
دردهه فجر صورت می گیرد؛

افتتاح 16 پروژه آبفا  در استان اصفهان
8

  چوب کرونا به حراجی ها!
 به دلیل نگرانی های ناشی از شیوع کرونا، برگزاری هر نوع حراج در فروشگاه ها و اصناف اصفهان ممنوع اعالم شد؛  
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8 صفحه
قیمت: 1۰۰۰ تومان

شهردار اصفهان :
خط اول متروی اصفهان ظرفیت جابه جایی 18۰ هزار مسافر در روز  را دارد

هـوای پـاکم 

وست... هـوای پـاکم آرز

وست... آرز

#   هوای پــاک     #   اصفهان پاک

یم   # هوا_ را_ پــاک_ نگهدار

*سید محمدعلی موســوی جمال زاده  متولد 
اصفهان، نویسنده و مترجم معاصر ایرانی بود. او 
را پدر داستان کوتاه زبان فارسی و آغازگر سبک 
واقع گرایی در ادبیات فارسی می دانند. جمالزاده 
در سال ۱۹۶۵ نامزد جایزه نوبل ادبیات گردید. *
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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.

موسسه خیریه حمایت از 
کودکان مبتال به سرطان

m a h a k - c h a r i t y . o r g
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اولین مذاکره مستقیم ترکیه و یونان برگزار می شود
مقامات ترکیه و یونان ســرانجام برای حل و فصل اختالفات چند ماهه خــود به پای میز مذاکره 
می آیند.به نقل از خبرگزاری رویترز، فشار های اتحادیه اروپا باالخره نتیجه داد و ترکیه و یونان برای 
آمدن پای میز مذاکره برای رفع اختالف نظر ها موافقت کردند.مقامات ترکیه و یونان برای برگزاری 
اولین مذاکرات مستقیم در استانبول با هم دیدار می کنند. دو طرف اعالم کردند نسبت به برگزاری 
مذاکرات دو جانبه خوش بین هســتند و امیدوارند این مذاکــرات دری به حل و فصل اختالفات 
مربوط به اکتشاف منابع جدید گاز بگشاید.ذخایر گاز شرق مدیترانه به موضوعی برای ایجاد تنش 
میان ترکیه، یونان و قبرس تبدیل شده است. ترکیه و یونان که هر دو عضو ناتو هستند بر سر قلمروی 

دریایی و حق اکتشاف انرژی در شرق مدیترانه به شدت اختالف نظر دارند. 

مردم برزیل خواستار  برکناری رییس جمهور  شدند
با شیوع ویروس کرونا در برزیل و آمار باالی مبتالیان و مرگ و میر در این کشور مردم علیه مدیریت ضعیف 
رییس جمهور در این باره به خیابان ها آمدند.کاروان های مختلف با حضور هزاران نفر در چندین شهر برزیل 
خواستار برکناری بولسونارو، رییس جمهور این کشور به دلیل مدیریت ضعیف در کنترل  شیوع ویروس 
کرونا شدند.در این تظاهرات حدود ۵۰۰ وسیله نقلیه در حال رژه رفتن بودند و بوق ماشین های خود را به 
صدا در آورده بودند،  پنجره های آن ها با شعار هایی مانند »بولســونارو برو  بیرون«،  »استیضاح اکنون و 
واکسیناسیون برای همه«، نقاشی شده بود.اعتراضاتی مشابه  نیز در شهر های دیگر از جمله ریودوژانیرو 
و سائوپائولو برگزار شــد.معترضان همچنین به پایان طرح کمک اضطراری مالی به مردم  در زمان شیوع 
ویروس کرونا اعتراض داشــتند.برزیل دومین رتبه و باالترین میزان مرگ و میر ناشی از شیوع ویروس 

کرونا در جهان را دارد. 

فشار فزاینده به نخست وزیر  ژاپن به خاطر کووید 
نخست وزیر ژاپن روز دوشنبه به خاطر نظرسنجی جدیدی که نشان داد بسیاری بر این باورند دولت 
ژاپن در پاســخ به آخرین موج عفونت های کووید ۱۹ کند عمل کرده، با فشــار مجددی بابت نحوه 
رسیدگی خود به همه گیری کرونا مواجه شد.قانون گذاران اپوزیسیون همچنین به طرز فزاینده ای 
از سبک رهبری کم سخن »یوشیهیده ســوگا« ناامید شده و خواستار این شدند که وی پاسخ های 
مفصلی به سواالت درباره بحران کووید ۱۹ و المپیک توکیو که قرار است کمتر از ۶ ماه دیگر برگزار شود، 
ارائه  دهد.سوگا در تالش است نزول مداوم حمایت از دولت چهارماهه خود را که با وجود اقدامات 
گسترده او برای مقابله با موج سوم عفونت های کرونا پیش از آغاز المپیک در ۲۳ ژوئیه )۱ مرداد( 
نیز ادامه پیدا کــرده، متوقف کند.منتقدان همچنین می گویند ســوگا در متوقف کردن یک کمپین 
گردشگری داخلی که به گفته برخی کارشناسان در پراکندن ویروس خارج از نقاط ابتدایی شیوع در 

منطقه توکیو نقش داشته، دیر اقدام کرده است.

برگزاری دور جدید مذاکرات دولت و مخالفان سوری در ژنو
نمایندگان دولت سوریه و مخالفان در ژنو دور جدیدی از مذاکرات درباره قانون اساسی را شروع کردند.

قرار است که نمایندگان دولت ســوریه و نمایندگان معارضان سوریه پنجمین دور از نشست مربوط 
به قانون اساسی سوریه را برگزار کنند.گیر پدرســون، نماینده سازمان ملل در امور سوریه از دو طرف 
خواست که به گفت وگوهای سازنده روی آورند.رای الیوم گزارش داد: مذاکرات در روند صلح برای 
پایان جنگ در سوریه که قریب به ۱۰ سال است جریان دارد، مهم است.دور چهارم نشست کارگروه 
تدوین قانون اساسی سوریه آذرماه با حضور نمایندگان دولت سوریه و نمایندگان مخالفان این کشور 
در ژنو برگزار شده بود. طرفین در دور چهارم مذاکرات درباره پایه ها و اصول مذاکرات آتی درباره قانون 

اساسی گفت وگو کردند.

طی روز های گذشته واکنش ها به سیلی نماینده مجلس به سرباز راهور ابعاد گسترده ای به خود گرفته است ؛

ماجرای دست بی قرار!

ماجــرای تعرض یک نماینده به ســرباز  علیرضا کریمیان
راهور و ادعای سیلی زدن و درگیری ها و 
حاشیه های پس از آن ظاهرا قرار نیســت به این زودی ها پایان یابد. 
این فرضیه از آن رو مطرح می شود که پس از جنجال های فراوان در 
توئیتر و سایر شبکه های اجتماعی در مورد این رفتار و اتفاق روی داده 
حاال مقامات نیروی انتظامی قوه قضاییه و سایر نمایندگان هم بر له 
یا علیه ســرباز و نماینده مذکور صحبت کرده اند و تقریبا هر طرف حق 

مسلمی برای خود قائل است.
 اگر چه در ســال های قبل هم رفتارهای حق به جانــب نمایندگان و 
قانون شکنی آنها سوژه رسانه ها شــده بود؛ اما تقریبا در هیچ موردی 
این چنین نماینده در معرض اتهام قرار نگرفته بود و از سوی دیگر در 
حالی که تقریبا همه چیز مســجل و معلوم است، عنابستانی،نماینده 
خطاکار  با انتشار متنی سراسر مظلوم نمایی و تظلم خواهی، به نوعی 
مدعی شده که مورد ســتم قرار گرفته است! در مقابل پلیس راهور که 
ظاهرا دسترسی مســتقیم به صحنه های ضبط شده درگیری دارد و 
بعید است بدون بررسی های الزم و در دست داشتن مدارک خبری را 

رسانه ای کند، از اقدام ســرباز دفاع کرده و اعالم کرده که شکایت را به 
مراجع قضایی خواهد برد. این تقابل در حالی هر روز ابعاد وسیع تری 
به خود می گیرد که ســایر نمایندگان هم به جبهــه موافق و مخالفان 
هر دو طرف پیوسته اند. مصطفی میر ســلیم در اظهاراتی عجیب این 
مســئله را یک برنامه ریزی برای بدنام کردن مجلس دانسته است و 
در مقابل محمدباقر قالیباف، رییس مجلس اعالم کرد در  برابر قانون 
همه مساوی هستند. مجلس به کسانی که به وظیفه قانونی خود عمل 
می کنند افتخار می کند و  اولین مدافع حقوق آنهاست. در حادثه اخیر، 
به محض شنیدن اولین گزارش ها، دستور بررسی دقیق ماوقع صادر 
شد؛ درصورت احراز تخلف، هیئت نظارت بر نمایندگان بدون مسامحه 

بررسی و برخورد قانونی خواهد کرد.
 در کنار این حاشیه ها عنابســتانی اما فریاد دادخواهی زده و مدعی 
شده اصال سیلی در کار نبوده و کســی که مورد ظلم و بی حرمتی قرار 
گرفتــه، خــود وی و در مرحله ای فراتر شــأن نمایندگــی و مجلس 
بوده است. کســی که می توانســت مســئولیت رفتار بی ادبانه خود 
را بر عهــده بگیرد و با یــک عذرخواهی ماجرا را ختــم کند، حاال خود 

مدعی اســت این مدل از رفتار حساسیت ها نســبت به روشن شدن 
کامل حقایق را افزایش داده و حاال تعداد بیشــتری به دنبال کشــف 
اصل ماجرا هســتند. عالوه بر این طرفداران و مخالفان دولت هم هر 
دو در اتهام زنی به عنابســتانی متحد شده اند و شــائبه هایی در مورد 
جعلی بودن مدرک دکترای وی تا دالیل ابطال پروانه وکالتش مطرح 
کرده اند که نشان می دهد ســابقه تخلفات ریز و درشت این نماینده 
بسیار پر بار اســت. حتی این بار »کیهان« هم از نماینده اصول گرای  
مجلس به شــدت انتقاد کرده و نوشت: »در شــرایطی که انتظار می 
رود نمایندگان مردم در خانه ملت، خودشــان آینه تمام نمای اخالق 
و ادب باشــند رفتار خارج از شــأن نماینده مردم دور از انتظار بود و با 
انتقادهای گســترده ای مواجه شد«. به نظر می رســد حادثه پیش 
آمده این بار نمی تواند با فرافکنی و تحکم های فراقانونی حل و فصل 
شــود و می تواند برای قانون گذاران آزمونی بزرگ تلقی شــود  تا به 
مردم نشــان دهند تا چه حد خود به قانون و اجرای آن پایبند هستند 
 و نتیجه قانون شــکنی حتی برای یک مســئول تا چــه حد می تواند 

جدی باشد .

سفیر جمهوری اســالمی ایران در فدراسیون روسیه 
با بیان اینکه همکاری های تهران و مســکو در ابعاد 
نظامی، امنیتی، دفاعی و سیاسی در باالترین سطح 
ممکن قــرار دارد، بر ضــرورت تقویت و گســترش 
مناســبات فرهنگی و اقتصادی دو کشور تاکید کرد. 
»کاظم جاللی« در مســکو گفت: روابــط جمهوری 
اسالمی ایران و فدراسیون روســیه روز به روز در حال 
ارتقاست به طوری که در سطح سیاسی مقامات مرتبا 
دو کشــور رفت و آمد می کنند، گفت و گوها انجام می 
شود و عمال ما دارای اشتراکات بسیار زیادی در حوزه 
سیاست با فدراسیون روسیه هستیم.سفیر جمهوری 
اسالمی ایران در فدراسیون روســیه افزود: در بحث 
مربوط به امور نظامی و دفاعی تالش ما و روسیه این 

بوده که بتوانیم با یکدیگر همکاری داشته باشیم و در 
مسائل مربوط به امنیت منطقه و مسائل منطقه ای 
هم دارای اشتراک نظر هســتیم و گام های موثری را 
به اتفاق یکدیگر برمی داریم.  سفیر ایران با بیان اینکه 
در بعد مربوط به همکاری های دفاعی هم همکاری 
ها در سطح خوبی است، افزود: در بعد مسائل مربوط 
به امنیتی و اطالعاتی هم همین وضعیت وجود دارد؛ 
اما آنچه که انتظار می رود  و همه باید تالش کنیم این 
اســت که بتوانیم روابط اقتصادی خود را گســترش 
دهیم.سفیر ایران در پاسخ به این سوال که برخی از 
شــبکه های مغرض مجازی داخل و خارج از کشور 
بیان می کنند که  روســیه  با برنامه ریزی بلند مدت 
قصد دارد ایران را به خود وابســته کند، اظهار داشت: 

انقالب اسالمی ایران برای استقالل کشور بود و طبعا ما 
کشوری هستیم که از روز اول به دنبال استقالل بودیم 
و هیچگاه اســتقالل خود را زیر پا نخواهیم گذاشت.  
وی افزود: رهبری خردمندانه و هوشمندانه جمهوری 
اســالمی ایران همواره در تنظیم روابط با کشورهای 
مختلف چه کشورهایی که دارای قدرت بزرگی هستند 
مثل فدراسیون روسیه و چین و چه کشورهایی که در 
همسایگی ما و در منطقه هستند همیشه تاکید دارند 

که حفظ استقالل اولویت نخست ماست.  

سفیر جمهوری اسالمی ایران در فدراسیون روسیه مطرح کرد:

روابط سیاسی و نظامی ایران و روسیه در باالترین حد قرار دارد
چهره روز

وز عکس ر

خشونت شدید 
پلیس با مخالفان 

قرنطینه!
منابع خبری از برخورد شــدید 
پلیس »آیندهوون« با مخالفان 
قرنطینــه خبــر می دهند. طبق 
خبرها برخی خودروها توســط 
مردم سوزانده شده، پنجره های 
مغازه ها و فروشگاه ها شکسته 
شده و مردم در حال غارت این 

مکان ها هستند.

توقیف نفتکش ایرانی در اندونزی به دالیل فنی 
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت: تاکنون برخی اطالعات ضد و نقیض در ارتباط با توقیف 
نفتکش ایرانی در اندونزی دریافت کرده ایم و منتظر گزارش بیشــتری از ســوی دولت اندونزی 
هســتیم .ســعید خطیب زاده در مورد 
اخبار مربوط به توقیــف نفتکش ایرانی 
در اندونزی  گفت : منتظر این هســتیم 
که  گزارش های بیشتری از سوی دولت 
اندونزی در این ارتبــاط دریافت کنیم.  
البته موضوع رخ داده فنی اســت و در 
بحث کشتیرانی این گونه اتفاقات قبال نیز 
رخ داده است.خطیب زاده خاطرنشان 
کرد : سازمان بنادر و کشتیرانی و شرکت 
صاحب کشــتی پیگیر موضوع هستند. 
همچنین وزارت خارجه و سفارت ایران در اندونزی  نیز پیگیر این مسئله هستند. سخنگوی وزارت 
امور خارجه درباره اتفاق تروریستی روزهای اخیر در عراق یادآور شد: ما با مردم عراق پیوستگی های 
عمیق و تاریخی و چندالیه داریم. درد و رنج مردم عراق، درد و رنج ماست. اتفاق تروریستی روزهای 
اخیر در عراق ما را هم متاثر کرد. این اتفاق نشــان دهنده روی کریه تروریسم است که برخی فکر 

می کنند می توانند از آن بهره برداری کنند.

فرمانده سنتکام: 

روابط آمریکا و ایران در دوران فرصت قرار دارد
فرمانده نظامیان تروریست آمریکایی در غرب آسیا، با ادعای اینکه دولت جدید این کشور فرصتی 
برای بهبود روابط با ایران است، مدعی شد تهدیدهای ایران در منطقه هنوز ادامه دارد.»فرانک کِنث 
مک کنزی« با ادعای اینکه »جریان های تهدیدآمیز شدیدی« از سوی ایران در ماه های منتهی به 
پیروزی بایدن در انتخابات و تحلیف او وجود داشــت، افزود: »هدف ما جلوگیری از جنگ بود«. 
وی در ادامه ادعاهای خود گفت: »بر خالف نگرانی های برخی تحلیلگران نظامی و امنیتی، نه تنها 
ایران در روزهای پایانی ترامپ به هیچ هدف آمریکایی در منطقه مستقیما حمله نکرد بلکه توانست 
به میزان زیادی بازیگران نیابتی خود در عراق و دیگر بخش های منطقه را مدیریت کند. البته همه 
آن گروه ها تحت فرماندهی و دستور تهران نیستند«.فرمانده تروریست های آمریکایی در منطقه با 
بیان اینکه دولت جدید واشنگتن به دنبال بازنگری در سیاست های این کشور است، اظهار داشت: 
»به نظرم محاسبات سیاسی در ایران وجود دارد که می خواهند با دولت جدید ارتباط برقرار کنند«.

رایزنی »بایدن« و »مکرون« درباره برنامه هسته ای ایران
فرانسه اعالم کرد که امانوئل مکرون، رییس جمهور این کشور و جو بایدن درباره مسائل مختلفی از 
جمله برنامه هســته ای ایران گفت وگو کرده اند.در بیانیه کاخ الیزه درباره گفت وگوی تلفنی امانوئل 
مکرون، رییس جمهوری فرانســه با جو بایدن، رییــس جمهوری آمریکا آمده اســت که یکی از 
موضوعات مورد بحث در این گفت وگو برنامه هسته ای ایران بوده است.کاخ الیزه اعالم کرد، رهبران 
دو کشور در این گفت وگو که نخســتین رایزنی آنها پس از مراسم تحلیف بایدن محسوب می شود، 
»تمایل خود را برای همکاری مشترک به منظور برقراری صلح در خاورنزدیک و خاورمیانه و به ویژه 
مسئله هسته ای ایران ابراز کردند«.کاخ سفید نیز در بیانیه خود درباره این گفت وگوی تلفنی تصریح 
کرد که رهبران دو کشور خواســتار تقویت روابط دو جانبه از طریق ناتو و اتحادیه اروپا شدند.بایدن 
پیش تر با بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس نیز تلفنی صحبت کرده بود که موضوع ایران در 

این گفت وگو هم مطرح شده بود.

کافه سیاست

وزیر کشور:

اطلس امنیت انتخابات 
تهیه می شود

وزیر کشــور در حاشیه نشســت استانداران 
سراسر کشور، اظهار داشت: نیاز بود که ابتدا 
تمام صحبت ها و نظرات دوستان در استان ها 
که پیشــتاز مواجهه با مشــکالت هستند را 
بشــنویم و بر اســاس آن رصــد و تحلیل و 
تجربیات، ارائه طریق و تصمیم گیری شود.

عبدالرضا رحمانی فضلی گفت: طبق گزارشی 
که در حوزه امنیت داده شد، با وجود  فشارها 
و شرایط سخت اقتصادی و مشکالت ناشی 
از تحریــم و هم چنین مشــکالت اقتصادی 
ناشــی از کرونا که واقعا در حوزه مشــاغل 
و کســب و کار نقصان بزرگی ایجــاد کرده، 
فضای امنیتی قابل قبول اســت و کنترل ها 
و مدیریت و پاســخگویی به خواسته های 
مردم نیز در حد توان در حال انجام اســت.

رحمانی فضلی خاطر نشــان کرد: در جلسه 
اخیر  بر بحث مرزها و حضــور فعال تر تاکید 
شد و همچنین بر اســتفاده از امکانات برای 
تقویت مناطق مرزی به ویژه در مناطق شرقی 
کشــور و کنترل نحوه هزینه ها در این زمینه 
تاکید شــد.وی خاطر نشــان کــرد: اطلس 
امنیت انتخابات در حال تهیه اســت که هر 
ماه به روز خواهد شد و مشکل خاصی در این 
زمینه نداریم. در حوزه انتخابات، هنوز فضای 
اجتماعی و سیاســی جامعه نســبت به آن 
حساسیت و بازتاب و انعکاس خاصی از خود 
نشــان نداده وقتی این زمان را با چهار سال 
گذشته مقایسه می کنیم، کمی نگران کننده 
خواهد بــود. در دوره قبل در نظرســنجی ها 
افرادی که اظهار کــرده بودند که در انتخابات 
شرکت می کنند و با فرآیند آن آشنایی دارند، 

تقریبا دو برابر آماری بود که االن داریم .

 عالوه بر این طرفداران و مخالفان دولت هم هر دو در 
اتهام زنی به عنابستانی متحد شده اند و شائبه هایی 
در مورد جعلی بودن مدرک دکترای وی تا دالیل ابطال 
پروانه وکالتش مطرح کرده اند که نشان می دهد سابقه 

تخلفات ریز و درشت این نماینده بسیار پر بار است

بین الملل

شهرداری شاهین شهر باســتناد مصوبه شــماره ۱۲77/ش مورخ ۹۹/۰۶/۲۳ شورای محترم اسالمی شــهر در نظر دارد اجازه 
 بهره برداری از پارکینگ کامیون ها واقع در شــاهین شــهر – اتوبــان اصفهان تهران- جنــب کارخانه گلبافت را با مبلــغ پایه ماهیانه

 ۱۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بصورت یکساله به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید. 
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشــتر و اخذ اوراق مزایده می بایستی در ساعات اداری به واحد حســابداری شهرداری مراجعه و 
پیشنهادهای خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۹/۱۱/۲۵ به دبیرخانه حراست تحویل نمایند. شهرداری در رد یا قبول 

یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

آگهی مزایده عمومی)نوبت اول(

احمدرضا پری تبار- شهردار شاهین شهر م الف:1084561

چاپ اول
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استاندار اصفهان:

 فرمانداران برای احیای واحدهای تولیدی اقدام کنند
اســتاندار اصفهان از فرمانداران خواســت واحدهای تولیدی راکد و نیمه فعــال را احصا و برای 
فعال سازی این واحدها تدبیر اصولی بیندیشــند.عباس رضایی اظهار داشت: کارگروه تسهیل و 

رفع موانع تولید ظرفیت مناسبی برای 
حل مشکالت واحدهای تولیدی استان 
دارد و  بایــد شــورای ســرمایه گذاری 
شهرستان های استان اصفهان بیش از 
پیش فعال شوند.وی افزود: واحدهای 
تملیکی توسط بانک ها تعیین تکلیف و 
نتیجه به اســتانداری ارجاع داده شود.
استاندار اصفهان با بیان این که ضرورت 
هماهنگی، همدلی، هم افزایی و وحدت 
در شــرایط کنونی ضروری است، بیان 

کرد: باید فرمانداران ارتباط مســتمر با روحانیون و نمایندگان مردم در مجلس شــورای اسالمی 
 داشــته باشــند و مســائل و مشــکالت را در راســتای اخالق و حفظ حیثیت و حرمــت  افراد

 برطرف کرد.

تامین مواد اولیه در صنایع دستی نیازمند همکاری نهادها
معاون صنایع دستی میراث فرهنگی اســتان اصفهان گفت : برای رفع مشکل تامین مواد اولیه در 
بخش صنایع دستی، به همکاری و همگرایی نهاد های مختلف نیاز است.جعفر جعفرصالحی با بیان 
اینکه در دوران کرونا، در بحث مواد اولیه، تسهیالت و فروش مشکالتی برای فعاالن صنایع دستی 
پدید آمده است ، گفت: ۹۰ درصد مواد اولیه باید در کشــور تولید شود که در بحث ورق های مسی، 
نوسانات قیمت در مس شهید باهنر کرمان بعد از ورود به بورس، باعث افزایش چند باره قیمت ها و 
ضربه خوردن به حوزه صنایع دستی شد.وی با  اشاره به اینکه از ترکیه و آلمان واردات رنگ داشتیم، 

تاکید کرد: با تشکیل اتحادیه سراسری تامین و توزیع مواد اولیه می توان قیمت را کنترل کرد.

طی یک دهه گذشته صورت گرفت؛

کاهش بیش از 40 میلیونی تولید  کفش اصفهان 
رییس اتحادیه کفاشان اســتان اصفهان از کاهش بیش از ۴۰ میلیونی تولید در صنعت کفش این 
استان طی یک دهه گذشته خبر می دهد و می گوید: اکنون با وجود چهار کارخانه بزرگ و بیش از 
۴۶۰ کارگاه کوچک تولید کفش در استان اصفهان صنعت کفش بیمار شده و به علت سیاست های 
نادرست اقتصادی بسیاری از کارگاه های سنتی و کوچک یا تعطیل یا نیمه تعطیل شده اند. رییس 
اتحادیه کفاشــان اصفهان در این زمینه گفت: با وجود اینکه در تامین برخی از مواد اولیه با مشکل 
مواجه هســتیم ولی صنعت کفش اصفهان حرف های زیادی برای گفتن دارد و باید از این صنعت 
حمایت شود. کمبود نقدینگی، افزایش قیمت مواد اولیه و فرسودگی ماشین آالت باعث رکود بازار 
کفش در اصفهان است و بسیاری از تولید کنندگان در اصفهان برای نوسازی ماشین آالت خود نیاز 
به سرمایه دارند، اما متاسفانه بانک ها هم در دادن وام ها سخت گیری کرده و همین امر باعث شده 
که آنها عطای تولید کفش مرغوب را به لقایش ببخشند.از طرفی عدم آموزش و مهارت کارگران هم 
باعث شده که کفش اصفهان آن طور که شایسته است به دست مشتریان نرسد و دولت باید دست 
به کار شود تا صنعت کفش از این رکود گذر کند، چرا که صنعت کفش استان، ظرفیت اشتغال زایی 
دوبرابری نسبت به شرایط موجود را دارد و این تنها در ســایه حمایت های دولتی و دادن وام های 

کم بهره به تولیدکنندگان است.

به دلیل نگرانی های ناشی از شیوع کرونا، برگزاری هر نوع حراج در فروشگاه ها و اصناف اصفهان ممنوع اعالم شد؛

چوب کرونا به حراجی ها!

چندماهی از برگزاری یک حراج عجیب و  مرضیه محب رسول
غریب در فروشگاهی در تهران که با تجمع 
 بی ســابقه خریداران آن هم در روزهای اوج شــیوع کرونا همراه بود،

 می گذرد.البته با برخوردهای شدید قانونی و صنفی،تقریبا پرونده این 
مدل از فروش ها تا مدت ها در تهران و سایر شهرها بسته شد حاال اما 
با رسیدن به ماه های آخر فصل زمستان و رسیدن به روزهایی که هر 
سال در آن حراج های زمستانه برگزار می شد، علوم پزشکی اصفهان 
برگزاری هر نوع حراج را در فروشــگاه ها ممنوع کرده و هشــدار داده 

است که با تخلفات برخورد جدی خواهد کرد.
 این مسئله از آن رو جدی تر باید دنبال شود که به دلیل رکود اقتصادی 
و افزایش قیمت ها مطمئنا بسیاری از مردم برای خریدهای حراجی 
این موقع از ســال به مغازه ها مراجعه می کنند تا شاید بتوانند لباس 
ها و اجناس مورد نیاز خود را ارزان تر خریداری کنند. از ســوی دیگر 
فروشگاه ها نیز که روزهای کســادی را گذرانده اند تالش می کنند تا 
با حراج های جذاب رونقی به کاســبی خود بدهند؛ امــا همه این ها 

می تواند تله ای برای گسترش کرونا باشد
به همین دلیل مدیر بهداشــت محیط معاونت بهداشــتی دانشــگاه 
علوم پزشــکی اصفهان اعالم کرد: برگزاری هرگونه تجمع حراجی در 

فروشــگاه های این استان به دلیل منجر شــدن به ازدحام جمعیت، 
ممنوع است.ســید مهدی میرجهانیان  اظهار داشت: با توجه به اینکه 
هنوز ویروس کرونا در حال انتشار در جامعه است و واحدهای صنفی 
ملزم به رعایت شیوه نامه های بهداشــتی و محدودیت های کرونایی 
هســتند، برگزاری هرگونه حراجی یا فروش ویژه که منجر به ازدحام 

جمعیت در داخل فروشگاه شود، ممنوع و غیر مجاز است.
وی افزود: در صورت گزارش یا مشاهده هرگونه حراجی در فروشگاه 
ها و ازدحام جمعیــت در آنها با متصدیان واحدهــای صنفی برخورد 
قانونی می شود.وی خاطرنشان کرد: متصدیان چهار واحد صنفی در 
استان اصفهان که طی۲ ماه گذشته اقدام به برگزاری حراجی بزرگ در 
فروشــگاه های خود کردند، به مراجع قضایی و دادگاه معرفی شدند.

میرجهانیان اضافه کرد: با تعداد دیگری از واحدهای صنفی نیز به دلیل 
برگزاری حراجی یا ازدحام جمعیت داخل فروشــگاه ها در شهرهای 
مختلف از جمله اصفهان، شاهین شهر، فالورجان، خمینی شهر و زرین 

شهر نیز برخورد شده یا تذکر داده است.
وی با اشاره به اینکه در زمان حاضر شهرستان های استان اصفهان در 
وضعیت آبی و زرد همه گیری کووید ۱۹ قرار دارند، تصریح کرد: رعایت 
شیوه نامه های بهداشــتی در شــهرهای آبی مانند مناطق زرد است 

بنابراین فعالیت همه واحدهای صنفی بایــد با رعایت محدودیت ها 
و مصوبه های ســتاد ملی مقابله با کرونا باشد.مدیر بهداشت محیط 
معاونت بهداشــتی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: بر اساس 
مصوبه های موجود، نباید در فضای سربســته و محدود بیش از ۳۰ 
نفر حضور داشته باشــند بنابراین واحدهای صنفی باید این مسئله را 

مدیریت کنند.
عالوه بر حراج هایی که در مغازه ها برگزار می شود بازار حراج در فضای 
مجازی و پیج های فروش کاال هم داغ است هر چند خرید و فروش 
در دوران کرونا در غالب صفحات مجازی و ســایت ها رونق بیشتری 
گرفته است؛ اما پلیس نسبت به تبلیغات فریبنده ذیل عنوان حراج هم 
هشدار داده اســت. اینکه مردم نباید با هر عنوان حراج و قیمت های 
وسوسه کننده تن به خرید بدهند و تضمین های الزم در مورد خرید به 
خصوص از پیج های بدون آدرس و تلفن ثابت خودداری کنند. در واقع 
بسیاری از کاالهایی که در این حراجی ها از سوی فروشگاه های آنالین 
غیرمعتبر با تخفیفــات ویژه تبلیغ می شــود کاالی تقلبی یا با کیفیت 
پایین هســتند و با اســتفاده از این حراجی ها برخی از فروشنده ها 
می توانند کاالهای قدیمی خود را به جــای کاالهای جدید و با کیفیت 

به فروش برسانند.

در نشست وزیر اقتصاد ارمنستان با فعاالن اقتصادی 
اصفهــان، آخریــن هماهنگی برای توســعه روابط 
تجاری دو طرف بررسی شد.وزیر اقتصاد ارمنستان 
در نشســت با فعاالن اقتصادی اســتان اصفهان به 
موانع تجاری در مرز های مشترک اشاره کرد و گفت: 
در تالش هستیم مشکالت موجود در بخش حمل و 
نقل را حل کنیم و رایزنی های مختلفی در این زمینه 
صورت گرفته اســت.واهان کروبیان مشــکالت در 

بخش نظام بانکی به دلیل وضع تحریم ها را بخش 
دیگری از موانع برشمرد و افزود: ۸ گزینه در دیدار با 
رییس کل بانک مرکزی ایران برای حل این مسئله 
مطرح شــد که یکی از راه ها پرداخت مابه التفاوت 
با اســتفاده از راهبرد تبادل طالست.وی، توافق نامه 
جدید ایران با اوراسیا را برای افزایش و توسعه روابط 
اقتصادی بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: باید از تمام 
ظرفیت ها از جمله تفاهم نامه های موحود استفاده 
کرد تا تبادالت تجاری تســهیل شــود.وزیر اقتصاد 
ارمنســتان با بیان این که موضوع اتصال راه آهن در 
دستور کار مذاکرات قرار دارد، افزود: موضوع سرمایه 
گذاری با آقای همتی رییس کل بانک مرکزی بررسی 

شد و برای تاسیس صندوق مشترک سرمایه گذاری 
به تفاهم رســیدیم.کروبیان تاکید کرد: شرکت های 
ایرانی می توانند بخش پایانی تولید محصوالت خود را 
در ارمنستان تکمیل و به کشور های حوزه اوراسیا صادر 
کنند و دولت ما از فعاالن اقتصــادی ایران حمایت 
خواهد کرد.رییس سازمان صمت استان هم در این 
نشســت گفت: قدم اول برای توســعه روابط فعال 
شدن رایزن های اقتصادی در سفارتخانه های ایران 
و ارمنستان است.ایرج موفق با بیان اینکه ارمنستان 
دروازه ورود به بازار اوراسیاست، افزود: این آمادگی را 
داریم که مواد غذایی را با پرواز مستقیم به ارمنستان 

صادر کنیم.

در نشست فعاالن اقتصادی اصفهان با وزیر اقتصاد ارمنستان مطرح شد:
موانع تجاری در مرز های مشترک برطرف می شود

خبر روز

با توجه به اینکه هنوز ویروس کرونا در حال انتشار در جامعه 
است و واحدهای صنفی ملزم به رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی و محدودیت های کرونایی هستند، برگزاری 
هرگونه حراجی یا فروش ویژه که منجر به ازدحام جمعیت 

در داخل فروشگاه شود، ممنوع و غیر مجاز است

یک عضو کمیسیون عمران مجلس:

دستگاه ها نظارت کافی بر بازار مصالح ساختمانی ندارند
یک عضو کمیســیون عمران مجلس شورای اســالمی گفت: به نظر می رسد دســتگاه های ناظر 
نظارت و کارآمدی الزم را ندارند که با وجود کاهش نرخ دالر، قیمت مصالح ســاختمانی افزایش 
یافته اســت.رحمت ا... فیروزی در خصوص گران تر شــدن قیمت مصالح ســاختمانی با وجود 
کاهش نرخ دالر، اظهار کرد: وظیفه دولت اســت که به بازار مصالح ســاختمانی نظارت اصولی و 
دقیق داشته باشد. وزیر صمت نیز به کمیســیون عمران فراخوانده شــد و تذکرات الزم به ایشان 
در این خصوص اعالم شــد. افزایش قیمت مصالح ســاختمانی در چند ماه گذشــته قابل قبول 
نیســت و باید به این موضوع رســیدگی الزم انجام شــود.وی با بیان اینکه بازار باید کنترل شود، 
افزود: مجلس معتقد اســت که بازار ســیمان، میلگرد، فوالد و آهن باید متعادل شود و زمانی که 
نرخ دالر کاهش پیدا می کند باید قیمت ســایر کاالها و از جمله مصالح ســاختمانی کاهش یابد. 
مجلس این موضوع را در دســتور کار خود دارد و انتظار می رود نظارت ها تشدید شود تا با کاهش 
قیمت ها ساخت و ســازها دچار مشــکل نشــود.نماینده مردم نطنز در مجلس، خاطرنشان کرد: 
هم اکنون در برخی از مصالح ساختمانی مانند سیمان، تولید مازاد در کشور داریم، به همین دلیل 
 به نظر می رســد دســتگاه های ناظر نظارت و کارآمدی الزم را ندارند که قیمت ها به این شکل باال

 رفته است.

فرماندار فريدن مطرح کرد:

حمایت از بخش خصوصی در کشاورزی
فرماندار فريدن گفت: فرآوری و عرضه محصوالت كشاورزی نيازمند توليدى باكيفيت بارعايت نكات 
كارشناسی برای كشاورزان است که براین اســاس از حضور بخش خصوصی به این حوزه حمایت 
می کنیم.سیدمحمدتقی معین الدینی اظهار کرد: مشکالت حوزه کشاورزی به ویژه سیب زمینی فقط 
مربوط به منطقه فریدن نیست و هر منطقه ای در مقاطع زمانی مختلف به واسطه حضور دالالن با این 
مشکل روبه رو می شود.وی اد امه داد: با اشراف برمشکالت کشاورزان در سه مقطع کاشت، داشت و 
برداشت، برای رفع دغدغه های کشاورزان مسائل مربوط را به مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان 
و استان به ویژه جهاد کشاورزی اســتان و در نهایت وزارت کشاورزی منعکس کرده ایم. با توجه به 
حجم کشت محصوالت متنوع کشاورزی، مشکالتی برای کشاورزان به وجود آمده است که امیدواریم 
این پیگیری ها اثرگذار باشد.فرماندار فریدن درباره حمایت از ورود سرمایه گذاران و اشتغال در حوزه 
کشاورزی گفت: با توجه به اینکه ایجاد و ساخت کارخانه های مرتبط با انواع تولیدات و محصوالت 
در پیشرفت بخش اقتصادی کشور بسیار موثر است، ما هم باتوجه به وجود سیاست های حمایتی 
و ارائه تسهیالت مناسب که از طریق مدیران کشور و استان برای دریافت و صدور مجوز الزم تصویب 

می شود، از ورود بخش های خصوصی حمایت خواهیم کرد.

ثبت دوهزار و 400نفر در سامانه رصد اشتغال کاشان
تاکنون ۵۰درصد از تعهد اشتغال شهرستان کاشان در سامانه رصد اشتغال اجراشده است.رییس 
اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی کاشــان در جلسه کارگروه اشتغال شهرستان کاشان گفت: امسال 
سهمیه تعهد اشتغال تعیین شده برای دســتگاه های اجرایی کاشان دوهزار و ۴۰۰نفر است.حسن 
رمضانی افزود: برای بهبود فضای کسب و کار ۴۵۰کارگاه و کارفرما نیز از طرف اداره تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی برای بهره وری از معافیت حق بیمه بر اساس شرایط و ضوابط خاص، به سازمان تامین 
اجتماعی معرفی شــده اند.وی با اشاره به صدور ۵۰مجوز مشــاغل خانگی از ابتدای سال تا کنون 
گفت: سهمیه این شهرســتان ۵میلیارد ریال اســت، ولی با توجه به ظرفیت شهرستان و ظرفیت 
مشاغل خانگی، سهمیه تسهیالت مشاغل خانگی شهرستان شش میلیارد ریال به سیستم بانکی 

معرفی شده اند.

کافه اقتصاد

اخبار

نگاهی به آمار و ارقام مرتبط با اراضی کشاورزی اخذ شده سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان حاکی است که طی سال های اخیر حدود پنج هزار و ۵۰۰ مورد 
تغییرکاربری زمین کشاورزی و یا فروش این اراضی در این منطقه شناسایی  و گزارش شده که بیشترین آنها در شهرستان های اصفهان، کاشان، شاهین شهر و 
میمه، شهرضا و سمیرم بوده است.در همین ارتباط معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت:  طی سال های اخیر  برای مثال 
در شرق اصفهان حدود ۱۰ هزار تا ۱۵ هزار هکتار تغییرکاربری اتفاق افتاده که خود به میزان تولید آسیب جدی وارد می کند.مهدی مجیری اظهارداشت: افزایش 
بیکاری و گسترش فقر در بین کشاورزان، کاهش تولیدات محصوالت کشــاورزی و افزایش واردات، افزایش مهاجرت کشاورزان و فرزندان ایشان به شهرها و 
معامالت شبهه دار در بنگاه های معامالت امالک از جمله پیامدهای این چالش است.وی درباره تاثیر تغییرکاربری های غیرمجاز بر اراضی کشاورزی به خصوص 
اراضی مستعد حاشیه رودخانه گفت: افزایش بیکاری و گسترش فقر در بین کشاورزان، کاهش تولیدات محصوالت کشاورزی و افزایش واردات، افزایش مهاجرت 
کشاورزان و فرزندان ایشان به شهرها و معامالت شبهه دار در بنگاه های معامالت امالک از جمله پیامدهای این چالش است.معاون حفظ کاربری و یکپارچگی 
اراضی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان اظهارداشت: افزایش فعالیت دالالن و سوداگری در بازار فروش اراضی کشاورزی به دلیل سود بسیار چشمگیر آن تحمیل 

بار اقتصادی بر دستگاه های اجرایی به ویژه سازمان جهاد کشاورزی را به همراه دارد.

تغییرکاربری متعدد در 6 شهرستان استان اصفهان

دیدار مدیر 
مخابرات اصفهان 
با رییس ستاد 
مدیریت بحران 

استانداری
رییس ستاد مدیریت بحران 
اســتانداری اصفهان به بحث 
و تبادل نظر درباره راهکارهای 
نوین مدیریت بحران در عرصه 

ارتباطات پرداختند.

وز عکس ر

نماینده مردم اصفهان در مجلس: 

نفت باعث غفلت از 
مالیات شده است

سخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس 
می گوید: بــا وجود منبــع درآمدی چون 
نفــت، دولت هــا به جــای اســتفاده از 
روش های دیگر درآمدزایی، بیش از هرچه 
از درآمدهای نفتی استفاده می کرده اند و 
همین موضوع باعث عــدم توجه کافی به 
مقوله منابع دیگری چون مالیات شد، تا 
آنکه در برنامه های چهارم، پنجم و ششم 
توسعه چنین مقرر شــد که با استفاده از 
روش هــای مالیات گیری، از وابســتگی 
اقتصاد به نفت کاســته شــود که مجددا 
دولت ها از جدی گرفتن این امر خودداری 
کردند و مردم هم برای رهایی از پرداخت 
این مالیــات از انواع روش ها اســتفاده 
می کرده اند.مهــدی طغیانــی در رابطه با 
مهم ترین دالیل شکل گیری فرار مالیاتی 
تصریح می کند: نوســان نرخ هــا، تورم، 
بیــکاری و در کل بی ثباتــی اقتصادی از 
جمله دالیل فرار مالیاتی به شمار می آیند.

سخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس 
می افزاید: بــرای رهایی از فــرار مالیاتی 
در کشــور الزم اســت قوانیــن مالیاتی 
تکمیل کننده همدیگر باشــند زیرا برخی 
از قوانین تاثیر بخشــی دیگــر قوانین را 
تکمیل می کنــد؛ به عبارتی ایــن قوانین 
مانند زنجیره ای متصل به یکدیگر هستند 
که خأل هر کــدام، مشــکالتی را موجب 
می شــوند و زمانی که این زنجیره به طور 
کامل در کنــار یکدیگر قــرار گیرند قانون 
اصلی مالیــات تاثیر خــود را می گذارد.

طغیانی با بیــان اینکه معمــوال فرارهای 
مالیاتی توســط بخش خصوصی صورت 
می گیرد، تاکید می کند: به موجب قانون، 
جریمه ها و مجازات هایی برای افرادی که 
از مالیات دهی فرار می کنند وجود دارد؛ اما 
موضوعی که اهمیت دارد کشف این افراد یا 
سازمان ها ست که الزم است سامانه جامع 
مالیاتی که سال هاست از آن سخن گفته 

می شود، فعال شود.
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آگهی

مفاد آراء
11/26 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 مســتقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت . 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 انتشار 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 7169-1398/05/22 هیات ســوم خانم زهرا قلعه به شناسنامه شماره 
62  کدملي 1290212333 صادره اصفهان فرزند حســن ششدانگ باستثناي بهاي ثمنیه 
اعیاني یک باب خانه به مســاحت 25.025  مترمربع از پالک شــماره 3113 فرعی از 18 
 اصلی واقع در اصفهان بخــش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان کــه درثبت صفحه 13 

دفتر 543 امالک
2- رای شماره 18769-1398/11/30 هیات اول  خانم عصمت رضوي نژاد به شناسنامه 
شماره 10476 کدملي 1283806630 صادره  اصفهان فرزند سید احمد در  ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 172.87 مترمربع قسمتی از پالک شماره 11 فرعی از 68 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت عباس زارع بهرام آبادی 
از سند شــماره 36096 مورخ 1350/1/19 دفترخانه شماره 65 اصفهان  مورد ثبت صفحه  

93 دفترر 48 امالک
3- رای شــماره 17156-1398/11/12 هیات چهارم خانم صدیقه ضیائي به شناســنامه 
شماره 2648 کدملي 0046709258 صادره تهران فرزند باال در ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 23.96 مترمربع پالک شماره فرعي از67 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی مهدی خراط بموجب سند 91300 مورخ 52/6/21 

دفترخانه 2 اصفهان
4- رای شماره 20248-1398/12/22 هیات اول آقاي ابراهیم مزروعي سبداني به شناسنامه 
شــماره 7 کدملي 6609565058 صادره دولت آباد فرزند قربانعلي در  ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 136.22 مترمربع قسمتی از پالک شماره 32 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از سند شماره 28205 مورخ 1398/7/25 دفترخانه 

شماره 261 اصفهان
5- رای شماره 13851-1399/06/13 هیات اول خانم مرضیه کاظمي زهراني به شناسنامه 
شماره 9 کدملي 1290342407 صادره اصفهان فرزند کریم در ششدانگ یک باب مغازه  به 
مساحت 40.02 مترمربع قسمتی از پالک شماره 4120 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت  صدیقه  رستمیان  از مورد ثبت صفحه 

244 دفتر 287  امالک
6- رای شماره 12297-1399/05/29 هیات سوم آقاي عبداله کریمي به شناسنامه شماره 
487 کدملي 1283021854 صادره فرزند عباس ششدانگ مغازه به استثنا بها ثمنیه اعیانی 
به مساحت 48.70 مترمربع پالک 68 از اصلي واقع در اصفهان بخش 14 از مالکیت عباس 

کریمی مورد ثبت صفحه 93دفتر 48  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان تأئید
7- رای شماره 12230-1399/05/29 هیات سوم خانم مریم زارع به شناسنامه شماره 57 
کدملي 1290653895 صادره فرزند حجت اله در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 58.75 
مترمربع پالک شماره فرعي از 68 اصلي واقع در اصفهان بخش14 از مالکیت رضا علی زارعی 

مورد ثبت صفحه 593 دفتر 874 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان تأئید
8-  رای شماره 7122-1399/04/19 هیات سوم آقاي فتح اله خانیان به شناسنامه شماره 
25 کدملي 1290095167 صادره فرزند کریم در ششدانگ .یکباب ساختمان بصورت کارگاه 
به مساحت110.82 مترمربع پالک شماره 570فرعي از36 اصلي واقع در اصفهان بخش14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بموجب اسناد 56151 مورخ 59/6/19 دفتر5 اصفهان و 44617 

مورخ 75/8/12 دفتر 91 اصفهان  تأئید
9- رای شماره 14404-1399/06/17 هیات سوم آقاي  شاپور امیني به شناسنامه شماره 
227 کدملي 1971347159 صادره مسجد سلیمان فرزند نجف در ششدانگ یکباب ساختمان 
)تجاری - اداری ( به مساحت 145.72 مترمربع پالک شماره68  اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ماکیت خانم آغا زارع بهرام ابادی از ســند 9476 مورخ 

1350/05/03 دفتر 95 اصفهان
10- رای شــماره 14376-1399/06/17 هیات ســوم خانم مریم نصري نصرآبادي به 
شناسنامه شــماره 1270964860 کدملي 1270964860 صادره اصفهان فرزند حبیب اله 
نسبت دو دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان  به مساحت 117 مترمربع پالک شماره 961 
فرعي از5  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان درصفحه 252 

دفتر 639
11- رای شماره 14374-1399/06/17 هیات سوم آقاي حمزه نصر اصفهاني به شناسنامه 
شماره 52 کدملي 1290842655 صادره اصفهان فرزند عزیزاله نسبت چهار دانگ مشاع از 
ششدانگ ساختمان  به مساحت 117 مترمربع پالک شماره 961 فرعي از5  اصلي واقع در 

اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان درصفحه 252 دفتر 639  
12- رای شماره 14403-1399/06/17 هیات سوم آقاي فتح اله خانیان به شناسنامه شماره 
25 کدملي 1290095167 صادره فرزند کریم در ششــدانگ ساختمان بصورت کارگاه  به 
مساحت 153.95مترمربع پالک شماره570 فرعي از36 اصلي واقع در اصفهان بخش14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک  رســمی کریم خانیان بموجب سند 64063 مورخ 

43/5/29 دفتر 7 اصفهان
13- رای شــماره 14375-1399/06/17 هیات ســوم آقاي فتح اله خانیان به شناسنامه 
شــماره 25 کدملي 1290095167 صادره فرزند کریم در ششــدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 120.05مترمربع پالک شماره570 فرعي از36 اصلي واقع در اصفهان بخش14 
 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان از مالک رســمی کریــم خانیان بموجب ســند 64063 

مورخ 43/5/29 دفتر 7
14- رای شــماره 15244-1399/06/24 هیات دوم آقاي مصطفي رحیمي به شناسنامه 
شــماره 547 کدملي 1290589161 صادره اصفهان فرزند حسین در ششدانگ یک باب 
خانه  به مساحت 133.70 مترمربع قسمتی از پالک شماره  32  اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت صدیقه تمیزی  از سند شماره 87362  مورخ  

1347/2/31  دفترخانه شماره  14  اصفهان
15- رای شــماره 15045-1399/06/22 هیات دوم خانم مریم ســادات محرک پور به 
شناسنامه شــماره 73260 کدملي 1281831913 صادره اصفهان فرزند سیداقانور در سه 
دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب  ساختمان  به مساحت 51.30  متر مربع پالک 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 شعربافیون طبق اظهارنامه  و نسبت به  سه  
پنجم مورد تقاضا از مالکیت بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی  که بموجب دادنامه 

شماره 275  مورخ 1358/4/21 دادگاه انقالب  مصادره شده است
16- رای شماره 15046-1399/06/22 هیات دوم خانم عصمت دري به شناسنامه شماره 55 
کدملي 6609525889 صادره  برخوار  فرزند یداله در سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب  
ساختمان  به مساحت 51.30  متر مربع پالک 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 شعربافیون طبق اظهارنامه  و نسبت به  سه  پنجم مورد تقاضا از مالکیت بنیاد 
مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی  که بموجب دادنامه شماره 275  مورخ 1358/4/21 

دادگاه انقالب  مصادره شده است.
17- رای شماره 13369-1399/06/05 هیات دوم خانم فاطمه صغرا ابراهیمي ولداني به 
شناسنامه شماره 1443 کدملي 1283511576 صادره اصفهان فرزند محمد در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 257.44 مترمربع قسمتی از پالک شماره 
133 فرعی از 26 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مورد 

ثبت صفحه 419 دفتر 70 امالک
18- رای شــماره 13370-1399/06/05 هیات دوم قاي ابراهیم شــهبازي دستجرده به 

شناسنامه شماره 43532 کدملي 1280860911 صادره اصفهان  فرزند رجبعلي در  سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 257.44 مترمربع قسمتی از پالک شماره 
133 فرعی از 26 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مورد 

ثبت صفحه 419 دفتر 70 امالک
19- رای شــماره 19928-1399/08/07 هیــات دوم خانــم عــزت تقي یــار رناني به 
 شناسنامه شــماره 8324 کدملي 1283192519 صادره فرزند عباس نسبت  به سه دانگ 
مشاع /ششدانگ  یکباب  ساختمان  به مســاحت 219مترمربع پالک شماره 116فرعي از 
19اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه فاطمه تقی یار 

رنانی سند 7293 مورخ 22/4/30 دفترخانه 46 اصفهان تأئید
20- رای شماره 19924-1399/08/07 هیات دوم آقاي محمود تقي یار رناني به شناسنامه 
شماره 117 کدملي 1289968799 صادره اصفهان فرزند حسین نسبت  به سه دانگ مشاع 
/ششدانگ  یکباب  ساختمان  به مساحت 219مترمربع پالک شماره 116فرعي از 19اصلي 
واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه فاطمه تقی یار رنانی سند 

7293 مورخ 22/4/30 دفترخانه 46 اصفهان تأئید
21- رای شــماره19739-1399/08/06 هیات دوم خانم زهرا اهتمام رناني به شناسنامه 
شــماره 261 کدملي 1290406431 صادره فرزند حسن در ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 61.30مترمربع پالک شماره 721 فرعی از14اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان به صورت عادی مع الواسطه از حسین محسنی دره بیدی صفحه 

46 دفتر 438تأئید
22- رای شــماره 15235-1399/06/24 هیات اول خانم فاطمه میرحسیني به شناسنامه 
شماره 8657 کدملي 1283195844 صادره اصفهان  فرزند سیدهاشم در  ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 66.48 مترمربع قسمتی از پالک شماره 782 فرعی از 18 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت عباس عبداللهی  از مورد ثبت 

صفحه  58 دفتر 54  امالک  
23- رای شماره 15236-1399/06/24 هیات اول خانم منیره سلطاني به شناسنامه شماره 
107 کدملي 1290584761 صادره  اصفهان فرزند عباس در  ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 114.83 مترمربع قسمتی از پالک شماره 782 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت عباس عبداللهی  از مورد ثبت صفحه  

58 دفتر 54  امالک
24- رای شــماره 17618-1399/07/13 هیات اول  خانم مرجان بیات عاشــق آبادي به 
شناسنامه شماره 712 کدملي 1293196053 صادره اصفهان فرزند احمد در  ششدانگ یک 
باب کارگاه به مساحت 85.84 مترمربع قسمتی از پالک شماره 1655 فرعی از 18 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت زرین تاج صابری کهروئی  از 

سند شماره 27634 مورخ 1368/2/25 دفترخانه شماره 112 اصفهان   
25- رای شماره17854-1399/07/14 هیات اول آقاي مجید فالحیان جوني به شناسنامه 
شماره 6 کدملي 1290434255 صادره اصفهان فرزند یداله در ششدانگ یک باب ساختمان 
به مســاحت 336.92 مترمربع قسمتی از پالک شــماره 3898 فرعی از 16 اصلی واقع در 

اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان طبق سامانه امالک  
26- رای شماره 17857-1399/07/14 هیات اول آقاي ابراهیم طالبي طادي به شناسنامه 
شماره 21265 کدملي 1970214961 صادره مسجد سلیمان فرزند علي در  ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 119.33 مترمربع قسمتی از پالک شماره 68 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت محمدرضا زارع بهرام آبادی  از ســند 

شماره 36114 مورخ 1350/1/23 دفترخانه شماره 65 اصفهان  
27- رای شماره 15233-1399/06/24 هیات اول  خانم فاطمه میرحسیني به شناسنامه 
شماره 8657 کدملي 1283195844 صادره اصفهان  فرزند سیدهاشم در  ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 97.31 مترمربع قسمتی از پالک شماره 782 فرعی از 18 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت عباس عبداللهی  از مورد ثبت 

صفحه  58 دفتر 54  امالک
28- رای شــماره18885-1399/07/23 هیات دوم خانم زهره قادري زفره به شناسنامه 
شماره 10848 کدملي 1292500840 صادره اصفهان فرزند محمد رضا در سه دانگ مشاع از  
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 165 مترمربع قسمتی از پالک شماره 1119 فرعی 
از 28 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت غالمعلی 
رفیعی  از سند شماره 36269  مورخ  1347/8/20  دفترخانه شماره 86  اصفهان از مورد ثبت 

صفحه 295 دفتر 1099 امالک 
29- رای شماره 18884-1399/07/23 هیات دوم خانم زهرا قادري به شناسنامه شماره 204 
کدملي 1287343406 صادره اصفهان فرزند محمد رضا در  سه دانگ مشاع از  ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 165 مترمربع قسمتی از پالک شماره 1119 فرعی از 28 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهــان   از مالکیت غالمعلی رفیعی  از 
سند شماره 36269  مورخ  1347/8/20  دفترخانه شماره 86  اصفهان از مورد ثبت صفحه 

295 دفتر 1099 امالک
30- رای شماره 20648-1399/08/17 هیات چهارم آقاي محمد مستاجران گورتاني به 
شناسنامه شــماره 1906 کدملي 1287830145 صادره اصفهان فرزند قاسم در ششدانگ 
ساختمان . به مساحت 152.48 مترمربع پالک شماره 534فرعي از6 اصلي واقع در اصفهان 

بخش حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ثبت در صفحه 416 دفتر 353تأئید
31- رای شماره 20529-1399/08/15 هیات چهارم خانم اقدس زارعي زاد به شناسنامه 
شــماره 1758 کدملي 1282767534 صادره اصفهان فرزند نادعلي در ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 15.12 مترمربع پالک شــماره 68 اصلي واقع در اصفهان بخش14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مالک رســمی نادعلی زارع بهرام آبادی طبق صفحه 105 

دفتر 300 امالک
32- رای شــماره 19217-1399/07/29 هیات چهارم خانم بهجت امیني به شناسنامه 
شــماره 572 کدملي 1288751771 صادره فرزند علي محمد در ششدانگ ساختمان  به 
مساحت 47.20مترمربع پالک شــماره 68 اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان مع الواسطه به صورت عادي از  عباس محمدي  سند 3965 مورخ 40/12/21 

دفترخانه 76 اصفهان تأئید
33- رای شماره 19066-1399/07/28 هیات چهارم خانم اعظم زارع به شناسنامه شماره 
21 کدملي 1293105597 صادره اصفهان فرزند حجت اله نســبت به سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 187.77مترمربع پالک شماره 68 اصلي واقع در اصفهان 
بخش حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه  از حســین  کریمی بهرام ابادی  صفحه 

284و379 دفتر 207تأئید
34- رای شــماره 19069-1399/07/28 هیات چهارم آقاي مجتبي کریمي به شناسنامه 
شــماره 38 کدملي 1290817871 صادره فرزند عباسعلي نسبت به ســه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 187.77مترمربع پالک شماره 68 اصلي واقع در اصفهان 
بخش حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه  از حســین  کریمی بهرام ابادی  صفحه 

284و379 دفتر 207تأئید
35- رای شــماره 17814-1399/07/14 هیات چهارم آقاي  مصطفي ملکي زهراني به 
شناسنامه شماره 1513 کدملي 1284925234 صادره اصفهان  فرزند حسن در ششدانگ 
یکباب ساختمان  به مساحت 173.88 مترمربع پالک شــماره 325فرعي از12 اصلي واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان طبق ســند انتقالــی 55041 مورخ 

1399/03/01 دفتر خانه 137  
36- رای شماره 14793-1399/06/20 هیات چهارم خانم عصمت مستاجران گورتاني به 
شناسنامه شماره 37 کدملي 1290066752 صادره اصفهان فرزند حسن در ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 184 مترمربع پالک شماره های 390 و 391 فرعي از 14  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که مالکیت متقاضی در صفحه 301 دفتر 

255 مربوط به پالک 14/391 و  در صفحه 295 دفتر 42  مربوط به پالک 14/390  
37- رای شــماره 15889-1399/06/30 هیات چهارم آقاي  محمــود رجبیان افاراني به 
شناسنامه شماره 68 کدملي 1289845840 صادره اصفهان فرزند علي در ششدانگ یکباب 
ساختمان  به مساحت 182.75مترمربع پالک شــماره فرعي از 28 اصلي واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مالک رسمی آقای علی رحیمیان آفارانی طبق سند 

انتقالی 36149 مورخ 1347/08/20 دفتر خانه 86 اصفهان

38- رای شــماره 16150-1399/07/01 هیات چهارم خانم زهرا مختاري به شناسنامه 
شــماره 1190024632 کدملي 1190024632 صادره شــهرضا فرزند حسین ششدانگ 
یکباب به مساحت 247 مترمربع پالک شــماره 3088 فرعي از 25 اصلي واقع در اصفهان 
 بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان طبق ســند انتقالی 25487 مورخ 1398/06/03 

دفتر 160 اصفهان
39- رای شــماره 16210-1399/07/01 هیات چهارم آقاي علي ماراني پور به شناسنامه 
شماره 1271325640 کدملي 1271325640 صادره اصفهان فرزند محمدعلي در ششدانگ 
یکباب ساختمان  به مساحت 183.18مترمربع پالک 28 اصلي واقع در اصفهان بخش14  
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مالک رسمی آقایان محمدعلی مارانی پور و نصراله مارانی 
برزانی طبق سند انتقالی 36648 مورخ 1347/08/20 دفتر 86 اصفهان در صفخات 268 الی 

271 دفتر 54 امالک
40- رای شماره 19243-1399/07/29 هیات چهارم آقاي حسین کیان مهر به شناسنامه 
شماره 931 کدملي 1284431381 صادره فرزند رضا نسبت به  سه  دانگ مشاع  از  ششدانگ 
ساختمان  به مساحت 200.53 مترمربع پالک شماره 68 اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از رحیم شفیعی  بهرام ابادی  صفحه 87 دفتر 48 تأئید
41- رای شماره 19242-1399/07/29 هیات سوم خانم فرشته جوزداني فر به شناسنامه 
شــماره 954 کدملي 1284529231 صادره فرزند عباس نسبت به  ســه  دانگ مشاع  از  
ششدانگ ساختمان  به مساحت 200.53 مترمربع پالک شماره 68 اصلي واقع در اصفهان 
بخش حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از رحیم شفیعی  بهرام ابادی  صفحه 87 

دفتر 48 تأئید
42- رای شــماره19059-1399/07/28 هیات چهارم آقاي نوروزعلي ظهرابي رناني به 
شناسنامه شــماره 34 کدملي 1290011834 صادره فرزند حسین نسبت به 16حبه مشاع 
از72 حبه  /ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 193.85مترمربع پالک شماره3306 فرعي 
از18 اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک غرب اصفهان صفحات 450 و53 دفاتر 

896و900تأئید 
43- رای شــماره 19050-1399/07/28 هیات چهارم خانم مریم نیک پور به شناسنامه 
شماره 0 کدملي 1271941902 صادره فرزند عبدالمحمد نســبت به هشت حبه مشاع از 
72 حبه /ششدانگ یکباب خانه  به مســاحت 193.85مترمربع پالک شماره3306 فرعي 
از18 اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک غرب اصفهان صفحات 450 و53 دفاتر 

896و900تأئید
44- رای شماره 19054-1399/07/28 هیات چهارم خانم اشرف افتخاري به شناسنامه 
شماره 9383 کدملي 1283203154 صادره فرزند علي نسبت به چهل وهشت حبه مشاع 
از 72 حبه /ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 193.85مترمربع پالک شماره3306 فرعي 
از18 اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک غرب اصفهان صفحات 450 و53 دفاتر 

896و900تأئید
45- رای شماره18267-1399/07/20 هیات سوم آقاي منصور ابافت به شناسنامه شماره 
212 کدملي 1290162298 صادره  اصفهان فرزند رستم در ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 255.55 مترمربع پالک شماره 3449 فرعي از 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان در صفحه 196 دفتر 137 مالک رسمی خانم حاجیه نجفی  
46- رای شــماره 19646-1399/08/05 هیات ســوم  خانم صدیقه ابراهیمي ولداني به 
شناسنامه شماره 32 کدملي 1289918821 صادره اصفهان فرزند کاظم درششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 222.73 مترمربع پالک شــماره 528 فرعي از 36 اصلي واقع در اصفهان 

بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بموجب سند 34162 مورخ 98/9/14دفتر 371
47- رای شماره 20671-1399/08/17 هیات سوم خانم فرشته جعفري ولداني به شناسنامه 
شماره 1262 کدملي 1284922715 صادره فرزند قاســمعلي نسبت به سه دانگ مشاع از  
ششدانگ ساختمان  به مساحت 170.52 مترمربع پالک شماره74 فرعي از 35اصلي واقع در 
اصفهان بخش حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از سید کریم میر احمدی کرمی  

صفحه 549و393 دفتر 379 و82
48- رای شماره 20659-1399/08/17 هیات سوم آقاي سید امیر میراحمدي به شناسنامه 
شــماره 91 کدملي 0052048780 صادره فرزند سیدکریم نسبت به ســه دانگ مشاع از  
ششدانگ ساختمان  به مساحت 170.52 مترمربع پالک شماره74 فرعي از 35اصلي واقع در 
اصفهان بخش حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از سید کریم میر احمدی کرمی  

صفحه 549و393 دفتر 379 و82  
49- رای شــماره 18014-1399/07/16 هیات اول آقاي محمد حســین خیام باشي به 
شناسنامه شماره 1216 کدملي 1284655377 صادره اصفهان فرزند مجتبي در  ششدانگ 
یک باب ساختمان تجاری و اداری به مساحت 79.80 مترمربع پالک شماره 2450 فرعي 
از 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت صفحه 

392 دفتر  62 امالک
50- رای شماره18788-1399/07/22 هیات اول آقاي محمد عباسي ولداني به شناسنامه 
شماره 88 کدملي 1290922314 صادره اصفهان فرزند حیدر در ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 141.70 مترمربع قسمتی از پالک شماره 66 فرعی از 36 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت   قربانعلی مستاجران گورتانی   از سند 

شماره 4540 مورخ 1336/3/26 دفترخانه شماره 56 اصفهان 
51- رای شماره 18796-1399/07/22 هیات اول آقاي منصور رضایي کوجاني به شناسنامه 
شماره 1270862278 کدملي 1270862278 صادره اصفهان فرزند عبدالرسول در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 200.48 مترمربع قسمتی از پالک شماره 28 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت غالمعلی رفیعی آفارانی  از سند 
شماره 36169 مورخ 1347/8/20 دفترخانه شماره 86 اصفهان از مورد ثبت صفحات 268 

الی 271 دفتر 54  امالک
52- رای شــماره 18740-1399/07/22 هیات اول  آقاي  علي اسفندیاري به شناسنامه 
شماره 1267 کدملي 1284751694 صادره اصفهان فرزند نصراله در  ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 98.45 مترمربع قسمتی از پالک شــماره 28 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت رضا عباس زاده کوجانی از سند شماره 
36565 مورخ 47/8/20 دفترخانه شماره 86 اصفهان از مورد ثبت صفحات 268 الی 271 

دفتر 54  امالک
53- رای شــماره 18248-1399/07/19 هیات اول آقاي محمد مؤذن کوهانســتاني به 
شناسنامه شــماره 12 کدملي 1289960267 صادره  اصفهان فرزند کاظم در  ششدانگ 
یک باب ساختمان   به مساحت 130 مترمربع پالک شماره 448 فرعي از 14 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت صفحه 426 دفتر 288 امالک

54- رای شماره 21296-1399/08/21 هیات ســوم خانم صدیقه رستمي به شناسنامه 
شــماره 1486 کدملي 1285655291 صادره اصفهان  فرزند حسن در  ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 363.90 مترمربع قسمتی از پالک شماره 311 فرعی از 27 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت رضا و مرتضی و مصطفی 
و سکینه و زینب و فاطمه شهرت همگی   از مورد ثبت صفحات 130 و 160 الی 172 دفتر 

های 160 و 388  امالک
55- رای شماره 19663-1399/08/05 هیات سوم خانم نصرت باقرصاد رناني به شناسنامه 
شماره 326 کدملي 1290271143 صادره اصفهان فرزند محمدعلي در ششدانگ  یکباب 
انباری به مساحت 112.45 مترمربع پالک شماره741 فرعي از19 اصلي واقع در اصفهان 

بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان
56- رای شماره 19262-1399/07/30 هیات سوم آقاي مهدي صادقیان رناني به شناسنامه 
شماره 11789 کدملي 1283227223 صادره فرزند محمدعلي در ششدانگ ساختمان تجاری  
به مساحت 97.75 مترمربع پالک شماره 947فرعي از19 اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان قولنامه عادی از مریم تقی یار  صفحه 317 دفتر 849تأئید
57- رای شــماره 19263-1399/07/30 هیات ســوم آقاي محمدجواد تقي یار رناني به 
شناسنامه شــماره 11 کدملي 1290044473 صادره فرزند رحیم در /ششدانگ ساختمان 
تجاری  به مســاحت 94.60 مترمربع پــالک شــماره 947فرعي از19 اصلــي واقع در 
اصفهان بخش حوزه ثبت ملک غرب اصفهان در صفحــه 323 دفتر 849 به نام متقاضی 
و قولنامه عادی از زینت تقی یار  ســند 139520302025014791 و حسین تقی یار  سند 

139520302025014789

58- رای شماره 18531-1399/07/21 هیات سوم آقاي غالمحسین کوچکي به شناسنامه 
شماره 1056 کدملي 1286806615 صادره اصفهان فرزند حسن در ششدانگ ساختمان 
به مساحت 167.06 مترمربع پالک شماره 52 فرعي از 27 اصلي واقع در اصفهان بخش14  
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالک رسمی جمشید جعفریان در صفحه 213 دفتر 825 

امالک
59- رای شماره 20011-1399/08/10 هیات سوم آقاي علي حیدري به شناسنامه شماره 
1844 کدملي 1285867629 صادره فرزند حسن در /ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
287.90مترمربع پالک شــماره 32 اصلي واقع در اصفهان بخــش حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان مع الواسطه از بی بی خانم رحیمی سبدانی  ســند 6240 مورخ 12/9/20دفترخانه 

سه اصفهان
60- رای شماره 20015-1399/08/10 هیات سوم آقاي قاسم حیدري به شناسنامه شماره 
37 کدملي 1290257647 صادره فرزند حسن در ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 
202.65 مترمربع پالک شــماره 32 اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان مع الواسطه از بی بی خانم رحیمی سبدانی  سند 6240 مورخ 1312/9/20 دفترخانه 

سه اصفهان
61- رای شماره 20014-1399/08/10 هیات سوم  آقاي علي حیدري به شناسنامه شماره 
1844 کدملي 1285867629 صادره فرزند حسن در ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 
375.80مترمربع پالک شــماره 32 اصلي واقع در اصفهان بخــش حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان  مع الواسطه از بی بی خانم رحیمی ســبدانی  سند 6240 مورخ 12/9/20دفترخانه 

سه اصفهان
62- رای شماره 19264-1399/07/30 هیات سوم خانم زهرا تقي یار رناني به شناسنامه 
شــماره 332 کدملي 1290227713 صادره فرزند رحیم در ششدانگ ساختمان تجاری  به 
مساحت 92.70 مترمربع پالک شماره 947فرعي از19 اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان قولنامه عادی از زهرا و صغری و حسین تقی یار صفحه 326و512 

دفاتر 849و80 و صفحه الکترونیک 139520302025014789
63- رای شماره 18843-1399/07/23 هیات سوم خانم منیژه نصر اصفهاني به شناسنامه 
شــماره 93 کدملي 1290246513 صادره اصفهان فرزند محمود در ششــدانگ یکباب 
ساختمان  به مساحت 170.80مترمربع پالک شماره 138 و 139 فرعي از 23 اصلي واقع در 
اصفهان بخش14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی محمد پیرنجم الدین طبق 
سند انتقالی 133033 مورخ 1374/10/30دفتر خانه 7 اصفهان مربوط به پالک 138/23  و 
آقای تقی پیر نجم الدین طبق سند انتقالی 38766 مورخ 1373/12/03 دفتر خانه 91 اصفهان 

مربوط به پالک 23/139  
64- رای شماره 18521-1399/07/21 هیات سوم آقاي  اکبر مزروعي سبداني به شناسنامه 
شماره 373 کدملي 1283020718 صادره اصفهان فرزند صمد در ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 147.10 مترمربع پالک شماره از 68 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان  از مالک رســمی خانم آغا زارع بهرام آبادی طبق سند انتقالی 9476 

مورخ1350/05/03 دفتر خانه 95 اصفهان
65- رای شــماره20798-1399/08/18 هیات ســوم خانم عفت کامران کوهانســتاني 
به شناسنامه شــماره 25 کدملي 1290136637 صادره فرزند حیدر در /ششدانگ یکباب  
ساختمان  به مساحت 216.18مترمربع پالک شماره 559فرعي از14 اصلي واقع در اصفهان 

بخش حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از ورثه رضا کامرانی طبق اظهارنامه 
66- رای شماره 21019-1399/08/19 هیات ســوم آقاي  ابوالقاسم طاهري آفاراني به 
شناسنامه شــماره 3308 کدملي 1285937422 صادره اصفهان فرزند حیدر درششدانگ 
ساختمان  به مساحت 153.98 مترمربع پالک شماره 600 فرعي از 12 اصلي واقع در اصفهان 

بخش14را حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت در صفحه 17 دفتر 892 امالک
67- رای شــماره 21168-1399/08/20 هیات ســوم  آقاي محمد هارون الرشیدي به 
شناســنامه شــماره 3102 کدملي 1292183861 صادرهاصفهان  فرزند محمد رحیم در  
ششدانگ یک باب ساختمان  به مســاحت 198.67مترمربع پالک شماره 89 فرعي از 19 
 اصلي واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهــان از مالکیت علی محمد 

)فاقد سایر مشخصات ( مورد ثبت صفحه 73 دفتر 83 امالک
68- رای شماره 21097-1399/08/19 هیات سوم  آقاي  نصراله عابیدیان کوهانستاني به 
شناسنامه شماره 1103 کدملي 1284623750 صادره اصفهان فرزند محمد در ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 175.73 مترمربع پالک شماره 26 فرعي از14  اصلي واقع در 
اصفهان بخش14حوزه ثبت ملک غرب اصفهــان  طبق صفحات 440 الی 466 دفتر 481 

امالک
69- رای شماره 21094-1399/08/19 هیات سوم خانم بتول بشیري به شناسنامه شماره 
23 کدملي 1290021244 صادره اصفهان  فرزند حسین در ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 262.60 مترمربع پالک شــماره 32 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان مالک رسمی بی بی خانم رحیمی سبدانی طبق سند انتقالی 6240 مورخ 

1312/09/20 دفتر خانه ا3 اصفهان
70- رای شماره 16555-1399/07/03 هیات سوم  آقاي محسن شکل آبادي حبیب آبادي 
به شناسنامه شماره 4234 کدملي 1287210996 صادره اصفهان فرزند عباس در ششدانگ 
یکباب ساختمان  به مساحت 406 مترمربع پالک شماره  44 اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مالک رسمی اقای عباس کاظمی طی سند انتقالی 46834 

مورخ 1349/01/16 در صفحات 243 الی 264 دفتر 238
71- رای شماره20512-1399/08/15 هیات سوم خانم سمیرا تقي یار به شناسنامه شماره 0 
کدملي 1130074617 صادره فرزند اصغر در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 271.50 
مترمربع پالک شماره1921 فرعي از 36 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان مالک رسمی تقی کشاورزی طبق سند انتقالی 41543 مورخ 1336/04/22 

دفترخانه 4 اصفهان اصفهان 
72- رای شــماره 18827-1399/07/23 هیات سوم آقاي حســن جان نثاري الداني به 
شناسنامه شــماره 12 کدملي 1290020868 صادره اصفهان فرزند نظرعلی در ششدانگ 
یکباب گلخانه  به مســاحت 300 مترمربع پالک شــماره 121 فرعي از 23 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی حاج نظر علی جان نثاری 

طبق اظهار نامه ثبتی
73- رای شــماره 18322-1399/07/20 هیات ســوم آقاي  مهدي کاظمي زهراني به 
شناسنامه شماره 3 کدملي 1290835268 صادره اصفهان فرزند مرتضي  در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 328.3 مترمربع پالک شماره63 فرعي از4 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که بموجب سند انتقالی 42222 

مورخ 1396/03/23 دفتر خانه 137 اصفهان
74- رای شماره 18311-1399/07/20 هیات سوم آقاي حمید کاظمي به شناسنامه شماره 
14 کدملي 1290377251 صادره اصفهان فرزند مرتضي در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب ساختمان به مســاحت 328.3 مترمربع پالک شــماره63 فرعي از4 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که بموجب ســند انتقالی 42221 مورخ 

1396/03/23 دفتر خانه 137 اصفهان
75- رای شــماره 18879-1399/07/23 هیات سوم آقاي مســعود نوري به شناسنامه 
شماره 2786 کدملي 1288166877 صادره اصفهان  فرزند ابراهیم  نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 95.62 مترمربع پالک 68  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی حیدر زارع بهرام آبادی  
طبق ســنتد انتقالی 36107 مورخ 1350/01/19 دفتر خانه 65 اصفهان در صفحه 87 و 

96 دفتر 48 امالک
76- رای شماره 18878-1399/07/23 هیات سوم خانم ســمیه سلماني به شناسنامه 
شــماره 63966 کدملي 1281066575 صادره اصفهان  فرزند غالمرضا نســبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 95.62 مترمربع پالک 68  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی حیدر زارع بهرام 
آبادی  طبق سنتد انتقالی 36107 مورخ 1350/01/19 دفتر خانه 65 اصفهان در صفحه 

87 و 96 دفتر 48 امالک
ادامه در صفحه 5



77- رای شماره 22856-1399/09/10 هيات اول خانم زهرا پيرنجم الدين به شناسنامه 
شــماره 16 كدملي 1283369311 صادره اصفهان فرزند جعفر در ششــدانگ يک باب 
ساختمان به مساحت 174.85 مترمربع قســمتی از پالك شماره 152 فرعی از 23 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکيت رجبعلی  پيرنجم الدين 

كليچه از مورد ثبت صفحه 265 دفتر 542 امالك
78- رای شماره 20321-1399/08/13 هياتت اول  خانم زهره اميني خوزاني به شناسنامه 
شماره 626 كدملي 1141276682 صادره خميني شهر فرزند صمد در ششدانگ يک باب 
ساختمان به مســاحت 148.42 مترمربع قسمتی از پالك شــماره 58 فرعی از 25 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکيت فاطمه ســرايدار 
چهارسوقی و حسين عاشق الحسينی ورنوسفادرانی و خانم  نصرت مستاجران گورتانی   از   
سند شماره 2848 مورخ1332/9/14 دفترخانه شماره 5 اصفهان سند شماره 5717 مورخ 
 1334/4/25  دفترخانه شماره 26 اصفهان  سند شماره 6130 مورخ 1381/2/14 دفترخانه

 شماره 105 اصفهان
79- رای شماره 22725-1399/09/04 هيات اول  خانم زهرا كفش داران به شناسنامه 
شماره 847 كدملي 1283412101 صادره اصفهان فرزند قديرعلي در ششدانگ يک باب 
ساختمان به مساحت 96.46 مترمربع قسمتی از پالك شماره 34 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکيت صفرعلی رضائی سودانی  از سند شماره 

5986 مورخ 1323/11/9  دفترخانه شماره 34  اصفهان
80- رای شماره 22729-1399/09/04 هيات اول آقاي سيد يحيي هاشمي شيخ شباني 
به شناسنامه شــماره 1897 كدملي 4620924075 صادره شــهركرد فرزند آقاحسين در  
ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 168.35 مترمربع قسمتی از پالك شماره 308 
فرعی از 27 اصلی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکيت 

احمد انصاری  از مورد ثبت صفحه 121 دفتر 160 امالك
81- رای شماره 22729-1399/09/04 هيات اول  آقاي سيد يحيي هاشمي شيخ شباني 
به شناسنامه شــماره 1897 كدملي 4620924075 صادره شــهركرد فرزند آقاحسين در  
ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 168.35 مترمربع قسمتی از پالك شماره 308 
فرعی از 27 اصلی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکيت 

احمد انصاری  از مورد ثبت صفحه 121 دفتر 160 امالك
82- رای شماره 22866-1399/09/10 هيات اول آقاي نورالدين رئيس زاده به شناسنامه 
شماره 2312 كدملي 4689122555 صادره اردل فرزند قيصر در يک و بيست و پنج صدم 
دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 775.02 مترمربع قسمتی از پالك 
شــماره 28 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکيت 
اسداله حماميان از سند شماره 36483 مورخ 1347/8/20 دفترخانه شماره 86  اصفهان از 

مورد ثبت صفحات 268 الی 271 دفتر 54  امالك
83- رای شــماره 22867-1399/09/10 هيات اول  آقاي يداله جمشيدي فارساني به 
شناسنامه شماره 5608 كدملي 4679006129 صادره فارسان فرزند مصطفي در  يک و 
بيست و پنج صدم دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 775.02 مترمربع 
قسمتی از پالك شماره 28 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   
از مالکيت اسداله حماميان از سند شماره 36483 مورخ 1347/8/20 دفترخانه شماره 86  

اصفهان از مورد ثبت صفحات 268 الی 271 دفتر 54  امالك
84- رای شماره 22868-1399/09/10 هيات اول آقاي محمدرضا جمشيدي فارساني 
به شناسنامه شماره 10730 كدملي 3251711032 صادره كرمانشاه فرزند روز علي در  سه 
و نيم  دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 775.02 مترمربع قسمتی از 
پالك شماره 28 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکيت 
اسداله حماميان از سند شماره 36483 مورخ 1347/8/20 دفترخانه شماره 86  اصفهان از 

مورد ثبت صفحات 268 الی 271 دفتر 54  امالك
85- رای شــماره 22712-1399/09/04 هيات اول آقاي محمدرضا حجابي زاده ها به 
شناسنامه شماره 1161 كدملي 1285652045 صادره اصفهان فرزند محمد در  ششدانگ 
يک باب ساختمان به مساحت 127.86 مترمربع قسمتی از پالك شماره 338 فرعی از 24 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب   اصفهان از مورد ثبت صفحه 136 

دفتر 427 امالك  
86- رای شماره 20998-1399/08/19 هيات اول خانم شهناز حبيبي به شناسنامه شماره 
68 كدملي 1129905268 صادره فريدونشــهر فرزند علي حسين در يک دانگ مشاع از 
ششدانگ يک باب ساختمان به مســاحت 150.82 مترمربع قسمتی از پالك شماره 28 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکيت  محمد رضائی 
كوجانی  از سند شماره 36679  مورخ  1347/8/20  دفترخانه شماره  86  اصفهان از مورد 

ثبت صفحه 268 الی 271  دفتر 54  امالك
87- رای شــماره 20997-1399/08/19 هيات اول آقاي مجتبي احمدي به شناسنامه 
شماره 3503 كدملي 1288337256 صادره اصفهان فرزند رحمت اله در  پنج دانگ مشاع 
از ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 150.82 مترمربع قسمتی از پالك شماره 28 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکيت  محمد رضائی 
كوجانی  از سند شماره 36679  مورخ  1347/8/20  دفترخانه شماره  86  اصفهان از مورد 

ثبت صفحه 268 الی 271  دفتر 54  امالك
88- رای شــماره 20317-1399/08/13 هيات اول خانم زهرا اسدگرجي به شناسنامه 
شماره 1130061507 كدملي 1130061507 صادره اصفهان فرزند اسد در  دو دانگ مشاع 
از ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 107.73  مترمربع قسمتی از پالك شماره 2700 
فرعی از 18  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکيت 

هاله حسينی نيچی از مورد ثبت صفحه 154 دفتر 428 امالك
89- رای شــماره 20316-1399/08/13 هيات اول آقاي حجت اله بيات به شناسنامه 
شماره 5310 كدملي 4171582199 صادره اليگودرز فرزند نصرت اله در  چهار دانگ مشاع 
از ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 107.73  مترمربع قسمتی از پالك شماره 2700 
فرعی از 18  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکيت 

هاله حسينی نيچی از مورد ثبت صفحه 154 دفتر 428 امالك
90- رای شــماره 21064-1399/08/19 هيات اول خانم معصومه نصري نصرآبادي به 
شناسنامه شماره 29 كدملي 1290842426 صادره اصفهان فرزند اصغر در يک و نيم دانگ 
مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 198.44 مترمربع قسمتی از پالك شماره 
397 فرعی از 14 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از سند 
شماره 1241 مورخ 1388/11/27 دفترخانه شماره 337 اصفهان از مورد ثبت صفحه 86 

دفتر 818 امالك
91- رای شماره 21065-1399/08/19 هيات اول آقاي احمدرضا عزيزي كوهانستاني 
به شناسنامه شــماره 2375 كدملي 1284964272 صادره اصفهان فرزند اصغر در  يک و 
نيم دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ســاختمان به مساحت 198.44 مترمربع قسمتی از 
پالك شــماره 397 فرعی از 14 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان   از سند شماره 1241 مورخ 1388/11/27 دفترخانه شماره 337 اصفهان از مورد 

ثبت صفحه 86 دفتر 818 امالك
92- رای شماره 21066-1399/08/19 هيات اول  آقاي علي رضا عزيزي كوهانستاني 
به شناسنامه شماره 70 كدملي 1290416176 صادره  خمينی شهر فرزند اصغر در يک و 
نيم دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ســاختمان به مساحت 198.44 مترمربع قسمتی از 
پالك شــماره 397 فرعی از 14 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان   از سند شماره 1241 مورخ 1388/11/27 دفترخانه شماره 337 اصفهان از مورد 

ثبت صفحه 86 دفتر 818 امالك
93- رای شــماره 21068-1399/08/19 هيات اول خانم مرضيــه خليليان گورتاني به 
شناسنامه شــماره 1807 كدملي 1283438641 صادره خميني شهر فرزند احمد در  يک 
و نيم دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ســاختمان به مساحت 198.44 مترمربع قسمتی 
از پالك شماره 397 فرعی از 14 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان   از سند شماره 1241 مورخ 1388/11/27 دفترخانه شماره 337 اصفهان از مورد 

ثبت صفحه 86 دفتر 818 امالك
94- رای شــماره 20315-1399/08/13 هيــات اول آقاي عباس رضائــي برزاني به 
شناسنامه شماره 1130024482 كدملي 1130024482 صادره خمينی شهر فرزند حسين 

در  ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 149.15 مترمربع قسمتی از پالك شماره 662 
فرعی از 16 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان    از مورد ثبت 

صفحه 65 دفتر 911  امالك
95- رای شماره 20322-1399/08/13 هيات اول آقاي مجيد كوچکي قلعه فروشاني به 
شناسنامه شماره 19 كدملي 1290418802 صادره  اصفهان فرزند نعمت اله در  ششدانگ 
يک باب ساختمان به مساحت 189.55 مترمربع قسمتی از پالك شماره 383 فرعی از 25 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکيت شــهرداری 

اصفهان  طبق سامانه امالك
96- رای شــماره 20323-1399/08/13 هيات اول خانم مليحه الســادات مفتوني به 
شناســنامه شــماره 14191 كدملي 1293035531 صادره اصفهان فرزند سيدعلي در  
ششدانگ يک باب ساختمان به مســاحت 139.15 مترمربع قسمتی از پالك شماره 67 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکيت اصغر پير  زاهد  

از سند شماره 102871 مورخ 1355/6/11 دفترخانه شماره 2  اصفهان  
97- رای شماره 20324-1399/08/13 هيات اول آقاي محمد مساحي رناني به شناسنامه 
شماره 247 كدملي 1290438528 صادره خمينی شــهر  فرزند رمضانعلي در  ششدانگ 
يک باب ساختمان به مســاحت 259 مترمربع قسمتی از پالك شــماره 3465 فرعی از 
 18 اصلی واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب   از مــورد ثبت صفحه 322 

دفتر 484 امالك
98- رای شماره 22273-1399/08/28 هيات اول خانم صديقه تركيان عاشق آبادي به 
شناسنامه شماره 17 كدملي 1289987513 صادره اصفهان  فرزند يداهلل در ششدانگ يک 
باب ساختمان به مساحت 114 مترمربع قسمتی از پالك شماره 66 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکيت سيد حيدر حسينی عاشق   از مورد ثبت 

صفحه 546 دفتر 149 امالك
99- رای شــماره 22850-1399/09/09 هيات ســوم آقاي اكبر خليليــان گورتاني به 
شناسنامه شماره 16 كدملي 1290449473 صادره اصفهان فرزند عباسعلي در ششدانگ 
يکباب ساختمان  به مساحت 106.27 مترمربع پالك شماره 164 فرعي از 36 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان را از مالک رســمی حسن مستاجران 

طبق سند انتقالی 69554 مورخ 1350/06/02 دفتر خانه 7 اصفهان
100- رای شماره 22854-1399/09/09 هيات ســوم  اقای  حسن خليليان گورتاني به 
شناسنامه شماره 4 كدملي 1290205833 صادره اصفهان  فرزند عباسعلي در ششدانگ 
يکباب ساختمان  به مساحت 162.40 مترمربع پالك شماره164  فرعي از36  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان را از مالک رسمی حسن مستاجران 

طبق سند انتقالی 69554 مورخخ 02/06/1350 دفترخانه 7 اصفهان
101- رای شــماره22847-1399/09/09 هيات سوم  آقاي حسن حيدري به شناسنامه 
شــماره 813 كدملــي 1284464342 صادره اصفهــان فرزند رمضان در ششــدانگ 
يکباب مغازه بــه مســاحت 112.86 مترمربع پالك شــماره 388 فرعــي از24 اصلي 
 واقع در اصفهــان بخش14حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان طبق ثبــت در صفحه 524 

دفتر 414 امالك
102- رای شماره22845-1399/09/09 هيات سوم آقاي مرتضي صفري به شناسنامه 
شماره 50541 كدملي 1280394943 صادره اصفهان فرزند محمد در ششدانگ يکباب 
ساختمان به مســاحت 90.78 مترمربع پالك شــماره 68 اصلي واقع در اصفهان بخش 
14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت را ازمالک رسمی آقای حسين زارع بهرام آبادی 

طبق سند انتقالی شماره36097 مورخ 1350/01/19 دفتر خانه 65 اصفهان
103- رای شماره21873-1399/08/26 هيات ســوم خانم رضوان محققيان گورتاني 
به شناسنامه شــماره 1527 كدملي 1283432994 صادره اصفهان فرزند حسينعلي در /

ششدانگ ساختمان  به مساحت 275.70مترمربع پالك شماره141 فرعي از23 اصلي واقع 
در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از ميرزا علی ماست بند زاده 

ولد حاجی محمد سند 4296 مورخ 12/6/4 دفتر خانه يک اصفهان
104- رای شماره18887-1399/07/24 هيات سوم  آقاي ولي اله اعتصامي به شناسنامه 
شماره 507 كدملي 1290375445 صادره اصفهان فرزند رضا در ششدانگ يکباب ساختمان 
به مساحت 254.14 مترمربع پالك شماره 3008 فرعي از 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت اسماعيل پاكروان ثبت شده در صفحه 297 

دفتر62 امالك
105- رای شماره 21670-1399/08/25 هيات سوم آقاي مرتضي ابراهيمي به شناسنامه 
شــماره 29 كدملي 1290280614 صادره فرزند حسين در /ششــدانگ يکباب خانه  به 
مساحت 107مترمربع پالك شماره فرعي از اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان سند قطعی سند 26888 مورخ 86/1/23 دفترخانه 112 اصفهان
106- رای شماره20328-1399/08/14 هيات اول  خانم مريم جبلي به شناسنامه شماره 
3139 كدملي 1285162218 صادره اصفهان فرزند ســيد رضا در  ششــدانگ يک باب 
ساختمان به مساحت 178.01 مترمربع قســمتی از پالك شماره 328 فرعی از 27 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکيت عبدالرسول زاهدی   از 

مورد ثبت صفحه 205 دفتر 388  امالك
107- رای شــماره17412-1399/07/10 هيات دوم آقای رضا بختياري به شناسنامه 
شــماره 74 كدملي 1289909059 صادره اصفهان فرزند عباس در دو دانگ مشــاع از 
ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 395.94 مترمربع قسمتی از پالك شماره 728 
فرعی از 19 اصلی واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از ســند 
شماره 17764 مورخ 1366/4/23 دفترخانه شــماره 91  اصفهان  و از سند 16077 مورخ 

1399/4/24 دفترخانه 313 اصفهان
108- رای شــماره17413-1399/07/10 هيــات دوم آقاي علي بختيــاري رناني به 
شناسنامه شــماره 42 كدملي 1290073521 صادره  اصفهان فرزند عباس در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 395.94 مترمربع قسمتی از پالك شماره 
728 فرعی از 19 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از سند 
شماره 17764 مورخ 1366/4/23 دفترخانه شــماره 91  اصفهان  و از سند 16077 مورخ 

1399/4/24 دفترخانه 313 اصفهان
109- رای شــماره17414-1399/07/10 هيات دوم آقاي محمــود بختياري رناني به 
شناسنامه شــماره 169 كدملي 1290145555 صادره اصفهان  فرزند عباس در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 395.94 مترمربع قسمتی از پالك شماره 
728 فرعی از 19 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از سند 
شماره 17764 مورخ 1366/4/23 دفترخانه شــماره 91  اصفهان  و از سند 16077 مورخ 

1399/4/24 دفترخانه 313 اصفهان
110- رای شــماره 7120-1399/04/19 هيــات دوم خانم فاطمه كاظمــي رناني به 
شناســنامه شــماره 115 كدملي 1290130604 صــادره اصفهان  فرزنــد قنبرعلي در  
ششدانگ يک باب ساختمان به استثنای بهای ثمنيه اعيانی به مساحت 231.70  مترمربع 
قســمتی از پالك شــماره 676 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
 ملک غرب اصفهان   از مالکيت  محمد جواد عســگری رنانی    از مورد ثبت صفحه 440 

دفتر 41 امالك
111- رای شــماره24549-1399/10/07 هيات اول آقاي مهدي كريمي به شناسنامه 
شماره 25134 كدملي 1140243004 صادره خميني شهر فرزند صفرعلي در ششدانگ 
يک باب ساختمان به مساحت 169.57 مترمربع قسمتی از پالك شماره 1052 فرعی از 26 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکيت  ناهيد نظری 

كوپائی  از مورد ثبت صفحات 133 و 586 دفاتر 382 و 208 امالك
112- رای شماره5656-1399/04/04 هيات سوم خانم طيبه جانثاري الداني به شناسنامه 
شــماره 3 كدملي 1289866491 صادره فرزند باقر درششدانگ يکباب خانه. به مساحت 
332.83 مترمربع پالك شماره 194فرعي از13 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان از باقرجان نثاری الدانی بموجب سند 22191 مورخ 19/11/6 دفتر 7 

اصفهان و سند 4237 مورخ 27/9/20 دفتر 17 اصفهان
113- رای شــماره 24947-1399/10/14 هيات چهارم آقاي مهدي قانعيان سبداني به 
شناسنامه شماره 5538 كدملي 1292207681 صادره اصفهان فرزند رمضان در ششدانگ 
يکباب ساختمان به مســاحت 268/24مترمربع پالك 278  فرعي از 155 اصلي واقع در 

اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی آمنه رحيميان طی سند 
قطعی 19300 مورخ 1353/09/19 دفتر خانه 95 اصفهان

114- رای شــماره 25118-1399/10/18 هيات اول آقاي  رضا احمدي به شناســنامه 
شماره 307 كدملي 6219556178 صادره فريدن فرزند محمدعلي در  ششدانگ يک باب 
ساختمان به مساحت 109.40 مترمربع پالك شــماره 68  اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت ربابه بيداد ورنوسفادرانی از سند 3965 مورخ 

1340/12/21 دفترخانه 76 اصفهان
115- رای شــماره 18819-1399/07/23 هيات سوم آقاي  اصغر تيموري به شناسنامه 
شــماره 55 كدملي 1290402401 صادره اصفهان فرزند مصطفي در ششدانگ يکباب 
ساختمان  به مساحت 636 مترمربع پالك شماره44 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی رمضان علی تيموری جروكانی طبق سند انتقالی 

46766 مورخ 1349/03/16 دفتر 29 اصفهان
116- رای شماره 23492-1399/09/17 هيات سوم قاي قدرت اله ابراهيمي به شناسنامه 
شماره 77 كدملي 1290172153 صادره اصفهان فرزند نعمت اله در ششدانگ يک باب 
ساختمان به مساحت 169.60 مترمربع قســمتی از پالك شماره 127 فرعی از 36 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکيت شيخ محمدحسين 
نجفی و حاج شيخ زين الدين نجفی  از سند شماره 32957 مورخ 1337/11/14 دفترخانه 

شماره 20 اصفهان
117- رای شماره 22849-1399/09/09 هيات ســوم آقاي حسن عباسي به شناسنامه 
شــماره 14 كدملي 1290138710 صادره اصفهان فرزند عباسعلي در ششدانگ يکباب 
ساختمان به مساحت 198.5 مترمربع پالك شماره 145 فرعي از 36 اصلي واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان را از مالک رســميحاجيه خانم نجفی طبق سند 

انتقالی 1193 مورخ 1338/10/19 دفتر خانه 6 اصفهان
118- رای شــماره 24324-1399/09/30 هيات دوم آقاي اكبر برندگي به شناســنامه 
شماره 1959 كدملي 1290530866 صادره خميني شهر فرزند عباس در  سه دانگ مشاع 
از ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 292.84 مترمربع قسمتی از پالك شماره 32 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکيت حسن حقيقی 
زاده مارچينی  از سند شــماره 60223 مورخ 1332/11/18 دفترخانه شماره 14 اصفهان 
)بموجب نامه شماره 16/99/36361مورخ 1399/7/22 اداره كل راه و شهرسازی اصفهان 

از مازاد تملکی دولت كسر گردد (
119- رای شــماره 24325-1399/09/30 هيات دوم آقاي عبــداهلل رضائي دزكي به 
شناسنامه شماره 1628 كدملي 6339454445 صادره شهر كرد فرزند ميرزا در   سه دانگ 
مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 292.84 مترمربع قسمتی از پالك شماره 
32 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکيت حســن 
حقيقی زاده مارچينی  از ســند شــماره 60223 مورخ 1332/11/18دفترخانه شماره 14 
اصفهان )بموجب نامه شماره 16/99/36361مورخ 1399/7/22 اداره كل راه و شهرسازی 

اصفهان از مازاد تملکی دولت كسر گردد (
120- رای شماره23707-1399/09/19 هيات دوم  خانم زينب خاتون خاني كلهرودي 
به شناســنامه شــماره 2052 كدملي 1285826094 صادره  اصفهان فرزند ابوالقاسم در 
ششدانگ يک باب ساختمان به مســاحت 100.73 مترمربع قسمتی از پالك شماره 67 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکيت مرتضی برقی 

از سند شماره 107071 مورخ 1356/7/13دفترخانه شماره 2 اصفهان  
آرای اصالحی

1- رای اصالحــی شــماره 24000-1399/09/24 هيأت اول باتوجه بــه مفاد گزارش 
كارشــناس و با عنايت به اينکه راي هيأت تا كنون اجرا نشــده لذا مفاد راي صادره بدين 
شرح اصالح مي گردد: شماال در دو قســمت  اول بطول 86.78 متر ديوار به ديوار پالك  
31 اصلی باقيمانده دوم بطول 9.33 متر ديواريســت به پالك 31 اصلی باقيماندهشــرقا 
بطول 104.46 متر ديواريســت به پالك 31 اصلی باقيماندهجنوبــا بطول 95.37 متر 
ديوار به ديوار پــالك 31 اصلی باقيمانده غربــا بطول 105.33 متر درب و ديواريســت 
به پياده رو خيابان امــام خمينی به مســاحت 74/9568 متر مربع صحيح اســت كه در 
رای شــماره 7364-1398/05/26 هيــات اول شــركت برق منطقــه اي اصفهان به 
شناســنامه شــماره شناســه ملی10260131380   در  ششــدانگ يک باب ساختمان 
پســت برق به مســاحت 9557.60 مترمربع قسمتی از پالك شــماره 31 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک شــمااًل: بطــول  96.05 متر ديوار بــه ديوار پالك 
 31 اصلی باقيمانده   شرقًا: بطول 104.45 متر ديواريســت به پالك 31 اصلی باقيمانده  
جنوباً: بطول 95.50 متر ديواريست به ساختمان شركت توزيع برق پالك 31 اصلی باقيمانده  
غرباً: بطول 105.07 متر درب و ديواريست به پياده رو خيابان امام خمينيغرب از سند شماره 
117629 مورخ 11/2/1376 دفترخانه شــماره 11 اصفهان و  سند شماره 12617 مورخ 
12/10/1384 دفترخانه شماره 127 اصفهان سند شــماره 14599 مورخ 15/12/1385 

دفترخانه شماره 127 اصفهان قيد شده است.
2- رای اصالحی شــماره 20592-1399/08/17 هيأت ســوم باتوجه به مفاد گزارش 
كارشناس و با عنايت به اينکه راي هيأت تا كنون اجرا نشده لذا مفاد راي صادره بدين شرح 
اصالح مي گردد: مساحت ملک مورد تقاضا 195.75 مترمربع می باشد كه در رای شماره 
12469-1398/09/11 هيأت سوم  خانم عزت آقابابائي رناني به شناسنامه شماره 8826 
كدملي 1283197571 صادره فرزند علي در ششــدانگ  يکباب خانه به مساحت 137.5 
مترمربع پالك شماره3694 فرعي از18 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان  بموجب ص 179 دفتر 77 تأئيد مساحت137.5 مترمربع قيد شده است.
3- رای اصالحی شــماره 21700-1399/08/25 هيأت ســوم  باتوجه به مفاد گزارش 
كارشــناس و با عنايت به اينکه راي هيأت تا كنون اجرا نشــده لذا مفاد راي صادره بدين 
شــرح اصالح مي گردد: خريداری مع الواسطه از حســن كرباليی فرزند غالمرضا سند 
106534 مورخ 25/4/2536 دفترخانه دو اصفهان صحيح ميباشــد كه در رای شــماره 

1633-1399/02/23 هيات سوم 
4- رای اصالحی شــماره 20239-1398/12/21 هيأت ســوم باتوجه به مفاد گزارش 
كارشناس و با عنايت به اينکه راي هيأت تا كنون اجرا نشده لذا مفاد راي صادره بدين شرح 
اصالح مي گردد: پالك ثبتی 1/136 )1 فرعی از 136 اصلی صحيح می باشد( كه در رای 
شماره 6983-1398/05/19 هيات ســوم آقای محمد تيموری به شناسنامه شماره 718  
كدملي 1141682656 صادره خمينی شهر  فرزند رحيم  ششدانگ يک باب ساختمان به 
مساحت65 مترمربع از پالك شماره 1/136   فرعی از 45 اصلی واقع در اصفهان بخش14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان كه طی ســند 66025 مورخ 71/4/7دفترخانه 9 اصفهان 

شهرداری خمينی شهر، مالک می باشد امده است.
5- رای اصالحــی شــماره 24395-1399/10/02 هيأت اول باتوجه بــه مفاد گزارش 
كارشــناس و با عنايت به اينکه راي هيأت تا كنون اجرا نشــده لذا مفاد راي صادره بدين 
شرح اصالح مي گردد: به مســاحت 910.07 متر مربع شماالدر چهار قسمت اول به طول 
1.44 متر ديوار به گذر دوم به طول 11.32 متر ديوار به ديوار پالك 853فرعی ســوم به 
طول 18.22 متر ديوار بــه ديوار پالك 270فرعی چهارم به صــورت پخ به طول 11.86 
متر درب و ديوار به گذر شــرقادردو قســمت به طولهای 13.69و9.12 مترديوار به ديوار 
پالك 272 فرعی جنوبا.اول در چهار قســمت كه دوم شــرقی به طولهــای3.64 و 45 . 
و 5.01 و 13.24  متر ديوار به ديــوار پالك 273 فرعی دوم به طــول 2.52 متر ديوار به 
گذر غربا.در دو قسمت به صورت شکســته به طولهای15.25  و17.90 متر درب و ديوار 
به گذر كه در رای شــماره0382-1399/01/27 هيات اول  آقــاي خانم مهدي دهقاني 
به شناســنامه شــماره 2065 كدملي 1285006224 صادره اصفهان فرزند محمدعلي 
نسبت به سه دانگ مشاع  از/ششدانگ ساختمان  به مســاحت 904/32 مترمربع پالك 
شــماره272 فرعي از15 اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان 
ثبــت در صفحــات 19و215و15و188وو21و185و218 دفاتــر 924و926و58 تأئيد 
و رأي خود را بــا حدود ذيل صادرمي نمايد .شــماالدر چهار قســمت اول به طول 1.44 
متر ديوار به گذر دوم و ســوم به طولهــای 11.32 و18.22 متر به  ديــوار پالكهای 853 
و270 فرعی چهارم به صورت پخ به طول 11.97 متر درب و ديوار به گذر شــرقادر ســه 
قســمت به طولهای 9.50 و 12.34 و75/ متر به ديوار پالك 272 فرعــی جنوبا.اول به 
طول 21.31 متر ديوار به ديوار پــالك 273 فرعی دوم به طــول 2.84 متر ديوار به گذر 

 غربا.در دو قســمت به صورت شکســته به طولهای 15.30 و17.90 متر درب و ديوار به 
گذر امده است.

6- رای اصالحی شــماره 24391-1399/10/02 هيات اول به مســاحت 910.07 متر 
مربع شماالدر چهار قســمت اول به طول 1.44 متر ديوار به گذر دوم به طول 11.32 متر 
ديوار به ديوار پالك 853فرعی ســوم به طول 18.22 متر ديوار به ديوار پالك 270فرعی 
چهارم به صورت پخ به طول 11.86 متر درب و ديوار به گذر شرقادردو قسمت به طولهای 
13.69و9.12 مترديوار به ديوار پالك 272 فرعی جنوبا.اول در چهار قسمت كه دوم شرقی 
به طولهای3.64 و 45 . و 5.01 و 13.24  متر ديوار به ديوار پالك 273 فرعی دوم به طول 
2.52 متر ديوار به گذر  غربا.در دو قسمت به صورت شکسته به طولهای15.25  و17.90 متر 
درب و ديوار به گذر است كه در رای شماره 0381-1399/01/27 هيات اول  آقاي ميالد 
فروجاني زاده به شناسنامه شــماره 5269 كدملي 1291983848 صادره اصفهان فرزند 
محسن نسبت به سه دانگ مشاع  از/ششدانگ ســاختمان  به مساحت 904/32 مترمربع 
پالك شماره272 فرعي از15 اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
ثبت در صفحــات 19و215و15و188وو21و185و218 دفاتر 924و926و58 تأئيد و رأي 
خود را با حدود ذيل صادرمي نمايد .شماالدر چهار قسمت اول به طول 1.44 متر ديوار به 
گذر دوم و سوم به طولهای 11.32 و18.22 متر به  ديوار پالكهای 853 و270 فرعی چهارم 
به صورت پخ به طول 11.97 متر درب و ديوار به گذر شرقادر سه قسمت به طولهای 9.50 
و 12.34 و75/ متر به ديوار پالك 272 فرعی جنوبا.اول به طول 21.31 متر ديوار به ديوار 
پالك 273 فرعی دوم به طول 2.84 متر ديوار به گذر غربا.در دو قسمت به صورت شکسته 

به طولهای 15.30 و17.90 متر درب و ديوار به گذر امده است.
7- رای اصالحــی شــماره 25121-1399/10/20 هيات دوم باتوجه بــه مفاد گزارش 
كارشناس و با عنايت به اينکه راي هيأت تا كنون اجرا نشده لذا مفاد راي صادره بدين شرح 
اصالح مي گردد: شماره پالك مورد تقاضا 30 فرعی از 23 اصلی صحيح می باشد كه در 
رای 9987-1399/05/11 هيات دوم خانم مرضيه پناهي به شناسنامه شماره 3552 كدملي 
1285939921 صادره اصفهان فرزند حسينعلي در  سه دانگ مشاع از ششدانگ يک 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 مالکيت غالمعلی پيرنجم الدين 
كليچه از سند شــماره 68207 مورخ 1338/11/19 و سند 57906  مورخ  1331/10/28  

دفترخانه شماره 6  اصفهان قيد شده است.
8- رای اصالحی شــماره 25122-1399/10/20 هييت دوم باتوجه بــه مفاد گزارش 
كارشناس و با عنايت به اينکه راي هيأت تا كنون اجرا نشده لذا مفاد راي صادره بدين شرح 
اصالح مي گردد: شماره پالك مورد تقاضا 30 فرعی از 23 اصلی صحيح می باشد كه در 
رای9988-1399/05/11 هيات دوم خانم راضيه پناهي به شناسنامه شماره 699 كدملي 
1290764247 صادره اصفهان فرزند حسينعلي در سه دانگ مشاع از ششدانگ يک 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 مالکيت غالمعلی پيرنجم الدين 
كليچه از سند شــماره 68207 مورخ 1338/11/19 و سند 57906  مورخ  1331/10/28  

دفترخانه شماره 6  اصفهان امده است.
آراء صادره قبلي با رعايت اصالحات فوق قابل اجرا ميباشند.

بديهی اســت درصورت انقضای مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 
مالکيت صادرخواهدشد .

تاريخ انتشار نوبت اول 1399/10/22
تاريخ انتشار نوبت دوم  1399/11/07

م الف: 1076285  ابوالفضل شــهرياری نائينی رئيس منطقه ثبت اســناد وامالك 
غرب اصفهان

مزایده مال غیر منقول ) مورد وثیقه(
11/27 شــماره مزايده: 139904302129000042 به موجب پرونده اجرائی كالســه 
بايگانی 9800884 شــش دانگ  پالك ثبتی شماره دويســت و پنجاه و شش فرعی از 
پانصد و هشتاد و يک اصلی، واقع در فوالدشــهر لنجان بخش نه ثبت اصفهان به نشانی: 
فوالدشــهر- فاز يک- بلوار آزادی- خيابان شــهيد انتظاری- فرعــی چهارم- پالك 
371- كدپستی 8491883919 به مســاحت 300 متر مربع به حدود: شمااًل خط مستقيم 
مفروض اســت به زمين پالك 581/229 بطول 12 متر، شــرقًا بديوار پالك 581/257 
بطول 25 متر، جنوبًا خط مســتقيم مفروض اســت به خيابان 4 بطول 12 متر ، غربًا خط 
مستقيم مفروض است به خيابان جمهوری اسالمی بطول 25 متر- حقوق ارتفاقی ملک 
ندارد بنام مسعود فيروزی فرزند ســهراب كه در صفحه 375 دفتر امالك جلد 195 ذيل 
شماره 19064 ثبت گرديده است. طبق سند رهنی شــماره 62294 مورخ 1396/03/27 
دفترخانه اسناد رسمی شماره 141 شهر فوالدشــهر استان اصفهان بنفع بانک كشاورزی 
)شعبه زرين شــهر( در قبال مبلغ 4/300/000/000 ريال در رهن قرار گرفته و طبق نظر 
و گزارش كارشناسان رســمی به مبلغ 18/300/000/000 ريال ) هجده ميليارد و سيصد 
ميليون ريال( ارزيابی قطعی شده و پالك فوق عبارت اســت از يک ملک مسکونی يک 
طبقه )همکف( با زيرزمين به مســاحت عرصه 300 متر مربع و مساحت اعيان در همکف 
حدود 194 مترمربع و مســاحت زيرزمين حدود 70 متر مربع اســت. اســکلت ساختمان 
 آجری، نما آجر كارتنی، حياط سازی انجام شــده، كف حياط موزائيک، كف ايوان سنگ، 
پنجره های جلو آلومينيوم قديمی، كف سالن كف پوش، ديوارهای سالن كاغذ ديواری و 
پوشش پی.وی. سی، دربهای داخلی چوبی، بدنه ديوارهای اتاق ها اندود گچ و نقاشی شده، 
كابينت ها فلزی، سيستم گرمايش بخاری، سيستم سرمايش كولرآبی، قدمت ساخت حدود 
30 سال، زيرزمين شامل يک سالن در قسمت زير هال قرار دارد و دارای انشعابات آب و برق 
و گاز است ضمنا بنابر اعالم مرتهن پالك فوق فاقد بيمه می باشد. پالك فوق از ساعت 9 
 الی 12 روز دوشنبه مورخ 1399/11/20 )بيستم ماه بهمن سال يکهزار و سيصد و نود و نه( 
در اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان لنجان واقع در زرين شهر- خيابان كارگر از طريق 
مزايده به فروش می رسد. مزايده از مبلغ 18/300/000/000 ريال )هجده ميليارد و سيصد 
ميليون ريال( شروع و به باالترين قيمت پيشنهادی نقداً فروخته می شود. الزم به ذكر است 
پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در 
صورتی كه مورد مزايده دارای آنها باشد و نيز بدهی های مالياتی و عوارض شهرداری و غيره 
تا تاريخ مزايده اعم از اينکه رقم قطعی آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده 
اســت و نيز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزينه های فوق از محل مازاد به 
برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول می گردد. ضمناً چنانچه 
روز مزايده تعطيل رســمی گردد، مزايده روز اداری بعد از تعطيلی در همان ساعت و مکان 
 مقرر برگزار خواهد شد. شــركت در مزايده الزاما حضوری ) خريدار يا نماينده قانونی وی(

 و منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پايه مزايده به حساب سپرده ثبت تا قبل از حضور در 
جلسه مزايده و ارائه تقاضای كتبی و كارت شناسايی معتبر می باشد. برنده مزايده مکلف 
اســت ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت  پنج روز از تاريخ مزايده به حساب صندوق 
 ثبت توديع نمايد و در صورت استنکاف از واريز ما به التفاوت ظرف مهلت مقرر، مبلغ مذكور 
) ده درصد مبلغ پايه( قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واريز خواهد شد و عمليات فروش 
از درجه اعتبار ســاقط و مزايده تجديد می گردد.  م الف:1082336 مصطفی شمس 

رئيس واحد اجرای اسناد رسمی لنجان
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zayanderoud8108@gmail.com
www. zayanderoudonline.ir

5آگهی
صفحه

اعالم مفقودی 
شناسنامه دستگاه چاپ: 

ملخی یک ورق 50 *35   سریال 680102 
افست GTO  کوچک 45 *30   سریال 661459 

افست GTO  بزرگ 35 *51   سریال 720708 
افست KBi  دو ورق 70 *50   سریال 65802101

متعلق به دانشگاه صنعتی اصفهان مفقود گردیده و از 
درجه اعتبار ساقط می باشد.
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 تصمیمی که نشان می دهد AFC با ایران
 پدرکشتگی ندارد!

پنجم بهمن ماه اعالم شد که سهمیه ایران در لیگ قهرمانان آسیا 3+1 خواهد بود و استقالل هم به 
صورت مستقیم همراه با پرسپولیس و تراکتور به مرحله گروهی لیگ قهرمانان صعود کرده و فقط 
فوالد باید به دیدار پلی آف برود.این اتفاق به این دلیل رخ داد که نماینده ترکمنستان موفق نشد 
مجوز حرفه ای را کسب کند و سهمیه برای این کشــور از بین رفت.نکته جالب توجه این است که 
مسئوالن ایرانی برای کسب این سهمیه هیچ تالشی نکردند و AFC برحسب قوانین خود چنین 
تصمیمی را گرفت.همین عملکرد کنفدراســیون فوتبال آسیا نشان می دهد، آن طور که مسئوالن 
می گویند AFC با فوتبال ایران مشکل ندارد و دشمنی ها بیشــتر ناشی از توهم است تا مسائل 
دیگر.اگر قرار بود مسئوالن کنفدراسیون آســیا همان گونه که مسئوالن می گویند رفتار کنند قطعا 
این تک سهمیه به کشور دیگری می رسید و استقالل از این امتیاز بی بهره می ماند.بنابراین می 
توان گفت بیشتر مشکالت و تصمیماتی که از سوی AFC درباره فوتبال ایران رخ می دهد ناشی از 
خصومت شخصی نیست و بیشتر مدیریتی است که اگر این چنین بود کنفدراسیون فوتبال آسیا 

سهمیه را به کشوری می داد که دالرهای نفتی بیشتری خرج می کند، نه ایران!

یک عدد »گادوین منشا « گم شده!
مهاجم نیجریه ای گل گهر ســیرجان برای چهارمین هفته متوالی در امــر گلزنی ناکام بود تا بازهم 
شــاگردان قلعه نویی رنگ پیروزی را به خود نبینند و در کســب امتیاز نــاکام بمانند.همانطور که 
پیروزی های شهر خودرو به درخشش امین قاسمی نژاد متصل بوده، بردهای گل گهر سیرجان هم 
به گلزنی های منشا مربوط بوده و حاال که موتور گلزنی شاگردان قلعه نویی روزهای بدی را پشت سر 
می گذارد، شاگردان ژنرال نیز بدون برد کار خود را در لیگ بیستم دنبال می کنند؛ گل گهری ها که روز 
یکشنبه امیدوار به آن بودند تا پس از سه بازی ناکامی در کسب پیروزی، تراکتور را در خانه شکست 
بدهند و به جمع مدعیان بازگردند، دست خالی از تقابل با تراکتور میدان مسابقه را ترک کردند. هر 
چند در این بازی یونس شاکری یک بار توانســت تیمش را به بازی بازگرداند و با گلزنی خود بازی 
را به تساوی بکشاند؛ اما عملکرد ضعیف خط دفاعی گل گهر و علیرضا حقیقی در خط دروازه باعث 
شد تا خیلی زود گل برتری به سود تراکتور به ثبت برسد و شاگردان شجاعی این دوئل 6 امتیازی 
را به سود خود به پایان ببرند؛ آخرین پیروزی گل گهر به هفته هفتم باز می گردد که آن ها در خانه با 
هت تریک گادوین منشا موفق شدند از سد شــهر خودرو بگذرند.منشا که در 7 بازی آغازین فصل 
موفق شده بود 9 گل برای تیمش به ثمر برساند، حاال چهار هفته است که در امر گلزنی ناکام مانده و 
شاگردان قلعه نویی نیز به واسطه ناکامی این مهاجم نیجریه ای، در کسب پیروزی ناکام مانده اند؛ 
هر چند سرمربی باتجربه سیرجانی ها امیدوار است تا با بازگشت منشا به روزهای اوج در چهار تقابل 
باقی مانده از نیم فصل آن ها بتوانند به روال روزهای آغازین فصل بازگردند و مقابل ســایپا، نفت 

مسجدسلیمان، نساجی و پرسپولیس )دیدار معوقه( نتایج خوبی را کسب کنند.

سردار در اردوی زمستانی؛ 

»آزمون« می ماند 
سردار آزمون، مهاجم تیم ملی فوتبال ایران در اردوی تیم زنیت در امارات به سر می برد و در بازی 
دوستانه این تیم در برابر شاختار بالروس به میدان رفت. در این بازی دوستانه زنیت با دو گل به 
برتری رسید و طبیعی است همواره سردار آزمون یکی از گلزنان بازی زنیت باشد. او در این دیدار 
زننده گل دوم تیمش بود. اما حضور سردار آزمون در اردوی زمستانی تیم زنیت نشان می دهد بر 
خالف اخباری که همیشه وجود داشته سردار آزمون برنامه ای برای جدایی از زنیت ندارد و در نیم 

فصل دوم هم در لیگ برتر روسیه و برای زنیت بازی خواهد کرد. 

تجدید نظر در اولتیماتوم؛

فعال خبری از تغییر سرمربی نیست

به نظر می رسد که مسئوالن باشگاه ذوب 
آهن تصمیم به ادامه همکاری با رحمان  سمیه مصور

رضایی تا پایان نیم فصل اول گرفته اند، 
تصمیمی که برخالف اولتیماتومی اســت که مســئوالن این باشگاه 

چندی پیش به سرمربی این تیم داده بودند.
تیم ذوب آهن اصفهان نوزدهمیــن دوره رقابت های لیگ برتر فوتبال 
کشور را در حالی پشت سرگذاشــت که با خوش شانسی از سقوط به 
مرحله پایین تر باز مانده بود. این تیم برای فصل جدید مســابقات با 
رحمان رضایی به توافق رســید تا با تفکرات یک مربی جوان بتواند به 
نتایج قابل قبولی دست یابد؛ اما شرایط برای رضایی خوب پیش نرفت 
و ذوب آهن با وجود ارائه بازی های خوب در نتیجه گیری خوب عمل 
نکرد تا این تیم پس از گذشــت دوازده هفته از رقابت های لیگ برتر 
هیچ بردی در کارنامه ثبت نکند و تنها با هشت تساوی و کسب هشت 
امتیاز در رده یکی مانده به پایان جــدول جا خوش کند، جایگاهی که 
به هیچ وجه متناســب با تیمی که تا پای قهرمانی در رقابت های جام 
باشگاه های آســیا پیش رفته بود نیست، همین موضوع سبب شد تا 
مسئوالن باشگاه ذوب آهن اولتیماتومی را در این باره صادر کنند.  آنها 

کسب 11 امتیاز از 5 بازی پیش رو را شرط همکاری با رحمان رضایی  
دانسته بودند. اعالم این تصمیم در رسانه ها با واکنش سرمربی ذوب 
آهن همراه شــد. نکته مورد اعتــراض رحمان رضایــی اعالم مصوبه 
اعضای هیئت مدیره باشــگاه در رســانه ها بوده که موجب شد تا او و 
تیمش فشــار روحی و روانی خاصی را تحمل کنند در حالی که به باور 
رضایی، اعضای هیئت مدیره می بایست از او اعالم حمایت می کردند؛ 
اما هر جایی که به این نتیجه می رســیدند دیگر قادر به تغییر در روند 
حرکتی تیم ذوب آهن نیستند، رای به برکناری او می دادند. تصمیم 
اشتباه داور در مردود اعالم کردن تک گل سالم ذوب آهن مقابل نفت 
مسجد سلیمان که به تایید کارشناسان هم رســید و باعث شد ذوب 
آهن در این بازی هم از داوری متضرر شــود، دلیلی شــد تا مسئوالن 
باشگاه کمی کوتاه آمده و  این بازی از حلقه 5 بازی اعالم شده در آن 

اولتیماتوم  حذف شد.
در همیــن خصــوص شــنیده می شــود تصمیــم ســازان در ذوب 
آهن در راســتای حمایت از سیاســت ثبــات، در نظر دارنــد با توجه 
به عملکــرد فنی این تیــم و بی تاثیر نبــودن اشــتباهات داوری در 
جایــگاه کنونی سبزپوشــان، حداقل تــا پایان نیم فصــل از رحمان 

رضایــی بــه عنــوان ســرمربی حمایــت کــرده و این فرصــت را 
 در اختیــار او قــرار دهنــد تــا نتایــج الزم را برای بقــا و ادامــه کار

 کسب کند.
رفت و آمدها در فوتبال طبیعی اســت و هر باشگاهی سیاست خاص 
خود را دارد. یکی مثل مس رفسنجان از سرمربی اش حمایت می کند 
آن هم در روزهای بحرانی و نتیجه این می شــود که مس به تیم قابل 
احترامی در لیگ برتر تبدیل شده اســت و یکی هم تصمیم می گیرد 
مربی اش را برکنار کند مثل ماشین ســازی و نساجی.همان طور که 
شــواهد نشــان می دهد  رحمان رضایی در بازی با نساجی سرمربی 
ذوب آهن است؛ مصوبه اعضای هیئت مدیره اعالم شده و قابل پاک 
شدن نیست اما او و تیمش می توانند در بازی های باقی مانده شرایط 

را به سود خود تغییر دهند و با برد در برابر حریفان در کنار هم بمانند.
ذوب آهن که در 1۲ هفته نخســت رقابت ها تنها ۸ امتیاز به دســت 
آورده، تا پایان نیم فصل نخســت 3 دیدار حســاس مقابل نساجی، 
ســپاهان و مس رفســنجان در پیش دارد که برای فاصله گرفتن از 
 منطقه خطر در جدول، ناگزیر اســت از این بازی هــا امتیازات الزم را

 کسب  کند.

 دو تیم فوالد مبارکه ســپاهان و فــراز بام خاییز 
دهدشت در جریان دور برگشت مسابقات لیگ 
هندبال روبه روی هم قــرار گرفتند، دیداری که از 
همان ابتدا انــگ تبانی را به خود برچســب زد و 
فدراسیون هندبال هم با رای کمیته انضباطی به 
نوعی آن را تایید کرد، در این دیــدار که به نتیجه 
تساوی منجر شــد هر دو تیم در کنار مس کرمان 
از گروه خود باال رفتند؛ اما تیم زغال ســنگ بعد 
از تســاوی این بازی و در شــرایطی که از صعود 
بازمانده بود،اعتراض کتبی خود را به فدراســیون 
اعالم کرد و مدعی شــد دقایق پایانی این بازی 
شائبه برانگیز است و باید بررسی شود و حتی گویا 
نماینده طبس در مجلس شــورای اسالمی هم 
به این موضوع اعتراض کرده و خواســتار بررسی 

دوباره شد.
در نهایت با بررسی فدراســیون هندبال و گزارش 
تخصصی کمیته فنی فدراســیون که متشکل از 
جمعی از نخبــگان و کارشناســان هندبال بودند 
رای کمیتــه انضباطی صادر شــد کــه البته خود 
ایــن رای هــم شــائبه برانگیز اســت و می توان 
گفــت خنده دارترین رای صادر شــده از ســوی 
یک فدراســیون ورزشی اســت، چرا که با صدور 
ایــن رای هم تبانی بــه نوعی محرز شــده و هم 
اینکه به صورت کدخدامنشــانه فدراســیون در 
جهت رضایــت همه برآمده و ســهمیه پلی آف را 

افزایش داده و تیم طبس کــه از صعود بازمانده 
بود و به این بــازی اعتراض داشــت، به مرحله 
پلی آف راه پیدا کرد!اما در رای صادره شــده چند 
نکته وجود دارد که بد نیســت به آن اشاره کنیم، 
در رایی که از ســوی کمیته انضباطی صادر شده 
چندین بازیکــن تنها نقره داغ شــدند و برای دو 
باشگاه و مربیان هر دو تیم هیچ محرومیتی در 
نظر گرفته نشــد این در حالی اســت که هندبال 
یک رشــته تیمی اســت و اگر بازیکنی عملکرد 
 قابل قبولی نداشته باشــد بالفاصله مربی اعمال

 نظر می کند. 
لیبال،هندبال و  در رشــته های تیمــی مثــل وا
بســکتبال برای بازیکنان هر ثانیه فرصت ایجاد 

می شــود، بنابراین نمی توان گفــت تنها بازیکن 
در ایــن تبانی نقش داشــته و باشــگاه و مربی 
مبرا از آن بودند. این رشــته تیمی اســت و قطعا 
هر بازیکنــی که فرصت هــا را از دســت بدهد و 
عملکرد قابل قبولی نداشته باشد از سوی مربی 
 رصد می شــود و آن ها می توانند ســریعا اعمال

 نفوذ کنند.
نکته بعدی اینکه سرپرست مسابقات و نماینده 
فدراســیون گزارش بازی را به فدراســیون اعالم 
می کنند و آن ها طبق گزارش رسیده جلسه کمیته 
انضباطی را برگزار می کنند و این در حالی اســت 
که اصال در فدراسیون هندبال این گزارش وجود 
ندارد. حکم صادر شــده از سوی کمیته انضباطی 
فدراســیون هندبال یک نکته ظریف دیگری هم 
دارد و آن هم اینکه فدراسیون به نوعی به صورت 
کدخدامنشــانه هوای تیم طبس  را هم داشــته 
اســت، چرا که اگر تیم طبس، فیلم این دیدار را 
به فدراسیون جهانی ارسال می کرد قطعا تبعات 
زیادی برای فدراسیون داشت و برای جلوگیری 
از این موضوع، فدراسیون سهمیه پلی آف را زیاد 
کرد! در گذشته هم نمونه این مسائل در هندبال 
به وجــود آمده بود کــه با اطــالع دادن به کمیته 
داوران فدراسیون جهانی، تبعات زیادی گریبانگیر 
داوران و فدراسیون هندبال و به محرومیت آن ها 

منجر شد.

رای عجیب و غریب کمیته انضباطی؛ 

 سیاسی کاری در فدراسیون هندبال
سوال روز

»نویر« رکورددار کلین شیت در تاریخ بوندسلیگا
 ســنگربان بایرن مونیخ با پشــت سرگذاشــتن رکورد اولیور کان، رکورددار کلین شیت در تاریخ 
بوندسلیگا شد.بایرن مونیخ در دیدار برابر شــالکه با نتیجه ۴ بر صفر به پیروزی دست  پیدا کرد.

نویر در این بازی مثل دیدار قبلی برابر آوگســبورگ موفق به بسته نگه داشتن دروازه خود شد.او 
با این کلین شیت به یک رکورد در تاریخ بوندسلیگا دســت پیدا کرد.نویر، شمار کلین شیت های 
خود را به عدد 197رساند تا با پشت سر گذاشتن رکورد اولیور کان به رکورددار کلین شیت در تاریخ 
بوندسلیگا تبدیل شود.پیش از این اولیور کان که در همین بایرن مونیخ بازی می کرد توانست با 
196 کلین شیت رکورددار در این زمینه باشد که نویر توانست رکورد او را ارتقا بخشد.بایرن مونیخ با 
پیروزی که در این بازی به دست آورد ۴۲ امتیازی شد و اختالفش را با نزدیک ترین تعقیب کننده 

که الیپزیگ است به 7 امتیاز افزایش داد.

سوال هواداران میالن؛
 »زالتان« همه را سرکار گذاشته است؟

زالتان ابراهیموویچ با انتشــار  عکسی با سر تراشیده شــده، هواداران آث میالن را شوکه کرد. اما 
عده ای هنوز باور نکرده اند که زالتان موهای معروف خودش را تراشــیده باشد.ستاره میالن در 
بیشتر ســال های فوتبال خود موهایی بلند داشته و موهای دم اســبی او ویژگی اصلی ایبرا در 
سال های اخیر بوده است.زالتان 39 ســاله این فصل در ۸ بازی خود در ســری آ، 1۲ گل برای 
میالن به ثمر رســانده و تنها کریســتیانو رونالدو در جدول گلزنان از او باالتر است.هر چند زالتان 
نتوانســت در آخرین بازی تیم خــود گلزنی کند و میالن شکســت 3-0 غیرمنتظــره ای را برابر 
آتاالنتا متحمل شــد.زالتان با وجود ناکامی در گلزنی توانست با انتشــار عکسی با سر تراشیده 
از خود در اینســتاگرام، به صدر خبرها بازگردد و ســوژه داغ هواداران در فضای مجازی شــود.
یکی از هواداران توییت کرد: »شــبیه اســتون کلد استیو آستین )کشــتی گیر و مجری معروف 
آمریکایی( شــده. انگار مدافعان قبال کم از او می ترســیدند، االن واقعا وحشت خواهند کرد!« 
دیگری گفت: »ســری آ آماده نیســت. زالتان کچل خطرناک تر به نظر میاد.« نفر سوم نوشته: 
»زالتان کچل شبیه یکی از سیاهی لشکرهای سریال بازی تاج و تخته!« هر چند هواداران میالن 
 با اشاره به هاله ای که پشت ســر زالتان در عکس وجود دارد، معتقدند که این عکس فوتوشاپ 

شده است.

گزینه اصلی جانشینی سرمربی آبی ها
مدیران چلســی باور دارند که برندان راجرز، ســرمربی فعلی لسترســیتی، بهترین گزینه برای 
جانشــینی فرانک لمپارد در صورت اخراج این مربی است. اســطوره آبی پوشان پس از سقوط 
هفت پله ای تیمــش جدول رده بندی در عرض شــش هفته در تالش اســت تا بتواند شــرایط 
خود را در این تیم بهبود ببخشــد. چلســی در اوایل ماه دســامبر به صدر جدول رده بندی رسید 
اما در 5 بازی از ۸ بازی گذشــته خود شکست خورد تا به رده هشــتم جدول رسیده و در فاصله 
۴ امتیازی محدوده کســب ســهمیه لیگ قهرمانان قرار بگیرد. در حالی که رومــن آبراموویچ، 
مالک چلســی، به لمپارد احترام می گذارد و عالقه بســیاری به موفقیت او در این تیم دارد؛ اما 
حاضر به پذیرش بیشــتر عملکرد ضعیف تیمش نیست خصوصا که تابستان گذشته ۲00 میلیون 
پوند هزینه کرده اســت . دیلی میرر خبر داده که اگر چاره ای جز اخراج لمپارد برای چلسی باقی 
نماند، مدیران این تیم قصد دارند برندان راجرز را جانشــین او کنند. ایــن مربی یکی از برترین 
مربیان ســال های اخیر فوتبال اروپاســت و توجه مدیران چلســی را نیز جلب کرده است. این 
تیم در حال حاضر با دو امتیاز کمتر از منچســتریونایتد صدرنشــین در رده سوم جدول ایستاده 
 اســت و فصل گذشــته نیز تنها با شکســت در روز آخر مســابقات نتوانســت به لیگ قهرمانان 

راه پیدا کند.

فوتبال جهان

 مهدی قائدی فوتبال
 زنان ایران کیست؟

درخشش نگین زندی، پدیده بی چون و چرای 
این فصل لیــگ برتر فوتبال زنــان در ترکیب 
ذوب آهن باعث شده تا شــاگردان مدایم زاده 
صدر جدول گروه اول را تسخیر کنند. اگر لیست 
تیم ملی فوتبال زنــان در رده های پایه را رصد 
کنید، نگین زندی از آن دسته بازیکنانی بوده 
که از همــان رده نونهاالن خــود را به تیم ملی 
با توانایی های خود تحمیل کــرده و در عرصه 
ملی به شــکلی پلکانی رشد داشــته است و 
تجربه بازی در تیم های ملی زیر 15 ســال، 16 
سال و 19 ســال را در کارنامه خود دارد؛ کشف 
نیلوفر اردالن در فوتبال زنان که حاال به ســتاره 
شــماره یک ذوب آهن در فصــل جدید بدل 
شده و شــاگردان مژگان مدایم زاده را در گروه 
مرگ و در کنار سپاهان و شهرداری بم، به صدر 
جدول گروه رســاند.گلزنی در رفت و برگشت 
دربی اصفهان مقابل سپاهان، گلزنی به هیئت 
فوتبال البرز و شاهکار این هفته زندی در تقابل 
با همیاری آذربایجان غربــی و هت تریک در 
گلزنی؛ کارنامه ای درخشان برای بازیکنی که 
تنها 17 ســال دارد و نوید روزهای خوب برای 
فوتبال زنان را می دهد. زنــدی با قد و قامتی 
کوتاه، تکنیک ناب و ســرعت باالیــی دارد و 
همبازیان او، نگیــن زندی را مهــدی قائدی 
خطاب می کنند. مهاجم ریزنقش استقالل که 
این روزها به مهره طالیی آبی پوشان بدل شده 
اســت.مهاجم ایذه ای ذوبی ها تا پایان هفته 
هشــتم 6 گل زده و همچنان تشــنه و بی تاب 
گلزنی است تا بتواند تیمش را به مرحله  پلی آف 
برساند؛ روزهای خوب نگین زندی در اصفهان 
با ذوب آهن یک قهرمانی کم دارد و چه بســا 
درخشش زندی شاگردان مدایم زاده را به جام 
قهرمانی امسال لیگ برتر فوتبال زنان برساند؛ 
رویایی بزرگ و دســت یافتنی بــرای زندی و 
همبازیان اش در ذوب آهن. هر چند که رقابت 
تنگاتنگی میان تیم هاست و تکلیف قهرمانی 
مشخص نیست، اما نابغه سخت کوشی چون 
نگین زندی بدون شک تا به اینجای فصل الیق 
عنوان پدیده فصل 99-1۴00 لیگ برتر فوتبال 

زنان ایران بوده است.

هر باشگاهی سیاست خاص خود را دارد. یکی مثل مس 
رفسنجان از سرمربی اش حمایت می کند آن هم در روزهای 
بحرانی و نتیجه این می شود که مس به تیم قابل احترامی 
در لیگ برتر تبدیل شده است و یکی هم تصمیم می گیرد 

مربی اش را برکنار کند مثل ماشین سازی و نساجی

مستطیل سبز

وز عکس ر

رفاقت دو همشهری
   دو بازیکن بوشــهری اســتقالل و 
ســایپا در پایان بازی تیم هایشان با 
یکدیگر پیراهن های خود را به یادگار 
با یکدیگر عوض کردنــد. اتفاقی که 
با توجه به ســابقه کاپیتانی حسین 
ماهینی در پرســپولیس می توان از 
آن به عنوان حرکت جنجالی شماره 
13 ســابق ســرخ ها و حال حاضر 

سایپایی ها یاد کرد.
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مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خبر داد:

توسعه خدمات الکترونیکی در آتش نشانی اصفهان
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از توسعه خدمات الکترونیکی 
این ســازمان خبر داد و گفت: در این راســتا تحویل نرم افزار بایگانی الکترونیک، یکپارچه سازی 
سیستم های اطالعاتی در سامانه جامع اطالعات و ثبت کد اســتاندارد بین المللی تجهیزات مورد 
نیاز در سامانه وزارت صمت انجام شده است.آتشــپاد محسن گالبی اظهار کرد: راه اندازی سامانه 
نظرسنجی پیامکی از حادثه دیدگان، اتصال ایســتگاه ها به شبکه فیبر نوری، پیاده سازی نرم افزار 
میز خدمت، نصب دکل ستاد فرماندهی جدید و پیاده سازی ســامانه آموزش آنالین شهروندان 
از جمله اقدامات در راســتای توسعه خدمات الکترونیکی آتش نشــانی اصفهان بوده است.وی 
با اشاره به آمار بازدیدهای سنجش ایمنی آتش نشــانی در ۹ ماهه سال جاری، گفت: تعداد ۱۶۲ 
بازدید از صنایع و کارخانجات، یک هــزار و ۱۵۸ بازدید از اصناف، پنج هزار و ۳۶۳ بازدید جهت رفع 
نواقص طرح ها، ۳۶۵ بازدید از گودبرداری، ۱۳۳ بازدید از ســایت های بازی کودکان بر اســاس 
استاندارد ۱۷۰۲۰، ۳۶۱ بازدید از مســاجد، ۶۶۳ بازدید از مدارس و بیمارستان ها و سه هزار و ۲۴۲ 
سنجش دانش ایمنی آتش نشانان انجام شده است.مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری اصفهان با اشاره به روند تقویت اکیپ های تخصصی عملیات، گفت: اکیپ تدارک 
و آماده سازی گروه ضربت، اکیپ تخصصی نجات در ارتفاع و کوهستان و اکیپ تخصصی غواصی 
و ستاد سیل در سازمان فعال است که برای اکیپ تخصصی نجات در ارتفاع و کوهستان ۱۲ هزار و 
۴۶۳ نفر ساعت آموزش تخصصی کار در ارتفاع برگزار شده و برای اکیپ تخصصی غواصی و ستاد 
سیل شش هزار و هشت ساعت آموزش حرفه ای غواصی )درون سازمانی( و ۷۰۴ ساعت آموزش 

غواصی )برون سازمانی( برگزار شده است.

مدیر طرح ساماندهی ناژوان:

اطلس جامع باغ پرندگان اصفهان رونمایی می شود
مدیر طرح ساماندهی ناژوان اظهار کرد: اطلس فاخر و جامع باغ پرندگان برای اولین بار تدوین و 
آماده شده که در روزهای آینده رونمایی می شود.این اثر یکی از مجموعه تولیدات حوزه ارتباطات 
طرح ساماندهی ناژوان است که همراه با ســایر محصوالت و تولیدات ماندگار ناژوان آماده عرضه 
عمومی است.سید رســول هاشــمیان افزود: همواره ضرورت وجود دانشــنامه ای جامع و البته 
کاربردی در باغ پرندگان احســاس می شــد که محدودیت های کرونا باعث شد تا با بهره گیری از 
دانش کارشناسان باغ این مجموعه ارزشمند و ماندگار خروجی پیدا کند؛ این اطلس شامل تصاویر 
زیبای پرندگان، معرفی خانواده ها و گونه های مختلف پرندگان موجود در باغ، اطالعات زیســتی، 
پراکندگی، تغذیه و نحوه تولید مثل آنهاست.مدیر طرح ساماندهی ناژوان با بیان اینکه برای تهیه 
تصاویر این کتاب عالوه بر تصاویر نشریات الکترونیکی بین المللی، بیش از ۲۵۰۰ عکس از پرندگان 
موجود باغ در حالت ها و مکان های مختلف گرفته شده اســت، اظهار کرد: نگهداری و حفاظت از 
پرندگان موجود در باغ با شرایط خاص امسال بسیار ســخت بود که به لطف خدا به بهترین نحو و 
بدون مشکل خاصی انجام شد.هاشمیان با اشاره به لزوم اطالع رسانی از ظرفیت ناژوان در سطح 
ملی و فراملی، افزود: اولین پایگاه اینترنتی باغ پرندگان نیز در حال ویرایش نهایی برای ارائه مطلب 
به سه زبان فارسی و عربی و انگلیسی است.وی با اشاره به تنوع گونه های مختلف پرندگان در این 
باغ، افزود: در این پایگاه سعی شــده تا عالوه بر معرفی جاذبه های گردشگری ناژوان، به معرفی 
مختصر و کاربردی ۱۲۰ گونه پرنده موجود در باغ پرندگان در قالب ۲۶ خانواده کلی پرندگان پرداخته 
شود.مدیر طرح ساماندهی ناژوان افزود: کشورهای حوزه خلیج فارس درصد زیادی از گردشگران 
مجموعه ناژوان را تشکیل می دهند به همین دلیل اقدام به بارگذاری اطالعات این سایت به زبان 
عربی کردیم؛ در مراحل بعدی تکمیل این ســایت، نقشه واقعیت افزوده و آرشیو تصاویر و صدای 

پرندگان نیز به مطالب موجود اضافه خواهد شد.

شهردار اصفهان :

خط اول متروی اصفهان ظرفیت جابه جایی 180 هزار مسافر در روز را دارد

شهردار اصفهان در صحن علنی شورای شــهر اصفهان با اشاره به اینکه 
موفقیت شهرداری در کســب دو جایزه ملی را به شورای شهر اصفهان 
تبریک می گویم، اظهار کرد: شــهرداری توانســت با قضاوت معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهــوری، وزارت خانه های نیــرو و نفت و 
ســازمان مدیریت صنعتی به عنوان نهاد برتر در حوزه انرژی شناخته 
شود. قدرت ا... نوروزی با اشاره به اینکه همچنین در این راستا جایزه 
ساختمان سبز به شهرداری به عنوان نهاد برتر اهدا شد، افزود: اهمیت 
این موضوع وقتی شناخته می شود که توجه داشته باشیم در یک رقابت 
ملی شهرداری اصفهان برگزیده شده است. شهردار اصفهان با اشاره به 
حضور شــهرداری اصفهان در برنامه تعالی سازمانی، اظهار کرد: در این 
زمینه ابتدا شهرداری توانست، رتبه سه ستاره را کسب کند و امسال نیز 
خود را در معرض قضاوت قرار دادیم. وی افزود: همین که شــهرداری 
اصفهان خود را مورد قضاوت داوران ملی قرار داد، می تواند به رشــد و 
تعالی مجموعه کمک کند که این موضوع ناشی از حمایت های شورای 
اسالمی شهر و تالش های کارکنان شهرداری اســت.نوروزی با اشاره 
به شعار »انســان محوری« در این دوره مدیریت شــهری، گفت: گام 
بعدی ما »حیات محوری« است تا همه مخلوقات الهی در جای خود 
و به سهم خود گرامی داشته شوند و ارزش آنها مورد احترام قرار گیرد.

وی بیان کرد: برای پیاده کردن شعار »انســان محوری« باید به سراغ 
بسیاری از امور از جمله توسعه حمل و نقل عمومی برویم، در این راستا 
شاهد افزایش سریع پیاده راه ها در شهر اصفهان هستیم و مسیرهای 
دوچرخه سواری و نقش بزرگی که شهرداری در حوزه مترو ایفا می کند، 
از دیگر مصادیق توســعه حمل و نقل عمومی است.شهردار اصفهان با 
اشاره به روند ساخت خط دوم متروی اصفهان تصریح کرد: وقتی واژه 
انقالب عمرانی را به کار می بریم به این معناســت که ۱۲ ایستگاه مترو 
خط دو همزمان در حال ساخت اســت و انتظار داریم ۱۳ عضو شورای 
شــهر با هم این پروژه را بازدید کنند تا در قضاوت ها بر اساس انصاف 
سخن بگوییم. نوروزی با اشاره به اجرای بیست و پنجمین برنامه »هر 
یکشنبه یک افتتاح« و ورود دو رام قطار شهری، گفت: این ۱۰ واگن می 
تواند ظرفیت مسافر را روزانه ۳۰ هزار نفر افزایش دهد؛ بر همین اساس 
تقریبا ظرفیت جابه جایی ۱۸۰ هزار مسافر در خط یک داریم که اگر خط 
دو فعال و در دروازه دولت تالقی و تبادل ایجاد شود، ظرفیت افزایش 
می یابد.وی ادامه داد: با افزایش رام ها، سرفاصله از ۱۲ دقیقه به هشت 
دقیقه می رســد؛ البته به دلیل بیماری کرونا اقبال خوبی از مترو نمی 
شود و در حالی که آمار جابه جایی در سال ۹۸ به ۱۲۰ هزار نفر رسیده و 
پیش بینی می شد این آمار به ۱۵۰ هزار نفر افزایش یابد، اکنون تعداد 

مسافران متروی اصفهان بین ۳۲ تا ۳۴ هزار نفر در روز است. شهردار 
اصفهان با بیان اینکه پیش از کرونا در روزهای پنجشنبه آمار مسافران 
مترو ۱۰ هزار نفر کمتر از سایر روزهای هفته بود، گفت: اکنون هم همین 
حالت وجود دارد و تعداد مسافران با شیب مالیم افزایش پیدا می کند.

وی تاکید کرد: امیدواریم با عادی شدن شرایط و رفع بیماری کرونا مردم 
از این امکان استفاده کنند، چراکه کاهش مسافر باعث کاهش هزینه ها 

نشده و هزینه های مترو ثابت و مسافر کم است.

 واگن های معطل مانده در گمرک
 با پیشنهاد شهرداری اصفهان وارد خط شد

در ادامه این جلسه، محمدرضا بنکدار هاشمی، مدیرعامل سازمان قطار 
شهری شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه در کنار خط دوم مترو که به 
عنوان ابرپروژه مطرح شده اســت و پیشرفت فیزیکی ۲۹ درصدی در 
سازه و سویل دارد، با کمک و حمایت اعضای شورای اسالمی شهر ظرف 
یک سال گذشــته بحث تامین تجهیزات خط یک نیز پیگیری و انجام 
شــد، ادامه داد: با منابع دولتی قرارداد تامین ۳۱۵ واگن بین دولت، 
سازمان شهرداری ها و دهیاری ها و یک شرکت چینی بسته شد که از 
این تعداد ۱۰۰ واگن به صورت پکینگ وارد شده و سهم شهر اصفهان ۳۰ 
واگن شد.مدیرعامل سازمان قطار شــهری شهرداری اصفهان افزود: 
مابقی ۲۱۵ واگن نیز به صورت انتقال تکنولوژی ســاخته می شــود 
که از این تعداد هم ۵۵ واگن سهم اصفهان اســت. وی با بیان اینکه 
واگن ها از سال گذشته وارد گمرکات شده اما به دلیل برخی مشکالت 
معطل مانده بود، اظهار کرد: سال گذشــته با پیشنهاد شهرداری های 
اصفهان، هزینه های متفرقه را پذیرا شــدیم و توانســتیم ۱۵ میلیارد 
تومان از محل بودجه قطار شــهری برای این هزینه ها پرداخت کنیم، 
بعد از مرحله پرداخت، قطعات وارد کارخانه ایریکو و اسمبل شد. بنکدار 
هاشــمی تصریح کرد: با وجود اینکه سال گذشته قطارها ساخته شده 
بود با شیوع بیماری کرونا تســت واگن ها انجام نشد.   وی ادامه داد: 
بر همین اساس با ابتکار عمل وارد این موضوع شدیم و طی قراردادی 
که با مشاوران ایرانی منعقد کردیم، تمام تســت ها و رفت و برگشت 
ها در کارخانه ایریکو انجام شــد که در نهایت توانســتیم دو رام از این 
۱۰ رام را اســمبل کرده و با دریافت مجوز، اولین محموله تولید داخل 
را به اصفهان وارد کنیم. مدیرعامل ســازمان قطار شــهری شهرداری 
اصفهان گفــت: ارزش این محمولــه ۳۰۰ میلیارد تومان اســت که با 
 ارزش یک میلیون یورویی هر واگن، ارزش این پروژه ۱۰۰ میلیون یورو 

خواهد بود. 

با مسئولان
س: ایمنا

عک

مزایده اموال غیر منقول ) اسناد ذمه(
11 شــماره آگهــی: 139903902003000163 شــماره پرونــده:  /28
139804002003001428 آگهی مزایده پرونده: 9802009/1 تمامت 9 ســهم 
مشاع از 72 سهم عرصه و اعیان متن سهم: نه حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ 
باستثناء بهاء ثمینه آن- ثمنیه عرصه و اعیان پالک ثبتی 8573 )هشتهزار و پانصد 
و هفتاد و سه( فرعی از 14915 چهارده هزار و نهصد و پانزده( اصلی واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 264 متر مربع به نشانی اصفهان- خیابان پروین - بعد از 
پل سرهنگ- بلوار سراج- کوچه مدرسه مکتبی - کوچه یاس- پالک 107 که سند 
مالکیت اصلی به شماره ثبت 16974 در صفحه 77 دفتر 84 با شماره چاپی 121310 
سری الف سال 77 با شماره دفتر بازداشتی الکترونیک 139805802026004476 
ثبت و صادر شده است با حدود: شمااًل: بطول 14/30 دیواریست بدیوار و 9/70 متر 
دیواریست به خانه احداثی در پالک باقیمانده 678 فرعی از 14915 شرقًا: بطول 11 
متر در و دیواریست بکوچه 8 متری یاس، جنوباً: بطول 24 متر دیواریست بزمین جزء 
باقیمانده پالک 678 فرعی از 14915، غربًا: بطول 11 متر دیواریست بدیوار خانه 
3992 فرعی از 14915 که طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری ملک مورد بازدید 
عبارت است از یک باب منزل مســکونی ویالئی که دارای 264 متر مربع عرصه 
و حدود 450 متر مربع اعیانی است که با دیوارهای آجری و سقف ها تیرچه بلوک 
احداث گردیده داخل ساختمان بدنه سفیدکاری و کف موزائیک فرش شده دارای 
سرویس بهداشتی و آشــپزخانه با کابینت های فلزی و سیستم گرمایش بخاری و 
سرمایش کولر آبی است و درب و پنجره های بیرونی آلومنیوم و داخل چوبی و نمای 
ساختمان و دیوارهای حیاط آجر 4 سانتی اجرا شده ملک دارای پروانه ساخت شماره 
20/576 مورخ 69/04/01 و پایان ساخت شماره 16751 مورخ 1375/09/06 از 
شهرداری منطقه ده اصفهان جهت سه واحد مسکونی مستقل می باشد که دارای 
انشعابات برق و گاز مجزا و آب مشترک اســت. با توجه به موقعیت ملک و کیفیت 
ساخت و مساحت عرصه و اعیان و قدمت ســاخت و دیگر عوامل تاثیرگذار ارزش 
ششدانگ ملک شــماره 14915/8573 دارای دو جلد ســند مالکیت ثبت شده به 
شــماره های 16974 س دفتر 84 صفحه 77 و 16976 س دفتر 84 صفحه 80 در 
زمان مباشرت به کارشناســی بعنوان پایه مزایده مبلغ 34/000/000/000 ریال 
معادل سه میلیارد و چهارصد میلیون تومان و ارزش 9 حبه مشاع از 72 حبه آن مبلغ 
4/250/000/000 معادل چهارصد و بیســت و پنج میلیون تومان و به استثناء بهاء 
ثمنیه اعیانی به مبلغ 3/718/750/000 ریال برآورد می گردد. ملکی آقای حمیدرضا 
تقی تاش، نام پدر: بهرام، تاریخ تولد: 1346/06/01 شــماره ملی: 1286783925 
شماره شناسنامه: 1182 بموجب سند نکاحیه شماره 8702 مورخ 1371/12/08، 
تنظیمی دفترخانه 172 شهر اصفهان اســتان اصفهان در قبال طلب خانم مرجان 
بنیانیان و 0/05 اجرائی متعلقه بازداشت گردیده است از ساعت 9 الی 12 روز شنبه 
مورخ 99/11/25 در شعبه اول اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در اصفهان، 
خیابان جی تاالر میدان هفت تیر شعبه مهریه اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان از 
طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 3/718/750/000 ریال )سیصد و 
هفتاد و یک میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال( شروع و به هر کس خریدار باشد به 
باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود.   الزم به ذکر است پرداخت بدهی های 
مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که 
مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره 
تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت 
هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد می گردد ضمنًا این آگهی 
 در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 99/11/07 درج و منتشــر 
می گردد و در صــورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکــول می گردد. توضیحًا 
جهت شرکت در جلسه مزایده ده درصد از مبلغ پایه مزایده را به حساب تمرکز وجوه 
سپرده اداره کل ثبت اسناد و امالک اصفهان و شناسه واریز )دریافت از حسابداری 
اداره اجرای اسناد رســمی اصفهان( بابت پرونده کالســه فوق واریز و به همراه 

 تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است برنده مزایده مکلف است 
ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق 
ثبت تودیع نماید و در صورتی کــه ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حســاب 
ســپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل اســترداد نبوده و به حساب  خزانه واریز 
خواهد شد. ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رســمی گردد، مزایده روز اداری بعد 
 از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. م الف:1083508 

زهرا یعقوبی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
مزایده اتومبیل 

11 شــماره آگهــی: 139903902003000162 شــماره پرونــده:  /29
139804002003001280 آگهی مزایده پرونده به شــماره بایگانی: 9801788 
ششدانگ خودرو پژو SD 206 مدل 1396 رنگ ســفید- سفید روغنی به شماره 
انتظامی 13 ایران 732 ن 47 و شماره موتور B 0024688167   به شماره شاسی 
NAAP41FE0HJ021263 متعلق بــه مجتبی نصیری ده ســرخی، نام پدر: 
عبدالعلی، شماره شناسنامه: 813، متولد: 1353/6/20 کدملی: 1289445419 که 
در اتوبان فرودگاه پارکینگ فجر می باشد که بموجب مهریه مندرج در سند ازدواج 
شماره 122 مورخ 1382/12/28 تنظیمی دفترخانه ازدواج شماره 72 اصفهان در 
قبال طلب خانم آزاده حاجی زاده ارمکی و حقوق دولتی متعلقه در پرونده به شماره 
بایگانی 9801788 بازداشت گردیده است و طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری 
در بازدید از خودرو، اتاق سالم فقط بدنه گلگیر عقب چپ آثار مالشی تصادف جزئی 
دارد، موتور و گیربکس و شاسی سالم به نظر رســید، تودوزی با کیفیت مطلوب و 
الستیکها با پنجاه درصد بهره دهی و بیمه نامه دارد و با توجه به نوع، مدل و وضعیت 
شرح شده خودرو به قیمت پایه 2/370/000/000 ریال ) دو میلیارد و سیصد و هفتاد 
میلیون ریال( ارزش دارد. مزایده از ساعت 9 الی 12 روز شنبه مورخ 99/11/25 در 
اداره اجرای اسناد رســمی اصفهان واقع در اصفهان خیابان تاالر میدان هفت تیر 
برگزار می شود. مزایده از مبلغ پایه 2/370/000/000 ریال معادل دویست و سی و 
هفت میلیون تومان شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی 
نقداً فروخته می شود.  الزم به ذکر اســت پرداخت بدهی های مربوط به خودرو در 
صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری 
هزینه پارکینگ و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده 
باشد به عهده برنده مزایده اســت ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، 
وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد 
ضمنا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 99/11/07 
درج و منتشر می گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلســه مزایده ده درصد از مبلغ 
پایه مزایده را به حساب تمرکز وجوه سپرده اداره کل ثبت اسناد و امالک اصفهان و 
شناسه واریز )دریافت از حسابداری اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان( بابت پرونده 
کالســه فوق واریز و به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی 
اســت. برنده مزایده باید مابقی مبلغ خرید را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به 
حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را 
به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب  خزانه 
واریز خواهد شــد. چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از 
 تعطیلی در همان ســاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.  م الف:1083521 

زهرا یعقوبی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(

11 شــماره آگهــی: 139903902004000286 شــماره پرونــده:  /30
139904002004000095 آگهی مزایده پرونده اجرایی کالســه 9903925/2 
ششــدانگ پالک ثبتی 3351 فرعی از 5 اصلــی مفروز و مجزی شــده از 484 
فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 14 ثبت اصفهان به مســاحت 325 متر مربع 
که طی شــماره چاپی 330490 ســری الف سال 97 و شــماره دفتر الکترونیکی 
139720302025012210 به نام محمد علی نصری نــژاد فرزند کریم، کدملی: 
1289918090 به میزان ششــدانگ سابقه ثبت و ســند دارد به آدرس: اصفهان، 

نصرآباد، مادی قمیش، محله سرلت، روبروی مســجد المهدی، انتهای بن بست 
سوسن، حدود و مشخصات: شمااًل: در دو قســمت اول دیوار بدیوار بطول 12/80 
متر به شماره باقیمانده چهارصد و هشتاد و چهار فرعی از 5 اصلی دوم درب و دیوار 
بطول 3/20 متر به کوچه بن بست، شرقًا: دیوار بدیوار بطول 19 متر به شماره 2857 
فرعی، جنوبًا: دیوار بدیوار بطول 17/34 متر به شماره باقیمانده 484 فرعی، غربًا: 
دیوار بدیوار بطول 20/24 متر به شماره 632 فرعی طبق نظر کارشناس مشخصات 
پالک ذیل عبارتست از: ملک مزبور یک باب منزل است که از ضلع شمال به پالک 
و انتهای بن بست بطول 3/20 متر و  از سه ضلع دیگر به پالک محدود شده است 
مساحت عرصه ملک 325 متر مربع و اعیانی که در چهار طبقه زیرزمین- همکف، 
اول و دوم بصورت سواره پیاده احداث شــده به مساحت حدود 700 متر مربع که با 
مصالح ســاختمانی دیوارها آجری و ســقف تیرآهن و طاق ضربی احداث و داخل 
آن سفید کاری با نقاشی و کف موزائیک فرش شــده دارای سرویس بهداشتی  و 
آشپزخانه بدنه کاشی و کف ســرامیک با کابینت های فلزی و سیستم گرمایشی 
بخاری و سیستم سرمایشی کولر آبی است. دربهای بیرونی آلومینیوم و داخلی چوبی 
و ساختمان بصورت پنج واحد مسکونی مســتقل مورد بهره برداری گرفته و دارای 
امتیاز برق مجزا و آب و گاز مشترک می باشد و پارکینگ مجتمع تونلی اجرا گردیده، 
نمای بیرونی ســمت گذر و  حیاط با سنگ ســفید و اطراف حیاط آجر زبره و کف 
موزاییک فرش شده است. ملک تفکیک آپارتمانی نشده و قدمت آن با توجه به پایان 
ساخت شماره 19/5789 مورخ 1373/07/07 شهردای منطقه یک اصفهان حدود 
26 سال می باشد. به موجب سند رهنی 24748 مورخ 1399/05/21 دفترخانه 167 
اصفهان در رهن ابوذر نصر اصفهانی واقع می باشد از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه 
مورخ 1399/11/20 در اداره اجرای اسناد رســمی اصفهان واقع در خیابان هشت 
بهشت شرقی چهار راه اول سمت چپ به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه 
21/000/000/000 ریال )بیست و یک میلیارد ریال( شروع و به هر کس خریدار 
باشد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شــود.  الزم به ذکر است پرداخت 
بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در 
صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری 
و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده 
برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی 
بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمناً این آگهی 
 در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 99/11/07 درج و منتشــر 
می گردد و در صــورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکــول می گردد. توضیحًا 
شــرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناســی به حساب 
سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. برنده مزایده 
مکلف اســت ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنــج روز از تاریخ مزایده به 
حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را 
به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب  خزانه 
 واریز خواهد شد در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید 
می گردد. م الف:1084334 زهرا یعقوبی رئیس اداره اجرای اســناد رســمی 

اصفهان
ابالغ اجراییه 

11/31 شــماره پرونده: 139904002003002272/1 شــماره بایگانی پرونده: 
9903041/1 شــماره آگهی ابالغیــه: 139903802003000246 بدینوســیله 
به فریبا رفیعی فرزند نعمت ا... شــماره ملــی 1292916303 و زهرا رفیعی فرزند 
نعمت ا... شــماره ملی 1289367302 و طوبی رفیعی فرزند نعمت ا... شماره ملی 
1289278717 و جمشید رفیعی فرزند نعمت ا... شــماره ملی 1289310408 به 
آدرس متن ســند ازدواج )خ هوانیروز کوی اباذر پالک 3( و آدرس اعالمی که به 
گزارش مامور مربوطه شناســایی نگردیده )طوبی و زهرا و فریبا رفیعی( و حضور 
نداشته اید )جمشید رفیعی( ابالغ می گردد: خانم محبوبه دهقانی برابر سند ازدواج 
شماره 8251 مورخ 72/7/6 دفترخانه ازدواج 178 اصفهان جهت وصول تمام صداق 

مندرج در سند ازدواج به شــرح )هدیه کالم اله مجید پانصد هزار ریال مهر السنه 
حضرت زهرا )س( دویست و شــصت و دو ریال و شال ترمه یک میلیون ریال پول 
هفتاد و دو عدد سکه بهار آزادی ده میلیون و هشتاد هزار ریال طال ساخته شده 18 
عیار صیرفی یکصد مثقال به مبلغ شش میلیون ریال بر ذمه زوج است عندالمطالبه 
بزوجه بپردازد و تعداد چهل و پنج عدد سکه بهار آزادی بهای خانه مسکونی بر ذمه 
پدر زوج نامبرده در ستون معرفین می باشد عندالمطالبه بزوجه بپردازد( مبادرت به 
صدور اجرائیه نموده و پس از تشــریفات قانونی اجرائیه صادر و پرونده اجرائی به 
شماره فوق در این اداره مطرح می باشــد. لذا طبق ماده 18 و 19 آئین  نامه اجرای 
مفاد اسناد رسمی به شــما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ 
اجرائیه محسوب است و فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و 
منتشر می گردد، ظرف مدت بیست روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر 
اینصورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب 
خواهد شد. ضمنا مخاطب موظف است جهت ثبت نام و دریافت حساب کاربری اقدام 
نماید. م الف: 1083792 زهرا یعقوبی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

آگهی تغییرات شرکت کیا پلیمر آروند شرکت تعاونی 
به شماره ثبت 12065 و شناسه ملی 10260331019 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/10/24 و نامه شماره 64917 
مــورخ 1399/10/25 اداره تعــاون کار و رفاه اجتماعی شهرســتان اصفهان 
 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : عباداله یار مرادیان کدملــی:) 8948963305 (
به ســمت رئیس هیئت مدیره و نوید یار مرادیان کدملــی:) 3330262419(
 به ســمت نایب رئیــس هیئت مدیــره و جعفر شــریفی بید گلــی کدملی:
 ) 6199519353(به سمت منشــی هیئت مدیره و عباداله یار مرادیان کدملی:
) 4948913305 (به سمت مدیر عامل برای مابقی تصدی دوره هیئت مدیره 
تا تاریــخ 1402/05/19 انتخاب گردیدند کلیه قراردادها و اســناد تعهد آور از 
قبیل چک، سفته و برات و اوراق بهادارپس از تصویب هیأت مدیره، با امضای 
مدیرعامل و آقای نوید یار مرادیان )سمت نایب رئیس هیئت مدیره ( و درغیاب 
آقای نوید یار مرادیان )سمت نایب رئیس هیئت مدیره ( با امضای آقای جعفر 
شریفی بید گلی )سمت منشــی هیئت مدیره (و مهر شرکت معتبر خواهد بود 
واوراق عادی با امضاء آقای عباداله یار مرادیان )مدیرعامل(و مهر شرکت معتبر 
خواهد بود اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری اصفهان )1082657(

آگهی تغییرات شرکت فنی و مهندســی ماد الکترونیک 
اسپادانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 42465 و 

شناسه ملی 10260602769 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/10/18 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : سید رضا صالحی منش کد ملی1972212613 بعنوان 
رئیس هیات مدیره ، سید نوراله صالحی منش کد ملی6639511495 
بعنوان نائب رئیس هیات مدیره، میالد علیــزاده آذر باللوچه میرک کد 
ملی 1292448563 بعنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت 
2 سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء: 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل متفقًا و با مهر شرکت معتبر است. ضمنًا 
مدیرعامل شــرکت مجری مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل 
ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اصفهان )1082658(
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قصد داریم به  برخی از  شــگفت انگیزترین تکنیک های ایجاد 
انگیزه برای رسیدن به موفقیت اشاره  کنیم، با ما همراه باشید و از 

این روش های علمی نهایت استفاده را ببرید.
1-  عوامل روانشــناختی تاثیرگذار بر انگیزه:وجود انگیزه برای 
رســیدن به موفقیت بسیار ضروری اســت؛ بنابراین، به آسانی 
می تــوان فهمید چــرا این موضوع در بســیاری از رشــته های 
مختلف، این چنین داغ و پرطرفدار اســت. متخصصان همواره 
به دنبال راه های تازه ای برای انجام همه کارها هســتند؛ از بهبود 
انگیزه  دانشجویان گرفته تا افزایش انگیزه برای فعالیت بدنی.

نظریه ها و نکات متعددی برای کمک به افزایش انگیزه  آدم ها 
مطرح شــده اند، ولی آگاهی از برخی عوامل روانشــناختی که 
می توانند بر انگیزه  آدم ها تاثیرگذار باشــند، ممکن است باعث 
 شگفتی تان شود. آیا می دانستید تجسم موفقیت می تواند نتیجه 

 معکوس بدهد؟  یا برخی مشــوق ها گاهی اوقــات می توانند 
باعث کاهش انگیزه آدم ها شــوند؟در این بخش، به چند نکته 
شــگفت انگیز اشــاره می کنیم که می توانند بر انگیــزه  آدم ها 

تاثیرگذار باشند.
با احتیاط از مشوق ها استفاده کنید:اگر فردی همیشه با لذت و 
انرژی کاری را انجام می دهد، طبیعتا این طور به نظر می رسد که 
پاداش دادن به وی به خاطر عملکردش باعث می شود انگیزه  و 

انرژی وی برای این کار بیشتر شود؛ درست است؟ در بسیاری از 
موارد، پاسخ واقعا منفی است. ارائه  مشوق ها برای فعالیت هایی 
که آدم ها به اندازه  کافی برای انجام شــان عالقه و انرژی دارند، 
گاهی اوقات می تواند انگیزه  آن ها را از بین ببرد.پژوهشــگران 
دریافته اند، پاداش دادن به آدم ها برای انجام کارهایی که آن ها 
ذاتا به اندازه  کافی برای شان انگیزه دارند، واقعا می تواند نتیجه  
معکوس بدهد. به خاطر داشته باشید، انگیزه  ذاتی از درون هر 
فرد ایجاد می شود. وجود این انگیزه اساسا به خاطر لذت نابی 
است که در اثر انجام کار مورد عالقه   یک فرد در وی ایجاد می شود. 
در این شرایط، تکمیل یک کار به خودی خود یک پاداش تلقی 
می شــود.در مواردی که کودکان به خاطر انجــام کارهای مورد 
عالقه شان، نظیر بازی کردن با یک اسباب بازی خاص، پاداش 
دریافت می کنند، انگیزه  آن ها در آینده برای انجام چنین فعالیتی 
واقعا کاهش می یابد. روان شناســان به چنیــن پدیده ای »اثر 
توجیه افراطی « می گویند.بنابراین، در ارائه پاداش  احتیاط کنید. 
مشوق ها جهت افزایش انگیزه برای مشارکت در فعالیت هایی 
کارساز هستند که – معموال بدون وجود چنین مشوق هایی – به 
اندازه  کافی جذابیــت ندارند؛  ولی اتکای بیــش از اندازه بر این 
پاداش ها، در نهایت، ممکن است در برخی موارد باعث کاهش 

انگیزه شود.

چگونه می توانید از این مفهوم برای افزایش انگیزه استفاده کنید؟
الف. تا آن جا که می توانید کمتر از پاداش های بیرونی استفاده کنید.

ب. پاداش ها وقتی می توانند کارســاز باشند که فرد واقعا هیچ 
عالقه  درونی و ذاتی به یک فعالیت نداشته باشد.

پ. در شــروع دوره  یادگیری می توانید از پاداش های بیرونی 
استفاده کنید، ولی وقتی عالقه  کارآموز به این فعالیت افزایش 

یافت، باید این پاداش ها را متوقف کنید.
2- به کارگیری چالش ها

هنگام انجام یک کار، کدام یک از این دو حالت، انگیزه  بیشتری به 
شما می دهند – انجام یک کار آسان که صدها بار تکرارش کرده اید 
و شاید حتی بتوانید در خواب هم انجام اش دهید، یا انجام کاری 
که در حوزه  توانایی های تان قرار دارد، ولی نیازمند یادگیری دانش 
جدید یا افزایش سطح توانایی های فعلی تان است؟ شاید برای 
بسیاری از آدم ها، گزینه  اول آسان ترین گزینه باشد؛ ولی در واقع، 
گزینه  دوم چالش برانگیزتر است و احتماال عالقه مندی و انگیزه  
بیشتری را نیز در شما ایجاد خواهد کرد.اگر سعی دارید انگیزه تان 
را برای انجام یک کار افزایش دهید، مثال می خواهید صبح زود 
از خواب بلند شــوید و بدوید، در هم شکستن عادات تکراری و 
روزمره و به کارگیری چالش های جدید می تواند روش موثری 

برای افزایش انگیزه تان باشد.

آشپزی

 ترش کباب محلی و 
معروف گیالنی

خورشت ترش کباب ترکیبی از مرغ، بادمجان، سیب زمینی 
و… بوده که همین مواد اولیه راحت و دردسترس آن باعث پرطرفدار 

شدن این خورشت در میان خانم های خانه دار شده است. زمان طبخ این 
خورشت نیز کوتاه بوده و می توانید خیلی سریع آماده و سرو کنید.

مواد الزم:مرغ 2 تکه،سیب زمینی  یک عدد،پیاز متوسط یک عدد،بادمجان 
2 عدد،سیر 2 حبه،گوجه فرنگی 2 عدد،آب 2 لیوان،رب گوجه فرنگی  یک 

قاشق غذاخوری،آبغوره،نمک، زردچوبه و فلفل سیاه به مقدار الزم
طرز تهیه:پیاز را به 4 قسمت برش دهید.مرغ و آب را در یک قابلمه ریخته و روی حرارت مالیم 
بگذارید.سپس پیاز، سیر، آبغوره و ادویه ها را اضافه و بگذارید مرغ بپزد.سیب زمینی را خاللی 

خرد و جداگانه در ماهی تابه سرخ کنید.سپس بادمجان ها را پوست کرده و کمی نمک 
به آن ها بزنید.بعد از پخت مرغ، می توانید آن را جداگانه سرخ کنید.به آب مرغ، رب 

گوجه فرنگی را اضافه و مخلوط کنید تا رنگ بگیرد.سپس گوجه فرنگی را نیز 
حلقه ای برش بزنید و به قابلمه اضافه و بعد از کمی جوشیدن خاموش 

کنید.بادمجان ها را نیز سرخ و آماده کنید.حاال مرغ، سیب 
زمینی، بادمجان و آب خورش را در ظرف 

مورد نظر بریزید.

تکنیک های شگفت انگیز  برای رسیدن به موفقیت

 جایزه بهترین فیلمنامه داکا
 برای »جنایت بی دقت«

 توزیع فیلم سینمایی »سازهای ناکوک«
 در نمایش خانگی

»جنایت بی دقت« به کارگردانی شهرام مکری جایزه بهترین 
کا را دریافت کرد. جایزه بهترین فیلمنامه  فیلمنامه جشنواره دا
نوزدهمین جشنواره داکا در بنگالدش به فیلم سینمایی »جنایت 
بی دقت« به کارگردانی شهرام مکری رسید. نسیم احمدپور و شهرام 
مکری که نویسندگی فیلمنامه را بر عهده دارند، این جایزه را در بخش 
رقابتی جشنواره، دریافت کردند.

»ســازهای ناکوک«به نویســندگی اصغرعبداللهی،علی حضرتی،تهیه 
کنندگی فرشــته طائرپور و کارگردانی علی حضرتی از یکشــنبه پنجم 
بهمن ماه توسط موسسه#هنراول منتشر شد.هنگامه قاضیانی،غزل 
شاکری،حامد کمیلی،مرتضی ضرابی ،احمد عربانی بازیگران»سازهای 
ناکوک«هستند.این فیلم سی ام مهرماه در سامانه های پخش آنالین 
اکران شد.

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

مدیرعامل شرکت آب وفاضالب اســتان اصفهان گفت:دردهه فجر16 پروژه 
در بخش آب و فاضالب با اعتباری بالغ بــر 245میلیارد و 450 میلیون ریال 
در سطح اســتان به بهره برداری می رسد.هاشــم امینی اعالم کرد: در دهه 
فجر ســال جاری 14 پروژه در بخش آب به بهره برداری می رســد و پروژه 
کلکتور فاضالب شاهین شــهر و منطقه 6 اصفهان در بخش فاضالب در مدار 
بهره برداری قرار می گیرنــد.وی با بیان اینکه در دهه فجــر 4 مخزن آب در 
مدار بهــره برداری قرار خواهد گرفــت، تصریح کرد: مخزن هــزار مترمکعب 
در شهر دامنه در شهرســتان فریدن، مخزن دوهزارمترمکعبی در دهق نجف 
آباد، مخزن 100 مترمکعبی روستای چیرمان کوهپایه، مخزن 50 مترمکعبی 
روســتای آبچویه کوهپایه در این ایام در مدار بهره برداری قــرار می گیرند، 
همچنین بازســازی مخزن 100 مترمکعبی روســتای ازونبالغ در شهرستان 
فریدن به پایان رسیده و در بهمن ماه بهره برداری می شود.مدیرعامل شرکت 
آبفای استان اصفهان با اشاره به افتتاح آزمایشــگاه میکروبیولوژی در شهر 
نجف آباد اظهار داشت:  از آنجایی که ارتقای کیفی آب شرب مردم برای فعاالن 
صنعت بسیار حائز اهمیت است، راه اندازی آزمایشــگاه میکروبیولوژی در 
دســتور کار قرار گرفت.مهندس هاشــم امینی به بهره برداری از سیستم تله 
متری و مانیتورینگ منابع آبی روســتاهای بخش بــن رود پرداخت و بیان 
داشت: در این ایام مبارک، سیســتم تله متری و مانیتورینگ منابع آبی 17 
روســتای بخش بن رود عملیاتی می شــود تا از این پس آب شرب عادالنه 
میان روســتاییان توزیع شــود. وی ادامه داد: در دهه فجر ســال جاری با 
بهره برداری از 12 کیلومتر خط انتقال آب، اهالی روســتای جشوقان منطقه 

کوهپایه ازآب شــرب پایدار بهره مند می شــوند . امینی،  تقویت منابع آب 
محلی را در سطح استان بسیار حائز اهمیت برشمرد و خاطرنشان ساخت: به 
منظور تقویت منابع آب محلی حفر چاه در برخی از نقاط استان در دستور کار 
قرارگرفت، که در دهه فجر 5 حلقه چاه جدیدالحفر افتتاح می  شود. همچنین 
4 حلقه چاه در منطقه 6 اصفهان و یک حلقه در شــاهین شــهر در مدار بهره 
برداری قرار می گیرند.مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان با بیان اینکه 
با یکپارچه سازی شرکت های آبفای شهری و روســتایی یکی از اولویت ها 
اصالح و بازسازی شبکه فرسوده آب در روستاها بوده است، اعالم کرد:   19.5  
کیلومتر شبکه فرسوده آب در خور وبیانک، پس از بازسازی و اصالح در دهه 

فجر امسال در مدار بهره برداری قرار می گیرد.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان از آغاز طرح پایش و کنترل مصارف مراکز 
تعطیل سطح استان خبر داد. سید مصطفی علوی  گفت: این طرح از ابتدای 
بهمن ماه به منظوربررســی مصرف مراکز تعطیل نظیر مدارس، دانشگاه ها، 

رستوران هاو تاالرهای مراسمات و ... اجرایی می شود.
وی، با اشــاره به افزایــش 20 درصدی مصرف گاز نســبت به مدت مشــابه 
ســال گذشــته، افزود: با توجه به اینکه در ســال جاری اکثر مراکزآموزشی، 
فرهنگی، مذهبــی، تفریحی و عمومی بــه خاطربیماری کرونــا تعطیل بود، 
انتظار می رفت که مصرف گاز با کاهش محسوســی مواجه شــود.مدیرعامل 
شرکت گاز اســتان اصفهان، تصریح کرد: در این طرح مصرف جاری و گذشته  
مشــترکین مراکز تعطیل بررســی می شود تا مشخص شــود  که آیا در زمان 
تعطیلی، وســایل گاز ســوز این مراکز خاموش بوده اســت یا خیر؟مهندس 
علوی، همچنین ضمن تاکید بر بررســی زیر ســاخت ها برای پشــتیبانی و 

بهره برداری مناســب از تاسیســات شــرکت، پایش و کنترل مصرف ادارات 
سطح استان را یک ضرورت مهم و اساسی دانست.وی، افزود: بنا بر گزارش 
ســازمان هواشناســی با ورود جبهه هوای سرد به استان و ســرد شدن هوا 
در روزهای پیش رو، از مشــترکین گرامی تقاضا می شــود تا ضمن توجه به 
مســائل ایمنی، مصرف گاز خود را مدیریت کنند چرا کــه همکاری و همیاری 
مشــترکین خانگی در زمینه مدیریــت بهینه مصرف می تواند کمک بســیار 
خوبی برای اســتمرار جریان گاز باشــد و ایــن عزیزان می تواننــد با کاهش 
حداقل یک درجه دمای منزل خود، حدود 6 درصد در مصرف گاز صرفه جویی 
کنند.مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان پوشــیدن لباس های گرم، تنظیم 
دمای اتاق درحد استاندارد بین 18 تا 21 ســانتیگراد و خاموش کردن وسایل 
 گرمایشــی هنگام خروج از منزل و محــل کار را از اقدامــات مهم دیگری که

 می تواند در زمینه صرفه جویی گاز کمک کند، عنوان کرد.

بررسی آمارهای منتشر شده سامانه کدال حاکی از تولید یک میلیون و 866 
هزار و 732 تن انواع محصول داخلی و صادراتی از سوی شرکت ذوب آهن از 
آغاز سال مالی تا پایان دی ماه اســت.یک میلیون و 70 هزار و 637 تن انواع 
محصوالت داخلی در این مدت در ذوب آهن تولید شد.در این مدت ذوب آهنی 
ها موفق به تولید 612 هزار و 864 تن تیرآهــن، 273 هزار و 878 تن میلگرد 
و 118 هزار و 76 تن شــمش کاالیی برای بازار داخلی شدند.همچنین تا پایان 
دی ماه 6 هزار و 180 تن کالف، 44 هزار و 713 تن ریل و 14 هزار و 926 تن سایر 
محصوالت )نبشی، چهارگوش، ناودانی و ...( برای فروش در بازار داخلی در این 
شرکت تولید شد.در مقایسه با مدت مشابه پارسال، تولیدات ذوب آهن برای 
بازار داخلی رشد 8.45 درصدی نشان می دهد. طی 10 ماهه امسال همچنین 
796 هزار و 95 تن محصول از سوی این شرکت برای بازارهای صادراتی تولید 
شد که شامل 69 هزار و 421 تن تیرآهن، 144 هزار و 439 تن میلگرد، 13 هزار 
و 205 تن کالف و 569 هزار و 30 تن شمش کاالیی بود.از مجموع تولیدات یاد 
شــده، 173 هزار و 944 تن محصول مربوط به آمار دی ماه این شرکت است 
که شــامل 101 هزار و 847 تن محصول برای بازار داخلی و 73 هزار و 97 تن 

محصول برای بازار صادراتی بود.برپایه آمارهای سامانه کدال، مجموع فروش 
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان از ابتدای ســال مالی تا پایان دی ماه رقم 
151848 میلیارد و 376 میلیون ریال بــوده که 64169 میلیارد و 139 میلیون 

ریال آن درآمدهای صادراتی بوده است.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی، فناوری اطالعات و بودجه ســازمان زمین شناسی 
و اکتشافات معدنی کشــور  گفت: مرکز ایران ازلحاظ زمین شناسی، خاستگاه 
بسیاری از انواع مواد معدنی و برای اکتشاف بسیار مناسب است و رویکرد ما در 
همکاری با واحدهای فوالدی، به ویژه فوالد مبارکه، در کنار اکتشافات سطحی، 

توجه جدی به اکتشافات عمقی در این منطقه است.
رضا جدیدی افزود: اکتشاف سنگ آهن توسط سازمان زمین شناسی برای رفع 
نیاز و تامین مواد اولیه فوالد مبارکه در قالب یک طرح و قرارداد مشارکتی با این 
شرکت در حال اجراست. از گستره معدنی به وسعت 150 هزار کیلومترمربع در 
ایران مرکزی، حدود 110 هزار کیلومترمربع آن متعلق به فوالد مبارکه جهت تامین 

سنگ آهن این کارخانه است.
وی ادامه داد: در ابتدای سال جاری تفاهم نامه ای بین سازمان زمین شناسی  و 
اکتشافات معدنی کشور و فوالد مبارکه در زمینه اکتشاف، مشارکت در ژئوفیزیک 
هوایی و پایگاه داده های علوم زمین به سفارش این شرکت و طبق داده های آن 
منعقد شد که خوشبختانه در مطالعات اولیه درباره این گستره ها به نتایج خوبی 

رسیده ایم و امید است دستاوردهای آن تا پایان سال ارائه شود.
جدیدی ضمن اشــاره به پتانسیل زمین شناســی منطقه ایران مرکزی افزود: 
مرکز ایران ازلحاظ زمین شناسی، خاستگاه بسیاری از انواع مواد معدنی و برای 
اکتشاف بسیار مناسب است. مطلب مهم این است که عمق اکتشافات در کشور 
ما کمتر از 2 متر اســت. درحالی که میانگین جهانی عمق اکتشافات نزدیک به 
7 متر است. این امر نشــان می دهد ما برای کشــف ذخایر بزرگ و به صرفه تر 

اقتصادی باید به اکتشافات عمقی بپردازیم. 
وی در ادامه خاطرنشان کرد: منطقه ایران مرکزی هم جزو مناطق برخوردار در 
این زمینه اســت و رویکرد ما نیز در همکاری با واحدهای فوالدی به ویژه فوالد 

مبارکه در کنار اکتشافات سطحی، توجه جدی به اکتشافات عمقی بوده است.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی، فناوری اطالعات و بودجه سازمان زمین شناسی با 
اشاره به نقشه های زمین شناسی نسل دوم افزود: تهیه نقشه های زمین شناسی 
نســل دوم برای اولین بار به صورت آزمایشــی در کویر لوت انجام شد. در آنجا 
برای مســاحتی حدود 30 هزار کیلومترمربع این نقشــه ها تهیه شد که چه در 
حوزه زمین شناسی و چه در حوزه داده های زیرساختی علوم زمین و اکتشاف، 

جواب های خوبی به دست آوردیم.
وی در ادامه گفت: بعد از این آزمایش و برطرف شــدن خطاهای آن، پیشنهاد 
دادیم که تهیه این نقشــه ها به صورت پایلوت برای اولین بار در کشور در استان 

اصفهان انجام بگیرد.
جدیدی خاطرنشــان کرد: نقشه های زمین شناسی نســل دوم ازلحاظ روش 
برداشــت، روش آنالیز نمونه های زمین شناسی و اکتشافی و روش پردازش و 
تفسیر و تحلیل داده ها تقریبا شباهتی به نقشه های نسل اول ندارد و این روش 
نوینی است که در کشورهای پیشرفته اروپایی از آن استفاده می شود. همچنین 
این نقشه ها ازلحاظ دقت و بازدهی بسیار از نقشه های نسل اول بهترند و هزینه 
کمتری هم نســبت به تهیه نقشه های کالســیک دارند. ضمن اینکه مبتنی بر 
داده های دیجیتال و داده های اطالعاتی هســتند، یعنی نقشه ها همواره به روز 

خواهند بود.
وی در خاتمه گفت: اگر فــوالد مبارکه در بخــش هزینه ها مشــارکت کند، ما 
می توانیم بخشی از آن 110 هزار کیلومترمربع را مورد پایش قرار دهیم و نقشه های 
نســل دوم را برای آن تهیه کنیم. داده های اکتشافی حاصل از نقشه های نسل 
دوم و سیستماتیک فقط در حوزه سنگ آهن نیست و تمام اکتشافات فلزی، 
غیرفلزی، کانی های قیمتی و نیمه قیمتی و عناصر استراتژیک را در برمی گیرد.

دردهه فجر صورت می گیرد؛

افتتاح 16 پروژه آبفا  در استان اصفهان

مدیرعامل شرکت گاز استان تاکید کرد:

آغازطرح پایش و کنترل مصارف مراکز تعطیل در سطح استان اصفهان

تولید بیش از 1.8 میلیون تنی ذوب آهن طی 10 ماهه امسال

مدیرکل دفتر برنامه ریزی، فناوری و بودجه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی:

با همکاری فوالد مبارکه به دنبال اکتشافات عمقی در ایران مرکزی هستیم
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