
نزدیک به 400 حلقه چاه غیر مجاز در استان اصفهان مشغول به فعالیت  هستند؛

معضل ماندگار برداشت ها!
3

 مبارزه 00 4 میلیون تومانی با موش های شهر!
معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان از اقدامات شهرداری جهت  کنترل و مقابله با حیوانات موذی خبر  داد؛

7

 تعطیلی جایگاه های
  »سی ان جی« اصفهان 
جهت استانداردسازی 

صورت گرفته است

سنگین ترین شکست تاریخی 
فدراسیون فوتبال چگونه رقم خورد؟

غرامت 6/2 میلیون 
یورویی

توزیع 60 هزار بسته 
 معیشتی و لوازم التحریر 

در طرح »مواسات 
حسینی« در اصفهان

3

7

6 7

مدیر عامل سازمان نوسازی و بهسازی 
شهرداری اصفهان خبر داد:

 اجرای ۳۵ پروژه نوسازی
 و بهسازی تا پایان سال 

7

رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندی 
شهرداری اصفهان:

۳00 تابلوی شهری اصفهان 
رنگ محرم به خود گرفت

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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8 صفحه
قیمت: 1000 تومان

7

تامین سنگ 
آهن درشت 
دانه داخلی؛ 
گلوگاه ذوب 
آهن اصفهان

8

شهرداری 
از طرح 

»خادم یاران 
شهدا« حمایت 

می کند

آگهی حراج شرکت ارتباطات زیر ساخت
فروش 322 قلم لوازم و تجهیزات مخابراتی خارج از رده و اسقاط استان اصفهان

حراج آنالین شماره 3099001022000003 سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

شــرکت ارتباطات زیر ســاخت در نظر دارد 322 قلم تجهیزات فنــی مخابراتی اســقاط و خــارج از رده موجود در 
اســتان اصفهان را از طریــق حراج عمومی بفروش برســاند. خریــداران می بایســت جهت ثبت نام در ســامانه و 

 دریافت گواهی امضــاء الکترونیکی با مرکز تمــاس 41934 )تهران( تماس حاصل نمایند و یــا به آدرس اینترنتی

 www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

  زمان انتشار در سامانه : از ساعت 8 روز شنبه مورخ 99/06/01 تا ساعت 11 روز چهارشنبه مورخ 99/06/05 می باشد.

  نحوه بازدید از اقالم: شرکت کنندگان می بایست از ساعت 8/30 روز شنبه مورخ 99/06/01 تا ساعت 14 روز سه شنبه 

مورخ 99/06/04 به نشانی: اصفهان، خیابان بزرگمهر، انتهای خیابان بیسیم شــرقی مرکز مایکروویوبیسیم )تلفن 

هماهنگی: 03132231030 اصفهان و 09132289793 آقای تقیان( مراجعه تا هماهنگی های الزم جهت بازدید فرد 

معرفی شده و یک نفر همراه از اقالم مورد مزایده انجام گردد.

  تضمین شرکت در حراج: تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مبلغ 100/000/000 ریال )یکصد میلیون ریال( می باشد 
 که می بایست توسط مزایده گران در زمان شــرکت در حراج بصورت آنالین به حساب شــرکت ارتباطات زیرساخت

 واریز نمایند.

  زمان و مکان برگزاری حراج: از ساعت 10 تا ساعت 11 روز چهارشنبه مورخ 99/06/05 بصورت آنالین از طریق سامانه 
ستاد می باشد.

  شرایط عمومی
- شرکت در مزایده و تسلیم پیشنهاد به منزله سند قبول کلیه مفاد اسناد مزایده می باشد لذا برنده مزایده مکلف است 

پس از اعالم مجری مزایده از طریق سامانه ســتاد، حداکثر ظرف مدت هفت روز، کل وجه مبلغ پیشنهادی بعالوه 9 

درصد مالیات بر ارزش افزوده به حساب شرکت ارتباطات زیر ساخت واریز نماید و ظرف هفت روز کاری پس از صدور 

حواله انبار نسبت به خروج آن از انبار این شرکت اقدام نماید. در غیر این صورت چنانچه برنده از پرداخت وجه مذکور 

و خروج اقالم مزایده از انبار در مهلت های تعیین شده به هر علت عدول نماید، کل مبلغ واریزی و تضمین وی به نفع 

شرکت ارتباطات زیر ساخت ضبط می گردد و مزایده گر حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب می نماید. 

- بدیهی است متعاقبًا بعد از خروج اقالم مزایده، تسویه حساب نهایی انجام می گردد و همچنین تضمین برنده مزایده 

پس از اخذ مجوزهای الزم به وی مسترد می گردد.

- ضمنًا مزایده گران جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند به ســایت WWW.TIC.IR مراجعه و یا با شماره تلفن 

88112154 )تهران( تماس حاصل نمایند.

شرکت ارتباطات زیر ساختم الف : 950425
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بررسی طرح شکایت از دولت ترامپ در ۷ ایالت 
هفت ایالت آمریکا در حال بررسی طرح شکایتی از دولت دونالد ترامپ هستند تا مانع فشار کاخ 
سفید برای کاهش ظرفیت سرویس پســتی این کشــور در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
شوند.شش ایالت ویرجینیا، پنسیلوانیا، مینه سوتا، ماساچوست، واشنگتن و کارولینای شمالی 
در حال مذاکــره درمورد بهترین راه برای شــکایت از دولــت ترامپ هســتند.هدف از این اقدام، 
جلوگیری از تغییرات عملیاتی یا محدودیت های بودجه ای اســت که می تواند بر نتیجه انتخابات 
ریاســت جمهوری ۲۰۲۰ تاثیر گذارد.در بین ایالت های نام برده، تنها ایالت ماساچوست فرماندار 
جمهوریخواه دارد، در حالی که پنج ایالت دیگر در کنترل دموکرات هاســت.دو ایالت پنسیلوانیا و 
کارولینای شمالی در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ به ترامپ رای دادند در حالی که چهار ایالت 
دیگر از هیالری کلینتون، رقیب دموکرات وی حمایت کردند.روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که 
نیویورک نیز جزو ایالت هایی است که اقدام قانونی علیه دولت ترامپ را مورد بررسی قرار می دهد.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده که انتقادها از مخالفت ترامپ با افزایش بودجه سرویس پستی 
آمریکا باال گرفته است.

»لوکاشنکو« آماده تسلیم قدرت پس از رفراندوم است
رییس جمهور بالروس گفت، آماده برگزاری انتخابات مجدد و تســلیم قدرت پس از برگزاری یک 
رفراندوم قانون اساسی است، تالشــی که به گفته برخی برای آرام کردن موج اعتراضات مردمی و 
اعتصاب ها در کشور پس از اعالم نتایج انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفته است.با این حال 
او پیشنهاد تغییر قانون اساسی را داد، نوعی کوتاه آمدن آشــکار که به نظر نمی رسد معترضانی را 
که خواهان رفتن او از قدرت هســتند، راضی کند.لوکاشــنکو گفت: ما تغییرات را به رفراندوم می 
گذاریم و من قدرت خود را تحویل خواهم داد؛ اما نه تحت فشــار یا بــه خاطر اعتراضات خیابانی. 
وی تاکید کرد: بله، من قدیس نیستم شما طرف خشــن مرا نیز دیده اید. من جاودانه نیستم؛ اما 
اگر شما نخستین رییس جمهوری را به پایین بکشید، به همراه آن کشورهای همسایه و همه چیز 
را به پایین کشیده اید.« لوکاشنکو  ادامه داد  که تسلیم فشارهای خیابانی نمی شود.وی گفت، اگر 
مردم می خواهند، انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری پس از رفراندوم قابل برگزاری خواهد بود.

بازداشت گسترده مخالفان سازش در امارات
منابع خبری از بازداشت مخالفان عادی سازی روابط میان رژیم صهیونیستی و امارات در این کشور 
خبر می دهند.به نوشــته وبگاه یونیوز، نیروهای امنیتی اماراتی دو تبعه اردنی، دو تبعه فلسطینی، 
دو اماراتی و یک فرد دیگر را که تابعیت او هنوز مشخص نیســت، بازداشت کرده اند.اعالم سازش 
میان ابوظبی و تل آویو، تا کنون اعتراض بسیاری از نهادها و سازمان های مردمی و برخی کشورهای 
اسالمی را برانگیخته است. در این خصوص تمامی گروه های فلسطینی از فتح و حماس به شدت 
به این اقدام ابوظبی اعتراض کرده و »صائب عریقات«  دبیرکل کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش 

فلسطین گفته است که اتحادیه عرب باید اقدام امارات را محکوم کند.

وضعیت فوق العاده در بیروت تا یک ماه دیگر تمدید شد
حالت فوق العاده در بیروت، پایتخت لبنان تا یک ماه دیگر تمدید شد.شبکه المیادین از تمدید حالت 
فوق العاده در پایتخت لبنان تا هجدهم سپتامبر آتی)۲8 شهریور ماه( خبر داد.پارلمان لبنان چند  روز 
پیش در نخستین جلسه خود از زمان انفجار مهیب بیروت به اعالم حالت فوق العاده در بیروت رای داد.

دولت لبنان پیش از آن در پی انفجار بیروت، وضعیت اضطراری به مدت دو هفته تا ۱8 اگوست را بدون 
تصویب آن در پارلمان اعالم کرد. بر اساس قانون اساسی لبنان، حالت فوق العاده هشت روز است و در 

صورت فراتر رفتن از این مدت باید موافقت پارلمان در این زمینه کسب شود.

تالش های گسترده آمریکا علیه ایران می تواند برای همیشه نظم جهانی را بر هم بزند؛

اسنپ بک و ریسک آمریکا با قواعد جهانی
کارشناسان روابط بین الملل پیش بینی  علیرضا کریمیان
می کنند که در هفتــه ها و ماه های آینده 
روابط میان ایران و آمریکا و جدال بر سر آن در جامعه جهانی، تاثیرات 
غیر قابل انکار و ماندگاری در قوانیــن و رویدادهای بین المللی باقی 
خواهد گذاشت. این مسئله وقتی جدی تر خواهد شد که آمریکا به هر 
نحو حتی اعمال قدرت و نفوذ آشکار تالش کند تا سیستم اسنپ بک 
را به رغم بیرون رفتن از برجام فعال و ایران را تحت فشــار قرار دهد و 
حتی تا آســتانه درگیری نظامی با کشورمان پیش برود. فعال سازی 
مکانیسم ماشه، یک روند بسیار پیچیده و پرچالش است؛ کشور های 
های ایران، روسیه، چین و اتحادیه اروپا می گویند که آمریکا به خاطر 

خروج از برجام، دیگر حق استفاده از مکانیسم ماشه را ندارد.
اما آمریکا اصــرار می کند که با وجــود خروج از برجام هنــوز اختیار 
قانونی برای استفاده از مکانیسم ماشه را دارد. مکانیسم ماشه اشاره 
به بازگشــت خودکار تحریم ها دارد که باید توســط یکی از طرف های 
مشارکت کننده در توافق هســته ای فعال شود؛ اما چون دولت ترامپ 
هنگام خروج از برجام در متــن بیانیه مطبوعاتی اش از عبارت »پایان 
دادن به مشــارکت آمریکا در برجام« اســتفاده کرد در عمل به لحاظ 
قانونی و حقوقی حقی برای اســتفاده از مفاد برجــام علیه یک عضو 
ندارد چرا که به طور کامل از این توافق خارج شده و جای نام آمریکا در 
این توافق خالی است. دولت ترامپ هر استداللی که بخواهد می تواند 
داشته باشد؛ اما به نظر می رسد که استدالل هایش بنیانی لرزان دارد 
و به آنها برای اســتفاده از مفاد اجرای مکانیسم ماشه کمکی نخواهد 
کرد.آمریکا هنوز به طور رســمی اعــالم نکرده که آیا از این ســازوکار 
استفاده می کند یا نه؛ اما مقامات سابق دولت ترامپ و نیز کارشناسان 
اندیشکده ای نزدیک به وزارت خارجه آمریکا، راهکار دیگری را مطرح 
کرده اند که از کمیسیون مشترک نمی گذرد بلکه به قطعنامه ۲۲۳۱ که 

در تایید برجام صادر شد، استناد می کند.
در این قطعنامه دو پارگراف وجود دارد که سازوکار بازگشت تحریم ها 
را به طور مبهم توضیح داده است. بر اساس مفاد قطعنامه ۲۲۳۱، اگر 
شورای امنیت شکایتی از یکی از طرف های برجام درباره »عدم اجرای 
چشمگیر« تعهدات برجامی طرف دیگری دریافت کند، باید ظرف ۳۰ 
روز درباره این شکایت تصمیم گیری کند، اگر هم تصمیمی نگیرد، بعد 
از انقضای این مهلت، تحریم ها بازخواهند گشــت.آمریکا با دور زدن 
کمیسیون مشترک، دنبال استفاده از این قطعنامه برای فعال سازی 
مکانیسم ماشــه اســت. طرف های باقی مانده در برجام، می گویند 
آمریکا به دلیل خروج از برجام حق اســتفاده از این قطعنامه را ندارد. 

اما آمریکا ادعا می کند که از برجام خارج شده، ولی به عنوان عضوی 
از شــورای امنیت که قطعنامه ۲۲۳۱ را صادر کرده می تواند مکانیسم 
ماشه را فعال کند.متن مبهم قطعنامه نیز به این ادعای آمریکا کمک 
کرده است. در قطعنامه عبارت »کشور مشارکت کننده در برجام« قید 
شــده که حق دارد از عدم پایبندی عضو دیگر برجام به شورای امنیت 
شکایت می کند. این عبارت مشخص نکرده که کشور مشارکت کننده 
به معنای عضو مســتمر برجام است یا اینکه در شــکل گیری برجام 
مشارکت کرده است. با اســتناد به همین عبارت، ظاهرا آمریکا قصد 
دارد که در ابتدا یک شــکایت نامه علیه ایران به شورای امنیت بدهد و 

فرآیند ۳۰ روزه را آغاز کند. 
به لحاظ تئوریک تالش آمریکا برای فعال کردن مکانیسم ماشه شاید 
امکان پذیر اســت؛ اما قطعا با مخالفت جدی چین و روسیه و حتی 
کشورهای اروپایی و دیگر اعضای شورای امنیت مواجه خواهد شد چرا 
که از نظر اروپایی ها و چین و روسیه، آمریکا در پی »کشتن« برجام 
است و آنها نمی خواهند اجازه دهند این اتفاق روی دهد.کارشناسان 

خارجی بر این نظرند که این اقدام آمریکا خالف قوانین منشــور ملل 
متحد است و جلوه خوبی برای آمریکا ندارد و در نهایت به بحث های 
توفانی و طوالنی در شورای امنیت منجر خواهد شد.شاید آمریکا بتواند 
این مکانیسم را فعال کند و تحریم های شورای امنیت باز گردد؛ اما در 
عمل کشورها با این مسئله همراهی نمی کنند به ویژه احتمال این که 
چین و روسیه ، اقدام به فروش ســالح به ایران کنند، وجود دارد و به 
این شکل دیگر اعتباری برای آمریکا باقی نمی ماند و از سویی اعتبار 
شورای امنیت به شــدت متزلزل خواهد شــد. این روند می تواند به 
درگیری بیشتر چین و روسیه با آمریکا بینجامد و در نهایت آمریکا در 
هدفی که دنبال می کند، موفق نخواهد شد. نکته قابل توجه در شرایط 
فعلی این است که آمریکا اقداماتش علیه ایران، برجام و نیز در موارد 
دیگر از جمله مسئله فلسطین و مســائل منطقه را در راستای نظم و 
امنیت بین الملل تعریف و تفســیر می کند؛ اما کشورهای دیگر کامال 
این اقدامات را بر هم زننده این دو مولفه در سطح منطقه و بین الملل 

ارزیابی می کنند. 

وزارت خارجه کره جنوبی با اعالم خبر برگزاری اولین 
نشست مجازی کارگروه تجارت بشردوستانه با تهران، 
گفت قرار اســت درباره اقــالم دارای اولویت جهت 
صادرات به ایران و دســتورالعمل های تجاری بحث 
شود.به نوشته خبرگزاری »یونهاپ«، این وزارتخانه با 
صدور بیانیه ای اعالم کرد که هیئت های ایرانی و کره ای 
طی نشست ویدئوکنفرانســی، اولین جلسه کارگروه 
برای مباحثه درباره توســعه تجارت بشردوســتانه را 
برگزار می کنند.در بیانیه وزارت خارجه کره جنوبی آمده 
است: »دولت ما به همکاری های روان در سازمان های 
مرتبط و مشــورت های فعال با ایران جهت حمایت 
از شــرکت های ما که خواهان ورود به بازار ایران برای 

]تامین[ اقالم بشردوســتانه ماننــد دارو و تجهیزات 
پزشــکی را دارند، ادامه می دهد«.به نوشته یونهاپ، 
مقامات کره جنوبــی از وزارتخانه هــای امور خارجه، 
بهداشت، دارایی و صنعت به همراه دیگر سازمان های 
مرتبط در این نشســت مشــترک با ایران شــرکت 
می کنند.در تاریخ دوازدهم مــرداد بود که خبرگزاری 
یونهاپ به نقل از یک منبع مطلع مدعی شد که ایران 
و کره جنوبی برای راه اندازی کارگروهی جهت توسعه 
تجارت بشردوستانه بین دو کشور به توافق رسیده اند. 
این خبرگزاری همچنین اذعان کرد که دارایی ایران در 
دو بانک کره جنوبی مجموعا به ارزش ۷ میلیارد دالر 
از ماه سپتامبر سال ۲۰۱۹ به بهانه تحریم های آمریکا 

بر واردات نفت ایران توسط سئول، بلوکه شده است.
یونهاپ هفته قبل گزارش کرده بود معاون وزیر خارجه 
کره جنوبی در امور اقتصادی ریاســت طرف کره ای را 
در این جلسه که قرار است با شــرکت مقامات سایر 
وزارتخانه ها و آژانس های تجاری این کشور برگزار شود، 
برعهده خواهد داشت. »محمدرضا شانه ساز« رییس 
سازمان غذا و داروی ایران و مقامات بانک مرکزی از 

طرف ایران در این جلسه حضور خواهند داشت.

وزارت خارجه کره جنوبی: 

اولین نشست کارگروه تجارت بشردوستانه با ایران برگزار می شود

نماینده مســتعفی دولت آمریکا در امور ایران مدعی شــده سیاســت های رییس جمهور کشــورش در قبال ایران موفقیت آمیز بــوده و او احتماال در دور دوم 
ریاست جمهوری خود با ایران به توافق می رسد.»برایان هوک«، نماینده مستعفی دولت آمریکا در امور ایران در مصاحبه با شبکه »فاکس بیزنس« در مورد توافق 
شکل گرفته بین امارات و رژیم صهیونیستی و همچنین رویکرد دولت آمریکا در قبال ایران اظهار نظر کرد. هوک با اشاره به توافق میان امارات و رژیم صهیونیستی 
مدعی شد که ترامپ در این خصوص تاریخ ساز شده است. وی گفت: »بعد از سال ۱۹۹۴، ترامپ اولین رییس جمهوری  است که موفق به انجام این کار شد. در 
طول این زمان، افرادی تالش کردند این کار را انجام دهند و موفق نشدند اما رییس جمهور )ترامپ( موفق به انجام آن شد.« هوک در ادامه گفت، آمریکا خواستار 
تقویت روابط دفاعی خود با امارات است تا تضمین کند این کشور در برابر تهدیدات ایران در امان است. وی همچنین در مورد سیاست فشار حداکثری آمریکا علیه 
ایران مدعی شد: »ایران در تاریخ ۴۱ ساله خود با بدترین بحران اقتصادی روبه رو بوده و نایبان این کشور بسیار تضعیف شده اند. آنها پولی که قبال در اختیار داشتند 
تا برای عملیات های تروریستی خود بودجه رسانی کنند را دیگر ندارند و این به دلیل سیاست موفق فشار حداکثری آمریکا بوده است.« هوک در ادامه ادعا کرد 
که ترامپ سیاست بازدارندگی را علیه ایران بازگردانده است. وی گفت: »او )ترامپ(، رییس جمهوری است که خط قرمز های خود را تحمیل می کند و این مسئله 

وظیفه من به عنوان یک دیپلمات را بسیار آسان تر می سازد.« 

خبر روزادعای »هوک« درباره توافق ترامپ با ایران

 انتصاب نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان 
با حکم رهبر انقالب

 حضــرت آیت ا...خامنه ای در حکمی حجت االســالم حاج شــیخ عباســعلی ســلیمانی را به 
نمایندگی ولی فقیه و امامت جمعه کاشــان منصوب کردند.در حکم رهبر انقالب اســالمی آمده 
اســت: اکنون با پایان یافتن مســئولیت عالم مجاهد جناب حجت االســالم والمسلمین آقای 
نمازی دامت توفیقاته و با تشــکر از فعالیت های علمی و اجتماعی ایشــان در دوران اشتغال در 
کاشــان، جنابعالی را به امامت جمعه  کاشــان و نمایندگی خود در آن منطقــه منصوب می کنم.

کاشــان عالوه بر افتخارات تاریخی و پرورش برجســتگان علمی و چهره هــای کم نظیر در فقه و 
حدیث و علوم عقلی و ادبیات و اخالق که بحق مایه  مباهات اســت، در دوران کنونی و در حوادث 
مهم انقالب و نظام اســالمی نیز مجاهدت مردمی و وفاداری به آرمان هــا را به حد نصاب کامل 
رسانیده است. مردم عزیز و با ایمان و انقالبی کاشان در همه  صحنه های خدمت و تالش حضور 
داشته و به وظایف دینی و انقالبی خود جامه  عمل پوشــانده اند.انتظار می رود جنابعالی با همه  
توان در خدمات دینی و اجتماعی حضور یافته و ســلوک مردمی با همه  قشــرها به ویژه جوانان 
و تکریم خانواده های معظم شــهیدان و ایثارگران را ممشــای همیشــگی خود قرار دهید. غنی 
 ســاختن محتوای خطبه های نماز جمعه با معــارف دینی و هدایت های سیاســی توصیه  دیگر

 اینجانب است.

درخواست مهم وزیر دفاع از مجلس جدید
وزیر دفــاع گفت: چنانچه مجلــس ردیف بودجه مســتقلی برای تحقیقات دفاعــی پیش بینی 
کند قطعا دســت جمهوری اســالمی را در دســتیابی به فناوری های نوظهور و متعاقبــا مقابله و 
پاســخ به چنین تهدیداتی بازتر خواهد گذاشــت.امیر ســرتیپ حاتمی پس از بازدید نمایندگان 
مجلس از نمایشــگاه دســتاوردهای دفاعی در نشســت با اعضای کمیســیون امنیــت ملی و 
سیاســت خارجی مجلس شــورای اســالمی اظهار کرد: وزارت دفــاع در تعامــل و هماهنگی با 
مجلس شورای اسالمی به خصوص کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس توانسته 
اســت راهبردهای وزارت دفاع در راســتای تقویت امنیت ملــی و حفظ قــدرت بازدارندگی  را به 
خوبی پیش ببرد.امیر ســرتیپ حاتمی با بیان اینکــه به جهت وجود زیر ســاخت های مختلف 
مشــکلی در تولید تســلیحات راهبردی و محصول نداریم، تصریح کــرد: چنانچه مجلس ردیف 
بودجه مســتقلی بــرای تحقیقات دفاعــی پیش بینــی کند، قطعا دســت جمهوری اســالمی 
 را در دســتیابی به فنــاوری های نوظهــور و متعاقبا مقابله و پاســخ بــه چنیــن تهدیداتی بازتر 

خواهد گذاشت.

روسیه بر پیشنهاد خود مبنی بر نشست با ایران تاکید کرد
معاون وزیر خارجه روســیه اعالم کرد که هنوز پیشنهاد رییس جمهور این کشــور درباره برگزاری 
کنفرانس درباره خلیج فارس و ایران روی میز قرار دارد.»سرگئی ریابکوف« تاکید کرد که پیشنهاد 
»والدیمیر پوتین« رییس جمهور روســیه برای برگزاری کنفرانسی مجازی میان سران کشورهای 
شورای امنیت سازمان ملل به همراه ایران و آلمان برای بحث درباره خلیج فارس و ایران همچنان 
روی میز باقی مانده است.وی در پاسخ به سوالی در این باره که با وجود مخالفت آمریکا، آیا هنوز 
ابتکار روسیه درباره ایران بر روی میز قرار دارد، گفت: »بله، البته«.کاخ کرملین روسیه روز جمعه در 
بیانیه ای از خواسته پوتین برای برگزاری یک نشست آنالین با حضور پنج عضو دائم شورای امنیت و 
آلمان و ایران خبر داد.پوتین در بیانیه خود تصریح کرد: »بحث درباره موضوع ایران در شورای امنیت 
سازمان ملل بسیار پرتنش شده و تنش ها همچنان رو به افزایش است. اتهامات بی اساسی علیه 
ایران مطرح می شــود. پیش نویس قطعنامه ها با هدف از بین بردن مصوبات متفق القول پیشین 

شورای امنیت تهیه می شوند«.

کافه سیاست

 معاون اول رییس جمهور:

قوه قضاییه نسبت به 
اتهامات علیه مسئوالن 

شفاف سازی کند
معاون اول رییس جمهور بــا تاکید بر اینکه 
مبارزه با مفاسد اقتصادی باید بدون اغماض 
و حاشیه سازی های سیاسی و جناحی انجام 
شود، گفت: مبارزه با فســاد اقتصادی هیچ 
تضاد و تعارضی با فعالیت اقتصادی ســالم 
و ســرمایه گذاری اقتصادی در کشور ندارد و 
برای موفقیــت در این زمینه باید از حاشــیه 
سازی های سیاســی و جناحی پرهیز کرد.

اسحاق جهانگیری  ادامه داد: در حال حاضر 
شاهد انتشار اتهامات اقتصادی علیه برخی از 
مسئوالن رده باالی کشور در رسانه های رسمی 
هســتیم که با توجه به حساسیت و اهمیت 
این موضوع، انتظار عمومی این است که قوه 
قضاییه در سریع ترین زمان ممکن نسبت به 
تعیین تکلیف این دست از اتهامات اقدام و در 
مورد اتهامات عنوان شــده شفاف سازی کند 
در غیر این صورت شــاهد شکل گیری باوری 
نادرست در افکار عمومی نسبت به عملکرد و 
سالمت همه مدیران ارشد نظام خواهیم بود.

وی افزود: به نظر ضروری می رســد که قوه 
قضاییه برای پاســخگویی به مطالبه مردم و 
اقناع افکار عمومی نســبت به متخلف بودن 
مسئوالنی که متهم شــده اند یا تبرئه آنها از 
اتهامات مطرح شــده، با فوریت و شجاعت 
شفاف سازی کند. چرا که در غیر این صورت 
سرمایه اجتماعی نظام و اعتماد مردم آسیب 
جدی خواهد دیــد.وی در ادامه بــا تاکید بر 
ضرورت آسیب شناســی و درس آموزی از 
برخی پرونــده های در حال رســیدگی نظیر 
پرونده فردی از مسئولین دفتر یکی از مقامات 
ارشــد نظام، گفت: اعتمــاد زیاد بــه افراد و 
عدم نظارت دقیق می تواند بــه تکرار چنین 
 تخلفات و مفاسدی در دفاتر مسئولین کشور 
منجر شــود. جهانگیری ادامه داد:  مســائل 
اقتصادی کشور نباید بازیچه رفتارهای سیاسی 
شــود و هر گونه اقدامی در این خصوص باید 
منجر به حل مســائل ذی نفعــان و کارگران 

زحمتکش و رونق تولید باشد.

بین الملل

شهرداری بادرود در نظر دارد بر اساس مصوبه شورای اسالمی شهر، طی تشریفات مزایده عمومی و حسب ضوابط و مقررات آیین نامه مالی شهرداری ها،  
یک قطعه زمین به شماره ۳۴8 واقع در شهرک آزادگان با کاربری مسکونی را به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان، اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست 

می گردد از تاریخ ۹۹/۰5/۲8 جهت بازدید از محل مورد نظر و دریافت اسناد شرکت در مزایده به شهرداری مراجعه نمایند.

آگهی مزایده نوبت سوم

مجید صفاری- شهردار بادرودم الف:954380

5 درصد سپرده  قیمت کارشناسیمساحت )متر مربع(شماره قطعه زمینردیف
آدرسشرکت در مزایده

شهرک آزادگان- خیابان عرفان ۴8/۶۰۰/۰۰۰۹ ریال۳/۶۰۰/۰۰۰ ریال۲۷۰ متر مربع۱۳۴8

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

۳- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
۴- برندگان اول و دوم و سوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها 

به ترتیب ضبط خواهد شد.

5- پیشنهاد دهندگان می بایســت 5 درصد مبلغ پایه زمین مورد نظر را تحت عنوان 
سپرده شرکت در مزایده بصورت ضمانت نامه بانکی یا اسناد خزانه و یا فیش نقدی به 
حساب شماره ۱۰۶۶8۲۱۹۰۰۰۱ نزد بانک ملی بادرود واریز و ضمیمه پیشنهاد خویش 

نمایند.
۶- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

چاپ  اول
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مشکالت گسترده فعاالن عرصه گردشگری پس از شیوع کرونا
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی گفت: فعاالن عرصه گردشگری پس از شیوع کرونا 
با مشکالت مختلفی روبه رو شده اند وبا معضل بیکاری و نداشتن درآمد دست و پنجه نرم می کنند.

حسین میرزایی با اشاره به اینکه طی جلسه ای که با فعاالن عرصه گردشگری داشتم، دغدغه های 
آنها را شنیده، دسته بندی کرده و به وزیر ارائه  دادم، اظهار داشت: به وزیر متذکر شدم خطاهایی که 
در گردشگری در اثر تصمیم گیری نادرست در ماجرای کرونا از سال گذشته آغاز شد، منجر به معضل 
گردشگری امروز شده و فردا به بحران در عرصه گردشگری منجر خواهد شدوی با اشاره به ضربه های 
بزرگی که در شیوع کرونا بر پیکر گردشگری کشور وارد آمده است، تصریح کرد: یکی از نکاتی که به 
وزیر میراث فرهنگی و گردشگری یادآور شدم مشکالت گسترده فعاالن عرصه گردشگری است که 
این روزها با معضل بیکاری و نداشتن درآمد دســت و پنجه نرم می کنند و وامی که وزارتخانه برای 
آنها در نظر گرفته، موجب می شــود این افراد تبدیل به بیکاران بدهکار شوند و معضل مازادی برای 
آنها باشد.عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی ابراز داشت: به وزیر میراث فرهنگی و 
گردشگری پیشنهاد دادم مالیات فعاالن عرصه گردشگری بخشیده شود و برای آنها از بانک ها مهلت 
برای پرداخت اقساط وام ها بگیرند. وی اضافه کرد: همچنین باید وزارت میراث فرهنگی گردشگری 
و صنایع دســتی تمهیداتی در نظر بگیرد و به مجلس ارائه بدهد تا ما بتوانیم کمک هایی به صنعت 

گردشگری ارائه کنیم.

رشد 43 درصدی خرید تضمینی گندم از  بهره برداران اصفهانی
مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان گفت:از ابتدای خرداد تاکنون ۱۱۵ هزار تن گندم از 
گندم کاران استان اصفهان خریداری شــده که وزن آن ۴۳ درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال در 
فصل خرید تضمینی است.محسن ضیائی ادامه داد: همزمان با فصل خرید تضمینی این محصول 
اســتراتژیک از ابتدای خرداد تاکنون ۱۱۵ هزار تن گندم از گندم کاران این اســتان خریداری شده 
که وزن آن ۴۳ درصد بیشتر از مدت مشابه پارســال در فصل خرید تضمینی است.ضیائی، ارزش 
گندم های خریداری شــده را دوهزارو ۹۰۰ میلیارد ریال برآورد کرد و افزود: تاکنون حدود دو هزار و 
۵۰۰ میلیارد ریال از مطالبات گندم کاران این استان پرداخت شده است.وی، میانگین تحویل روزانه 
گندم از بهره برداران این استان را هزارو ۳۵۰ تن با نرخ تضمینی هر کیلوگرم ۲۵ هزار ریال بیان کرد و 
گفت: در فصل خرید تضمینی گندم ۹ هزارو ۷۰۰ گندم کار در قالب ۲۳ هزار و ۷۰۰ محموله محصول 

خود را تحویل مراکز خرید دولتی این استان داده اند.

نگرانی های باغداران اصفهانی از شیوع باکتری »آتشک« 
کارشناس مرکز تحقیقات کشــاورزی اصفهان گفت: وجود و تداخل انواع درختان در یک باغ شیوع 
گســترده باکتری »آتشــک« را به دنبال دارد که اکنون باغداران استان از شــیوع آن نگران هستند.
محمد سماواتی اظهارداشــت: حمله باکتری آتشک به باغ های میوه در اســتان اصفهان و از جمله 
سمیرم نگرانی های زیادی را ایجاد کرده است.به گفته وی، سال ۸۵ یکی از اعضای هیئت علمی گروه 
بیماری شناسی گیاهی دانشگاه آزاد  واحد علوم و تحقیقات تهران اعالم کرد فقط استان اصفهان محل 
مناسبی برای تولید سیب است که آن زمان هنوز گزارشی از فعالیت عامل بیماری آتشک در آن ارائه 
نشده بود.این کارشناس بخش تحقیقات کشاورزی ادامه داد: سال ها بعد و در پاییز سال ۱۳۹۷ مدیر 
حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی عنوان کرد که آتشک محصوالت باغی ۶ شهرستان استان اصفهان 
را تهدید می کند.بیماری گیاهی و باکرتریایی آتشک، از مهم ترین بیماری های درختان میوه دانه دار 

)سیب، گالبی و به( و گیاهان خانواده گل سرخیان از جمله انواع گل رز است.
 آتشــک بر اثر عفونت با یک بیمارگر )پاتوژن( رخ می دهد و مرگ سریع برگ، جوانه، شاخه و اندام 
گیاهی از آثار آن است و پیش از مرگ این اندام ها معموال نخست زردی )کلروز( و قهوه ای شدن در 

گیاه دیده می شود.

نزدیک به 400 حلقه چاه غیر مجاز در استان اصفهان مشغول به فعالیت هستند؛

معضل ماندگار  برداشت ها!

وضعیت فرونشست در دشت های مرکزی  مرضیه محب رسول
ایران و به خصوص اصفهان که سال هاست 
درگیر خشکسالی پیشــرونده است، از مرز هشــدار گذشته و در عمل 
خطرآفرین شده؛ اما هنوز هم راه چاره ای عملی برای جلوگیری از فاجعه 
زیســت محیطی اندیشیده نشــده اســت. در کنار کاهش بارش ها، 
حساسیت ها و برخی از واقعیت های اقتصادی کشور مانند بیکاری در 
استان اصفهان، هر سال فشــارها بر دولت برای کمتر شدن نظارت ها 
جهت بهره برداری از آب های زیر زمینی افزایش یافته و در سایه بدتر 
شدن اوضاع و احوال اقتصادی، دولت ها، دست اندرکاران و مسئوالن 
چاره ای ندارند به جز اینکه چشم خود را روی برخی از برداشت های مضر 
به بستر زمین ببندند و کشاورزی همچنان غیر اصولی به کار خود ادامه 
دهد. آمار و ارقام در چهار دهه گذشته نشان می دهد که تعداد چاه های 
ایران حدود ۴۲ سال قبل  ۶۰ هزار حلقه بود؛ اما هم اکنون ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار 
حلقه چاه در کشــور وجود دارد که ۴۰ درصد از آنها غیر مجازند و از این 
تعداد ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار حلقه چاه کشاورزی غیرمجاز در کشور وجود دارد 
که ســاالنه بیش از ۱۰ میلیــارد مترمکعب آب با ایــن چاه ها مصرف 

می شود.
 این حجم از افزایش برداشت ها حال و روز دشت های مرکزی کشور 
را بحرانی ساخته و در این شرایط به رغم اطالع سازمان های مسئولی 

مانند آب منطقه ای از معضل اضافه برداشــت های آبی در استان اما 
آنطور که باید برخوردها  قهری و همه جانبه وجود ندارد. آنگونه که مدیر 
حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان اخیرا گفته است 
در یک ســال اخیر بالغ بر یک هزار و ۲۰۰ حلقه چاه غیرمجاز جدید در 
شهرستان های مختلف استان شناســایی و برای مسدود کردن حدود 
۸۰۰ حلقه اقدام شــد. با این حال این مقام مسئول در مورد ۴۰۰ حلقه 
چاه رها شــده توضیحی نداده اســت. بر اساس اعالم ســازمان آب 
منطقه ای، ساالنه سه میلیارد و ۶۷۰ میلیون متر مکعب از آب های زیر 
زمینی و چاه های این اســتان به صورت مجاز و غیرمجاز اســتخراج و 
کم می شــود. در همین رابطه مدیر حفاظت و بهره برداری شرکت آب 
منطقه ای اصفهان، ســید مهدی میرباقری تصریح کرد : ۳.۳ میلیارد 
متر مکعب از این میــزان را چاه های مجاز اســتان از دل زمین بیرون 
می کشند و ۳۷۰ میلیون متر مکعب  نیز از چاه های غیرمجاز برداشت 
می شود.وی ادامه داد: برای درک بهتر این عدد بزرگ بهتر است اینگونه 
مثال بزنیم که حجم کلی ســد زاینده رود ۱.۴ میلیارد متر مکعب است 
که البته این روزها قسمت اعظم آن خالیست؛ اگر این سد به طور کامل 
پر باشــد بیش از ۲.۵ برابر آن مقدار آبی است که ســاالنه از دل زمین 
استخراج می شود که در حقیقت مقدار بســیار باالیی است.وی گفت: 
در استان اصفهان ۴۰ هزار و ۵۶۶ حلقه چاه مجاز و ۲۱ هزار و ۲۹۷ حلقه 

چاه غیرمجاز وجود دارد که بین ۱۰ تا ۱۱ هزار حلقه آنها فعال است.مدیر 
حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان اضافه کرد: از سال 
۸۴ تاکنون به روش های گوناگون مانند مسدود و پلمب کردن از فعالیت 
۶ هزار و ۵۷۰ حلقه چاه غیرمجاز جلوگیری شــد که حفظ ۲۱۴ میلیون 
متر مکعب آب را در پی داشت.میرباقری، مسدود و پر کردن چاه های 
غیرمجاز را فرآیندی زمان بر و مشــکل برشــمرد و خاطرنشــان کرد: 
همکاری بین نهادها و دســتگاه های مختلف به ویژه نهادهای نظارتی 
و انتظامی ضروری اســت، زیرا مقاومت سودجویانی که سال ها از این 

چاه ها به صورت غیرقانونی برداشت می کنند، باالست.
برداشت ها چه مجاز و چه غیر مجاز از حوزه های آبخوان استان در حالی 
همچنان ادامه دارد که فرونشست زمین در مناطق دشت مهیار شمالی 
به ۵۰ سانتی متر، دشــت دامنه اصفهان ۴۰ ســانتی متر، برخوار ۳۵ 
سانتی متر و گلپایگان ۲۸ ســانتی متر رسیده است و حاال این معضل 
در آستانه پیشروی در داخل شهر اصفهان هم هست و به خطری برای 
میراث فرهنگی اصفهان تبدیل شده است. موضوعی که مسئوالن به آن 
توجهی ندارند این است که باید تا دیر نشده فکری به حال ایجاد توازن 
میان کشاورزی، اشتغال و آب در استان کرد. اگرچه تالش ها و هشدارها  
در حال انجام است؛ اما هیچ کدام به اندازه کافی نتوانسته ترمز نابودی 

منابع طبیعی استان را بکشد.

تعطیلی چند جایگاه ســوخت »ســی ان جی« در 
کالن شــهر اصفهان، انتقادهایی را از ســوی مردم 
به همراه داشــت؛ اما مســئوالن امر تاکیــد کردند 
که این کار برای استانداردســازی انجام شــد و در 
روزهــای آینده تعــدادی از آنها به چرخــه فعالیت 
باز خواهند گشــت. به گفتــه برخی از شــهروندان 
اصفهانی، تعطیلی این جایگاه ها که در نقاط پر تردد 
کالن شهر اصفهان مستقر  هستند، باعث سرگردانی 
مشــتریان آنها به ویژه رانندگان تاکســی ها جهت 

مراجعه بــه جایگاه هــای دیگر و طوالنی تر شــدن 
صف های انتظار شــد.مدیر روابط عمومی شــرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان گفت: 
تعطیلی این جایگاه ها به دستور اداره کل استاندارد 
استان اصفهان صورت گرفت و با مجموعه اقدامات 
انجام شده، دو جایگاه به زودی فعال می شود.بهمن 
علیپور با بیان اینکه هدف اصلی از این اقدام، حفظ 
سالمتی شهروندان بود، افزود: با بازرسی های انجام 
شده و اخذ گواهی های الزم این جایگاه ها به عرصه 
خدمات رسانی برمی گردند. وی با اشــاره به اینکه 
تجهیزات جایگاه های سوخت »سی ان جی« مبتنی 
بر فناوری های روز و ایمن هســتند، خاطرنشــان 
کرد: ۱۶۲ جایگاه سوخت »سی ان جی« در استان 

اصفهان فعال اســت که ۳۵ جایگاه از میان آنها در 
کالن شــهر اصفهان قرار دارد.علیپور به افزایش ۲۰ 
درصدی مصرف سوخت »ســی ان جی« در استان 
اصفهان نسبت به ابتدای سال جاری اشاره و تصریح 
کرد: استقبال مردم از مصرف سوخت »سی ان جی« 
خوب بوده و با توجه به اینکه گازســوز کردن ناوگان 
حمل و نقل عمومی به صورت رایگان انجام می شود، 
مصرف این ســوخت پاک بیشتر شده است.روابط 
عمومی اداره کل استاندارد استان اصفهان نیز اعالم 
کرد که با توجه به اهمیت ایمنی و حفظ جان و مال 
مردم، استانداردسازی جایگاه های سوخت ضروری 
است و پس از استانداردسازی و بازرسی های انجام 

شده مجوز کار به آنها داده می شود.

 تعطیلی جایگاه های »سی ان جی« اصفهان 
جهت استانداردسازی صورت گرفته است

خبر روز

 
از سال ۸4 تاکنون به روش های گوناگون مانند مسدود 
و پلمب کردن از فعالیت ۶ هزار و ۵۷0 حلقه چاه غیرمجاز 
جلوگیری شد که حفظ ۲۱4 میلیون متر مکعب آب را در 

پی داشت

ذخیره 300تن طال و سکه در خانه مردم!
نایب رییس اتحادیه فروشندگان طال و جواهر معتقد است، در حال حاضر بیش از ۳۰۰ تن سکه و 
طالی مازاد به عنوان ذخیره در خانه های مردم ذخیره شده است. کشتی آرای،  دراین رابطه تصریح 
کرد:  طی یکی دو ســال اخیر  با وجود 
رونقی که بازار ســکه و حتی طالی خام 
دارد، بازار مصنوعات طال دچار رکود شدید 
شده، البته رییس اتحادیه فروشندگان 
طال و جواهر می گوید این رکود از سال ۸۹ 
که مالیات بر ارزش افزوده در این صنعت 
کلید خورد، آغاز شده است. وی در مورد 
اینکه چقدر طال و ســکه در دست مردم 
است، گفت: صحت و ســقم آن را تایید 
نمی کنم ولی طبق یک بــرآورد صورت 
گرفته نزدیک ۳۰۰ تن طال و سکه در منازل ذخیره شده اســت. وی تصریح کرد : ۷۵ درصد طالی 
تولیدی باید به بازیافت برگردد؛ وقتی می گوییم در سال های قبل ۱۲۰ تن تولید مصنوعات داشتیم 
باید ۷۵ درصد آن به بازیافت برمی گشت که برنگشته! این روال در سال های متمادی رخ داده البته 
این آمار تایید شده نیست ولی نزدیک به یقین است. کمااینکه مسئوالن کشور اعالم کرده اند که ۲۵ 

تا ۳۰ میلیارد دالر ارز در خانه هاست که تبدیل این رقم به سکه نیز همان ۳۰۰ تن را نشان می د هد.

ایجاد رقابت در بازار، قیمت گوشی را کاهش داد
به گفته رییس کمیســیون ســاماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل، کاهش قیمت 
ارز و ترخیص گوشــی های دپوشــده از گمرک، منجــر به ایجاد رقابت ســالم در بــازار و کاهش 
قیمت موبایل در ســطح عرضه به مصــرف کننده نهایی شــد.  رضا قربانــی  با بیــان اینکه بازار 
موبایل تابع ســه شــاخصه مهم اســت،   گفت: اصلی ترین آن نرخ ارز اســت، بعدی تامین کاال و 
اینکه کاال به اندازه کافی وارد شــود که بازار را اشباع کند، ســوم اینکه کاال دچار داللی نشود. یعنی 
حرکت کاال از شــرکت واردکننده تــا مصرف کننده نهایی، چرخــه صحیح و شــفافی را طی کند. 
این ســه مورد قیمت بازار را تعیین می کند. رییس کمیســیون ســاماندهی و تنظیم بازار انجمن 
واردکنندگان موبایل با تاکید بــر ایجاد رقابت در بــازار بیان کرد: با ترخیص ایــن کاالها و کاهش 
قیمت ارز، در بازار رقابتی ســالم ایجاد شــد تا هــم واردکننده هــا و هم اصنــاف کاال را در رقابت 
 بفروشــند. از طرفی به دلیل وفور کاال، بازار از دست دالل خارج شــد، چون دالل بازی  دیگر صرفه

 اقتصادی ندارد. 

نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر قیمت گذاری مرغ
 رییس سازمان بازرســی کل کشــور از نظارت این ســازمان بر قیمت گذاری مرغ خبرداد.حسن 
درویشــیان به ارائه گزارشی از پیگیری های این ســازمان برای حل مشــکالت مربوط به واردات 
نهاده های دامی پرداخت و گفت: با پیگیری های صورت گرفته سازمان بازرسی، ارز مورد نیاز برای 
۳۵۰ هزار تن نهاده دامی از ســوی بانک مرکزی تخصیص یافته و نســبت به ترخیص ۴ کشــتی 
به ظرفیت ۱۵۰ هزار تن نهاده دامی نیز اقدام شــده اســت.وی همچنیــن در خصوص تخصیص 
ارز برای واردات ۳۵ هزار تن نهاده های دامی از روســیه که از اردیبهشــت مــاه در انتظار تامین ارز 
مورد نیاز بوده نیز توضیح داد که بانک مرکــزی در روزهای آینده اقدام بــه تامین و تخصیص ارز 
خواهد کرد.رییس ســازمان بازرسی کل کشــور در همین راســتا اعالم کرد که قرار است جلسه ای 
 نیز برای نظــارت بر نحوه توزیــع نهاده های دامی و نحــوه قیمت گذاری مــرغ و جوجه یک روزه

 برگزار شود.

کافه اقتصاد

اخبار

تاکنون اسناد مالکیت عرصه های منابع طبیعی استان در سطح ۹ میلیون و ۳۵۰ هزار اخذ و به نام دولت جمهوری اسالمی ثبت شده است.عالوه بر آن در حدود 
یک دهه گذشته تاکنون با اجرای یک هزار و ۹۰۰ کیلومتر کمربند حفاظتی در استان ۵۰۰ هزار هکتار از اراضی ملی استان حفظ شده که بی شک تاثیر مستقیمی در 
 توسعه و حفظ این داشته های با ارزش و مفید ایفا می کند.معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان در همین ارتباط اظهارداشت:

 پیش بینی می شود در صورت تامین اعتبار بتوانیم تا پایان سال، حدنگاری بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان را به اتمام 
برسانیم که مجموع اسناد اراضی منابع طبیعی استان تا پایان سال به ســه میلیون هکتار افزایش پیدا کند.داریوش سعیدی اضافه کرد: با اجرای این طرح در 
سطح اراضی ملی و دولتی عالوه بر شفاف سازی مالکیت ها، از هرگونه جعل سند و زمین خواری پیشگیری شده و تعارضات حقوقی بین اشخاص و دولت مرتفع 
می شود.وی با اشاره به شــفافیت در نوع مالکیت ها به صورت قانونی تصریح کرد: نباید از یاد برد که فعالیت هایی از این دست بستر امنی برای فعالیت ها و به 
ویژه سرمایه گذاری و توسعه فراهم می کند.سعیدی،  دیگر مزایا و نتایج اجرای طرح های حفاظتی را تثبیت قطعی مالکیت دولت، جلوگیری از زمین خواری، 

پیشگیری از جعل اسناد اراضی ملی و دولتی و شفاف سازی در پاسخگویی به استعالمات اشخاص حقیقی و حقوقی بیان کرد.

صدور سند برای 2 میلیون هزار هکتار از عرصه های طبیعی اصفهان

کنارگذر شرق 
اصفهان، بزرگ ترین 
طرح راه سازی کشور

کنارگذر شرق اصفهان، بزرگ ترین 
طرح راه سازی کشور است که از آزاد 
راه نطنز - کاشــان - اصفهان آغاز 
و به آزاد راه اصفهان- شــیراز ختم 
می شــود. حدود۶۳ کیلومتر آن به 
زودی با حضور مسئوالن کشوری و 
بقیه سال آینده افتتاح خواهد شد.

وز عکس ر

عکس: ایرنا

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان:

اعتبارات به سمت واحدهای 
تولیدی ارجاع داده شود

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی اســتان اصفهان 
ضمن تاکید بر لــزوم ارجاع اعتبار به ســمت 
واحدهای تولیدی گفت: بهبود فضای کســب 
و کار یکــی از دغدغه های دولت اســت.علی 
صبوحی، بــه وظایف و ظرفیت های شــورای 
راهبری اقتصادی اســتان اصفهان اشاره کرد 
و اظهار داشــت: این شــورا با ظرفیت اداره کل 
امور مالیاتی، بیمه، گمرک، اداره امور شــعب 
بانک ملی به نمایندگی از بانک های اســتان 
اصفهان، بورس منطقه ای این استان، سازمان 
جمع آوری و فروش اموال تملیکی و همچنین 
ظرفیت های برون ســازمانی در سطح استان 
اصفهان از طریق معاونت های تخصصی، پیگیر 
تمامی موارد و مســائل مربوط است.صبوحی 
با اشاره به تحریم ها و شــیوع ویروس کرونا 
در کشور اظهار داشت: در شــرایط کنونی برای 
تحقق شعار سال و حمایت از تولید محورهای 
پنجگانه برای بهبود فضای کسب و کار در وزارت 
امور اقتصادی و دارایی مطرح است که مختص 
به دستگاه های وزارت اقتصاد و دارایی نیست 
و تمامی دستگاه هایی که تصمیمات آن ها می 
تواند این فضا را متاثر کند، نقش بسزایی دارند.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با 
بیان اینکه بخش خصوصی در راســتای رونق 
تولید و حفظ اشــتغال نیز نقش مهمی دارد، 
گفت: اشــتغال یکی از موضوعات اساسی و 
اصلی کشور است و امروز یکی از دغدغه های 
اصلی دولت با توجه به برنامه عملیاتی ابالغی، 
بهبود فضای کســب و کار اســت. وی افزود: 
اولویت اصلی وزارت امــور اقتصادی و دارایی، 
اجرای سیاست های تامین مالی و ارجاع اعتبار 
به سمت واحدهای تولیدی است؛ یکی دیگر از 
اولویت های دولت، تقویت سرمایه گذاری است 
و باید تالش کنیم زمینه رفع مشکالت واحدهای 
تولیدی را فراهم ســازیم. صبوحی با تاکید بر 
اینکه هدف ما رفع مشکالت واحدهای تولیدی 
است، اضافه کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی 
با افتخار برای انجام وظیفه در قبال واحدهای 

تولیدی آماده است.
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آگهی

مفاد آراء
5/168 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر آراء صادره هیات های اول و دوم و سوم و چهارم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت . لذا مشخصات متقاضیان و 
امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک 
محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 

را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1- رای شماره 06836-1398/05/15 هیات اول خانم فاطمه شاوردي به شناسنامه شماره 
79 کدملي 5499925313 صادره نجف آباد فرزند اکبر در در سه  دانگ  مشاع از  ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 170.50 مترمربع قسمتی از پالک شماره 789 فرعی از 16 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان   از مورد ثبت صفحه 89 

دفتر 65 امالک
2- رای شماره 06835-1398/05/15 هیات اول آقاي محســن ماراني پور به شناسنامه 
شماره 82 کدملي 1290732914 صادره اصفهان فرزند محمد علي در در سه  دانگ  مشاع 
از  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 170.50 مترمربع قسمتی از پالک شماره 789 
فرعی از 16 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مورد ثبت 

صفحه 89 دفتر 65 امالک 
3- رای شماره 09048-1398/06/28 هیات دوم آقاي مظاهر رضائي به شناسنامه شماره 
9 کدملي 1159655261 صادره  فریدن فرزند براتعلي در  ششــدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 101.75 مترمربع قسمتی از پالک شــماره 28  اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت رضا باقرصاد  از ســند شماره 36586 مورخ 
1347/8/20دفترخانه شماره 86 اصفهان از مورد ثبت صفحه 268 الی 271 دفتر 54 امالک

4- رای شماره 02320-1398/02/23 هیات سوم خانم نجمه عباسي ولداني به شناسنامه 
شماره 38 کدملي 1290921814 صادره خمینی شهر فرزند علي ششدانگ یکباب ساختمان. 
به مساحت 161.59 مترمربع پالک شماره 18فرعي از36 اصلي واقع در اصفهان بخش14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی منیژه ستاری بموجب ص 82 دفتر 331 امالک
5- رای شماره 11480-1398/08/25 هیات اول آقاي سید نصراله میراحمدي به شناسنامه 
شــماره 2 کدملي 1290002665 صادره اصفهان فرزند سید جالل در ششدانگ یک باب  
خانه  به مساحت 233.87 مترمربع قسمتی از پالک شماره 81/2 فرعی از 22 اصلی واقع در 

اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت صفحه 33 دفتر 519 امالک
6- رای شماره 13562-1398/09/26 هیات سوم آقاي احمد عباسي ولداني به شناسنامه 
شماره 1532 کدملي 1283512459 صادره اصفهان فرزند رمضان در ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 164 مترمربع پالک شماره 282فرعي از36 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی حاج احمد کالهدوزان  بموجب سند 49046 مورخ 

25/6/28 دفتر 2 اصفهان تأئید
7- رای شماره 15712-1398/10/25 هیات سوم آقاي عزیزاله پناهي کالموئي به شناسنامه 
شماره 1 کدملي 4669579355 صادره لردگان فرزند گودرز در سه دانگ مشاع ازششدانگ 
یکباب خانه. به مســاحت 58.55 مترمربع پالک شــماره2589 فرعي از18 اصلي واقع در 

اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان طبق سامانه امالک تأئید
8- رای شماره 15711-1398/10/25 آقاي امیرمحمد پناهي کالموئي به شناسنامه شماره 
1275046088 کدملي 1275046088 صادره اصفهان فرزند عزیزاله در سه دانگ مشاع 
ازششدانگ یکباب خانه. به مساحت 58.55 مترمربع پالک شماره2589 فرعي از18 اصلي 

واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان طبق سامانه امالک تأئید
9- رای شماره 16117-1398/11/01 هیات دوم آقاي احمد شمسي به شناسنامه شماره 
101 کدملي 1262626889 صادره کاشان فرزند محمدعلي در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 134.90 مترمربع قسمتی از پالک شماره 68 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت مهدی کریمی بهرام آبادی از 

سند شماره 36182 مورخ 1350/1/27 دفترخانه شماره 65 اصفهان   را تایید
10- رای شماره 16116-1398/11/01 هیات دوم  خانم معصومه زیبایي به شناسنامه شماره 
10 کدملي 1262652782 صادره کاشان فرزند عباسعلي در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 134.90 مترمربع قسمتی از پالک شماره 68 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت مهدی کریمی بهرام آبادی از سند شماره 

36182 مورخ 1350/1/27 دفترخانه شماره 65 اصفهان   را تایید
11- رای شماره 15521-1398/10/23 هیات اول  خانم مرضیه ظهرابي رناني به شناسنامه 
شماره 336 کدملي 1290407185 صادره اصفهان فرزند مصطفي در ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 217 مترمربع قسمتی از پالک شماره 3260 فرعی از 18 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت صفحه 287 دفتر 1102 

امالک را تایید 
12- رای شماره 18774-1398/12/01 هیات اول  آقاي جواد شعباني آفاراني به شناسنامه 
شماره 1712 کدملي 1290528421 صادره خمیني شهر فرزند حسین در ششدانگ یک باب 
ساختمان به استثنای بهای ثمنیه اعیانی به مساحت 283.70 مترمربع قسمتی از پالک شماره 
32 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از سند شماره 75912 

مورخ 1394/4/20 دفترخانه شماره 108 اصفهان را تایید
13- رای شماره 18349-1398/11/24 هیات سوم خانم شهربانو سیفي به شناسنامه شماره 
673 کدملي 1290952841 صادره فرزند بهرام در ششدانگ یکباب ساختمان. به مساحت 
418 مترمربع پالک شماره 548 فرعي از 25 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان  بموجب دفتر الکترونیک 139720302025005615 تأئید
14- رای شماره 16881-1398/11/08 هیات چهارم آقاي مرتضي شاه سنائي به شناسنامه 
شماره 11195 کدملي 1283219913 صادره فرزند محمود در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 179.11 مترمربع پالک شماره197 فرعي از35 اصلي واقع در 
 اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رســمي محمد خاني  بموجب 

ص 551 دفتر 198تأئید
15- رای شماره 16882-1398/11/08 هیات چهارم خانم زهره شاه سنائي به شناسنامه 
شماره 10 کدملي 1290448736 صادره فرزند اصغر در سه دانگ مشاع از ششدانگیکباب 
ساختمان به مساحت 179.11 مترمربع پالک شماره197 فرعي از35 اصلي واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمي محمد خاني  بموجب ص 551 دفتر 

198تأئید
16- رای شماره 20116-1398/12/19 هیات سوم خانم فرزانه جعفري رناني به شناسنامه 
شــماره 1271165449 کدملي 1271165449 صادره اصفهان فرزند اصغر در ششدانگ 
یکباب ساختمان به مســاحت 450.20 مترمربع پالک شماره 323 فرعي از 27 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان بموجب ســامانه و دفتر الکترونیک 

25018216 تأئید
17- رای شماره 20210-1398/12/21 هیات سوم خانم فاطمه تقي یار رناني به شناسنامه 
شــماره 822 کدملي 1293136621 صادره فرزند احمدرضا در ششدانگ یکباب کارگاه به 
مساحت 90.40 مترمربع پالک شماره2267 فرعي از18 اصلي واقع در اصفهان بخش14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رســمي محمدعلي عســگري سند 10002 مورخ 

82/5/28 دفتر 112 تأئید
18- رای شــماره 20122-1398/12/19 هیات چهارم آقاي سید منصور میرحسیني به 
شناسنامه شــماره 784 کدملي 1141094835 صادره فرزند سید باقر در ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 110.63 مترمربع پالک شماره7847 فرعي از18 اصلي واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رســمي گلي بهرامیان بموجب ص 133 

دفتر 43 امالک  تأئید
19- رای شــماره 01561-1399/02/21 هیات اول خانم فاطمه نجات بخش آزاداني به 
شناسنامه شــماره 35 کدملي 1290040176 صادره  اصفهان فرزند صادق در  0.75 سهم 
مشاع از 4.125 سهم ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 202.80 مترمربع قسمتی از 
پالک شماره 820 فرعی از 7 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب   از مورد 

ثبت صفحات 242 و 105دفاتر 439 و 764  امالک را تایید
20- رای شــماره 01560-1399/02/21 هیات اول آقاي جعفر نجات بخش اصفهاني به 

شناسنامه شماره 3 کدملي 1289932360 صادره اصفهان  فرزند احمد در  3.375 سهم مشاع 
از 4.125 سهم ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 202.80 مترمربع قسمتی از پالک 
شماره 820 فرعی از 7 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب   از مورد ثبت 

صفحات 242 و 105دفاتر 439 و 764  امالک را تایید
21- رای شماره 3773-1399/03/21 هیات اول خانم فاطمه صغرا جوانمرد جوآبادي به 
شناسنامه شــماره 19 کدملي 1142203077 صادره خمیني شهر فرزند رضا در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 114.93 مترمربع قسمتی از پالک شماره 
804 فرعی از 40 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت  
محمد جعفر شعربافیون  از سند شماره 17130 مورخ 1326/9/8دفترخانه شماره 15 اصفهان  

را تایید
22- رای شــماره 3774-1399/03/21 هیات اول آقاي حســین محمدي جوآبادي به 
شناســنامه شــماره 32 کدملي 1142202372 صادره اصفهان فرزند محمد در  سه دانگ 
مشاع از ششــدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 114.93 مترمربع قسمتی از پالک 
شــماره 804 فرعی از 40 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   
 از مالکیت  محمد جعفر شــعربافیون  از سند شــماره 17130 مورخ 1326/9/8 دفترخانه

 شماره 15 اصفهان  را تایید
23- رای شــماره 2283-1399/02/29 هیات اول آقاي غالمحسین صادقي وصفي به 
شناسنامه شماره 1190028239 کدملي 1190028239 صادره شهرضا فرزند قدرت اله در  
سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب مغازه  به مساحت 36.40  مترمربع قسمتی از پالک 
شماره 878 فرعی از 19 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از 
مالکیت  سید عباس میرحسینی رنانی و فاطمه صباغی رنانی  از سند شماره  31203 مورخ 
1352/9/11 دفترخانه شماره 73 اصفهان  و سند 31204 مورخ 1352/9/11 دفترخانه 73 

اصفهان  را تایید
24- رای شماره 2280-1399/02/29 هیات اول آقاي یحیي صادقي وصفي به شناسنامه 
شــماره 24 کدملي 1199663255 صادره شــهرضا  فرزند قدرت اله در  سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 178.60 مترمربع قســمتی از پالک شماره 
878 فرعی از 19 اصلی واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان   از 
مالکیت  ســید عباس میرحســینی رنانی و فاطمه صباغی رنانی  از ســند شماره  31203 
 مورخ 1352/9/11 دفترخانه شــماره 73 اصفهان  و ســند 31204 مــورخ 1352/9/11 

دفترخانه 73 اصفهان  را تایید
25- رای شماره 2282-1399/02/29 هیات اول آقاي یحیي صادقي وصفي به شناسنامه 
شــماره 24 کدملي 1199663255 صادره شــهرضا فرزند قدرت اله در  سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب مغازه  به مساحت 36.40  مترمربع قسمتی از پالک شماره 878 فرعی از 
19 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت  سید عباس 
میرحسینی رنانی و فاطمه صباغی رنانی  از سند شماره  31203 مورخ 1352/9/11دفترخانه 

شماره 73 اصفهان  و سند 31204 مورخ 1352/9/11 دفترخانه 73 اصفهان  را تایید
26- رای شماره 2281-1399/02/29  آقاي غالمحســین صادقي وصفي به شناسنامه 
شــماره 1190028239 کدملي 1190028239 صادره شــهرضا  فرزند قدرت اله در  سه 
دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 178.60 مترمربع قسمتی از 
پالک شــماره 878 فرعی از 19 اصلی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان   از مالکیت  سید عباس میرحســینی رنانی و فاطمه صباغی رنانی  از سند شماره  
 31203 مورخ 1352/9/11 دفترخانه شماره 73 اصفهان  و سند 31204 مورخ 1352/9/11 

دفترخانه 73 اصفهان  را تایید
27- رای شــماره 1562-1399/02/21 هیات دوم آقاي علي جواني جاوانی به شناسنامه 
شــماره 35507 کدملي 1282282484 صادره اصفهان  فرزند رضا در ششدانگ یک باب 
مغازه  به استثنای بهای ثمنیه اعیانی به مساحت 32.30 مترمربع قسمتی از پالک شماره 436 
فرعی از 25  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از سند شماره 

112870 مورخ 1379/3/8  دفترخانه شماره 5  اصفهان   را تایید
28- رای شــماره 3414-1399/03/17 هیات دوم آقاي علیرضا جــان نثاري الداني به 
شناسنامه شماره 1498 کدملي 1283453967 صادره اصفهان فرزند علي در ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 187.76 مترمربع قسمتی از پالک شماره 421 فرعی از 25 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت کریم و ایران جان نثاری  

از سند شماره 972 مورخ 1345/11/24 دفترخانه شماره 92 اصفهان   را تایید
29- رای شــماره 1058-1399/02/08 هیات دوم خانم زهرا صادقي برزاني به شناسنامه 
شــماره 53631 کدملي 1280962070 صــادره اصفهان فرزند مصطفي در  ششــدانگ 
یک باب ساختمان به مســاحت 230.77 مترمربع قسمتی از پالک شــماره 1318 فرعی 
 از 24 اصلی واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب از مــورد ثبت صفحه 133 

دفتر 440 امالک را تایید
30- رای شماره 1993-1399/02/25 هیات سوم خانم مریم احمدي نژاد به شناسنامه شماره 
2198 کدملي 2990769676 صادره فرزند ماشــااله در ششدانگ .یکباب خانه به مساحت 
164.48 مترمربع پالک شماره 7فرعي از7 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان بموجب ص 489 دفتر 303 تأئید
31- رای شماره 1991-1399/02/25 هیات سوم خانم مریم احمدي نژاد به شناسنامه شماره 
2198 کدملي 2990769676 صادره فرزند ماشــااله در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
165.05 مترمربع پالک شماره7 فرعي از7 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان بموجب سامانه و ص 489 دفتر 303 تأئید
32- رای شــماره 1981-1399/02/25 هیات سوم آقاي محســن تیموري جروکاني به 
شناسنامه شــماره 1139 کدملي 1283059312 صادره فرزند حسن در /ششدانگ یکباب 
خانه. به مساحت 116.5 مترمربع پالک شماره فرعي از44 اصلي واقع در اصفهان بخش14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رســمی حاج رحیم تیموری جروکانی بموجب سند 

36750 مورخ 47/1/16 دفتر 29تأئید
33- رای شماره 1976-1399/02/25 هیات سوم خانم معصومه آقابابائي به شناسنامه شماره 
13462 کدملي 1283244942 صادره فرزند رجبعلي در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
257 مترمربع پالک شــماره7846 فرعي از18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان بموجب سامانه الکترونیک 139720302025024038 تأئید
34- رای شــماره 4807-1399/03/29 هیات ســوم آقاي علیرضا نصري نصرآبادي به 
شناسنامه شماره 2580 کدملي 1284966321 صادره اصفهان فرزند محمدعلي در دو سهم 
از هفت سهم ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 189.45 مترمربع پالک شماره503 
فرعي از5 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بموجب سامانه و 
صفحات 387 الی 396 دفتر 415 امالک از مالکیت محمدعلی نصری نصرابادی و خدیجه 

نصری نصر ابادی تأئید
35- رای شماره 4810-1399/03/29 هیات سوم خانم اکرم نصري نصرآبادي به شناسنامه 
شماره 48229 کدملي 1280370734 صادره اصفهان فرزند محمدعلي در یک سهم از هفت 
سهم ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 189.45 مترمربع پالک شماره503 فرعي از5 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بموجب سامانه و صفحات 
387 الی 396 دفتر 415 امــالک از مالکیت محمدعلی نصری نصرابادی و خدیجه نصری 

نصر ابادی تأئید
36- رای شــماره 4793-1399/03/29 هیات سوم آقاي جمشــید نصري نصرآبادي به 
شناسنامه شماره 46608 کدملي 1280355281 صادره اصفهان فرزند محمدعلي در دو سهم 
از هفت سهم ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 189.45 مترمربع پالک شماره503 
فرعي از5 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بموجب سامانه و 
صفحات 387 الی 396 دفتر 415 امالک از مالکیت محمدعلی نصری نصرابادی و خدیجه 

نصری نصر ابادی تأئید
37- رای شــماره 4811-1399/03/29 هیات ســوم خانم ریحانه نصري نصرآبادي به 
شناسنامه شماره 338 کدملي 1290679282 صادره اصفهان فرزند محمدعلي در یک سهم 
از هفت سهم ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 189.45 مترمربع پالک شماره503 
فرعي از5 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بموجب سامانه و 
صفحات 387 الی 396 دفتر 415 امالک از مالکیت محمدعلی نصری نصرابادی و خدیجه 

نصری نصر ابادی تأئید
38- رای شــماره 4809-1399/03/29 هیات چهارم خانم طیبه نصــري نصرآبادي به 
شناسنامه شماره 596 کدملي 1284827097 صادره اصفهان فرزند محمدعلي در یک سهم 
از هفت سهم ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 189.45 مترمربع پالک شماره503 

فرعي از5 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بموجب سامانه و 
صفحات 387 الی 396 دفتر 415 امالک از مالکیت محمدعلی نصری نصرابادی و خدیجه 

نصری نصر ابادی تأئید
39- رای شماره 2599-1399/03/01 هیات ســوم خانم فاطمه نصرآزاداني به شناسنامه 
شماره 1937 کدملي 1284800601 صادره اصفهان فرزند علي در ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 140.52 مترمربع پالک شماره 9 فرعي از7 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی علی نصر بموجب سند 67674 مورخ 48/4/2 دفتر 

7 تأئید
40- رای شماره 1896-1399/02/24 هیات سوم آقاي مجید سهرابي به شناسنامه شماره 
153 کدملي 1290437580 صادره اصفهان فرزند مصطفي در ششدانگ یک باب کارگاه 
به مساحت 53.01 مترمربع پالک شــماره2080 فرعي از18 اصلي واقع در اصفهان بخش 
14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمي ایران کبیري رناني بموجب سند 3173 مورخ 

91/1/26 دفتر 326 اصفهان تأئید
41- رای شــماره 5651-1399/04/04 هیات سوم آقاي صفي اهلل جمشیدي فارساني به 
شناسنامه شماره 41 کدملي 4679359315 صادره فارسان فرزند مصطفي در چهار دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 118.60 مترمربع پالک شماره فرعي از28 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رســمی حسن رضایی 

بموجب سند 36434 مورخ 47/8/20 دفتر 86 تأئید
42- رای شماره 5643-1399/04/04 هیات ســوم خانم طاهره نصرآزاداني به شناسنامه 
شــماره 8 کدملي 1290186456 صادره اصفهان فرزند حســن در چهار دانگ مشــاع از 
ششدانگ. یکباب خانه. به مساحت 169.62 مترمربع پالک شماره 82 فرعي از 5 اصلي واقع 

در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان طبق سامانه امالک  تأئید
43- رای شماره 5644-1399/04/04 هیات سوم خانم زهرا نصرآزاداني به شناسنامه شماره 
31 کدملي 1290221235 صادره اصفهان فرزند حســین در دودانگ مشاع از ششدانگ. 
یکباب خانه. به مساحت 169.62 مترمربع پالک شماره 82 فرعي از 5 اصلي واقع در اصفهان 

بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان طبق سامانه امالک  تأئید
44- رای شماره 1621-1399/02/23 هیات سوم آقاي مجید زارع بهرام آبادي به شناسنامه 
شماره 1197 کدملي 1283383535 صادره فرزند نوروز درششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 116 مترمربع پالک شماره فرعي از28 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان از مالک رسمی حسن ترکی بموجب سند 36369 مورخ 47/8/20دفتر 

86 اصفهان تأئید
45- رای شماره 1546-1399/02/21 هیات سوم خانم مهین صادقي برزاني به شناسنامه 
شماره 53630 کدملي 1280962089 صادره اصفهان فرزند مصطفي درششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت202.4 مترمربع پالک شماره1318 فرعي از24 اصلي واقع در اصفهان 

بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بموجب سامانه وص 130 دفتر 440 تأئید
46- رای شماره 3819-1399/03/22 هیات دوم آقاي سعید بابائي سوداني به شناسنامه 
شماره 1363 کدملي 1283295288 صادره  اصفهان فرزند سیف اله در ششدانگ یک باب 
مغازه به مساحت 31.58 مترمربع قسمتی از پالک شماره 34 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالکیت باقر علی آقائی سودانی  از سند شماره 22137 

مورخ 1343/9/16  دفترخانه شماره 5  اصفهان   را تایید
47- رای شــماره 3817-1399/03/22 هیات دوم آقاي محمدرضا ربیعي به شناســنامه 
شــماره 605 کدملي 0056519095 صادره تهران فرزند محمود در   ششــدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 204.60 مترمربع قسمتی از پالک شماره 596 فرعی از 40 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مورد ثبت دفتر امالک الکترونیکی 

25007989  را تایید
48- رای شــماره 3816-1399/03/22 هیات دوم آقاي بهنام خوجم لي به شناســنامه 
شماره 1376 کدملي 2030913421 صادره گنبدکاووس فرزند احمد در  ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 125 مترمربع قسمتی از پالک شماره 926 فرعی از 26 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت اسماعیل و اکبر جبار زارع  از 

مورد ثبت صفحه 4 و 7  دفتر 315  امالک را تایید
49- رای شــماره 3812-1399/03/22 هیات دوم آقاي ســید محمد میرلوحي جوآبادي 
 به شناســنامه شــماره 1 کدملي 1290079226 صــادره اصفهان فرزند سیدحســین در  
سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 168.31 مترمربع قسمتی 
از پالک شــماره 44 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان   از 
 مالکیت   حســین میرلوحی جو آبادی  از سند شــماره 4777 مورخ 1336/5/7  دفترخانه 

شماره 56 اصفهان   را تایید
50- رای شماره 3811-1399/03/22 هیات دوم خانم فاطمه زارعین به شناسنامه شماره 
49185 کدملي 4720643434 صادره کنســولی بغداد فرزند عباس در  سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 168.31 مترمربع قسمتی از پالک شماره 44 اصلی 
 واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت   حســین میرلوحی 

جو آبادی  از سند شماره 4777 مورخ 1336/5/7 دفترخانه شماره 56 اصفهان   را تایید
51- رای شماره 3813-1399/03/22 هیات دوم آقاي  سیدجمال میرلوحي به شناسنامه 
شــماره 1130262111 کدملي 1130262111 صادره خمیني شهر فرزند سیدمحمد در  
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 140.83 مترمربع قسمتی از پالک شماره 44 اصلی 
 واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت   حســین میرلوحی 

جو آبادی  از سند شماره 4777 مورخ 1336/5/7  دفترخانه شماره 56 اصفهان   را تایید
52- رای شــماره 0375-1399/01/27 هیــات اول آقــاي محمدصــادق محمدبیگي 
 دهقي به شناســنامه شــماره 308 کدملــي 1092336842 صــادره نجف آبــاد فرزند
 نوروزعلي در /ششدانگ ساختمان تجاری به مساحت 214 مترمربع پالک شماره 361 فرعي 
از 24 اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ثبت در دفتر الکترونیک 

139720302025021621 تایید
53- رای شماره 1044-1399/02/07 هیات اول آقاي اکبر کدخدائي به شناسنامه شماره 
52064 کدملي 1280947519 صادره اصفهان فرزند شــکراله در  ششــدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 276.60 مترمربع قسمتی از پالک شماره 306 فرعی از 40 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از سند شماره 19975 مورخ 1374/3/20 

دفترخانه شماره 78 اصفهان   را تایید
54- رای شــماره 4660- 1399/03/29 هیات اول آقاي غالمحســین کلنات ماربین به 
شناسنامه شماره 28 کدملي 1289876371 صادره اصفهان  فرزند صادق در  ششدانگ یک 
باب مغازه به مساحت 25.34 مترمربع قسمتی از پالک شماره 126 فرعی از 38 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از سند شماره 87947 مورخ 1393/3/18 

دفترخانه شماره 25 اصفهان   را تایید
55- رای شماره 4623-1399/03/29 هیات اول خانم طاهره شیخي رناني به شناسنامه 
شــماره 11479 کدملي 1283222078 صادره اصفهان فرزند علي در   ششدانگ یک باب 
مغازه  به مساحت 29.35 مترمربع قسمتی از پالک شماره 384 فرعی از 19  اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت رضا ابراهیمی آدریانی از مورد 

ثبت صفحه 316 دفتر 286  امالک را تایید
56- رای شــماره 4338-1399/03/25 هیات اول  آقاي رضا نصراصفهاني به شناسنامه 
شــماره 1270959115 کدملــي 1270959115 صــادره اصفهان فرزنــد مرتضي در 
ششدانگ یک باب ســاختمان  به مســاحت 249.50 مترمربع پالک شماره 149 فرعي از 
9 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان از ســند الکترونیکی 

139820302025021776 را تأئید
57- رای شماره 7103-1399/04/18 هیات دوم آقاي جواد نصري نصرآبادي به شناسنامه 
شــماره 934 کدملي 1284889130 صادره اصفهان  فرزند پرویز در  ســه  دانگ مشاع از  
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 91.68 مترمربع قسمتی از پالک شماره 4 فرعی از 
7 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مورد ثبت صفحه 317  

دفتر 1072 امالک  و سند الکترونیک 139820302025021273  را تایید
58- رای شماره 7064-1399/04/18 هیات دوم آقاي  مجید کدخدائي الیادراني به شناسنامه 
شماره 215 کدملي 1285588851 صادره اصفهان  فرزند قاســم در  ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 160 مترمربع قسمتی از پالک شماره 323 فرعی از 27 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت حسین منیری فرد   از مورد ثبت 

صفحه 259 دفتر  368  امالک را تایید
59- رای شــماره 7063-1399/04/18 هیات دوم خانم ملیحه محمد علي پور آذري به 

شناسنامه شماره 1153 کدملي 0452826705 صادره شمیران  فرزند حمید  نسبت به سه 
دانگ مشاع ازششدانگ ساختمان به مساحت 162/34مترمربع از پالک شماره  474/1 فرعی 
از5 اصلي )به پالک 5/2525 تغییر کرده است (  واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان ازموردثبت صفحه 353دفتر471 امالک را تأئید
60- رای شماره 1727-1393/01/31 هیات دوم اقای محسن نصراصفهانی به شناسنامه 
شماره 40کدملي 1290170657 صادره خمینی شهر فرزند محمدحسین نسبت به سه دانگ 
مشاع ازششدانگ ساختمان به مســاحت 162/34مترمربع از پالک شماره  474/1فرعی 
از5 اصلي واقــع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهــان ازموردثبت صفحه 

353دفتر471امالک را تأئید
61- رای شــماره 6965-1399/04/18 هیات دوم آقاي روبرت ارتونیان به شناســنامه 
شــماره 861 کدملي 1288723555 صادره اصفهان فرزند مگردیچ در ششدانگ یک باب 
ساختمان به مســاحت 165 مترمربع قسمتی از پالک شــماره 32  اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   ســهم االرث علی حقیقــی زاده مارچینی  احد 
 از وراث حسین حقیقی زاده مارچینی از سند شــماره 3038 مورخ  1326/2/20  دفترخانه 

شماره 17  اصفهان   را تایید
62-  رای شماره 6992-1399/04/18 هیات دوم  آقاي حمید رضائي کوجاني به شناسنامه 
شــماره 6 کدملي 1290415013 صادره اصفهان فرزند حبیب اله در  ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 229.63  مترمربع قســمتی از پالک شماره 1584 فرعی از 25 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت حسن یزدانی کوجانی  
از سند شماره 36472 مورخ 1347/8/20 دفترخانه شماره 86 اصفهان از مورد ثبت صفحات 

268 الی 271 دفتر 54  امالک را تایید
63- رای شــماره 6993-1399/04/18 هیات دوم آقاي  ابراهیم جاودان فر به شناسنامه 
شــماره 78 کدملي 1129544028 صادره فریدون شــهر فرزند غالمحسن در  ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 263.16 مترمربع قسمتی از پالک شماره 28  اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از سهم االرث زهره باقرصاد فرزند باقراز 
سند شماره 36479 مورخ 1347/8/20 دفترخانه شماره 86 اصفهان از مورد ثبت صفحات 

268 الی 271 دفتر 54  امالک را تایید
64- رای شماره 6994-1399/04/18 هیات دوم آقاي حســین علي سلطاني آفاراني به 
شناسنامه شماره 1766 کدملي 1282948725 صادره اصفهان فرزند محمد در  ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 252.71  مترمربع قسمتی از پالک شماره  28  اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از سهم االرث  حسینعلی سلطانی آفارانی 
فرزند محمد علی از سند شماره 36336 مورخ 1347/8/20 دفترخانه شماره 86 اصفهان از 

مورد ثبت صفحات 268 الی 271 دفتر 54 امالک را تایید
65- رای شــماره 7192-1399/04/19 هیات اول آقاي امید رضــا بهرامي کرکوندي به 
شناسنامه شماره 1271522454 کدملي 1271522454 صادره اصفهان فرزند محمد علي 
در  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 57.35 مترمربع قسمتی از پالک شماره 4159 
فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت احمد 

قلعه رنانی    از مورد ثبت صفحه 418 دفتر 298  امالک را تایید
66- رای شماره 6926-1399/04/18 هیات اول  آقاي مهدي اکبري رناني به شناسنامه 
شماره 593 کدملي 1286136091 صادره اصفهان فرزند محمد حسین در  ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 195.55 مترمربع قسمتی از پالک شماره 3133 فرعی از 18 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت علیرضا فتحی رنانی از 

مورد ثبت صفحات 438 الی 447 دفتر 727 امالک را تایید
67- رای شــماره 19703-1398/12/10 هیات سوم آقاي مجید ســلیمانی گورتانی به 
شناسنامه شــماره 89 کدملي 1293203467 صادره اصفهان فرزند رمضان در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 224 مترمربع در قسمتی از پالک شماره 289 فرعی از 1 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که طبق سامانه امالک و دفتر الکترونیکی 

شماره 139720302025012574 مالک است، را تائید
68- رای شماره 8597-1398/06/16 هیات دوم آقاي رضا ترک زاده به شناسنامه شماره 
6325 کدملي 1910314846 صادره رامهررمز  فرزند جانعلي در  سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 165.07 مترمربع قسمتی از پالک شماره 76 فرعی از 27 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت حسین ماهرانی برزانی  

از مورد ثبت صفحه 190 دفتر 165 امالک را تایید
69- رای شماره 8596-1398/06/16 هیات دوم آقاي جمشــید ترک زاده به شناسنامه 
شماره 139 کدملي 1911323857 صادره مسجد سلیمان فرزند جانعلي در  سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 165.07 مترمربع قسمتی از پالک شماره 76 فرعی 
از 27 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت حســین 

ماهرانی برزانی  از مورد ثبت صفحه 190 دفتر 165 امالک را تایید
70- رای شماره 6983-1398/05/19 هیات سوم آقای محمد تیموری به شناسنامه شماره 
718  کدملي 1141682656 صادره خمینی شهر  فرزند رحیم  ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت65 مترمربع از پالک شماره 136/1   فرعی از 45 اصلی واقع در اصفهان بخش14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که طی ســند 66025 مورخ 71/4/7 دفترخانه 9 اصفهان 

شهرداری خمینی شهر ،مالک می باشد را تأئید
71- رای شماره 1627-1399/02/23 هیات سوم آقاي مجتبي نصر آزاداني به شناسنامه 
شماره 22 کدملي 1290095469 صادره فرزند علي در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
397.5 مترمربع پالک شماره96 فرعي از10 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان بموجب سند انتقال 98309 مورخ 98/5/8 دفتر 25تأئید
72- رای شماره 1633-1399/02/23 هیات سوم آقاي مظفر محمدي به شناسنامه شماره 
2 کدملي 4689756643 صادره فرزند علي در ششدانگ یکباب ساختمان. به مساحت 197 
مترمربع پالک شــماره فرعي از67 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان  از مالک رسمی 106534 مورخ 2536/4/25 دفتر 2 اصفهان تأئید
73- رای شــماره 1711-1399/02/24 هیات ســوم خانم زهرا اعتمادي شــلمزاري به 
شناسنامه شماره 460 کدملي 1286652391 صادره فرزند باقر درششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 94.47 مترمربع پالک شماره فرعي از32 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی محمد تمیزی بموجب سند 2763 مورخ 44/7/4 

دفتر 89 اصفهان تأئید
74- رای شماره 1463-1399/02/18 هیات سوم خانم معصومه صادقیان رناني به شناسنامه 
شماره 10151 کدملي 1283210851 صادره فرزند اسماعیل در ششدانگ یکباب خانه. به 
مساحت 240.84 مترمربع پالک شماره714 فرعي از18 اصلي واقع در اصفهان بخش14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالک رسمي فاطمه صغري صادقیان طبق سامانه امالک 

تأئید
75- رای شماره 1620-1399/02/23 هیات سوم آقاي علي اسماعیلي به شناسنامه شماره 
8 کدملي 6219915623 صادره بوئین و میاندشــت فرزند احمدقلي درششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 154.40 مترمربع پالک شــماره فرعي از31 اصلي واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی محمد موسوی بموجب سند 9964 

مورخ 50/7/29 دفتر 95 اصفهان تأئید
76- رای شــماره 3118-1399/03/11 هیات ســوم آقاي مهدي جان نثاري الداني به 
شناسنامه شماره 1711 کدملي 1290600767 صادره فرزند حسین در ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 256.74 مترمربع پالک شماره 467 فرعي از 13 اصلي واقع در اصفهان بخش14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی حسین جان نثاری الدانی بموجب سامانه و 

ص 415 دفتر 427 تأئید
77- رای شــماره 3490-1399/03/18 هیات ســوم خانم مولود ایران پور به شناسنامه 
شماره 393 کدملي 1755779143 صادره اهواز فرزند خسرو در ششدانگ یکباب گلخانه به 
مساحت 143 مترمربع پالک شماره120 فرعي از 23 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان از علي ماست بندزاده  بموجب سند 42964 مورخ24/11/27 دفتر 

6 اصفهان تأئید
78- رای شماره 1974-1399/02/25 هیات سوم خانم فاطمه نصر اصفهاني به شناسنامه 
شــماره 1271511762 کدملي 1271511762 صادره اصفهان فرزند اکبر در /ششدانگ 
یکباب گلخانه به مساحت 177.9 مترمربع پالک شــماره 127 فرعي از 23 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالک رسمی میرزا علی ماست بندزاده 

بموجب اظهارنامه ثبتی تأئید
ادامه در صفحه 5



79- رای شماره 1973-1399/02/25 هيات سوم آقاي غالمحسين مير نجم الدين گليچه 
به شناسنامه شماره 66 كدملي 1989421040 صادره سوسنگرد فرزند مصطفي در ششدانگ 
يکباب خانه به مساحت 145 مترمربع پالك شماره 132 فرعي از 23 اصلي واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی محمدعلی قهقرايی بموجب سامانه 

225 دفتر 94 امالك  تأئيد
80- رای شماره 1972-1399/02/25 هيات سوم خانم مهديه صدري كرمي به شناسنامه 
شماره 1273038916 كدملي 1273038916 صادره اصفهان فرزند مرتضي در  ششدانگ 
يکباب گلخانه به مساحت 233.80 مترمربع پالك شماره 127 فرعي از 23 اصلي واقع در 
اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی ميرزا علی ماست بندزاده 

بموجب اظهارنامه ثبتی تأئيد
81- رای شماره 1910-1399/02/24 هيات سوم خانم نرگس محمدي مؤخر به شناسنامه 
شماره 2055 كدملي 4668760617 صادره فرزند حسن درششدانگ يکباب خانه. به مساحت 
220.69 مترمربع پالك شماره فرعي از66 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از مالک رسمي عباسعلي امين الضربيان بموجب سند 3118 مورخ 25/12/33 

دفتر 68 اصفهان تأئيد
82- رای شماره 2532-1399/03/01 آقاي مجيد فتح به شناسنامه شماره 1571 كدملي 
1286920787 صادره فرزند عباس در ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 47.34 مترمربع 
پالك شــماره فرعي از66 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  
 از مالک رســمي احمد ذوالفقاري بموجب ســند 6046 مورخ 50/6/7دفتر 103 اصفهان و 

ص 480 دفتر 149 تأئيد
83- رای شماره 2547-1399/03/01 هيات چهارم  آقاي سيف اله صادقيان قهفرخي به 
شناسنامه شماره 435 كدملي 1817587961 صادره آبادان فرزند غالمحسين در ششدانگ 
يکباب ساختمان به مساحت 126.75 مترمربع پالك شــماره 46 فرعي از 8 اصلي واقع در 
اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان طبق سامانه و ص 221 دفتر 1019 تأئيد  

84- رای شماره 2544-1399/03/01 آقاي محسن صادقيان به شناسنامه شماره 3119 
كدملي 1293157589 صادره فرزند براتعلي در ششدانگ يکباب ساختمان. به مساحت 195.7 
مترمربع پالك731 شماره فرعي از18 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان  از مالک رسمي اعظم صادقيان بموجب ص 266 دفتر 1054 تأئيد
85- رای شماره 18419-1398/11/27 هيات چهارم خانم عفت جعفری ولدانی به شناسنامه 
شماره 1950 كدملي 1283515067 صادره خمينی شــهر فرزند رحيم ششدانگ يکباب 
ساختمان به مساحت 163.15 مترمربع در قسمتی از پالك شماره 20 فرعی از 36 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از مالک رسمی علی حنيفی 

اصفهانی از سندقطعی شماره 19826 مورخ 19/2/31 دفترخانه شماره 14 اصفهان را تائيد
86- رای شــماره 4291-1399/03/25 هيات چهارم  آقاي ســيدرضا اعتصامي رناني به 
شناسنامه شماره 11317 كدملي 1283223678 صادره فرزند سيدعلي در چهار دانگ مشاع 
از ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 150.21 مترمربع پالك شماره3262 فرعي از18 
اصلي واقع در اصفهان بخش14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی سيد حسين 

ميرسيد حسينی رنانی بموجب سامانه و ص 220 دفتر 378 تأئيد
87- رای شــماره 4292-1399/03/25 هيات چهارم خانم طاهره علي عســگري رناني 
به شناسنامه شــماره 18 كدملي 1290404003 صادره فرزند حسين در دو دانگ مشاع از 
ششدانگ يکباب ساختمان به مســاحت 150.21 مترمربع پالك شماره3262 فرعي از18 
اصلي واقع در اصفهان بخش14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی سيد حسين 

ميرسيد حسينی رنانی بموجب سامانه و ص 220 دفتر 378 تأئيد
88- رای شــماره 4733-1399/03/25 هيات چهارم خانم زهره نادري درباغشــاهي به 
شناسنامه شماره 2075 كدملي 1283046784 صادره فرزند حسينعلي در ششدانگ يکباب 
خانه به مساحت 148.70 مترمربع پالك شــماره296 فرعي از25 اصلي واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالک رسمی محمد و محمود سی منی بموجب 

سامانه 145و148 دفتر 807 امالك تأئيد
89- رای شــماره 1769-1399/02/24 هيات چهارم آقاي مرتضي باقرصاد به شناسنامه 
شــماره 29 كدملي 1289908605 صادره فرزند حسين در ششدانگ .يکباب ساختمان به 
مساحت 150.60 مترمربع پالك شماره 414فرعي از19 اصلي واقع در اصفهان بخش14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان طبق سامانه و ص 182 دفتر 948 امالك تأئيد
90- رای شماره 1466-1399/02/18 هيات چهارم آقاي حسين رفيعي رناني به شناسنامه 
شــماره 283 كدملي 1290075921 صادره فرزند كريم در ششدانگ يکباب ساختمان به 
مساحت 397.37مترمربع پالك شماره 373فرعي از17 اصلي واقع در اصفهان بخش14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمي عبدالرحيم رفيعي بموجب اظهارنامه ثبتي  تأئيد

91- رای شماره 1756-1399/02/24 هيات چهارم آقاي علي اللهي به شناسنامه شماره 
710 كدملي 1288950098 صادره اصفهان فرزند اصغر در ششدانگ )باستثنای بهای ثمنيه 
اعيانی پنج-ششم سهم مشاع از 7 سهم سه دانگ مشاع از ششدانگ( يکباب ساختمان  . به 
مساحت 170.58 مترمربع پالك شماره 62فرعي از23 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان  بموجب سامانه و ص 196و273و305 دفاتر 104و616و746  تأئيد

92- رای شــماره 2533-1399/03/01 هيات چهارم آقاي مهدي بــارورز كوچه قلعه به 
شناسنامه شماره 35523 كدملي 1280780861 صادره اصفهان فرزند عباسعلي در ششدانگ 
يکباب ساختمان به مساحت 260.26 مترمربع پالك شــماره 71فرعي از4 اصلي واقع در 

اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بموجب ص 46 دفتر 558 تأئيد
93- رای شــماره 5256-1399/04/02 هيات چهارم آقاي اصغر حيدري ســودجاني به 
شناسنامه شــماره 56 كدملي 4621988662 صادره شــهركرد فرزند حسن در ششدانگ 
يکباب ساختمان به مســاحت 147.10 مترمربع پالك شــماره فرعي از31 اصلي واقع در 
اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بموجب ســند 167698 مورخ 92/3/21 

دفتر 103تأئيد
94- رای شــماره 0923-1399/02/03 هيات چهارم  آقاي محمد صادق ملکي ملکي به 
شناسنامه شماره 1698 كدملي 4172164285 صادره اليگودرز فرزند مختار در ششدانگ 
.يکباب ساختمان به مساحت 94.50 مترمربع پالك شماره 593فرعي از40 اصلي واقع در 
اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمي اكبر عباسيان طبق سامانه 

امالك  تأئيد
95- رای شماره 0915-1399/02/03 هيات چهارم خانم صديقه چوپاني رناني به شناسنامه 
شــماره 373 كدملي 1290241139 صادره اصفهان فرزند صفرعلي در ششدانگ  يکباب 
ساختمان  به مســاحت 140.75 مترمربع پالك شــماره3221 فرعي از18 اصلي واقع در 
اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از بموجب ص 215 دفتر 217 امالك  تأئيد

96- رای شــماره .0910-1399/02/03 هيات چهارم آقاي حيــدر علي حيدري رناني به 
شناسنامه شماره 10428 كدملي 1283212579 صادره اصفهان فرزند علي در چهاردانگ 
مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 206.18 مترمربع پالك شماره 1345فرعي 
از18 اصلي واقــع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از بموجب ســامانه 

امالك  تأئيد
97- رای شماره 0912-1399/02/03 هيات چهارم خانم پروين كياني به شناسنامه شماره 
13 كدملي 1290190119 صادره اصفهان فرزند محمد در دو دانگ مشاع از ششدانگ يکباب 
ساختمان به مساحت 206.18 مترمربع پالك شماره 1345فرعي از18 اصلي واقع در اصفهان 

بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از بموجب سامانه امالك  و ص 208 دفتر 55تأئيد
98- رای شــماره 1889-1399/02/24 هيات ســوم  خانم زهرا غالمــي حيدر آبادي به 
شناسنامه شــماره 1270349058 كدملي 1270349058 صادره مركزي فرزند حسن در 
ششدانگ يکباب خانه به مســاحت 68 مترمربع پالك شــماره فرعي از67 اصلي واقع در 
اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالک رســمي اسماعيل اميني عاشق 

ابادي  بموجب سند 83475 مورخ 50/6/9 دفتر 2 اصفهان تأئيد
99- رای شماره 2023- 1399/02/25 هيات سوم آقاي مرتضي نصر آزاداني به شناسنامه 
شماره 510 كدملي 1284806243 صادره فرزند محمد درششدانگ يکباب خانه به مساحت 
211.24 مترمربع پالك شماره6 فرعي از7 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان بموجب سند انتقال 9600 مورخ 91/12/5 دفتر 337 اصفهان  تأئيد
100- رای شماره 1522-1399/02/20 هيات سوم آقاي مسلم كاظمي كوجاني به شناسنامه 
شــماره 1454 كدملي 1283385074 صادره اصفهان فرزند اصغر در ششــدانگ يکباب 
ساختمان به مساحت 236.60 مترمربع پالك شــماره فرعي از28 اصلي واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی براتعلی قانئيان سبدانی بموجب سند 

36249 مورخ47/8/20 دفتر 86 تأئيد

101- رای شماره5653-1399/04/04 هيات سوم آقاي روح اله عباسي به شناسنامه شماره 
438 كدملي 1291550641 صادره اصفهان فرزند علي اكبر در ششــدانگ يکباب خانه به 
مساحت 94.16 مترمربع پالك شماره فرعي از 67 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی سيد محمد حسينی بموجب سند 122561 مورخ 

62/8/12 دفتر 2 تأئيد
102- رای شماره5650-1399/04/04 هيات سوم آقاي مجيد سهرابي به شناسنامه شماره 
1130018199 كدملي 1130018199 صادره اصفهان فرزند مرتضي در دو دانگ مشاع از 
ششدانگ يکباب خانه به مساحت 118.60 مترمربع پالك شماره فرعي از28 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی حسن رضايی بموجب سند 

36434 مورخ 47/8/20 دفتر 86 تأئيد
103- رای شماره0038-1399/01/17 هيات چهارم آقاي عباس شريفي به شناسنامه شماره 
1772 كدملي 1285845031 صادره اصفهان فرزند رضا در ششدانگ يکباب ساختمان به 
مســاحت 101 مترمربع پالك شــماره فرعي از68 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی حيدر زارع بهرام ابادی بموجب سند 36116 مورخ 

50/1/21 دفتر 65 اصفهان تأئيد
104- رای شماره0039-1399/01/17 هيات چهارم آقاي عباس شريفي به شناسنامه شماره 
1772 كدملي 1285845031 صادره اصفهان فرزند رضا در ششدانگ يکباب تعميرگاه. به 
مساحت 46.13 مترمربع پالك شــماره فرعي از68 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی حيدر زارع بهرام ابادی بموجب سند 36116 مورخ 

50/1/21 دفتر 65 اصفهان  تأئيد
105- رای شماره4648-1399/03/29 هيات سوم آقاي علي سي مني به شناسنامه شماره 
13 كدملي 1289879729 صادره فرزند رحيم در48حبه از 72 حبه  ششدانگ يکباب مغازه به 
مساحت 146 مترمربع پالك شماره388 فرعي از24 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان بموجب صفحات 518 و521 دفتر 414 تأئيد
106- رای شماره 4647-1399/03/29 هيات سوم آقاي محمدحسين خدنگي به شناسنامه 
شماره 24 كدملي 1299980446 صادره فرزند بتول در24 حبه از 72 حبه  ششدانگ يکباب 
مغازه به مساحت 146 مترمربع پالك شماره388 فرعي از24 اصلي واقع در اصفهان بخش 

14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بموجب صفحات 518 و521 دفتر 414 تأئيد
107- رای شــماره1622-1399/02/23 هيات سوم خانم زهرا جواني جوني به شناسنامه 
شماره 62 كدملي 1290368279 صادره فرزند حسن در ششــدانگ يکباب ساختمان به 
مساحت 165.16 مترمربع پالك شماره 686 فرعي از 16 اصلي واقع در اصفهان بخش14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی حسينعلی رضايی بموجب اظهارنامه ثبتی تأئيد

108- رای شماره4569-1399/03/26 هيات دوم آقاي اكبر جان نثاري الداني به شناسنامه 
شماره 1096 كدملي 1283450232 صادره اصفهان فرزند نظرعلي در  ششدانگ يک باب 
ساختمان به مساحت 239.09 مترمربع قسمتی از پالك شماره 469 و 470 فرعی از 13 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکيت نظرعلی جان نثاری 
طبق سامانه امالك صفحه 28 دفتر 24   پالك 13/470 بخش 14 و از مالکيت عباس جان 

نثاری طبق سامانه امالك  صفحه457 دفتر 24  پالك 13/469 را تاييد
109- رای شــماره7515-1399/04/21 هيات اول آقاي  رضا تقيان به شناسنامه شماره 
28 كدملي 1290751994 صادره خمينی شــهر  فرزند غالمعباس در  ششدانگ يک باب 
ساختمان  به مســاحت 211.76 مترمربع پالك شــماره 28 اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهــان از مالکيت رضا چراغی آفارانی از ســند 36168 مورخ 
1347/8/20 دفترخانه 86 اصفهان مورد ثبت صفحات 268 الی 271 دفتر 54 امالك را تأئيد

110- رای شــماره7488-1399/04/19 هيات چهارم خانم اعظم محققيان گورتاني به 
شناسنامه شماره 1303 كدملي 1283428776 صادره فرزند محمد در سه دانگ ساختمان 
به مساحت 131.74 مترمربع پالك شماره 527 فرعي از 14 اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 از مالکيت متقاضی مورد ثبت صفحه 34و166 دفتر 390و389 امالك حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان تأئيد
111- رای شماره7487-1399/04/19 هيات چهارم آقاي احمدرضا عزيزي كوهانستاني به 
شناسنامه شماره 1034 كدملي 1283398850 صادره فرزند رمضانعلي در سه دانگ ساختمان 
به مساحت 131.74 مترمربع پالك شماره 527 فرعي از 14 اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 از مالکيت متقاضی مورد ثبت صفحه 34و166 دفتر 390و389 امالك حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان تأئيد
112- رای شــماره7109-1399/04/18 هيات چهارم آقاي محمــد كاظمي زهراني به 
شناسنامه شماره 18872 كدملي 1292342072 صادره اصفهان فرزند علي اكبر در ششدانگ 
ساختمان به مساحت 188.92 مترمربع پالك شماره فرعي 312 از 40 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 از مالک رسمی حسن عسگريان فرزند رحيم بموجب سند 41027 مورخ 46/9/2 

دفتر خانه 29 اصفهان  مورد ثبت صفحه 126 دفتر 170 امالك تأئيد
113- رای شــماره6153-1399/04/14 هيات چهارم آقاي ســيد محمد اعتصامی  به 
شناسنامه شماره 12655كدملي 1283236249. فرزند سيد كاظم ششدانگ يکباب ساختمان 
به مساحت 287.5 مترمربع قسمتی از پالك شماره 1358 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  طبق سامانه و سند الکترونيک 25023839 را تأئيد
114- رای شــماره7108-1399/04/18 هيات چهارم آقاي محمد اكبري به شناســنامه 
شــماره 8 كدملي 1159714711 صادره فرزند نبي اله در قسمتي از/ششدانگ ساختمان 
 به مســاحت 107 مترمربع پالك شــماره  از 67 اصلي از مالک رســمی اسماعيل امينی 
عاشق ابادی طبق سند 83475 مورخ 50/6/9 دفتر خانه 2 واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان تأئيد
115- رای شماره7110-1399/04/18 هيات چهارم آقاي حسن كابلي ولداني به شناسنامه 
شماره 37 كدملي 1290138941 صادره اصفهان فرزند رضا ششدانگ ساختمان به مساحت 
174.77 مترمربع پالك شــماره 71 فرعي از 36  اصلي واقع در اصفهان بخش14 از مالک 
رسمی علی حنيفی اصفهانی فرزند حاج اسماعيل و قربانعلی مستاجران فرزند غالم طبق سند 
19836 مورخ 1319/2/31 دفتر 14 اصفهان و 4540 مورخ 1336/3/26دفتر خانه 56  حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان تأئيد
116- رای شماره7116-1399/04/18 هيات چهارم آقاي شــعبان خليليان گورتاني به 
شناسنامه شماره 21 كدملي 1289989761 صادره فرزند محمدعلي در  چهار دانگ ساختمان 
به مســاحت 226.65 مترمربع پالك شــماره فرعي از اصلي واقع در اصفهان بخش 14 از 
مالکيت متقاضی مورد ثبت صفحه 556 دفتر 361 امالك حوزه ثبت ملک غرب اصفهان تأئيد

117- رای شــماره7117-1399/04/18 هيات چهارم خانم پروين محققيان گورتاني به 
شناسنامه شــماره 37 كدملي 1290051641 صادره فرزند اســداله دو دانگ ساختمان به 
مساحت 226.65 مترمربع پالك شماره 261 فرعي از 15 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 
از مالکيت متقاضی بموجب سند 83033 مورخ 91/4/28 دفتر خانه 25 اصفهان مورد ثبت 

صفحه 556 دفتر 361 امالك حوزه ثبت ملک غرب اصفهان تأئيد
118- رای شماره7486-1399/04/19 هيات چهارم آقاي داراب حسين پور به شناسنامه 
شماره 4 كدملي 4669600168 صادره لردگان فرزند حياتقلي در ششدانگ ساختمان137.46 
به مساحت 137.46 مترمربع پالك از 68 اصلي واقع در اصفهان بخش 14  از مالکيت رضا 
علی زارع بهرام ابادی بموجب سند 36812 مورخ 50/5/5دفتر خانه 65 مورد ثبت صفحه 593 

دفتر 874 امالك حوزه ثبت ملک غرب اصفهان تأئيد
119- رای شــماره7929-1399/04/24 هيات چهارم آقاي محمود اســحقي ريزي به 
شناسنامه شــماره 130 كدملي 1170470841 صادره زرين شهر فرزند رضا در ششدانگ 
يکباب خانه به مساحت 150.2 مترمربع پالك شماره 838فرعي از 40 اصلي واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکين رسمی غالمعلی و نعمت اله رضايی بموجب 

سند 41024 مورخ 46/6/27 و41023 مورخ 46/6/2 دفتر 29 اصفهان  تأئيد
120- رای شماره7066-1399/04/18 هيات دوم خانم صديقه پدريان جوني به شناسنامه 
شــماره 10 كدملي 1289802866 صادره اصفهان  فرزند علي اكبر در ششدانگ يک باب 
ساختمان به مساحت 131.40 مترمربع قسمتی از پالك شــماره 216 فرعی از 25 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان    از مورد ثبت صفحه 378 دفتر 

270 امالك را تاييد
121- رای شماره12560-1398/09/11 هيات سوم آقاي جعفر باقری به شناسنامه شماره 
7 كدملي 1290068704 صادره اصفهان فرزند ابراهيم ششدانگ يکباب خانه به مساحت 
227.20 مترمربع در قسمتی از پالك شماره 463 فرعی از 36 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان كه به موجب اسناد قطعی شــماره های 86322 مورخ 
57/7/24 دفترخانه شــماره 7 اصفهان و 24491 مورخ 97/12/11 دفترخانه شماره 160 

اصفهان مالک است را تأئيد
122- رای شماره0005-1399/01/06 هيات دوم خانم فاطمه بيگم كبيري به شناسنامه 
شماره 48 كدملي 1289908796 صادره اصفهان   فرزند رحيم در  ششدانگ يک باب  مغازه  
به مساحت 12.20 مترمربع قسمتی از پالك شماره 1350 فرعی از 17 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکيت رحيم بختياری رنانی از ســند شماره 

37824 مورخ 1359/4/29دفترخانه شماره 61 خمينی شهر   را تاييد
123- رای شماره0006-1399/01/06 هيات دوم خانم فاطمه بيگم كبيري به شناسنامه 
شماره 48 كدملي 1289908796 صادره اصفهان  فرزند رحيم در ششدانگ يک باب  مغازه  
به مساحت 12.19 مترمربع قسمتی از پالك شماره 1350 فرعی از 17 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکيت رحيم بختياری رنانی از ســند شماره 

37824 مورخ 1359/4/29 دفترخانه شماره 61 خمينی شهر   را تاييد
124- رای شــماره4701-1399/03/29 هيات ســوم خانم زهرا نادري درباغشاهي به 
شناسنامه شماره 428 كدملي 1283067171 صادره فرزند عباس در ششدانگ يکباب خانه 
به مساحت 199.77 مترمربع پالك شــماره528 فرعي از25 اصلي واقع در اصفهان بخش 
14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بموجب ســند صداقيه 1238100 مورخ 71/6/9 دفتر 7 

اصفهان تأئيد
125- رای شماره2806-1399/03/07 هيات اول آقاي قاسم قنبريان به شناسنامه شماره 
1292564857 كدملي 1292564857 صادره اصفهان فرزند حسن در  ششدانگ يک باب 
ساختمان  به مساحت 118.80مترمربع پالك شماره 67  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت محمد بيات از  ســند 6897 مورخ 1313/11/16  

دفترخانه 16 اصفهان را  تأئيد
126- رای شماره 7144-1399/04/19 هيات دوم آقاي رحيم بختياري رنان به شناسنامه 
شماره 7756 كدملي 1283186731 صادره  اصفهان فرزند صادق در  ششدانگ يک باب  
مغازه  به مساحت 15.36  مترمربع قسمتی از پالك شماره 1350 فرعی از 17 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از سند شماره 37824 مورخ 1359/4/29 

دفترخانه شماره 61 خمينی شهر   را تاييد
127- رای شماره7071-1399/04/18 هيات دوم خانم فاطمه موجودي رناني به شناسنامه 
شــماره 42 كدملي 1290302251 صادره اصفهان فرزند اصغر در  ششــدانگ يک باب 
ساختمان به مساحت 97.55 مترمربع قسمتی از پالك شماره 3263 فرعی از 18 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکيت مجيد رفيعی  از سند شماره 

9153 مورخ 1382/2/22 دفترخانه شماره 112 اصفهان   را تاييد
128- رای شماره6190 -1399/04/14 هيات چهارم خانم طيبه خاني به شناسنامه شماره 
1038 كدملي 1283507358 صادره فرزند قدمعلي ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 
167.10 مترمربع قسمتی از پالك شماره 60 فرعی از 36 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکيت حاج اقا كشاورزی از مورد ثبت صفحه 521 دفتر 

195 امالك را تاييد
129- رای شــماره7111-1399/04/18 هيات چهارم خانم مريــم صادقي علويجه به 
شناسنامه شماره 8490 كدملي 1292015969 صادره مركزي فرزند محمد در ششدانگ 
ساختمان به مساحت 131.78 مترمربع پالك شماره 218 فرعي از 40 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 بموجب سند 59189 مورخ 91/1/28 دفتر خانه 12 اصفهان از مالک رسمی علی 

زمانی فرزند رضا تأئيد
130- رای شماره7112-1399/04/18 هيات چهارم آقاي علي زماني به شناسنامه شماره 
969 كدملي 0492558116 صادره ري فرزند رضا در قســمتي ازســه دانگ ساختمان به 
مساحت 131.78 مترمربع پالك شــماره 218 فرعي از 40 اصلي واقع در اصفهان بخش 

14 از مالکيت متقاضی بموجب سند 59189 مورخ91/1/28 دفتر خانه 112 اصفهان تأئيد
131- رای شــماره7113-1399/04/18 هيات چهارم آقاي مهــرداد صادقي علويجه به 
شناسنامه شــماره 54028 كدملي 1280428945 صادره اصفهان فرزند محمد ششدانگ 
ساختمان به مساحت 146.74مترمربع پالك شماره فرعي از 219/40 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 از مالکيت متقاضی مورد ثبت صفحــه 148 دفتر 451 امالك حوزه ثبت منطقه 

غرب اصفهان تأئيد
132- رای شماره9299-1399/05/06 هيات دوم آقاي حبيب اله حکيميان به شناسنامه 
شماره 165 كدملي 5110294331 صادره شاهين شهر فرزند يداله در ششدانگ يک باب 
ساختمان به مساحت 129.70 مترمربع قسمتی از پالك شماره 68  اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکيت حاج مهدی كريمی بهرام آبادی    از مورد 

ثبت صفحه 502 دفتر 297  امالك را تاييد
133- رای شــماره7934-1399/04/24 هيات چهارم آقاي حســين كريمي كوجاني به 
شناسنامه شــماره 222 كدملي 1293200476 صادره اصفهان فرزند حسن در ششدانگ 
.يکباب ساختمان به مساحت 189 مترمربع پالك شماره 1119فرعي از 28 اصلي واقع در 
اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی سيد محمد سجادی بموجب 

سند 36269 مورخ 47/8/20 دفتر 86 اصفهان  تأئيد
134- رای شماره18403-1398/11/26 هيات دوم  خانم سميه حيدري به شناسنامه شماره 
1234 كدملي 1229947795 صادره خوانسار فرزند صفر در  ششدانگ يک باب ساختمان به 
مساحت 82.64 مترمربع قسمتی از پالك شماره 2560 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکيت توران ابراهيمی دستگردی  و حسين 

حيدری از مورد ثبت صفحه 506 دفتر 416 امالك
135- رای شماره13560-1398/09/26 هيات دوم آقاي ابراهيم رمضان پور به شناسنامه 
شماره 1274687004 كدملي 1274687004 صادره اصفهان فرزند محمدرضا در ششدانگ 
يک باب ساختمان به مساحت 131/97 متر مربع خانه  قسمتی از پالك شماره  67  اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکيت محمد بيات  از سند شماره 

6897  مورخ 1313/11/16  دفترخانه شماره 166  اصفهان   را تاييد
136- رای شماره15750-1398/10/26 هيات دوم  آقاي  علي ربيعي به شناسنامه شماره 
528 كدملي 1291024808 صادره اصفهان فرزند محمد در  ششدانگ يک باب ساختمان به 
مساحت 179.09 مترمربع قسمتی از پالك شماره  585 فرعی از 16 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان از سند شماره 8101 مورخ 1381/11/9دفترخانه 

شماره 105 اصفهان را تاييد
137- رای شماره4568-1399/03/26 هيات اول  خانم زهره جان نثاري الداني به شناسنامه 
شماره 1387 كدملي 1283453053 صادره اصفهان فرزند محمدعلي در  ششدانگ يک باب 
ساختمان به مساحت 139.87 مترمربع قسمتی از پالك شماره 308 فرعی از 13 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از سند شماره 27869 مورخ 1391/6/20 

دفترخانه شماره 137  اصفهان را تاييد
138- رای شماره8178-1399/04/26 هيات اول خانم صديقه هاشمي دهچي به شناسنامه 
شــماره 1910 كدملي 1284800334 صادره اصفهان  فرزند اصغر در ششدانگ يک باب 
ساختمان به مساحت 142.90 مترمربع پالك شماره 242 فرعي از 13 اصلي واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 274 دفتر 23 امالك را تأئيد
139- رای شــماره7716-1399/04/22 هيات اول آقاي حميد كدخدائــي اليادراني به 
شناسنامه شماره 53185 كدملي 1280956542 صادره اصفهان  فرزند حسين در  سه دانگ 
مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 250.96 مترمربع قسمتی از پالك شماره 
9915 فرعی از 12 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از سند 

شماره 29017 مورخ 1391/11/17 دفترخانه شماره 137  اصفهان   را تاييد
140- رای شــماره7717-1399/04/22 هيات اول  خانم زهره جواني جوني به شناسنامه 
شماره 47093 كدملي 1280360429 صادره  اصفهان فرزند نعمت اله در  سه دانگ مشاع 
از ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 247.14 مترمربع قسمتی از پالك شماره 9915 
فرعی از 12 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از سند شماره 

29017 مورخ 1391/11/17 دفترخانه شماره 137  اصفهان   را تاييد
141- رای شــماره 16287-1398/11/02 هيات دوم آقاي محمدمهدي قوچي رناني به 
شناسنامه شــماره 1277236658 كدملي 1277236658 صادره  اصفهان  فرزند زمان به 
واليت پدرش  در  ششــدانگ يک باب  مغازه به مساحت 42.64 مترمربع قسمتی از پالك 
شماره 3040 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از 

مالکيت احمدرضا اكبری   از مورد ثبت صفحه 86 دفتر 63 امالك
142- رای شماره1718-1399/04/22 هيات سوم آقاي مجتبي ياوري به شناسنامه شماره 
621 كدملي 6229753227 صادره فرزند احمد در ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 
490 مترمربع پالك شماره107 فرعي از9 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان بموجب سامانه و دفتر الکترونيک 25023208 تأئيد
143- رای شــماره4686-1399/03/29 هيات ســوم خانم مژگان نکوئــي زهرائي به 
شناسنامه شــماره 216 كدملي 1291128344 صادره فرزند سيدرضا در ششدانگ يکباب 
خانه به مساحت 129.96 مترمربع پالك شماره فرعي از67 اصلي واقع در اصفهان بخش14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از محمد بيات بموجب سند 6897 مورخ 13/11/16 دفتر 6 

اصفهان تأئيد
144- رای شــماره4688-1399/03/29 هيات ســوم آقاي پيمان عبداللهي دهاقاني به 
شناسنامه شماره 15423 كدملي 1815827947 صادره آبادان فرزند جعفرقلي در ششدانگ 
يکباب خانه  به مســاحت 55.45 مترمربع پالك شماره فرعي از 68 اصلي واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی مهری الهيجانيان بموجب ص 85 

دفتر 378 امالك  تأئيد
145- رای شماره3818-1399/03/22 هيات دوم آقاي ابراهيم سپاهان فرد به شناسنامه 
شــماره 763 كدملي 1284484025 صادره اصفهان فرزند رضا در ششــدانگ يک باب 
ساختمان به مساحت 180.35 مترمربع قسمتی از پالك شــماره 6150 و 87 فرعی از 12 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  نسبت به پالك 87 فرعی 
از مالکيت صديقه و مصطفی و مرتضی حاجيان اليادرانی مورد ثبت صفحه 452 دفتر 1018 
امالك و نسبت به پالك 6150 فرعی   از مالکيت جهان حاجيان اليادرانی  از مورد ثبت صفحه 

291 دفتر 483 امالك
146- رای شماره6151-1399/04/14هيات چهارم خانم ليال بهراميان رنانی به شناسنامه 
شــماره 11834 كدملي 1283227673 صادره اصفهان فرزند حسينعلی ششدانگ يکباب 
خانه به مساحت 185.65 مترمربع قسمتی از پالك شماره 3654 فرعی از18 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی جواد و صفر فتحی  رنانی 

طبق سامانه امالك طبق سامانه امالك
147- رای شــماره4622-1399/03/27 هيات اول آقاي داريوش عبداللهي به شناسنامه 
شماره 107 كدملي 1129298140 صادره كوهرنگ فرزند غالم حسن در  ششدانگ يک 
باب ساختمان  به مســاحت 110 مترمربع پالك شــماره 498 فرعي از 18 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت مصطفی كاظمی رنانی مورد ثبت 

صفحات 411 و 402 و 399  و 38 و 408 و 405 و 396  دفاتر 571 و 314 امالك
148- رای شماره0063-1399/05/12 هيات چهارم آقاي جليل پيشه بران به شناسنامه 
شماره 1549 كدملي 1285637976 صادره اصفهان فرزند علي در ششدانگ يکباب خانه به 
مساحت 183.08 مترمربع پالك شماره فرعي از68 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهــان از حاج مهدی كريمی بهرام ابادی بموجب ســند 36182 مورخ 

50/1/27 دفتر 65 اصفهان
آرای اصالحی

1- رای اصالحی شماره 15455-1398/10/21 هيأت سوم  باتوجه به مفاد گزارش كارشناس 
 و با عنايت به اينکه راي هيأت تا كنون اجرا نشــده لذا مفاد راي صادره بدين شرح اصالح 
مي گردد: مالکين رسمی حسين و حاج محمد و حيدر و حسن و شعبانعلی و رمضان)همگی 
عباسی(بموجب اظهارنامه ثبتی ميباشد كه در رای شماره 4464-1398/04/06 هيات سوم 
مالکيت خانم عزت عباسی ولدانی به شناسنامه شــماره 14 كدملي 1290185972 صادره 
اصفهان فرزند قدمعلی ششدانگ يکباب كارگاه به مساحت 690 مترمربع قسمتی از پالك 
شــماره 602 فرعی از 36 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
مع الواسطه از مالک رسمی رمضان عباسی كه بموجب اظهارنامه مالک است قيد شده است

2- رای اصالحی شماره 5287-1399/04/02 هيأت سوم  باتوجه به مفاد گزارش كارشناس 
 و با عنايت به اينکه راي هيأت تا كنون اجرا نشــده لذا مفاد راي صادره بدين شرح اصالح 
مي گردد: شماال:بطول 17.84 متر درب و ديواريست به معبر شرقا:بطولهای 10.4 و12.95 
متر ديوار اشتراكی و ديواربديوار پالك 684 باقيمانده جنوبا:18.89 متر ديواربديوار پالك 684 
باقيمانده  غربا:بطول 13.3 متر ديواربديوار پالك 684 باقيمانده مساحت:325.07 متربع كه 
در رای شماره 28812-1397/12/25  هيات سوم خانم بتول جان نثاری الدانی به شناسنامه 
شــماره 12 كدملي 1290137234 صادره اصفهان فرزند محمد ششدانگ يکباب خانه به 
مساحت 307.06 مترمربع قسمتی از پالك شماره 684 فرعی از 13 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان كه در صفحه 70 دفتر 382 امالك،. شمااًل: به طول 
75/17 متر درب و ديواری است به كوچه عمومی  شرقًا: به طول 15/21 متر ديوار به ديوار 
خانه مجاور باقيمانده  جنوباً: به طول 90/18 متر ديوار به ديوار خانه مجاور باقيمانده  غرباً: به 

طول 20/13 متر ديوار به ديوار خانه مجاور باقيمانده و حقوق ارتفاقی ندارد قيد شده است.
3- رای اصالحی شماره0358-1399/01/27 هيات سوم پالك ثبتی 25/327بخش 14 
صحيح ميباشد مســاحت 25.5 مترمربع حدود:شماال:بطول 7.6 متر ديواريست مشترك با 
پالك باقيمانده شرقا:بطول 3.74 متر ديواريســت مشترك با پالك باقيمانده جنوبا:بطول 
6.44 متر درب وديواريســت بکوچه غربا:بطول 3.74 متر درب وديواريست بکوچه كه در 
رای شماره 7269-1398/05/24 هيات سوم آقاي جعفر ميري به شناسنامه شماره 46552 
كدملي 1280355840 صادره  خميني شهرفرزند ميرزا محمد سه دانگ مشاع ازششدانگ 
يک باب خانه به مساحت 145.20 مترمربع از پالك شماره 670  فرعی از  36 اصلی واقع در 
اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان شماال: بطول 9.78 متر ديوار به ديوار پالك 
1898/36 شرقا: بطول 15.14 متر ديوار به ديوار پالك36/1897 باقيمانده جنوبا: بصورت 
شکسته بطولهای 3.90 متر و 5.62 متر ديوار به ديوار پالك 36/670 باقيمانده غربا: بطول 

14.84 متر درب و ديواريست به گذر قيد شده است.
4- رای اصالحی شماره 9137-1399/05/05 هيأت دوم باتوجه به مفاد گزارش كارشناس 
و با عنايت به اينکه راي هيأت تا كنون اجرا نشــده لذا مفاد راي صادره بدين شرح اصالح 
مي گردد: شــماره پالك مورد تقاضا 1/597 فرعی از 25 اصلی می باشد كه در رای شماره 
19741-1398/12/11 هيات دوم آقای محمدرضا جماليان طی نامه شــماره 150 ت / م 
مورخ 1398/10/28 شركت تعاونی كاركنان دانشگاه هنر اصفهان  در  ششدانگ يک باب 
ساختمان به مساحت 714 مترمربع قسمتی از پالك شماره 3844 فرعی از 2 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از سند شماره 13752 مورخ 1391/12/28 

دفترخانه شماره 371 اصفهان قيد شده است.
آراء صادره قبلي با رعايت اصالحات فوق قابل اجرا ميباشند.

5- رای اصالحی شماره 9976-1399/05/11 هيات دوم شماره پالك مورد تقاضا 561/1 
فرعی از 27 اصلی صحيح است كه در رای شماره 13084-1398/09/18 هيات دوم آقاي 
محمدتقي كاظمي به شناسنامه شماره 5 كدملي 6219861574 صادره بوئين و مياندشت 
فرزند محمدعلي در  ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 101.05 مترمربع قسمتی از 
پالك شــماره 56/1 فرعی از 27 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان   از مالکيت بهرام جابر انصاری  از سند شماره 28124 مورخ 1335/10/2 دفترخانه 

شماره 15 اصفهان قيد شده است.
6- رای اصالحی شماره 10252-1399/05/12 هيات دوم شماره پالك مورد تقاضا 3252 
فرعی از 18 اصلی صحيح ميباشد كه در رای شماره19759-1398/12/12 هيات دوم خانم 
فاطمه اكبری به شناسنامه شماره 62 كدملی 1289908931 صادره اصفهان فرزند عباسعلی 
در 28 و چهار و پنجم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ يک باب ساختمان به استثنا منافع و حق 
فروش كه مادام الحيات متعلق به اقای غالمعلی تركی رنانی ميباشد به مساحت 316.74 
مترمربع قسمتی از پالك شماره 74 فرعی از 316 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان از مورد ثبت صفحات 452و57دفاتر 573و67 امالك قيد شده است.
7- رای اصالحی شماره 10251-1399/05/12 هيات دوم  شماره پالك مورد تقاضا 3252 
فرعی از 18 اصلی صحيح ميباشد كه در رای شماره19760-1398/12/12 هيات دوم آقاي 
عبدالرحيم تركي رناني به شناسنامه شماره 229 كدملي 1290467651 صادره خمينی شهر 
فرزند غالمعلي در  43 و يک پنجم حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ يک باب ساختمان به 
استثناء منافع و حق فروش كه مادام الحيات متعلق به آقای غالمعلی تركی رنانی می باشد  به 
مساحت 316.74 مترمربع قسمتی از پالك شماره  74  فرعی از 316 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مورد ثبت صفحات 452 و  57 دفاتر  573 و 67  

امالك قيد شده است.
آراء صادره قبلي با رعايت اصالحات فوق قابل اجرا ميباشند .بديهی است درصورت انقضای 

مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادرخواهدشد .
تاريخ انتشار نوبت اول 1399/05/29
تاريخ انتشار نوبت دوم  1399/06/13

م الف: 953699  ابوالفضل شــهرياری نائينی رئيس منطقه ثبت اسناد وامالك غرب 
اصفهان
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با اعالم آمادگی باشگاه استقالل برای حضور در رقابت های لیگ برتر کشتی آزاد، اظهارات متفاوتی در خصوص حضور رضا یزدانی به عنوان سرمربی یا مسئول فنی 
این تیم مطرح شد. البته این مسئله خیلی زود از سوی یزدانی مورد تایید قرار گرفت که گویا او به عنوان مسئول فنی تیم استقالل در لیگ برتر کشتی آزاد حضور 
خواهد داشت؛ اما بحث مسئولیت جدید رضا یزدانی در تیم استقالل در حالی مطرح و تایید شده که بسیاری از اهالی کشتی همچنان او را یکی از مدعیان باتجربه 
و توانمند وزن ۹۷ کیلوگرم تیم ملی می دانند. کسی که شاید بتواند با گذر از سد رقبای جوان وباانگیزه، دوبنده تیم ملی کشتی در المپیک ۲۰۲۱ توکیو را به چنگ 
آورد.البته یزدانی برای رسیدن به چنین موفقیت بزرگی باید از سد مدعیان جوان و توانمندی همچون علیرضا کریمی، محمدحسین محمدیان، مجتبی گلیج، 
محمدجواد ابراهیمی و حسین شهبازی بگذرد که این کار، سخت و دشوار به نظر می رســد.به هر حال کاپیتان المپیکی کشتی آزاد ایران هنوز رسما اعالم نکرده 
حضورش در کادر فنی تیم استقالل، به معنای پایان دوران کشتی گرفتن اوســت؛ اما برخی معتقدند یزدانی باید از همین فرصت استفاده کرده و با خداحافظی 

رسمی از دنیای قهرمانی، میدان را به مدعیان جوان و تازه نفس بسپارد.

»رضا یزدانی« بر سر دوراهی مربیگری یا کسب دوبنده تیم ملی
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مهاجم تیم نفت مسجدسلیمان:

 اندازه یک فصل فوتبالی پول نگرفته ایم
عماد میرجوان، مهاجم تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان در خصوص بحران مالی در نفت مسجدسلیمان 
که در چند ماه اخیر با اعتراض بازیکنان این تیم همراه شده است، گفت: حدود 8 ماه می شود که پولی 

دریافت نکرده ایم و این به اندازه یک فصل 
فوتبالی است. جالب اینجاست که بعد از 
کســب نتایج خوب در لیگ برتر فقط یک 
یا دو میلیون تومان پــاداش گرفتیم. حاال 
هم به ما چکی دادند کــه و فعال منتظریم 
تا پاس شــود. تازه اگر این چک هم پاس 
شــود، دریافتی ما به 8۰ درصد می رسد و 
لیگ هم دیگر تمام شده است. قراردادهای 
ما سنگین نیست؛  اما شما دیدید که امسال 
چگونه پول گرفتیم و چقدر اذیت شــدیم.

وی در بخش دیگری از صحبت هایش تاکید کرد: ما با شــروع مجدد بازی ها شانسی برای قهرمانی یا 
سهمیه گرفتن نداشتیم و خطر سقوط هم تیم ما را تهدید نمی کرد؛ اما به خاطر مردم مسجدسلیمان و 
شخصت خودمان بازی کردیم تا نتیجه بگیریم. ما در ابتدای فصل این همه تالش کردیم ولی متاسفانه 
دیده نشد و مسئوالن هم مشکالت ما را حل نکردند. انگار خیلی ها دوست ندارند نفت مسجدسلیمان 
موفق شود و این برخوردها بازیکنان را دلسرد کرد. مطمئنا با این وضعیت بازیکنی در این تیم نمی ماند و 
من هم بعید است که بمانم، ما واقعا در این فصل خیلی سختی کشیدیم.مهاجم نفت مسجدسلیمان 
در خصوص بازی نیمه نهایی جام حذفی مقابل تراکتور تصریح کــرد: می خواهیم در این جام خودمان 
 را نشان دهیم و اندازه ســه تیم دیگر شــانس قهرمانی داریم. تنها هدف مان خوشــحال کردن مردم 

مسجدسلیمان است.

باشگاه پورتو؛ پیشتاز رقابت برای جذب »طارمی«
مهدی طارمی دارای پیشنهادهایی از ترکیه، چین و آلمان است اما سرانجام باشگاه پورتو توانست او را برای 
این انتقال وسوسه کند. طارمی با پیوستن به پورتو می تواند در لیگ قهرمانان اروپا بازی کند و مورد توجه 
بیشتر طرفداران فوتبال در ایران قرار خواهد گرفت. او  عالوه بر پورتو مورد توجه براگا نیز قرار دارد، البته این 
باشگاه پرتغالی که مدتی قبل سرمربی فصل گذشته مهدی طارمی در ریوآوه را استخدام کرد، در صورت 
فروش پائولینیو به لیگ برتر انگلیس می تواند با مبلغ خوبی مهاجم ایرانی را جذب کند.مهدی طارمی در 

نخستین فصل حضورش در فوتبال پرتغال ۲۱ گل برای ریوآوه در ۳۷ بازی به ثمر رساند.

 واکنش جالب »دیاباته« به خوشحالی بعد از گل
 مهاجم پرسپولیس

مهاجم زهردار استقالل در واکنش به خوشحالی بعد از گل مهاجم پرسپولیس که تقلیدی از او بود، 
گفت: علیپور داداش من است.   شیخ دیاباته درباره شیوه خاص خوشحالی بعد از گلزنی اش گفت: 
این یک خوشحالی است که بگویم من اینجا هستم و نگران نباشــید و برای شما می جنگم. یک 
ژست خوشحالی است برای مبارزه.وی درباره انجام خوشحالی اش توسط علیپور گفت: او بازیکن 
خوبی است و از حرکتش خوشحال شدم. علیپور، داداش من است و حرکت او کاری است که در یک 
خانواده انجام شده است.دیاباته درباره ۱۳ گلی که به ثمر رسانده است، گفت: خیلی خوشحالم از 
این اتفاق، من مهاجم هستم و گل زدن وظیفه و شغل من است. هواداران با گل های من خوشحال 

می شوند و این عادت را دارم که به محض اینکه بتوانم گل بزنم، این کار را انجام دهم.

سنگین ترین شکست تاریخی فدراسیون فوتبال چگونه رقم خورد؟

غرامت 6/2میلیون یورویی

از قبل هم می شــد پیش بینــی کرد که   سمیه مصور
فدراســیون فوتبــال ایــران در پرونده 
ویلموتس یک بازنده تمام عیار است، هر چند سئول نشینان موضوع 
را جور دیگری جلوه می دادند. قرارداد فدراســیون فوتبال با سرمربی 
سابق تیم ملی ایران را باید از عجیب ترین قراردادهای نوشته شده در 
جهان ورزش برشــمرد؛ قراردادی که نتیجه اش پرداخت غرامت 6.۲ 
میلیون یورویی به مرد بلژیکی باشد، آن هم مربی ای که یک ماه کامل 

هم در ایران حضور نداشت.
مارک ویلموتس، بعد از کارلوس کــی روش هدایت تیم ملی فوتبال 
ایران بر عهده گرفت. مرد بلژیکی با دستمزد عجیب و غریب  و رقمی 
نزدیک به۲/6میلیون یورو در ســال به ایران آمد. فدراســیون فوتبال 
روزهای نخست تا توانســت تکذیب کرد و گفت چنین خبری صحت 
ندارد و ما این مربی را ارزان تر از کارلوس کی روش به ایران آورده ایم. 
ویلموتس اما شش ماه بیشتر دوام نیاورد و بعداز آن که دستمزدش 
اندکی به تاخیر افتاد، اســتعفایش ر ا نوشــت و خبر داد دیگر حاضر 
نیست به ایران برگردد. فدراســیون مهدی تاج، دو میلیون یورو از زیر 
مجموعه شستا قرض گرفت و آن را به حســاب ویلموتس واریز کرد 
تا در بازی با عراق نیز روی نیمکت بنشــیند. ویلموتس آمد، بازی به 

عراق را باخت، رفت و پشت ســرش را هم نگاه نکرد. از همین جا بود 
که ماجرا وارد فازهای تازه و عجیب غریب شد و تازه مشخص شد که 
چه کاله بزرگی سر فدراســیون فوتبال رفته است. مدت زمان زیادی 
از رفتن ویلوتس نگذشــته بود که وکالی این مرد بلژیکی، مســئوالن 
فدراسیون فوتبال را در جریان گذاشــتند که این مربی غرامت شش 
میلیون یورویــی خود را می خواهــد! تاج، رییس وقت فدراســیون 
فوتبال  با دیوانه خطاب کردن وکالی ویلموتــس گفت از این خبر ها 
نیست و فدراســیون فوتبال طبق بندهای قرارداد باید فقط سه ماه از 
مبلغ یک ساله قرار داد را به عنوان غرامت بپردازد؛ اما با کشیدن شدن 
پای این پرونده به فیفا حاال مشــخص شده که فدراســیون فوتبال 
ایران متحمل ســنگین ترین و تاریخی ترین شکســت ممکن شده 
اســت، شکســتی که نتیجه بی توجهی به بندهای موجود در قرارداد 
 بوده و مشخص نیســت که  چرا مســئله به این مهمی نادیده گرفته

 شده است.
نکته تاســف بار ماجرا به تالش فدراســیون فوتبال برای پنهان کردن 
بندهای قرار داد این مربی بر می گردد، بندهایی که بعدا روشــن شد 
که فدراســیون چه گاف بزرگی در تنظیم قرارداد داده است. در بندی 
از این قرارداد آمده اســت که در صورت فســخ قرارداد چه از ســوی 

فدارســیون فوتبال و چه از سوی ســرمربی، ایران باید دستمزد سه 
ماه از مبلغ قرارداد یک ســال را به عنوان غرامت بپردازد و در این بند 
همچنین اضافه شــده بود »یــا با یک رقم مشــخص« اضافه ای که 
حاال روشن شده چه زیرکانه نوشته شــده است.قرارداد ویلموتس با 
فدراســیون فوتبال ایران در حالی تاکنون  8 میلیون و ۱۴۲ هزار یورو 
خسارت به بار آورده اســت )حدود ۲۱6 میلیارد تومان(، که از مجموع 
 بودجه کمیته های ملــی المپیــک و پارالمپیک حــدود ۵۰ میلیارد 

هم بیشتر است.
بر اســاس الیحه بودجه ســال ۹۹ مجموع بودجــه وزارت ورزش و 
جوانان در بخش جاری و عمرانی معادل یک هــزار و ۴۵۱ میلیارد و 
66۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، مجموع بودجه جاری و عمرانی کمیته 
ملی المپیک معادل ۱۲۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان و بودجه کمیته 
ملی پارا المپیک در بخش جاری و عمرانی معادل ۳۴ میلیارد و ۷۰۰ 
میلیون تومان برآورد شــد که جمعا رقم بودجه ای معادل یک هزار و 
6۱۵ میلیارد و ۵6۷ میلیون و ۲۰۰ هــزار تومان را برای مجموعه وزارت 
ورزش و جوانان،   کمیته ملی المپیک و کمیته ملی پارالمپیک نشــان 
می داد. البته مشــخص هم نیست در طول ســال چند درصد از این 

بودجه تخصیص یابد.

در رابطه با پرونده تعلیق جودوی ایران و رسیدگی به 
آن در دادگاه عالی ورزش )CAS( از ابتدا نام آرش 
میراسماعیلی، محمدرضا داورزنی، نصرا...سجادی 
و مجید زارعیان همراه با نام وکیل و دســتیارش به 
عنوان ترکیب هیئت اعزامی به سوئیس برای دفاع 
از حقانیت ورزش ایران در جلســه ای که قرار است 
۲6 شهریورماه در لوزان برگزار شود، مطرح بود.می 
توان به جرات گفت این دادگاه و نتیجه به دســت 
آمده در آن، تاثیر مســتقیم بر آینــده ورزش ایران 
دارد. همین مســئله هم بیانگر اهمیت اعزام کامل 
هیئت منتخب به ســوئیس بود با ایــن حال یک 
ماه پیش صحبت هایی مبنی بــر انصراف نصرا...

سجادی مطرح شد.نام سجادی به عنوان نماینده 
کمیته ملــی المپیــک در ترکیب هیئــت منتخب 
برای حضور در جلســه دادگاه CAS و رسیدگی به 

پرونده تعلیق جودوی ایران قــرار گرفت؛ اما اعالم 
انصراف وی از این حضور بدون هیچ دلیل مشخص 
و واضحی مطرح شــد و جالب اینکــه کمیته ملی 
المپیک و مســئوالنش هم به ایــن انصراف هیچ 
واکنشی نداشــتند.البته سید رضا صالحی امیری، 
رییس کمیته ملــی المپیک در آخرین نشســت 
خبری خود که به صورت آنالین برگزار شد، با تاکید بر 
اینکه انصرافی در کار نبوده است گفت که »سجادی 
قطعا در دادگاه عالی ورزش شرکت می کند«جالب 
تراینکه خود نصرا... سجادی هم می گوید تصمیمی 
برای انصراف از ســفر به لوزان و شــرکت در جلسه 
شهریورماه نداشته است!وی گفت: من هیچ جا در 
مورد این موضوع و اینکه از همراهی هیئت اعزامی 
به سوئیس کناره گیری کرده ام، حرفی نزده بودم. 
این موضوع توسط رســانه ها مطرح شد در حالی 

که صحت نداشــت. انصرافی نداده بودم که حاال از 
آن صرف نظر کرده باشــم. از ابتدا هم قرار بود من 
در ترکیب هیئت اعزامی باشم.سرپرســت کاروان 
ایران در بازی های المپیک با بیان اینکه برای انجام 
اقدامات الزم جهت صدور ویزا به سفارتخانه می رود، 
خاطرنشان کرد: اگر جلسه ۲6 شــهریورماه تغییر 
نکند و اعزام هیئتی از ایران به قوت خود باقی باشد 
قطعا همراه با دیگر نمایندگان کشور به لوزان می روم 

و در جلسه موردنظر شرکت می کنم.

ماجرای عجیب در پرونده جودوی ایران

خبر روز

»سیلوا« به سوسیداد پیوست
داوید سیلوا، ستاره باتجربه اسپانیایی، با جدایی از منچسترسیتی به رئال سوسیداد پیوست. سیلوا 
که بعد از ۱۰ سال حضور در منچسترسیتی، این باشگاه را ترک کرد، با قراردادی دو ساله به سوسیداد 
پیوست.این اتفاق در حالی رخ داد که گفته می شــد او به ایتالیا خواهد رفت تا پیراهن التزیو را به 
تن کند. اما این هافبک تکنیکی ۳۴ ســاله ترجیح داد به اللیگا برگردد؛ جایی که پیش از پیوستن 
به سیتی، برای والنسیا بازی می کرد.در بیانیه باشگاه سوســیداد آمده است:» رئال سوسیداد با 
داوید سیوا به توافق رسید و این بازیکن در دو فصل آینده، تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۰ برای ما بازی می کند. 
این بازیکن که به طور آزاد از منچسترســیتی به اینجا آمد، به زودی در تمرینات پیش فصل حضور 
پیدا خواهد کرد.« سیلوا در ۱۰ فصلی که برای سیتی بازی کرد، ۴۳6 بازی برای این تیم انجام داد و 
۴ قهرمانی در لیگ برتر، دو قهرمانی در جام حذفی، پنج قهرمانی در جام اتحادیه و سه قهرمانی در 

کامیونیتی شیلد به دست آورد.

تالش بایرن مونیخ برای خرید »اوپامکانو«
بایرن مونیخ خواهان جذب دایوت اوپامکانو در تابســتان آینده اســت، اگر چــه در این میان هم 
آرسنال نیز به جذب این مدافع فرانسوی عالقه مند است.اوپامکانو، چندی پیش با وجود داشتن 
پیشنهادهای بزرگ تصمیم گرفت قرارداد خود را با الیپزیش تا سال ۲۰۲۳ تمدید کند، هر چند که 
یک بند فســخ ۵۰ میلیون یورویی در قرارداد او وجود دارد و به همین دلیل، این امکان برای سایر 

باشگاه ها به راحتی وجود دارد تا با پرداخت این مبلغ او را خریداری کنند.

واکنش ستاره بارسلونا به عمل جراحی اش
تراشــتگن در خصوص عمل جراحی اش واکنش نشان داد. باشگاه بارســلونا رسما اعالم کرد که 
تراشتگن به دلیل مصدومیت از ناحیه تاندون پای راســت، تحت عمل جراحی قرار خواهد گرفت.

در همین راستا پس از این خبر تراشــتگن در خصوص این اتفاق گفت: من برای تاندون زانو  تحت 
عمل جراحی قرار خواهم گرفت. با  کارشناسان پزشکی باشگاه در خصوص این جراحی با یکدیگر 
صحبت و مشورت کرده ایم.وی ادامه داد: این مصدومیت در طول فصل باعث ایجاد ناراحتی های 
زیادی برایم شده بود. باید بگویم این یک جراحی برای پیشرفت و آماده سازی بیشتر برای آینده 
است. چند هفته برای بهبودی و بازگشت ۱۰۰ درصدی نیاز دارم. نسبت به اوضاع آرام و مثبت هستم 

و به زودی برخواهم گشت. یک بار دیگر از همه بابت حمایت هایی که دریافت کرده ام متشکرم.

لوتارو مارتینز: 

می خواهم بچه دار شوم
اینتر با نتیجه  ۵ بر صفر شاختار را در هم کوبید و راهی فینال لیگ اروپا شد. لوتارو مارتینز معتقد 
است که شبی رویایی را ســپری کرده است.این ســتاره آرژانتینی و جوان اینتر میالن موفق شد 
دو گل از ۵ گل تیمش را به ثمر برســاند. او پس از بازی در گفت وگو با اســکای اســپورت ایتالیا 
گفت:»یک شب باورنکردنی بود که مثل آن را در خواب می دیدیم. خیلی وقت بود که به این خوبی 
بازی نکرده بودم و در نیمه نهایی ثابت کردیــم که اینتر آماد ه اتفاقات عالی اســت. برای فینال 
آماده ایم. این گل ها برایم مهم اســت زیرا دوره ای را ســپری کردم که در سطح خودم نبودم، اما 
این تجربه به شما کمک می کند تا رشــد کنید. از نحوه بازی تیم و نشان دادن چنین شخصیتی 
بسیار خوشحالم. بازی به بازی بهتر می شویم و از سطح خودم هم راضی ام، می خواهم بچه دار 
شوم بنابراین گل هایم را به همسر و خانواده ام تقدیم می کنم. قدرتمندتر می شویم و بازیکنان با 
تجربه تر مانند ســمیر هندانوویچ، دی آمبروزیو و دیگو گودین راه را نشان می دهند و همه  ما آن 

را دنبال می کنیم.«

فوتبال جهان

پیام محرمانه اسدی به تراکتوری ها؛

تالش نکنید، نمی مانم!
لیگ برتــر فوتبال در آســتانه آخرین هفته 
خود قرار گرفته و بعد از هفته سی ام، پرونده 
لیگ نوزدهم هم بسته می شود. برای شروع 
لیگ بعدی، طبیعی اســت که تیم ها از حاال 
به دنبال جــذب بازیکنان جدید باشــند تا 
به تقویت لیســت خود بپردازند و ســرعت 
این اتفاق بــرای تیم هایی کــه درگیر ادامه 
رقابت های لیگ قهرمانان آســیا هســتند، 
بیشــتر شــده اســت.یکی از بازیکنانی که 
پیشــنهادات زیادی به دستش رسیده، رضا 
اســدی ســتاره خط میانی تراکتور است که 
فصل بسیار خوبی را پشت سر گذاشت. این 
بازیکن در امر گلزنی و گل ســازی توانست 
موفق عمل کند و باالترین نمــره فنی میان 
ســایر بازیکنان را به خود اختصاص داده تا 
مورد توجه و حمایت هــواداران قرار بگیرد، 
اما شنیده ها از اطراف باشگاه حکایت از آن 
دارد که اسدی می خواهد تراکتور را ترک کرده 
و به تیم دیگری بــرود.در این میان، یکی از 
نزدیکان باشــگاه به ما گفت: »اسدی چند 
پیشنهاد دارد و از این ســو، قراردادش با ما 
به اتمام رســیده است. ما هم شــنیدیم او 
می خواهد لژیونر شــود، اما این را می دانیم 
که دو باشــگاه داخلی هم برای جذب این 
بازیکن، آستین ها را باال زده اند و می خواهند 
او را جذب کنند. در نهایت اسدی باید تصمیم 
بگیرد می ماند یا نه. در هر صورت، باشــگاه 
چند بار به او پیشــنهاد داده که برای تمدید 
قراردادش، روندی را آغــاز کنیم ولی هنوز 
پاسخی به این پیشنهادات داده نشده و ما 
همچنان منتظر این بازیکن هستیم.«اسدی 
همچنین به چند طرفدار واقعی تراکتور گفته 
پیشنهادات بســیار خوبی از قطر به دستش 
رسیده و همین حاال دو باشــگاه قطری در 
انتظار جذب او هســتند. از این رو، تراکتور 
را تــرک می کند و از جمع ســرخ های غرب 
کشورمان جدا می شود تا سرنوشت فوتبالی 

خود را خارج از مرز ها دنبال کند.
 اســدی به دنبال بازگشت به تیم ملی است 
و اگر لژیونر شود، این شــانس را با شرایط 

بهتری پیدا خواهد کرد.

 با کشیدن شدن پای این پرونده به فیفا حاال مشخص 
شده که فدراسیون فوتبال ایران متحمل سنگین ترین 
و تاریخی ترین شکست ممکن شده است، شکستی 
که نتیجه بی توجهی به بندهای موجود در قرارداد بوده و 
مشخص نیست که  چرا مسئله به این مهمی نادیده گرفته 

شده است

مستطیل سبز

وز عکس ر

استقبال خیابانی 
 باواریایی ها از
 جادوگر ایرانی

علی کریمــی در فصــل اول حضورش در 
بوندسلیگا نمایش های درخشانی با لباس 
باواریایی ها داشت و در این تیم محبوبیت 
زیادی داشت. این تصویر مربوط به استقبال 
هواداران بایرن از ستاره فوتبال ایران است. 
کریمــی در مونیخ موفق به کســب عنوان 

قهرمانی در بوندسلیگا هم شد.



چهارشنبه 29 مرداد  1399 / 29 ذی الحجه 1441/ 19 آگوست 2020/ شماره 3049
شهردار اصفهان:

شهرداری از طرح »خادم یاران شهدا« حمایت می کند
شهردار اصفهان در دیدار با تعدادی از فرزندان شــهدا با اشاره به روند تکمیل پروژه سالن گلستان شهدا 
اظهار کرد: گلستان شهدای اصفهان مکان مقدسی است که باید همواره حفظ شده و خدمات رسانی به 
آن با کیفیت بیشتری انجام شود.قدرت ا... نوروزی با بیان اینکه بهره برداری از سالن اجتماعات گلستان 
شهدا ظرفیت خوبی برای برگزاری اجتماعات، سخنرانی ها و مراسم متناسب با این مکان و در شأن شهدا 
در اصفهان ایجاد خواهد کرد، افزود: تالش می کنیم این پروژه همزمان با هفته دفاع مقدس افتتاح شود.

شهردار اصفهان با بیان اینکه نباید بگذاریم این فضا مورد سوء استفاده قرار بگیرد، افزود: باید در مجموعه 
گلستان شهدا به تقویت ارزش های ناب اجتماعی اسالمی و تقویت باور مردم به فرهنگ ایثار و شهادت 
پرداخته شود.نوروزی با بیان خاطره ای از دوران جنگ تحمیلی، اظهار کرد: همنشینی با شهدا تجربه خوبی 
بود که اکنون هر بار به گلستان شهدا وارد می شوم، یاد آن روزها زنده می شود.شهردار اصفهان گفت: عالوه 
بر فرزندان شهدا جانبازان نیز مظلوم واقع شــده اند و اکنون فرصتی به وجود آمده است تا قدم موثری 
برای کمک به خانواده شهدا و جانبازان و فرهنگ سازی در راستای فرهنگ ایثار و شهادت برداریم.شهردار 
اصفهان با اشاره به اجرای طرح خادم یاران که در این جلسه توسط فرزندان شهدا ارائه شد، گفت: این طرح 

بسیار خوب است و شهرداری با تمام توان از آن حمایت خواهد کرد.

مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان:

 عملیات احداث مجتمع تجاری در حریم میدان
 امام)ع( متوقف شد

مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان با بیان اینکه چگونگی ساخت و ساز پالک هایی که در محدوده آثار 
تاریخی قرار دارد، باید از میراث فرهنگی استعالم شود، اظهار کرد: سال ۹۰ برای چگونگی احداث مجتمع 
تجاری واقع در خیابان استانداری نبش کوچه پشت مطبخ و در ضلع غربی حریم بافت تاریخی میدان 
نقش جهان از سازمان میراث فرهنگی اســتعالم مورد نیاز انجام شده است.حسین کارگر با بیان اینکه 
میراث فرهنگی به دلیل مجاورت محل مجتمع با بافت تاریخی میدان امام )ره( با احداث بنا تا ارتفاع 
پنج متر موافقت کرده اســت، افزود: پس از این اقدام، مالک در اعتراض به تصمیم میراث فرهنگی به 
دیوان عدالت اداری برای دریافت اجازه احداث بنا تا ارتفاع ۹ متر شکایت کرد و در نهایت سال ۹۸ موفق به 
دریافت رای موافق از دیوان به عنوان مهم ترین مرجع رسیدگی به شکایت های مردم از دستگاه های اداری 
و اجرایی در کشور شد؛ چرا که ساختمان در گذشته ۹ متر ارتفاع داشته و مالک از حقوق مکتسبه برخوردار  
بود.وی ادامه داد: متعاقب رای صادر شده در دیوان عدالت اداری، شهرداری مکلف به صدور پروانه برای 
احداث این مجتمع تجاری شد، اما در حال حاضر با ورود مقام دادستانی به این پرونده، عملیات ساخت 

و ساز متوقف شده تا تعیین تکلیف نهایی شود.

رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان:
300 تابلوی شهری اصفهان رنگ محرم به خود گرفت

رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندی شــهرداری اصفهان اظهار کرد: به مناسبت فرارسیدن ایام 
محرم، ۲۳ طرح ویژه گرافیکی در ۳۰۰ تابلوی تبلیغات شــهری پیام کربال را برای شهروندان بازگو 
می کند.احمد رضایی افزود: طرح های گرافیکی ماه محرم، فداکاری و وفاداری یاران امام حسین 
)ع( در واقعه کربال و دیگر پیام های عاشــورا را با تصاویر جذاب به شهروندان یادآوری می کند.وی 
تصریح کرد: طرح های گرافیکی ویژه ماه محرم در قالب ۳۰۰ تابلوی شهروندی از ابتدای محرم به 
مدت ۱۵ روز در مناطق ۱۵ گانه شهر اصفهان نصب می شود.رضایی، رسالت کمیته فرهنگ شهروندی 
شهرداری اصفهان را اطالع رسانی و فرهنگ سازی برای شهروندان دانست و گفت: تابلوهای شهری، 
راه ارتباطی مردم با این کمیته هستند که در تمام نقاط شهر وجود دارند و مردم به خصوص هنگام 

قرمز شدن چراغ راهنما از هشدارها و مفهوم این تابلوها آگاه می شوند.

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان از اقدامات شهرداری جهت  کنترل و مقابله با حیوانات موذی خبر  داد؛

مبارزه 00 4 میلیون تومانی با موش های شهر!

 معاون خدمات شــهری شــهرداری اصفهــان گفت: امســال بیش
 از 4 میلیارد ریال در ۱۵ منطقه شــهر اصفهان و ناژوان، صرف مبارزه با 

موش های شهر اصفهان می شود.
حسین امیری با اشاره به اینکه شهرداری اصفهان با مجموعه اقداماتی 
به دنبال کنتــرل و مقابله بــا حیوانات موذی از جمله موش در شــهر 
اصفهان است، اظهار کرد: وجود موش ها در محیط های شهری عالوه 
بر انتشــار بیماری سبب خســارات اقتصادی نیز می شود. وی با بیان 
اینکه وجود موش ها ســبب وارد شــدن خساراتی به ســاختمان ها 
خواهد شــد، گفت: مصرف و آلوده کردن محصوالت کشاورزی و مواد 
غذایی، تحمیل هزینه زیاد مبارزه با مــوش ها را به همراه دارد. معاون 
خدمات شهری شــهرداری اصفهان با اشــاره به اینکه زاد و ولد موش 
ها در هر ســال پنج تا شــش بار و هر بار زایش پنج تــا ۱۵ بچه موش 
اســت، ادامه داد: موش های متولد شــده پس از پنــج هفته قدرت 
بــاروری دارند بنابراین افزایــش آنها به صورت تصاعدی اســت.  وی 
اظهار کرد: با توجه به این واقعیت، یک جفت موش در مناســب ترین 
شــرایط می توانند صدها هزار یا شــاید میلیون ها فرزند در یک سال 
 تولید کننــد، بنابراین مبارزه با مــوش در محیط های شــهری امری

 ضروری است. 

انتقال 40 بیماری از طریق موش ها به انسان 
امیری بیان کرد: موش ها به عنوان مخزن و ناقل در انتشار بيش از 4۰ 
بيماری باكتريايی، ويروسی و انگلی به انسان ها دخالت دارند که عمده 
ترین آنها طاعون، توالرمی، تب خونریزی دهنده، تیفوس موشی و ... 
است. وی بیان کرد: برای مبارزه با موش ها از روش هایی مانند طعمه 
گذاری، هماهنگی جهت جمع آوری به موقع و کامل پســماند و زباله 
شبانه، حذف النه موش ها، استفاده از سمور به عنوان شکارچی موش 
ها، حذف آب به عنوان یک عامل در زندگی موش ها، تله گیر و استفاده از 
امواج فوق صوت در انبارهای مواد غذایی و شیمیایی استفاده می شود.

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان افزود: در بخش پیشگیری 
هم برای مبارزه با موش ها در شهر شناسایی واحدهای متخلف، نصب 
بنر و آموزش و شناسایی معایب سیستم آبرسانی که باعث النه گذاری 
موش ها می شــود، صورت می گیرد. وی با اشــاره به اینکه در مرحله 
مبارزه هم فعالیت هایی از قبیل طعمه گذاری معابر، بازبینی طعمه ها 
در چهار مرحله، جمع آوری الشــه ها، رفع معایب عمرانی و حذف النه 
انجام می شود، اظهار کرد: همه مناطق شهر اصفهان هر سال برای مقابله 
با موش ها یکی از روش های باال را به کار می گیرند که در منطقه یک در 
سال گذشته ۵۱۰ معبر طعمه گذاری، در منطقه دو بیش از دو هزار و ۹۰۰ 

کلونی شناسایی و در منطقه سه بیش از چهار هزار و ۵۰۰ طعمه گذاشته 
شده است. امیری ادامه داد: همچنین سال گذشته منطقه 4 حدود ۱۳ 
هزار و 6۰۰ کیلوگرم سم برای مقابله با موش ها استفاده کرده و بیش از 

۲۰ هزار الشه موش از سطح منطقه ۵ جمع آوری شده است.
وی بیان کرد: تعداد النه های حذف شده در منطقه شش بیش از دو هزار 
و ۵۰۰ مورد بوده است. منطقه هفت هم اقدام به شناسایی دو هزار و ۱4۵ 
واحد متخلف، منطقه هشت اقدام به رفع عیب ۳۱۲ نشتی و منطقه ۹ 
نیز دو هزار و ۱4۵ عیب عمرانی که باعث النه گذاری موش ها می شود 
را در ســطح منطقه رفع کرده اســت.معاون خدمات شهری شهرداری 
اصفهان تصریح کرد: جــدای از برنامه مبارزه با مــوش ها، طرح های 
ضربتی مبارزه نیز وجود دارد که با توجه به اهمیت مکان مورد نظر و یا در 
نزدیکی ایامی مثل نوروز، این طرح ها به صورت ویژه اجرا می شود؛ در 
همین خصوص چندین مرحله طرح ضربتی مبارزه با موش در حاشیه 
رودخانه زاینده رود از منطقه ناژوان تا منطقه روشن دشت، باغ فدک، باغ 
غدیر، پارک های بزرگ شهر و یا معابر اصلی که موش در آنها زیاد شده 
بود، اجرا شد. وی بیان کرد: همچنین در سال جاری چهار میلیارد و 4۲۰ 
میلیون ریال از سوی معاونت خدمات شهری برای مبارزه با موش های 

شهر در مناطق ۱۵ گانه و ناژوان اعتبار اختصاص یافته است.  

»رویدادهــای گردشــگری در عصــر کرونــا«، 
 موضــوع وبینــاری اســت کــه ۲۹ مردادمــاه

)امــروز( بــه همــت اتــاق بازرگانــی اصفهان 
و بــا همکاری جهاد دانشــگاهی واحــد اصفهان، 
ســازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشــی شهرداری 
اصفهــان،  اداره کل میراث فرهنگی گردشــگری 
 و صنایع دســتی، جامعــه هتلــداران و انجمــن 
صنفــی کارفرمایان شــرکت ها و دفاتــر خدمات 
مســافرت هوایــی، جهانگردی و زیارتی اســتان 
برگــزار می شــود. علــی کرباســی زاده، رییس 

شــورای هماهنگــی توســعه پایــدار و مشــاور 
عالی اتــاق بازرگانــی اصفهان با اعــالم این خبر 
گفــت: وبینــار »رویدادهــای گردشــگری در 
عصــر کرونــا« بــا هــدف بررســی رویدادهای 
 گردشــگری در عصر کرونا به صــورت مجازی و با

 همکاری دســتگاه های مرتبط با حوزه گردشگری 
چه در بعد اجرایی و چه در بعد علمی برگزار خواهد 

شد.
کرباســی  توضیح داد: در این رویداد به مباحثی 
همچــون، ماهیت رویدادها در گردشــگری عصر 
کرونا، آنالیز بازار گردشــگری ایران در عصر کرونا، 
تکنیک های بازاریابی محتــوا در فضای مجازی و 
خواسته های گردشــگران از مقصد در عصر کرونا 

پرداخته می شود.
رییــس شــورای هماهنگــی توســعه پایــدار و 
مشــاور عالی اتاق بازرگانی اصفهان خاطر نشــان 

کرد: در ایــن وبینار کــه تجربه محور نیز هســت، 
تالش شــده تا از فعاالن گردشــگری و اســاتید 
بنام کشوری استفاده شــود و امیدواریم در پایان 
 آن بتوانیــم به راهکارهــای کارگشــا در این حوزه

 برسیم. 
مهدی ژیانپور، معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی 
اصفهان، مهدی سقایی،عضو هیئت علمی دانشگاه 
گرگان، رضا سلطانی، متخصص برند مقصد، امیر 
ناصــر طباطبایی، رییس جامعه هتلــداران ایران، 
آرش نور آقایی، مدیرمسئول فصلنامه گردشگری 
گیلگمش و سحر موحدی، عضو هیئت علمی جهاد 

دانشگاهی سخنرانان این وبینار هستند. 
ننــد چهارشــنبه ۲۹  عالقه منــدان نیــز می توا
مردادماه)امروز( از ســاعت ۱۸ با رجوع به نشانی 
webinar.eccim.com/ch/otagh4۳ در این 

رویداد مجازی شرکت کنند.

 برپایی وبیناری جهت بررسی 
»رویدادهای گردشگری در عصر کرونا«

چندین مرحله طرح ضربتی مبارزه با موش در حاشیه 
رودخانه زاینده رود از منطقه ناژوان تا منطقه روشن 
دشت، باغ فدک، باغ غدیر، پارک های بزرگ شهر و یا 

معابر اصلی که موش در آنها زیاد شده بود، اجرا شد

در همایش هیئات مذهبی شاخص ویژه محرم در اصفهان مطرح شد:

بسیج تمام امکانات پلیس برای برگزاری مراسمات عزاداری 
فرمانده انتظامی استان در همایش هیئات مذهبی شاخص ویژه محرم در خیمه گلستان شهدای اصفهان 
اظهار کرد: رسالتی که برای حفظ این بیرق و عزاداری بر گردن همه ماست، بسیار رسالت سنگینی است؛ 
اگر می بینیم که دشمنان هر روز با یک رویکرد جدید برای مقابله با این مکتب با فعالیت های مختلف از 
جمله عرفان ها نوظهور به میدان می آیند، نشانگر ارزش کارها هیئت هاست.سردار محمدرضا میرحیدری 
گفت: این برنامه ریزی ها نشانگر این است که بزرگ ترین مانع نظام استکبار برای چپاول دنیا، این جبهه 
و فرهنگ عاشوراست؛ دست تک تک شما را باید بوسید که این علم را با وجود مشکالت متعدد همواره برپا 
نگه داشتید و ما همه مدیون شما  هستیم.وی افزود: همه ما مسئوالن و دستگاه های کشور باید کمک 
کنیم که این فرهنگ و نهضت با قوت و شکوه واالتری استمرار داشته باشد.سردار میرحیدری با توضیح 
اینکه برای برگزاری مراسمات امسال با نظرات مختلف و متعددی مواجهه بودیم، بیان کرد: کسانی که 
در هیئت ها و مساجد تربیت شدند چشمان شان به مراجع اعزام تقلید دوخته شده است و روشن ترین 
مسیر برای این راه این است که با رعایت پروتکل های بهداشتی و توجه به مصوبات ستاد مبارزه با کرونا 
این جلسات ارزشمند و مقدس را برگزار کنیم.وی خاطر نشان کرد: دشمنان ما افراد  مغرضی هستند، 
برخی توجه شان به خارج ها از مرزهاست، در ابتدای امر دیدیم که چگونه با برگزاری عزاداری های امام 
حسین)ع( مخالفت کردند؛ برخی ها هم تحت شعاع فرامرزها و دنبال روی پیاده سازی نظرات دولت 
های غربی بودند.فرمانده نیروی انتظامی اصفهان با توضیح اینکه بی توجهی هایی که نسبت به مراقبت 
های بهداشتی اعالم می کنند به ضرر جامعه دینی و هیئات مذهبی ماست، تاکید کرد: در همین  ۱۰ روز 
گذشته سه معاندی که وابسته به خارج از کشور بودند را  در این استان دستگیر کردیم؛ پلیس اطالعات 
سه نفر  را در شهرستان های لنجان، تیران و دستگیر کرده است.وی با بیان اینکه باید برای رعایت ابالغ 
های ستاد کرونا و امنیت هیئت های مذهبی مراقبت کنیم، تصریح کرد: ۲۰۰  نفر متخصصان و کارکنان در 
جبهه سالمت تاکنون جان خود را فدا کرده اند که این ضایعه مصیبت سختی برای جامعه ماست.برای هر 
کدام از این عزیزان بیش از ۲۰ سال هزینه شده است تا به این جایگاه رسیدند و باید کادر درمان را یاری 
دهیم تا با قوت بیشتری بتوانند رسالت خود را برای مقابله با کرونا انجام دهند. فرمانده نیروی انتظامی 
استان اصفهان تاکید کرد: افتخار پلیس راهنمایی و رانندگی، پلیس امنیت و پلیس پیشگیری این است 
که در این مسیر مقدس که هیئت ها حرکت می کنند بتوانند خادم باشد؛ همه ما بسیج شدیم تا در این 
سال که دشمن دنبال ایجاد دوگانگی در این مسیر است، مراسمات عزاداری امام حسین )ع( با رعایت 

پروتکل های بهداشتی با رونق بیشتری برگزار شود.

با مسئولان

خبر ویژهخبر

 اجرای 3۵ پروژه نوسازی
 و بهسازی تا پایان سال 

مدیر عامل ســازمان نوســازی و بهســازی 
شهرداری اصفهان گفت: در سال جاری اجرای 
۳۵ پروژه در دستور کار قرار گرفته که ۱۷ مورد 
آن در دســت اقدام است.محمد فیض اظهار 
کرد: اعتبــار در نظر گرفته شــده برای اجرای 
۳۵ پروژه ســازمان نوســازی و بهسازی در 
سال جاری ۵۵۷ میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال 
است.وی تصریح کرد: از جمله پروژه های در 
حال انجام توسط سازمان نوسازی و بهسازی 
شهرداری می توان به کف سازی ورودی ها و 
جلوخان میدان امام علی)ع(، ســاماندهی 
گذرهــای منتهــی بــه چهارباغ عباســی، 
ســاماندهی گذرهــای منتهی بــه چهارباغ 
عباسی، ســاماندهی و پیرایش شهری بدنه 
غربی چهارباغ عباسی، کف سازی محور بید 
آباد از بازار علی قلی آقا تا مسجد سید، مرمت 
موزه امیرقلــی امینی و ســاماندهی بازارچه 
علی قلی آقا اشاره کرد.فیض افزود: بازسازی 
آرامگاه صائب، ساماندهی و کف سازی میدان 
امام حسین)ع(، ســاماندهی پیاده روهای 
پارک شــهید رجایی ، ســاماندهی گذرهای 
منتهــی به چهارباغ عباســی ســاماندهی و 
پیرایش شهری بدنه شرقی چهارباغ عباسی، 
احیای محور گردشگری تاریخی میدان امام 
علی )ع( تا میدان امــام )ره(، مرمت موزه 

هنرهای معاصر و...تکمیل شده است. 

رییس سازمان بسیج سازندگی استان اصفهان در خصوص مرحله دوم کمک های مومنانه اظهار کرد: طرح های امیرالمومنین )ع( و دهه والیت و اطعام غدیر 
را در مرحله دوم کمک مومنانه در اصفهان اجرا کردیم که در یکی از طرح ها بن هفت میلیارد تومانی تهیه و بین جامعه هدف توزیع شد.سرهنگ حسن عجمی 
با اشــاره به آغاز کمک های مومنانه در ماه محرم، بیان کرد: طرح دیگری به نام طرح مواسات حســینی برنامه ریزی شده است که ۳۰ هزار بسته معیشتی 
آماده کردیم تا در ماه محرم توزیع شود و جامعه هدف این مرحله کمک مومنانه فرهنگیان، اصناف، طالب و کارمندان، عشایر هستند.وی اضافه کرد: با توجه 
به شروع سال تحصیلی جدید و همزمانی آن با ایام شهادت امام حسین )ع(، طرح شهید محمدحسین فهمیده را برنامه ریزی کردیم که در این طرح ۳۰ هزار 
بسته لوازم التحریر تهیه و توزیع کنیم. رییس سازمان بسیج سازندگی اصفهان خاطر نشان کرد: در محرم و ایام شهادت امام حسین )ع( برنامه ریزی کردیم 

تا از ظرفیت هیئت های مذهبی برای انجام هر چه بهتر کمک های مومنانه استفاده کنیم.

رییس سازمان بسیج سازندگی استان  خبر داد:

توزیع 60 هزار بسته معیشتی و لوازم التحریر در طرح »مواسات حسینی« در اصفهان

مفاد آراء
5/169 آگهــي موضوع مــاده 3 قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رســمی و ماده 13 آئین نامه قانون مذکور اداره ثبت اسناد 

وامالک خوروبیابانک
برابر آراء صادره هیــأت موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در اداره ثبت اسناد و امالک خوروبیابانک 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت  لذا مشــخصات 
متقاضیان و امالک  مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی میشود  در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند  میتوانند  از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه  اعتراض خود را به  اداره ثبت اسناد وامالک خوروبیابانک تسلیم  و پس از اخذ 
رسید،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 
قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
1-راي شــماره  139960302029000064 مــورخ 99/05/16  هیات ،آقای 
مرتضی عظیمی فرزند محمد به شماره شناســنامه 60 صادره از خوروبیابانک به 
شماره ملی 5409725573 سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
ششدانگ 287.27 متر مربع مفروز ومجزا شده از قسمتی از پالک 722 اصلی  واقع 
در خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواســطه ازمالک رسمی  

آقای  علی اکبر افسر یغمایی فرزند علی اصغر
2-راي شــماره  139960302029000065 مــورخ 99/05/16  هیات ،مریم 
رشیدی  فرزند علی به شماره شناسنامه 113 صادره از خوروبیابانک به شماره ملی 
5409728599 سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت ششدانگ 
287.27 متر مربع مفروز ومجزا شده از قسمتی از پالک 722 اصلی  واقع در خور 
بخش 5 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواســطه ازمالک  رسمی  آقای  

علی اکبر افسر یغمایی فرزند علی اصغر

3-راي شــماره  139960302029000066 مورخ 99/05/16  هیات ،  پروانه 
مشتاقی فرزند حمزه علی  به شماره شناســنامه 9204 صادره از خوروبیابانک به 
شماره ملی5409671635   ششدانگ  یکباب مغازه به مساحت 48.13 متر مربع 
مفروز  و مجزی شده از قســمتی ازپالک   401 اصلی واقع در خور بخش 5  ثبت 
خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه از مالک رســمی خانم سنبله یغمایی 

فرزندعبدالحسین 
4-راي شــماره  139960302029000067 مورخ 99/05/16  هیات ،  پروانه 
مشتاقی فرزند حمزه علی  به شماره شناســنامه 9204 صادره از خوروبیابانک به 
شماره ملی5409671635   ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 96.64  متر مربع 
مفروز  و مجزی شده از قســمتی از پالک   401  اصلی واقع در خور بخش 5  ثبت 
خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه از مالک رســمی خانم سنبله یغمایی 

فرزندعبدالحسین 
5-راي شماره  139960302029000068 مورخ 99/05/16  هیات ، محمدرضا 

رفیعی نایینی فرزند مهدی به شــماره شناسنامه 145 صادره از اصفهان به شماره 
ملی 1291089101 ششدانگ یک واحد دامداری به مساحت 383.95متر مربع 
مفروز ومجزا شده از قسمتی از پالک 3438 اصلی  واقع در قادر آباد بخش 6 ثبت 
خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواســطه ازمالک  رســمی  آقای  علی عطایی 

فرزند عباس
6-راي شماره  139960302029000069 مورخ 99/05/20  هیات ، شهرداری 
خور به  شناســه ملی 14002056298  ششدانگ یکباب  ســاختمان نیمه ساز 
به مســاحت 461.38 متر مربع به پالک 131 اصلی  واقــع درخور بخش5 ثبت 
خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواســطه ازمالکان رسمی مشاعی آقای  علی 

اصغر هنری فرزندحسین و خانم رقیه پارسا فرزندغالمعلی
تاریخ انتشار نوبت اول :      29 /1399/05                                                                 

تاریخ انتشار نوبت دوم:      12/ 1399/06           
م الف: 949090  محمد علی رئیس ثبت خوروبیابانک
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روستای فیلبند، مرتفع ترین روستای ییالقی  شرق مازندران 
اســت که در منطقه سرسبز جنگلی و کوهســتانی، در میان 
اقیانوسی از ابر قرار دارد.اســتان مازندران به دلیل موقعیت 
ممتازی که دارد، دیدنی هــای طبیعی بکری را در خود جای 
داده است. از زیباترین مناطق آن در قسمت شرقی، روستای 
فیلبند در ارتفاعات چالو اســت. قــدم زدن در میان ابرها از 
برجسته ترین جاذبه های این روستاست. دریای ابر فیلبند، 
هر سال مسافران و گردشگران زیادی را به این منطقه جذب 
می کند و این پدیده فیلبند را بــه یکی از محبوب ترین نقاط 
دیدنی شمال کشــور تبدیل کرده است.روســتای فیلبند از 
زیباترین روستاهای مرتفع در اســتان مازندران محسوب 
می شود. این روستا به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه اش 
و قرار گرفتن در ارتفــاع کوهپایه ای، چشــم اندازی زیبا به 
مراتع و روســتاهای اطراف دارد. روستای فیلبند با طبیعت 
بکر و زیبا در نیمی از سال با ابرها احاطه می شود و به همین 
دلیل، گردشگران و طبیعت دوستان زیادی در فصل گرم به 
این منطقه خوش آب و هوا سفر می کنند. دریای ابر فیلبند 
در بیشتر روزهای سال تشکیل می شــود. تماشای حرکت 
ابرها از میان پاها و احاطه شــدن در توده های ابر، لحظات 
به یادماندنی برای گردشگران خلق می کنند.تماشای حرکت 

ابرها از میان پاها و احاطه شــدن در توده های ابر، لحظات 
به یادماندنی برای گردشگران خلق می کنند.ییالق این روستا 
در میان اهالی روستاهای اطراف نیز محبوبیت باالیی دارد 
و در فصول گرم سال، از بسیاری از روستاهای اطراف نیز به 
روستای فیلبند می آیند و از آب و هوای عالی و برای ساکنان 
تهران و اطراف آن، روســتای فیلبند به دلیل فاصله نزدیک 
تا پایتخت، محبوبیت باالیــی دارد. از زیباترین مناظر ییالق 
فیلبند، طلوع و غروب زیبای خورشــید در این روستاست. 
کوهنوردی در این روســتا نیز لذت بخش اســت. روستای 
فیلبند با ارتفاعی در حدود 2/300متر از سطح دریا، بلندترین 
روستای قسمت شرقی اســتان مازندران است و به همین 
دلیل با نام »بام شرقی مازندران« نیز شناخته می شود. در 
گویش مازندرانی این روستا را »فلبند« یا »فلبن« می گویند. 
»فل« معنای خستگی و »بند« معنی بند آمدن می دهد و 
راه دشوار تردد به این روستا در گذشته، باعث این نام گذاری 

شده است.
روستای فیلبند در فصل های مختلف، آب و هوای متنوعی را 
تجربه می کند. در فصل های سرد، اقامت در این روستا بسیار 
سخت می شود و در زمستان فیلبند خالی از سکنه است. از 
اوایل پاییز سرما در فیلبند آغاز و به تدریج با رسیدن زمستان، 

همه جا پوشیده از برف می شود. در طول این مدت، ساکنان 
روســتا این منطقه را ترک می کنند و به روستاهای گرم تر در 
حومه فیلبند می روند.در فصل بهار، فیلبند ســرزمین چهار 
فصل است. در یک روز ممکن اســت آفتاب، باران، تگرگ، 
برف و رنگین کمان را با فواصل کوتاه در فیلبند ببینید؛ اما آب و 
هوای روستای فیلبند در تابستان بسیار لطیف است. فیلبند 
در تابستان بهترین شرایط آب و هوایی را دارد. در این زمان هوا 
خنک می ماند و حتی شب های تابستان، هم چنان هوا سرد 
است. بهترین زمان سفر به روستای فیلبند، فصل های بهار 
و تابستان هستند. از آغاز بهار هرچه به سمت تابستان پیش 
برویم، شرایط آب و هوایی این روســتا مناسب تر می شود. 
این فاصله شــلوغ ترین زمان گردشگری فیلبند نیز هست و 
گردشگران زیادی در این بازه سال از روستای فیلبند بازدید 
می کنند. دریای ابر فیلبند در بیشتر روزهای سال وجود دارد؛ 
اما تجمــع آن در زمان طلوع آفتاب و نزدیــک به بارندگی ها 
بیشتر است. در فصول سرد، توده های ابری متراکم تر هستند؛ 
اما امکان سفر در این زمان ها به فیلبند وجود ندارد. برای لذت 
بردن از دریای ابر فیلبند می توانید در بهار به این منطقه سفر 
کنید، گرچه در تابستان نیز شانس تماشای ابرها را خواهید 

داشت. تنها کافی است کمی سحرخیز باشید.

آشپزی

کوکی بادام زمینی 
مواد الزم:150 گرم کره،80 گرم شکر سفید،80 گرم شکر قهوه ای،240 

گرم آرد،یک قاشق چای خوری وانیل،3 قاشق غذاخوری کره بادام زمینی، یک 
قاشق چای خوری بکینگ پودر،یک عدد تخم مرغ کامل،یک عدد زرده تخم مرغ،150 

گرم شکالت،3 قاشق غذاخوری بادام زمینی تفت داده دانه درشت،یک پینچ نمک
طرز تهیه: کره را به همراه شکر و وانیل با همزن برقی بزنید تا یکدست شود، سپس تخم مرغ 
و زرده را به همراه نمک و کره بادام زمینی اضافه کرده و خوب هم بزنید. آرد و بکینگ پودر را در 
ظرفی مخلوط ، الک کرده و به مواد قبلی اضافه کنید.)در حد ترکیب شدن کافی است  و نیازی 

نیست با همزن این کار را انجام دهید(. نیمی از شکالت و بادام زمینی را نیز به خمیر اضاقه کنید و 
بقیه را برای تزیینی آن بگذارید. خمیر را درون پالستیک در یخچال یک ساعت استراحت دهید.
 از خمیر به اندازه دلخواه بردارید و درون سینی فر که کاغذ روغنی پهن کرده اید، با فاصله قرار 
دهید و با شکالت و بادام زمینی روی آنها را تزیین کنید. می توانید از جو پرک یا بادام پرک 

نیز برای تزیین استفاده کنید. کوکی ها را درون فر از قبل گرم شده با دمای 180درجه 
حدود 12 دقیقه قرار دهید. جهت پخت درون سوالردوم با پیش گرمایش 
170 درجه کانوکشن آن را گرم کنید و به مدت 10 دقیقه درون سوالردوم 

بگذارید. طالیی شدن لبه های کوکی نشانه پخت کامل آنهاست. 
موقع خروج از فر نرم هستند و تا زمان سرد 

شدن آنها را جابه جا نکنید.

روستای فیلبند؛ ییالقی بر فراز ابرها

 زمان اکران آنالین »هایالیت«
 تغییر می کند

 بازگشت پارسا پیروزفر 
پس از 6 سال به سینماها

ساسان سالور تهیه کننده سینما، درباره آخرین وضعیت اکران آنالین 
»هایالیت«، گفت: احتماال اکران آنالین این فیلم به بعد از دهه اول 
محرم موکول شود.»هایالیت« به کارگردانی اصغر نعیمی و تهیه 
کنندگی ساسان سالور است که در سی و ششمین جشنواره ملی فیلم 
فجر حضور داشت.پژمان بازغی، آزاده زارعی، سام قریبیان، الهه حصاری، 
مینا وحید و جمشید هاشم پور از بازیگران اصلی این پروژه هستند.

فیلم ســینمایی »بی حســی موضعی« به کارگردانی حسین مهکام و 
تهیه کنندگی حبیب رضایی، طبق اعالم شــورای صنفی نمایش بعد از 
تاسوعا و عاشورای حسینی امکان اکران خواهد داشت.این فیلم سومین 
ساخته سینمایی حسین مهکام بعد از »آزادی مشروط« و »آندرانیک« 
به حساب می آید. فیلمی که بازگشت پارسا پیروزفر پس از شش سال به 
سینماهاست و او با نقش متفاوتی در آن حضور پیدا کرده است.

 معاون خرید شرکت ذوب آهن اصفهان با تاکید بر اینکه این مجموعه به هیچ 
معدنی در کشور بدهی ندارد، گفت: تامین سنگ آهن درشت دانه از داخل به گلوگاه 
ذوب آهن تبدیل شده البته معادن ما امکان تامین این محصول را دارند، اما برخی 
معادن با تبدیل سنگ آهن خود به کنسانتره، از تحویل ماده معدنی خود به ذوب 
آهن سرباز می زنند. محمدجعفر صالحی در خصوص برخی صحبت ها مبنی بر 
تاخیر ذوب آهن در پرداخت هزینه های معادن، اظهار کرد: در حال حاضر هیچ 
معدنی وجود ندارد که ذوب آهن به آن بدهکار باشد و تقریبا پرداخت باالی 90 درصد 
معادن به غیر از دو مورد که گردش مالی ماهیانه آنها باالست، بدهی بقیه معادن 
به روز پرداخت می شود و در مجموع ذوب آهن در هیچ یک از مواد اولیه خود به 
فروشندگان بدهی ندارد. وی با بیان اینکه بخشی از واردات مواد اولیه ذوب آهن 
به دلیل پوشش کمی و کیفی مواد داخل است، توضیح داد: به عنوان مثال واردات 
زغال سنگ اجتناب ناپذیر است و بین 30 تا 35 درصد ذوب آهن زغال کیفی وارداتی 
است، اما در تامین بقیه مواد معدنی و آهن دار از داخل هیچ محدودیتی نداریم و 
این کار کم و بیش انجام می شود، اما تا زمانی که صادرات و امید بازگردانی صادرات 
وجود داشته باشد، ذوب آهن اصفهان تا حدودی در ارسال بار و مواد اولیه با چالش 
مواجه است. معاون خرید شرکت ذوب آهن اصفهان، درباره بیشترین مشکل این 
صنعت در تامین مواد اولیه، گفت: در حال حاضر فراوانی سنگ آهن درشت دانه 
در کشور کم است که این به نوعی به گلوگاه ذوب آهن تبدیل شده البته معادن ما 
امکان تامین این محصول را دارند؛ اما برخی معادن، سنگ آهن خود را به کنسانتره 
تبدیل می کنند که در این شرایط سنگ دانه بندی دیگر روانه ذوب آهن نمی شود. 
وی با تاکید بر اینکه بحث کمبود مواد اولیه ذوب آهن مربوط به دو یا سه سال گذشته 
نیست، تصریح کرد: از زمانی که بحث واگذاری معادن به بخش خصوصی اتفاق 
افتاد، اگرچه پیش بینی شده بود که معادن گل گهر و چادرملو  که زمانی تامین کننده 
نیاز اصلی ذوب آهن بودند، بعد از این تغییر مالکیت بر تعهدات خود با ذوب آهن 
پایبند باشند، اما این گونه نشد. صالحی، درباره اینکه چرا ذوب آهن امروز معدنی 
در کشور ندارد، گفت: باید توجه داشت در فرآیند خصوصی سازی، ذوب آهن جزو 
آخرین شرکت هایی بود که به بخش خصوصی واگذار شد و در آن زمان به دلیل 
دولتی بودن اجازه خرید سهام و معدن خاصی را نداشت، بنابراین بعد از اینکه تمام 
مجموعه ها خصوصی سازی شدند و معادن واگذار شد، معدنی برای ذوب آهن 
باقی نماند. وی ادامه داد: از سوی دیگر معادن گل گهر و چادرملو به سمت فوالدی 
شدن رفتند و با باز شدن باب صادرات و جهش نرخ ارز، بهره برداران معادن بیشتر 

به دنبال انتقال سرمایه و ثروت خود به خارج از کشور شدند و هدف آنها از صادرات 
نه ارزآوری برای کشور بلکه انتقال سرمایه بود. معاون خرید شرکت ذوب آهن 
اصفهان درباره اینکه در شرایط فعلی ذوب آهن اصفهان امکان اکتشاف و سرمایه 
گذاری در حوزه معادن را دارد یا خیر، اظهار کرد: باید توجه داشت که اکتشاف یک 
کار احتمالی صفر تا 100 است و در خوش بینانه ترین حالت بعد از اولین استخراج، 
ماده معدنی بیشتر از 7 تا 10 سال وجود ندارد، بنابراین ممکن است در بحث اکتشاف 
سرمایه گذاری باالیی صورت گیرد و حتی به نتیجه ای نرسیم. وی با توضیح اینکه 
کار اکتشاف پهنه ها توسط سازمان زمین شناسی انجام می شود، گفت: حدود 2 
ماه پیش ذوب آهن اصفهان تفاهم نامه ای با این سازمان منعقد کرد و پهنه ای در 
سمنان به ذوب آهن پیشنهاد شد و قرار است در سیستان و بلوچستان و کردستان 
نیز مطالعات پهنه های معدنی نیز انجام شود، اما تمام این اقدامات برای بیماری که 
نیاز است حال عمومی آن خوب شود، جوابگو نیست. صالحی تصریح کرد: در حال 
حاضر تنها راه حل مشکل ذوب آهن در تامین مواد اولیه این است که صادرات سنگ 
آهن دانه بندی ممنوع شود و اگر این معادن به دنبال ارزآوری هستند می توانند 
در ازای تحویل مواد اولیه به ذوب آهن، از این مجموعه محصول فوالدی دریافت 
کنند و با ارزش افزوده باالتر محصول نهایی را صادر کنند. وی با بیان اینکه ذوب 
آهن اصفهان برای تولید 3 میلیون و 50 هزار تن محصول در سال جاری به حدود 5 
میلیون و 400 هزار تن مواد آهن دار همچون سنگ آهن، کنسانتره و گندله نیاز دارد، 
گفت: کارخانه ذوب آهن به طور متوسط روزانه به 15 هزار تن مواد آهن دار نیاز دارد 
که در حال حاضر روزانه 55 درصد این نیاز تامین می شود و با احتساب این عدد، 
ذوب آهن اصفهان امروز با 70 درصد ظرفیت خود در حال فعالیت است. معاون 
خرید شرکت ذوب آهن اصفهان در خصوص راه اندازی کوره بلند شماره یک ذوب 
آهن به مناسب هفته دولت، اظهار کرد: در حال حاضر محصول زغال سنگ در راه 
اندازی این کوره تاثیر باالیی ندارد، چراکه حداکثر نیاز ذوب آهن برای باتری کوره از 
داخل تامین می شود و کسری این کوره محصول کک بوده که با تامین آن از داخل 
و خارج کشور، نگرانی وجود ندارد. وی، همچنین درباره تفاهم نامه اخیر ذوب آهن 
اصفهان با زغال سنگ کرمان، توضیح داد: این تفاهم نامه جهت توسعه همکاری 
های آتی در اکتشاف معادن جدید و تعامل در پیشروی و استخراج ها و همچنین 
توسعه کیفی زغال سنگ است و درصورتی که توسعه کیفی زغال سنگ اتفاق افتد، 
ذوب آهن دیگر نیازمند واردات نخواهد بود و سهم زغال خارجی در تولید این شرکت 

کاهش خواهد یافت.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسالمی روز شنبه 25 مردادماه ضمن 
بازدید از خطوط تولید فوالد مبارکه با حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل این شرکت دیدار 
و بر لزوم گسترش ارتباط بیشتر نمایندگان مجلس و صنعت برای رفع موانع تولید 
تاکید کرد.حجت االسالم والمسلمین محمد تقی نقدعلی، ضمن ابراز خرسندی از 
دستاوردهای شرکت فوالد مبارکه در سنوات و ماه های اخیر به ویژه در شرایط تحریم، 
کسب این افتخارات و موفقیت ها به دست جوانان و کارشناسان داخلی را بسیار مسرت 
بخش و امیدوارکننده ارزیابی کرد.وی در بخش دیگری از سخنان خود مساعدت های  
فوالد مبارکه به منطقه پیرامون، استان و کشور را قابل تقدیر دانست و ابراز امیدواری کرد: 
مدیران و کارکنان متعهد این شرکت همچنان در راستای دست یابی به اهداف اقتصادی 
و توسعه عمرانی کشور همت گمارند و با مساعدت در رفع مسائل و دغدغه های مردم 
شریف منطقه و کشورکوشاباشند.نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به نام گذاری سال جاری به عنوان سال جهش تولید از سوی مقام 
معظم رهبری،  بر ضرورت حمایت تمامی نمایندگان به ویژه نمایندگان استان اصفهان 
از شرکت فوالد مبارکه به عنوان یکی از شرکت های پیشرو در کشور تاکید کرد و افزود: 
با توجه به سفارش های ویژه معظم له به نمایندگان این دوره مبنی بر ضرورت رفع 
مشکالت تولید و توجه بیشتر به معیشت و اقتصاد مردم، بنده به همراه دیگر نمایندگان 
این آمادگی را داریم که با اتکا به راهکارهای قانونی برای رفع موانع و مشکالت تولید در 
صنعت کشور به ویژه شرکت فوالد مبارکه به عنوان یکی از بنگاه های اقتصادی تاثیرگذار 

کشور گام برداریم.وی در همین خصوص ارتباط بیشتر مجلس شورای اسالمی با 
صنعت و برنامه ریزی های بهتر درعرصه نظارت و قانون گذاری را در روند رونق تولید و 
توسعه اقتصادی کشور موثر دانست و اظهار امیدواری کرد: با این اقدامات ان شاءا... 

شاهد بهبود فزاینده و رشد کمی و کیفی محصوالت  فوالد مبارکه باشیم. 

توسعه اقتصادی، جهش تولید و ایجاد اشتغال پایدار با حمایت قانون
در این دیدار مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه نیز با اشاره به موفقیت های به دست 
آمده و رکوردهای پیاپی تولید از ابتدای سال جاری تاکنون، به عزم راسخ کارکنان 
این شرکت در جهت عملی شدن شعار جهش تولید اشاره و اظهار داشت: با وجود 
مشکالت ناشی از شیوع ویروس کرونا و برخی مشکالت و محدودیت ها در تامین 
مواد اولیه خطوط تولید، مدیران و کارکنان شرکت عالوه بر حفظ فرآیند کار و تولید 
هیچگاه از تعهد به مسئولیت های اجتماعی خود غافل نشدند و در چهارچوب قوانین 
و ضوابط شرکت به مسئولیت ملی خود به ویژه در شرایط سخت شیوع ویروس 
کرونا عمل کردند. مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در بخش دیگری از سخنان خود 
تعریف و تصویب قوانین حمایتی از صنعت در مجلس شورای اسالمی را در روند 
توسعه اقتصادی کشور، موثر دانست و تاکید کرد: این حمایت ها در شرایط سخت 
تحریم،  شرکت فوالد مبارکه و سایر صنایع کشور را در ایفای نقش محوری خود که 
همان توسعه اقتصادی، جهش تولید و ایجاد اشتغال پایدار است، یاری خواهد کرد.

معاون خرید شرکت ذوب آهن اصفهان مطرح کرد:

تامین سنگ آهن درشت دانه داخلی؛ گلوگاه ذوب آهن اصفهان
نماینده مردم خمینی شهر  مطرح کرد:

لزوم گسترش ارتباط مجلس شورای اسالمی با صنعت برای رفع موانع تولید

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

فرش های بافته شده در چین با نقش نایین و کاشان در حال قبضه کردن بازارهاست؛

سرقت برند اصفهان
3

 رعایت پروتکل های بهداشتی در مطب های نصف جهان 
 رییس سازمان نظام پزشکی اصفهان عنوان کرد:  

7

یمنا
س: ا

عک

 مدیر امور آزمایشگاه ها و آزمایشگاه
 مرجع سالمت استان اصفهان:

تونل های ضدعفونی 
 کننده توانایی پیشگیری
 از انتقال کرونا را ندارند

پایان امیر در سپاهان؛
غرق شده!

معاون هماهنگ کننده امور اقتصادی 
استانداری اصفهان:

 روزانه یک میلیون
 ماسک تولید می کنیم

7

3
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 رییس دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان 
عنوان کرد:

  تسهیل ورود دانشجویان به
 بازار کار با اجرای طرح »پویش«

5

 مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز
 مدارس اصفهان اعالم کرد:

حذف ۱۷ مدرسه کانکسی 
در استان اصفهان

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

چهارشنبه 22 مرداد ۱399 
 22 ذی الحجه  ۱44۱ 

 ۱2 آگوست 2020
 شماره 3043

8 صفحه
قیمت: ۱000 تومان

7

روند شیوع 
ابتال به کرونا در 
استان اصفهان 
رو به کاهش 

7است

خبرنگاران، 
مسئوالن 
را از مسائل 
 حاشیه ای
 دور کنند

شهرداری سده لنجان در نظر دارد تعدادی از پالک زمین های مسکونی و کارگاهی خود را طبق مشخصات اعالم شده در جدول زیر از طریق 
مزایده به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

آگهی مزایده
شهرداری سده لنجان

حسین ناظم الرعایا- شهردار سده لنجانم الف:929162

نوبت آگهیردیف
شماره مجوز 

شورا
شماره 
پالک

کاربری- موقعیت زمینمساحت
قیمت پایه هر 

متر مربع
قیمت پایه 
کل )ریال(

6/000/0001/200/000/000مسکونی- شهرک نگین6543200/ش/99نوبت اول1

2/200/0001/412/620/000کارگاهی- منطقه کارگاهی22725642/1/ش/99نوبت اول2

2/200/0001/559/360/000کارگاهی – منطقه کارگاهی22726708/8/ش/99نوبت اول3

2/200/0001/452/440/000کارگاهی – منطقه کارگاهی22727660/2/ش/99نوبت اول4

 

لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شــنبه مورخ 99/06/04 مهلت دارند جهت اخذ اسناد مزایده به ساختمان شهرداری و نیز 
جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شهرداری و یا با شماره 52432323-031 تماس حاصل فرمایند.

نوبت اول

اهدای خون  تداوم رسالت انسانی

خون شما 

زند گی می بخشد

آگهی مزایده نوبت اول

مهدی مختاری- شهردار ابریشم

شهرداری ابریشم

م الف:939015

شهرداری ابریشم به موجب مصوبه شماره 109 شورای اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به فروش اموال غیر منقول خود ) زمین و ساختمان ( بصورت نقد از طریق مزایده 
عمومی بشرح ذیل و براساس قیمت پایه کارشناسی رسمی و مطابق با شرایط مندرج در برگ آگهی مزایده شماره 6031 اقدام نماید ، لذا متقاضیان جهت کسب اطالع 
بیشتر و اخذ شرایط مزایده و اعالم و ارسال پاکات 1- ضمانتنامه شرکت در مزایده 2-پیشنهاد قیمت ) درب بسته ( می توانند حداکثر تا روز پنجشنبه مورخ 99/06/13 

همه روزه به جز ایام تعطیل در وقت اداری به حراست شهرداری واقع در شهر ابریشم ،بلوار الغدیر، بعد از پمپ بنزین، ساختمان شهرداری مراجعه و اقدام نمایند .
ضمنا سایر شرایط و الزامات در برگ آگهی درج گردیده و شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و هزینه های انتشار آگهی تماما به عهده برنده مزایده خواهد 

بود .آدرس شهر ابریشم – بلوارالغدیر ساختمان شهرداری – تلفن 37450001-4

جمع کل قیمت به ریالقیمت هر متر پایه کارشناسی به ریالکاربریمساحت )مترمربع(ردیف

39/000/0006/279/000/000مسکونی1161

30/000/0007/500/000/000مسکونی2250

50/000/0007/000/000/000تجاری3140

45/000/00030/465/000/000تجاری- اداری4677

42/000/0004/494/000/000مسکونی5107

چاپ دومچاپ  اول
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