
درخواست استاندار اصفهان از ادارات؛

کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب، برق و گاز 
3

 افتتاح فرهنگسرای استاد شریعت در محله حصه جنوبی
در ادامه برنامه های »هر یکشنبه یک افتتاح« صورت گرفت؛ 

7

در دومین مانور کاهش مصرف برق 
دستگاه های اجرایی و ادارات دولتی؛

کاهش مصرف برق در 
مراکز دولتی استان 
اصفهان تحقق یافت

 گزارشی از تنش بعد از مسابقه
 ال کالسیکوی ایرانی؛

همان همیشگی؛ »زد و خورد« 
در ورزشگاه نصف جهان!

مدیرکل آزادسازی و امالک شهرداری: 

حدود ۴۰۰ میلیارد تومان 
برای تملک امالک در 

اصفهان نیاز است
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معاون شهردار اصفهان اعالم کرد:

هزینه ۲۱۷ میلیارد تومانی 
 برای اجرای ابر پروژه 

شهید سلیمانی

3

 آیا کشاورزان شرق
  اصفهان از پساب فاضالب

 استفاده می کنند؟

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی   
سه شنبه ۲۱  اردیبهشت ۱۴۰۰ 

 ۲8  رمضان  ۱۴۴۲ 
 ۱۱ می  ۲۰۲۱

 شماره 3۲۴9
8 صفحه

قیمت: ۱۰۰۰ تومان

  به امید...
جهانی عاری از کرونا
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ارتقای 
خدمات آبفا 
در شهرستان 
های نائین و 
خورو بیابانک

8

شرکت فوالد 
مبارکه افتخاری 

فراملی برای 
کشور است

آگهی دعوت مجمع

هیات مدیره شرکت

آگهی دعوت سهامداران شرکت کاغذ سبز سپاهان ســهامی خاص ثبت شده به شماره 59921 و 

شناسه ملی 14007375750 جهت تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده.

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عادی بطور فوق العاده که در 

ساعت  08:00 صبح ، مورخ 2 خرداد 1400 در آدرس مرکزی اصلی شرکت به نشانی اصفهان بزرگراه 

شهيد صياد شيرازي-پالك 215-ساختمان باتيس-طبقه همكف-- كدپستی 8156919836 

تشکیل می گردد حضور بهمراه رسانند.

دستور جلسه:
  انتخاب بازرسین

  تغییر آدرس مرکز اصلی شرکت



اگر زمان الزم در اختیار اســرائیل قرار گیرد، اســرائیل فرصت خواهد 
داشت طرح های پیچیده و موثری علیه مذاکرات وین طراحی کرده 
و با اســتفاده از توان جهنمی خرابکاری خود و همچنین حمایت البی 
اســرائیل در آمریکا، آن را اجرا کند.این تحول منفی در روند مذاکرات 
وین تا حدودی قابل پیش بینی بود. اســرائیل بــه عنوان مهم ترین 
دشــمن برجام و بزرگ ترین بازنده آن، از ابتدا تــاش زیادی برای 
ناکام گذاشــتن برجام کرده بود. این تاش ها در دوره اوباما به نتیجه 
ای نرسید اما با روی کار آمدن ترامپ، اسرائیل فرصت مناسبی برای 
تخریب برجام را پیدا کرد و تاش های اسرائیل نهایتا به خروج آمریکا 
از برجام انجامید.اسرائیل امید داشت با پیروزی ترامپ در انتخابات 
ریاســت جمهوری، برجام را به طور کامل تخریب کرده و امیدها برای 

بهبود اوضاع در ایران را نابود کند.
 برخاف انتظار اسرائیل، جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری پیروز 
شد. جو بایدن، به عنوان معاون اول اوباما، خود یکی از دست اندرکاران 
تصویب برجام بود و همچنین همواره از خروج ترامپ از برجام انتقاد 
کرده بود و در جریان تبلیغــات انتخاباتی وعــده داده بود در صورت 
پیروزی در انتخابــات به برجام باز خواهد گشــت.روند تحوالت چند 
ماه گذشته حاکی از نیت واقعی طرفین اصلی مذاکرات وین، ایران و 
آمریکا، برای بازگشت به برجام بوده و ارزیابی های موجود همگی از 
تحقق پیشرفت های خوبی در این زمینه گزارش می دهند. براساس 
نتایج مذاکرات وین اینک مشخص است که آمریکا لغو همه تحریم 
های دولت ترامپ به دلیل مسئله هســته ای ایران را پذیرفته است. 
اختاف میان دو طرف محدود به تحریم هایی است که به دالیل دیگر، 
مانند مسئله حقوق بشر یا تروریسم، از سوی دولت ترامپ علیه ایران 

وضع شده است. 
در واقع این تحریم ها ربطی به بحث هسته ای ندارد زیرا برجام کاما 
محدود به موضوع هسته ای اســت. هم تعهدات ایران مربوط به این 
حوزه است و هم از آن ســو تحریم هایی به موجب برجام لغو شده که 

به دلیل برنامه هسته ای ایران وضع شده است.
اما در این میان یک ماحظه مهم دیگر وجــود دارد: دولت ترامپ به 
منظور دور کردن تحریم هــا از ذیل برجام و دور کــردن آن از لغو )به 
موجب برجام( تحریم های زیــادی را ذیل عناوین دیگر وضع کرده تا 
امکان لغو آن )به موجب برجام( را تضعیف کند. ظاهرا دولت بایدن، 
به طور کلی، این ایده را پذیرفته است که بسیاری از تحریم های دولت 
ترامپ که تحت عناوین دیگری وضع شــده در حقیقت تحریم هسته 

ای است.
 ظاهرا مذاکره کننــدگان ایرانی اصرار دارند همــه تحریم های دولت 
ترامپ در واقع هسته ای است و باید لغو شود. این امر مورد پذیرش 

طرف آمریکایی نیست. دولت بایدن حتی اگر چنین نظری را بپذیرد 
احتماال مورد حمله و انتقاد رقبا و دشمنان جمهوری خواه قرار خواهد 
گرفت. یکی از کارســازترین حربه های جمهوری خواهان برای حمله 
به سیاست دولت بایدن در قبال ایران، طرح این مسئله است که کاخ 

سفید در قبال ایران ضعیف و در حال باج دادن است.
 متاسفانه افکار عمومی آمریکا نیز، به دلیل سابقه منفی روابط ایران و 
آمریکا، در برابر چنین حماتی آسیب پذیر است. نظرسنجی ها نشان 
می دهد افکار عمومی آمریکا نظر مثبتی نســبت به ایران ندارند.این 
وضعیت فرصت مناسبی در اختیار اســرائیل قرار داده است تا برنامه 
های مشــخصی برای تخریب احیای برجام طراحی کرده و اجرا کند. 
اسرائیل در آرزوی پیروزی مجدد ترامپ در انتخابات آمریکا، از امکان 

پیروزی بایدن غفلت کرد. پیروزی بایدن اسرائیل را غافلگیر کرد. 
در جریان این غافلگیری مذاکرات وین پیشرفت های خوبی داشت. 
البته در همین دوره نیز اسرائیل دســت به خرابکاری های متعددی 
زد )از جمله ترور شــهید فخری زاده و انفجار تاسیسات نطنز( تا مانع 
پیشرفت مذاکرات شــود اما این خرابکاری ها تا این لحظه نتوانسته 

مذاکرات وین را متوقف کند.اما تاریخ اقدامات خرابکارانه و تروریستی 
اسرائیل نشان می دهد توان اسرائیل در این زمینه قابل انکار نیست. 
عاوه بر آن اصا نمی توان قدرت البی اسرائیل در آمریکا را دست کم 
گرفت. البی اسرائیل اهرم های زیادی برای تاثیرگذاری بر آمریکا، بر 

کنگره آمریکا، بر حزب جمهوری خواه و بر افکار عمومی آمریکا دارد.
 اســرائیل نفوذ قابل توجهی در رســانه های گروهی آمریکا دارد و با 
اســتفاده از این امکانات می تواند برنامه ها و سیاست های خود را 
اجرا کرده و برجام را مجددا تخریب کند. در شرایط حاضر تنها چیزی 
که اســرائیل )برای رســیدن به اهداف خود در این حوزه( نیاز دارد، 

زمان است.
اگر زمان الزم در اختیار اســرائیل قرار گیرد، اســرائیل فرصت خواهد 
داشــت طرح های پیچیده و موثــری علیه مذاکــرات وین طراحی 
کرده و با استفاده از توان جهنمی خرابکاری خود و همچنین حمایت 
البی اســرائیل در آمریکا، آن را اجرا کند. اختاف نظر آمریکا و ایران و 
اصرار طرفین بر مواضع خود می تواند این فرصت طایی را در اختیار 

اسرائیل قرار دهد.
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تسلیم یادداشت اعتراضی ایران به سفارت عراق 
ســخنگوی وزارت امور خارجه تعرض به اماکن دیپلماتیک ایران در عراق را به شدت محکوم کرد 
و گفت: در پی تعرض به سرکنســولگری ایران در کربا یادداشــت اعتراضی به سفارت عراق در 

تهران تسلیم شد.
»سعید خطیب زاده« در پاسخ به ســوالی درباره آتش زدن دیوار سرکنســولگری ایران در کربا 
خاطرنشان کرد: متاسفانه عده ای تعرضی به سرکنســولگری ایران در کربا داشتند که از همان 
ابتدا با مراجع ذی ربط در عراق توسط سرکنسولگری و ســفارت ایران در بغداد ارتباط گرفته شد 
و نیروهای امنیتی با آنها برخورد کردند. این دیپلمات ارشــد ایرانی بیان کرد: جمهوری اسامی 
ایران تعرض به اماکن دیپلماتیک خود در عراق را به شدت محکوم می کند و امیدوار است عراق 
به وظایف خود عمل کند. یادداشت اعتراضی را به سفارت عراق در ایران تسلیم کردیم و انتظار ما 

از دولت عراق این است که به وظایفش به احسن وجه عمل کند.

ورود مجلس به پستوهای دفتر سابق »آشنا« 
نماینده مردم تبریز در مجلس گفت: طرح تحقیق از مرکز بررســی های اســتراتژیک ریاســت 
جمهوری در دستور کار قرار می گیرد تا پستوهای دفتر سابق آشنا که طراحی فایل صوتی ظریف را 
بر عهده داشته، واکاوی شود.احمد علیرضابیگی با بیان اینکه در جلسه غیرعلنی درباره فایل صوتی 
»ظریف« نیز صحبت شد، گفت: نمایندگان مجلس محتوای اظهارات وزیر خارجه را محکوم کردند. 
صرف نظر از اینکه این فایل صوتی توسط چه کسی و چگونه از مرکز بررسی های استراتژیک خارج 

شده است باید محتوای این فایل مورد بررسی قرار گیرد.
علیرضابیگی اظهار داشت: شرکای تجاری ما چین و روسیه هستند که نقش آنها در مذاکرات وین 
تعیین کننده اســت و به عنوان یک نقطه اتکا در مقابله با غرب برای ما ارزش استراتژیک دارند، 
در فایل صوتی اخیر تاش شده روابط ایران با این دو کشور تحت تاثیر قرار گیرد و پشتیبانی این 

دو کشور از ایران از بین برود.
وی تاکید کرد: مقرر شد طرح تحقیق و تفحص از مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری 
در دستور صحن علنی مجلس قرار گیرد تا پستوهای این مرکز که طراحی تهیه و انتشار این فایل 

صوتی را بر عهده داشتند مورد واکاوی قرار گیرد.

گفت وگوی وزرای خارجه اتحادیه اروپا درباره برجام
وزیران امورخارجه اتحادیه اروپا در نشست اخیر خود در بروکسل درباره توافق هسته ای با ایران و 
موضوعات مختلف دیگر رایزنی خواهند کرد.اتحادیه اروپا نشستی را در سطح وزیران امورخارجه 
در بروکســل برگزار می کند تا درباره توافق هســته ای با ایران، روابط با ایاالت متحده و روســیه، 
حمایت از کشورهای بالکان غربی، وضعیت فعلی در افغانستان، لبنان و همچنین سرزمین های 

فلسطین گفت وگو کنند.

مصطفی الکاظمی: 

ایران به دنبال تضعیف دولت عراق نیست
نخســت وزیر عراق گفت: ایرانی ها ثابت کردند، واقع بین هستند و تاش می کنند، از دولت عراق 
حمایت کنند. مصطفی الکاظمی با اشــاره به نقش منطقه ای عراق و با  بیان اینکه تاش می کند، 
این کشور را به مکانی برای صلح و گفت وگوی منطقه ای تبدیل کند، افرود: از هر فرصتی برای ثبات 
منطقه حمایت می کنیم.نخست وزیر عراق با اشاره به اینکه مذاکرات راهبردی باعث خروج بیش 
از 60 درصد از نظامیان آمریکایی از عراق شد، گفت: »واشنگتن آشکار و شفاف اعام کرد که نقش 

آمریکا در عراق پایان یافته است«.

سیاستکافه سیاست

مذاکرات وین؛ چرا زمان به نفع اسرائیل است؟

اسکاتلند به دنبال برگزاری همه پرسی استقالل
وزیر اول اسکاتلند خطاب به نخست وزیر بریتانیا گفته اســت که برگزاری یک همه پرسی دیگر 
برای اســتقال پس از پیروزی ملی گرایان در انتخابات پارلمانی، اجتناب ناپذیر است.به نقل از 
رویترز، بوریس جانسون نخســت وزیر بریتانیا و حزب محافظه کارش به شدت با برگزاری یک 
همه پرسی دیگر برای استقال اسکاتلند مخالفت کرده اند.بر اساس این گزارش، پیروزی احزاب 
حامی اســتقال در انتخابات پارلمانی پنجشنبه اســکاتلند، بار دیگر گمانه زنی ها برای برگزاری 
همه پرسی استقال را افزایش داده است.دفتر رســانه ای وزیر اول اسکاتلند پس از گفت وگوی 
تلفنی وی با نخست وزیر بریتانیا با انتشار بیانیه ای اعام کرد: نیکوال استورژن وزیر اول اسکاتلند 
بار دیگر بر عزم خود تاکید کرده است که به مردم اسکاتلند اجازه دهد پس از پایان بحران کرونا، 
بتوانند آینده و سرنوشت خود را تعیین کنند. وزیر اول اسکاتلند به طور شفاف گفته است که مسئله 

همه پرسی در شرایط کنونی مسئله زمان است نه اصل برگزاری آن.

اعالم وضعیت اضطراری در چندین ایالت آمریکا 
حمله سایبری به بزرگ ترین خط لوله انتقال فرآورده های نفتی و سوخت در آمریکا نگرانی هایی 
را برای مقامات این کشور به دنبال داشته و باعث شده تا واشنگتن وضعیت اضطراری منطقه ای 
در چند ایالت اعام کند. کاخ سفید همچنین اعام کرد در حال همکاری نزدیک با شرکت »کلونیال 
پایپ الین« بزرگ ترین شرکت توزیع مواد پاالیشی نفت در آمریکاست تا فعالیت این خط لوله 
انتقال به طور کامل از سرگرفته شود.حمله سایبری دو روز پیش به این تاسیسات زیربنایی مهم 
در آمریکا منجر به بسته شــدن بزرگ ترین خط انتقال فرآورده های نفتی، گاز و سوخت در این 
کشور شــد.در همین حال دولت آمریکا اعام کرد: اعام وضعیت اضطراری شرایط را برای لزوم 

انتقال فوری سوخت و دیگر فرآورده های نفتی به دنبال این حمله سایبری مهیا می کند.

اعالم آتش بس طالبان در افغانستان
گروه طالبان به دلیل عید ســعید فطر ۳ روز در افغانســتان آتش بس اعام کرد.بر این اساس، 
ذبیح ا... مجاهد، ســخنگوی طالبان در بیانیــه ای اعام کرد به همه نیرو های این گروه دســتور 
داد شده اســت که از روز اول تا روز سوم عید ســعید فطر در همه کشــور در برابر دشمن هرگونه 
عملیات های نظامی شــان را متوقف کنند.در بیانیه طالبان آمده اســت به خاطر اینکه امســال 
بازهم در شب و روز های عید سعید فطر، فضای امن و اعتماد را برای شهروندان افغان مساعد و 
هموطنان عید را با آرامی و اطمینان تجلیل کنند، به همه افراد این گروه دستور داده شده است که 
از روز اول تا روز سوم عید فطر در تمام مناطق افغانستان در برابر دشمن هرگونه عملیات تعرضی 

شان را متوقف کنند.

وزیر اطالعات اسرائیل درخواست آمریکا را رد کرد
وزیر اطاعات رژیم صهیونیستی درخواست آمریکا درباره وقایع این روزهای قدس اشغالی را رد 
کرد.رادیوی رژیم صهیونیستی به نقل از الی کوهن، وزیر اطاعات رژیم صهیونیستی در پاسخ به 
درخواست آمریکا درباره رخدادهای کنونی قدس اشــغالی نقل کرد: اسرائیل متعلق به ماست و 
نیازی به دستور گرفتن از کسی نیســت.طبق گزارش این رادیو، مسئوالن ارشد دولت جو بایدن، 
رییس جمهوری آمریکا از مسئوالن ارشد اسرائیل درباره وقایع کنونی و مسئله زمین های موجود 
در شهرک الشیخ جراح در قدس اشغالی توضیح خواسته اند.کوهن در پاسخ به این مسئله گفت: 
اســرائیل مســئوالنه عمل می کند و اجازه آزادی عبادت را می دهد اما باید تدابیری علیه کسانی 
که خاف این عمل می کنند، لحاظ شود.وی ادعا کرد: کسانی هستند که آتش به پا می کنند، آنها 

ساکنان غزه و کرانه باختری نیستند بلکه عناصر جهاد اسامی و حماس هستند.

خبر روز

عضو کمیسیون انرژی مجلس 
مطرح کرد:

عجله انتخاباتی برای 
مذاکرات

عضو هیئــت رئیســه کمیســیون انرژی 
مجلــس گفــت: برخــی از وزرای دولت 
فعلی به دنبال حضور در انتخابات ریاست 
جمهوری هستند، در حالی که مردم اقبالی 
ندارند که دولت ســوم روحانــی روی کار 

بیاید.
مالک شریعتی با بیان اینکه شواهد نشان 
می دهد کــه علت عجله دولتمــردان برای 
به ســرانجام رســیدن مذاکرات مباحث 
انتخاباتی است، گفت: حتی سفیر فرانسه 
هم این حــرف را مطــرح کــرد و در مورد 
مذاکرات ویــن گفت: »ظریــف را در اوج 
تنش های ایــران و آمریکا به اجاس جی 
۷ دعوت کردیم تا پنجره مذاکرات بســته 
نشود. اکنون هم همین روند طی می شود 
و هدف هم این اســت که تا قبل از شروع 
انتخابات در ایران شــاهد احیــای کامل 

برجام باشیم«.
 متاسفانه ندیدیم که کسی به سفیر فرانسه 
اعتراض کنــد یا توبیخ شــود، در حالی که 
باید وزارت امور خارجه او را احضار می کرد 
و مورد بازخواســت قرار می داد.وی با بیان 
اینکــه ســابقه ارتبــاط دادن مذاکرات به 
انتخابات در گذشته هم وجود داشته است، 
یادآور شد: حداقل ظریف دو مرتبه موضوع 
انتخابــات را با مقامات خارجــی در میان 
گذاشته اســت در حالی که انتخابات یک 
موضوع داخلی است. ما از یاد نمی بریم که 
وزیر امور خارجه در زمان انتخابات مجلس 
نهم، در نشستی واقع در آمریکا خطاب به 
آنان گفت که اگر با ما توافق نکنید، تندروها 

سر کار می آیند.
 شــریعتی تاکید کرد: این شــواهد نشان 
دهنده آن اســت کــه دولتمــردان در این 
زمینه بدسابقه هستند و تعجب می کنم که 
می گویند، موضوع مذاکــرات را انتخاباتی 
نکنید، در حالی که خودشان این موضوع را 

انتخاباتی کردند.

اخبار

جمعی از نمایندگان آمریکا در شبکه های اجتماعی 
یورش متجاوزانه نیروهای اشــغالگر اســرائیلی به 
مسجد االقصی و حمله آنها به نمازگزاران و همچنین 
اقدامات خشونت آمیز آنها در محله شیخ جراح شهر 
قدس اشــغالی را محکوم کرده و ورود دولت بایدن 
برای توقف این اقدامات را خواســتار شدند، شورای 
اســامی انگلیس، وزارت خارجه لیبی، ســودان و 
مالزی نیــز در بیانیه هایی این اقدامــات را محکوم 
کردند.از جمله این چهره ها ســناتور »برنی سندرز« 
است که در توئیتی ضمن تاکید بر لزوم ورود آمریکا 
به این مســئله جهت توقف کوچاندن خانواده های 
فلسطینی از قدس اشــغالی، از واشنگتن خواست 
اقدامات خشونت آمیز نیروهای اشغالگر اسرائیلی 

و شهرک نشــین ها در حق ســاکنان محله شــیخ 
جراح را محکوم کند.شورای اسامی انگلیس نیز با 
انتشــار بیانیه ای اقدامات خشونت آمیز اشغالگران 
اسرائیلی در حق نمازگزاران مسجد االقصی را محکوم 
کــرده و از دولــت انگلیس خواســت چنین تجاوز 
آشکاری را محکوم کرده و از قطعنامه ۲۳۳۴ شورای 
امنیت درباره اشغال اراضی فلســطینی ها و توقف 
شهرک ســازی های غیرقانونی حمایت کند.وزارت 
خارجه لیبی نیز در بیانیه ای ضمن محکومیت یورش 
اشغالگران اســرائیلی به مسجد االقصی و حمله به 
نمازگزاران فلسطینی و همچنین محکومیت کوچاندن 
اجباری خانواده های فلســطینی از شــهر قدس، از 
جامعه جهانی خواســت به مســئولیت های حقوق 

و اخاقی خود در حمایت از فلســطینی ها و اماکن 
مقدس و تاریخی مسلمانان و مسیحیان در اراضی 
اشغالی فلسطین عمل کند. وزارت خارجه مالزی نیز 
در بیانیه ای ضمن محکومیت یورش اشغالگران به 
نمازگزاران فلسطینی در مسجد االقصی، تاکید کرد 
دولت رژیم صهیونیســتی باید مســئول این اقدام 
شناخته شده و بابت این نقض آشکار حقوق بشر و 

قوانین بین المللی محاکمه شود.

ادامه محکومیت  جهانی اقدامات رژیم صهیونیستی در قدس

وز عکس ر

افغانستان روی 
موج انفجار

درحالی که افغانستان در شوک 
انفجار مدرسه دخترانه در کابل 
به ســر می برد، منابع خبری 
بامداد دوشنبه اعام کردند در 
پی انفجار مین در مسیر حرکت 
اتوبوس در والیــت »زابل« ۱۱ 
غیرنظامی جــان  باختند و ۲۸ 

تن مجروح شدند. 

سخنگوی شورای وحدت بیان کرد:

افزایش احتمال داوطلبی »رییسی« برای انتخابات 
سخنگوی شورای وحدت گفت: احتمال آمدن رییسی بر اساس شواهد و درخواست هایی که از او صورت گرفته، در طیف ها و گروه های مختلف روز به روز در حال افزایش 
است. نیره قوی که به همراه منوچهر متکی، وظیفه سخنگویی شورای وحدت را عهده دار است در گفت و گویی درباره حضور آیت ا... رییسی تصریح کرد: احتمال آمدن 
ایشان بر اساس شواهد و درخواست هایی که از او صورت گرفته، در طیف ها و گروه های مختلف روز به روز در حال افزایش است. به نظر می رسد آیت ا... رییسی بر اساس 
تکلیف و مصلحت بهترین تصمیم را خواهد گرفت. شورای وحدت هم قبا اعام کرده اســت که او در اولویت قرار دارد و هرچه زمان می گذرد حضور آیت ا... رییسی در 
انتخابات به قطعیت نزدیک می شود. وی اظهار کرد: شورای وحدت در طیف ارزشی و انقابی، تاش برای وحدت و همگرایی را مدنظر خود قرار داده است. امیدوار هستم 
که برای داوطلبان »وحدت« رقم بخورد و همچنین شورای وحدت همواره در تاش است که این همگرایی ایجاد شود. سخنگوی شورای وحدت خاطرنشان کرد: عالی ترین 
مقام بعد از رهبری، ریاست جمهوری است. ریاست جمهوری یک امانت است و مسئولیت بسیار بزرگی را به دوش دارد. منصب رییس جمهوری اختیارات زیادی را 
شامل می شود. رییس جمهوری تمام شاکله نظام در بحث اجرایی را در اختیار دارد و این بی انصافی و بی اطاعی است که یک عده می گویند رؤسای جمهور مسئولیتی 

سنگین دارند اما اختیارات کمی شامل آنها می شود. در واقع اگر با نگاه منصفانه و عالمانه نگاه کنیم، متوجه می شویم که اختیارات کاما متناسب با این منصب است.
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درخواست استاندار اصفهان از ادارات؛

کاهش 40 درصدی مصرف آب، برق و گاز 
اســتاندار اصفهان گفت: ادارات اســتان اصفهان مصارف آب، برق و گاز را ۴۰ درصد کاهش دهند و 
همچنین ساختمان ها و مجتمع های مسکونی مکلف شدند روی سقف خود پنل های انرژی نصب 
کنند. عباس رضایی در حاشیه جلسه مدیریت اضطراری مصرف بهینه انرژی اظهار کرد: مقرر شد به 
منظور صرفه جویی در مصرف آب ستاد مدیریت بحران انرژی تشکیل و در خصوص مصرف بهینه 
آب، برق و گاز اقدام شود. وی ادامه داد: همه دستگاه ها مکلف شدند ژنراتور های برق اضطراری خود 

را در شرایط پیک مصرف در مدار قرار دهند و ادارات تمامی موتورخانه ها را استانداردسازی کنند.
اســتاندار اصفهان تصریح کرد: همه ادارات موظف هســتند یک مدیر انــرژی تعیین و این مدیر 
مســئولیت اجرای طرح های مصرف بهینه در ادارات را برعهده دارد.وی اضافه کرد: اداره کل اوقاف 
و سازمان تبلیغات اسالمی نسبت به مصرف آب، برق و گاز در مساجد پیگیری های الزم را به عمل 
آورند همچنین سازمان صنعت، معدن و تجارت و شرکت شهرک های صنعتی در تمامی شهرک ها 
و واحد های صنعتی الزامات مصرف بهینه آب و برق و گاز را اجرایی کند.رضایی گفت: صدا و سیما 
و اصحاب رسانه نیز نسبت به مصرف بهینه انرژی فرهنگ ســازی کنند و دستگاه های مربوطه با 

مشترکان پرمصرف برخورد الزم را انجام دهند.

سرپرست شرکت آب منطقه ای اصفهان:

ذخیره آب سد زاینده رود به 413 میلیون متر مکعب رسید
سرپرست شــرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: ذخیره آب مخزن سد زاینده رود به ۴۱۳ میلیون 
متر مکعب رسید.حسن ساسانی در جلسه کارگروه پایش و کنترل مصارف آب زاینده رود، اظهار 
کرد: هم اکنون ورودی آب به مخزن ســد زاینده رود، ۴۰ مترمکعب بر ثانیه و خروجی از سد ۲۲ 

مترمکعب بر ثانیه است.
وی با اشــاره به وضعیت نامطلوب بارش هــا در کوهرنگ طی ســال جاری خاطرنشــان کرد: 
میانگین بارندگی در سرشــاخه اصلی حوضه زاینده رود از ابتدای ســال آبــی )مهر ۹۹( تاکنون 
۸۱۰ میلی متر اســت که در مدت مشــابه ســال گذشــته ۱۱۶۷ میلی متر و در بلندمدت ۱۳۳۶ 
میلی متر بوده است.ساســانی بــا بیان اینکــه بارش های حوضه زاینده رود نســبت به ســال 
گذشته ۳۱ درصد و در مقایســه با بلندمدت ۳۹ درصد کاهش یافته اســت، بر ضرورت مصرف 
بهینــه آب در ماه های گرم پیــش رو تاکید کرد.سرپرســت شــرکت آب منطقــه ای اصفهان با 
اشــاره به این که در بازگشــایی و توزیع آب از ســد زاینده رود همواره حجم آب مطمئن شــرب 
 پایش می شــود، تصریح کرد: این تصمیم گیری توســط کارگروه ســازگاری با کــم آبی اتخاذ 

خواهد شد.

جای خالی شرکت های صادراتی در اصفهان
رییس خانه صنعت و معدن ایران و اصفهان گفت: اقتصاد درسال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل از آن، 

جهش خیلی خوبی داشت و توانست در تولید موفقیت زیادی داشته باشد. 
ســید عبد الوهاب ســهل آبادی افزود: در تولیدات داخلی توانســتیم کیفیــت خیلی خوبی را از 
محصوالت مشــاهده کنیم و به همین علت امروزه در تولید داخلــی محصوالتی همچون صنایع 
ساختمانی مانند کاشی و سرامیک و صنایع پتروشیمی موفق هستیم به طوری که فوالد را به اروپا 
صادر می کنیم.رییس خانه صنعت و معدن ایران و اصفهان اضافه کرد: در اوایل سال ۱۳۹۹ به علت 
شرایط کرونایی، ماسک کافی وجود نداشت و تولید کاهش یافت، اما امروز به لطف خداوند ما در 
تولید ماسک و انواع وسایل پزشکی پیشرفت چشمگیری داشتیم.وی گفت: در حال حاضر یکی 
از مشــکالت تولیدکنندگان نبود شرکت صادراتی اســت به همین علت، تولیدکننده خودش باید 

به دنبال صادرات باشد و این کار خیلی سخت است.

خبر روز

راه اندازی۵ شهرک  صنعتی جدید در اصفهان 
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان از راه اندازی پنج شهرک جدید صنعتی در استان 
اصفهان خبر داد.سید حســن قاضی عســگر با بیان اینکه ما در حوزه اقتصادی لیست بلندی از 
کارهای خیر داریم، اظهار داشت: از مهم ترین این اقدامات اشتغال زایی است که منجر به تولید 
شود.وی با بیان اینکه توجه به صنایع سبز، کم آب بر و دانش بنیان برای اشتغال زایی به ویژه در 
مناطقی که میزان بیکاری رو به افزایش است، در دســتور کار مسئوالن استان اصفهان قرار دارد، 
ابراز داشت: از این رو راه اندازی شهرک صنعتی رمز ارز را در مناطقی که میزان مصرف برق کمتر از 
میزان تولید آن است، در دستور کار قرار دادیم.معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان 
اضافه کرد: در بررسی های صورت گرفته سه شهرستان سمیرم، فریدن و کوهپایه برای اجرای این 
طرح مورد تایید قرار گرفت.معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان در ادامه با بیان اینکه 
راه اندازی نیروگاه های بادی در شهرســتان فریدن به منظور تامین برق مورد نیاز شهرک صنعتی 
استخراج رمز ارز در دستور کار قرار گرفته اســت، گفت: این منطقه دارای سرعت باد بسیار خوبی 
است و با راه اندازی این نیروگاه های تکنولوژی کامال ســبز را در این منطقه بهره برداری خواهیم 
کرد.وی با اشاره به لزوم ســرمایه گذاری برای راه اندازی نیروگاه های خورشیدی در غرب استان 
اصفهان ادامه داد: در این زمینه ضروری است که مجلس شورای اسالمی در صدد افزایش قیمت 

خرید برق از سرمایه گذاران از سوی دولت باشد.

آغاز برداشت گندم از مزارع شهرستان اردستان
مدیر جهاد کشاورزی شهرســتان اردســتان با بیان اینکه سطح زیر کشــت گندم در شهرستان 
اردســتان هزار هکتار اســت، گفت: پیش بینی می شــود در هر هکتار ۴ هزار و ۵۰۰ تن محصول 
برداشت شــود.علی اکبر صالح با بیان اینکه سطح زیر کشــت گندم در شهرستان اردستان هزار 
هکتار است، بیان کرد: پیش بینی می شود در هر هکتار ۴ هزار و ۵۰۰ تن محصول برداشت شود.

وی با بیان اینکه ســطح زیر کشت گندم در شهرستان اردستان نســبت به سال گذشته افزایش 
داشــته، افزود: در حال حاضر ۵۰ دستگاه کمباین مشــغول عملیات برداشت گندم از زمین های 

کشاورزی شهرستان هستند.

 نارضایتی دبیر انجمن خودروسازان از میزان افزایش
 قیمت خودرو

دبیر انجمن خودروسازان ایران اظهار داشــت: وقتی بانک مرکزی تورم بخشی را ۱۴ درصد اعالم 
می کند به این معناست که افزایش ها و حتی کاهش های قیمت ارز در آن منظور شده ولی شورای 
رقابت سیاســی برخورد کرده و افزایش قیمت خودرو را اعمال نکرد.احمد نعمت بخش  در مورد 
افزایش قیمت ۸.۲ و ۸.۹ درصدی شــورای رقابت برای محصوالت ایران خودرو و ســایپا اظهار 
کرد: متاسفانه شورای رقابت برای مصوبات خود  نیز ارزشــی قائل نیست. سال گذشته با توجه 
به اینکه قیمت مواد اولیه به صورت مکرر افزایش می یافت در شــورای رقابت مصوب شد که هر 
سه ماه یک بار تورم بخشی بانک مرکزی را حســاب و قیمت جدید برای خودرو تعیین کنند.وی 
افزود: متاسفانه از سال گذشته به طور کلی دوبار افزایش قیمت برای خودرو اعمال کردند که در 
افزایش قیمت سه ماهه آخر، خود بانک مرکزی اعالم کرد که تورم بخشی ۱۴ درصد شده است.

نعمت بخش در ادامه تصریح کرد: وقتی بانک مرکزی تورم بخشــی را ۱۴ درصد اعالم می کند به 
این معناســت که افزایش ها و حتی کاهش های قیمت ارز در آن منظور شده ولی شورای رقابت 
سیاســی برخورد کرده و افزایش قیمت خودرو را اعمال نکردند. این گونه برخوردها باعث شد که 
ایران خودرو در ســال گذشــته ۱۴ هزار میلیارد تومان ضرر کند. یعنی برای هر خودرو حدود ۳۶ 

میلیون تومان زیان داده، سایپا نیز روی هر خودرو حدود ۱۰ میلیون تومان زیان کرده است.

کافه اقتصاد

اخبار

معاون مسکن و ساختمان 
اداره کل راه و شهرسازی استان 

اصفهان خبر داد :

ممنوعیت خرید و فروش 
مسکن ملی 

معاون مسکن و ســاختمان اداره کل راه 
و شهرسازی اســتان اصفهان هشدار داد: 
مردم فریب نخورند، خرید و فروش امتیاز 
طرح اقدام ملی مسکن ممنوع است و در 
صورت مبادرت به این اقدام سلب امتیاز 

می شوید.
امیر زاغیان با بیــان اینکه خرید و فروش 
طرح اقــدام ملی مســکن تــا زمانی که 
بحث ســند و واگذاری آن به شکل رسمی 
انجام نشــده، امکان پذیر نیست به مردم 
اصفهان توصیه کرد به هیــچ عنوان اقدام 
به خرید و فــروش امتیاز مســکن ملی 
نکنند.معاون مســکن و ســاختمان اداره 
کل راه و شهرسازی اســتان اصفهان بیان 
داشــت: خرید و فروش امتیاز مســکن 
ملی با عناویــن فریب دهنــده در فضای 
مجازی ســرو صدای زیــادی ایجادکرده 
و این در حالی اســت که معاملــه امتیاز 
مســکن ملی منجر به لغو امتیاز متقاضی 
و ایجاد مشکالت حقوقی خواهد شد.وی 
با بیان اینکه برخی افراد به صورت وکالتی 
اقدام بــه خرید و فروش امتیاز مســکن 
ملی می کنند، گفت: مبــادرت به خرید و 
فروش واحدهای مســکن ملی به استناد 
برگــه تاییدیه ســامانه طرح اقــدام ملی 
مسکن فاقد وجاهت قانونی است.زاغیان 
تصریح کرد: این اقدام عالوه بر لغو امتیاز 
متقاضی، برخــورد قانونی از طریق مراجع 
قضایی با دفاتر ثبت اســناد و مشــاورین 
امــالک کــه در ایــن فعالیت مشــارکت 
دارند را به همراه دارد.وی عنوان کرد: این 
طرح در رابطه با کاهــش معضالت تامین 
مسکن برای متقاضیان واقعی با در اختیار 
گذاشتن زمین ارزان قیمت اقساطی برای 
واحدها اجرایی شده بنابراین مردم اجازه 
ندهند که فرصت طلبان با خرید و فروش 

امتیاز در این طرح اخالل ایجاد کنند.

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشــاورزی اصفهان 
با بیان اینکه شاید عده اندکی از کشاورزان در شرق 
اصفهان برای کشت خود از پساب فاضالب استفاده 
کنند، گفت: در شــرق اصفهان برخی کشاورزان که 
اســتخر ذخیره آب و چاه آب دارند و کشت سبزی 
و صیفی جــات انجام می دهند، شــاید کیلومترها 
دورتر از رودخانه زاینده رود هستند و اصال از پساب 
فاضالب اســتفاده نمی کنند.حسین محمدرضایی 
درباره انتشار فیلمی در فضای مجازی مبنی بر کشت 

ســبزی و صیفی جات در شــرق اصفهان با پساب 
فاضالب، اظهار کرد: بخشــی از این فیلم مربوط به 
تصفیه خانه جنوب اصفهان و بخشی از آن مربوط به 
تصفیه خانه شرق در منطقه سگزی اصفهان است.
وی با اعتقاد بر اینکه هیچ برداشــت مستقیمی از 
این پساب برای مصارف کشاورزی انجام نمی شود، 
گفت: باید توجه داشت پسابی که وارد رودخانه می 
شود، به طور مستقیم توسط کشاورزان برداشت نمی 
شود، بلکه این پساب بعد از خودپاالیشی در مسیر 
زاینده رود و عبور از شــن و ماســه ها، بعضا در چاه 
های کشاورزی حاشیه رودخانه نفوذ کرده و توسط 
کشاورزان استفاده می شود.عضو هیئت مدیره نظام 

صنفی کشاورزی اصفهان با اشــاره به اینکه به طور 
مستقیم پساب فاضالب توسط کشــاورزان شرق 
اصفهان برای کشت برداشت نمی شود، گفت: این 
پساب بعد از خودپاالیشی که به چاه های برخی از 
کشاورزان نفوذ کرده و با آب زیرزمینی سالم دیگر با 
درصد کمی مخلوط می شود و برای محصوالتی غیر 
از سبزی و صیفی جات و بیشتر برای آبیاری علوفه و 
باغات استفاده می شود.وی تصریح کرد: کشاورزان 
وجدان دارند و بر این واقف هســتند که اســتفاده 
مستقیم از پساب فاضالب برای سبزیجات درست 
نیســت و عامل بیماری های مختلف برای مصرف 

کنندگان و در مرحله اول برای خودشان است.

 آیا کشاورزان شرق اصفهان از پساب فاضالب
 استفاده می کنند؟

رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس:

محصول گندم کشاورزان مشمول بیمه اجباری تمام خطر می شود
رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی گفت: محصول گندم کشاورزان مشمول بیمه اجباری تمام خطر می شود.سیدجواد ساداتی نژاد با 
بیان اینکه قیمت خرید تضمینی گندم از کشاورزان باید افزایش یابد، ابراز داشت: کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس به شدت پیگیر این موضوع است و از تمام 
ظرفیت های قانونی و نظارتی خود برای تحقق این امر استفاده می کند.رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با اشاره به اینکه محصول گندم کشاورزان این 
حوزه بیمه اجباری تمام خطر می شود، تصریح کرد: اعتبار الزم برای این مهم از محل مطالبات حاصل از فروش تضمینی گندم کشاورزان کسر می شود.وی با اشاره به اینکه یکی 
از مشکالت مهم برای کشاورزان تامین سوخت ماشین آالت کشاورزی است، خاطرنشان کرد:طی هماهنگی های انجام شده با نیروی انتظامی مقرر شد برای تمام ماشین 
آالت کشاورزی فعال کشاورزان بدون توجه به وجود یا عدم وجود بیمه شخص ثالث و همچنین عمر ماشین پالک گذاری انجام شود.وی همچنین با بیان اینکه صاحبان 
ماشین آالت کشاورزی فاقد پالک که برای اولین بار نسبت به اخذ بیمه شخص ثالث اقدام کنند مشمول جریمه نمی شوند، افزود: یکی از مهم ترین مشکالت موجود در بخش 
کشاورزی وجود سوداگری در تامین ماشین آالت مورد نیاز کشاورزان است که باید برای مقابله با این موضوع سامانه ای شکل گرفته تا نیاز بازار به ماشین آالت کشاورزی را 
تشخیص دهد.وی ضمن ضرورت ورود بخش خصوصی برای تامین ماشین آالت مورد نیاز کشاورزان به خصوص برای کمباین و تراکتور گفت: کمیسیون کشاورزی و مجلس 

نیز از این موضوع استقبال می کند و امیدواریم با ورود بخش خصوصی فعال به صنعت کشاورزی شاهد تحول و پویایی در این بخش باشیم.

وز عکس ر

 کشت برنج در فالورجان اصفهان در شرایط کم آبی بی سابقه استان با چه توجیهی انجام می شود؟

کشت برنج به قیمت نابودی شهرمان

وضعیت آب و بارش ها در استان بحرانی  مرضیه محب رسول
است. کشاورزان شرق اصفهان نگران عدد 
و ارقام بسیار اندک جمع شدن آب پشت سد زاینده رود و احتمال باالی 
خشکی این رودخانه در تابستان هستند. عالوه بر کشاورزان مردم هم 
دلواپس قطع شدن آب در روزهای گرم پیش رو هستند. مسئوالن هوا 
شناسی طی هفته های اخیر بارها از اصفهان به عنوان یکی از کم بارش 
ترین استان های کشور در یک سال اخیر نام برده اند و وضعیت آب در 
استان را بحرانی دانسته اند. در این شرایط عکس هایی از کشت برنج در 
منطقه فالورجان اصفهان دست به دست می شود. برنجی که تقریبا هر 
سال به رغم تمام قوانین و تمهیدات کشت می شود و ظاهرا قرار نیست 

هیچ گونه محدودیت و معذوریتی برای این افراد در نظر گرفته شود. 
 در شرایطی که کشاورزی در شرق اصفهان تقریبا نابود شده و اکثر باغات 
و محصوالت جالیزی اصفهان به دلیل نبود آب در خطر نابودی اســت، 
عده ای به بهانه داشتن آب و نبود مهارت الزم برای کشت های جایگزین 
همچنان برنج می کارند. ممنوعیت کشت برنج سال گذشته در جریان 
بررسی بودجه ۱۴۰۰ رسما توسط نمایندگان لغو شد آن هم در شرایطی 
که خشکسالی در ماه های پیش رو می تواند به یک بحران ملی تبدیل 
شود. با ممنوعیت این مصوبه تصمیم برای اجرای کشت برنج به کارگروه 

های استان سپرده شده است  .مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش 
مخاطرات بخش کشــاورزی درباره تکلیف کشت برنج در خشکسالی 
جاری، گفته است: جایگزینی ارقام برنج کم آب بر و سازگار با خشکی با 
صرفه اقتصادی در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی است، اما در نهایت 
به احتمال بسیار زیاد امســال نیز تصمیم درباره کشت این محصول به 
کارگروه های استانی واگذار می شود.ســید محمد موسوی، با تاکید بر 
قطعی بودن خشکسالی در سال جاری، اظهار کرد: وقوع خشکسالی تاثیر 
زیادی بر بخش کشاورزی می گذارد به همین دلیل نیازمند برنامه ریز ی و 
طرح های ویژه برای گذر از آن هستیم.وی ادامه داد: یکی از راهکارهایی 
که می توان در برنامه ریزی مورد اســتفاده برای گذر از سال خشک قرار 
داد، معرفی ارقام گیاهی کم آب بر برای جایگزین ارقام پر آب بر است.

موسوسی با بیان اینکه توسعه کشت محصوالت در سال جاری نیز باید 
بر مبنای این راهکار باشد، افزود: بدون توجه به جایگزینی ارقام پرآب بر 
نمی توان انتظار توسعه کشــت محصوالت در بخش کشاورزی داشت 
چراکه نتایج منفی آن بسیار خواهد بود.وی یادآور شد: مطابق با مصوبه 
مجلس در سال ۱۴۰۰ موضوع ممنوعیت کشت برنج در مناطق مختلف 
کشور بنا به تشخیص شورای آب اســتان لغو می شود. این وضعیت در 
حالی است که در برخی از استان های پر بارشی مانند لرستان ممنوعیت 

کشــت برنج اعمال شــده اما ظاهرا در اصفهان خبری از این مســئله 
نیست. طی ســال های قبل هم زاینده رود در گزارشاتی به بررسی این 
پدیده پرداخته بود و مســئوالن جهاد کشاورزی علل این مسئله را عدم 
توانایی قانونی در ممانعت از کشت عنوان می کردند. اینکه سازمان جهاد 
کشاورزی کشت و برداشت را به عهده خود کشاورزان قرار می دهد و هیچ 
حمایتی از آنان نمی کند، تنها مانعی بوده که ظاهرا مسئوالن این نهاد بر 
سر راه کشت برنج در اســتان قرار داه اند. در استان های دیگر اما ظاهرا 
قوانین سفت و سخت تری حاکم است؛ در کرمانشاه ،ایالم، کهگیلویه و 
بویر احمد و... فرمانداران و مسئوالن استانی رسما ممنوعیت کشت برنج 
را ابالغ کرده اند. در اصفهان اما ظاهرا مسئوالن قرار نیست فکری به حال 
توزیع عادالنه آب بکنند. در سال های قبل هم اگر چه ممنوعیت کشت 
برنج قانونی بود اما در عمل کشاورزان به دلیل عملکرد ضعیف نهاد های 
ذی ربط نه تنها برای کشــت های جایگزین توجیه نشدند بلکه به دلیل 
پایین بودن سود کاشت سایر محصوالت که ناشی از عدم حمایت کافی 

دولت بود دوباره به سمت کشت برنج سوق داده شدند.
کشت برنج هر چند محدود، در استانی مانند اصفهان نشانه های نابودی 
خاک و منابع را در استان تشدید خواهد کرد. اقداماتی که فرونشت زمین 

و تخریب خاک یکی از اولین نشانه های آن در آینده ای نزدیک است.

گر چه ممنوعیت کشت برنج  در سال های قبل هم ا
قانونی بود اما در عمل کشاورزان به دلیل عملکرد ضعیف 
نهاد های ذی ربط نه تنها برای کشت های جایگزین 
توجیه نشدند بلکه به دلیل پایین بودن سود کاشت سایر 
محصوالت که ناشی از عدم حمایت کافی دولت بود دوباره 

به سمت کشت برنج سوق داده شدند

 انهدام باند 
14 میلیاردی 
قاچاق دارو

باند قاچاق دارو به افغانستان 
در فرودگاه مشهد شناسایی 
شد و ضمن توقیف ۸ تن دارو 
به ارزش ۱۴ میلیــارد ریال، 
سه متهم نیز در این خصوص 

دستگیر شدند.
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آگهی

مفاد آراء
2/58 آگهی موضــوع ماده 3 قانون ومــاده 13 آیین نامه قانــون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی  
برابر آراء صادره هیات های اول و دوم و سوم و چهارم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه 
غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است . لذا 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود درصورتی که اشــخاص نسبت به 
صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد 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 0027-1399/01/16 هیــات اول خانم بهجــت پورعجم به 
شناسنامه شماره 30 کدملي 1290085021 صادره اصفهان فرزند محمد حسن 
در ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 455.51 مترمربع قسمتی از پالک 
شماره 322 فرعی از 22 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

از مورد ثبت صفحه 513 دفتر 488 امالک
2- رای شماره 20654-1399/08/17 هیات ســوم آقاي ابراهیم حسن شاهي 
ورپشتي به شناسنامه شماره 9 کدملي 1290176477 صادره فرزند علي اکبر در 
/ششدانگ یکباب ساختمان  به مســاحت 189.77 مترمربع پالک شماره3910 
فرعي از18 اصلي واقــع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان در 

صفحه 350دفتر 476 تأئید 
3- رای شــماره 23660-1399/09/19 هیات اول آقاي امید کاظمي جروکاني 
به شناسنامه شماره 1130073637 کدملي 1130073637 صادره خمیني شهر 
فرزند مظاهر در  ششــدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 222.61 مترمربع 
قسمتی از پالک شــماره 44 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان   از مالکیت اســماعیل کاظمی  از ســند شــماره 46926 مورخ 
1348/11/20 دفترخانه شماره 29 اصفهان از مورد ثبت صفحات 243 الی 264 

دفتر 238 امالک
4- رای شــماره 24490-1399/10/04 هیات اول آقاي سید علیرضا محمدي 
دمنه به شناســنامه شــماره 33 کدملي 1159820104 صــادره  فریدن فرزند 
سیدجالل در  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 164.02 مترمربع قسمتی 
از پالک شــماره 67 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان   از مالکیت عبداله علی رحیمی  از سند شماره 38486 مورخ 1353/3/14 

دفترخانه شماره 72 اصفهان
5- رای شــماره 24375-1399/10/01 هیات اول آقاي عباسعلي صاعدي به 
شناسنامه شــماره 1441 کدملي 1288941846 صادره اصفهان فرزند مسیب 
در ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 177.94 مترمربع قسمتی از پالک 
شــماره 63 فرعی از 6 اصلی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان  از مورد ثبت صفحه 200 دفتر 704 امالک
6- رای شــماره 25962-1399/11/08 هیــات دوم آقاي مجیــد اکبري به 
شناسنامه شماره 1118 کدملي 1285816943 صادره اصفهان فرزند صفرعلي 
در  ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 137.25 مترمربع قسمتی از پالک 
شماره 439 فرعی از 19 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان   از مالکیت  علی صباغیان  از ســند شــماره 6057 مورخ 1350/5/24 

دفترخانه شماره 91 اصفهان
7- رای شماره25723-1399/11/06 هیات دوم آقاي علي جان نثاري الداني 
به شناسنامه شــماره 25 کدملي 1289887357 صادره  اصفهان فرزند محمود 
در  ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 158.42 مترمربع قسمتی از پالک 
شماره 383 فرعی از 25 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان   از مورد ثبت صفحه 223 دفتر 108 امالک 
8- رای شماره 25721-1399/11/06 هیات اول آقاي محمد پورعباسي رهناني 
به شناسنامه شماره 1271063001 کدملي 1271063001 صادره اصفهان فرزند 
سیف اله در  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 177.88 مترمربع قسمتی 
از پالک شــماره 1512 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان   از مالکیت صدیقه بیگم رفیعــی رنانی از مورد ثبت صفحه 

240 دفتر 522 امالک
9- رای شماره 26040-1399/11/09 هیات ســوم آقاي علي جعفري ولداني 
به شناســنامه شــماره 868 کدملــي 1285773098 صادره اصفهــان فرزند 
رضا در ششــدانگ یکباب خانه  به مســاحت 254.02 مترمربع پالک شــماره 
443 فرعــي از36  اصلــي واقع در اصفهــان بخش14حوزه ثبــت ملک غرب 
 اصفهان طبق ســند انتقالی 2966 مورخ 1378/03/12 دفتر خانه اسناد رسمی

 شماره  32 اصفهان
10- رای شــماره27600-1399/11/29 هیات اول  آقاي محمود حقیقي زاده 
سبدانی به شناسنامه شماره 637 کدملي 1285191307 صادره اصفهان  فرزند 
اکبر در  ششدانگ یک باب مغازه  به مســاحت 50.30 مترمربع قسمتی از پالک 
شماره 27 فرعی از 155 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان   از مالکیت حسین حقیقی زاده  طبق اظهارنامه  
11-  رای شــماره 27611-1399/11/29 هیات اول  خانم طاهره حاج حیدري 
ورنوسفادراني به شناسنامه شــماره 4475 کدملي 6609302820 صادره  دولت 
آباد   فرزند براتعلي در  ششــدانگ یک باب  مغازه  به مســاحت 22.05 مترمربع 
قســمتی از پالک شــماره 32 اصلی واقــع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان   از مالکیت حســین حقیقی زاده  از ســند شــماره 60233  
مــورخ 1332/11/18 دفترخانه شــماره 14 اصفهان ) با توجه به نامه شــماره 
16/99/18341 مورخ 1399/4/19 اداره کل راه و شهرســازی صرفا از 34956 
 متر مربع سهم باقیمانده مالک کسر و میزان تملکی دولت )دو و یک چهارم حبه (

 به قوت خود باقی باشد ( 
12- رای شــماره27423-1399/11/26 هیات اول آقــاي قدیرعلي جمجاه 
امنیه به شناســنامه شــماره 53 کدملي 1289833974 صادره اصفهان  فرزند 
رحیم در  ششــدانگ یک باب مغازه  به مســاحت 29.52 مترمربع قســمتی از 
پالک شماره 469 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
 غرب اصفهان   از مالکیت وراث محمد و حســن و حســین و علی اکبر احمدی 

 طبق سامانه امالک 
13- رای شماره27212-1399/11/23 هیات اول آقاي  فتح اله رحماني رناني 
به شناسنامه شــماره 61 کدملي 1290318441 صادره اصفهان  فرزند سیف اله 
در ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 163.70 مترمربع قسمتی از پالک 
شماره 495 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان     از مورد ثبت صفحــات 75 و 78 و 507 و 341 دفتر  های 519 و 350 

و 479  امالک 
14- رای شــماره 27053-1399/11/20 هیات اول آقــاي محمدرضا احقاقي 
به شناســنامه شــماره 86 کدملي 6229886707 صادره برخوار فرزند علیجان 
در  ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 156.94 مترمربع قسمتی از پالک 
شــماره 68 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از 
مالکیت نصراله عباســپور بهرام آبادی از سند شــماره 36082 مورخ 50/1/18 

دفترخانه شماره 65 اصفهان از مورد ثبت صفحه 93 دفتر 48 امالک

15- رای شــماره 27615-1399/11/29 هیــات اول خانم زهــرا مهدي پور 
به شناســنامه شــماره 45 کدملي 1290290628 صادره اصفهــان فرزند رضا 
 در  ششــدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 102.54 مترمربع قســمتی
 از پــالک شــماره 32  اصلی واقــع در اصفهــان بخش 14 حــوزه ثبت ملک 
غرب  اصفهان   از مالکیت حســین حقیقی زاده  از سند شــماره 55598  مورخ 
1330/7/16 دفترخانه شماره 6 اصفهان ) با توجه به نامه شماره 16/99/18341 
مــورخ 1399/4/19 اداره کل راه و شهرســازی صرفــا از 34934 متــر مربع 
 ســهم باقیمانده مالک کســر و میزان تملکــی دولت )دو و یک چهــارم حبه (

 به قوت خود باقی باشد (
16- رای شــماره 27625-1399/11/29 هیات اول آقاي اصغر حقیقي زاده به 
شناسنامه شــماره 41 کدملي 1290147981 صادره اصفهان  فرزند حسین در 
ششدانگ یک باب مغازه  به مســاحت 13.15  مترمربع قسمتی از پالک شماره 
231  فرعی از 155 اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان   از مالکیت حسین حقیقی زاده
17- رای شــماره27626-1399/11/29 هیات اول آقاي اصغر حقیقي زاده به 
شناسنامه شــماره 41 کدملي 1290147981 صادره اصفهان  فرزند حسین در  
ششدانگ یک باب مغازه  به مساحت 15.30 مترمربع قسمتی از پالک شماره 231 
فرعی از 155 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از 

مالکیت حسین حقیقی زاده طبق اظهارنامه  
18- رای شــماره27619-1399/11/29 هیات اول آقاي  مصطفي مزروعي به 
شناسنامه شــماره 1032 کدملي 1284638618 صادره اصفهان فرزند حسین 
در ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 117.32 مترمربع قسمتی از پالک 
شــماره 32 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از 
مالکیت حسین حقیقی زاده  از سند شماره 55598  مورخ 1330/7/16 دفترخانه 
شماره 6 اصفهان ) با توجه به نامه شماره 16/99/24272 مورخ 1399/5/16 اداره 
کل راه و شهرسازی صرفا از 34831 متر مربع سهم باقیمانده مالک کسر و میزان 

تملکی دولت )دو و یک چهارم حبه ( به قوت خود باقی باشد ( 
19- رای شماره 26093-1399/11/11 هیات سوم خانم اعظم السادات موسوي 
رناني به شناسنامه شــماره 2006 کدملي 1290603707 صادره اصفهان فرزند 
سید رضا در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 248.90 
مترمربع پالک شــماره 458 فرعي از 19 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان  مع الواسطه از مالک رسمی علی شیخ بهایی مورد ثبت 

287 دفتر 82 امالک
20- رای شماره 26092-1399/11/11 هیات سوم آقاي محمد حسین ترکاني 
رناني به شناسنامه شماره 11297 کدملي 1283223872 صادره اصفهان فرزند 
عزیزاله در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان  به مساحت 248.90 
مترمربع پالک شــماره 458 فرعي از 19 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان  مع الواسطه از مالک رسمی علی شیخ بهایی مورد ثبت 

287 دفتر 82 امالک
21- رای شماره 26027-1399/11/09 هیات ســوم آقاي افراسیاب فروزنده 
فر به شناســنامه شــماره 52 کدملي 4622420449 صادره شــهرکرد فرزند 
عبدالکریم در  ششــدانگ یــک باب ســاختمان به مســاحت 72.99 مترمربع 
قسمتی از پالک شماره 508 فرعی از 27 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
 ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت رعنا توتونچــی   از مورد ثبت صفحه 240 

دفتر 162 امالک
22- رای شــماره 26040-1399/11/09 هیــات ســوم آقاي علــي جعفري 
ولداني به شناسنامه شــماره 868 کدملي 1285773098 صادره اصفهان فرزند 
رضا در ششــدانگ یکباب خانه  به مســاحت 254.02 مترمربع پالک شــماره 
443 فرعــي از36  اصلــي واقع در اصفهــان بخش14حوزه ثبــت ملک غرب 
 اصفهان طبق ســند انتقالی 2966 مورخ 1378/03/12 دفتر خانه اسناد رسمی

 شماره  32 اصفهان
23- رای شماره 26051-1399/11/09 هیات سوم آقاي سیدرضا موسوي رناني 
به شناسنامه شماره 445 کدملي 1293130869 صادره اصفهان  فرزند سیدکمال 
در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 183.82 مترمربع 
قسمتی از پالک شماره 3260 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهــان   از مالکیت زهرا فقیهی رنانی و مائده اهتمام و ســید 
کمال موســوی رنانی از مورد ثبت   دفتر   امالک 139920302025002262 و 

139920302025002264 و 139920302025002263
24- رای شــماره 26052-1399/11/09 هیات سوم آقاي سید حسن موسوي 
رناني به شناسنامه شــماره 224 کدملي 1290740161 صادره  اصفهان فرزند 
سیدکمال در  دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 183.82 
مترمربع قسمتی از پالک شماره 3260 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت زهرا فقیهی رنانی و مائده اهتمام و 
سید کمال موسوی رنانی از مورد ثبت   دفتر   امالک 139920302025002262 

و 139920302025002264 و 139920302025002263  
25- رای شماره 26053-1399/11/09 هیات سوم خانم زهرا فقیهي رناني به 
شناسنامه شماره 5802 کدملي 1293184411 صادره اصفهان  فرزند محمدتقي 
در  یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 183.82 مترمربع 
قسمتی از پالک شماره 3260 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهــان   از مالکیت زهرا فقیهی رنانی و مائده اهتمام و ســید 
کمال موســوی رنانی از مورد ثبت   دفتر   امالک 139920302025002262 و 

139920302025002264 و 139920302025002263
26- رای شــماره 26054-1399/11/09 هیات ســوم خانم مائــده اهتمام به 
شناسنامه شماره 1270486462 کدملي 1270486462 صادره اصفهان فرزند 
حمید در یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 183.82 
مترمربع قسمتی از پالک شماره 3260 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت زهرا فقیهی رنانی و مائده اهتمام و 
سید کمال موسوی رنانی از مورد ثبت   دفتر   امالک 139920302025002262 

و 139920302025002264 و 139920302025002263
27- رای شماره 28077-1399/12/05  هیات چهارم آقاي سیدعلیرضا امامیان 
به شناسنامه شماره 22 کدملي 1290676127 صادره اصفهان فرزند سیدعباس 
در ششدانگ یکباب ساختمان  به مســاحت 198.2 مترمربع پالک 390 و 391 
فرعي از 14 اصلي واقــع در اصفهان بخش14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان 
پالک 14/391طبق صفحه 157 دفتر 21 امــالک و پالک 14/390 طبق دفتر 

الکترونیکی 139720302025009633 امالک
28- رای شــماره27898-1399/12/03 هیات دوم آقاي هیبت اله صابري به 
شناســنامه شــماره 21 کدملي 1091914990 صادره نجف آباد فرزند باباعلي 
در  ششــدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 162.66 مترمربع قســمتی 
از پالک شــماره 420 فرعی از 40 اصلی واقــع در اصفهان بخــش 14 حوزه 
 ثبت ملک غــرب اصفهان   از مالکیــت محمود فرهاد از مــورد ثبت صفحه 91 

دفتر 183 امالک 
29- رای شــماره 27597-1399/11/28 هیات دوم  خانم بتول قرباني رناني 
به شناسنامه شــماره 295 کدملي 1290102465 صادره اصفهان  فرزند مانده 
علي در  یک سهم مشاع از هشت سهم ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
234 مترمربع قسمتی از پالک شــماره 563 فرعی از 18  اصلی واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت مانده علی قربانی و رجبعلی 
و رمضان  یاری  از سند شــماره 60335 مورخ 1339/12/1 دفترخانه شماره 7 

اصفهان از مورد ثبت صفحه 525 دفتر 44  امالک
30- رای شــماره27617-1399/11/29 هیــات ســوم آقــاي  مرتضي نصر 
آزاداني به شناسنامه شماره 510 کدملي 1284806243 صادره اصفهان  فرزند 
 محمد در ششــدانگ  یکباب ســاختمان به مســاحت 304.01 مترمربع پالک

 460  فرعــي از 15 اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان مورد ثبــت صفحــه 191 دفتر 1064 امــالک و دفتــر الکترونیکی 
 139820302025000917 )کــه مقــدار 125.33 متر مربع جهــت متقاضی

 باقی می ماند( 
31- رای شماره 27596-1399/11/28 هیات سوم آقاي محمد نصراصفهاني 
به شناســنامه شــماره 342 کدملــي 1290760683 صادره اصفهــان فرزند 
مصطفي در ششــدانگ یکباب ساختمان  به مســاحت 202.20 مترمربع پالک 
شــماره فرعي از اصلي واقــع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبــت ملک غرب 
 اصفهان متقاضی طبق ســند انتقالی 31311 مــورخ 1398/05/30دفتر خانه

 اسناد رسمی شماره  337
32- رای شــماره 27717-1399/11/29 هیات ســوم آقــاي  مرتضي مؤذن 
کوهانستاني به شناسنامه شماره 1 کدملي 1290170266 صادره فرزند رجبعلي 
در ششدانگ ساختمان به مساحت 333 مترمربع پالک 91 فرعي از 13 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از مالک رسمی 
خانم ربابه جان نثاری مورد ثبت صفحه 455 دفتر 21 و  سند انتقالی 15326 مورخ 

1317/12/02 دفتر خانه 14 اصفهان
33- رای شماره 27586-1399/11/28 هیات سوم خانم اعظم جعفري ولداني 
به شناسنامه شماره 20 کدملي 1290350949 صادره فرزند مرتضي در ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 169.55 مترمربع پالک 149 فرعي از 36 اصلي واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطعه از مالک رسمی 
آقای قدمعلی آل یاران  طبق سند انتقالی 26607 مورخ 1346/09/06 دفتر خانه 

اسناد رسمی 86 اصفهان
34- رای شــماره 27161-1399/11/21 هیات دوم  آقاي  غالمرضا شریفي 
ولداني به شناسنامه شماره 1575 کدملي 1283512882 صادره اصفهان فرزند 
رجبعلي در ششدانگ یک باب  مغازه به مســاحت 19 مترمربع قسمتی از پالک 
شماره 495 فرعی از 40 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان   از مالکیت علی فوالدگر  از ســند شــماره 44532 مورخ 1345/3/4  

دفترخانه شماره 64  اصفهان  
35- رای شــماره 28183-1399/12/06 هیــات دوم آقــاي رجبعلي موذن 
کوهانســتاني به شناســنامه شــماره 369 کدملــي 1283391023 صادره از 
اصفهان فرزند کاظم در  ششــدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 164.91 
مترمربع قســمتی از پالک شــماره 448 فرعی از 14 اصلی واقــع در اصفهان 
 بخش 14 حــوزه ثبــت ملک غــرب اصفهــان از مــورد ثبت صفحــه 428 

دفتر 288 امالک
36- رای شماره 28182-1399/12/06 هیات دوم آقاي حمید سخاوتي الداني 
به شناســنامه شــماره 4118 کدملي 1140690965 صادره خمیني شهر فرزند 
محمد در  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 298.77 مترمربع قسمتی از 
پالک شماره 415 فرعی از 13 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب   اصفهان از مورد ثبت دفتر   امالک الکترونیکی 139920302025016399 

و 139920302025015113
37- رای شــماره27724-1399/11/29 هیات ســوم آقاي مهدي عسگري 
 رناني به شناســنامه شــماره 438 کدملي 1290374759 صادره خمینی شهر 
 فرزند رجبعلي در ششــدانگ یکباب ساختمان  به مســاحت 149.82 مترمربع

 پــالک 1344 فرعــي از18 اصلي واقــع در اصفهــان بخش14حــوزه ثبت 
ملک غــرب اصفهان مالک رســمی آقای حســنعلی بلندی رنانــی مورد ثبت 
 صفحــه 111 دفتر 83 امالک و ســند انتقالــی 59794 مــورخ 135902/20

 دفتر خانه 86 اصفهان 
38- رای شماره 27774-1399/12/02 هیات ســوم آقاي  محمدحسن قلیلي 
رناني به شناســنامه شــماره 37 کدملي 1290370745 صادره اصفهان فرزند 
محمد در ســه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان  به مساحت 188.93 
مترمربع پالک 3014 فرعي از 18 اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غــرب اصفهان طبق ســند الکترونیکــی 139620302025014156  و 

139620302025014155
39- رای شــماره 27775-1399/12/02 هیات ســوم خانم زهرا نیکبخت به 
شناســنامه شــماره 11831 کدملي 1283227649 صادره اصفهان فرزند رضا  
سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب ساختمان  به مســاحت 188.93 مترمربع 
پالک 3014 فرعي از 18 اصلــي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان طبق ســند الکترونیکی شــماره 139620302025014156 و 

139620302025014155تأئید
40- رای شــماره 27752-1399/11/30 هیات ســوم آقاي حسین مرادي به 
شناسنامه شماره 2402 کدملي 1287106528 صادره اصفهان فرزند مصطفي 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 226.16 مترمربع 
قسمتی از پالک شماره 1227 و 1228 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت حسن علی بلندی و حبیبه سلطان 
علی بلندی و معصومه قربانی    از مورد ثبت صفحه 140 دفتر 55 امالک و صفحه 

95 دفتر 1006 
41- رای شماره27753-1399/11/30 هیات سوم خانم فریبا صادقیان رناني 
به شناسنامه شــماره 3632 کدملي 1293162711 صادره اصفهان  فرزند رحیم 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 226.16 مترمربع 
قسمتی از پالک شماره 1227 و 1228 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت حسن علی بلندی و حبیبه سلطان 
علی بلندی و معصومه قربانی    از مورد ثبت صفحه 140 دفتر 55 امالک و صفحه 

95 دفتر 1006 
42- رای شماره 27720-1399/11/29 هیات سوم خانم زهرا صالحي رناني به 
شناسنامه شماره 11769 کدملي 1283227029 صادره خمیني شهر فرزند احمد 
در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 177.55 مترمربع پالک 3709  فرعي 
از 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان متقاضی 

مورد ثبت در صفحات 212 و 215 دفتر 510 امالک
43- رای شماره 27721-1399/11/29 هیات سوم آقاي سید اسحاق موسوي 
نژاد به شناسنامه شــماره 9 کدملي 5559883794 صادره کوهرنگ فرزند سید 
بهرام در ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 207.10مترمربع پالک شماره 
875 فرعي از 12 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
متقاضی طبق سند انتقالی 22406 مورخ 1396/12/16 دفتر اسناد رسمی 160 

اصفهان
44- رای شماره27722-1399/11/29 هیات سوم خانم فخري حقایق اصفهاني 
به شناسنامه شــماره 445 کدملي 1287565549 صادره اصفهان فرزند مهدي 
در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 273.88 مترمربع پالک 67 اصلي واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از مالک رسمی 
آقای حسینعلی بیات طبق ســند انتقالی 83953 مورخ 1350/07/11 دفتر خانه 

2 اصفهان 
45- رای شماره 0136-1400/01/14 هیات دوم آقاي حسنعلي مفیدي نائیني 
به شناسنامه شماره 5215 کدملي 1249199697 صادره نائین فرزند غالمرضا در  
ششدانگ یک باب ساختمان   به مساحت 434 مترمربع قسمتی از پالک شماره 
193 فرعی از 7 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
از مورد ثبت صفحات 239 و 242 و 342 دفترهای 337 و 639  امالک و با قید به 
اینکه سند مالکیت مشاعی در رهن بانک قرار دارد که بانک صنعت و معدن طی 
نامه شــماره 98270 مورخ 1399/12/16 با صدور سند ششدانگ با حفظ حقوق 

رهنی موافقت نموده است
46- رای شماره0130-1400/01/14 هیات دوم  آقاي اکبر مستاجران گورتاني 
به شناسنامه شماره 1274 کدملي 1283428164 صادره اصفهان فرزند غالمعلي 
در  ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 191.53 مترمربع قسمتی از پالک 
شماره 136 فرعی از 15 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان  از مورد ثبت صفحــات 342 و 98 و 21 و 24 و 29  دفاتر 300 و 419 و 

49  امالک  
47- رای شــماره 0126-1400/01/14 هیات دوم آقــاي مصطفي عابدیني 
گورتاني به شناسنامه شــماره 17 کدملي 1290066558 صادره اصفهان فرزند 
قربانعلي در  19.82 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
414.75 مترمربع قسمتی از پالک شماره 398 فرعی از 15 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهــان  از مورد ثبت صفحه 594 دفتر 548 و 

صفحه 174 دفتر 640  امالک
48- رای شماره 0125-1400/01/14 هیات دوم خانم زهرا عابدیني گورتاني 
به شناسنامه شماره 1735 کدملي 1283437171 صادره اصفهان  فرزند حسن 
در 52.18 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 414.75 
مترمربع قسمتی از پالک شماره 398 فرعی از 15 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مورد ثبت صفحه 594 دفتر 548 و صفحه 

174 دفتر 640  امالک
49- رای شــماره 0138-1400/01/14 هیــات دوم آقاي احمد مســتاجران 
گورتاني به شناســنامه شــماره 1334 کدملي 1283429551 صادره اصفهان  
فرزند محمدتقي در ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 169.05 مترمربع 
قســمتی از پالک شــماره 415 فرعی از 15 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبــت ملک غرب اصفهــان     از مورد ثبــت   دفتر   امــالک الکترونیکی 

139720302025012856
50- رای شماره28508-1399/12/14 هیات دوم آقاي امید براتي قهریزجاني 
به شناسنامه شــماره 216 کدملي 5499963071 صادره تیران فرزند صمد در  
ششدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 158.24 مترمربع قسمتی از پالک 
شــماره 1912 فرعی از 27 اصلی )قبال پالک 27/93/1 بوده اســت  ( واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت احمد شاه سمندی 
از سند شماره 31211 مورخ 1347/9/5 دفترخانه شماره 34 اصفهان از مورد ثبت 

صفحه 33 دفتر 160 امالک 
51- رای شــماره0140-1400/01/14 هیات دوم آقاي مســلم معصومي به 
شناسنامه شــماره 93 کدملي 1091969159 صادره نجف آبادی فرزند کرمعلي 
در  ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 153.14 مترمربع قسمتی از پالک 
شماره 298 فرعی از 40 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان   از مالکیت مصطفی کیقبادی  از سند شماره 84708 مورخ 1399/3/26  

دفترخانه شماره 29  اصفهان امالک 
52- رای شــماره 28474-1399/12/13 هیات دوم آقــاي علي اصغر نصر به 
شناسنامه شــماره 337 کدملي 1285590074 صادره  اصفهان فرزند رحیم در 
ششدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 137.40 مترمربع قسمتی از پالک 
شماره 423 فرعی از 14 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان  مورد ثبت دفتر  امالک الکترونیکی 25008433
53- رای شــماره 0087-1400/01/14 هیات دوم آقاي حســین تسلیمي به 
شناســنامه شــماره 5425 کدملي 1283545632 صادره اصفهان فرزند حسن 
در ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 316.13 مترمربع قسمتی از پالک 
شــماره 61 فرعی از 27 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان   از مالکیت  وراث اسماعیل جعفریان صدیق  از سند شماره 14816 مورخ 

1345/1/18  دفترخانه شماره 26  اصفهان
54- رای شــماره27734-1399/11/29 هیات ســوم خانم مریم ابراهیمي به 
شناســنامه شــماره 108 کدملي 1290414106 صادره اصفهان فرزند ابراهیم 
در  یک و نیم دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت 175.35 
مترمربع قسمتی از پالک شماره 28 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان   از مالکیت حســین رضائی  از سند شــماره 36679 مورخ 
1347/8/20 دفترخانه شــماره 86 اصفهان از مورد ثبت صفحات 268 الی 271 

دفتر 54  امالک 
55- رای شماره 27731-1399/11/29 هیات سوم خانم فاطمه باقري زازراني 
به شناسنامه شــماره 1100218955 کدملي 1100218955 صادره فالورجان 
فرزند منصور در  یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
175.35 مترمربع قسمتی از پالک شــماره 28 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت حسین رضائی  از سند شماره 36679 
مورخ 1347/8/20 دفترخانه شماره 86 اصفهان از مورد ثبت صفحات 268 الی 

271 دفتر 54  امالک
56- رای شماره27733-1399/11/29 هیات ســوم خانم لیال موالئي بیرگاني 
به شناسنامه شــماره 398 کدملي 1971943835 صادره مسجد سلیمان فرزند 
محمد در  یک و نیم دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 
175.35 مترمربع قسمتی از پالک شــماره 28 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت حسین رضائی  از سند شماره 36679 
مورخ 1347/8/20 دفترخانه شماره 86 اصفهان از مورد ثبت صفحات 268 الی 

271 دفتر 54  امالک 
57- رای شــماره 27732-1399/11/29 هیات ســوم خانم قدم خیر نجفیان 
داراني به شناســنامه شــماره 122 کدملي 1159506531 صادره داران فرزند 
نصراله در  یک و نیم دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 
175.35 مترمربع قسمتی از پالک شــماره 28 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت حسین رضائی  از سند شماره 36679 
مورخ 1347/8/20 دفترخانه شماره 86 اصفهان از مورد ثبت صفحات 268 الی 

271 دفتر 54  امالک
58- رای شماره 27747-1399/11/30 هیات سوم آقاي محمدعلي مستأجران 
گورتاني به شناســنامه شــماره 46 کدملــي 1290382085 صــادره اصفهان 
فرزند اصغر در  30 و شــش هفتم حبه مشــاع از 72 حبه ششــدانگ یک باب 
ساختمان)باســتثنای بهای ثمنیه اعیانی 39 ســهم از 411 سهم ششدانگ ( به 
مساحت 118.10 مترمربع قسمتی از پالک شماره 89 فرعی از 15 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت اصغر مســتاجران 
گورتانی  از مورد ثبت صفحــه 574 دفتر 542  امالک و صفحه 577 دفتر 542 و 
صفحه 67 دفتر 474 و صفحه 352 دفتر 473 و صفحه 483 دفتر 450 و 590 و 

592 دفتر 49 و صفحه 430 دفتر 373
ادامه در صفحه 5



آقــاي  ســوم  هیــات   1399 /11 /30 -27748 شــماره  رای   -59 
محسن مستاجران گورتاني به شناســنامه شماره 1724 كدملي 1283436965 
صادره اصفهان   فرزند اصغر در  20 و چهار هفتم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ 
یک باب ساختمان)باســتثنای بهــای ثمنیه اعیانی 39 ســهم از 411 ســهم 
 ششدانگ ( به مساحت 118.10 مترمربع قسمتی از پالك شماره 89 فرعی از 15 
اصلی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهــان   از مالکیت 
 اصغر مســتاجران گورتانــی  از مورد ثبت صفحــه 574 دفتــر 542  امالك و 
صفحه 577 دفتــر 542 و صفحــه 67 دفتــر 474 و صفحــه 352 دفتر 473 
 و صفحــه 483 دفتــر 450 و 590 و 592 دفتــر 49 و صفحــه 430 

دفتر 373 
60- رای شــماره 27749-1399/11/30 هیــات ســوم خانــم اعظــم 
مســتاجران گورتاني به شناســنامه شــماره 50 كدملي 1290840180 صادره  
 اصفهــان فرزنــد اصغــر در  10و دو هفتم حبه مشــاع از 72 حبه ششــدانگ
 یک بــاب ساختمان)باســتثنای بهای ثمنیه اعیانی 39 ســهم از 411 ســهم 
 ششدانگ ( به مساحت 118.10 مترمربع قسمتی از پالك شماره 89 فرعی از 15 
اصلی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهــان   از مالکیت 
 اصغر مســتاجران گورتانــی  از مورد ثبت صفحــه 574 دفتــر 542  امالك و 
صفحه 577 دفتــر 542 و صفحــه 67 دفتــر 474 و صفحــه 352 دفتر 473 
 و صفحــه 483 دفتــر 450 و 590 و 592 دفتــر 49 و صفحــه 430 

دفتر 373
1399 هیــات ســوم خانــم زهــرا  /11 61- رای شــماره 30-27750/
 مســتاجران گورتاني به شناســنامه شــماره 87 كدملي 1290450188 صادره
  اصفهان   فرزنــد اصغــر در  10و دو هفتم حبه مشــاع از 72 حبه ششــدانگ

 یک بــاب ساختمان)باســتثنای بهای ثمنیه اعیانی 39 ســهم از 411 ســهم 
 ششدانگ ( به مساحت 118.10 مترمربع قسمتی از پالك شماره 89 فرعی از 15 
 اصلی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهــان   از مالکیت

  اصغــر مســتاجران گورتانی  از مــورد ثبت صفحــه 574 دفتــر 542  امالك 
و صفحــه 577 دفتــر 542 و صفحــه 67 دفتــر 474 و صفحــه 352 دفتــر 
 473 و صفحــه 483 دفتــر 450 و 590 و 592 دفتــر 49 و صفحــه 430 

دفتر 373
62- رای شــماره28472-1399/12/13 هیات دوم خانم فاطمه نورمحمدي 
كوهانستاني به شناسنامه شماره 777 كدملي 0047491485 صادره تهران فرزند 
حیدر در  سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 201.99  
مترمربع قسمتی از پالك شماره 287 فرعی از 14 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان    از مورد ثبت صفحه 206 دفتر 405 و صفحه 

577 دفتر 373  امالك 
63- رای شــماره 28473-1399/12/13 هیات دوم آقاي ناصر مســتاجران 
گورتاني به شناسنامه شــماره 28 كدملي 1290051550 صادره اصفهان  فرزند 
حسن در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 201.99  
مترمربع قسمتی از پالك شماره 287 فرعی از 14 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان    از مورد ثبت صفحه 206 دفتر 405 و صفحه 

577 دفتر 373  امالك
64-  رای شماره 01618-1399/02/23 هیات سوم آقاي سید مهدي موسوي 
 به شناســنامه شــماره 4918 كدملي 1282796402 صــادره اصفهان فرزند

 ســید محمد در ششــدانگ یک قطعه زمیــن محصور بــا بنــای احداثی به 
مســاحت 399.15 مترمربع پــالك شــماره154 فرعي از16 اصلــي واقع در 
اصفهان بخش 14حــوزه ثبت ملک غــرب اصفهان بموجب ســند تک برگی 

139720302025012164
65- رای شــماره 28476-1399/12/13 هیات دوم آقاي محســن یداللهي 
فارساني به شناســنامه شــماره 1288 كدملي 1290695199 صادره اصفهان 
فرزند حشمت اله در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
99.41 مترمربع قسمتی از پالك شــماره 68 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت و ســهم االرث فاطمه مهری دهنوی 
فرزند حاجی حسن  از سند شــماره 11286 مورخ 1332/11/8 دفترخانه شماره 

62 اصفهان امالك
66- رای شــماره28477-1399/12/13 هیــات دوم خانــم محبوبه نصیرفر 
به شناســنامه شــماره 45189 كدملي 1282373765 صادره اصفهان  فرزند 
محمدعلي در سه دانگ مشاع ششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت 99.41 
مترمربع قسمتی از پالك شماره 68 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان   از مالکیت و سهم االرث فاطمه مهری دهنوی فرزند حاجی 
حسن  از سند شــماره 11286 مورخ 1332/11/8 دفترخانه شماره 62 اصفهان 

امالك  
67- رای شــماره 27790-1399/12/02 هیــات اول خانم  عــذرا مدیحي به 
شناسنامه شماره 565 كدملي 1285441907 صادره اصفهان فرزند عبدالرسول 
در  ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 199.37 مترمربع قسمتی از پالك 
شــماره 60 فرعی از 4 اصلی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان   از مورد ثبت صفحه 420 دفتر 659 امالك
68- رای شــماره27798-1399/12/02 هیات اول آقــاي كریم محمدخاني 
به شناسنامه شــماره 349 كدملي 1754767044 صادره اهواز فرزند حسین در 
ششدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 259.37 مترمربع قسمتی از پالك 
شــماره 68 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از 
مالکیت شهرداری اصفهان  از سند شماره 88886 مورخ 1368/12/12 دفترخانه 

شماره 86 اصفهان  
69- رای شــماره 27796-1399/12/02 هیــات اول خانم ســهیال طاهري 
نژاد به شناسنامه شــماره 1711 كدملي 1285742729 صادره اصفهان  فرزند 
رجب علي در ششــدانگ یک باب مغازه  به مســاحت 23.21 مترمربع قسمتی 
از پالك شــماره 308 فرعی از 27 اصلی واقــع در اصفهان بخــش 14 حوزه 
 ثبت ملک غرب اصفهــان   از مالکیت احمد انصاری  از مــورد ثبت صفحه 121 

دفتر 160 امالك
70- رای شــماره6526-1394/03/23 هیــات اول  اقای مهــدی تقی یار به 
شناسنامه شماره 276  كدملي 1290406588  صادره اصفهان  فرزند محمدعلی 
ششــدانگ یکباب خانه ومغازه متصله  به مســاحت 162/83 مترمربع از پالك 
شــماره 169  فرعی از 19  اصلي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان ازمالک رســمی محمدعلی تقی یار ازموردثبت صفحه 493 دفتر 

776  امالك 
71- رای شماره 0277-1400/01/17 هیات اول  خانم زهرا فنائیان به شناسنامه 
شماره 506 كدملي 1285789423 صادره اصفهان فرزند محمدباقر در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مســاحت 212 مترمربع قسمتی از پالك شماره 68 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت رمضانعلی 
زارع بهرام آبادی  از سند شــماره 36306 مورخ 1350/2/9 دفترخانه شماره 65 

اصفهان
72- رای شــماره 28402-1399/12/12 هیــات اول آقاي رضا ســنجیده به 
شناســنامه شــماره 32229 كدملي 1282247794 صادره فرزند غالمعلي در 
ششــدانگ یک باب كارگاه به مســاحت 148.06 مترمربع قســمتی از پالك 
شــماره 6376 فرعــی از 18 اصلــی واقع در اصفهــان بخش 14 حــوزه ثبت 
 ملک غــرب اصفهان   از مالکیت حســین فتحــی   از مورد ثبــت صفحه 536 

دفتر 439 امالك

73- رای شــماره0308-1400/01/18 هیــات اول آقــاي  محمدرضا معین 
به شناســنامه شــماره 35 كدملي 6609579199 صــادره دولت آبــاد فرزند 
نصرت اله در  ششــدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 141.51 مترمربع 
قســمتی از پالك شــماره 68 اصلی واقــع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت 
 ملک غرب اصفهان   از مالکیت مهــری الهیجانیان از مــورد ثبت صفحه 85 

دفتر 378 امالك
74- رای شــماره 28868-1399/12/20 هیــات اول آقاي پرویــز كریمي به 
شناســنامه شــماره 1 كدملي 1111391998 صادره فالورجان فرزند رضاعلي 
در ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 46.27 مترمربع قسمتی از پالك 
شــماره 119 فرعی از 38 اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک 
 غرب اصفهان   از مالکیت محمود زارع چاوشــی كکنانی از مورد ثبت صفحه 70 

دفتر 157 امالك
75- رای شماره28783-1399/12/19 هیات اول آقاي غالمحسین محمدي 
زهراني به شناســنامه شــماره 929 كدملي 1283258471 صــادره  اصفهان 
فرزند حســن در ششدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 186.17 مترمربع 
قسمتی از پالك شــماره 311 فرعی از 6 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت بتول مصلحی بهارانچی  از ســند شــماره 
 41053 مورخ 1352/4/25 دفترخانه شماره 5 اصفهان از مورد ثبت صفحه 391 

دفتر 8 امالك 
76- رای شــماره 28778-1399/12/18 هیات ســوم  آقاي ابراهیم زارع به 
شناسنامه شــماره 2197 كدملي 1283283026 صادره فرزند محمود در 30.3 
حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 1036.66 مترمربع 
پالك شماره فرعي از 68 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان  از مالکین رســمی محمدرضا زارع بهرام ابادی بموجب ســند 36114 
مورخ 50/1/23 دفتر 65 و احمد زارع بهرام ابادی بموجب ســند 36192 مورخ 

50/1/26 دفتر 65تأئید
77- رای شــماره 28842-1399/12/20 هیات ســوم آقاي حمید رضائي به 
شناسنامه شماره 1187 كدملي 1283383438 صادره فرزند رضا در 41.7 حبه 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 1036.66مترمربع پالك شماره 
فرعي از 68 اصلي واقع در اصفهان بخش  از مالکین رسمی محمدرضا زارع بهرام 
ابادی بموجب ســند 36114 مورخ 50/1/23 دفتر 65 و احمد زارع بهرام ابادی 

بموجب سند 36192 مورخ 50/1/26 دفتر 65
78- رای شــماره0331-1400/01/18 هیــات دوم آقــاي فرهــاد هلیلي به 
 شناسنامه شماره 966 كدملي 1129263177 صادره فریدونشهر فرزند مراد در  
ششدانگ یک باب ســاختمان به اســتثنای بهای ثمنیه اعیانی آن به مساحت 
172.98 مترمربع قســمتی از پــالك شــماره 235 فرعــی از 16  اصلی واقع 
 در اصفهــان بخش 14 حــوزه ثبت ملــک غرب اصفهــان مقــدار 158.22 
متر مربع  از مالکیت متقاضی طبق سند الکترونیک 139920302025006506 
و مقــدار 14.76 متــر مربــع از مالکیــت عبــاس و رجبعلــی و مرتضــی 
 و زهرا و زهــره و مصطفی صادقــی برزانی مــورد ثبت صفحــات 53 الی 65 

دفتر 924 امالك 
79- رای شماره9754-1397/06/17 هیات دوم خانم اعظم محمدي دره بیدي 
به شناســنامه شــماره 934 كدملي 5499210918 صادره تیران و كرون فرزند 
محمود در   ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 245 مترمربع پالك شماره 
584 فرعي از 9  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

مورد ثبت صفحات 76 و 314 دفاتر 35 و 736 امالك  
80- رای شــماره17956-1397/11/30 هیات چهارم آقاي احمد اســکندري 
به شناســنامه شــماره 7 كدملي 1289963207 صادره اصفهان فرزند علي در 
ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 54.94 مترمربع پالك شماره 59 فرعي 
از 36 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان از مالک 
رســمی قربانعلی مستاجران گورتانی بموجب ســند 4540 مورخ 36/3/26دفتر 

56 اصفهان 
81- رای شماره 24486-1399/10/03 هیات اول خانم شهربانو تقي یار رناني 
به شناســنامه شــماره 344 كدملي 1290373817 صادره خمینی شهر  فرزند 
محمدباقر در  سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 102.90 
مترمربع قسمتی از پالك شماره 1224 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت حسن علیجانی رنانی  از مورد ثبت 

صفحه 128 دفتر 55 امالك
82- رای شماره 24485-1399/10/03 هیات اول آقاي اسماعیل تقي یار رناني 
به شناسنامه شماره 1088 كدملي 1283217988 صادره اصفهان فرزند رمضان 
در  سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 102.90 مترمربع 
قسمتی از پالك شماره 1224 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت حســن علیجانی رنانی  از مورد ثبت صفحه 

128 دفتر 55 امالك
83- رای شماره6997-1399/04/18 هیات دوم  خانم زهرا لندي اصفهاني به 
شناسنامه شماره 1270761986 كدملي 1270761986 صادره اصفهان  فرزند 
غالمرضا در  سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 263.30 
مترمربع قســمتی از پالك شــماره 6546 فرعی از 18  اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مورد ثبت صفحات 467 و 473 دفتر 

1076 امالك  
84- رای شــماره 6996-1399/04/18 هیات دوم آقاي سید امیرحسین رحیم 
اف به شناسنامه شــماره 12583 كدملي 1292053933 صادره اصفهان  فرزند 
ســید محمود در سه دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 
263.30 مترمربع قســمتی از پالك شــماره 6546 فرعی از 18  اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مورد ثبت صفحات 467 و 

473 دفتر 1076 امالك
85- رای شماره6998-1399/04/18 هیات دوم خانم مهین فرهنگ اسماعیل 
 ترخاني به شناســنامه شــماره 61947 كدملي 1281716502 صادره اصفهان  
فرزند حسن در  ششــدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 266.80  مترمربع 
قسمتی از پالك شماره 6546 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان   از مورد ثبت صفحه 479 دفتر 1076 امالك 
86- رای شماره 0377-1400/01/19 هیات دوم خانم نسیمه جان نثاري الداني 
به شناســنامه شــماره 1271878240 كدملي 1271878240 صادره اصفهان  
فرزند احمد در  دو دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 
191.15 مترمربع قسمتی از پالك شماره 12 فرعی از 8 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان از مورد ثبت دفتر   امالك الکترونیکی 

139820302025018822 و 18823 و 18824
87- رای شماره 0378-1400/01/19 هیات دوم آقاي حجت تیموري جروكانی  
به شناســنامه شــماره 1130044785 كدملي 1130044785 صادره اصفهان  
فرزند خلیل در   دو دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 
191.15 مترمربع قسمتی از پالك شماره 12 فرعی از 8 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان از مورد ثبت دفتر   امالك الکترونیکی 

139820302025018822 و 18823 و 18824
88- رای شماره0379-1400/01/19 هیات دوم  خانم فاطمه نصر اصفهاني به 
شناسنامه شماره 1271506165 كدملي 1271506165 صادره فرزند علي در   دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 191.15 مترمربع قسمتی 
از پالك شماره 12 فرعی از 8 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب  اصفهان از مورد ثبت دفتر   امالك الکترونیکی 139820302025018822 
و 18823 و 18824 

89- رای شماره 0373-1400/01/19 هیات دوم خانم لیال ماراني به شناسنامه 
شــماره 3930 كدملي 1282998803 صادره خمیني شــهر فرزند مرتضي در 
ششدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 150.25 مترمربع قسمتی از پالك 
شــماره 1912 فرعی از 27 اصلی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان   از مالکیت احمد شــاه ســمندی  از مورد ثبت صفحه 337 دفتر 

160  امالك
90- رای شــماره 0376-1400/01/19 هیات دوم آقاي محسن امیني عاشق 
ابادي به شناسنامه شماره 1271734788 كدملي 1271734788 صادره اصفهان 
فرزند رضا در  سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 203.45 
مترمربع قسمتی از پالك شماره 66 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان   از مالکیت احمد ذوالفقاری عاشــق آبادی  از ســند شماره 
6046 مورخ 1350/6/7  دفترخانه شماره 103  اصفهان از مورد ثبت صفحه 480 

دفتر 149 امالك
91- رای شــماره 0375-1400/01/19 هیات دوم خانم فریبا حســیني عاشق 
آبادي به شناســنامه شــماره 13 كدملي 1290344191 صادره اصفهان فرزند 
سیدمحمد در  سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 203.45 
مترمربع قسمتی از پالك شماره 66 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان   از مالکیت احمد ذوالفقاری عاشــق آبادی  از ســند شماره 
6046 مورخ 1350/6/7  دفترخانه شماره 103  اصفهان از مورد ثبت صفحه 480 

دفتر 149 امالك
92- رای شــماره47019-1394/10/14 هیــات دوم آقــای قربانعلی مومنی 
ولدانی  به شناســنامه شــماره 78 كدملــي 1290172161 صــادره اصفهان   
فرزند محمد از ششــدانگ ســاختمان به مســاحت 128/98  مترمربع از پالك 
شــماره1020 فرعی از 36 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک 
 غرب اصفهان از مالکیت آقای رضا ابراهیمی ولدانی  طی ســند شماره 106396 

مورخ 2536/4/1 دفترخانه  
93- رای شماره1267-1400/02/07 هیات ســوم آقاي  رستم نادري بني به 
شناسنامه شماره 5005 كدملي 4621062956 صادره شهركرد فرزند محمدعلي 
در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 259.68 مترمربع پالك 66 اصلي واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از مالک رسمی 
آقای احمد ذوالفقاری عاشق آبادی طبق سند انتقال 6046 مورخ 1350/06/07 

دفتر خانه 103 اصفهان  
94- رای شماره 1588-1400/02/16 هیات سوم  خانم اشرف رضایي برزاني 
به شناسنامه شماره 2029 كدملي 1282985035 صادره اصفهان فرزند حسن در 
ششدانگ یک باب مغازه به مســاحت 107.06 مترمربع قسمتی از پالك شماره 
3965 فرعــی از 16 اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان    از مورد ثبت صفحه 257 دفتر 529 امالك
95- رای شــماره28250-1399/12/09 هیــات ســوم آقــاي  حســین 
جعفري به شناســنامه شــماره 27 كدملــي 1290921709 صــادره اصفهان 
فرزند عبداله در ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 117.86 مترمربع 
 پالك 253 فرعــي از 36  اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان  
96- رای شــماره0016-1400/01/07 هیات ســوم  آقاي حســن شریفي به 
شناسنامه شــماره 3 كدملي 1290419302 صادره فرزند قربانعلي در ششدانگ 
یکباب ساختمان  به مســاحت 178.94 مترمربع پالك شماره 132فرعي از36 
اصلي واقع در اصفهان بخــش حوزه 14ثبت ملک غرب اصفهان مع الواســطه 
از  برات عباسی ولدانی فرزند صفرســند 24325 مورخ 52/10/10 دفترخانه 26 

اصفهان
97- رای شــماره0015-1400/01/07 هیات ســوم آقاي حســن شــریفي 
به شناســنامه شــماره 3 كدملي 1290419302 صــادره فرزنــد قربانعلي در 
ششــدانگ یکباب مغازه  به مســاحت 20.23 مترمربع پالك شماره132 فرعي 
از 36اصلي واقــع در اصفهان بخش 14حــوزه ثبت ملک غــرب اصفهان مع 
 الواســطه از  برات عباســی ولدانی فرزند صفرســند 24325 مورخ 52/10/10 

دفترخانه 26 اصفهان
98- رای شماره0022-1400/01/08 هیات سوم خانم مهناز اسحقیان درچه به 
شناسنامه شماره 24 كدملي 1141872341 صادره خمینی شهر فرزند یعقوبعلي 
در ششــدانگ یکباب كارگاه به مســاحت 522.29 مترمربع پالك شماره569 
فرعي از36 اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه 14ثبت ملک غرب اصفهان سند 

161303 مورخ 84/2/1 دفترخانه 11 اصفهان
99- رای شــماره28757-1399/12/18 هیــات ســوم آقاي علــي جعفري 
 ولداني به شناســنامه شــماره 868 كدملــي 1285773098 صــادره اصفهان 
فرزند رضا در ششــدانگ یکباب كارگاه   به مســاحت  622.79 مترمربع پالك 
شماره 569 فرعي از 36 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان طبق سند انتقالی 161303 مورخ 1384/02/01 دفتر خانه 11 اصفهان

100- رای شــماره0336-1400/01/19 هیات دوم آقاي محمد ابوطالبیان به 
شناسنامه شــماره 1389 كدملي 1284692957 صادره اصفهان  فرزند محمد 
حسین در  ششــدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 243 مترمربع قسمتی 
از پالك شــماره 44 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان   از مالکیت عبدالرحیم تیموری جروكانی از ســند شماره 46703 مورخ 
1349/1/16 دفترخانه شــماره 29 اصفهان از مورد ثبت صفحات 243 الی 264 

دفتر 238  امالك
آرای اصالحی

1- رای اصالحی شماره 0648-1400/01/26 هیأت اول باتوجه به مفاد گزارش 
كارشناس و با عنایت به اینکه راي هیأت تا كنون اجرا نشده لذا مفاد راي صادره 
بدین شرح اصالح مي گردد: مساحت ملک مورد تقاضا 99.77 مترمربع می باشد 
كه در رای شــماره 0211-1399/01/25 هیأت اول خانم زهرا محمدی رنانی 

مساحت 96.89مترمربع قید شده است.
آراء صادره قبلي با رعایت اصالحات فوق قابل اجرا میباشند.

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

تاریخ انتشار نوبت اول 1399/02/21
تاریخ انتشار نوبت دوم  1399/03/05

م الف: 1132983   ابوالفضل شــهریاری نائینی رئیس منطقه ثبت اســناد 
وامالك غرب اصفهان

مزایده اموال غیرمنقول 
2/59 حســب نیابت اعطایی 960529 اجرای احکام مدنی شعبه شانزدهم دادگستری 
اصفهان ، اجرای احــکام شــعبه اول دادگاه حقوقی فالورجان درنظــردارد درپرونده 
شــماره 972290 اجرائی  موضوع علیه احمــد غفاری فرزند محمد ولــه بابک رفیعی 
فروشــانی فرزند حســینعلی باوكالت محســن محمدی  درتاریخ 04 / 03 / 1400 به 
منظور فروش 1 / 46 حبه مشــاع از كل 72 حبه یک قطعه زمین ازســمت شــمال به 
زمین آقای نظری – از جهت شــرق به زمیــن نصراله بکرانی – از ســمت جنوب به 
گذر6 متری واز جهت غرب به كوچه بهارســتان وكانال آب ، ملکی آقای احمد غفاری 
واقع در پیربکران – خیابان مطهری – كوچه بهارســتان ، كه دارای سابقه ثبتی نمی 
باشد وملک مذكور مشاع می باشــد ومتعلق حق غیر نمی باشــد  ازساعت 10 الی 11 
صبح جلســه مزایده دردفتر اجرای احکام شــعبه اول دادگاه حقوقــی فالورجان اتاق 

 315  برگزار نماید ملک موضوع مزایده توســط كارشناس رســمی دادگستری به مبلغ
 756 / 486 / 187 / 6 ریــال ارزیابی شــده اســت . متقاضیان خرید مــی توانند پنج 
روز قبل از مزایــده باحضور در محل این اجــرا ازموقعیت اموال مطلع شــوند . مزایده 
ازقیمت ارزیابی شده شــروع وبرنده كسی اســت كه باالترین قیمت را پیشنهاد نماید 
 ضمنا " كلیــه هزینه های مزایده برعهده برنده مزایده اســت وكســانی می توانند در

جلســه مزایــده شــركت نمایند كــه حداقــل ده درصــد قیمــت ارزیابی شــده 
راحداقــل دوروزقبــل ازمزایــده بــه حســاب ســپرده دادگســتری بــه شــماره 
شــماره  پرداخــت  شناســه  بــا    110100004061012907670593ir

916108100100119409986825100304 واریــز وفیش تایید شــده ازســوی 
حســابداری این دادگســتری را ارائه نمایند وبا انصراف برنده یا عــدم پرداخت مابه 
 التفــاوت در مهلت مقــرر ده درصد مبلــغ واریزی بــه  نفع دولت ضبط خواهد شــد. 

م  الف: 1132295  مدیر اجرای احکام شعبه اول دادگاه حقوقی فالورجان   
فقدان سند مالکیت

2/60 شــماره نامه: 140085602024001456- 1400/02/15 نظر به اینکه ســند 
مالکیت ششــدانگ پالك ثبتی شــماره 4473/535 واقع در بخش پنــج اصفهان در 
صفحه 212 دفتر امالك جلد 1349 به نام فاطمه محبی نوگورانی تحت شــماره چاپی 
007451 الف/ 94 ثبت و سند برگی صادر و تسلیم گردیده است، سپس نامبرده با ارائه 
درخواســت كتبی به شــماره وارده 003005 مورخ 1400/02/02 به انضمام دو برگ 
استشهادیه محلی كه امضا شــهود آن ذیل شــماره 47706 و رمز تصدیق 318176 
مورخ 1400/02/02 به  گواهی دفترخانه 15 اصفهان رسیده است مدعی  است كه سند 
مالکیت آن به علت نامعلوم مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت 
ملک فوق را نموده است  لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه كسی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه كننده سند 
مسترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق 
مقررات خواهد شــد. م الف: 1132371 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك 

جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

2/61 شماره نامه: 140085602024001487- 1400/02/16 نظر به اینکه ششدانگ 
آپارتمان به شــماره پالك 23605 فرعــی از 4999 اصلی واقــع در بخش 5 اصفهان 
دفتر امالك الکترونیک شــماره 139820302024016725 به شــماره چاپی برگی 
441736 ب 98 به نام خانم فاطمه محبی نورگورانی ســابقه ثبت و صدور سند مالکیت 
دارد ســپس مالک مذكور با ارائه درخواست وارده به شــماره 1400/003006 مورخ 
1400/2/2 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی كه امضاء شهود آن ذیل شماره یکتا 
140002155810000027 و شــماره رمز تصدیق 747993 و شماره 47705 مورخ 
1400/2/2 به گواهی دفترخانه اسناد رســمی 15 اصفهان رسیده است مدعی است كه 
سند مالکیت به علت جابجایی مفقود و درخواســت صدور المثنی سند مالکیت را نموده  
لذا مراتب  به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک 
نوبت آگهی می شود چنانچه كســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را كتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه كننده سند مسترد گردد بدیهی 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
 سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 

م الف: 1132368 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان
اخطار اجرایی

2/62 محکوم علیه داود غراب جزی مجهول المکان و محکوم له اصغر معروف به غالم 
فرزند جعفر قلی  نشانی اصفهان بزرگمهر ركن الدوله ك شیرین بن بست فرهاد پ 10 
به موجب رای شماره 90تاریخ 11 / 4 / 99 حوزه 6 شورای حل اختالف شهر گز محکوم 
علیه محکوم است به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انجام مراحل قانونی و انتقال 
یک دستگاه خودروی سواری پراید به شماره انتظامی 43 – 839 ل 27 به نام خواهان به 
انضمام پرداخت مبلغ یک میلیون و هفتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان 
و پرداخت نیم عشــر اجرایی در حق صندوق دولت  ماده 34 قانون اجرای احکام همین 
كه اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی كند كه اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد 
اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تسلیم 
كند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید.  م الف: 1132921  غالمرضا شــکوهی  

قاضی شعبه شش شورای حل اختالف گز 
ابالغ وقت رسیدگی

2/63 آگهی ابالغ وقت دادرســی و ضمائم به آقای حســن نوری خواهــان حبیب اله 
 سلیمی دادخواستی به خواســته مطالبه به طرفیت شما به این شــورا تقدیم نموده و به
 كالسه 1400 / 57 ش 6 ح ثبت و وقت رسیدگی به تاریخ شنبه 29 / 3 / 1400 ساعت 
00 / 3 ظهر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 
73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت می شود ، قبل از وقت رســیدگی جهت دریافت نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم 
غیابی صادر خواهد شد. م الف: 1133112  مدیر دفتر شعبه 6حقوقی شورای حل 

اختالف گز 
تحدید حدود اختصاصی

2/65 شــماره نامه : 140085602024001356-1400/02/12 چون تحدید حدود 
ششــدانگ یک باب خانه پالك 4348/2911 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان كه طبق 
پرونده ثبتی به نام آقای اسماعیل رضائی موسی آبادی فرزند خدابخش در جریان ثبت 
است و به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز دوشــنبه 
مورخ 1400/03/17 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب 
این آگهی به كلیه مجاورین اخطار می گردد كه در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در 
محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترضین ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم 
دادخواست را اخذ و به این اداره تســلیم نمایید. م الف: 1133498 قویدل رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان
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اعالم مفقودی 
بــرگ ســبز خــودروی ســواری پرایــد مــدل 
پــاک شــماره  بــه  ســفید  رنــگ  بــه   1386 

 ایران 81-968 ج 11 و شماره موتور 2050796 و شماره 
شاســی S1412286355844 و شناســه ملی خودرو 
IRPC861V1IW355844 به نام آقای ایمان مرادیان 
دشــتکی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط می 

باشد.
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گزارشی از تنش بعد از مسابقه ال کالسیکوی ایرانی؛

همانهمیشگی؛»زدوخورد«درورزشگاهنصفجهان!

 یکشــنبه شــب دیدار شــش امتیازی 
 سمیه مصور

ســپاهان و پرســپولیس در اصفهان با 
تســاوی یک بر یک پایان یافت تا بهترین اتفاق برای اســتقالل رقم 
خورده باشد؛ اما شاگردان مجیدی نیز با شکســت دو بر صفر مقابل 

ذوب آهن کارشان سخت تر از قبل شد.
 دیدار پرسپولیس و سپاهان که می توانســت با جذابیت های درون 
زمین به پایان برسد به یکباره بعد از ســوت داور، بازیکنان دو تیم به 
جان هم افتادند و از خجالت هم درآمدند. اما باید این ماجرا را از کمی 

قبل تر جست و جو کرد. 
جایی که شب مســابقه چندین هوادار سپاهان در نزدیکی هتل محل 
اقامت پرســپولیس حضور یافتند و با ایجاد سر و صدا باعث شدند تا 

این تیم نتواند ساعت خواب کافی داشته باشد.
پیش از مســابقه نیز چندیــن موتور ســوار جلوی اتوبــوس کاروان 
پرسپولیس را گرفتند تا این تیم نتواند به موقع به ورزشگاه برسد. همه 

این حواشی باعث شد تا این مسابقه با التهاب خاصی شروع شود.
داســتان از این قرار اســت که پس از پایــان بازی وحیــد امیری به 

تصویربردار سپاهان می گوید که فیلم نگیرد. زمانی که امیری ول کن 
فیلمبردار نمی شود، ســعید آقایی وارد مناقشه می شود و زیر دوربین 
گوپروی فیلمبردار ســپاهان می زند و دوربین نقش زمین می شود. 
دیگر بازیکنان ســپاهان با دیدن این صحنه وارد می شوند و امیری و 
آقایی را هل می دهند. رضا فتاحی، سرپرست سپاهان و کریم باقری به 
همراه عزت پورغاز برای اینکه بازیکنان را جدا کنند وارد می شوند و حتی 

سیدجالل حسینی هم برای میانجی گری وارد می شود.
به نقل از ســایت فوتبالــی؛ در همین حیــن در حالی کــه همه چیز 
داشــت آرام می شــد، درگیری جدیدی بین محمد محبــی و کمال 
کامیابــی نیا و ســیامک نعمتی پیش آمــد که باز هــم کریم باقری 
و رضا فتاحی برای جدا شــدن وارد کار می شــوند، امــا درگیری بین 
 محبی و بازیکنان پرســپولیس لفظی شــده و همین باعث گسترش 
درگیری ها می شــود. در ایــن میان ســیدجالل حســینی کاپیتان 
پرســپولیس به ســمت او می رود تا محبی و بازیکنان پرسپولیس را 
آرام کند، اما رحمــان احمدی و عزت پورقاز فکر می کنند ســیدجالل 
می خواهد دعوا را ادامه دهد و به همین دلیل سعی می کنند سیدجالل 

را آرام کنند و در نهایت جرو بحث طرفین ادامه پیدا می کند و در زمان 
حضور در تونل هم این برخورد با شدت بیشتری از سوی بازیکنان دو 

تیم دنبال شد و پای دیگر بازیکنان هم به وسط کشیده شد.
افشین پیروانی، مدیر تیم پرسپولیس پس از این حواشی در اعتراض 
به روشنک نماینده سازمان لیگ می گوید ما برای خروج از ورزشگاه 
امنیت نداریم و باید امنیت ما را تضمین کنید که گفته می شود در این 

بین جر و بحث شدیدی هم بین روشنک و پیروانی روی می دهد.
البته تمام این اتفاقات سال های گذشــته نیز در تقابل این دو تیم در 
اصفهان رخ داده بود اما حتی یک نفر نیز مقصر شــناخته نشد. کمتر 
از دو ســال پیش بود که یک هوادار پرســپولیس پیش از شروع این 
مسابقه در اصفهان مورد ضرب و شــتم از سوی برخی هوادارنماهای 
ســپاهان قرار گرفت و بینایی خود را از دســت داد اما کسی به عنوان 

مقصر شناخته نشد.
  البته قرار است گزارش داوران و ناظران مســابقه به زودی به کمیته 
انضباطی فدراســیون فوتبال ارســال خواهد شــود و به نظر می رسد 

محرومیت ها و یا جرائمی برای متخلفان در نظر گرفته شود.

بدشانسی نساجی؛ تیم مازنی هم چنان باید ببرد 
در هفته ای که نساجی موفق شد تیم خوب مس را در رفســنجان شکست دهد، هم چنان یکی 
از دو گزینه ســقوط به حســاب می آید چرا که در رده پانزدهم جدول قرار دارد. بعد از شکســت 
نســاجی در خانه و در برابــر ملوان که 
در چارچوب جــام حذفی رقــم خورد 
،انتقادات از شــاگردان ساکت الهامی 
باال گرفت و حتی سرپرست مدیر عاملی 
باشگاه به بهانه اینکه بازیکنان 65 درصد 
دریافتی داشتند برخی از آنها را متهم به 
کم کاری کرد در حالی که مشخص بود 
بازیکنان تیم  نساجی در بازی با ملوان 
هم اشتیاق زیادی برای رسیدن به گل 
داشتند؛ اما دفاع چند الیه ملوان و هم 
چنین نمایش خوب مدافعان و دروازه بان تیم به آنها اجازه گل زنی نداد. این اشــتیاق در بازی با 
مس هم به خوبی نشان داده شد به طوری که در نهایت نساجی با گل شاهین ثاقبی به سه امتیاز 
ارزشمند رســید. در حالی که انتظار می رفت این برد نساجی را دست کم به صورت موقت از جمع 

دو نامزد سقوط خارج کند این اتفاق رخ نداد.
به این دلیل که در هفته بیست و دوم هم سایپا از حریف خود امتیاز گرفت و هم ذوب آهن. سایپا 
در تبریز در برابر ماشین ســازی به نتیجه دو بر دو رسید و ذوب آهن هم در تهران استقالل را با دو 
گل از پیش رو برداشــت که نتیجه  این بازی غیر منتظره بود. نساجی با 19 امتیاز از 22 بازی تیم 

شانزدهم جدول است.
 البته با ســایپا هم امتیاز اما یک بازی بیشــتر انجام داده است. فاصله نســاجی با ذوب آهن 
تنها دو امتیاز اســت و تیــم مازنی برای اینکــه در جدول بازی هــا باقی بماند بایــد به بردهای 
 خود ادامه دهد. همانند ده هفته پایانی در فصل گذشــته که به واســطه بردها به رده نهم جدول

 صعود کرد. 
نساجی برای حضور در سطح اول فوتبال کشور 24 سال انتظار کشید و حاال به راحتی نمی خواهد 

حضور در بازی های لیگ برتر را از دست بدهد.

»آرمان قاسمی« و حسرت لرزاندن تیر دروازه تراکتور
مدافع باتجربه پیکانی ها در نیمه اول دیدار با تراکتور توپ را به تیر دروازه کوبید.پیکان تهران روز 
یکشنبه در شرایطی مقابل تراکتور تبریز به تساوی یک بر یک رسید که نمایش خوبی را ارائه داد. 
پیکانی ها از خستگی تراکتور که ناشی از مسابقات فشرده لیگ قهرمانان بود، نهایت استفاده را 

بردند و توانستند در اکثر دقایق بازی مالک توپ و میدان باشند.
از ایــن رو در جریان بــازی پیــکان موقعیت های زیــادی را نیز به دســت آورد کــه فقط یکی 
از ایــن فرصــت هــا بــه گل تبدیــل شــد و شــاگردان مهــدی تارتــار در نهایت به تســاوی 
 یک بــر یــک رضایــت دادند.امــا یکــی از موقعیــت هــای فــوق العــاده پیــکان در دقیقه

 21 رخ داد. 
جایی که تراکتور به گل رســیده بود و پیکانی ها صاحب یک ضربه ایســتگاهی از پشت محوطه 
جریمه شدند. آرمان قاسمی، کاپیتان خودروسازان پشــت این ضربه ایستگاهی قرار گرفت و با 
پای چپ به توپ ضربه زد که با بدشانسی ضربه اش به تیر افقی دروازه محمدرضا اخباری خورد 

و به بیرون رفت.
قاسمی بعد از لرزاندن تیر دروازه تراکتور حســرت زیادی بابت گل نشدن این توپ خورد. مدافع 
باتجربــه پیکان در خــط دفاعی نیز عملکــرد بی نقصی داشــت و عالوه بر اینکــه روی ضربات 

ایستگاهی خوب نفوذ کرد، در دفاع نیز توانست روز خوبی را پشت سر بگذارد.

زشمستطیل سبز ور

وز عکس ر

پوگبا: برای فلسطین 
دعا می کنیم 

پل پوگبا، ســتاره منچستریونایتد 
در اســتوری اینســتاگرام خود با 
اشــاره به فرا رســیدن عید سعید 
فطر در حمایت از فلسطین پیامی 
را منتشــر کرد.پوگبا همچنین از 
هشتگ برای فلســطین دعا می 

کنیم استفاده کرده است.

»تودور« این هفته جانشین »پیرلو« می شود؟
به نظر می رسد کاسه صبر مدیران باشــگاه یوونتوس بابت عملکرد آندره آ پیرلو در این تیم لبریز 
شده است. یوونتوس با قبول شکست 3 بر صفر مقابل میالن در هفته سی وپنجم سری A ایتالیا، 
فصل پرفراز و نشیب خود را تکمیل کرد. بانوی پیر که این فصل در  9 بازی تن به تساوی داده و 6 
شکست را نیز متحمل شده، در حال حاضر با 69 امتیاز در رده پنجم جدول رده بندی این رقابت ها 
جای دارد و در خطر از دست دادن کسب سهمیه لیگ قهرمان اروپاست. در صورتی که راه راه پوشان 
تورین موفق نشوند در پایان فصل سهمیه لیگ قهرمانان را کسب کنند، برای اولین بار در 10 سال 
اخیر خواهد بود که در این مســابقات حضور نخواهند داشت.بر اساس گزارش روزنامه ایتالیایی 
»استامپا«؛ باشــگاه یوونتوس حتی اگر تا پیش از پایان فصل جاری اقدام به اخراج پیرلو نکند، 
در پایان فصل به همکاری  خود با او پایان خواهد داد. هافبک پیشین یوونتوس تابستان گذشته 
بود که جانشین مائوریتزیو ساری شــد تا اولین تجربه سرمربیگری اش را داشته باشد. پیش از 
این از ماسیمیلیانو آلگری، زین الدین زیدان و جنارو گتوســو به عنوان گزینه های سرمربیگری 

یووه از فصل آینده یاد شده بود.
»استامپا« خبر داد که یوونتوس ممکن است این هفته مســیر خود را از پیرلو جدا کند و هدایت 
بانوی پیر در بازی با ساســولو در چهارشنبه پیش رو را به ایگور تودور دســتیار او بسپارد. پیرلو در 
مصاحبه بعد از بازی اخیر  گفت تا زمانی که اجازه حضور روی نیمکت یووه را داشته باشد، به کارش 
در این تیم ادامه خواهد داد، اما روزنامه »کوریره دلو اســپورت« هم مدعی شده دوران پیرلو در 
یوونتوس به سر رسیده است.یوونتوس در حال حاضر با 69 امتیاز در رده پنجم جدول رده بندی 
سری A است و برای کسب ســهمیه لیگ قهرمانان اروپا با آتاالنتا و میالن 72 امتیازی و ناپولی 

70 امتیازی رقابت دارد.

بازگشت تماشاگران به ورزشگاه های عربستان
تماشاگران فوتبال در عربستان از هفته آینده در ورزشــگاه های این کشور حضور می یابند.مرکز 
پیشگیری و کنترل بیماری های عربســتان، بازگشت تماشاگران به ورزشــگاه های فوتبال این 
کشور را برای تماشای دیدارهای لیگ حرفه ای عربستان از 17 می )27 اردیبهشت( تصویب کرد.

واکسینه شدن برابر ویروس کرونا پیش شرط اصلی ورود تماشــاگران به ورزشگاه های فوتبال 
عربستان است. فروش بلیت باید به صورت الکترونیک انجام شــود و توزیع آن در روز بازی در 
ورزشگاه ممنوع است. همچنین وزارت ورزش عربستان می خواهد 40 درصد ظرفیت ورزشگاه ها 

را به تماشاگران اختصاص دهد.

رونمایی از اولین خرید بارسلونا
رسانه های بارسایی از توافق ســتاره هلندی لیون با بارسلونا خبر دادند.ســایت راک1 کاتالونیا و 
نزدیک به باشگاه بارسلونا از اولین خرید تابستانی این تیم خبر داد.طبق گزارش رسانه بارسایی، 
ممفیس دپای با باشــگاه آبی اناری به توافق رسید تا در تابســتان با یک پیشنهاد حداقل راهی 

این تیم شود. 
دپای از تابستان گذشته مدنظر کومان بود ولی بارسلونا سال گذشــته نتوانست به دلیل شرایط 
اقتصادی او را خریداری کند. ســتاره هلندی قراردادش با لیون در تابستان به پایان رسید و قرار 
است به صورت رایگان راهی نیوکمپ شود.از آگوئرو نیز به عنوان دیگر خرید بارسلونا در تابستان 

کنونی صحبت می کنند.
 البته برخی رسانه های اسپانیایی مثل اســپورت گزارش دادند که خوان الپورتا، ریاست باشگاه 
بارســلونا شــدیدا به دنبال ارلینگ برات هالند است و می خواهد این فوق ســتاره دورتموند را با 
مبلغی هنگفت به اســپانیا بیاورد. البته باید دید با توجه به شرایط اقتصادی باشگاه، چگونه این 

انتقال نهایی خواهد شد.

خبر   روز

سرمربی تیم بازارهای روز کوثر 
اصفهان:

با اقرار و امضا به کارهای 
نکرده از بهبهان خارج شدیم

ســرمربی تیم فوتســال بازارهای روز کوثر 
اصفهان با اشاره به اتفاقات بازی تیمش در 
مقابل اهورای بهبهان، گفت: در دوراهی تشکر 
و شــکایت مانده ام؛ تشکر کنم از بهبهانی ها 
که اجازه دادند زنده از شهرشان خارج شویم 
یا شکایت کنم که این شرایط را ایجاد کردند 
و در نهایت با اقرار و امضــای کارهای نکرده 
توانستیم از بهبهان خارج شویم.داوود توسل 
درباره بازی تیمش در مقابل اهورای بهبهان 
در چارچوب رقابت های دور برگشت پلی آف 
تیم های سقوط کننده لیگ برتر، که منجر به 
حاشیه های زیادی شــد، اظهارکرد: در هفته 
منتهی به بــازی برگشــت در مقابل اهورای 
بهبهان تهدیداتی در پیج باشگاه و خصوصی 
من درج شــد که آن را حرکات احساســی و 
بچگانه تلقی کردیم، امــا زمانی که به بهبهان 
رسیدیم، متوجه شدیم که آن ها آماده عمل 
کردن به هر چیزی که گفته اند، هســتند.وی 
افزود: در جلســه هماهنگی گفته شد اجازه 
پخش زنده از اینستاگرام پیج باشگاه توسط 
شــورای تامین بهبهان صادر نشــده است و 
فرمانداری هم اجازه نمی دهد، این مســئله 
برای ما جای سوال داشت که پخش زنده چه 
مشکلی می تواند، داشته باشد؟ مخاطبان ما 
در اصفهان، خواهان تماشای بازی بودند که 
با پیگیری های صورت گرفته، مشخص شد 
این مسئله بهانه بوده و با ورود آرش جابری 
مسئول ســازمان لیگ فوتسال، این مشکل 
رفع شد.وی افزود: در دو دقیقه پایانی بازی 
دوربین تمام افراد همراه تیم ما که مســئول 
گرفتن تصویر بــرای مباحث فنــی بودند و 
همچنین پخــش زنده را انجــام می دادند، 
گرفته شده و پخش زنده را قطع کردند و تمام 
تصاویر را هم پاک کردند و ما هیچ تصویری از 
بازی نیمه دوم نداریم، پس عمال از نیمه دوم 
و حواشی هیچ سندی نداریم و مشخص شد 
دلیل موضوعی که نمی خواستند بازی پخش 

شود و یا از بازی فیلمبرداری شود، چیست.

فوتبال جهان

تمام این اتفاقات سال های گذشته نیز در تقابل این دو 
تیم در اصفهان رخ داده بود اما حتی یک نفر نیز مقصر 
شناخته نشد. کمتر از دو سال پیش بود که یک هوادار 
پرسپولیس پیش از شروع این مسابقه در اصفهان مورد 
ضرب و شتم از سوی برخی هوادارنماهای سپاهان قرار 

گرفت و بینایی خود را از دست داد 

مهاجم ذوب آهن:

این پیروزی را به قاسم حدادی فر تقدیم می کنم
 ذوب آهن در روزی که با ساختار خوب دفاعی مقابل استقالل ظاهر شد، دست به شگفتی زد و در ورزشگاه آزادی با نتیجه 2 بر صفر از سد شاگردان فرهاد مجیدی 
گذشت. پیمان رنجبری، مهاجم ذوب آهن معتقد است که آنها با آنالیز خوب بازیکنان استقالل، موفق به کسب پیروزی شدند. رنجبری درباره  این بازی گفت: به 
نظرم بازی خیلی خوبی بود. ما بعد از بازی با پدیده به مدت 25 روز هیچ دیداری نداشتیم و شرایط مان سخت بود اما تمرینات خیلی منظم و پرفشاری را پشت 
سرگذاشته بودیم. استقالل را خیلی خوب آنالیز و روی نقاط و ضعف آنها کار کرده بودیم. دفاع تیمی خیلی خوب داشتیم و توانستیم در نیمه اول خیلی زود به 
گل برسیم و آن را حفظ کنیم. خدا را شکر گل دوم را نیز به ثمر رساندیم و با یک دفاع خوب تیمی توانستیم بازی را برنده شویم.وی در پایان گفت: این پیروزی 

را به مردم اصفهان و قاسم حدادی فر تبریک می گویم. قاسم کاپیتان تیم ماست ولی متاسفانه دچار مصدومیت شدیدی شد و این برد را به او تقدیم می کنم.

رییس هیئت پزشکی ورزشی اصفهان در خصوص 
بازگشــایی نشــدن باشــگاه ها و اماکن ورزشی و 
قرارگیری در زیر گروه ســه، اظهار کرد: قبل از موج 
چهارم شــیوع کرونا در کشــور، اماکن ورزشی در 
زیر گروه دوم شــغلی قرار داشتند همچنین به نظر 
من اماکن ورزشــی باید در زیر گروه دوم مشاغل 
در دوران کرونا قرار داشــته باشــند ولی ستاد ملی 
کرونا اماکن ورزشــی را در زیر گروه سوم قرار داده 
است. با توجه به شرایط نارنجی استان و مکاتباتی 
که با ستاد ملی کرونا داشــتیم باشگاه ها همچنان 
اجازه بازگشــایی ندارند.احمد باقری مقدم افزود: 
تا زمانی که نامه رسمی بازگشایی به اداره کل ورزش 
و جوانان و هیئت پزشــکی ورزشــی ابالغ نشود، 
باشــگاه ها باید محدودیت ها را رعایت کنند و بسته 
بمانند. مــا مکاتباتــی داشــته ایم و منتظر جواب 

هستیم. وی در خصوص علت قرارگیری باشگاه ها 
در زمره مشاغل گروه ســوم، گفت: با توجه به اینکه 
باشــگاه ها به خوبی پروتکل های کرونایی را رعایت 
می کنند و نظارت عالی و کافــی بر آن ها وجود دارد 
به مراتب ایمن تر از آرایشگاه ها و رستوران هاست. 
من مخالف قرارگیری باشگاه ها در زیر گروه سوم 
هستم. عملکرد باشگاه ها و اماکن ورزشی به صورتی 
بوده که حداقل ابتال و عوارض را در اماکن ورزشی و 
بین ورزشکاران داشته ایم. ورزش نقش موثری در 
پیشــگیری و کنترل بیماری دارد و با ایجاد نشاط 
و انگیزه در ورزشکار باعث می شــود از افسردگی و 
فشارهای روانی در دوران شیوع بیماری کاسته شود. 
به هیچ عنوان اعتقادی بــه تعطیلی ورزش در این 
دوران نداریم.باقری مقدم در خصوص بازگشــایی 
استخرها، تصریح کرد: استخرها در زیر گروه سوم 

قرار دارند و در شرایط زرد می توانند فعالیت داشته 
باشــند. امیدواریم در روزهای آینده با زرد شــدن 
شرایط اســتان اصفهان شاهد بازگشــایی تمامی 
اماکن ورزشــی باشــیم زیرا در حال حاضر ورزش 
در شرایط کما قرار دارد.وی با اشاره به باشگاه های 
خاطــی در زمان قرنطینــه، گفت: در گشــت های 
بازرسی که داشتیم در مرحله اول تذکر کتبی داده و 
در مرحله دوم دستور پلمب باشگاه ها صادر شد. در 
این مدت 20 باشگاه خاطی داشتیم که تعدادی از 
آن ها پلمب شده اند و تعداد کمی نیز در حال پلمب 

شدن هستند.

رییس هیئت پزشکی ورزشی اصفهان:

باشگاه ها ایمن تر از آرایشگاه  و رستوران ها هستند
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مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری اصفهان:

1۷ پروژه شاخص در سال جاری به بهره برداری می رسد
مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان اظهار کرد: 
سال های گذشته موضوع ساماندهی مشاغل شــهری و ایجاد بازارهای روز کوثر در دستور کار این 
سازمان بوده که بسیاری از آنها به مرحله تکمیل و افتتاح رسیده است.محمد مجیری با اشاره به ۱۷ 
پروژه شاخص آماده بهره برداری سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری، 
 x، افزود: یکی از این پروژه ها، مجموعه خوار بار و خشکبار میدان مرکزی میوه و تره بار و بلوک های
y و z شهرک نیک اندیش برای ساماندهی مشاغل آماده شده و به زودی در اختیار متقاضیان قرار 
می گیرد.مدیرعامل ســازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان 
خاطرنشان کرد: با این اقدام بخشــی از مشاغل مزاحم شــهری در این واحدهای جدید االحداث 
مستقر می شــوند.وی از افتتاح پروژه تاالر ۲۵ میدان مرکزی میوه و تره بار و نیروگاه ۲۶۰ کیلوواتی 
خورشیدی روی سقف این تاالر در آینده نزدیک خبر داد و گفت: در صدد هستیم ظرفیت این نیروگاه 
را در سال های آینده به حدود شش مگاوات افزایش داده و از سقف سایر تاالرهای مستعد میدان 
مرکزی میوه و تره نیز بار برای توسعه نیروگاه های خورشــیدی استفاده کنیم.مجیری خاطرنشان 
کرد: بازسازی مجموعه ورزشی غدیر به اتمام رسیده و اوایل خرداد امسال افتتاح می شود تا امکان 
استفاده شهروندان از مجموعه ای زیبا و بی نظیر در بین دیگر مجموعه های شهر اصفهان فراهم شود.

معاون شهردار اصفهان اعالم کرد:

هزینه 21۷ میلیارد تومانی برای اجرای ابر پروژه شهید سلیمانی
معاون عمران شهری شهردار اصفهان اظهار کرد: در پروژه مجموعه پل ها و تقاطع های غیر همسطح 
سردار شهید سلیمانی که نقش مهمی در توســعه منطقه شرق اصفهان خواهد داشت، ۸۳۰۰ تن 
آرماتور مصرفی، ۷۰ هزار مترمکعب بتن ریزی ،۵۰۰ هزار متر مکعــب عملیات خاکی، ۶۰ هزار تن 
آسفالت، ۲۰۶ هزار مترمربع آزادسازی اراضی کارخانه قند و حومه، احداث هفت هکتار فضای سبز 
و ۱۲۰ هزار متر مکعب عملیات خاکی فضای سبز انجام شده است.ایرج مظفر از احداث پنج پل 
با طول های متفاوت ۴۹۳ ،۲۰۰ ،۱۷۷، ۱۲۵، ۱۰۷ متر طول در سطوح مختلف در این پروژه خبر داد 
و افزود: در این مجموعه تقاطع، ۱۵ حرکت ترافیکی بدون چراغ به صورت همزمان قابل اجراست 
که به زودی تمام مسیرها به جز یک حرکت تندرو جنوب به شمال به صورت رسمی به بهره برداری 
می رسد.معاون عمران شهری شهردار اصفهان گفت: در پروژه سردار شهید سلیمانی برای عملیات 
عمرانی، آزاد سازی، رفع معارضات تاسیساتی، ایجاد شبکه برق و روشنایی، احداث فضای سبز، 
خرید و نصب تجهیزات ترافیکی، زیباسازی و انتقال پساب، ۲۱۷ میلیارد تومان هزینه شده است.

بدنه بزرگراه شهید خرازی ساماندهی می شود
مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان گفت: امسال یکی از اقدامات عمرانی در این منطقه ساماندهی 
بدنه بزرگراه شهید خرازی است که برای اجرای آن حدود ۱۶۰ میلیون تومان اعتبار پیش بینی شده 
است.کاووس حقانی اظهار کرد: با توجه به اینکه مادی ها عالوه بر اهمیت تاریخی و فرهنگی، در 
طراوت و زیبایی شهر، نقش مهمی ایفا می کنند، ســاماندهی این شریان های حیاتی در سطح 
منطقه در دستور کار قرار گرفته است.وی ادامه اجرای عملیات احداث مجموعه فرهنگی رسالت 
را از دیگر پروژه های منطقه دو در سال جاری برشــمرد و خاطرنشان کرد: برای اجرای این پروژه 
که در محله رسالت واقع شده، بالغ بر ۲۳ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.مدیر منطقه 
دو شهرداری اصفهان تصریح کرد: مناسب ســازی برخی معابر منطقه از جمله مسیرهای عبوری 
در پارک ها، سرویس های بهداشتی و ایستگاه های اتوبوس در دست اقدام است.وی با اشاره به 
پروژه های آسفالت معابر، افزود: در نیمه نخست ســال جاری تمام معابری که نیاز به آسفالت 

دارد، بر اساس اولویت بندی آسفالت خواهد شد.

در ادامه برنامه های »هر یکشنبه یک افتتاح« صورت گرفت؛ 

افتتاح فرهنگسرای استاد شریعت در محله حصه جنوبی

در ادامه اجــرای برنامه های »هر یکشــنبه، یک افتتــاح« با حضور 
شهردار اصفهان، رییس و اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان پروژه  
های فرهنگی و عمرانی منطقه ۱۰ شهرداری افتتاح و کلنگ  زنی شد.به 
گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، قطار »هر یکشنبه 
یک افتتاح« بار دیگر به منطقه ۱۰ شــهرداری اصفهان رسید و پروژه 
های مختلفی کلنگ زنی و به بهره برداری رســید.یکی از پروژه هایی 
که در این منطقه به بهره برداری رسید فرهنگسرای استاد محمد جواد 
شریعت بود که در زمینی به وسعت یک هزار و ٨٠٠ متر مربع با هزینه  
ای بالغ بر ٧٠ میلیارد ریال احداث شده است. این فرهنگسرای مجهز 
و زیبا در محله حصه جنوبی به عنوان یکی از محروم  ترین نقاط شهر 
احداث شد و در اختیار مردم قرار گرفت.عملیات اجرایی احداث فاز 
نخست خیابان ورودی اطشــاران به طول ۳۰۰ متر و با هزینه ای بالغ 
بر ۳۴۰ میلیارد ریال یکــی دیگر از برنامه هایی بود کــه در منطقه ۱۰ 

شهرداری اصفهان آغاز شد. 
کلنگ احداث فاز اول ورودی خیابان اطشــاران را یکی از جوانان این 
محله بر زمین زد.سال گذشــته در زمان افتتاح ایستگاه آتش نشانی 

اطشاران ساکنان این محله و شهرک میالد درخواست خود را مبنی بر 
احداث ورودی این محله مطرح کردند که موضوع بررسی و در دستور 
کار قرار گرفت.سرانجام پس از رفع مشکالت زیاد در زمینه آزادسازی 
مســیر خیابان ورودی محله اطشــاران، عملیات اجرایی فاز نخست 
احداث این خیابان آغاز شده تا مشــکل چندین ساله مردم اطشاران 

رفع و خواسته آنها محقق شود.
همچنین کلنگ یک مجموعه گردشــگری تفریحی با مســاحت ۱۱۰۰ 
مترمربع و زیربنای ۹ هزار مترمربع که قرار اســت در ۸ طبقه احداث 
شود با حضور شــهردار اصفهان رییس و اعضای شورای اسالمی شهر 
اصفهان به زمین زده شــد.آغاز عملیات اجرایی بوستان کوی میالد با 
مساحت ۴۵۰۰ مترمربع و هزینه ۱۵ میلیارد ریال یکی دیگر از برنامه 
هایی بود که در هفتاد و نهمین برنامه از سری برنامه های »هر یکشنبه 

یک افتتاح« انجام شد. 

حصه و زینبیه با چهارسال گذشته تفاوت زیادی کرده است
شهردار اصفهان در این آیین با بیان اینکه همواره دغدغه رفع مشکالت 

و تغییر در شرایط محله حصه را داشــتیم، اظهار کرد: به دنبال تحقق 
شعار عدالت فضایی که یک رویکرد جدی بود در محله ای مانند حصه 
که شرایطی نامناسب دارد اقدامات زیادی در این چندسال انجام شد.

قدرت ا... نوروزی تصریح کرد: طی دو تا ســه سال گذشته بر اساس 
مصوبات شورای اسالمی شهر و تصمیمات شهرداری شاهد تحوالت 
بســیار خوبی در محله حصه هســتیم؛ خیابان ها و کوچه های محله 
حصه همگی آسفالت شــده و رینگ چهارم از کنار این محله در حال 
احداث است، همچنین ساخت ورزشــگاه و مجموعه فرهنگی در این 

محله نوید بخش تغییرات قابل توجه در آن است.
وی اضافه کرد: در صورتی که حرکت های آغاز شــده در محله حصه تا 
سال های آینده نیز تداوم پیدا کند به طور حتم محله حصه با تغییرات 
قابل مالحظه ای مواجه شــده و امکانات این محله با سایر نقاط شهر 
همسان می شود.شهردار اصفهان ادامه داد: مردم این محله تفاوتی با 
شهروندان سایر محالت اصفهان ندارند اگرچه می توان گفت وظیفه 
مدیریت شهری نسبت به شهروندان محله هایی مانند حصه سنگین 

تر است. 
وی با بیان اینکه محله زینبیه نیز نسبت به چهار سال گذشته تغییرات 
اساسی داشته است، افزود: با این وجود اقداماتی که در این محالت 
صورت گرفته کافی نیســت بلکه ریل گذاری برای یک حرکت قوی تر 
و وسیع تر است تا جایی که همه شــهروندان احساس برابری، دیده 
شــدن و بی نیازی از نیازهای اولیه و احســاس آرامش و آســایش 

داشته باشند.
 با نگاه برابر در این دوره مدیریت شهری حرکت ها آغاز شده اگر چه به 

این شرایط راضی نبوده و قانع نخواهیم شد.
نوروزی تاکید کرد: در بودجه های مصوب شــورای شهر راه اعتدال و 
تعدیل و کاهش فاصله اجتماعی دیده شــده و امیدواریم این مسیر 

برای مدیران آینده شهر نیز تداوم داشته باشد.
وی با بیان اینکه میدان ۶ راه در محله حصه از معضالت موجود رهایی 
می یابد، گفت:  ۶ راه امروز در چند متری آزادراه قرار گرفته و بخشــی 
از آن آزاد و بخشی نیز ترمیم شده و از فشــارهای گذشته رهایی پیدا 

کرده است.
شــهردار اصفهان ادامه داد: بخشــی از اراضی محدوده میدان شش 
راه در مالکیت اوقاف قرار دارد که در این راستا مذاکراتی با مسئولین 
اداره کل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان صورت گرفته تا با اتفاق 
نظر و اراده ای قوی این محدوده از بالتکلیفی خارج شود.وی افزود: 
امیدوارم با حفظ حقوق وقفیات این اســناد به نوع دیگری در اختیار 

مردم قرار بگیرد.

با مسئولان

رییس گروه برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد شهرداری 
اصفهان گفــت: دومین هــدف کالن برنامه راهبردی 
اصفهان ۱۴۰۵ ارتقای جایگاه ملی و بین المللی شهر 
اصفهان با تمرکز بر توســعه گردشــگری، فرهنگ و 
هنر بوده که بــرای تحقــق آن برنامه ریزی های الزم 
شــده اســت.محمدمهدی توکلی اظهار کرد: یکی از 
هدف گذاری ها برای ارتقای جایگاه ملی و بین المللی 
شهر اصفهان با تمرکز بر توسعه گردشگری، فرهنگ و 
هنر، تقویت بازاریابی صنایع دستی و محصوالت هنری، 
برنامه ریزی و استقرار ســاختار دائمی گردشگری به 
همراه زیرساخت های مرتبط با آن و افزایش تصدی 
گری بخش خصوصی در مدیریت گردشــگری انبوه 
است.وی با تاکید بر لزوم ارتقای کمی و کیفی فضاهای 

شهری، جاذبه ها و رویدادهای متنوع، افزود: طراحی 
و اجرای بازارچه عرضه محصوالت صنایع دستی خاتم 
در محله سفلی و احداث شهرک صنایع دستی ارغوانیه 
همچنین ایجاد نمایشــگاه های ساخت و کارگاه های 
زنده صنایع دستی در فضای شهری از دیگر برنامه ها 
برای ارتقای جایگاه ملی و بین المللی شــهر اصفهان 
با تمرکز بر توسعه گردشــگری، فرهنگ و هنر است.

رییس گروه برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد شهرداری 
اصفهان ادامــه داد: در این راســتا اقداماتی همچون 
ایده یابی و ســاخت هدایای ویژه بــه منظور معرفی 
اصفهان، ساخت مجموعه فرهنگی تئاتر شهر در محور 
چهارباغ عباسی، تکمیل بازآفرینی خیابان های منتهی 
به چهارباغ عباســی، تکمیل بازآفرینی محور تاریخی 
گردشگری اصفهان حد فاصل سی و سه پل تا چهارراه 
شریعتی )ادامه چهارباغ عباســی( با رویکرد اولویت 
پیاده در دستور کار قرار دارد.وی با اشاره به برنامه های 
مجموعه گردشــگری تخت فوالد برای تحقق دومین 
هدف کالن برنامه راهبــردی اصفهــان ۱۴۰۵، اظهار 

کرد: برپایی نمایشــگاه و ویژه برنامــه معرفی تخت 
فوالد در سطح ملی )شــب های بخارا، نیاوران و …(، 
برگزاری نمایشــگاه تمبر ملی و رونمایی از تمبر تخت 
فوالد اصفهان با همکاری موزه تمبر ایران، برگزاری تور 
گردشگری یک شــب آرام در تخت فوالد از جمله این 
موارد است.توکلی با تاکید بر طراحی و راه اندازی موزه در 
اصفهان، خاطرنشان کرد: طراحی، ساخت و راه اندازی 
موزه غذای اصفهان و موزه صنایع دستی اصفهان و موزه 
امانی اصفهان )استفاده از قابلیت های مجموعه داران  
خصوصی(، اجرای گردشــگری محله محور، احیای 
محور گردشــگری منارجنبان، کوه آتشــگاه و عناصر 
پیرامون )برج کبوتر، بوســتان جنت، عمارت محمد 
علیخان( با تاکید بر رونق بازارچه های محلی، طرح باز 
زنده سازی بازار اصفهان و طرح احیای محور گردشگری 
محدوده مرکزی شهر )دردشت، بیدآباد، جوباره جماله( 
جزو هدف گذاری های انجام شده برای ارتقای جایگاه 
ملی و بین المللی شــهر اصفهان با تمرکز بر توســعه 

گردشگری، فرهنگ و هنر است.

ارتقای جایگاه ملی و بین المللی شهر با برنامه اصفهان 140۵

مدیرکل آزادسازی و امالک شهرداری: 

 حدود 400 میلیارد تومان برای تملک امالک در اصفهان
نیاز است

مدیر کل آزادسازی و امالک شهرداری اصفهان گفت: مجموع غرامت های پرداختی شهرداری برای 
انجام آزادســازی امالک اعم از ریالی، ملکی و امتیازی در سال گذشــته حدود ۲۷۰ میلیارد تومان 
بوده که پیش بینی می شــود امســال با 
توجه بــه افزایش قیمت هــا حدود ۴۰۰ 
میلیارد تومان برای تملک امالک واقع در 
طرح های عمرانی هزینه شود.محمدرضا 
جواهری بااشــاره به فرآیند آزادســازی 
امالک در شــهر، اظهار کرد: شهرداری در 
فرآیند انجــام آزادســازی امالک تمام 
حقوق امالک شهروندان را به قیمت روز و 
به صورت کامل پرداخت می کند از این رو 
جای هیچ گونه نگرانی برای مالکان وجود 
ندارد.وی افزود: اگر در ردیف بودجه تملکی مصوب شده باشد، ذی نفع یا ذی نفعان ملک شناسایی و 
به شهرداری دعوت می شوند تا در کمیسیون مربوطه همراه با مدارک مالکیت حضور یابند و در جریان 
طرح و اینکه چقدر از ملک آنها رد طرح قرار دارد و قیمت آن همچنین نحوه پرداخت غرامت )به صورت 

ریالی، ملکی، واگذاری امتیاز یا ترکیبی از این موارد( قرار می گیرند.
مدیر کل آزادسازی و امالک شهرداری اصفهان تصریح کرد: گاهی مالک و ذی نفعان در خصوص تعیین 
قیمت با شهرداری به توافق نمی رسند از این رو قانون پیش بینی های الزم را انجام داده و شهرداری بر 

اساس قانون می تواند موضوع را به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع دهد.
وی ادامه داد: با توجه به همکاری شهروندان با شهرداری، اکثر موارد برای آزادسازی با توافق در جلسات 
اولیه به مرحله صورتجلسه و توافق نهایی می رسد.جواهری با بیان اینکه اگر مالکان یا ذی نفعان نظریه 
کارشناسی را قبول نداشته باشند، باید از طریق مراجع قضایی اقدام کنند که سیر طوالنی تر و زمان بری 
دارد، گفت: در حال حاضر تملکات مهم مربوط به حلقه حفاظتی شــهر و ایستگاه های خط دو قطار 

شهری در مرحله توافق و اقدامات بعدی است.
وی اظهار کرد: از جمله پروژه های مهم شهری که در دست تملک و آزادسازی است می توان به تملک 
اراضی کشاورزی، مسکونی و تجاری در مسیر حلقه حفاظتی شهر در محدوده مناطق ۱۵، پنج و شش 
شهرداری و ایستگاه های قطار شهری اشاره کرد؛ همچنین تملک گلوگاه های سطح شهر، بوستان ها و 
فضای سبز شهری، تملک ادامه خیابان توحید منتهی به بزرگراه شهدای صفه، تملک کمکی خیابان 

ارتش در دستور کار است.
مدیر کل آزادســازی و امالک شــهرداری اصفهان تصریح کرد: مجمــوع کل غرامت های پرداختی 
شهرداری برای انجام آزادسازی امالک اعم از ریالی، ملکی و امتیازی در سال ۹۷ حدود ۱۰۲ میلیارد 
تومان، سال ۹۸ حدود ۱۷۸ میلیارد تومان و در سال گذشته حدود ۲۷۰ میلیارد تومان بوده که پیش بینی 
می شود امسال با توجه به افزایش قیمت ها حداقل حدود ۴۰۰ میلیارد تومان غرامت جهت تملکات 
پرداخت شود.وی با اشاره به پروژه های تملک و آزادسازی انجام شده یا در حال اجرای شهر اصفهان، 
گفت: تملک خیابان اردیبهشت، ادامه خیابان زاهد حدفاصل مسجد سید تا فروغی، تملک ترمینال 
صمدیه، تملک جلو خان و اطراف میدان امام علی )ع(، تملک خیابان های روشن دشت و ارغوانیه، 
تملک میدان شهدای هسته ای، تملک فضای سبز حسین آباد و سه راه نظر، تملک اطراف گلستان 
شهدا و بافت فرسوده همت آباد، خیابان شهید عالقه مندان، تملک خیابان استاد شهریار، تملک خیابان 
شهید احمدی، ورزشگاه غرب اصفهان، فازهای سوم و چهارم خیابان بهشت، تملک خیابان آذرمهر و 
رضایی، خیابان امین، تملک خیابان آزادگان، خیابان ۳۶ متری سودان، تملک کمربند شمالی و تملک 
فضای سبز در ناژوان، پرتمان، شمس آباد )باغ گله( و فضای سبز ظهر آبادی از جمله این موارد است.

خبر ویژهخبر

خطوط جدید پردازش 
پسماند تر کارخانه کود آلی 

در آستانه بهره برداری
مدیرعامــل ســازمان مدیریت پســماند 
شــهرداری با اشــاره به پروژه هــای آماده 
افتتاح سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اصفهان، اظهار کرد: بر اساس برنامه ریزی 
ماه های گذشــته، چند پروژه این سازمان 
در آســتانه افتتاح اســت که مهم ترین و 
راهبردی ترین آنهــا خطوط جدید یک و دو 
پردازش پسماند تر کارخانه کود آلی است.

رحیم محمــدی بــا بیــان اینکــه پروژه 
خطوط یــک و دو تــا ۵۰ درصــد، ظرفیت 
پردازش پســماند تر را افزایــش داده و به 
حل مشــکالت پســماند به لحاظ زیست 
محیطــی و اقتصادی کمــک خواهد کرد، 
افزود: این دو خط مطابق با تکنولوژی روز 
دنیا با حضور مدیران شهری افتتاح خواهد 
شد.مدیرعامل ســازمان مدیریت پسماند 
شهرداری اصفهان ادامه داد: از ویژگی های 
خطوط جدید یک و دو پردازش پسماند تر 
کارخانه کود آلی اســتفاده از سیستم کامال 
مکانیزه برای کنترل خطوط و ایجاد محیط 
ســالم و بهداشــتی برای فعالیت کارگران 
فعال اســت.وی پروژه مدیریت شــیرابه 
کارخانه کود آلی به عنوان رفع کننده یکی از 
پارامترهای مضر زیست محیطی را از دیگر 
پروژه های آماده افتتاح ســازمان مدیریت 
پسماند شــهرداری اعالم کرد و گفت: این 
مشکل در ســازمان مدیریت پســماند از 
طریق ایجاد کانال های بتنی به طول حدود 
۷۰۰ متر حل شده است چرا که تمام شیرابه 
در این کانال ها جمع آوری و به الگون های 
ایزوله انتقــال یافته و بــه روش تبخیری 
حجم آن کاهــش داده می شــود تا اثرات 
زیســت محیطی آن از بیــن رود.محمدی 
با اشــاره بــه ســامانه مدیریت پســماند 
ساختمانی به عنوان پروژه ای استراتژیک، 
اظهار کرد: هفت هزار تن پسماند ساختمانی 
شهر از طریق این ســامانه مدیریت شده و 
از تخلیه پســماندها در نقاط مختلف شهر 

جلوگیری خواهیم کرد.

غرورم سوگ می خواند
محمد عیدی، معاون شهردار و رییس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان در پی انفجار خونین در مقابل یک مدرسه دخترانه در کابل افغانستان، پیام 
تسلیتی منتشر کرد. در متن این پیام آمده است:»امروز روز مرگ عاطفه ها بود؛ روز خزان دختران حوری وش فرشته خصال افغان که چشمان اهریمنی تاب روییدن 
و بالیدن شان را نداشت. خبر آسمانی شدن شان به دست دژم رویان نژند خوی، تو گویی دشنه ای بود فرو رفته در قلب آدمیزاد.معصوم چهرگانی را رخ از خون گلگون 
ساختند که ملتی را از برای آینده ای روشن نوید می دادند. افسوس و هزار افسوس که جاروب هدم دیو صفتان آهن دل سخت روی بنیان کاخی را به کوخی شوم خیز مبدل 
ساختند که سروشان عشق و مهر و محبت و صلح و نوع دوستی بودند؛ به راستی »بای ذنب قتلت«.تسلیت باد این غروب غم انگیز به ملت بزرگ افغان؛ خاصه باشندگان 
اصفهانی این قوم محنت دیده، باشد که سایه شوم بدی و پلشتی و زشتی و ناراستی از جهان رخت بربندد و خوبی و شادی و زیبایی و راستی بنیانی استوار و ماندگار شود.«

دیوار نگاره های 
شهر اصفهان

دیوارنگاره های شــهر اصفهان 
از جمله تغییرات منظر شهری 
است که به دســت هنرمندان 
این خطه انجام شــده و مورد 
توجه گردشگران و شبکه های 

مجازی قرار گرفته است.

وز عکس ر
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رییس صنایع اتاق ایران گفت: رفع تحریم ها برای صنایع کشور می تواند باعث رشد 
و ضرر شود و نیاز به مدیریت دارد. ابوالفضل روغنی در گفت و گویی اظهار کرد: چشم 
انداز سال جاری در زمینه تولید صنایع روشن است؛ این درحالی است که سال گذشته 
هم وضعیت تولید بد نبود. چراکه تحریم ها به رغم تهدید می تواند به فرصت تبدیل 
شود و در سال گذشــته با افزایش نرخ دالر و محدودیت در واردات، تولید در بخش 
صنعت جان گرفت.وی افزود: اگر در سال جاری تحرکی در برداشتن تحریم ها انجام 
شود باز هم می توان از دو بعد تهدید و فرصت به آن نگاه کرد. چراکه اگر با برداشتن 
تحریم ها مدیریت واردات انجام نگیرد و یا ارتباطات موثر با دنیا انجام نشود، تولید در 
صنایع دچار اشکال می شود اما اگر این وضعیت مدیریت شده پیش برود می توان 

با ورود تکنولوژی روز و بهره گیری ازکارشناسان به توسعه صنایع یاری رساند.رییس 
صنایع اتاق ایران تصریح کرد: امیدواریم تحریم های ظالمانه برداشته شود و با تدبیر 
و مدیریت بتوان به رشد و ارتقای صنعت کشور کمک کرد چراکه نفس تحریم برای 
هر کشوری با ضرر همراه است و با برداشــتن تحریم و شکل گیری فضای رقابتی 
شــرایط اقتصادی مطلوب تری برای مردم فراهم می شود.وی اضافه کرد: شرکت 
فوالد مبارکه افتخاری فراملی برای کشور  اســت؛ چرا که با تولید کیفی محصوالت 
فوالدی خود در دنیا مطرح می شود که باید به آن افتخار کرد.روغنی، به رکوردهای 
سال گذشته شرکت فوالد مبارکه اشاره کرد و گفت: این رکوردها دستاورد مهمی است 
و  باید این شرکت مثل همیشه بیش از پیش به صنایع زیردست در کشور توجه کند.

رییس صنایع اتاق ایران:

شرکت فوالد مبارکه افتخاری فراملی برای کشور است

در دومین مانور کاهش مصرف برق دستگاه های اجرایی و ادارات دولتی؛

کاهش مصرف برق در مراکز دولتی استان اصفهان تحقق یافت
در دومین مانور کاهش مصرف برق دستگاه های اجرایی و ادارات دولتی که به 
طور همزمان در سراسر استان برگزار شد، اعمال کاهش برق مصرفی نهادهای 
اجرایی در استان اصفهان با حضور مدیریت بحران استانداری اصفهان، مدیران 
عامل شرکت های توزیع برق اســتان و شهرســتان اصفهان و مدیران بحران 
و پدافند غیرعامل و انرژی در دســتگاه های دولتی در 23 شهرســتان استان 

اصفهان برگزار شد. 

عبور از قله پیک تابستان با حداکثر صرفه جویی
مدیرعامل شــرکت توزیع برق اســتان اصفهان با ابراز قدردانــی از همراهی و 
همیاری دستگاه های اجرایی و نهادهای دولتی در استان برای حضور در مانور 
کاهش مصرف برق که به طور همزمان روز پانزده اردیبهشــت در سراسر کشور 
برگزار شد، گفت: با توجه به وضعیت خشکسالی که همچنان بر کشور و به ویژه 
استان اصفهان حاکم شده و همچنین افزایش زود هنگام درجه حرارت که باعث 
افزایش مصرف برق شده، با اجرای دو مانور، ابتدا در شرکت های زیر مجموعه 
وزارت نیرو و سپس دیگر ادارات دولتی و دستگاه های اجرایی توانستیم، کاهش 
میزان مصرف را محقق ســازیم. حمید عالقمندان،با بیــان اینکه برای تحقق 
الگوی کاهش مصرف و عبور از قله پیک تابستان بدون خاموشی، طالب یاری و 
همراهی از سوی نهادهای دولتی، صنایع، کشاورزان، مراکز تجاری و مسکونی 
هستیم، افزود: تمام توان خود را به کار گرفته ایم تا به سالمت و با حداقل تنش 
در مصرف برق، تابستان امسال را ســپری کنیم. مدیرعامل توزیع برق استان 
اصفهان با بیان اهمیت فرهنگ سازی در زمینه مصرف بهینه در همه حوزه ها، از 
اقدامات شرکت توزیع برق استان و نهادهای دیگر برای مدیریت بهینه و تحقق 
حداکثر صرفه جویی در مصرف برق و آب سخن گفت و افزود: در این برهه که با 
شیوع بیماری کرونا مواجه هستیم، الزم است دقت بیشتری در مدیریت مصرف 
اعمال شود تا مردم ما با مشکالت مضاعفی مواجه نشوند. حمید عالقمندان با 
ابراز خرسندی از کاهش مصارف برق در ساختمان های اداری، اظهار کرد: با توجه 

به افزایش دما و پیک بار ، وظیفه سنگینی در مدیریت پیک بار داریم.

کاهش مصرف برق از 50درصد تا 90درصد
محمدرضا مومنیان، رییس گروه مدیریت بحران و پدافندغیرعامل شرکت توزیع 
برق استان اصفهان درحاشیه این مانور گفت: باتوجه به شرایط جوی به لحاظ 
کاهش بارش ها، افت آبذهای پشت سد وگرمای زودرس هوا و راه اندازی زود 
هنگام وسایل سرمایشی، برنامه مدیریت و کاهش مصرف برق توسط وزارت 
نیرو و شرکت توانیر از مراکز دولتی و ادارات آغاز و سناریوی اجرایی آن از طریق 
دســتورالعمل مربوطه تعریف شــد. مومنیان در ادامه افزود: نخستین مرحله 
اجرای مانور کاهش مصرف برق در ســاختمان های اداری زیرمجموعه وزارت 
نیرو که شامل تمام ادارات برق و آب در کل کشور اســت، آغاز شد و ما نیز این 
مانور را در هفته گذشته در 23شهرستان تابعه استان اصفهان برای 64 ساختمان 
تحت پوشش اجرا کردیم.وی بیان کرد: طبق دستورالعمل و سناریوی تعریف 
شده، بایستی از ســاعت 11 تا پایان وقت اداری، تمام ادارات، مصرف برق خود 
را تا 50درصد و بعد از پایان وقــت اداری تا 90درصد کاهش دهند. همچنین، در 
مانور هفته گذشته که فقط برای ساختمان های زیرمجموعه وزارت نیرو انجام 

شد، اجرای الگوی کاهش مصرف، نتایج خوبی به همراه داشت. رییس گروه 
مدیریت بحران و پدافندغیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان با اشاره به 
اجرای مانور دوم مدیریت کاهش مصرف در تمام ساختمان ها و مراکز دولتی 
در 23 شهرستان در 15 اردیبهشت، بیان کرد: این مانور به صورت ویدئو کنفرانس 
با حضورمدیر کل مدیریت بحران اســتانداری، فرمانــداری ها، مدیران ادارات 
دولتی، مدیــران انــرژی و پدافندغیرعامل با حضور در اســتان اصفهان انجام 
شد. وی درباره میزان حضور ساختمان های دولتی در این مانور گفت: بیش از 
80درصد ادارات دولتی مجهز به کنتور هوشمند با قابلیت کنترل از راه دور هستند 
که در مانور، نمودارهای مصارف ادارات منتخب از راه دور پایش شدند که نشان 
داد اکثر ادارات، الگوی کاهش مصرف را با تاکید بر کاهش استفاده از تجهیزات 
سرمایشی رعایت کردند.مومنیان با اشاره به جایگزینی المپ های کم مصرف، 
استفاده از وسایل برقی با رتبه بندی انرژی A و باالتر در ساختمان های دولتی 
و مسکونی، از همکاری خوب ادارات خبر داد و گفت: در کنار تعدیل مصرف برق، 
تعدادی از ساختمان های دولتی از دیزل ژنراتور و پنل های خورشیدی نیز برای 

تامین برق خود استفاده می کنند. 
وی در ادامه مباحث اصالح الگوی مصرف، گفت: از هموطنان انتظار داریم که با 
رعایت مصرف برق در ساعات پیک، مثل اســتفاده از کولرهای آبی با دور کند و 
استفاده از کولر های گازی با حداکثر 25درجه سانتیگراد و همچنین به کارگیری 
وسایل برقی پر مصرف خود از ســاعت 11 شب تا 11 صبح،عالوه بر صرفه جویی 

اقتصادی، فشار کمتری به شبکه های توزیع تحمیل شود.
مومنیان درباره چگونگی تامین سوخت )گازوئیل( دیزل ژنراتورهای اضطراری 
گفت: این موضوع نیاز به همکاری بیشتر شرکت نفت برای اختصاص سوخت 
دارد . البته هر شرکت و سازمانی که متقاضی گازوئیل باشد، شرکت توزیع برق 
استان آمادگی همکاری و معرفی به شرکت پاالیش نفت را دارد و امیدواریم که 
تا قبل از شروع فصل گرما، تسهیالتی به وجود آید تا بتوانیم سوخت موردنیاز را 
تامین و تحویل دهیم. رییس گروه مدیریت بحران و پدافندغیرعامل شــرکت 
توزیع برق استان اصفهان از فعالیت و مشــاوره های همکاران واحد مدیریت 
مصرف در ادارات برق شهرستان ها در ارائه راهکارهای مدیریت و کاهش مصرف 
به ادارات و سایر مشترکین خبر داد و گفت: الزم است با عزم و اراده ملی برای گذر 
از پیک تابستان، الگوی کاهش مصرف را به طور جدی دنبال کنیم تا مشترکان 

دچار مشکالتی به لحاظ خاموشی های ناخواسته نشوند.

نماینده مردم نائین و خورو بیابانک در مجلس شــورای اســالمی در دیدار با 
مدیرعامل آبفای اصفهان خواستار تامین پایدار آب شرب در شهرها و روستاهای 

شهرستان های نائین و خور و بیابانک شد.
الهام آزاد با بیان این که در دهه اخیر شــاهد  افزایش ســطح خدمات آبفا در 
دل کویر بوده ایم،  تصریح کرد: طی دهه اخیر به رغم وقوع خشکســالی های 
مستمر، آب شرب ساکنان کویر تامین شده اســت اما مردم این    شهرستان 
ها خواستار دسترسی به آب شرب پایدار در شــهرها و روستاهای نائین و خور 
و بیابانک هستند.وی با اشاره به تامین آب شرب شهرک صنعتی نائین گفت:  
فعالیت شهرک صنعتی نائین موجب اشــتغال زایی مطلوبی در منطقه شده و 
اگر تدابیری جهت تامین آب شرب برخی از واحدهای صنعتی در این شهرک 
شــود، تاثیر بســزایی در  افزایش رضایت مندی فعاالن صنعتــی دارد.آزاد در 
خصوص تامین آب شرب روستاها در نایین و خور و بیابانک اظهار داشت:  برخی 
از روستاها درخور و بیابانک دارای  زیرســاخت های الزم برای آبرسانی پایدار 

نیستند و الزم است که شرکت آب و فاضالب استان تدابیر الزم را در این زمینه 
اتخاذ کند.نماینده مردم نائین و خور و بیابانک در مجلس شــورای اسالمی از 
اجرای شبکه فاضالب در بافران نایین تشکر کرد و گفت: یکی از مطالبات مردم 
خور نیز برخورداری از شبکه فاضالب است که انتظار می رود این طرح در آینده 

ای نزدیک عملیاتی شود.
در ادامه مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: در چند سال اخیر 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان به رغم تنگناهای مالی و محدودیت منابع 
آبی، آب شرب و بهداشت پایدار در شهرها و روستاها را تامین کرده است.هاشم 
امینی گفت: امسال با وجود تنش آبی دراستان تمام تالش ها در زمینه تامین و 
توزیع آب شرب مورد نیاز شهرها و روستاها اندیشیده شده است.وی به اجرای 
شبکه فاضالب در شهر خور اشاره کرد و بیان داشــت: فاز اول مطالعات اجرای 
شــبکه فاضالب در خور به پایان رسیده اســت و پس از پایان طرح مطالعاتی، 

اجرای شبکه فاضالب دراین منطقه در دستور کار قرار می گیرد.

این روزها بــا افزایش تعــداد مبتالیان به کرونــا در ایران، 
احتمال این که در دوستان و آشــنایان افرادی را بشناسیم 
که در بستر بیماری هستند، بیشتر از قبل است. اما آیا تا به 
حال فکر کرده اید در این تماس های تلفنی، چه جمالتی را 
نباید به زبان بیاوریم؟ بیان برخی جمالت و عبارات می توانند 
احساسات ناخوشــایندی را در فرد مقابل ما ایجاد کنند. در 
شرایطی که تماس تلفنی ما به منظور احوال پرسی و نمایش 
محبت اســت، بیان این جمالت نقض غرض محســوب 

می شود، پس بهتر است آن ها را به زبان نیاورید.
 تقصیر خودت بود، رعایت نکــردی: بیان هر جمله ای که به 
نوعی در زمینه اثبات کوتاهی فرد در مراقبت از خود اســت، 
نه تنها کمکی به بیمار کرونایــی نمی کند که می تواند باعث 
دلخوری، عصبانیت یا گاهی ایجاد احساس گناه در او شود. 
احساســات ناخوشــایندی که در پی چنین جمالتی ایجاد 
می شــود، آرامش بیمار را کاهش می دهد و کمکی به حال 

فعلی او نخواهد کرد.
استرس نداشته نباش: توجه داشته باشــید اگر قرار باشد 
با فرد بیماری روزی پنج شش نفر تماس بگیرند و بگویند 
نگران نباش، نتیجه ایجاد نگرانی در اوست چرا که می تواند 

این تصور را ایجاد کند که موضوع به مرحله  خطرناکی رسیده 
که این همه آدم اصرار دارند بگویند باید آرام باشم. به صورت 
کلی بیان چنیــن جمله ای غالبا خاصیت آرامش بخشــی 

ندارد.
حاال حالت اون قدرها هم بد نیست: اگر فرد مبتال به کرونا، 
از حال خودش شکایتی دارد، به حرف هایش گوش دهید 
و در مقابل از بیان جمالتی که به نوعی تجربه او را زیر سوال 
می برد، خودداری کنید. زیر ســوال بردن تجربه فرد بیمار، 

احساس ناخوشایندی را در او ایجاد می کند.
حالت رو به بهبوده دیگه: اگر از پرونده پزشــکی فرد مبتال 
اطالعات دقیقی نداریم، بهتر است درخصوص وضعیت او 
تا حد امکان اظهارنظر نکنیم. گاهــی اوقات اظهارنظرهای 
اشتباه اطرافیان باعث می شــود، بیمار دستورات پزشک را 
به خوبی رعایت نکند یا برعکس دچار وسواس شود و حتی 
اعتماد خود به پزشک را از دســت بدهد. پس تا حد امکان 
شنونده باشیم و درباره موضوعاتی که اشراف کامل بر آن ها 

نداریم، صحبت نکنیم.
حاال ریه هات چقدر درگیر شده؟: بهتر است اگر بیمار تمایلی 
به صحبت درباره جزئیات شــرایط خودش نــدارد، ما هم 

سوالی از او نکنیم. ســوال درخصوص درصد درگیری ریه، 
سطح اکسیژن خون، میزان تب و ... می تواند باعث اضطراب 
بیمار شود. در عین حال که این موارد جدای از ارضای حس 
کنجکاوی ما، کاربرد دیگری هم نــدارد و برای ما هم مفید 

نیستند.
بی خیال احوال پرسی نشوید: آخرین واکنشی که در برابر بیمار 
شدن دوستان و آشنایان بهتر است نداشته باشیم، سکوت 
است. سکوت می تواند به عنوان بی توجهی تفسیر شود. اگر 
تمایلی به تماس تلفنی نداریــد، در عوض می توانید پیامی 

محبت آمیز بفرستید و برای فرد بیمار آرزوی بهبود کنید.
اتفاقی اســت که افتاده، انرژی ات رو بگذار روی استراحت: 
هرچند تا پیش از ابتال، نباید موضــوع کرونا را عادی در نظر 
بگیریم، بعد از ابتال برعکس بهتر است آن را عادی توصیف 
کنیم. دلیل آن هم قابل حدس است. عادی سازی ابتال به 
کرونا، برای بیماری که در قرنطینه اســت یا در بیمارستان 
بســتری اســت، می تواند باعث شــود تا باری از دوش او 
برداشته شده و استرس او کاهش پیدا کند. البته توجه کنید 
که در عادی سازی کرونا نباید زیاده روی کرد  چرا که می تواند 

باعث کم توجهی به توصیه های پزشکی شود.

آشپزی

قیمه  نثار
مواد الزم: گوشت مغز ران گوسفندی 500 گرم،برنج6 پیمانه،زرشک 

2 قاشق غذاخوری،شکر یک قاشق  غذاخوری،پیاز داغ 2 قاشق  
غذاخوری،رب گوجه  فرنگی یک قاشق  غذاخوری،خالل پرتقال شیرین شده 
یک قاشق  غذاخوری،خالل بادام یک قاشق  غذاخوری،خالل پسته یک قاشق  

غذاخوری،گالب یک قاشق  غذاخوری،دارچین، هل، زیره یک قاشق  غذاخوری،کره 100 
گرم،زعفران آب گرفته غلیظ یک قاشق  غذاخوری،نمک، فلفل، زردچوبه به میزان الزم

طرز تهیه: برنج را از قبل خیس کرده و دم کنید.گوشت را به صورت قیمه  ای خرد کنید و با پیاز 
داغ، رب گوجه فرنگی، فلفل سیاه، زردچوبه و کمی روغن تفت دهید.مواد فوق را با 2 پیمانه آب 
روی حرارت قرار دهید و حدود یک ساعت بعد، نیمی از خالل بادام خیس خورده را به گوشت 
اضافه کنید تا گوشت کامال مغز پخت شود.بقیه خالل بادام خیس خورده را در کمی کره تفت 
دهید.زرشک خیس خورده را با کمی کره تفت بدهید، شکر را روی آن بریزید .یک پیمانه 

از برنج را که دم کشیده است با زعفران ترکیب کرده و برنج زعفرانی را آماده کنید.
برنج گرم را داخل قالب میان تهی و با قاشق خوب فشار دهید تا برنج به فرم قالب 

در آید.در قسمت میان تهی، قیمه پخته به همراه خالل بادام را بریزید و 
روی آن را با نوارهای برنج زعفرانی، زرشک، خالل پسته، خالل 

بادام و خالل پرتقال شیرین شده تزیین کنید.

آداب احوال پرسی تلفنی از مبتالیان به کرونا

»مست عشق« از دست ایران خارج شد »کودک شو« به مرحله فینال رسید
در حالی که از چندی پیش خبری مبنی بر فروخته شدن سریال »مست 
عشق« تولید مشترک ایران و ترکیه با موضوع تاریخی موالنا و شمس 
به شبکه ماهواره ای انتشار یافت، باالخره شبکه پخش کننده این 
مجموعه مشخص شد.پخش انحصاری و اختصاصی سریال 
جنجالی و پر ستاره »مست عشق« به شبکه ICC رسیده است.شهاب 
حسینی، پارسا پیروزفر، ابراهیم چلیک کول، هانده ارچل، سلما ارگچ، بنسو 
سورال، بوران کوزوم،  حسام منظور بازیگران فیلم »مست عشق« هستند.

 تهیه کننده مسابقه »کودک شو« از پخش آخرین قسمت برنامه در سری 
چهارم در سه شنبه 21 اردیبهشت)امروز( خبر داد. رضا نصیری با بیان 
اینکه در این فصل 360 خانواده به همراه فرزندان خود حضور داشتند با 
اشاره به شرایط سخت تولید و رعایت پروتکل های بهداشتی در هنگام 
ضبط برنامه افزود: در این فصل با وجود شیوع کرونا و توجه به سالمتی 
خانواده های شــرکت کننده و عوامل تولید، 205 قســمت بدون حضور 
تماشاگر ضبط و روی آنتن شبکه نسیم رفت.

در دیدار نماینده نائین وخور و بیابانک با مدیرعامل آبفای استان اصفهان مطرح شد:

ارتقای خدمات آبفا در شهرستان های نائین و خورو بیابانک


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

