

وز عکس ر

سرمربی جدید 
تراکتور وارد تبریز شد

علیرضــا منصوریان کــه هفته 
گذشته به عنوان سرمربی جدید 
تیــم فوتبــال تراکتــور انتخاب 
شــده بود، جمع شــب همراه با 
دســتیاران خود و با اســتقبال 
 برخی مســئوالن این باشــگاه

 وارد تبریز شد.
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مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری اصفهان خبر داد:

260 میلیارد ریال اعتبار برای توسعه و نگهداری 
زیرساخت های فاوا در سال 99

مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری اصفهان گفت: در سال جاری حدود ۷۰ 
پروژه با اعتباری بالغ بر ۲۶۰ میلیارد ریال در حوزه معاونت شــبکه و مرکز داده این سازمان شامل 
مرکز داده، سخت افزار و تجهیزات شبکه و همچنین تعمیر و نگهداری پروژه های این حوزه در دستور 
کار ســازمان فاوا قرار گرفته است.ســیدحمیدرضا ابطحی اظهار کرد: از ۷۰ پروژه در دست اقدام 
سازمان حدود ۴۰ پروژه مربوط به توسعه زیرساخت های فاوا و مابقی با بیش از ۶۵ میلیارد ریال 
اعتبار در حوزه تعمیر و نگهداری قرار دارد.وی با اشاره به دیگر پروژه های اجرا شده این سازمان در 
سال گذشته، تصریح کرد: در سال ۹۸ نیز بالغ بر ۱۶۰ میلیارد ریال اعتبار جهت پروژه های توسعه و 
نگهداری زیرساخت های فاوا صرف شده که بدون انجام این مهم، ارائه خدمات شهرداری بر بستر 
فناوری اطالعات و ارتباطات با مشکل مواجه می شد.مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات 
شهرداری اصفهان تصریح کرد: تامین، راه اندازی و بهره برداری از سیستم های متمرکز ذخیره سازی 
جدید به منظور افزایش ظرفیت ذخیره سازی مرکز داده، تامین سوئیچ های مناطق و ساختمان های 
شهرداری جهت افزایش ظرفیت مراکز مورد نیاز، اتصال ساختمان های مورد تقاضای شهرداری به 
شــبکه فیبرنوری و برقراری مجدد ارتباط فیبرنوری تعدادی از تقاطع های آسیب دیده در حوادث 
آبان ماه ۹۸ از اقدامات انجام شده در سال گذشته بوده است.وی ادامه داد: در سال گذشته همچنین 
طراحی و نظارت کانال سازی فیبرنوری چهارباغ عباسی، پل روگذر نقش جهان تا میدان میوه و تره بار 
و عملیات کانال سازی فیبرنوری ادامه خیابان فرزانگان تا بزرگراه شهید اردستانی انجام و پروژه های 
راه اندازی و بهره برداری اتصال برق شــبکه داخلی تجهیزات و چاه ارت فیبر نوری باکس ۷۲ نقطه 
ترافیکی و زیرساخت شبکه داخلی فیبرنوری میدان مرکزی میوه و تره بار شهرداری اصفهان )فاز 

اول( نیز اجرا و بهره برداری شد.

رییس اداره خالقیت و نوآوری شهرداری اصفهان مطرح کرد:

توان شرکت های دانش بنیان، موتور محرکه اقتصاد شهری
رییس اداره خالقیت و نوآوری شــهرداری اصفهان گفت: ارتقای جایگاه اداره خالقیت و نوآوری در 
راستای رفع خالقانه چالش های شهری اصفهان با استفاده از توان شرکت های دانش بنیان به عنوان 
موتور محرکه اقتصاد شهری، برنامه ریزی شده است.وحید مهدویان اظهار کرد: اداره خالقیت و نوآوری 
از ابتدا فعالیت خود را در زمینه تامین محتوا و مبانی نظری در زمینه بروز خالقیت و اســتراتژی های 
مرتبط با حوزه صنایع دستی قرار داد و البته با گذر زمان به جز صنایع دستی به حوزه های دیگری نیز 
در این مسیر توجه کرد.وی با اشاره به چهار حوزه اصلی برنامه ها و ایده های اداره خالقیت و نوآوری 
شهرداری تصریح کرد: نخستین مولفه مدنظر برای تحقق اهداف، شهرهای خالق در عرصه داخلی و 
جهانی است، شهرهای داخلی همچون رشت، بندرعباس و سنندج که در کنار اصفهان مجموعه چهار 
شهر خالق جهانی در ایران را تشکیل می دهند و همچنین خواهرخوانده های اصفهان که تعامل با آن ها 
امتیازهایی برای شهر دارد.رییس اداره خالقیت و نوآوری شهرداری اصفهان تاکید کرد: در این اداره 
پروتکل ها و ماموریت هایی را که یونسکو برای شهرهای خالق تعیین کرده، سرلوحه کار قرار داده و تالش 
شده در حوزه شهرهای خالق داخلی به عنوان یک مرجع داخلی و پیشرو جهانی عمل کنیم.وی با اشاره 
به گام دوم اداره خالقیت نیازسنجی در مجموعه شهرداری اصفهان، افزود: تبدیل فضاهای شهری به 
فضاهای خالق شهری و در ادامه محله های خالق شهری از جمله اهداف در این بخش است، به عنوان 
مثال در حوزه شهرسازی در زمینه نما، منظر، مصالح، فرآیندها و فضاهای خالق شهری مانند میدان 
عتیق، ارگ جهان نما و… که فضای شــهری بوده، اما فضای خالق شهری نیستند یا در حوزه عمران 
در مسائل اجرایی و فرآیندها قادر به ارائه پیشنهادهایی هستیم تا بتواند چالش های موجود در این 

بخش ها را بررسی و برطرف کند.

شهردار اصفهان خبر داد: 

بهره برداری از پانزدهمین فروشگاه کوثر شهر اصفهان در پینارت

شهردار اصفهان از بهره برداری پانزدهمین فروشگاه کوثر شهر اصفهان 
در شــهرک پینارت در منطقه چهار خبر داد.به گــزارش اداره ارتباطات 
رسانه ای شهرداری اصفهان، قدرت ا... نوروزی در ارتباط زنده رادیویی 
با برنامه »ســالم اصفهان«، اظهار کرد: روز شکســت حصر آبادان که 
یکی از حماســه های بزرگ تاریخ دفاع مقدس به شــمار می رود را 
گرامی می داریم، همچنین هفتم مهرماه روز آتش نشانی و ایمنی را 
 به همه آتش نشــانان اصفهانی که از جان و مال شهروندان حفاظت

 می کنند، تبریک می گویم.  
وی ادامه داد: شــهرداری اصفهان تالش کرده در مسیر افزایش تاب 
آوری شهری اقدامات زیادی انجام دهد که در این راستا یک ایستگاه 
آتش نشــانی در محله اطشــاران افتتاح و امســال هم سه ایستگاه 
آتش نشــانی جدید در سطح شــهر در حال ساخت اســت.  شهردار 
اصفهان تصریح کــرد: یکی از این ایســتگاه ها در خیابــان چهارباغ 
پایین، دومی در خیابان شهید خداداد امینی و سومی هم در خیابان 
منتظرالمهدی در حال ساخت و تکمیل اســت. وی با اشاره به اینکه 
تداوم این روند که از سه ســال پیش آغاز شده طبق برنامه تا دو سال 

دیگر می تواند شــهر اصفهان را از نظر دارا بودن ایســتگاه های آتش 
نشــانی در وضعیت بســیار خوبی قرار دهد، گفت: به دنبــال برنامه 
»هر یکشــنبه یک افتتــاح« بهره بــرداری از پانزدهمین فروشــگاه 
کوثر شــهر اصفهان در شــهرک پینارت در منطقه چهار شــهرداری با 
هزینه ای بالغ بــر ۱۲ میلیارد تومــان به همت ســازمان میادین که 
 طی ســه ماه پیش نیز دو افتتاحیه و چند کلنگ زنی داشــته است،

 اجرایی می شود.
 نوروزی بیان کرد: این فروشــگاه یکی از خواسته های ساکنان محل 
بود که بــه زودی در اختیار آنها قرار می گیرد.وی در ادامه با اشــاره به 
پیوستن شهر اصفهان به شبکه شهرهای یادگیرنده یونسکو اظهار کرد: 
شاخص های این شــبکه توســعه و فرهنگ یادگیری در تمام شئون 
زندگی شهروندان از کودکی تا پیری، آموزش در محالت، آموزش در 
محل کار و آموزش در فضاهای نوین را مد نظر قرار داده است.  شهردار 
اصفهان افزود: در واقع این اقدام در راســتای آمــوزه های دینی ما و 
تعبیر این شعر فارسی اســت که »گفت پیغمبر راستگوی، ز گهواره تا 

گور دانش بجوی«.  

وی با اشــاره به ســفر خود به افغانســتان تصریح کرد: خوشبختانه 
بزرگ ترین نمایشــگاه ایران در خارج از کشــور از یکم تا سوم مهرماه 
در کابل برگزار شــد و بیــش از ۱۵۰ نفر از حرفه هــای مختلف فنی – 
مهندسی، خدمات شهری، حمل و نقل  و ماشین آالت وابسته در این 

نمایشگاه حضور پیدا کردند.
نوروزی با بیــان اینکه برخی مســئوالن دولتــی از وزارت نیرو، راه و 
شهرســازی و نمایندگان مجلس در این نمایشــگاه حضور داشتند و 
شــهرداری اصفهان هم نقش مهمی در این برنامه داشــت، گفت: در 
ادامه این رویداد، قرار است طرف افغانستانی در اصفهان حضور پیدا 
کند و در آن زمان تفاهم نامه اولیه ای با هماهنگی وزارت کشــور امضا 
می شود که بر اســاس آن می توان اقدامات بخش خصوصی را برای 
همکاری با افغانستان آغاز کرد.شهردار اصفهان ادامه داد: افغانستان 
به عنوان کشور همسایه از جایگاه مهمی برخوردار بوده و رابطه خوبی در 
زمینه فرهنگی بین دو کشور ایران و افغانستان برقرار است. این رابطه 
به لحاظ استراتژیک نیز بسیار حائز اهمیت است و باید این مراودات 

بیش از پیش جدی گرفته شود.

 بهره برداری از پانزدهمین فروشگاه کوثر شهر اصفهان در 
شهرک پینارت در منطقه چهار شهرداری با هزینه ای بالغ 
بر 12 میلیارد تومان به همت سازمان میادین که طی سه 
 ماه پیش نیز دو افتتاحیه و چند کلنگ زنی داشته است،

 اجرایی می شود

با مسئولان

امام جمعه اصفهان : 

رعایت نکردن مسائل بهداشتی ، گناهی نابخشودنی است
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان اظهار کرد :به خطر انداختن جان دیگران با نزدن ماســک و رعایت نکردن دستورالعمل های بهداشتی ، 
گناهی نابخشودنی است. آیت  ا... سید یوسف طباطبایی نژاد با اشــاره به افزایش مرگ  و میرهای ناشی از کرونا در برخی از شهرهای استان گفت: اینکه 
برخی می گویند ما بیمار نیستیم و ماسک نمی زنند، رفتار و تصور اشتباهی است، باید به آنان گفت ممکن است شما ناقل بیماری باشید و این ویروس  روی 
شما اثر نداشته باشد، اما در فرد دیگری موجب مرگ او شود. وی  با بیان اینکه در ایام اربعین حسینی هیچ گونه راهپیمایی و پیاده روی به سمت حرم های 
مطهر در سراسر کشور نباید برگزار شــود، تاکید کرد: نباید مقدس مآبی جاهالنه داشته باشــیم؛ در دین باید به بزرگان دینی و در بهداشت به متخصصان 

پزشکی مراجعه کرد. کاری نکنید که بگویند ایام عاشورا و عزای امام حسین)علیه السالم( سبب افزایش مرگ  و میرها شده است.
وی گفت: با وضعیت بدی که در اســتان ها وجود دارد، از مســئوالن و رییس جمهور می خواهم کارهای غیرضروری را تعطیل کرده و از مشاغل آسیب دیده 
حمایت کنند، همچنین، اگر مدارس به صورت کامال مجازی برگزار شود، بهتر اســت تا اینکه عزیزان مان را از دست بدهیم؛ چراکه دانش آموزان کم سن و 
سال کامال مسائل بهداشتی را رعایت نمی کنند. آیت ا...طباطبایی نژاد با بیان اینکه من به روضه خوانی امام حسین )ع( افتخار می کنم، خاطرنشان کرد: 
به طالب و روحانیون توصیه می کنم تا جایی که امکان دارد در مکان های سربسته روضه خوانی نکنند و روضه های خانگی با رعایت فاصله گذاری اجتماعی 

و مسائل بهداشتی برگزار شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

حفظ ارزش ها و آرمان های انقالب، دغدغه اصلی جانبازان است
نماینده مردم اصفهان در مجلس به بازدید نمایندگان از مرکز توانبخشــی جانبازان امام خمینی )ره( اشــاره کرد و گفت: در این دیدار صمیمانه، پای درد دل 
جانبازان نشستیم و آنها به بیان مشکالت شان پرداختند که از این جمله مشکالت می توان به مســائل جانبازان و ایثارگران در حوزه بیمه و دریافت خدمات 

درمانی اشاره کرد و همچنین در خصوص مسائل و معضالت کالنی که مردم در جامعه با آن مواجه هستند نیز موضوعاتی مطرح شد.
زهرا شیخی ، حفظ آرمان های انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی را از عمده نگرانی های جانبازان دانست و ادامه داد: جانبازان در این دیدار بر صیانت از 
آرمان های انقالب اسالمی، دفاع از منافع ملی و لزوم توجه مسئوالن به حقوق مردم و همچنین امید مردم به مجلس انقالبی یازدهم تاکید کردند. آنها گالیه 
داشتند که در طول سال های حضورشان در مرکز توانبخشی امام خمینی )ره(، مسئوالن بسیاری برای مالقات با آنها به این مرکز آمده اند؛ اما متاسفانه هیچ 
بازدیدی تاکنون از سوی نمایندگان مجلس صورت نگرفته بود.شیخی با اشاره به تصور نادرست مردم از اینکه جانبازان و رزمندگان در رفاه کامل قرار دارند، بیان 
کرد: هنگام بازدید حضوری از این مراکز متوجه می شویم که جانبازان هشت سال دفاع مقدس با چه مشکالت و رنج های عمیقی دست و پنجه نرم می کنند.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: در شرایط کنونی انتقال ارزش های دفاع مقدس، فرهنگ مقاومت و  ایثار به نسل آینده از طریق انتشار 
آثار آنها و معرفی سبک زندگی شهدا و جانبازان می تواند برای کشــور مفید، اثرگذار و وحدت آفرین باشد. از این رو نباید بگذاریم جانبازان که میراث فرهنگ 

دفاع مقدس هستند به راحتی فراموش شوند.

مفاد آراء
7/27 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 ســیل آبادی 
به شــماره شناســنامه 778 و کدملــی 1288015062 صادره اصفهــان  فرزند عباس 
در  ششــد انگ یک باب خانه  به مســاحت 128/46 مترمربع انتقال عادی مع الواسطه 
 از طرف علی قوســی)علی قربی( پــالک 1 فرعــی از 1837 اصلی واقــع 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: 976167 ناصر صیادی رئیس  منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب شرق اصفهان

تحدید حدود اختصاصی
7/30 شــماره نامه : 139985602024006563-1399/07/02 چــون تحدید حدود 
ششدانگ یک باب خانه پالک 4485/179 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده 
ثبتی به نام آقای محمد صادق خان محمدی خشــوئی فرزند بهرام و خانم زهرا اســدی 
خشوئی فرزند محمد زمان در جریان ثبت است و به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل 
نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود پالک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 99/7/30 ساعت 9 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیــه مجاورین اخطار می گردد که در روز و 
ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و 
طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترضین ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح 
قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نمایید. م الف: 996374 

قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
حصر وراثت

7/31  آقای عبدالعلی جعفرپور فرزند مسیب باستناد شهادت نامه و گواهی فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه طی درخواستی به شماره کالسه 348/99 به این شورا چنین اشعار داشته 
است که شادروان زهرا خانم شاهون بادی فرزند احمد در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و 
ورثه حین الفوت آن مرحوم عبارتند از: 1- عذرا جعفرپور اریسمانی فرزند مسیب به کدملی 
1239523531 متولد 1348 نسبت با متوفی فرزند 2- عبدالعلی جعفرپور فرزند مسیب به 
کدملی 1239854986 متولد 1345 نسبت با متوفی فرزند 3- علیرضا جعفرپور اریسمانی 
فرزند مسیب به کدملی 1239845359 متولد 1343 نسبت با متوفی فرزند 4- فخرا... جعفر 
پور اریسمانی فرزند مسیب به کدملی 1239879611 متولد 1353 نسبت با متوفی فرزند 
5- حسینعلی جعفرپور فرزند مسیب به کدملی 1239196474 متولد 1336 نسبت با متوفی 
فرزند6- محمود جعفرپور اریسمانی فرزند مسیب به کدملی 1239142552متولد 1357  
نسبت با متوفی فرزند 7- فاطمه جعفرپور اریسمانی فرزند مسیب به کدملی 1239748401 
متولد 1332 نسبت با متوفی فرزند و به جز افراد فوق الذکر وارث دیگری ندارد. لذا مراتب 
جهت نشر در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار ارسال می گردد تا هر کس اعتراضی دارد و 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 999080 شــعبه اول مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف بخش امام زاده )بادرود(
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صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   
جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

رتبه:4    ضریب کیفی روزنامه: 45
نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

تلفن: 8-36284167-031     فکس: 36284166

   

دوســتان یکی از بزرگ ترین منابع حمایتی هستند که در طول 
زندگی خود پیدا خواهید کرد. گاهی در زندگی مشکالتی به وجود 
می آید که با حساب باز کردن روی دوستان تان می توانید برخی از 
آن مشکالت را برطرف کنید. داشتن دوست به زندگی شما شور 

و هیجان می بخشد.
مطالعات مختلف ثابت کرده اســت که داشتن دوستان خوب 
ســالمت افراد را از نظر جســمی و ذهنی بهبود می بخشد، اما 
برای برقراری یا حفظ دوســتی ها الزم است اهمیت دوستی ها 
را بفهمید و بدانید که برای ایجاد و پرورش دوستی ها چه کاری 

می توانید انجام دهید.
داشتن دوســت چه فوایدی دارد؟ تحقیقات نشان می دهد که 
داشتن دوست خوب می تواند تاثیرات مثبتی بر سالمتی داشته 
باشــد. در حقیقت، مطالعات نشــان داده که داشتن دوست 
می تواند از نظر جسمی، روحی و عاطفی دارای مزایای زیر باشد:

1-اســترس پایین تر: محققان معتقدند که دوســتی در روند 
اســترس بدن نقش دارد؛ چنانچه وقتی شــما افکار و آنچه در 
ذهن تان وجود دارد را با دوستان تان به اشتراک می گذارید، بدن 
شما مقدار کمتری هورمون کورتیزول )هورمون استرس( تولید 

می کند که می تواند اثر آرام بخشی داشته باشد.
2-بهبود اعتماد به نفس: حمایت و تعریف و تمجید دوســتان 

می تواند در اعتماد به نفس شــما نقش بســزایی داشته باشد. 
همچنین حضور در کنار دوســتان می تواند به ایجاد یک زندگی 

شادی آفرین کمک کند.
3- بهبود روحیه: مطالعات نشــان داده اســت که معاشــرت 
با دوســتان تاثیر زیادی در تقویت روحیه شــما دارد و شما نیز 
می توانید با ایجاد دوستی ضریب خوشبختی خود را تقویت کنید.

4- سالمت جســمی بهتر: متخصصان پزشــکی معتقدند که 
دوســتی های پایدار باعث تقویت عادت های ســالم می شود. 
چنانچه دوستان می توانند شما را ترغیب کنند تا عادت های سالم 
مانند رژیم غذایی بهتر و ورزش بیشتر را در خود ایجاد کنید. ارتباط 
با دوستان می تواند به کاهش بسیاری از مشکالت سالمتی از 

جمله فشارخون باال، چاقی و افسردگی کمک کند.
اهمیت دوستی برای کودکان: دوستان برای رشد سالم کودکان 
بسیار حیاتی هستند. تحقیقات نشان داده است که عدم داشتن 
دوست در دوران کودکی می تواند باعث ایجاد مشکالت روحی 
و روانی در بزرگسالی شــود. فواید داشتن دوست برای کودکان 
چیزی فراتر ازسرگرمی و بازی است؛ چنانچه دوستی در دوران 

کودکی می تواند از اهمیت زیادی برخوردار باشد:
همدلی - درک احساســات دیگران، یادگیــری مهربان بودن، 

دلسوزی نسبت به دیگران

تعامل اجتماعــی - برقــراری ارتباط با دیگــران، گوش دادن، 
همکاری و حل مشکالت

آزاد اندیشــی و پذیــرش تفاوت ها- به خصوص اگــر آن ها با 
کودکانی با شــخصیت و توانایی های متفاوت، یــا از زمینه ها و 

فرهنگ های مختلف اجتماعی دوست شوند.
یادگیری-افزایش انگیزه یادگیری، بهبود عملکرد درسی

نقش والدیــن: والدیــن نقش اساســی در رشــد اجتماعی 
فرزندشــان دارند. قطعا هیچ کودکی با مهارت های اجتماعی 
متولد نمی شود بنابراین والدین نقش مهمی در تقویت مهارت 
اجتماعی کودکان ایفــا می کنند. مهم تریــن کاری که والدین 
می توانند انجام دهند این است که رابطه دوستانه و محترمانه ای 
با فرزندشان برقرار کنند، اعتماد به نفس کودک را تقویت کنند و 
زمینه دوستی با همساالن را به روش های مختلفی مثل دعوت از 
دوستان کودک، ثبت نام در کالس های آموزشی و... فراهم آورند  

تا کودک نحوه تعامل و دوستی با دیگران را بیاموزد.
اهمیت دوستی بعد از ازدواج: ارتباط با دوستان بعد از ازدواج نه 
تنها مهم است بلکه باعث بهبود روابط زناشویی می شود. استرس 
زنان و مردان هنگام هم نشینی با هم جنس خود نسبت به زمان 
بیرون رفتن با جنس مخالف یــا صرف وقت با خانواده کاهش 

چشمگیری پیدا می کند.

آشپزی

شله ماش
 مواد الزم: ماش 200 گرم، برنج 150 گرم،

 گوشت قورمه شده 250 گرم،پیاز داغ سه قاشق غذاخوری،
 زیره سیاه یک قاشق غذاخوری،نمک و فلفل و زردچوبه

 به مقدار الزم
طرز  تهیه: ماش ها را بشویید و داخل قابلمه ای بریزید و پس از آن پیاز داغ را اضافه کنید. 

قابلمه را روی حرارت باال قرار دهید تا آب جوش بیاید. بعد از به جوش آمدن آب، زیر شعله گاز را 
کم کرده و بعد از کم شدن حرارت، نمک و زردچوبه و فلفل را اضافه کنید.بعد از گذشت نیم ساعت 
برنج شسته شده را به قابلمه اضافه کنید تا بپزد. بعد از آماده شدن برنج می توانید گوشت قورمه 
را به آن اضافه کنید که البته آیتم گوشت دست خودتان است و می توانید آن را حذف کنید.در این 

مراحل باید به طور مرتب به غذا سر بزنید تا آبش کم نیاید و ته نگیرد. فراموش نکنید که این 
غذا نباید خیلی هم آبکی باشد و غلظت آن درست مثل غلظت شله زرد  شود.برای درست 

کردن گوشت قورمه که در طبخ شله ماش هم از آن استفاده می شود، باید گوشت 
بدون استخوان را به شکل ریز خرد کنید و با آب کم بپزید. وقتی گوشت به طور 

کامل پخت و آب آن هم تمام شد، با چربی خود گوشت که حاال به روغن 
افتاده آن را سرخ می کنیم. برای طمع دهی بیشتر کمی نمک 

به آن اضافه  کنید . اگر گوشت تان چربی نداشت 
کمی دنبه از ابتدا اضافه کنید. 

داشتن دوست خوب در زندگی چه فوایدی دارد؟

خیز احسان علیخانی برای سومین سری 
»عصر جدید«

»کاغذ پاره ها« در جشنواره تورنتو نمایش 
داده می شود  

 دومین فصل از »عصر جدید« که احسان علیخانی تهیه کنندگی 
و کارگردانی اش را بر عهده دارد، این روزها در تدارک رساندن 
شرکت کنندگان به مرحله نیمه نهایی است و هنوز پرونده اش 
بسته نشده؛ اما پخش تیزرهای فراخوان فصل سوم نشان داد 
استمرار تولید این مجموعه همچنان در دستور کار شبکه سه و تیم 
تولید برنامه قرار دارد.

مستند انیمیشن »کاغذپاره ها« به کارگردانی بهزاد نعلبندی در ادامه 
حضورهای بین الملی در جشــنواره کانادایی »مالقات با جنون« به 
نمایش درمی آید.این جشنواره بزرگ ترین رویداد سینمایی درباره 
سالمت روانی در جهان است و امسال بیست و هشتمین دوره خود را 
برگزار می کند.این جشنواره »کاغذپاره ها« را بی بدیل و تاثیرگذار معرفی 
کرده و آن را به عنوان فیلم اختتامیه انتخاب کرده است.

در پی نشســت مشــترک مدیران شــركت پاالیش نفت اصفهان با اعضای  
هیئت رییســه اتاق بازرگانی اســتان، بــه میزبانی پاالیش نفــت اصفهان، 
زمینه های همکاری اتاق بازرگانی و پاالیشــگاه بررسی و بر ارتباطات بیشتر 
تاكید شد.در این نشســت مرتضی ابراهیمی ضمن معرفی شركت پاالیش 
نفت اصفهان به عنوان اولین شركت پاالیشی در كشور ازنظر تنوع تولید گفت: 
در این شركت روزانه 12 میلیون لیتر بنزین یورو 5 تولید و از طریق شركت ملی 
پخش بین 16 استان كشور توزیع می شــود. همچنین تا اوایل سال 1400 با 
پایان یافتن واحد تصفیه گازوییل، تمام 20 میلیون لیتر تولید روزانه گازوییل 

یورو خواهد شد.
مدیرعامل شركت پاالیش نفت اصفهان بابیان اینكه 85 درصد تولیدات این 
شركت فرآورده اصلی و 15 درصد فرآورده فرعی و ویژه است، ضمن تقدیر از 
تعامل دوسویه پاالیشگاه و اتاق بازرگانی، ابراز امیدواری كرد تمام مسئولین 
استانی در یك مسیر و برای بهبود شرایط استان گام بردارند و در این راستا از 

صنایعی كه در جهت اقتصاد استان و كشور فعالیت می کنند، حمایت شود تا 
روزهای بهتری برای اصفهان رقم بخورد.

رییس اتاق بازرگانی نیز ضمن اشاره به ظرفیت های اتاق بازرگانی اظهار داشت: 
نمایندگان اتاق در زمره اهالی خوش نام بخش های تجاری و اقتصادی هستند 
و فعالیت آن ها خدمات محور است كه امیدواریم از این ظرفیت برای پیشبرد 
اهداف اقتصادی استان و كشور استفاده شود.مسعود گلشیرازی با تاكید بر 
توجه ویژه به زیرساخت های صادراتی استان اصفهان، تصریح كرد: فعالیت 
استان صنعتی اصفهان باید تبدیل به خدمت شــود و رفاه اجتماعی را ایجاد 
كند.گلشــیرازی همچنین به گزیده ای از فعالیت های اتاق در جهت تقویت 
زیربنای توسعه اصفهان همچون مشــاركت با پاالیشگاه در جهت تامین آب 
موردنیاز از خلیج فارس و برنامه ریزی برای افتتاح نمایشگاه بین المللی استان 
در آبان ماه به عنوان مركز نوآوری و خالقیت و نمایشگاه دائمی صادركنندگان 

اشاره كرد.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در جلسه با باقر نیک طبع، مدیرعامل شرکت 
معادن زغال سنگ استان کرمان اظهار داشت: تفاهم نامه ای که بین ذوب آهن 

اصفهان و شرکت زغال سنگ کرمان منعقد شده، بسیار راهگشاست.
منصور یزدی زاده با بیان اینکه ذوب آهن اصفهان مهم ترین مصرف کننده زغال 
کشور و استان کرمان است، گفت: سالی یک میلیون و 700 هزار تن مصرف 
زغال داریم و خیلی دوست داریم تا شرایطی به وجود آید که شاهد واردات 
زغال به دلیل کیفیت زغال سنگ نباشیم.مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با اشاره 
به اینکه هزینه تولید در ذوب آهن اصفهان باالست چرا که انرژی ما صرف نوع 
زغال می شود، افزود: ذوب آهن اصفهان با شرکت های زغال سنگ در یک قایق 
هستند.وی با بیان اینکه قیمت های ما تابع قیمت های جهانی است و در این 
شرایط انتظار حمایت از معادن داخل کشور منطقی نیست، ادامه داد: باید کمک 

کنیم کیفیت را افزایش بدهیم.
یزدی زاده با عنوان اینکه 50 درصد قیمت تمام شده ما مربوط به زغال است 
گفت: حمایت از شرکت های زغال سنگی، مورد تاکید ذوب آهن اصفهان 
است.وی ادامه داد: با بازدیدی که از تعدادی از معادن زغال سنگ استان 
کرمان انجام شد، به تامین زغال حرارتی از داخل کشور و از استان کرمان 
امیدوار شدیم.مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با اشاره به اینکه به شدت 
نیاز داریم که تولید زغال با کیفیت در کشور را پیگیری کنیم و افزایش 
کمی تولید زیاد مطرح نیست، افزود: برای افزایش خریدزغال سنگ با 
 کیفیت از استان کرمان جدی هستیم و این بازدید در این راستا انجام 

شده است.

وی با بیان اینکه شرایط بسیار خوبی در قیمت و پرداخت ها ایجاد شده که 
باید از آن استفاده کرد، گفت: حمل و نقل زغال به سمت ذوب آهن اصفهان 
مشکالتی دارد؛ اما این مشکالت نباید مانع رسیدن زغال به اصفهان باشد.

یزدی زاده تصریح کرد: مصرف زغال سنگ استان کرمان برای ذوب آهن اصفهان 
استراتژیک است و باید به موقع به سمت اصفهان منتقل شود.

 نشست مدیران شرکت پاالیش نفت اصفهان
 و اعضای هیئت رییسه اتاق بازرگانی اصفهان

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان:

بهره برداری  سامانه  دوم آبرسانی  اصفهان بزرگ  تا  تابستان آینده ضروری است

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان:

مصرف زغال سنگ استان کرمان برای ذوب آهن اصفهان استراتژیک است

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

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: بهره برداری سامانه دوم 
آبرسانی به اصفهان بزرگ یا دست کم بخشی از آن تا تابستان سال آینده ضروری 
است در غیر این صورت با مشــکالت جدی تری در تامین آب آشامیدنی مواجه 
خواهیم شد.طرح سامانه دوم آبرسانی اصفهان شامل تونل انتقال آب و تصفیه 
خانه موسوم به »گالب 2« است و به عنوان طرح توسعه آبرسانی به 14 شهرستان 
استان اصفهان به طول 27 کیلومتر، آب دریاچه سد زاینده رود را به تصفیه خانه 
انتقال می دهد؛ این سامانه باید در اواسط دهه گذشته به بهره برداری می رسید 
اما هنوز این امر صورت نگرفته است.هاشم امینی افزود: بیش از 10 سال است 
که مردم استان اصفهان منتظر بهره برداری از سامانه دوم آبرسانی به این خطه 
هستند؛ اما هنوز این ســامانه با وجود همه پیگیری ها و اقدامات مسئوالن طی 
دو سال گذشته در مدار بهره برداری قرار نگرفته است.وی با بیان اینکه تابستان 
امسال به دلیل عدم بهره برداری از این ســامانه برای تامین آب مورد نیاز بیش 
از چهار میلیون و 200 هزار نفر از مردم اصفهان بزرگ با مشکل کمبود آب مواجه 
بودیم، اظهار داشت: تابستان امسال با کمبود چهار متر مکعب آب در ثانیه مواجه 
بودیم و ناچار شــدیم که این کمبود را با افت فشــار آب در برخی نقاط از جمله 
کالن شهر اصفهان و شــهرهای دیگر جبران کنیم.امینی با تاکید بر اینکه این کار 
منجر به گالیه هایی از سوی شهروندان شد، اضافه کرد: اگر این شرایط به همین 
منوال ادامه داشته باشد و سامانه دوم آبرســانی به اصفهان بزرگ بهره برداری 
نشود، تابستان سال آینده نیز با کاهش فشار آب مواجه خواهیم بود.مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره به اینکه بیشترین مشکالت و افت 
فشار آب در تابستان امسال در کالن شهر اصفهان و شهرستان های شاهین شهر و 
میمه و برخوار اتفاق افتاد، تصریح کرد: این مناطق منابع آب زیرزمینی محدودی 
دارند و آن طور که باید نتوانســتیم از چاه های کمکی استفاده کنیم.وی با بیان 
اینکه تابستان اصفهان از حدود 40 حلقه چاه در کالن شهر اصفهان برای جبران 
کمبود آب استفاده شد، خاطرنشان کرد: عدد حجمی این چاه ها در حد یکهزار 
لیتر در ثانیه و نســبت به آب دریافتی از تصفیه خانه بابا شــیخعلی بسیار کمتر 
بود.امینی با اشــاره به اینکه تابستان امســال از تصفیه خانه نزدیک به 12 هزار 

لیتر در ثانیه آب استفاده شــد، تاکید کرد: ما به 16 متر مکعب در ثانیه آب برای 
تامین آب سامانه 56 شهری و 300 روســتایی اصفهان بزرگ با جمعیت بیش 
از چهار میلیون و 200 هزار نفر نیاز داریم؛ اما فقــط 12.5 متر مکعب آب از محل 
تصفیه خانه و چاه ها در اختیار داشتیم.وی اظهار امیدواری کرد که در هفته های 
آینده جلسه هایی برای پیگیری طرح ســامانه دوم آبرسانی به اصفهان بزرگ و 
تخصیص اعتبارات برای آن برگزار شود تا بخشی از این سامانه تا سال 1400 در 
مدار بهره برداری قرار گیرد و مردم این شرایط دشوار را در تابستان آینده نداشته 
باشند.امینی با بیان اینکه سامانه دوم آبرسانی به اصفهان بزرگ باید سال 87 
به مدار بهره برداری می رســید، تصریح کرد: از آن زمان تا کنون هر سال به تعداد 
جمعیت و انشعابات آب اضافه شده؛ اما از طرف دیگر منابع آب زیرزمینی کاهش 
یافته و سامانه دوم به بهره برداری نرسیده است.اســتاندار اصفهان نیز چندی 
پیش گفت: امسال شماری از مردم استان در برخی شهرها با مشکل قطعی آب 
مواجه بودند که از آنها عذرخواهی می کنم.عباس رضایی، خواســتار دستور ویژه 
وزیر نیرو برای سرعت بخشیدن به اجرایی کردن مصوبه های شورای عالی آب و 
سایر مصوبه  های قانونی مربوطه شد و افزود: از مدیرعامل شرکت مهندسی آب 
و فاضالب کشور می خواهیم که جلسه ویژه ای درباره آب اصفهان بزرگ و طرح 
سامانه دوم آبرســانی و اجرایی کردن هماهنگی های انجام شده تشکیل دهند 
تا این هماهنگی ها عملیاتی شــوند.مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب 
کشــور نیز چند روز گذشــته در آیین بهره برداری از طرح تامین آب پایدار 400 
روستای کشور با بیان اینکه امسال در اســتان اصفهان شرایط سختی داشتیم، 
گفت: هنوز سامانه دوم آبرسانی به اصفهان بزرگ به بهره برداری نرسیده ؛ اما با 
همت همکاران در شرکت های آب منطقه ای و آب و فاضالب این استان و حمایت 
اســتاندار، اقدام های خوبی شــکل گرفت و منجر به رفع کم آبی در این استان 
شد.حمیدرضا جانباز تاکید کرد: ضرورت دارد که سامانه دوم آبرسانی به اصفهان 
بزرگ هرچه زودتر وارد مدار بهره برداری شود تا مشکالت کمبود آب این استان 
به طور کلی در بخش آب آشــامیدنی از بین برود.آب و فاضالب استان اصفهان 

تامین آب حدود چهار میلیون و 200 هزار نفر را به عهده دارد.
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