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دولت لبنان تا 15 روز آینده تشکیل می شود
رییس جمهور فرانسه اعالم کرد طرف های سیاسی در لبنان متعهد شده اند ظرف دو هفته آتی دولت جدید 
این کشور را تشکیل دهند.امانوئل مکرون، در کنفرانس مطبوعاتی پس از دیدارش با نمایندگان احزاب و 
جریان های سیاسی ضمن اعالم آمادگی برای برگزاری کنفرانس بین المللی حمایت از لبنان گفت:احزاب 
لبنانی متعهد شدند که ظرف دو هفته دولت را تشکیل دهند.مکرون با اشاره به این که برای سومین بار به 
لبنان بازخواهد گشت، تصریح کرد: طرف های سیاسی بدون استثنا ملزم شده اند که تا دو هفته آتی و 
نهایتا ۱۵ روز دولت جدید را تشکیل دهند. مکرون با مسئوالن لبنان بر سر نقشه راهی که ضامن اصالحات 
فوری باشد به توافق رسیده است.این درحالی است که در لبنان روند تشکیل دولت معموال روندی سخت 

است و هفته ها و حتی ماه ها به طول می انجامد.

تالش امارات برای به قدرت رساندن سیف االسالم قذافی 
یک نهاد بین المللی ویژه لیبی از وجود هماهنگی میان امارات و روسیه برای آغاز کمپینی گسترده 
با هدف بازگرداندن سیف االسالم قذافی به حاکمیت لیبی به جای پدرش معمر قذافی خبر داد و 
اعالم کرد: اجرای این طرح از محل میلیاردها دالر دارایی او در خارج این کشور تامین خواهد شد.به 
نوشته روزنامه فرامنطقه ای القدس العربی، محمود رفعت، سخنگوی کار گروه بین المللی لیبی در 
توئیتی فاش کرد که رایزنی های گســترده ای میان امارات و سیف االسالم قذافی برای انتصاب او 
به عنوان رهبر لیبی به جای پدرش معمر قذافی با تکیه به میلیاردها دالر در جریان هســتند، سیف 

االسالم خارج از لیبی میلیاردها دالر دارایی دارد و ابوظبی به او در استفاده از آنها کمک خواهد کرد.

فیسبوک از کشف یک کمپین اعمال نفوذ روسیه خبر داد
شرکت فیسبوک اعالم کرد، یک عملیات اعمال نفوذ از جانب روسیه با ظاهر یک رسانه خبری مستقل 
از جمله با به خدمت گرفتن خبرنگاران آزاد و انتشار مطلب از سوی این خبرنگاران در خصوص سیاست 
داخلی برای هــدف گرفتن رای دهندگان چپ گــرا در آمریکا و انگلیس به اجرا در آمده است.شــرکت 
فیسبوک اعالم داشت، بخشی از تمرکز این عملیات روی سیاست آمریکا و تنش های نژادی در این کشور 
با نزدیک شدن به موعد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سوم نوامبر بوده و محوریت کلی آن با یک 
شبه سازمان رسانه ای به نام سازمان داده های صلح بوده است.شرکت فیسبوک خاطر نشان کرد، این 
وبسایت ۱۳ حساب کاربری و دو صفحه را در فیسبوک که در ماه مه ایجاد شده و به خاطر استفاده از هویت 
دروغین و دیگر اشکال »رفتار هماهنگ دروغین« معلق شدند، اداره می کرده است.فیسبوک همچنین 
اعالم کرد، تحقیقاتش منجر به یافتن ارتباطاتی با افرادی مرتبط با فعالیت های سابق آژانس تحقیقات 
اینترنتی روسیه شده است؛ شرکتی مستقر در ســن پترزبورگ که به گفته مقام های اطالعاتی آمریکا 
نقشی محوری در تالش های روسیه برای اعمال نفوذ بر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا داشته است.

زرادخانه هسته ای چین طی دهه آینده دوبرابر می شود
پنتاگون اعالم داشت، انتظار دارد چین طی یک دهه آینده تعداد کالهک های هسته ای خود را که طبق 
برآورد این نهاد هم اکنون کمی باالی ۲۰۰ تاست، دست کم دو برابر کرده و در حال نزدیک شدن به قابلیت 
دست زدن به حمالت هسته ای از زمین، هوا و دریا مشهور به »ســه گانه« تسلیحات هسته ای است.

پنتاگون طی گزارش ساالنه خود به کنگره آمریکا با موضوع وضعیت نظامی چین، عنوان کرد چین در حال 
حاضر کمی باالتر از ۲۰۰ کالهک هسته ای دارد. این نخستین بار است ارتش آمریکا چنین برآورد عددی را 
در این خصوص منتشر می کند. این در حالی است که پیش تر فدراسیون دانشمندان آمریکا برآورد کرده 
که چین حدود ۳۲۰ کالهک هسته ای در اختیار دارد.پنتاگون خاطرنشان کرد، پیش بینی در خصوص 
رشد زرادخانه هســته ای چین بر مبنای فاکتورهایی همچون وجود مواد کافی نزد پکن برای دوبرابر 

کردن زرادخانه تسلیحات هسته ای خود بدون تولید مواد شکاف پذیر جدید انجام گرفته است.

تالش های انتخاباتی و گمانه زنی ها از ورود کاندیداهای اصالح طلب و اصولگرا در حال افزایش است؛

همه نام های مطرح برای ریاست جمهوری

هر چه به موعد انتخابات ریاست جمهوری  پریسا سعادت
نزدیک تر می شویم، گمانه زنی ها از ورود 
افراد مختلف به عرصه رقابت های انتخاباتی بیشــتر می شــود. هر 
حرکت، حرف و یا عملی از سوی سیاســیون و مردم به انتخابات ربط 
داده می شــود و حرف و حدیث ها در مورد اینکه چه افرادی وارد گود 
رقابت می شــوند، افزایش می یابد. در جبهه اصولگرایان که به دلیل 
پیروزی در انتخابات مجلس انتظار می رود بسیار پر قدرت در عرصه 
ریاست جمهوری حضور یابند و البته شــانس بیشتری هم نسبت به 
اصالح طلبان خواهند داشــت؛ نام هایی مانند پرویز فتاح، قالیباف و  
...مطرح شده است. برخی ها صحبت ها و افشاگری های اخیر فتاح، 
رییس بنیاد مســتضعفان را مقدمه ای بــرای ورود وی به انتخابات 
دانستند، برخی دیگر هم سفر اخیر قالیباف به خوزستان و دیدارهای 
مردمی او را کپی بــرداری از رفتارهــای احمدی نژاد بــرای ورود به 
انتخابات تلقی کردند و قالیباف را که بارها شانس خود را برای رییس 
جمهور شــدن امتحان کرده و هر بار شکســت خــورده را اصلح ترین 
کاندیداهای اصولگرایان دانسته اند. عزت ا... ضرغامی و سعید جلیلی 
هم برای نامزد شدن از این جناح مطرح هســتند؛ اما هنوز اظهار نظر 
قطعی در این رابطه صورت نگرفته اســت. برخی منابــع آگاه از آغاز 

فعالیت های انتخاباتی ســعید جلیلی هم خبر می دهند و نشانه آن را 
دیدار برخی چهره های نزدیک به او با آیت ا...محمدتقی مصباح یزدی، 
پدر معنوی جبهه پایداری تعبیر می کنند. برخی هم از ورود الریجانی 
به عنوان نماینده این جناح در انتخابات حرف می زنند که البته با توجه 
به شکاف میان رییس ســابق مجلس و اعضای برجسته اصولگرایی 
این حدس و گمان چنــدان قوی نخواهد بود. طــی هفته های اخیر 
شایعاتی مبنی بر ورود با قید و شــرط الریجانی به انتخابات و تالش 
برای گرفتن حمایت هر دو جناح مطرح شده که البته از سوی نزدیکان 
وی فعال رد شده است. اصولگرایان برای انتخابات آینده نیاز به حداکثر 
آرا را احساس نمی کنند و به آنچه در انتخابات مجلس ۹۸ تجربه کردند 
راضی هستند، بر همین اساس هریک از این نامزدها به عرصه ای برای 
رقابت درونی آنها تبدیل خواهد شد و باید دید در نهایت کدام یک از آنها 
اقبال هم فکران را بــه دســت آورده و وارد کارزار انتخابات ریاســت 
جمهوری ســیزدهم خواهد شــد. در اردوگاه اصالح طلبان اما اوضاع 
چندان خوب نیست؛ در حالی که مردم تیغ تیز انتقادات از دولت را به 
سمت و سوی جبهه اصالح طلب هم نشانه رفته اند و با توجه به عدم 
محبوبیت برخی از چهره های مطرح این اردوگاه صحبت از گزینه هایی 
مانند جهانگیری، محمدرضا عارف و محســن هاشــمی از سوی این 

جناح مطرح شده که البته چندان روشن نیست این افراد آیا قصد ورود 
جدی به انتخابــات را خواهند داشــت یا خیر. برخــی از چهره های 
محبوب دولت مانند محمد  جواد ظریف هم بــه عنوان مکمل نقش 
انتخاباتی در کنار نام های برجســته ای مانند الریجانی مطرح شــده 
اســت، به این صورت که الریجانی به عنوان کاندیدا و ظریف به عنوان 
معاون اول وی راهی انتخابات می شــوند. همچنین گمانه زنی های 
موثق و غیرموثق از حضور جدی محمد رضا عارف در انتخابات حکایت 
دارد. »فرید مدرسی« فعال رسانه ای حتی از تعیین رییس ستاد این 
نماینده ســابق هم خبر داده و نوشــته اســت کــه محمدرضاعارف 
فعالیتش را برای انتخابات ۱۴۰۰ آغاز کرده؛ هر چند نمی توان با توجه 
به عملکرد منفعالنه عارف چندان به رای آوری وی در انتخابات امیدوار 
بود. این رقابت ها و تاییدها و تکذیب ها از سوی هر دو جناح در حالی 
هر روز بیشتر می شود که دور نمای انتخابات نشان می دهد مردم برای 
ورود به این عرصه به برنامه و راهکار جدیدی نیاز دارند تا بتواند سطح 
انتقادات باال از دولت فعلی را به نحوی مدیریت و مردم را نســبت به 
آینده سیاسی و اقتصادی کشور خوش بین کند. هر چند با توجه به نبود 
کاندیدای مطرح و پر قدرت در هر دو جناح هنوز نمی توان چشم انداز 

روشنی از آینده انتخابات پیش رو ترسیم کرد.

نایب رییس کمیســیون شــوراها و امــور داخلی 
مجلس از بررســی طرح اصالح قانــون انتخابات 
ریاســت جمهوری در کمیســیون متبوع خود خبر 
داد و گفت: بازتعریف رجل سیاسی، مشروط کردن 
نامزدها به داشــتن مدرک کارشناسی ارشد، لزوم 
ارائه برنامه از سوی آنان از ویژگی های طرح جدید 
است.»محمدحســن آصفری« مهم ترین بخش 
این طرح را مشــروط کردن نامزدهای احراز پست 
ریاســت جمهوری به داشــتن مدرک کارشناسی 
ارشــد عنوان کرد و افزود: تاکنون بــرای نامزدی و 
شرکت در انتخابات ریاســت جمهوری صرفا سواد 
خواندن و نوشتن کفایت می کرد. در این طرح سواد 
خواندن و نوشتن حذف و داشــتن مدرک حداقل 
فوق لیسانس جزو شروط نامزدها قید شده است.

نایب رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس 

خاطرنشان کرد: در دوره های قبلی انتخابات، افراد 
برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری به مراکز 
ثبت نام هجوم می آوردند و این موضوع هزینه های 
زیادی را به دســتگاه های مربوطه تحمیل می کرد، 
ضمن اینکه این امر ظاهــر و بازخورد خوبی هم در 
جامعه نداشت.وی با بیان اینکه در طرح انتخاباتی 
مجلس رجل سیاسی با دقت بازتعریف شده است، 
گفت: در این طرح کســی رجل سیاسی است که از 
شأنیت و جایگاه اجتماعی برخوردار بوده و از مدیران 
ارشد لشکری، کشوری یا نمایندگان مجلس باشد. 
در واقع معنی رجل سیاســی در طرح جدید نسبت 
به قانون قبلی گســتره وســیع تری دارد.آصفری 
یادآور شــد: رؤسای جمهور ســابق، وزرا، معاونین 
آنها، شخصی که حداقل دو دوره نمایندگی مجلس 
را تجربه کرده باشــد، فرماندهان کل سابق و کنونی 

نیروهای مسلح و افرادی که از طرف احزاب سیاسی 
معرفی شده باشند، در زمره رجال سیاسی محسوب 
می شوند. همچنین دبیران کل احزاب به شرطی به 
عنوان رجل سیاسی شناســایی می شوند که دارای 
سابقه اجرایی در سطح باال باشند.به گفته  آصفری، 
نامزدهای پست ریاست جمهوری باید برنامه های 
خود را به شورای نگهبان ارائه دهند و این برنامه ها 
از کارشناسان شورای نگهبان مورد بررسی قرار گیرد 
و مالک تایید یا رد برنامه های آنها شــورای نگهبان 

خواهد بود.

جزئیات طرح اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری

رییس دوره ای شورای امنیت سازمان ملل در ماه سپتامبر نیز اعالم کرد به دلیل عدم اجماع اعضای شورای امنیت سازمان ملل درباره ابالغیه آمریکا برای فعال 
کردن ساز و کار بازگشت تحریم های بین المللی علیه ایران، در این باره اقدامی اتخاذ نمی کند.نیجر که در ماه سپتامبر ریاست دوره ای شورای امنیت سازمان ملل 
را بر عهده دارد اعالم کرد که این کشور نیز هیچ اقدامی درباره ابالغیه آمریکا برای فعال کردن ساز و کار بازگشت تحریم های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران 
اتحاذ نخواهد کرد چون در میان ۱۵ عضو شورای امنیت سازمان ملل در این باره اجماعی وجود ندارد.»مایک پمپئو« وزیر خارجه آمریکا روز ۲۰ آگوست، روند ۳۰ 
روزه اعمال مجدد تمامی تحریم های بین المللی علیه ایران که با نام اسنپ بک شناخته می شود را فعال کرد. وی این اقدام را با ارائه ابالغیه ای به شورای امنیت 
انجام داد که طی آن پمپئو مدعی شد که ایران توافق هسته ای ۲۰۱۵ را نقض کرده اســت.اما اندونزی که در ماه آگوست ریاست دوره ای شورای امنیت سازمان 
ملل را بر عهده داشت گفت که در جایگاهی قرار ندارد که اقدامی در زمینه ابالغیه آمریکا انجام دهد چون ۱۳ عضو شورای امنیت مخالفت خود با این اقدام آمریکا 
را ابراز داشتند. دولت آمریکا بعد از آنکه روز ۲۵ مردادماه پیش نویس قطعنامه  اش برای تمدید محدودیت های تسلیحاتی علیه ایران شکست خورد اعالم کرده 

در تالش است با استفاده از مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، تمامی تحریم های بین المللی علیه ایران را بازگرداند.

چهره روزآب پاکی رییس دوره ای شورای امنیت روی دست آمریکا

وز عکس ر

حاشیه های 
 بازدید »مکرون«

 از لبنان
امانوئل مکرون، رییس جمهور 
فرانسه در جریان دیدارش از 
این کشور از بازماندگان انفجار 

بیروت بازدید و دلجویی کرد.

وزیر خارجه سوئیس به تهران می آید
وزارت خارجه ســوئیس اعالم کرد که وزیر خارجه این کشور روز شنبه در ســفری رسمی به ایران 
خواهد آمد.بر اساس اعالم وزارت خارجه سوئیس، این ســفر به مناسبت بزرگداشت یکصدمین 
سالگرد روابط دیپلماتیک میان ایران و 
سوئیس انجام می شود.وزارت خارجه 
ســوئیس اعالم کرده که کاســیس در 
این سفر با »حســن روحانی« رییس 
جمهــور و »محمد جــواد ظریف« وزیر 
امور خارجــه و »علی شــمخانی« دبیر 
شــورای عالی امنیت ملی ایران دیدار و 
گفت و گو خواهد داشت.بر اساس اعالم 
وزارت خارجه سوئیس، کاسیس در این 
سفر عالوه بر گفت وگو درباره موضوعات 
دوجانبه نظیر کانال مالی سوئیس درباره اقالم بشردوستانه، با مقامات ایران درباره تحوالت کنونی 

در خصوص توافق هسته ای و اوضاع در خاورمیانه نیز گفت و گو خواهد داشت.

رایزنی امیرعبداللهیان و سانتوس درباره روابط ایران با برزیل
دستیار ویژه رییس مجلس در دیدار با سفیر برزیل در تهران،گفت: جمهوری اسالمی ایران نسبت 
به ارتقای روابط با برزیل اهمیت قائل اســت. امیرعبداللهیان در ابتدای این دیدار با اشاره به روابط 
تاریخی و دوستانه ایران و برزیل گفت: مناسبات دو کشور از سابقه مثبت و طوالنی برخوردار است 
و با وجود چنین پشــتوانه مهمی می توان این مناسبات را در ســطوح مختلف تقویت کرد.وی با 
اشاره به تشــکیل گروه دوســتی پارلمانی ایران و برزیل در دوره یازدهم مجلس شورای اسالمی، 
نقش گروه های دوستی و دیپلماسی پارلمانی را در تســهیل مناسبات کشورها مهم خواند و تاکید 
کرد: گروه دوســتی پارلمانی ایران و برزیل و کمیسیون های تخصصی در مجلس شورای اسالمی 
از همکاری، تبادل هیئت و رایزنی با همتایان خود در پارلمان برزیل اســتقبال می  کنند. رودریگو د 
آزردو سانتوس، سفیر برزیل در تهران در ابتدای این دیدار ضمن اشاره به اشتراکات دو کشور برزیل 
و جمهوری اسالمی ایران در زمینه های مختلف گفت: بستر مناسب و خوبی در زمینه های مختلف 
به ویژه پارلمانی برای ارتقای مناسبات دو کشــور وجود دارد که می توان از آن در راستای منافع دو 

ملت بهره برد.

توافق مهم اعضای برجام به روایت مقام روس
نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین اتریش در پیامی در توئیتر نوشت که اعضای برجام 
در نشست کمیسیون مشــترک به صورت متفق القول اعالم کردند که آمریکا از برجام خارج شده و 
نمی توان به عنوان مشــارکت کننده در این توافق در نظر گرفته شود.»میخائیل اولیانوف« نماینده 
روسیه در سازمان های بین المللی در وین اتریش در پیامی در توئیتر به نشست کمیسیون برجام در 
وین اتریش اشاره کرد.وی در این پیام توئیتری نوشت: »کمیسیون مشترک برنامه جامع اقدام 
مشترک بار دیگر بر اعتقاد مشترک مشارکت کنندگان خود تاکید کرد که آمریکا  از این توافق در ۸ مه 
۲۰۱۸ )۱۸ اردیبهشت ۱۳۹7( خارج شده و نمی تواند به عنوان مشارکت کننده در توافق هسته ای در 
نظر گرفته شود.تالش )آمریکا( برای اسنپ بک باطل و بالاثر است.«»سرگئی ریابکوف« معاون 
وزیر خارجه روسیه نیز گفت مسکو تالش واشنگتن برای بازگرداندن تحریم ها علیه ایران در روز ۲۰ 
سپتامبر را از لحاظ حقوقی بالاثر می داند و همه شرکت کنندگان در »برنامه جامع اقدام مشترک« 
)برجام( هم مشروعیت تالش اخیر آمریکا برای کلید زدن مکانیســم ماشه در سازمان ملل را رد 

کرده اند.

کافه سیاست

نماینده مجلس:

شورای نگهبان دخالتی در 
تحول مجلس ندارد

عضو کمیســیون آیین نامه داخلی مجلس 
گفت: در قــرارگاه تحول مجلــس برخی از 
حقوقدانان شورای نگهبان فقط طرف مشورت 
هســتند که این موضوع بــه معنای دخالت 
شــورای نگهبــان در امور مجلس نیســت.

علیرضا ســلیمی در مورد ســاختار »قرارگاه 
تحول مجلس« و نقش شــورای نگهبان در 
این قرارگاه، گفت: در قرارگاه تحول مجلس 
برخــی از حقوقدانان شــورای نگهبان فقط 
طرف مشــورت هســتند که این موضوع نه 
تنها به معنای دخالت شورای نگهبان در امور 
مجلس نیســت بلکه باعث اتقان در قانون 
نویســی نیز می شــود.عضو هیئت رییسه 
مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: مجلس 
به هیچ عنوان استقالل خود را با هیچ نهادی 
معاملــه نمی کند و نهایتا مجلس اســت که 
تصمیمــات نهایــی را می گیرد.ســلیمی با 
اشاره به فضاســازی های برخی از معاندان 
و جریان هــای سیاســی شکســت خورده 
در انتخابــات به طرح مجلــس برای تحول 
ساختاری در پارلمان، تصریح کرد: مجلس 
یازدهــم برای ایجــاد تحول ســاختاری که 
نتیجه آن کارآمدی بیشــتر مجلس خواهد 
بود و قطعا می تواند در ساختار جدید بیشتر 
به مردم و کشــور خدمت کند، نیاز به سرعت 
بخشــی در امر تحــول دارد؛ بنابراین حضور 
برخی از حقوقدانان شورای نگهبان به عنوان 
طرف مشورتی نمایندگان و مجلس می تواند 
از رفــت و برگشــت های زائــد قوانین بین 
مجلس و شــورای نگهبان جلوگیری کند و 

سرعت تصویب قانون را افزایش دهد.

 اصولگرایان برای انتخابات آینده نیاز به حداکثر آرا را 
احساس نمی کنند و به آنچه در انتخابات مجلس ۹۸ 
تجربه کردند راضی هستند، بر همین اساس هریک از 
این نامزدها به عرصه ای برای رقابت درونی آنها تبدیل 

خواهد شد

بین الملل
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ورود100 شرکت برتر کارآفرین اصفهان به جمع بازار سهام
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان از ورود ۱۰۰ شرکت برتر کارآفرین به بازار سهام 
در هفته آینده خبر داد.سید حسن قاضی عسگر با اشــاره به اینکه در کمیسیون هماهنگی شورای 

بانک ها جلســات موثری در رفع موانع 
بانکی برگزار شد، اظهار داشت: اقدامات 
خوبی جهت احقاق حق شــهروندان از 
بانک ها انجام شده است و انصافا نسبت 
به سال گذشته همکاری بانک ها در ارائه 
تسهیالت بهبود یافته است.وی افزود: 
سعی شده اســت که رضایت مشتریان 
در بانک ها بیش از گذشــته جلب شود.

معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی 
استانداری اصفهان با اشاره به افزایش 

معوقات بانکی و مسائل عدیده در امور بانکی تصریح کرد: امکان تامین مالی پروژه ها از بازار سهام 
فراهم شده است و در آینده نزدیک هم از طرح ورود ۱۰۰ شرکت برتر کارآفرین استان اصفهان به بازار 
سهام و بورس رونمایی می شود.وی با اشاره به اینکه در هفته آینده پروژه عظیم ورود ۱۰۰ شرکت برتر 
کارآفرین استان اصفهان به بازار سهام رقم خواهد خورد، گفت: با این رویداد، شرکت های کوچک 

کارآفرین هم به فرابورس وارد خواهند شد.

نماینده مردم مبارکه در مجلس:
نماینده قضایی باید مشکالت پلی اکریل را حل فصل کند

نماینده مردم مبارکه در مجلس شــورای اســالمی گفت: پلی اکریل یک پرونده پیچیده است و 
چندین سال است که مشکالت این سیستم شروع شده و من فکر می کنم که مالک این شرکت و 
سهامداران باید مشخص شوند و به یک دخالت حقوقی و قضایی نیاز است تا این مشکالت حل 
شود.پروین صالحی با اشاره به اتفاقات اخیر شــرکت پلی اکریل ایران گفت: چندین سال است 
که مشکالت این سیستم شروع شده اســت و به یک دخالت حقوقی و قضایی نیاز است تا این 
مشکالت حل شود.نماینده مردم مبارکه در مجلس شــورای اسالمی ادامه داد: طی جلسه ای که 
در پلی اکریل برگزار شد نظر بنده این بود که یک نماینده تام اختیار قضایی باید باشد تا مشکالت 
پلی اکریل را پیگیری کند و من خودم به  شخصه در حال پیگیری این موضوع هستم تا به نتیجه 
برسد.وی افزود: ابتدا باید مالکین رسمی مشخص شوند، چراکه هر هیئت مدیره ای می آید یک 
گروهی به آن هیئت مدیره معترض هستند و تمام شدن این اتفاقات نیاز به یک روند قضایی دارد.

استاندار:
کم آبی، تمدن اصفهان را با تهدید مواجه ساخته است

استاندار اصفهان با ابراز نگرانی از اینکه معضل کم آبی نه تنها کشاورزی، بلکه تمدن استان را با تهدید 
مواجه ساخته، گفت: تدوین الگوی کشت، جایگزینی تولیدات سنتی با ارقام گیاهی و گونه های دامی 
پرتولید و بهینه سازی مصرف آب، از اقداماتی است که سازمان نظام مهندسی کشاورزی می تواند 
در تحقق آن ها نقش آفرین باشــد.عباس رضایی تاکید کرد: نظام آموزش عالی کشــور در بخش 
کشاورزی در تربیت کارشناسان ماهر بسیار ضعیف عمل کرده است و این که سازمان نظام مهندسی 
کشــاورزی و منابع طبیعی با ایجاد مراکز مهارت آموزی نســبت به توان افزایی فارغ التحصیالن 
بخش اقدام کرده، قابل تقدیر است.رضایی عنوان کرد: بخش دولتی به ویژه دستگاه های اجرایی 
برنامه ریزی و اجرایی بخش کشاورزی باید از توان فنی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع 

طبیعی به صورت جدی استفاده کنند.

گزارش ها نشان می دهد تورم در روستاهای استان اصفهان بیشتر از مناطق شهری است؛

»تورم« همچنان می تازد

گزارش های تازه منتشــر شده از سوی  مرضیه محب رسول
مرکز آمار ایران نشــان می دهد تورم در 
کشــور همچنان می تازد و در هیچ اســتانی زیر 2۱ درصد مشاهده 
نشده اســت.بر این اســاس در مرداد بيشــترين نرخ تورم ماهانه 
خانوارهای كشور مربوط به اســتان لرستان با 5/5درصد افزايش و 
كمترين نرخ تورم ماهانه مربوط به اســتان قــم و مازندران با2/3 

درصد افزايش بوده است. 
درصد تغيير شاخص كل نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه 
به نقطه( برای خانوارهاي كشــور 3۰/4درصد است. بيشترين نرخ 
تورم نقطه به نقطه مربوط به اســتان هرمــزگان )34/8درصد( و 
كمترين آن مربوط به استان آذربايجان غربی )24/8درصد( است. 
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد مــاه ۱399 برای خانوارهای 
كشور به عدد 25/8 درصد رسيد. بيشــترين نرخ تورم دوازده ماهه 
مربوط به اســتان هرمزگان )3۱/۱درصــد( و كمترين آن مربوط به 
اســتان آذربايجان غربــی )2۱/6درصد( اســت. وضعیت تورم در 
استان اصفهان در مناطق شهری اگر چه پایین تر از میانگین کشوری 
است؛ اما همچنان شاخص های تورمی در روستاهای استان باالتر 
از میانگین کشوری است که نگرانی های جدی را به دنبال دارد. در 

مناطق شهری استان تورم با شاخص 24.9 تقریبا یک درصد کمتر 
از میانگین کشوری اســت؛ اما این عدد در تورم روستایی به 29.2 
درصد افزایش می یابد. اگر چه در گزارشات قبلی تورم رتبه اصفهان 
پایین تر بود؛ اما هر چه از سال 99 می گذرد شتاب تورم در اصفهان 
بیشتر می شود. این مسئله در روســتاها نمایان تر است. با بررسی 
این اعداد و ارقام این سوال پیش می آید که چرا تورم در روستاهای 
استان بیشــتر از شهرهاســت و این مســئله هر بار که آمار تورمی 
منتشر می شود به چشم می خورد. کارشناسان اقتصادی می گویند 
شــاخص های تورمی در روســتاها به دلیل نبود برخی از فاکتورها 
مانند مسکن بیشتر نشان دهنده سبد غذایی و مصرفی خانوار است. 
متاسفانه در مناطق روستایی چندان کیفیت مسکن مالک ارزیابی 
کیفی زندگی قلمداد نمی شــود و از آنجا که اغلب آنها از یک سرپناه 
به عنوان مســکن برخوردارند، نوسان قیمت مســکن در روستاها 
زیاد نیســت و به همین دلیل شــاخص تورم اعالم شده مستقیما 
 معطوف به افزایش هزینه خانوارها برای تامین مواد غذایی و اقالم 

معیشتی است.
البته این تلقی نادرست وجود داشــته که به واسطه پرداخت نقدی 
یارانه ها، وضعیت معیشتی روستانشینان بهتر و نرخ تورم در مناطق 

روستایی کمتر خواهد شد. محاسبات کارشناسی نشان می دهد که 
اتفاقا روستایی ها از این حیث متضرر هم شده اند و تنها تعداد کمی 
از خانوارهای روستایی که تعداد افراد خانوار آنها باالبوده و تغییری در 
سبد هزینه های خود نداشته اند، در ظاهر میزان یارانه نقدی بیشتری 
دریافت کرده اند که البته این وضعیت افزایــش درآمد خانوارهای 
پرجمعیت روســتایی از محل دریافت یارانه های نقدی در ماه های 
نخست اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ملموس بود و پس از چند 
ماه هزینه ها بر درآمدهای روســتاییان غلبه کرد و بســیاری از آنها 
بیشــتر از یارانه دریافتی، هزینه پرداخــت کردند.فاکتورهای باالی 
تورمی در روستاها به خوبی علل برخی از پدیده های اقتصادی مانند 
مهاجرت از روستاها به شهرها حاشیه نشینی و بیکاری در روستاها 
را توجیه می کند اما وضعیت روســتاییانی که برای فــرار از تورم و 
درآمد بیشتر راهی شهرها می شــود هم چندان بهتر نمی شود؛ چرا 
که در مناطق شهری تورم در دسته کاالهای غیر خوراکی بسیار بیشتر 
از دســته خوراکی هاست و در واقع نوع تورم در شــهرها با روستاها 
متفاوت خواهد بود ولی  از میزان آن کاسته نمی شود، همین مسئله 
 موجب مشکالت مضاعفی برای روســتاییانی خواهد شد که راهی

 شهرها می شوند.

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
اصفهان گفت: 9۷ میلیارد و 4۰۰ میلیون تومان طرح  
تولیدی با اشــتغال آفرینی برای حدود یک هزار و 
443 نفر در مجموعه تعاونی های اســتان اصفهان 
به صورت متمرکز آماده بهره برداری شــده است.

کامران کالنی اظهار داشــت: همزمان با ۱3 شهریور 
ماه )روز تعاون( 383 طرح تعاونی در کشور مورد 
بهره بــرداری قرار خواهد گرفت که ســهم اســتان 
اصفهان از این طرح ها 68 مورد اســت.وی اضافه 

کرد: این طرح ها از 2۰شهرستان استان اصفهان در 
9 رشته فعالیت به بهره برداری می رسد.سرپرست 
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
تعداد اعضای این تعاونی ها را پنج هزار و 286 نفر 
اعالم کرد و افزود:این طرح ها با مجموع ســرمایه 
گــذاری 9۷4 میلیارد ریــال و ۱58 میلیــارد ریال 
تسهیالت بانکی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت 
که ۱6 درصد این سرمایه گذاری ها از محل تسهیالت 
بانکی است و بقیه از محل آورده اعضای تعاونی ها 

تامین شده است.
کالنی خاطرنشان کرد:طرح های تعاونی قابل بهره 
برداری امسال اســتان ۱8درصد از سهم طرح های 
قابل افتتاح کشور اســت که اصفهان از این نظر در 

جایگاه اول کشور قرار دارد.وی  گفت: امروز تعاون 
به عنوان یک مدل کارآفرینی و اشتغال مردم محور 
در دنیا مطرح است.سرپرست اداره کل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی استان اصفهان با بیان اینکه 94 هزار 
و ۱5۱ شرکت تعاونی در کشور وجود دارد، تاکید کرد: 
مطابق قانون اساسی کشور، سهم تعاون در اقتصاد 
کشور باید 25 درصد باشــد درحالی که این عدد در 

اقتصاد ما تنها 5 درصد است.
وی با بیان اینکه ســه هزار و 3۱4 تعاونی فعال در 
استان اصفهان موجب اشتغال 52 هزار و 429 نفر 
شده است، افزود: 2۷ اتحادیه تعاونی فعال و هشت 
تعاونی توسعه و عمران شهرســتان در این استان 

فعال است.

9۷.4 میلیارد تومان طرح  تولیدی در بخش تعاون 
اصفهان آماده بهره برداری است

خبر روز

وضعیت روستاییانی که برای فرار از تورم و درآمد بیشتر 
راهی شهرها می شود هم چندان بهتر نمی شود؛ چرا 
که در مناطق شهری تورم در دسته کاالهای غیر خوراکی 
بسیار بیشتر از دسته خوراکی هاست و در واقع نوع تورم 

در شهرها با روستاها متفاوت خواهد بود

اجرای لوله گذاری عرضی آب و فاضالب در بلوار آینه خانه
به گزارش روابط عمومی آبفای منطقه دو، عملیات لوله گذاری عرضی آب و فاضالب برای سرویس 
بهداشتی جدید االحداث واقع در بلوار آینه خانه، بنا به درخواست شهرداری منطقه 6 اصفهان انجام 
شد. الزم به توضیح است که این عملیات به طول 3۰ متر و قطر لوله فاضالب 25۰ میلیمتر و لوله آب 

۱۰۰ میلیمتر توسط نیروهای امداد و تعمیرات منطقه انجام شد.

رییس سازمان بورس:

 پذیره نویسی بورس امالک و مستغالت
 احتماال از مهرماه آغاز می شود

رییس سازمان بورس گفت: شورای عالی بورس آخرین وضعیت راه اندازی بورس امالک و مستغالت 
و امتیازات را بررسی کرد و مقرر شد در صورت تایید نهایی، پذیره نویسی این بورس از مهرماه آغاز شود.

حسن قالیباف اصل، گفت: شورای عالی بورس آخرین وضعیت راه اندازی بورس امالک و مستغالت و 
امتیازات را بررسی کرد. در این زمینه مقرر شد تا هیئت موسس، اساسنامه را تنظیم و به سازمان بورس 
و اوراق بهادار ارسال کند تا در صورت تایید نهایی، پذیره نویســی این بورس از مهرماه آغاز شود.وی، 
بررسی موضوع بازگشایی نماد کنتورسازی را دومین مصوبه شورای عالی بورس بیان کرد و ابراز داشت: 
آخرین وضعیت این شرکت نیز به شورا گزارش و مقرر شد تا انجام اقدامات الزم برای بازگشایی نماد 
این شرکت از سوی سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و سازمان تامین اجتماعی سرعت گیرد.دبیر 
شورای عالی بورس افزود: در همین راستا، یکی از اعضای شورای عالی بورس به عنوان نماینده ویژه 
انتخاب شد تا در کنار سازمان بورس و اوراق بهادار، پیگیر این موضوع باشد تا هرچه سریع تر، نماد این 

شرکت در بورس بازگشایی شود.

وعده پرداخت وام خرید کاال به خانوارهای حقوق بگیر
رییس جمهور به چهار دستگاه دولتی دستور داد تا طرح هایی جدید برای پرداخت تسهیالت خرید 
کاال به خانوارهای حقوق بگیر تدوین کنند.حســن روحانی در جلسه ســتاد هماهنگی اقتصادی 
دولت، اختصاص تسهیالت و وام های خاص در ابتدای امســال برای خانوارها و صاحبان کسب و 
کارهای زیان دیده از محدودیت های کرونایی را از جمله اقدامات دولت برای جبران خســارت ها و 
زیان های وارد شده به زندگی مردم بیان و مقرر کرد که وزارتخانه های رفاه، اقتصاد و بانک مرکزی 
و سازمان برنامه و بودجه طرح های جدیدی را در خصوص تسهیالت خرید کاال برای حقوق بگیران، 
بازنشستگان و کسانی که درآمد ثابت و مشخص دارند، پیگیری و اجرا کنند.روحانی با تاکید بر این 
که تامین کاالهای ضروری و مورد نیاز مردم و کنترل و مدیریت قیمت آن ها اولویت نخست دولت 
است، اظهار کرد: دولت نگذاشته و نخواهد گذاشت که موضوع کاالهای اساسی موجب نگرانی مردم 

شود و در این جهت دستگاه های مرتبط، با برنامه ریزی منظم و با هماهنگی عمل خواهند کرد.

فروش سهام عدالت بدون اجازه سهامداران انجام نمی  شود
مدیر فنی طرح سهام عدالت شرکت ســپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه از ممنوعیت 
فروش سهام عدالت بدون اجازه سهامداران خبر داد.محمود حسنلو، درباره انتشار برخی اخبار مبنی 
بر فروش 3۰ درصد دوم سهام مشموالن سهام عدالت بدون اجازه آن ها اظهار کرد: بانک ها و کارگزاران 
تنها بعد از ثبت سفارش سهامداران، اجازه فروش ســهام عدالت مشموالن را دارند.وی  بیان کرد: در 
روز های اخیر برخی از فروشندگان سهام عدالت اعالم کرده اند که وجوه اضافی به حساب شان واریز 
شده است که این امر شائبه فروش بیش از 3۰ درصد از سهام عدالت ایشان را به وجود آورده بود که این 
موضوع تنها به دلیل نحوه محاسبه و زمان فروش سهام عدالت این افراد است به طوری که مشکلی 

در این زمینه وجود ندارد.

کافه اقتصاد

اخبار

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: ذخیره کنونی سد زاینده رود به حدود 2۷5 میلیون متر مکعب معادل 2۰ درصد ظرفیت کلی این سد رسیده 
است.حسن ساسانی افزود: آمار و ارقام مذکور و کاهش بارش ها از آغاز سال آبی جاری )مهر 98( تاکنون توجه ویژه به صرفه جویی در مصرف آب در بخش های مختلف 
کشاورزی، آشامیدنی و بهداشت و صنعت را نشان می دهد.وی با بیان اینکه ورودی آب به سد زاینده رود ۱2.۱ و خروجی از آن 69.۷ متر مکعب بر ثانیه است، خاطرنشان 
کرد: حجم کنونی سد در مقایسه با میزان سال قبل بالغ بر 5۰ درصد کمتر است.معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان با اشاره به پیش بینی های 
هواشناسی مبنی بر بارش های دیرهنگام پاییزی در استان اصفهان اضافه کرد: بر پایه گزارش های این سازمان بارش پاییز سال جاری کمتر از نرمال خواهد بود، لذا پایان 
فصل گرم و خنک تر شدن هوا نباید دلیلی بر استفاده غیر اصولی و بی حساب و کتاب از منابع آبی باشد.وی تصریح کرد: مقدار بارش ها سال آبی جاری در سرشاخه های 
زاینده رود نسبت به سال گذشته 5۰ درصد و در مقایسه با متوسط بلند مدت حدود ۱3 درصد کمتر بوده است.ساسانی با بیان اینکه رعایت نکردن مصرف بهینه، تامین 
آب آشامیدنی در ماه های پیش رو را با سختی روبه رو خواهد کرد افزود: به کشاورزان تاکید می شود نهایت دقت در استفاده از این موهبت با ارزش الهی را داشته باشند.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان:
ذخیره سد زاینده رود به 20 درصد گنجایش آن رسید

پرورش ماهی در قفس 
در دریاچه سد کارون 4 

پرورش ماهی در قفس یکی از روش های 
متداول پــرورش ماهــی اســت که در 
سال های اخیر با توجه به مزایای آن مورد 
توجه کشــورهای دنیا قرار گرفته اســت. 
در ایــن روش، بنــا به شــرایط محیطی، 
منطقه ای و گونه های مدنظر، از قفس هایی 
با اشــکال و جنس های مختلف استفاده 
می شــود که در آن آب به صورت آزاد بین 

قفس و منبع آبی در جریان است.

وز عکس ر

عکس: ایرنا

مدیرکل مدیریت بحران استانداری:

پدیده فرونشست اصفهان 
نیازمند نگاه ملی است

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان 
گفت: الزم است که به پدیده فرونشست در 
این استان با توجه به ابعاد و تبعات گسترده 
آن بــه عنوان یک مســاله ملی نگاه شــود.

منصور شیشه فروش افزود: استان اصفهان 
از سال های گذشــته با پدیده کاهش سطح 
سفره های آب زیرزمینی و فرونشست زمین 
مواجه شده و توسعه بهره برداری از منابع آب 
زیرزمینی در 2۷ دشت آن ممنوع است.وی با 
بیان اینکه در نقاط بحرانی مانند دشت مهیار 
در هر سال سطح آب های زیرزمینی یک متر 
افت پیدا می کند، خاطرنشــان کرد: میزان 
فرونشســت زمین در این منطقه در هر سال 

۱3 سانتیمتر است.
شیشــه فروش با تاکید بر اینکه برای مقابله 
با این پدیده و کاهش اثرات و مخاطرات آن 
الزم اســت که نهادهایی مانند وزارت نیرو و 
سازمان زمین شناسی کشور به این موضوع 
بصورت یک مســئله ملی نگاه کنند، تصریح 
کرد: درخواست ما از وزارت نیرو این است که 
این پدیده در اصفهان را در شــورای حفاظت 
از منابع آب به عنوان یک مسئله ملی مطرح 
و پیگیری کند و برنامــه عملیاتی و کاربردی 
برای پیشگیری از آن تدوین کند.وی با بیان 
اینکه الزم است سازمان زمین شناسی کشور 
نیز پدیده فرونشســت زمیــن در اصفهان را 
به صورت ملی پیگیــری کنــد، اضافه کرد: 
بدون شک اســتمرار جریان آب در رودخانه 
زاینــده رود یکــی از راهکارهــای موثر برای 
جلوگیری از فرونشست زمین در این استان 
اســت.وی با اشــاره به جلســه ای که هفته 
گذشــته درباره پدیده فرونشست زمین در 
اصفهان برگزار شــد، اظهار داشت: بر اساس 
مصوبه های این جلسه شرکت آب منطقه ای 
اصفهان باید برای مقابله با پدیده فرونشست 
زمین با تشــکیل شــورای حفاظت از منابع 
آبی در همه شهرســتان ها برای اجرای طرح 
تعادل بخشی و جلوگیری از برداشت بی رویه 

آب اقدام کند.
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آگهی

مفاد آراء
6/43 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامــه 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
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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: 953698  ابوالفضل شــهرياری نائينی رئيس منطقه ثبت اسناد وامالك غرب 
اصفهان
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پس از تصمیم فدراسیون به برگزاری لیگ برتر آقایان و بانوان از مهرماه سال جاری، پیگیری های الزم در این خصوص جهت کسب مجوز الزم از ستاد مقابله با کرونا در ورزش 
صورت گرفت که این پیگیری ها سرانجام نتیجه داد و از سوی فدراسیون پزشکی ورزشی مجوز برگزاری لیگ برتر هندبال به صورت متمرکز و با رعایت کلیه دستورالعمل های 
بهداشتی صادر و به فدراسیون هندبال به صورت کتبی ابالغ شد.علیرضا پاکدل، رییس فدراسیون با اشاره به این مطلب و ابالغ مجوز افزود: با توجه به اینکه مشخص نیست 
کرونا تا چه زمانی با ما همراه است و از آنجایی که معیشت بازیکنان و مربیان ما در خطر جدی قرار گرفته بود و حدود هفت ماه هیچ قرار داد و دریافتی حرفه ای نداشتند و 
همچنین برای انتخاب بازیکنان ملی نیازمند برگزاری لیگ بودیم، خوشبختانه پیگیری ها جواب داد و با حمایت علی نژاد معاونت ورزش قهرمانی ورزارت ورزش و جوانان 
و همچنین مسجدی سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی پس از اخذ مجوز برگزاری اردوهای ملی موفق به اخذ مجوز برگزاری لیگ برتر هم شدیم.پاکدل با تشکر از 
مسئولین وزارت بهداشت گفت: ما بیش از ۴ بار با مسئولین این وزارتخانه جلسه داشتیم و پروتکل های تنظیم شده فدراسیون ما برگرفته از پروتکل فدراسیون جهانی 

هندبال بوده و حتی کامل تر از آن هم بود که دوستان وزارت بهداشت و فدراسیون پزشکی ورزشی همکاری بسیار خوبی در این خصوص داشتند.

مجوز برگزاری لیگ برتر هندبال صادر شد
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اتفاقات عجیب در باشگاه ذوب آهن؛ 
حال تیم خوب نیست!

این روز ها باشگاه ذوب آهن اصفهان حال و روز چندان خوبی ندارد.باشگاه ذوب آهن اصفهان در یکی، 
دو سال اخیر با چالش های خاصی در بخش مدیریتی خود روبه رو بوده است. از رفتن سعید آذری 
و آن دلخوری ها تا آمدن و رفتن جواد محمدی و بعد هم سرپرستی احمد جمشیدی در ذوب آهن، 
همگی از مهم ترین اتفاقات مدیریتی در باشگاه ذوب آهن بوده است.با این حال، ذوبی ها اخیرا با یک 
چالش مهم دیگر روبه رو شده اند. دو، سه نفر از اعضای هیئت مدیره این باشگاه بازنشسته هستند و 
طبق قانون منع به کارگیری بازنشستگان باید ذوب آهن را ترک کنند. البته طبق گفته مدیران ذوب آهن، 
هنوز به آنها ابالغی در این خصوص نشده، اما این مســئله نمی تواند تغییری در اصل ماجرا به وجود 
بیاورد.چیزی که مشخص است، این نفرات همگی بازنشسته هستند و هیچ شانسی برای ادامه حضور 
در ذوب آهن ندارند. از طرفی، برخی از آنها دو شغله هم محسوب می شوند و دیر یا زود چه بخواهند و 
چه نخواهند باید باشگاه را ترک کنند.بر همین اساس، به نظر می رسد پس از رفتن نفرات بازنشسته و 
شاید یک نفر دیگر از هیئت مدیره ذوب آهن، قرار است تیم مدیریتی ذوب آهن به کلی دگرگون شود. 
شنیده می شود قرار شده نفراتی از تهران به اصفهان بروند تا ســکان مدیریت ذوب آهن را در دست 
بگیرند و سر و سامانی به اوضاع این باشگاه دهند.البته در این میان اسم نفراتی چون مصطفی آجرلو، 
مدیرعامل پیشین تراکتور هم برای مدیرعاملی در ذوب آهن مطرح شد اما او هم بازنشسته است و 
به نظر می رسد باید اشخاص دیگری به عنوان اعضای هیئت مدیره و در نهایت مدیرعامل ذوب آهن 
انتخاب شوند.ذوب آهن این روز ها عالوه بر مشکالت مدیریتی، حال و روز خوبی هم از نظر فنی ندارد. 
ستاره های این تیم ساز رفتن را کوک کرده اند و قصد ترک تیم را دارند. این در حالیست که تا االن دانیال 
اسماعیلی فر هم جدا شده و تیم هنوز سرمربی هم ندارد.به نظر می رسد باید مسئوالن هرچه زودتر 
به فکر سر و ســامان دادن به اوضاع تیم باریشه ذوب آهن بیفتند چراکه این باشگاه و تیم فوتبالش 
نیاز به یک تغییرات اساســی و تفکرات جدید در بخش های مختلف خود دارد تا بتواند، مدیرعامل، 
هیئت مدیره و سرمربی خوبی داشته باشد و تا دیر نشده فعالیت خود در نقل وانتقاالت را هم آغاز کند.

رحمان احمدی، مربی دروازه بان های سپاهان شد
رحمان احمدی، دروازه بان پیشــین تیم فوتبال ســپاهان اصفهان با حضور در محل این باشگاه 
جلسه ای با محمدرضا ساکت، مدیرعامل این باشــگاه برگزار کرد.شنیده می شود در این جلسه 
توافقات الزم برای انتخاب احمدی به عنوان مربی دروازه بان های تیم ســپاهان انجام شده و از 
فصل آینده او در کنار کادرفنی جدید، وظیفه آماده ســازی دروازه بان ها را برعهده خواهد داشت.

با این شرایط، به نظر می رسد کادرفنی تیم ســپاهان در حال تکمیل است و به زودی باید شاهد 
انتخاب سرمربی جدید برای این تیم باشیم. از محرم نویدکیا به عنوان اصلی ترین گزینه هدایت 

سپاهان نام برده می شود.

»منصوریان« دستیار اولش را هم مشخص کرد!
بازگشت آندره آ استراماچونی به استقالل منتفی شــده است. هر چند مدیران این باشگاه تالش 
تازه ای را بــرای بازگرداندن او آغاز کرده اند ولــی خبرهای موثق از داخل باشــگاه حکایت از آن 
دارد اصال پولی نیست که بتوانند با آن، دســتمزد مربی ایتالیایی را بدهند. به همین خاطر فصل 
آینده یک مربی ایرانی هدایت استقالل را برعهده خواهد داشــت. در همین حال نام منصوریان 
به صورت جدی برای بازگشت به استقالل مطرح شده اســت. او با یکی از اعضای هیئت مدیره 
رابطه بســیار نزدیکی دارد و حتی برنامه خود را به این باشــگاه ارائه داده است. نکته اینجاست 
منصوریان دســتیار اول را خود را مجید صالح معرفی کرده، این در حالی است که قبال خرمگاه را 

کنار خود داشت.

رقابت های جام حذفی فوتبال ایران در ایستگاه پایانی؛

جدال تهران- تبریز در مشهد

سی و دومین دوره رقابت های جام حذفی   سمیه مصور
فوتبــال ایــران در حالی عصر امــروز با 
برگزاری دیدار تیم های استقالل تهران و تراکتورسازی تبریز به پایان 
می رســد که آبی پوشــان پایتخت عنوان پر افتخارترین تیم در این 
رقابت ها را یدک می کشــند. تیم اســتقالل تهران که با برتری مقابل 
رقیب دیرینه، راهی فینال این دوره از مســابقات شده است تاکنون 
موفق به کسب هفت عنوان قهرمانی و ۴ نایب قهرمانی در رقابت های 

جام حذفی شده است. 
شاگردان فرهاد مجیدی با عبور از سد تیم های فوتبال گل ریحان البرز، 
فجرشهید سپاسی، سپاهان و پرسپولیس به مرحله فینال جام حذفی 
راه یافتند. آبی پوشان پایتخت برای تصاحب هشتمین جام قهرمانی 
حریف سرســختی  پیش رو دارند، حریفی که به هیــچ عنوان نمی 
خواهد پا پس بکشد. تیم فوتبال تراکتورسازی که با پیروزی برابر نفت 
مسجد سلیمان به فینال جام حذفی صعود کرد و سهمیه آسیایی را به 
دســت آورد به دنبال قهرمانی در این رقابت هاست. شاگردان ساکت 
الهامی با پیروزی برابر پاس، نود ارومیه، مس کرمان و نفت مســجد 

سلیمان فینالیست شدند.
 تیم های استقالل تهران و تراکتورســازی تبریز در  شرایطی از ساعت 

15: 18 در ورزشگاه خالی از تماشاگر امام رضا)ع( مشهد به مصاف هم 
می روند که هر دو تیم این روزها درگیر حاشــیه اند، حاشیه هایی که 

ممکن است جام قهرمانی را از دست آنها خارج کند.
بازیکنان تیم فوتبال استقالل بعد از پیروزی در دربی پایتخت و صعود 
به مرحله فینال جام حذفی فقط چند دقیقه خوشحالی کردند و فرهاد 
مجیدی با استعفایش در اینســتاگرام همه آبی پوشان پایتخت را در 
شوک فرو برد.البته فرهاد مجیدی با وســاطت مجید نامجو مطلق و 
برخی از بازیکنان دوباره به تمرینات استقالل بازگشت تا در فینال جام 

حذفی روی نیمکت فنی تیم خود بنشیند.
همچنین جدال سعادتمند و مجیدی  ادامه دارد و هیچ کدام از مواضع 
خود کوتاه نمی آیند و شــاید همین اختالفــات  روی روحیه بازیکنان 
اســتقالل در بازی  فینال جام حذفی تاثیرگذار باشد.مجیدی باید به 
بازیکنان خود روحیه الزم را بدهد تا آن ها بــا آمادگی کامل به مصاف 

حریف تبریزی خود بروند.
سرخ پوشــان تبریزی نیز  همانند حریف خود با مســائل حاشیه ای 
مواجه هستند و رشید مظاهری دروازه بان این تیم تبریزی قراردادش 
را یک طرفه فســخ کرد، اما فدراســیون فوتبال فســخ قــرارداد این 

دروازه بان را باطل کرد.

طبق اعالم ساکت الهامی، رشید مظاهری دروازه بان تراکتور در ترکیب 
اصلی این تیم تبریزی  برابر استقالل حضور ندارد و محمدرضا اخباری 

از دروازه سرخ پوشان تبریزی در روز پنجشنبه محافظت می کند.
اخباری، برابر دیاباته و قائدی،  زوج خط حمله استقالل در فینال جام 
حذفی کار سختی پیش رو دارد و باید دید می تواند قابلیت و توانایی 
خود را به کادر فنی تراکتور ثابت کند یــا خیر.عالوه بر این محرومیت 
رضا اسدی به دغدغه اصلی الهامی تبدیل شده است و به نظر می رسد 
ایمانی جای خالی این بازیکن را در زمین مسابقه پر کند. ایمانی باید 
مانع بازی ســازی هافبک های خالق اســتقالل در میانه زمین شود.

اشکان دژاگه، مســعود شجاعی و احســان حاج صفی، کاپیتان های 
ملی پوش تراکتور هم می دانند که همه نگاه ها به سمت آن ها معطوف 
است تا بتوانند با تجربه باالی خود گره گشای سرخ پوشان تبریزی در 

بازی فینال جام حذفی باشند.  
جدال فرهاد مجیدی و ســاکت الهامی در این بازی، جذاب و دیدنی 
خواهد بود و نتیجه این بازی در سرنوشــت ایــن دو مربی تاثیرگذار 
اســت. البته مجیدی بیان کرده  در صورتی که تیمــش قهرمان جام 
حذفی شــود باز هم در این تیم نمی ماند و مدیران اســتقالل باید به 

دنبال جانشینی برای او باشند.

ســومین جلســه از جلســات پنجگانــه رییس 
فدراسیون جهانی کاراته با رؤسای کشورهای عضو 
WKF، عصر روز ســه شــنبه با حضور سید حسن 
طباطبایی به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد و طی 
آن در خصوص نحوه از سرگیری فعالیت های کاراته 
و به روزرسانی تقویم فدراسیون جهانی و همچنین 
افزایش امیدواری ها به برگزاری بازی های المپیک 
صحبت شــد.»آنتونیو اســپینوز« در این جلســه 
شرایط کاراته کشــورهای مختلف را از زمان شیوع 
ویروس کرونا مورد بررســی قــرارداد و عنوان کرد 
که بسیاری از کشــورها هنوز اجازه برپایی اردوها، 
مســابقات و حتی ســفر را صــادر نکرده اند و این 
موضوع ما را در اجرای تقویم جــاری خود در تنگنا 

قرارداده است.
وی ادامــه داد: مــا همچنان به بررســی واکنش 
جهانی به بیمــاری همه گیر و اثرات شــیوع آن در 

همه فدراســیون های ملی خواهیم پرداخت. موج 
دوم کرونا در برخی کشورها ســیر صعودی داشته 
و در کشــورهایی مانند ژاپن نیز کنترل شده است. 
وقتی اطمینــان پیدا کنیم که مســابقات می تواند 
دوباره برگزار شود با توجه به سالمتی ورزشکاران و 
عالقه مندان، ما آماده ادامه شروع کار خواهیم بود. 
تقویم WKF، در سال ۲۰۲۰ نســبت به سال های 
گذشته خیلی ســبک تر برگزار شده و من اطمینان 
می دهم که کنگره جهانی کاراته بــه صورت آنالین 
برگزار نمی شود و قطعا حضوری خواهد بود.رییس 
فدراسیون جهانی ادامه داد: طی صحبت هایی که با 
کمیته برگزاری بازی های المپیک داشتیم، بازخورد 
خوبی گرفتیم و امیدواری ما به برگزاری این رویداد 
بزرگ بسیار بیشتر از قبل شده است. ضمن اینکه با 
توجه به تعویق دوساله بازی های المپیک جوانان 
در »داکار« زمان کافی برای تدوین برنامه بازی ها 

بخصوص رقابتهای انتخابی خواهیم داشت.
»اسپینوز« همچنین از برگزاری یک دوره مربیگری 
به صــورت آنالین خبــر داد و عنوان داشــت که تا 
پایان ســال یک وبینار مهم در مورد داوری داشته 
و برنامه های خــود را بــرای داوران قضاوت کننده 
در بازی های المپیک تشــریح خواهیم کرد.در این 
جلسه که بیش از دو ساعت به طول انجامید، بعد از 
سخنان طوالنی رییس فدراسیون جهانی نماینده 
کشــورهای مختلف گزارشــی از فعالیت کاراته در 

کشورهای خود ارائه دادند.

تمجید رییس جهانی از وضعیت کاراته ایران

چهره روز

توافق ۷00 میلیون یورویی »مسی« با منچستر
یک نشریه انگلیسی مدعی شد ستاره آرژانتینی بارسلونا با هلدینگ منچسترسیتی به توافق رسیده و 
احتماال این انتقال بزرگ صورت خواهد گرفت.کش و قوس مسئوالن باشگاه بارسلونا و لیونل مسی 
همچنان ادامه دارد؛ اما برخی رسانه ها 
از توافق این بازیکن تاثیرگذار آرژانتینی 
با منچسترســیتی خبر داده اند. براین 
اســاس مســی با قراردادی 5 ساله به 
منچستر خواهد پیوست. روزنامه رکورد 
ضمن اعالم این خبر تاکید کرده است که 
اگر مسی بتواند مشکل خود با بارسلونا 
را حل کند به توافق بــا هلدینگ فوتبالی 
منچسترســیتی نزدیک خواهد شد و با 
قراردادی 5 ساله به ارزش ۷۰۰ میلیون 
یورو به این تیم خواهد پیوســت. در این مورد عنوان شده که مسی سه ســال اول قراردادش را در 
منچسترسیتی سپری خواهد کرد و سپس به تیم خواهرخوانده منچستر در آمریکا یعنی نیویورک 

اف سی منتقل خواهد شد تا دو سال پایانی را برای این تیم توپ بزند.

ارتش خوف چلسی یک دروازه بان کم دارد!
چلسی در فصل نقل و انتقاالت تابســتان ۲۰۲۰ فعال ترین تیم اروپا بوده است. آنها پس از جذب 
تیمو ورنر، حکیم زیاش و تیاگو سیلوا، حاال در آســتانه عقد قرارداد با بازیکن ۲۰ ساله بایرلورکوزن 
قرار دارند.چلســی با طرفین آلمانی بر ســر جذب کای هاورتس با مبلغ ۷۲ میلیون پوند به توافق 
رسیده اند و فابریتزیو رومانو، خبرنگار معروف اسکای اســپورت نیز اعالم کرد این انتقال به زودی 
نهایی می شــود. با این انتقال، رکورد نقل و انتقاالت چلســی شکســته خواهد شد و هاورتس به 
گران ترین خرید تاریخ این تیم لندنی تبدیل می شــود.هاورتس فصل گذشته، در ۴5 دیدار برای 
لورکوزن به میدان رفت و 18 بار موفق به گلزنی شد. عالوه بر این، او 9 بار به هم تیمی هایش پاس 
گل داد تــا در موفقیت های بایرلورکوزن نقش مهمی را ایفا کرده باشد.چلســی بــا فرانک لمپارد 
عزمش را برای موفقیت در لیگ برتر جزم کرده اســت. آنها با هزینــه ۲۲۰ میلیون پوند در بازار نقل 
و انتقاالت تابســتانی، به دنبال بستن تیم قدرتمندی هســتند. البته این پایان خریدهای چلسی 
نیســت. آبی های لندن به دنبال جذب بازیکنان دیگری نیز هســتند.چیزی که مشخص است، 
برنامه مدیران چلســی در بازار نقل و انتقاالت امســال، یک الگوگیری از روند فعالیت این تیم در 
نقل و انتقاالت سال ۲۰۰۴ بوده است. لندنی ها به دنبال تولید یک نسل برای چندین نسل است. 
چند فاکتور اساسی در خرید های چلسی دیده می شــود. از جمله آن می توان به جوان، مستعد 
بودن و در ابتدای دوران حرفه ای بودن و از همه مهم تر، قابلیت چند پسته بودن این خریدها اشاره 
کرد.فرانک لمپارد، سرمربی چلسی فردی است که به فوتبال شناور معتقد است و تیم او همیشه 
با یک سیستم بازی نمی کند. او در فصل گذشته نیز تیمش را با تاکتیک های متفاوت راهی بازی 
کرد و برای همین به دنبال بازیکنانی است که قابلیت بازی در چند پست را داشته باشند که با تغییر 
سیستم، بتوانند خودشان را با شــرایط وفق دهند. عالوه بر خریدهای جوان و مستعد، چلسی با 
جذب بازیکن باتجربه ای نظیر تیاگو ســیلوا، به دنبال حفظ توازن و اســتفاده از میزان تجربه در 
تیمش است.البته چلسی ممکن اســت به خرید یک دروازه بان جدید روی بیاورد. کپا آریزاباالگا 
نتوانست انتظارات را در چلســی برآورده کند و از طرفی به دلیل دستمزد باال و عدم وجود مشتری، 
مدیران چلسی مجبور به حفظ او شدند ولی ممکن است برای ایجاد رقابت با کپا، چلسی به خرید 
ادوارد مندی گلر 198 سانتی رن فرانســه روی بیاورند. البته چلسی در ســودای خرید اوبالک از 
 اتلتیکو مادرید اســت و هیچ بعید نیســت آنها فصل بعد با فروشــی کپا و مندی، به دنبال جذب 

اوبالک باشند.

فوتبال جهان

هزینه تمدید با »رسن«؛ 
حداقل 10.5میلیارد تومان

مهــدی رســول پناه، سرپرســت باشــگاه 
پرســپولیس در بخشــی از صحبت هایش با 
هواداران پرسپولیس، مدعی شــده: »با بشار 
رســن صحبت کردیم و او توافــق اولیه را امضا 
کرد. رســن حدود 1۳8 هــزار دالر از فصل قبل 
طلــب دارد و من بــه او گفتم که این پــول را تا 
شنبه پرداخت می کنم. بشــار هم گفت قرارداد 
اولیه را امضا می کند و مشــکلی نیست. بشار 
گفت 1۰ درصد به قــراردادم اضافه کنید که من 
هم گفتم، چشــم!« در صورتی که صحبت های 
رسول پناه صحت داشته باشد، قرمزها ابتدا باید 
1۳8هزار دالر به هافبک عراقی شــان پرداخت 
کنند. قیمت دالر در بازار امروز ارز، حدود ۲۳ هزار 
تومان بوده که مطالبات رســن با قیمت امروز 
دالر، ۳میلیارد و 1۷۴ میلیون تومان می شــود.

قرارداد رسن با پرســپولیس برای یک فصل و 
در صورت محاسبه تمام آپشن ها، ۴5۰هزار دالر 
می شود که با توجه به درخواست هافبک عراقی، 
رقم قرارداد او در صورت افزایش 1۰درصدی به 
۴95 هزار دالر خواهد رســید) البتــه قرارداد او 
بدون آپشن ۳۰۰هزار دالر است و شاید قرار باشد 
1۰درصد به اصل قرارداد او اضافه شود(اگر قرار 
باشد 1۰درصد به اصل قرارداد او اضافه شود، با 
قیمت امروز دالر در بازار ارز، پرسپولیس باید به 
رسن، ۷میلیارد و 59۰میلیون تومان برای فصل 
آینده پرداخت کند اما اگــر بخواهیم ۴95هزار 
دالر را مبنا قرار دهیم، آنوقت پرســپولیس باید 
11میلیارد و ۳85میلیون تومان برای این بازیکن 
کنار بگذارد.بــا توجه به بدهــی ۳.1میلیاردی 
پرسپولیس به رسن، قرمزها برای تمدید قرارداد 

او باید حداقل 1۰.5میلیارد تومان کنار بگذارند .

 تیم های استقالل تهران و تراکتورسازی تبریز در  
شرایطی از ساعت 15: 18 در ورزشگاه خالی از تماشاگر 
امام رضا)ع( مشهد به مصاف هم می روند که هر دو 
تیم این روزها درگیر حاشیه اند، حاشیه هایی که 

ممکن است جام قهرمانی را از دست آنها خارج کند

مستطیل سبز

وز عکس ر

لوگوی المپیک و 
پارالمپیک 202۸ 

لس آنجلس رونمایی شد
برگزارکننــدگان بازی هــای المپیک 
و پارالمپیــک ۲۰۲8 لس آنجلس در 
فاصله هشت سال مانده تا برگزاری 
این بازی ها از لوگوی طراحی شــده 
بــرای آن رونمایــی کردند.این لوگو 
نمایانگــر انــرژی، خالقیت و حس 
تعلق به اجتماع است و نگاهی دارد به 
باور المپیک که شعار »وحدت در عین 

کثرت« را دنبال می کند.
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مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان:

دوری از مساجد موجب عقب ماندگی کشور می شود
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران اســتان اصفهان در دیدار با خانواده معظم شهید روحانی »عیسی 
گلشاهی« که در قالب طرح ملی»سه شنبه های تکریم« انجام شد، گفت: وقتی خداوند متعال با »عند 
ربهم یرزقون« از شهدا یاد می کنند به این معناست که شهدا جسم و دنیا و همه چیز خود را کنار گذاشته اند 
و به آن چیزی که می خواسته اند، رسیده اند.»مسعود احمدی نیا« با بیان اینکه همه ما در نظام اسالمی 
سرباز والیت هستیم، گفت: شهدا پرورش یافته در مکتب مساجد بوده اند و در حال حاضر هم هرکجا 
که عقب افتادیم، در واقع از مساجد دور شده ایم.وی با تاکید بر اینکه انتقال بچه های این سرزمین از 
مساجد به سایر مراکز یک حرکت اشتباه بوده است، اظهار داشت: روح حاکم بر مساجد، روح شهید و 
شهادت است و این موجب برکت و تاثیر مثبت بر مخاطب می شود.احمدی نیا در ادامه به اهمیت آشنایی 
دانش آموزان با فرهنگ غنی شهادت اشاره کرد و افزود: تالش همه آحاد جامعه اسالمی حرکت به سمت 
ارزش ها و تبلیغ دین خدا باید باشد.گفتنی است شهيد حجت االسالم عيسی گلشاهی، امام  جمعه فقید 
فرخ شهر عالوه بر تدريس علوم حوزوی، به مناطق جنگی غرب كشور نيز سركشی می كرد و در نهايت، آبان 
سال 1364 در حين ارسال كمك های مردمی و تبلیغ دین، در مناطق جنگی غرب کشور به شهادت رسيد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان مطرح کرد:

کسب معدل قابل قبول، توسط اصفهانی ها در مبارزه با کرونا
معاون سیاســی امنیتی اســتاندار اصفهان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مــردم یکی از عوامل 
بازدارنده گســترش ویروس کرونا هســتند، گفت: یکی از مسائل پیشــگیری و بازدارنده، رعایت 
پروتکل ها توسط مردم است و در ماه محرم دیدیم که مردم با رعایت پروتکل های بهداشتی مراسم 
محرم را برگزار کردند. همچنین در سطح شهر، مردم پروتکل ها را رعایت کرده و بیشتر مردم اصفهان 
از ماسک استفاده می کنند.حیدر علی قاســمی ادامه داد: قبول داریم که صد در صد آنچه که نیاز 
بود اتفاق نیفتاده است؛ اما در این جامعه که افراد متفاوتی وجود دارند، تصمیمات مبارزه با کرونا 
و رعایت پروتکل های بهداشتی توسط مردم استان اصفهان، معدل قابل قبولی کسب کرده است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان ادامه داد: اصفهان به عنوان پایتخت هیئت های مذهبی 
شناخته شده و در ایام دهه محرم مراســم و هیئت های زیادی در سطح استان برگزار شد. نظارت 
های الزم توسط معاونت بهداشــت و درمان، کمیته نظارتی و ســازمان تبلیغات اسالمی به عنوان 
متولی صورت گرفت و حتی در بعضی محالت مانع برگزاری مراسمات شده ایم .وی ادامه داد: در امر 

برگزاری مراسم محرم، روحانیون و هیئت های مذهبی همکاری خوبی داشتند.

 بازتعریف دوباره خاطرات یادگاران دفاع مقدس 
در جشنواره حماسه گویان

رییس حوزه هنری استان اصفهان گفت: تا پایان هفتم مهرماه شرکت کنندگان می توانند خاطرات 
روایت شده خود را به جشنواره ملی »حماسه گویان« ارسال کنند.مهدی احمدی فر با اشاره به برگزاری 
جشنواره ملی »حماسه گویان« اظهار داشت: حوزه هنری استان اصفهان یکی از نهادهای مهم در کشور 
است که بر ثبت تاریخ شفاهی و برپایی محافل خاطره گویی از دفاع مقدس اهتمام می ورزد.وی افزود: 
در گذشته، خاطره گویی از دوران دفاع مقدس در مجالس توسط راویان جنگ برگزار می شد این در 
حالی است که جشنواره ملی »حماسه گویان« برای نخستین بار با هدف فراگیری خاطره گویی از دوران 
دفاع مقدس برگزار می شود.رییس حوزه هنری استان اصفهان با بیان اینکه در شرایط شیوع بیماری 
کرونا از فضای مجازی در تحقق هدف جشنواره ملی »حماسه گویان« بهره مند خواهیم شد، تصریح 
کرد: تمام شهروندان می توانند در جشنواره »حماسه گویان« شرکت کنند و خاطرات دفاع مقدس در 

قالب فیلم های کوتاه موبایلی روایت و به دبیرخانه جشنواره ارسال شود.

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان خبر داد: 

عبور از تولید 200 هزار تنی آسفالت با اجرای رینگ چهارم 

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان گفت: تولید آسفالت سال 
گذشته 202 هزار تن بود که بخشی از آن در پروژه های عمرانی و بخشی 
هم در معابر شــهری استفاده شده اســت که هرچه مسیر بیشتری از 
پروژه های رینگ حفاظتی آزاد شود، تولید آسفالت سازمان عمران هم 

از مرز 200 هزار تن عبور  خواهد کرد. 
به گزارش اداره ارتباطات رســانه ای شــهرداری اصفهان، مجید طرفه 
تابان در نشســت خبری آنالین با اصحاب رســانه در سلسله نشست 
های خبری »سه شنبه ها با رســانه« با بیان اینکه سازمان عمران در 
سال 98 نسبت به سال 97، 300 درصد رشد در تولید بتن و 234 درصد 
رشد در تولید آسفالت داشته اســت، اظهار کرد: همچنین این سازمان 
این مدت، از نظــر عملکرد ریالی 350 درصد رشــد در مباحث عمرانی 
را تجربه کرده اســت. وی با بیان اینکه در 5 ماهه امسال 550 هزار تن 
انواع مصالح در مجتمع تولیدی صفه تولید شده که رکورد جدیدی در 
مقایسه با سال های گذشته سازمان اســت، ادامه داد: اجرای پروژه 
های آســفالتی مثل روکش معابر اصلی، آســفالت تراشی در شهر و 
اجرای روکش معابر فرعی بخش دیگری از اقدامات ســازمان عمران 
 است که پارســال 35 میلیارد تومان در این زمینه برای مناطق 15 گانه

 هزینه شد. 

316 میلیارد تومان پروژه فعال در سطح شهر 
مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان تصریح کرد: اجرای برخی 
از پروژه های عمرانی شهرداری از وظایف این حوزه است به طوری که 
هم اکنون 316 میلیارد تومان پروژه فعال در ســطح شــهر داریم. وی 
بزرگ ترین پروژه در دست اقدام سازمان عمران را اجرای طرح مجموعه 
پل ها و تقاطع غیرهمسطح شهید سردار سلیمانی با قرارداد 100 میلیارد 
تومان عنوان و اظهار کرد: این پروژه حدود 70 درصد پیشرفت فیزیکی 
دارد.طرفه تابان ادامه داد: در راستای اجرای رینگ چهارم، سال گذشته 
موفق شــدیم قســمتی از رینگ حفاظتی از پل آفتاب تا انتهای جاده 
تاکسیرانی را بهره برداری کنیم. وی افزود: با اجرای این پروژه روزانه به 
طور تقریبی از بروز سه تصادف و یک جرح سنگین و یک فوت در مسیر 
منطقه 14 در جاده بعثت و زیرگذر عاشق اصفهانی جلوگیری شد، ضمن 
اینکه تردد خودروها و مردم هم آسان تر شده است.مدیرعامل سازمان 
عمران شهرداری اصفهان اظهار کرد: ســه کیلومتر از مسیر پل آفتاب تا 
مجموعه پل ها و تقاطع شهید سلیمانی در حال انجام است و قسمتی 
از آن هم آزادسازی شده و در حال اجراست؛ همچنین عملیات عمرانی 
پل روی مادی سمت شش راه و پل قهجاورستان نیز در ادامه این سه 
کیلومتر آغاز شده اســت و امیدواریم به زودی شــاهد افتتاح مسیر 

کارخانه قند تا پل آفتاب باشیم. وی افزود: همچنین بهره برداری از این 
بخش رینگ چهارم می تواند ترددها را از سمت خیابان جی حذف کند 

و ایمنی بیشتری برای شهروندان فراهم آورد.

ورودی نمایشگاه بزرگ اصفهان از سوی 
سازمان عمران در حال ساخت است

طرفه تابان در ادامه با اشــاره به اینکه از دیگر فعالیت های ســازمان 
عمران شــهرداری اصفهان می توان به اجرای ادامه خیابان اردیبهشت 
در منطقه یک، ادامه خیابان مفتح در منطقــه 12، دو خیابان در ادامه 
خیابان بهشــت و کوهانستان در منطقه 9 اشــاره کرد، گفت: همچنین 
اجرای بخشی از نمایشــگاه بین المللی اصفهان و ورودی آن و سالن 
همایش های بین المللی از دیگر پروژه های فعال سازمان است. وی 
با اشاره به اینکه تعریض پل شــهید ستاری و ساخت ایستگاه متروی 
شاهد حدفاصل منطقه 10 و 7 هم از ســوی این سازمان در حال انجام 
اســت، اظهار کرد: در گام بعدی از وظایف ســازمان عمران، می توان 
به مدیریت بازرگانی و مشارکت ها اشــاره کرد که از اردیبهشت ماه راه 
اندازی شده و فروش مصالح را بر عهده دارد.مدیرعامل سازمان عمران 
شهرداری اصفهان ادامه داد: سازمان عمران بخش مشارکتی پروژه ها 
را آغاز کرده است و این طرح ها در مناطق 8، 12 و 10 با سه پروژه در حال 
اجراست .وی با اشاره به اینکه ســازمان عمران این قابلیت را دارد که با 
مردم و بخش خصوصی مشارکت کند، گفت: در این زمینه پیشنهادات 
مردم بررسی و برای جمع بندی در دستور کار قرار می گیرد. طرفه تابان 
افزود: فاز اول رینگ چهارم را شب عید تحویل مردم دادیم و افتتاحیه 
رسمی آن هم به زودی انجام می شــود. وی با بیان اینکه سازه داخل 
مجموعه پروژه گلستان شهدا از سوی پیمانکاران دیگر در حال ساخت 
است و سازمان عمران عهده دار محوطه ســازی و سپتینگ مجموعه 
است که طی دو هفته آینده بیرون مجموعه نیز تکمیل می شود، اظهار 
کرد: ســازمان عمران متولی بخش کوچکی از ســالن همایش های 
بین المللی اســت؛ اما برنامه ریزی شــهرداری این اســت که تا سال 
آینده همه پروژه هــای این بخش را تکمیل کند. مدیرعامل ســازمان 
عمران شــهرداری اصفهان تصریح کرد: مجموعه سالن همایش های 
بین المللــی، 300 میلیارد تومــان اعتبار دیگر برای تکمیــل نیاز دارد. 
شــهرداری در حال مذاکره با بهره بــرداران مختلف برای این ســالن 
است تا یک روال مشــخص برای بهره برداری این مرکز تعریف شود. 
 به طوری که اگر شرایط حمایتی فراهم باشــد، این پروژه تا سال دیگر

به بهره برداری می رسد.

نماینده ولی فقیه و رییس سازمان اوقاف و امور خیریه:

وقف در خدمت معیشت مردم خواهد بود
نماینده ولی فقیه و رییس ســازمان اوقاف و امور خیریه در زمینه فعالیت های اخیر این ســازمان با 
تاکید بر اینکه وقف در خدمت معیشــت مردم خواهد بود، گفت: سازمان اوقاف تالش خواهد کرد از 
محل اجرای نیات واقفین خیراندیش برای ساخت مسکن موردنیاز محرومان باجدیت اقدام کند و 
در قالب »طرح اقدام ملی مسکن« با مشارکت دستگاه های مسئول  تا 50 هزار واحد مسکونی برای 
مردم بسازد.حجت االسالم والمسلمین سید مهدی خاموشــی،نماینده ولی فقیه و رییس سازمان 
اوقاف و امور خیریه نصب امین برای موقوفــات، جلوگیری از فروش موقوفــات، ارتقای بهره وری 
اقتصادی موقوفــات، حمایت ویژه از دانش بومی  و شــرکت های دانش بنیان، احیا و ســاماندهی 
امور خیریه، برگزاری مســابقات قرآن کریم، فعالیت های اجتماعی، فرهنگی و قرآنی بقاع متبرکه 
و ساماندهی رقبات آموزشــی را ازجمله مهم ترین فعالیت های اخیر این سازمان برشمرد و با اشاره 
به فرمایشات رهبر معظم انقالب مدظله العالی پیرامون بومی سازی دانش افزود: سازمان اوقاف از 
تمام ظرفیت خود برای تولید دانش بومی استفاده خواهد کرد. امروز باید نیازهای کشور را در داخل 
تامین کنیم و این مهم با تخصیص سرمایه در بخش تولید میســر خواهد شد.وی نصب امین برای 
موقوفات را یکی از مهم ترین تحوالت ســازمان اوقاف و امور خیریه برشمرد و گفت: قانون گذار نصب 
امین را با دقت نظر برای اداره شــئون موقوفات، کمک به جریان حفظ عین، افزایش نظارت بر نیات 
واقفین مجاز دانسته است و هدف اصلی ما از نصب امین افزایش بهره وری موقوفات است.خاموشی 
تاکید کرد: به امناء موقوفات اعالم کرده ایم که از تک تک رقبات موقوفات بازدید کنند و برای افزایش 
بهره وری و منافع موقوفات تخصص الزم را به کار  گیرنــد. به کارگیری معتمدین بومی به عنوان امین 
موقوفه نقش موثری در احیا موقوفات دارد. خاموشی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به صفر 
رسیدن فروش موقوفات در سازمان اوقاف تاکید کرد: واژه وقف با فروش اموال وقفی کامال بی معنا 
می شــود. بنده فروش وقف را به مصلحت موقوفات نمی دانم. تبدیل به احســن موقوفه با پول هم 
به ضرر وقف خواهد بود بلکه تبدیل به احســن ها باید با ملک صورت بگیرد. معتقدم برای افزایش 
بهره وری وقف باید کارکردهای دیگری را از نو تعریف کرد. البته این افزایش بهره وری را کامال با نیات 

واقف معطوف می کنیم.

 با حضور مدیر کل زندان های استان اصفهان صورت گرفت؛

راه اندازی سامانه دادرسی الکترونیک در زندان کاشان
سامانه دادرسی الکترونیک قضایی شهرستان کاشان با حضور مدیر کل زندان های استان افتتاح و 
آغاز به کار کرد.محمود ضیائی فرد، مدیر کل  زندان های استان در آیین بهره برداری از این مجموعه 
وآغاز به کار این سیستم گفت: سیستم دادرسی الکترونیک قضایی یکی از برنامه های تحولی  قضایی 
کشور وسازمان زندان هاست که خوشــبختانه با همراهی دادگستری کل  استان پیگیری و اقدامات 
صورت گرفته این فرآیند در اســتان روز به روز اجرایی تر خواهد شد.وی اظهار کرد: سیستم دادرسی 
الکترونیکی زمینه سرعت در رسیدگی پرونده ها و کاهش تردد و  اعزام و بدرقه زندانیان به مجموعه های 
قضایی خواهد بود.ضیائی فرد تصریح کرد:وجود این سیســتم در زندان های استان موجب ارتقای 
امنیت و آرامش هر چه بیشترو کاهش آسیب در زندان ها خواهد شــد.مدیر کل زندان های استان 
در ادامه بااشاره به کمبود نیروی انســانی درمجموعه زندان های استان اضافه کرد: سیستم دادرسی 
الکترونیک کمک خوبی در کاهش  آسیب به پرســنل و تبعات منفی ناشی  ازاعزام  و بدرقه زندانیان 
به مجموعه قضایی استان خواهد داشت.وی درادامه گفت: طی سه ماهه گذشته بالغ بر 500 جلسه 
دادرسی الکترونیک با 30 شعبه قضایی شــهراصفهان برگزار شده است.ضیائی فرد اظهار امیدواری 
کرد با پیگیری وهمکاری، دیگر شهرستان ها نیز زمینه دادرسی الکترونیک تا 20شهریور ماه در تمامی 
زندان های استان راه اندازی و آغاز به کار  کند.شایان ذکراست پیش از این سیستم دادرسی الکترونیک 

با مساعدت دادگستری کل استان در زندان مرکزی راه اندازی شده بود.

با مسئولان
س: شبکه شهر

عک

خبر ویژهخبر خوان

توقیف 10 تن پسماند 
خشک در اصفهان

معاون اجرایی ســازمان مدیریت پســماند 
شــهرداری اصفهان از توقیف 10 تن پسماند 
خشک که توسط عوامل غیرمجاز جمع آوری 
و دپو شده بود، خبر داد.محمد بدیعی اظهار 
کرد: در مردادماه ســال جاری تعداد شش 
مورد انبار غیر مجاز در ماه اخیر پلمب شــده 
است.وی تصریح کرد: در ماه گذشته تعداد 
هشت مورد اخطار پلمپ از سوی اداره اماکن 
صادر شــده و از این تعداد شش مورد منزل 
مســکونی و دو مورد انبار بوده که به صورت 
غیرمجاز اقدام به جمع آوری و ذخیره سازی 

پسماندهای خشک کرده بودند.
معاون اجرایی ســازمان مدیریت پســماند 
شــهرداری اصفهان با اشــاره بــه فعالیت 
خودروهــای غیرمجاز جمع آوری پســماند 
خشــک، افــزود: در مجموع میــزان 10 تن 
پســماند خشــک از عوامل غیرمجاز جمع 
آوری و 49 خودروی غیرمجــاز جمع آوری 
پسماند خشک توسط واحد گشت و بازرسی 
سازمان توقیف شده اســت.بدیعی با بیان 
اینکه جلوگیــری از فعالیت عوامل غیرمجاز 
منوط به مشــارکت مردم در طــرح تفکیک 
از مبدأ و همکاری با ایســتگاه های بازیافت 
و خودروهای مجاز اســت، تصریح کرد: در 
صورتی که شهروندان پسماند خشک خود را 
تفکیک نکنند و یا در اختیار عوامل غیر مجاز 
قرار دهند، این اقالم در مکان های غیرمجاز 
و بعضا آلوده انبار شــده و ممکن اســت در 
فرآیندهای غیربهداشتی بازیافت قرار بگیرد 
که این امر بهداشــت و ســالمت اجتماعی 
و کیفیت محیط زیســت را تحــت تاثیر قرار 

می دهد.
وی در خصــوص شــکایات و انتقــادات 
شهروندان که از طریق ســامانه 137 اعالم 
شده نیز عنوان کرد: در مرداد ماه سال جاری 
235 مورد پیام شــهروندی از طریق سامانه 
137 اعالم شده و ناظران سازمان با مراجعه 
به محل ضمن بررســی وضعیت نســبت به 

مرتفع کردن موضوع اقدام کرده اند.

مدیر کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری خبر داد:

جمع آوری 255 خودروی فرسوده رها شده از سطح شهر اصفهان
مدیر کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان با ارائه گزارشی از عملکرد پنج ماه نخست سال  جاری اظهار کرد: در این مدت برای رفع و پیشگیری 
از تخلف ســد معبر 15 هزار و 987 تذکر ارائه شده، شــش هزار و 270 اخطاریه صادر شــده و رفع تخلف 15 هزار و 306 متصدی صنوف انجام شده است.حسن 
محمدحســینی ادامه داد: در بخش جلوگیری از نصب تابلوهای غیرمجاز تعداد چهار هزار و 199 اخطاریه صادر شده و رفع تخلف دو هزار و 193 تابلوی غیرمجاز 
انجام شد.مدیر کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شــهرداری اصفهان با بیان اینکه در خصوص جمع آوری خودروهای فرسوده رها شده در معابر شهر در پنج 
ماه نخست امسال 510 اخطاریه صادر شده و 255 خودرو جمع آوری شده است، گفت: در این مدت همچنین 523 نفر دستفروش و 209 نفر متکدی در سطح 
شهر اصفهان جمع آوری شدند.وی افزود: در پنج ماهه نخست سال جاری در بخش کنترل ساختمان در راستای جلوگیری از ادامه فعالیت و تعطیلی کارگاه های 
ساختمانی متخلف یا فاقد مجوز و پروانه و جلوگیری از افزایش طبقات 600 ســاختمان، جلوگیری از تعمیرات داخلی چهار هزار و 313 ساختمان، جلوگیری از 
تبدیل 650 ساختمان و تعطیلی هشت هزار و 530 کارگاه ساختمانی متخلف اقدام شده است.محمدحســینی با اشاره به اقدامات انجام شده در بخش کنترل 
ضایعات سطح شهر )پیشگیری و تعطیلی کارگاه های ســد معبر کننده با مصالح و نخاله(، اظهار کرد: در این راستا هشت هزار و 162 مورد اخطاریه صادر شده و 
یک هزار و 357 کارگاه ساختمانی متخلف تعطیل شد.وی ادامه داد: در راستای اجرای بند 20 قانون شهرداری ها مبنی بر رفع مزاحمت کارگاه های صنفی مزاحم 
از طریق اجرای تمهیدات و تعطیلی، 284 رای اجرا و 241 رای نیز بر اساس بند 14 قانون شهرداری ها مبنی بر رفع خطر از بناهای حادثه آفرین، چاله ها و اشیای 

مشرف بر معابر عمومی اجرا شد.

بازدید مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان 
اصفهان از مجتمع چاپ 
و بسته بندی نگارستان

    مدیــرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
اســتان اصفهان در آســتانه روز صنعت 
چــاپ از مجتمــع چاپ و بســته بندی 
نگارســتان واقــع در منطقــه صنعتی 

فالورجان بازدید کرد.

وز عکس ر

شهرداری خمینی شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات زیر 
از طریق آگهی اقدام نماید:

موضوع مناقصه: اجاره نیسان کمپرسی
- جمع اولیه اعتبار: 16/000/000/000 ریال

- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 800/000/000 ریال
- محل تأمین اعتبارات: اعتبارات شهرداری

 - مهلــت ارائــه پیشــنهادهای مناقصــه: پایان وقــت اداری روز شــنبه

 مورخ 99/6/29
- محل دریافت اسناد: امور قراردادهای شهرداری مرکزی خمینی شهر

- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهرداری مرکزی خمینی شهر
- تاریخ بازگشایی پیشنهادات: ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 99/6/30

- مدت اعتبار پیشنهادها: روز پنجشنبه 99/7/10
- اصالح، جایگزینی و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مقرر و محل تسلیم 

پیشنهادها انجام نمی شود.

آگهی تجدید مناقصه )چاپ اول(

علی اصغر حاج حیدری- شهردار خمینی شهرم الف:969883
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 دستاوردهای ما به اعمال ما وابسته است، نه افکارمان؛ با وجود 
این اعمال ما تحت تاثیر افکارمان هســتند.در ادامه جمالت 
مثبتی که افراد موفق هر روز تکرار مــی کنند را بیان می کنیم. 
این جمالت تاثیر فوق العاده ای روی اعمال شان می گذارد و در 

نهایت آن ها را به سمت موفقیت های بزرگ تر می برد:
امروز بیشتر از آن که حرف بزنم گوش می دهم: هستم و خود 
را فردی باهوش، جذاب و شوخ طبع می دانم. البته گاهی این 
صفات شایسته من نیســت و اصال در موردم صدق نمی کند.

کســانی که اعتماد به نفس بــاال دارند نیازی بــه حرف زدن 
احساس نمی کنند.من بسیار ناراحتم اما گاهی در حین گفت 
و گو متوجه می شــوم طرف مقابلم هیچ تمایلی به حرف های 
من ندارد و تنها خودم می خواهم ادامه بدهم.نباید هیچ وقت 
تنها برای رضایت خودتان حرف بزنید، زیرا کســی از این رفتار 

خوشش نمی آید.
امروز به فکر و نظر مردم اهمیت نمی دهم:گاهی نیاز است به 
نظر دیگران توجه کنید، اما نه وقتی که آن فکرها مانع دســت 
یابی به اهداف و زندگی ایده آل تان می شــود. شاید بخواهید 
استارتاپ جدیدی راه اندازی کنید اما مدام نگران باشید دیگران 
چه فکری دارند و شــاید کارتان را غیرمنطقــی بدانند، در این 
شرایط هدف خود را دنبال کنید.به دنبال کاری بروید که به خاطر 

نگرانی از افکار و نظرات مردم رها کرده اید.
امروز به سواالت غیرمستقیم جواب می دهم:گاهی اطرافیان به 
خاطر خجالت، رودربایستی و تردید سواالت خود را غیرمستقیم 
می پرسند. مثال ممکن است کارمندتان نظر شما درباره شرکت 
در دوره های آموزشی را بخواهد؛ اما در واقع منظورش این است 
که آیا توانایی کافی برای شرکت در این دوره را دارد یا نه؟ پس 
اگر جواب مثبت دهید و نظرتان را دقیق بگویید خیلی خوشحال 
خواهد شد.شاید همسرتان از شما سوال کند در مهمانی خانمی 
می خواسته توجه او را جلب کند؟ این سوال غیر مستقیم است و 
او می خواهد با پرسیدن آن بفهمد هنوز برای شما جذابیت دارد یا 
نه؟ او دوست دارد این حرف را از زبان شما بشنود.پس در خیلی 
از سواالت، پرسشی مبهم وجود دارد که باید به آن ها توجه کنید 

تا بتوانید پاسخ دهید. 
امروز به بهترین نتیجه می رســم: هر فردی بــه دنبال بهترین 
نتیجه است؛ اما حقیقت این اســت که هیچ کاری کامل و بی 
نقص نیســت. پس توقع بهترین نتیجــه، بدترین مانع برای 
پیشرفت شما خواهد بود.ســخت تالش کنید، کارتان را خوب 
انجام دهید، هر کاری که در توان تان است را به انجام برسانید 
و در آخر آن را رها کنید. قطعا همکاران و مشتریان به شما می 
گویند که نتیجه چگونه است و چه چیزی به بهبود نیاز دارد. پس 

شما باید برای بهبود چیزی تالش کنید که دیگران به آن اهمیت 
می دهند.تا زمانی که به خود سخت بگیرید هیچ نتیجه ای به 
دست نخواهد آمد. پس ســخت گیری را کنار بگذارید و برای 

جبران نقایص و کمبودها تالش کنید.
امروز می خواهم بهتر از قبل باشــم: هر فردی ممکن اســت 
مرتکب اشتباهاتی شود. در واقع کارهایی هست که شاید بهتر 
می توانستیم انجام دهیم. برای دســت یابی به موفقیت نیاز 
نیست فرد کاملی باشید، بلکه تنها باید بدانید همیشه می توانید 
بهتر باشید.به اتفاقات خوبی که روز گذشته رخ داده فکر کنید. 
اشتباهات و نقایص خود را بپذیرید، مســئولیت کارهایتان را 

به عهده بگیرید و به خود قول دهید امروز بهتر از قبل باشید.
امروز بیشــتر کار می کنم: شاید تجربه، اســتعداد و امکانات 
زیادی نداشته باشید، اما برای رسیدن به موفقیت کافی است 
تفکر مثبت داشته باشید، با اراده و پشتکار جلو بروید و بیشتر 
از دیگران کار کنید.مســیری که در مقابل تان است در نهایت به 
سرزمینی پهناور و بکر ختم می شود. شاید خیلی ها درباره آن 
حرف بزنند اما کمتر کسی به سوی آن حرکت می کند.با تالش 
و پافشاری می توانید به پیشرفت برســید، این همان چیزی 
اســت که برای موفقیت به آن نیاز دارید، حتی وقتی که همه 

چیز  علیه شماست.

آشپزی

سیب زمینی با مغزی گوشت
 مواد الزم: گوشت چرخ شده 500 گرم، سیب زمینی بزرگ 

4 عدد، پیاز متوسط رنده شده  یک عدد،سیر رنده شده یک حبه،تخم 
مرغ دو عدد،جعفری تازه و خرد شده  یک پیمانه،رب گوجه یک قاشق 

غذاخوری،آرد گندم  یک پیمانه،پودر سوخاری یک دوم پیمانه،آویشن  یک قاشق 
چای خوری،زنجبیل یک دوم قاشق چای خوری،دارچین یک دوم قاشق چای خوری،نمک، 

فلفل و زردچوبه به مقدار نیاز،پیازچه خرد شده دو قاشق غذاخوری)در صورت تمایل(
طرز تهیه: سیب زمینی ها را به مدت 30 دقیقه در ظرف آبی قرار دهید. این کار باعث می شود پوست 

کندن سیب زمینی راحت تر انجام شود.گوشت را با تمام سبزیجات و ادویه ها مخلوط کنید و مقداری 
ورز دهید تا مواد هم گیر شوند.سیب زمینی ها را پوست بگیرید و برش ضخیم بزنید.هر قاچ از سیب 

زمینی ها را به وسیله چاقویی تیز از وسط برش بزنید تا بتوان داخل آن را با مواد میانی پر کرد.
با یک قاشق کوچک مقداری از مایه گوشتی گوشت و سیب زمینی سوخاری بردارید و میان 
سیب زمینی ها قرار دهید.تخم مرغ را با چنگال بزنید تا حالت لختگی آن از بین برود. آرد 

و پودر سوخاری را در ظرف گودی بریزید.سیب زمینی های پر شده با مایه گوشتی 
را ابتدا در تخم مرغ بزنید تا کامال آغشته به تخم مرغ شود سپس آن را در آرد 

بغلتانید.زمانی که روغن به خوبی داغ شد سیب زمینی را در روغن 
بیندازید تا زمانی که دو طرف آن سرخ و برشته شود.

جمالت تاثیرگذاری که افراد موفق هر روز با خود تکرار می کنند )2(

حضور »جیمز باند« سابق در یک درام جنگی روایت داستان های شهر جنگی در  رادیو صبا 
برنامه »هشت خوان« که به بازخوانی آثار ادبی در حوزه دفاع مقدس 
می پردازد، روز جمعه 14 شهریور با قصه ای از کتاب »داستان های 
شهر جنگی« نوشته حبیب احمدزاده مخاطبان رادیو صبا را 
همراهی می کند.»دره پلنگ ها« عنوان داستانی است که قرار 
است از این کتاب برای عالقه مندان روایت شود.کتاب »داستان های 
شهر جنگی« مجموعه ای از هشت داستان کوتاه است که در هر داستان 
از جنبه و دیدی متفاوت به جنگ ایران و عراق پرداخته شده است.

پیرس برازنان در فیلمی با عنوان » آخرین تفنگدار« به کارگردانی تیری 
لوان، سازنده »میکیبو و من« بازی می کند.این فیلم که با الهام از یک 
داستان واقعی ساخته می شود، برازنان را در نقش شخصیتی به نام 
آرتی کرافورد تصویر می کند. وی از کهنه سربازهای جنگ دوم جهانی 
است و در شمال ایرلند در یک خانه ســالمندان زندگی می کند. این 
فیلم که با بودجه »سینمای ایرلند شمالی« ساخته می شود، بر مبنای 
فیلمنامه ای به قلم کوین فیتزپاتریک شکل می گیرد.

ممکن است این پرسش مطرح شود که چـــرا احــداث خــط نــورد 
گرم 2 فـــوالد مبارکه برای توســعه صنــعت فـــوالد کشـــور و ایجاد 
ارزش  افزوده بیشتر، مهم است؟ و اساسا این خط تولید تا چه اندازه 

می توانــد در توسـعه اقتصادی و خودکفایی کشور نقش داشته باشد؟
در این خصوص توجه به چند نکته بسیار مهم است. باید توجه داشت که 
فوالد مبارکه در زمان خودش در حدود 28 سال پیش یک شرکت فوالد 
ساز کامال مدرن و پیشرفته بود که توان پاسخگویی به نیازهای کشور را 
داشت و در آن زمان قادر بود با تکنولوژی روز و پیشرفته به تولید فوالد 

بپردازد و پاسخگوی نیاز صنایع گوناگون کشور باشد.
 اما باید توجه داشت که طی30 سال گذشته صنعت فوالد در دنیا بسیار 
تحول یافته و محصوالت فوالدی تنوع و تکثر قابل مالحظه ای پیدا کرده 
است. این تحوالت در صنعت فوالد به نحوی است که فوالد مبارکه به 
عنوان پیشران فوالد ایران دیگر قادر نیست با خط نورد 30 سال پیش به 
قعالیت ادامه بدهد و همچنان پیشرو باقی بماند. اکنون در دنیا پیشرفت 
صنعت فوالد عمدتا حرکت به سمت فوالدهای سبک تر اما مستحکم تر 
و عریض تر بوده است و این موضوع شامل مصرف تمام صنایع از جمله 
صنعت خودرو، لوازم خانگی، صنعت نفت و گاز و سایر صنایع فلزی 
می شود. امروز در دنیا هم باید موارد کمتری مصرف شود و هم انرژی و 

بهره وری نیروی کار مدیریت شود.
در گذشته در صنعت لوازم خانگی، صنعت خودرو از تعداد محدودی گرید 
استفاده می شد؛ اما اکنون این تعداد به بیش از 30 گرید رسیده و تنوع 

انواع فوالد مصرفی در صنایع بسیار گسترده است.
فوالد مبارکه به عنوان لیدر و راهبر صنعت فوالد کشور قطعا نباید از قافله 
صنعت فوالد عقب بماند. چرا که در غیر این صورت هم بازارهای رقابتی 
صادراتی را در سال های آینده از دست می دهد و هم نیاز کشور به واردات 

افزایش پیدا می کند. 

در نهایت با تداوم وضعیت کنونی در نهایت فوالد مبارکه باید به خام 
فروشی فوالد بپردازد. واقعیت این است که اکنون بخشی از صادرات 
صنعت فوالد، خام فروشی محصوالت فوالدی است که فاقد ارزش 
افزوده است. این در حالی است که عمده بهای تمام شده و هزینه تولید 
تا مرحله تختال است. فوالد مبارکه با تکنولوژی خود بهترین اسلب را 
تولید می کند ولی نمی تواند آن را به انواع محصوالت فوالدی و نهایی 
تبدیل کند و مجبور است آن را به صورت خام به فروش برساند. در عوض 
برای نیازهای کشور به انواع ورق ها و محصوالت فوالدی، واردات انجام 
می شود که هم به خروج ارز از کشور منجر می شود و هم مغایر با اصول 
و سیاست های اقتصاد مقاومتی است. این در حالی است که بیشترین 
مصرف انرژی از آب و برق و گاز و سایر مصارف، عمدتا تا مرحله اسلب 
است و ارزش افزوده و صرف کمترین انرژی و کسب بیشترین بازدهی 
در نورد گرم است. طبق پیش بینی هایی که در زمینه این نوع فوالد شده، 
فوالد مبارکه همه نیازهای کشور را در این حوزه برطرف می کند. حتی در 
چشم انداز فوالد مبارکه تا 10 سال آینده، امکان تولید گریدهای جدیدی 

که به بازار فوالد عرضه می شود، وجود دارد.
اگر چه بیش از یک دهه است که فوالد مبارکه، احداث خط نورد گرم 2 
را در دستور کار دارد اما پس از آغاز به کار مهندس عظیمیان و با همت و 
انگیزه ایشان، تحقق این پروژه به صورت جدی در دستور کار فوالد مبارکه 
قرار گرفت و اینک به مرحله اجرا رسیده است. در ابتدا هدف این بود که 
نورد گرم 2 با کمک اروپایی ها احداث شود اما مسائل تحریم موجب 

کنار کشیدن آنان شد. 
فوالد مبارکه اما به امید اروپایی ها ننشست و این بار با نگاه شرق و عقد 
قرارداد با چینی ها احداث خط نورد گرم 2 را در دستور کار قرار داده است 
و با قدرت در حال اجرای آن است. امری که اتمام آن پشتیبانی جدی تر 

دولت و مجلس را می طلبد.

مدیر عامل شرکت آبفای استان اصفهان اعالم کرد: در سال جاری بیش از 180 
مورد انشعاب آب غیر مجاز در منطقه مرکزی شهرستان اصفهان  کشف شد که  

100مورد آن طی روزهای اخیر شناسایی شده است . 
هاشم امینی تصریح کرد: از 80 فقره کشف  انشعاب آب غیر مجاز در منطقه 
برآان و کراج، بیش از 50 مورد آن دارای کاربری باغ ویال بوده و این در حالیست 
که حداقل وسعت یک باغ ویال هزار متر مربع است و طبق بررسی های صورت 
گرفته حداقل آب مصرفی در یک باغ ویال با این وسعت، 60 متر مکعب آب در 
ماه است. الزم به توضیح است که با ساماندهی این نوع انشعابات غیر مجاز، 
از حدود 3 هزار متر مکعب آب بدون درآمد در ماه در این منطقه جلوگیری به 
عمل آمد.مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان با بیان اینکه سال گذشته 
بیش از 360 مورد انشعابات آب غیر مجاز در منطقه مرکزی شهرستان اصفهان 
کشف شد، اظهار داشت: از طریق پیمایشی که از سوی کنتور خوان ها و گزارشات 
مردمی و کارکنان صورت گرفت، انشعابات غیر مجاز کشف و اقدامات الزم در 
خصوص آن انجام شد. هاشم امینی، با اشاره به تعداد مشترکین آب در منطقه 
مرکزی شهرستان اصفهان گفت: بیش از 28 هزار و 800 مشترک در 61 روستا 
و یک شهر منطقه برآان و کراج وجود دارد که برنامه ریزی شده در سال جاری 
طی پیمایش های منسجم با شناسایی انشعابات غیر مجاز از هدر رفت آب 
جلوگیری شود.مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان با بیان اینکه در ماه 
های اخیر با کشف انشعابات غیر مجاز مشکل افت فشار آب روستای دستجا 
در منطقه مرکزی رفع شد، اعالم کرد: در سال های اخیر 579 مشترک آب در این 

روستا در فصل تابستان با مشکل افت فشار آب مواجه بودند که در سال جاری 
با کشف و شناسایی حدود 40  فقره  انشعاب آب  غیر مجاز با کاربری باغ ویال  در 
آن محدوده ، بیش از 2 هزار و 400 متر مکعب در ماه  آب به چرخه توزیع اضافه 

شد و بدین ترتیب مشکل افت فشار اهالی این روستا از بین رفت. 
هاشم امینی با تاکید بر ساماندهی انشعابات غیر مجاز خاطرنشان ساخت: 
طی دو سال اخیر حدود 700 مورد انشعابات غیر مجاز آب در منطقه مرکزی 
کنون حدود 550 مورد آن  شهرستان اصفهان کشف شد که از این رقم  تا
ساماندهی شده است و 150 مورد دیگر طی مراحل قانونی نهایتا تا پایان سال 

مورد ساماندهی قرار می گیرند.   

با حضور مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری اصفهان و برخی 
از مقامات، طرح آبرسانی به روستای کمیتک چادگان در هفته دولت به 
بهره برداری رسید.معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان اعالم کرد: با تجهیز یک فقره چاه، اجرای خط انتقال به طول 1600 متر 
و احداث یک مخزن 400 مترمکعبی طرح آبرسانی به روستای کمیتک چادگان 
به بهره برداری رسید.ناصر اکبری با بیان اینکه با اجرای این پروژه دسترسی 
پایدار اهالی این روستا به آب شرب سالم و بهداشتی فراهم شد، عنوان کرد: 
روستای کمیتک  به دلیل جاذبه های گردشگری در چند سال اخیر با افزایش 
تعداد گردشگران مواجه شده و این عامل افزایش تقاضای آب را به همراه داشته 
است. وی افزود: در سال های اخیر جمعیت این روستا با رشد 5 درصدی  مواجه 
بوده و هم اکنون جمعیت این روستا بالغ بر 835 نفر است، این درحالیست 
که در بهار و تابستان جمعیت این روستا به بیش از 1500 نفر می رسد .اکبری با 
اشاره به مخزن 100 متر مکعبی این روستا عنوان کرد: تا قبل از اجرای این طرح 
ظرفیت مخزن ذخیره  این روستا حدود 100 متر مکعب بوده که پاسخگوی نیاز 
ساکنان روستا نبوده است و هم اکنون از این مخزن به عنوان تقلیل فشار شبکه 
در برخی از ساعات شبانه روز استفاده می شود.وی، افت فشار آب و بعضا قطعی 

آب را یکی از چالش های مهم اهالی روستای کمیتک برشمرد و تصریح کرد: 
طی چند سال گذشته به دلیل کاهش آبدهی چاه و ظرفیت بسیار محدود مخزن 
ذخیره اهالی این روستا دسترسی پایداری به آب شرب نداشتند و خوشبختانه 
با اجرای این طرح که با اعتباری بالغ بر 6.5 میلیارد ریال در دستور کار قرار 
گرفت، این چالش برطرف شد.معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان ادامه داد: با اجرای این پروژه  بیش از 280 خانوار در 

روستای کمیتک تحت پوشش طرح آبرسانی پایدار قرار می گیرند.  

اهمیت راهبردی نورد گرم 2 برای فوالد مبارکه مدیر عامل شرکت آبفای استان:

بیش از 180 مورد انشعاب آب  غیر مجاز در بخش مرکزی شهرستان اصفهان شناسایی شد

معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضالب استان اصفهان خبر داد:

بهره برداری از طرح آبرسانی به روستای کمیتک چادگان

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