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صحبت های گســتاخانه و تجزیه طلبانه  علیرضا کریمیان
اردوغان در جریان یــک برنامه نظامی در 
آذربایجان، موجی از اعتراض و خشم را در میان فعاالن سیاسی و رسانه 
ای ایران برانگیخته است.این اولین بار نیست که اردوغان با گستاخی 
نسبت به اهداف و تمامیت ارضی یک کشور همسایه دست اندازی می 
کند. در ســال های اخیر او بارها نسبت به سوریه روســیه، یونان و در 
جدیدترین مورد ارمنستان دست اندازی و ادعاهای حاکمیتی مطرح 
کرده اســت. در حالی که برخی از رســانه ها در داخل با خوش باوری 
خواندن ابیاتی از شعر ارس توسط اردوغان را به حمایت از ایران و الحاق 
آذربایجــان و ارمنســتان بــه کشــورمان بــه دلیــل پایــان یافتن 
قراردادترکمانچای نســبت دادند، بــا اعتراضات فعاالن سیاســی و 
خبرنگاران، ظریف در توئیتی رسما به این کنایه اردوغان واکنش نشان 
داد و اعالم کرد هیچ کس نمی تواند در باره آذربایجان عزیز ما صحبت 
کند. محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان، در حساب توئیتری 
خود نوشت: »به اردوغان نگفته بودند شعری که به غلط در باکو خواند 
مربوط به جدایی قهری مناطق شــمالی ارس از سرزمین مادری شان 
ایران است!آیا او نفهمید که علیه استقالل جمهوری آذربایجان سخن 
گفته اســت؟ هیچ کس نمی تواند درباره آذربایجــان عزیز ما صحبت 

کند.«
این سخنان گســتاخانه اردوغان در حالی از یک تریبون رسمی شنیده 
شــد که کارشناســان معتقدند اردوغان در جریان این مراسم در واقع 
نقشه بعدی امپراتوری عثمانی را به صورت غیررسمی اعالم کرد؛ او در 
جشن پیروزی جنگ آذربایجان، شعری در رابطه با رود ارس خواند و 
در آن شعر خطاب به مردم آذربایجان ایران اعالم کرد: »ما از شما جدا 
نمی شدیم ما را به زور از شــما جدا کردند و گفت ارس به زودی قدرت 
می گیرد.« این مســئله از آن رو جدی تر باید مورد توجه قرار بگیرد که 
دولت و رسانه های ترکیه با آب و تاب زیادی این مراسم را پوشش داده 

و آن را پر رنگ کرده اند.
این شعر درحالی خوانده شد که استقبال مردم آذربایجان از اردوغان در 
خیابان نفتچیلر )بلوار باکو( خبرساز شد و اغلب رسانه های ترکیه برنامه 
خبری روتین خود را قطع و پوشش ویژه اتفاقات در باکو و رژه نظامی 
به مناسبت پیروزی جمهوری آذربایجان را آغاز کردند.تحلیلگران ترک، 
این حضور را پیام اردوغان به اتحادیه اروپا، کشورهای همسایه و روسیه 
توصیف کردند.به نظر آنها، اردوغان در مقام یک فاتح در آذربایجان مانور 
قدرت داد. آن هم در شرایطی که چند سال است که ترک ها از عضویت 
در اروپا ناامید شده و حاال به دنبال احیای امپراتوری عثمانی هستند.در 

نقشه امپراتوری اردوغان که شاید بخشی از عراق و شام نیز در آن باشد و 
به همین دلیل او متهم به حمایت از داعش شده بود، خبری از آذربایجان 
ایران نبود هرچند کوشش های پراکنده ای برای زمزمه جدایی در برخی 
بازی های فوتبال به گوش می رســید.ولی حاال اردوغان با خواندن یک 
سرود تجزیه طلبانه رســما در کنار جدایی طلبان آذربایجان قرار گرفته 
و این هشــداری درباره افزایش نفوذ امپراتــوری خودخوانده عثمانی 
در غرب و شمال ایران است، هرچند ممکن اســت سرود او ناآگاهانه 

خوانده شده باشد.
به نظر می رسد این روزها اردوغان سرمست تر از پیروزی های پیاپی در 
منطقه از آذربایجان تا سرکوب کردها در عراق و سوریه به دنبال وسعت 
قلمرو نفوذ خود است. در شــرایطی که روســیه عمال مانع از پیروزی 
ارمنستان و ادامه جنگ قره باغ شد اردوغان با حضور در جشن پیروزی 
آذربایجان و رژه ای با حضور بیش از سه هزار سرباز و ادوات و تجهیزات 
نظامی شرکت کرد تا بیش از همه نشــان دهد که این قدرت و دخالت 
کشور او بود که سرنوشت جنگی که سال ها بدون نتیجه ادامه داشت را 
مشخص کرد؛ قدرت نمایی که در غیاب درگیری ایران با غرب و تضعیف 
دولت های عربی فرصتی بی نظیر برای قدرت یابی ترکیه در خاورمیانه 

و آسیا فراهم کرده است.

نماینده دائم ایران نزد سازمان های بین المللی در وین مطرح کرد:

ماموریت آژانس، راستی آزمایی است نه تحلیل و ارزیابی
سفیر و نماینده دائم ایران نزد ســازمان های بین المللی در وین گفت: ارائه هرگونه ارزیابی و تحلیل، 
خارج از ماموریت محوله به آژانــس انرژی اتمی تحت برجام اســت.کاظم غریب آبادی در صفحه 
شخصی خود در توئیتر در واکنش به اظهارات اخیر رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی مبنی بر اینکه »ایران نباید تهدیدات خود در مورد افزایش غنی ســازی و کاهش بازرسی ها را 
عملی کند چرا که این اقدامات، انحراف بیشتر ایران از تعهدات خود تحت برجام است«، گفت: ارائه 
هرگونه ارزیابی و تحلیل، خارج از ماموریت محوله به این ســازمان تحت توافق هسته ای است.وی 
افزود: تنها نقش آژانس در برجام، نظارت و راستی آزمایی اقدامات مرتبط هسته ای و ارائه گزارشات 

به روز شده در این مورد است.

 واکنش »محسن رضایی« به احتمال کاندیداتوری 
در سال 1400

محســن رضایی درباره احتمال کاندیداتوری در انتخابات ریاســت  جمهوری گفــت: تا ۱۴۰۰ زمان 
زیادی باقی مانده است.وی همچنین در واکنش به این ســوال که پس شما احتمال کاندیداتوری 
در انتخابات را رد نمی کنید، گفت: ذهن خوانی نکنید!رضایی در پاســخ به این ســوال که با توجه به 
اختالف نظر دولت و مجلس در ارتباط با  دو طرح معیشــتی و هســته ای که هردو از سوی رییس 
مجلس ابالغ شــده،  آیا هیئت عالی نظارت مجمع نظر مشورتی به مجلس در ارتباط با این دو طرح 
داشــته؟ گفت: با توجه به اینکه هیچ یک از دو طرح مغایرتی با سیاست های کلی نداشته و شورای 
نگهبان نیز هر دو طرح را تایید کرده، بنابراین بحثی بین مجلس و دولت وجود دارد و مجمع ورودی 

به این بحث نمی کند.

آماده باش نظامیان آمریکا از ترس انتقام ایران
پایــگاه »پولتیکو« گزارش داد کــه نظامیان آمریکایــی در خاورمیانه از ترس حملــه ایران به حال 
آماده باش کامل درآمده اند.به گزارش اســپوتنیک، در ادامه آمده اســت که پنتاگــون با دقت زیاد 
»شــاخص های نگران کننده آمادگی بالقوه برای حمله« از ســوی گروه های طرفدار ایران در عراق 
را زیر نظر دارد.در همین حال، مقام های پنتاگون از پــرواز دو فروند بمب افکن دورپرواز ب-۵۲ بر 
فراز خلیج فارس خبر دادند.ایــن مقام ها اعالم کردند که این دو بمب افکــن از پایگاه نیروی هوایی 
»بارکســدیل« در لوئیزیانا به طور پیوســته تا قطر پرواز کردند. این بمب افکن ها ســپس به سمت 
پایگاه خود بازگشته و در »فاصله ای ایمن« از خط ساحلی ایران پرواز کردند. بر اساس این گزارش، 

هواپیماهای عربستان سعودی، بحرین و قطر در کنار این بمب افکن ها در منطقه به پرواز درآمدند.

مقام وزارت خارجه انگلیس:

 با آمریکا برای تقویت برجام همکاری می کنیم
مقام وزارت خارجه انگلیــس گفت چنانچه دولت ایران درباره برجام جدی اســت، مصوبه مجلس 
شورای اســالمی را اجرا نکند.یک مقام وزارت خارجه انگلیس، بدون اشاره به بی عملی کشورش در 
اجرای تعهداتش ذیل برجام گفته چنانچه ایران در خصوص این توافق هسته ای جدی است مصوبه 
اخیر مجلس شــورای اســالمی را اجرا نکند.»جیمز کلورلی« گفت: »اگر ایران در خصوص برجام 
جدی است، نباید قانونی را که اخیرا به تصویب پارلمان این کشور رسیده و گام های بیشتری در جهت 
نقض برجام برمی دارد، اجرایی کند.« این مقام انگلیس گفت: »این اقدام، فرصت مهم بازگشت به 
دیپلماسی که دولت جدید آمریکا پیشــنهاد داده را تضعیف خواهد کرد. ایران حق انتخاب دارد و ما 
قویا از این کشور می خواهیم راه عقالنی و پراگماتیک بازگشت به سمت دیپلماسی را انتخاب کند.«

سیاستکافه سیاست

 چرا »اردوغان« جسارت ادعای تجزیه ایران از یک تریبون رسمی را پیدا کرده است؟

در یک قدمی امپراتوری عثمانی

اقدام غیرمنتظره انگلیس علیه مقامات برخی کشورها
دولت انگلیس ۱۱ مقام و فرد روسی، ونزوئالیی، گامبیایی و پاکستانی را به اتهام نقض حقوق بشر 
تحریم کرد.دولت انگلیس اعالم کرد، تحریم هایی شامل ممنوعیت های مسافرتی و انسداد دارایی 
ها را علیه ۱۱ سیاستمدار، مقام و افراد و موجودیت دیگر از روسیه، ونزوئال، گامبیا و پاکستان از این 
بابت که »مسئول موارد عمده نقض حقوق بشر هستند« اعمال می کند. انگلیس همراه با آمریکا که 
آن هم به اعالم افراد تحریم شده جدید به بهانه نقض حقوق بشر در همان روز مصادف با روز جهانی 
حقوق بشر پرداخت، این تحریم ها را اعالم کرده است.وزیر امور خارجه انگلیس در اظهاراتی گفت، 
کشورش در اعمال تحریم های بیشتر علیه کســانی که مرتکب نقض حقوق بشر می شوند، تردید 
نمی کند.این سومین بار است که انگلیس بر اساس یک سیستم صرفا مختص به خود به تحریم 
افراد یا موجودیت ها به خاطر نقض حقوق بشر می پردازد. انگلیس نخستین بخش این تحریم ها 

را در ماه ژوئیه و دومین بخش آن را در سپتامبر ۲۰۲۰ اعمال کرد.

آمریکا، ترکیه را تحریم می کند
منابع آگاه به خبرگزاری رویتــرز گفته اند آمریکا قصد دارد ترکیه را به دلیل خریداری ســامانه پدافند 
موشکی اس ۴۰۰ از روسیه تحریم کند.این تحریم ها »حوزه ریاست صنایع دفاعی« که مسئولیت تامین 
فناوری های نظامی برای ترکیه را بر عهده دارد و رییس آن،»اسماعیل دیمیر« را هدف قرار خواهد داد.

آمریکا و متحدانش اعالم کرده اند که استفاده ترکیه به عنوان عضوی از ناتو از اس-۴۰۰، تهدیدی برای این 
ائتالف نظامی غربی است اما آنکارا این موضوع را رد و بر نیازش به این سامانه برای دفاع از ترکیه تاکید 
کرده است.»حلوصی آکار« وزیر دفاع ترکیه ماه گذشته در واکنش به انتقادها گفت از آنجایی که برخی 
کشورهای عضو ناتو در حال حاضر از سامانه های پدافندی »اس-۳۰۰« که ساخت روسیه است استفاده 
می کنند، پس آنکارا هم سامانه اس-۴۰۰ خود را به کار خواهد گرفت.۲۰ کشور جهان از جمله بلغارستان، 

یونان و اسلواکی که اعضای ناتو هستند، از روسیه سامانه پدافندی اس-۳۰۰ خریداری کرده اند.

مراکش و اسراییل برای عادی سازی روابط توافق کردند
دونالد ترامپ ، رییس جمهور آمریکا ، پنجشنبه شب از توافق مراکش و رژیم صهیونیستی برای عادی 
سازی روابط خبر داد و آن را »دستاوردی تاریخی« توصیف کرد.ترامپ در توئیتی نوشت: »موفقیت 
تاریخی دیگر ... اسراییل و پادشــاهی مراکش توافق کردند که روابط کامل دیپلماتیک برقرار کنند. 
پیشرفتی عظیم برای صلح خاورمیانه...« وی همچنین نوشت که ایاالت متحده حاکمیت مراکش 
را بر منطقه صحرای غربی به رسمیت می شناسد؛ جایی که مراکش دهه ها با جبهه پولیساریو بر سر 
آن اختالف دارد. در اعالمیه امضا شده توسط ترامپ آمده که »آمریکا معتقد است ایجاد یک کشور 
مســتقل در صحرای غربی گزینه واقع بینانه ای برای حل مناقشه نیست.« کاخ سفید همچنین از 
طرفین درگیری در صحرای غربی خواست »بر اساس طرح خودمختاری مراکش به عنوان چارچوبی 
برای مذاکرات، در اسرع وقت وارد بحث و گفت وگو شوند«.یک مقام ارشد آمریکایی گفت که ترامپ 

روز پنجشنبه در تماس تلفنی با محمد ششم، پادشاه مراکش به توافق رسید.

متهم شدن »حسان دیاب« در پرونده بندر بیروت
دستگاه قضایی لبنان در پرونده انفجار بندر بیروت، نخســت وزیر موقت و سه وزیر سابق را متهم کرد.

قاضی فادی صوان، بازپرس قضایی انفجار بندر بیروت حســان دیاب، نخست وزیر موقت لبنان، علی 
حسن خلیل، وزیر دارایی سابق، یوسف فنیانوس و غازی زعیتر، وزرای کار و حمل و نقل سابق را به جرم 
اهمال و کوتاهی متهم کرد.قرار است هفته آتی دیاب و سه وزیر مذکور بازجویی شوند.دفتر اطالع رسانی 
نخست وزیر لبنان در واکنش به این حکم دســتگاه قضایی با صدور بیانیه ای اعالم کرد، قاضی صوان، 
قانون اساسی را نقض کرده و پارلمان را نادیده گرفته است. دیاب همه چیز را درباره این پرونده گفته است.

نماینده دائم ایران در ســازمان ملــل متحد با اعالم 
آمادگی برای ایفای نقش فعال تر ایران برای کمک به 
صلح در افغانستان از تصمیم مجمع عمومی سازمان 
ملل بر حفظ قانون اساســی افغانستان و رد احیای 
امارت اسالمی استقبال کرد.مجید تخت روانچی در 
هفتاد و پنجمین نشســت مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد کــه با موضوع افغانســتان برگزار شــد، 
افزود: افغانستان در یک مقطع حســاس قرار دارد 
و برای ســاختن آینده بهتر برای شهروندان خود ، به 
حمایت قوی بین المللی نیاز دارد.وی ادامه داد: ما به 
پیش نویس قطعنامه در مورد وضعیت افغانستان رای 
خواهیم داد که از طریق آن، مجمع پیام قوی حمایت 
از مردم و دولت افغانســتان را در تالش برای ایجاد 
یک کشــور با ثبات تر، مرفه تر و دموکراتیک تر ارسال 

می کند.نماینــده دائم ایران در ســازمان ملل متحد 
اضافه کرد: تنها یک روند صلح تحت هدایت و حضور 
افغان می تواند درگیری های فعلی در افغانســتان را 
حل کند. این باید دستاوردهای گذشته از جمله قانون 
اساسی کنونی، مبارزه با تروریسم و همچنین احترام 
به حق تعیین سرنوشــت مردم از طریق انتخابات و 
حقوق اقلیت های مذهبی و قومی و زنان را توسعه و 
ارتقا دهد.تخت روانچی اظهار کرد: از این منظر، ما از 
دعوت مجمع برای حفظ قانون اساسی افغانستان و 
همچنین رد احیای امارت اسالمی توسط آن استقبال 
می کنیم. ما از رویکرد مثبت دولت افغانســتان در 
گفت وگوهای صلح تمجید می کنیم. طالبان همچنین 
باید همان عزم راسخ و حسن نیت را از جمله با توقف 
حمالت علیه نیروهای دفاعی و امنیتی افغانســتان 

نشان دهند.وی تصریح کرد: همه بازیگران خارجی 
باید از دخالت در گفت وگوهای صلح که باید توســط 
سازمان ملل تسهیل شــود، خودداری کنند. در این 
زمینه، ما از دعوت مجمع برای تعامل بیشتر سازمان 
ملل در روند صلح استقبال می کنیم.نماینده دائم ایران 
در سازمان ملل متحد خاطرنشان کرد: با استقبال از 
پیشرفت های حاصل شــده در مذاکرات، همچنین 
آماده هستیم با هماهنگی سازمان ملل متحد، نقش 

فعال تری را برای کمک به موفقیت آن ایفا کنیم. 

استقبال ایران از رد احیای امارت اسالمی در افغانستان

خبر روز

نماینده تهران:

عده ای به دنبال تحریف 
قانون هستند

نماینده تهــران در مجلس گفــت: قانون 
اقــدام راهبــردی بــرای لغــو تحریم ها 
و صیانت از منافــع ملت ایــران به موقع 
تصویب شــد  البته عده ای تــالش کردند 
در کنــار تحریم، تحریف را هــم مجددا به 
کارگیرنــد ولی بهتر اســت مســئولین از 
بی تعهدی غرب درس بگیرند.رضا تقی پور، 
درباره قانون اقــدام راهبردی بــرای لغو 
تحریم ها و صیانت از حقــوق ملت ایران 
اظهار داشت: برجام، فرجام خوبی نداشت 
و یک بار دیگر مــردم ایــران بدقولی ها و 
عهدشــکنی های غربی ها و به ویژه آمریکا 
را شــاهد بودند، اگرچه ریشــه اصلی این 
موضوع بــه نادیــده گرفتن هشــدارها و 
توصیه های مقام معظم رهبری در شروط 
نه گانه به تیم مذاکره کننده بازمی گردد، اما 
متاسفانه مجریان مذاکرات توجه الزم را به 
هشدارهای معظم له نداشتند.وی افزود: 
برجام در عمــل منجر به از دســت دادن 
فرصت ها و توانایی های کشــورمان شــد؛ 
ملت ایران هم آسیب های برجام را متحمل 
شده و زندگی شان دچار سختی و مشقت 
شــد. نماینده مــردم تهــران در مجلس 
شــورای اســالمی تصریح کرد:  متاسفانه 
هیچ پاســخ مناســبی به عهدشکنی های 
آمریکا واروپایی ها در برجام نشده است و 
عمال این موضوع تبدیل به یک قاعده شده 
بود که آنها به تکالیف و وظایف شان عمل 
نکرده و آنها را نقــد می کردند و دولت هم 
هیچ عکس العملی نســبت به این اقدام 
آنها انجام نــداده بود.تقی پور تصریح کرد: 
قانون اقدام راهبردی بــرای لغو تحریم ها 
و صیانت از منافــع ملت ایــران به موقع 
لبته عده ای تــالش کردند  بوده اســت،  ا
در کنــار تحریم، تحریف را هــم مجددا به 
کارگیرند و شایســته مســئولین اینگونه 
نیست که به مصوبه مجلس که در راستای 
 منافع ملی است نگریسته و با آن برخورد

 سیاسی کنند. 

بین الملل

وز عکس ر

گسترش 
اعتراضات در عراق

آتــش زدن مقــر حــزب 
دموکراتیک کردســتان عراق 
در جریان اعتراضات مردمی 

در سلیمانیه عراق.

معاون »روحانی« جواب انتقادات بودجه ای نمایندگان را داد
معاون پارلمانی رییس جمهور از بررسی بودجه در جلسات هفته آینده مجلس خبر داد و گفت: بودجه بر اساس واقعیت های موجود کشور در منابع و هزینه ها تهیه و 
تدوین شده و ما جلسات مفصلی برای بررسی بودجه در دولت داشتیم.حسینعلی امیری درباره اظهار نظر نمایندگان مجلس شورای اسالمی پیرامون بودجه ۱۴۰۰ و 
گفته های آنان مبنی بر رد احتمالی بودجه ارسالی از سوی دولت به پارلمان گفت: دولت الیحه بودجه را در موعد قانونی تقدیم مجلس کرد که این امر مصادف با تعطیلی 
یک هفته ای مجلس و حضور نمایندگان در حوزه های انتخابیه شان شد که پس از آنکه هفته آینده بازگردند، کار بررسی بودجه انجام خواهد شد. معاون پارلمانی رییس 
جمهور ادامه  داد: بررسی بودجه سال ۱۴۰۰ با حضور سازمان برنامه و بودجه که نماینده دولت است در کمیسیون های مربوطه مخصوصا تلفیق بررسی خواهد شد. ان 
شاءا... رایزنی و هم اندیشی و همفکری در مورد الیحه بودجه هفته آینده صورت خواهد گرفت.وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که، نمایندگان بودجه را بررسی نکرده 
اند چرا این گونه درباره آن اظهارنظر می کنند، گفت: نباید پیش داوری کنیم، بودجه مستلزم رسیدگی و برآورد تبصره ها و  احکام است که همه شان باید بررسی شوند. 
امیری با بیان اینکه بودجه یک سند موزون و متناسب است، تاکید کرد: بودجه یک معماری پیوسته دارد که تمامی موارد حقوقی و اقتصادی و ... را با یکدیگر باید دید. 

بودجه بر اساس واقعیت های موجود کشور در  منابع و هزینه ها تهیه و تدوین شده و ما جلسات مفصلی برای بررسی بودجه در دولت داشتیم.

اردوغان با خواندن یک سرود تجزیه طلبانه رسما 
در کنار جدایی طلبان آذربایجان قرار گرفته و این 
هشداری درباره افزایش نفوذ امپراتوری خودخوانده 
عثمانی در غرب و شمال ایران است، هرچند ممکن 

است سرود او ناآگاهانه خوانده شده باشد
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سرپرست سازمان صنایع کوچک خبر داد:

ورود صنایع کوچک به فرابورس برای تامین مالی 
سرپرست ســازمان صنایع کوچک و شــرکت شــهرک های صنعتی ایران گفت: با ایجاد امکان پذیرش 
واحدهای صنعتی کوچک و متوســط در بورس، تابلوی آنها در فرابورس راه اندازی شده که اقدام مهم برای 

تامین مالی است.اصغر مصاحب افزود: با 
توجه به اینکه شاید بسیاری از صنعتگران 
و تولیدکنندگان از این قضیه مطلع نباشند 
تقاضا می شود که این اطالع رسانی صورت 
گیرد تا واحدهای کوچک و متوسط بدانند 
می توانند با حمایت صنایع کوچک و شهرک 
های صنعتی ایران فرآیند پذیرش خود را 
دنبال و روی تابلو سهام خودشان را عرضه 
کنند.وی اظهارداشت: به این طریق می توان 
به تامین مالی تزریق شده ای دست یافت 

که خیلی ساده تر از استفاده از بازار پول یعنی بانک و نظیر آن است.مصاحب، راه اندازی کلینیک های صنعت 
در سراسر کشور و در ۲۸ استان را از دیگر اقدامات این سازمان برشمرد و گفت: در زمان حاضر این کلینیک ها 
به صورت فیزیکی در مراکز کسب و کار راه اندازی شده است.وی بیان کرد: این کلینیک ها به صورت اینترنتی 
روی پورتال ســازمان قرار دارد و آماده ارائه ســرویس به صنایع کوچک و متوســط در سه مقطع مشاوره، 
پروژه های عارضه یابی و بهبود است که هر کدام را که موردنیاز صنعتگر باشد می توان در آن راستا ضمن دریافت 
خدمات الزم، مورد حمایت  این سازمان قرار گیرد. به گفته وی در حوزه توسعه بازار، عالوه بر حمایت هایی که 
سابق از برگزاری نمایشگاه ها و هیئت های تجاری انجام می شد طی سال های اخیر دو اقدام دیگر صورت 
گرفت که شامل ایجاد کنسرسیوم های صادراتی برای صنایع و حمایت از شرکت های توسعه صادرات است.

مدیر کل بنیاد مسکن استان اصفهان خبر داد :

 اختصاص واحدهای مسکن محرومان و روستایی 
با شرایط آسان

به واجدان شرایط طرح مســکن محرومان 30 میلیون تومان وام بالعوض و 50 میلیون تومان وام با 
کارمزد 5 درصد تعلق خواهد گرفت.مدیر کل بنیاد مسکن اســتان گفت : امسال 4150واحد  مسکن  
محرومان و ده هزار مسکن روستایی در اختیار  مردم قرار می گیرد.غالمحسین خانی افزود:  تا کنون سه 
هزار واحد مسکن محرومان در اختیار افراد کم بضاعت و دارای ملک های قدیمی جهت نوسازی قرار 
گرفته  و 1150 واحد نیز به محرومان و نیازمندان کمیته امداد اختصاص یافته است.وی افزود : ده هزار 

مسکن روستایی هم در اختیار افرادی که مایل به نوسازی ملک های قدیمی باشند ، تعلق می گیرد.

رونمایی از سامانه رصد مردمی کمیسیون کشاورزی مجلس
رییس کمیسیون کشاورزی آب منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی گفت: تالش ما این بوده تا با 
هوشمندسازی، مردمی سازی در راستای تحول در مجلس یازدهم گامی برداشته شود.سیدجواد 
ســاداتی نژاد بابیان اینکه دو سامانه در کمیسیون کشاورزی رونمای شــد، اظهار کرد: سامانه رصد 
rasadkeshavarzi. مردمی کمیسیون کشاورزی که به مردمی سازی این کمیســیون با آدرس

com قابل دسترسی است، مورد بهره برداری قرار گرفت.رییس کمیسیون کشاورزی آب منابع طبیعی 
مجلس شورای اسالمی گفت: در 4 بخش کشاورزان، صاحب نظران حوزه کشاورزی و کارکنان حوزه 
کشاورزی می توانند در آنجا اعالم نظر کنند و در حوزه نظارت پیشــنهاد هایی که دارند را اعالم کنند، 
مشارکت در حوزه قانون گذاری که نیازهای قانونی جدید در حوزه کشاورزی مناطق یا محیط  زیست 

و در حوزه اصالح قانون می توانند در سامانه به کمیسیون ارسال کنند.

 وزیر صمت در جریان سفر به اصفهان و دیدار با اعضای اتاق بازرگانی مطرح کرد:

در ماه های آینده شاهد افزایش صادرات خواهیم بود

مرضیه محب رسول علیرضا رزم حسینی، وزیر صمت در سفری 
دو روزه به اصفهان آمد تا از نزدیک در جریان 
مشکالت و روندهای اجرایی فعاالن صنعتی و تولیدی در استان قرار گیرد. 
بر این اساس وزیر صمت با حضور در کارگروه تسهیل موانع تولید آخرین 
وضعیت و راهکارهای تولید حداکثری شــرکت پلی اکریل، مشــکالت 
واحدهای فوالدی استان و واحدهای تولیدکننده محصوالت فوالدی بویژه 
چگونگی تامین مواداولیه آنها را مورد بررسی قرار داد. بررسی مشکالت 
قطعه سازان خودرو، نساجی، پوشاک، مواد شیمیایی وپلیمری در ستاد 
تســهیل و رفع موانع تولید از دیگر برنامه های نخستین روز حضور رزم 
حسینی در اصفهان بود. در جریان بررسی مشکالت قطعه سازان اصفهانی، 
وزیر صمت عنوان کرد استان اصفهان در حوزه تولید خودرو فعالیت دارد که 
با رفع مشکالت بانکی، طرح های این استان هم اجرایی خواهد شد.وزیر 
صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد : در برنامه جهش تولید در حوزه 
خودرو تا پایان سال جاری  50 درصد افزایش تولید خواهیم داشت.رزم 
حسینی یادآور شــد: در زمان حاضر برنامه افزایش تولید خودرو آغاز و 
روزانه تا چهار هزار و 500 دستگاه خودرو در کارخانه ها تولید می شود.وی، 
اکثر شاخص های تولیدی در کشور را مثبت بیان کرد و ابراز امیدواری کرد 
در شرایط جنگ اقتصادی که بر ما تحمیل شده با حضور فعاالن اقتصادی 
بتوان مسیر را به خوبی طی کرد که به گفته رزم حسینی تا حدودی موفق 

بوده ایم.وزیر صمت تصریح کرد:  اصفهان، استانی صنعتی بوده و نقش 
اساسی در اقتصاد صنعتی کشــور دارد از این رو وظیفه خود می دانیم به 
عنوان استان برتر در حوزه اقتصاد صنعت توجه ویژه ای در سطح ملی به این 
اســتان صورت بگیرد. وی خاطرنشان کرد: اســتان اصفهان در بخش 
نساجی از استان های مهم کشور است و حدود 30 درصد از صنعت نساجی 
کشور در این استان واقع شده است.وزیر صنعت،معدن و تجارت افزود: 
اصفهان با پیشینه طوالنی در حوزه صنعت نساجی فعالیت می کند، از این 
رو مختصر مشکلی در خصوص مواد اولیه در کارخانه های نساجی اصفهان 
وجود داشت که در این جلسه برطرف شد.وزیر صمت در ادامه این سفر در 
نشســت با اعضای مجمع نمایندگان مردم اســتان در مجلس شورای 
اســالمی با حضور هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان، خانه صنعت 
معدن و دبیران کارگروه های تخصصی در اتاق بازرگانی اصفهان دیدار کرد. 
در این نشست، حاضران  مشــکالت خود را مطرح کردند و از وزیر صمت 
خواستند تا برای حل این  معضالت اقدام کند. رزم حسینی نیز این وعده 
را داد تا برای رفع این موانع، اقدام و نتایج را  اعالم کند.علیرضا  رزم حسینی 
در این نشســت ، ضمن تشــکر و تقدیر از زحمات رییس اتاق بازرگانی 
اصفهان ، با تاکید بر این نکته که استان اصفهان در حوزه صنعت و تولید  رتبه 
ممتازی در سطح کشور دارد ، بیان کرد: اصفهان نقش خطیری در اقتصاد  
صنعتی کشور داشته  و پیشــرفت های خوبی در حوزه صنعت ، معدن و 

تجارت داشته است. از این رو به دلیل  این  شرایط ویژه ، همواره مورد توجه 
مقامات ملی بوده  و خواهد بود.وزیر صنعت ، معدن و تجارت از رتبه بسیار 
خوب اصفهان در زمینه رفع تعهد ارزی قدردانی کــرد و گفت: با توجه به 
اقدامات دولت در ماه های گذشته در زمینه واردات  در قبال صادرات ، در 
ماه های آینده شاهد افزایش  میزان صادرات خواهیم بود. وی تاکید کرد:  
صادرکنندگان به منزله  مجاهدین اقتصادی هستند و  با وارد کردن ارز به 
کشور در نهایت منجر به افزایش تولید می شوند از این رو  وزارت صمت به 
دنبال  روان گری مسیر واردات و صادرات است.رزم حسینی  ضمن بیان 
این نکته که کشور در حال حاضر در شرایط  خاصی قرار دارد، گفت:  افزایش 
نرخ ارز موجب گرانی کاال ها شد . نقدینگی تولید شده در اقتصاد نیز  باعث 
شده است واسطه هایی درمیان تولید کنندگان و صادرکنندگان به وجود 
بیاید که  تورم بیشتری را رقم زده است با این وجود هدف ما افزایش کاال 
در بازار به رغم تورم و گرانی هاست.وزیر صنعت ، معدن ، تجارت همچنین  
از عرضه  بسته  تامین مالی در حدود صد میلیارد تومان در بورس  با هدف  
هدایت  بخشی از نقدینگی  به ســمت تولید  و همچنین برخی اقدامات 
وزارت صمت به منظور  هموار کردن راه برای فعــاالن اقتصادی در حوزه 
واردات صادرات خبر داد.رزم حسینی در بخش دیگری از صحبت هایش 
در  خصوص بحث تفویض اختیار  به اســتان ها گفت : وزارت صمت این  

سیاست  را  در دولت  دنبال خواهد کرد. 

خبر روز

ارز نیمایی بلیت سفر با ایرالین های خارجی حذف می شود
وزارت راه به هیئت دولت پیشــنهاد داده تا هزینه بلیت سفر با شــرکت های هواپیمایی خارجی از 
لیست دریافت کنندگان ارز نیمایی خارج و با نرخ فروش اســکناس ارزی در بازار ثانویه محاسبه 
شــود.وزارت راه و شهرسازی با توجه به 
اهمیت حفظ منابع ارزی کشور در شرایط 
کنونی به عنــوان یکــی از اولویت های 
دولت و وزارتخانه های مربوط و با هدف 
ایجاد تعادل در بازار، جلوگیری از هرگونه 
سوءاســتفاده احتمالــی از تفاوت نرخ 
ارز، حفظ و حتی بهبود وضعیت موجود 
شرکت های هواپیمایی خارجی در بازار و 
کاهش میزان تقاضای ارز از دولت برای 
سفر به خارج از کشــور، پیشنهاد کرده 
تا شرکت های هواپیمایی خارجی از لیســت دریافت کنندگان ارز نیمایی به نرخ حواله منتشره در 
سامانه بین بانکی ETS خارج و نرخ روز فروش ارز )اسکناس( در بازار ثانویه که توسط بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران تعیین می شود، مالک محاسبه بهای ریالی بلیت مسافر و بارنامه هوایی 
شرکت های هواپیمایی خارجی قرار گیرد.گفتنی است پیشنهاد فوق در کمیسیون اقتصاد دولت در 

حال بررسی و تصمیم گیری است.

مردم فریب  »تورهای خارجی واکسن کرونا« را نخورند
معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: وعده های تبلیغاتی برای تور واکسن کرونا، کامال 
نامعتبر است و مردم به این ادعاها توجهی نکنند. شهرام آدم نژاد ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی 
به هیچ عنوان انجام پروازها به مقصد ترکیه برای تزریق واکســن کرونا را تایید نمی کند.وی تاکید 
کرد: مسئولیت تبلیغات در این زمینه فقط متوجه برگزار کنندگان این تورهاست.جانشین وزیر راه و 
شهرسازی در ستاد مدیریت بحران وزارت راه و شهر سازی اضافه کرد: تولید واکسن کرونا به تازگی 
در جهان آغاز شده است و هر کشور برای تزریق واکسن اتباع خود را در اولویت قرار می دهد.آدم نژاد 
اظهار داشت: پروازهای فعلی به مقصد کشــور ترکیه نیز، فقط برای جابه جایی مسافران با اهداف 
شخصی آنها انجام می شــود.معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که آیا 
این تورها از  سوی شرکت های هواپیمایی داخلی برگزار شده است؟ گفت: خیر، برخی تورگردان ها 
با این وعده سعی در فریب مردم دارند.بنابراین گزارش به تازگی برخی تورگردان ها، با ادعای تزریق 
واکسن کرونا در کشور ترکیه،  با راه اندازی تورهای تفریحی سعی در خالی کردن جیب مردم دارند.

صادرات میوه های فصلی باعث گرانی آن شده است
رییس اتحادیه میوه و تره بار کاشان با اشاره به اینکه، قیمت میوه بستگی به عرضه و تقاضا دارد اگر 
عرضه زیاد بشود ارزان و اگر کم بشود گران می شود، گفت: میوه های فصلی بستگی به صادرات دارد، 
صادرات که می شود گران می شــود.عباس رحمانی پور بابیان اینکه، از زمانی که بنزین 1000 تومانی 
3000 تومان شده تمام جنس ها گران شده اســت، اظهار کرد: جنس هایی که وابسته به میوه است 
مثل کرایه، هزینه های کارگری و ظروفی که میوه در آن قرار می گیرد قیمتش چند برابر شده است 
که این موارد در قیمت میوه موثر است.رییس اتحادیه میوه و تره بار کاشان با اشاره به اینکه، قیمت 
میوه بستگی به عرضه و تقاضا دارد اگر عرضه زیاد بشود ارزان و اگر کم بشود گران می شود، افزود: 
میوه های فصلی بستگی به صادرات دارد صادرات که می شود گران می شود.رحمانی پور بابیان اینکه، 
امسال طبیعتا نباید شب یلدا داشته باشیم، گفت: هندوانه نســبتا ارزان است اما به خاطر اوضاع 

خطرناک کرونا توصیه می کنیم یلدا برگزار نکنند.

با مسئولان

رییس اتحادیه خدمات فنی خودروهای سنگین اصفهان مطرح کرد:اخبار

سایه تحریم ها و نوسانات ارزی بر بازار قطعات خودروهای سنگین
رییس اتحادیه خدمات فنی خودروهای سنگین اصفهان گفت: متاسفانه به دلیل تحریم ها و جلوگیری از ورود قطعات خارجی و همچنین نوسانات نرخ ارز، قطعات 
تقلبی خودروهای سنگین در بازار به وفور یافت می شود.اکبر عشوریون با اشاره به اتصال زنجیره های کسب و کار و صنعت و اقتصاد، اظهار کرد: اگرچه این صنف به طور 
مستقیم متاثر از آثار کرونا و تعطیلی نشد، اما آثار بحران این پاندمی تا جایی پیش رفته که امروز بیشتر اعضای اتحادیه در پرداخت حق عضویت خود به اتحادیه دچار 
مشکل شده اند.وی با بیان اینکه امروز بخش تولید کشور ضربه سختی از کرونا خورده است، افزود: با توجه به طوالنی شدن پاندمی کرونا، شیوع و گسترش آن در کشور 
انتظار می رود دستگاه های مختلف همچون دارایی، مالیات، تامین اجتماعی و ... مراعات حال اصناف کنند.رییس اتحادیه خدمات فنی خودروهای سنگین اصفهان در 
خصوص تاثیر تحریم ها در تامین قطعات اولیه این صنف، توضیح داد: اگرچه در کشور توانایی تولید برخی ماشین آالت و قالب ها وجود دارد، اما مواد اولیه آنها همچون 
فوالدهای صنعتی وارداتی هستند که تحریم ها موجب گرانی آنها شده است.وی اضافه کرد: به عنوان مثال یک تن آلومینیوم نیازمند ۷0 میلیون تومان هزینه است که 
امروز این صنف را با بحران مواجه کرده و روی هزینه های تولید قطعات تاثیر مستقیم گذاشته است.عشوریون درباره اینکه بهترین قطعات متعلق به کدام کشور است، 
گفت: باید توجه داشت که باکیفیت ترین قطعات مربوط به کشور آلمان و آمریکاست، از سوی دیگر اگرچه ایران تولیدکننده قطعات زیادی است، اما در حال حاضر در 

تامین قطعات ماشین آالت هایتک در کشور دچار مشکل و ناچار به واردات هستیم.

مخالفت مجلس با 
تخصیص ارز 4200 برای 
واردات کاالهای اساسی

سـخنگوی کمیسـیون اقتصـادی مجلـس 
شـورای اسـالمی از مخالفـت مجلـس بـا 
تخصیـص ارز 4۲00 بـرای واردات کاالهـای 
اساسـی خبر داد.مهـدی طغیانی با اشـاره به 
لـزوم اثرگـذاری تخصیـص ارز 4۲00 تومانی 
اظهـار داشـت: از ابتـدای مجلـس یکـی از 
موضوعاتی که خیلی روی آن تاکید می شـد، 
ایـن بود کـه اگـر قـرار اسـت ارز 4۲00 تومانی 
تخصیـص پیـدا کـرده یـا منابعـی مصـرف 
شـود، بایـد اثـر آن در زندگـی مـردم روشـن 
باشـد، ولی متاسـفانه با وجود اینکه امسـال 
نزدیک به ۷ میلیـارد دالر با نـرخ ارز ترجیحی 
تخصیـص داریـم کـه بخشـی از آن هـم در 
۶ ماهـه اول تخصیـص پیـدا کـرده و صـرف 
واردات کاال هـا بـا نـرخ ارز ترجیحـی شـده 
ولـی اثـر آن را در زندگـی مـردم نمی بینیـم 
و ایـن نقـد مجلـس یازدهـم بـه عملکـرد 
ارز 4۲00 تومانـی اسـت. وی ادامـه داد: بـا 
صـرف ارز 4۲00 تومانـی در واردات یـک رانت 
بـه واردکننـده داده ایـم و مشـخص نیسـت 
کـه چقـدر بـه کجـا وارد کـرد و بـا چـه نرخی 
توزیـع کـرده اسـت و متاسـفانه از ابتـدا تـا 
انتهـای ایـن فرآیند هـا قابـل رصـد نیسـت 
و سـامانه ای بـرای کنتـرل ایـن فرآیند هـا 
وجود ندارد.سـخنگوی کمیسـیون اقتصادی 
مجلـس شـورای اسـالمی پیرامـون مطـرح 
شـدن پیشـنهادی جهـت اسـتفاده مـردم 
از ارز ترجیحـی تصریـح کـرد: پیشـنهادی 
در کمیسـیون کشـاورزی در حـال بررسـی 
اسـت بـه این شـکل کـه بـه جـای اینکـه ارز 
4۲00 تومانـی را در واردات صـرف کنیـم آن را 
در قالـب کاال هـای اساسـی بـه مصرف کننده 

نهایـی بدهیـم.

اصفهان، استانی صنعتی بوده و نقش اساسی در 
اقتصاد صنعتی کشور دارد از این رو وظیفه خود 
می دانیم به عنوان استان برتر در حوزه اقتصاد صنعت 

توجه ویژه ای در سطح ملی به این استان صورت بگیرد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با 
اشاره به سختگیری های گمرک برای صادرات صنایع 
دستی این استان گفت: گمرک باید اقداماتی در زمینه 
تسهیل امور صادراتی به ویژه در زمینه صدور محصوالت 
این صنعت انجام دهد.حسن قاضی عسگر در حاشیه 
جلسه توسعه صادرات و کارگو ترمینال صنایع دستی با 
اشاره به سختگیری های گمرک برای صادرات صنایع 
دستی این استان اظهار داشت: گمرک باید اقداماتی 
در زمینه تســهیل امور صادراتی به ویژه در زمینه صدور 

محصوالت این صنعت انجام دهد.وی افزود: همچنین 
اگر مشــکالت مقرراتی وجود دارد ما آن ها را به هیئت 
مقررات زدایی ارجاع خواهیم داد.معاون هماهنگی امور 
اقتصادی استانداری اصفهان از جمله مشکل صادرات 
صنایع دستی را تجاری دانســتن اجناس ذکر و بیان 
کرد: در صورتی که کاالیی صنایع دســتی تجاری تلقی 
شــود صادرات آن کاال صورت نمی گیرد.وی ادامه داد: 
به عنوان مثال هر کشوری اجازه صادرات 30 کیلوگرم 
بسته پستی را می دهد و در صورتی که هر 30 کیلوگرم 
به یک جنس اختصاص داده باشــد، صادر نمی شود.

قاضی عسگر خاطرنشان کرد: قصد داریم با استفاده 
از صادرات صنایع دســتی اصفهان را تقویت کنیم.وی 

تصریح کرد: برخی از فعاالن اقتصادی مشکل صادراتی 
را مطرح کردند در این راســتا قوانین و مقرراتی وجود 
دارد که پست و گمرک باید آن ها را حذف کنند تا توسعه 
صادرات به خوبی انجام شــود.معاون هماهنگی امور 
اقتصادی استانداری اصفهان بیان کرد: هماهنگی بین 
پست، گمرک، فعاالن اقتصادی و به ویژه دفتر پست 
در میدان امام )ره( انجام و مقرر شد در راستای توسعه 
و صادرات صنایع دســتی کمک کنند.وی با بیان اینکه 
بســیاری از افراد از ایجاد و راه اندازی کارگو ترمینال) 
پایانه بار هوایی( اطالعــی ندارند، گفت: کارگو ترمینال 
برای صادرات صنایع دستی بسیار مناسب است و از این 

طریق با نازل ترین قیمت می توان صادرات انجام داد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان خبر داد :

صادرات صنایع دستی اصفهان با مشکالت گمرکی مواجه است

برداشت خرما در کویر 
چاه عروس آران و 

بیدگل
برداشــت خرما از نخلســتان هشت 
هکتاری با کشت دیم در منطقه کویری 
چاه عروس شهرستان آران و بیدگل 
که ارتفاع آب از سطح زمین در آن به 
کمتــر از نیم متر می رســد، در فصل 
پاییز انجام می شــود و گاهی تا اوایل 

زمستان ادامه دارد. 

وز عکس ر
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آگهی

مفاد آراء
9/83 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

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

تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1- رای شــماره 6465-1398/05/07-هیات دوم خانم مریم ســادات حسیني به 
شناسنامه شماره 1130423433 کدملي 1130423433 صادره  خمینی شهر فرزند 
سید محمد در  دو  دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 129.82 
متر مربع پالک شــماره 11 فرعی از39  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان سند 28301 مورخ 1397/5/25 دفترخانه 337 اصفهان   را تائید
2- رای شــماره 14363-1398/10/03-هیات چهارم آقاي علي نصر اصفهاني به 
شناسنامه شماره 18 کدملي 1290229880 صادره اصفهان فرزند احمد در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 217.93 مترمربع پالک شماره 2 فرعي 
از 37 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بموجب ســند 

62438 مورخ 71/4/3 دفتر 90 تأئید
3- رای شــماره 14364-1398/10/03-هیات چهارم خانم زهرا نصر اصفهاني به 
شناسنامه شماره 7770 کدملي 1282863037 صادره اصفهان فرزند حسن در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 217.93 مترمربع پالک شماره 
2 فرعي از 37 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بموجب 

سند 62438 مورخ 71/4/3 دفتر 90 تأئید
4- رای شماره 0214-1399/01/25 هیات اول خانم مهري زارع به شناسنامه شماره 
17 کدملي 1290157901 صادره اصفهان فرزند یداهلل در  ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 195.15 مترمربع قسمتی از پالک شماره 68  اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت یداله زارع  از سند شماره 36244 مورخ 

1350/2/13 دفترخانه شماره 65 اصفهان را تایید
5- رای شــماره 0008-1399/01/06 هیات دوم خانم مهــري احمدي رناني به 
شناسنامه شماره 361 کدملي 1290133069 صادره اصفهان فرزند یداله در  ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 104.79 مترمربع قسمتی از پالک شماره 665 فرعی از 
18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت خدیجه 

عسگری رنانی از مورد ثبت صفحه 152 دفتر 471 امالک را تایید
6- رای شــماره 0019-1399/01/06 هیات دوم  آقاي اکبر میوه چي چهارسوقي 
به شناسنامه شــماره 1067 کدملي 1283581353 صادره اصفهان فرزند اصغر در  
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 224.10 مترمربع قسمتی از پالک شماره 28 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از سهم االرث علی 
محمد بنکدار فرزند محمد علی از سند شماره 36129 مورخ 1347/8/20 دفترخانه 

شماره 86 اصفهان از مورد ثبت صفحات 268 الی 271 دفتر 54  امالک را تایید
7- رای شــماره 1028-1399/02/07 هیات دوم آقاي منصور شــیرواني رناني به 
شناسنامه شماره 144 کدملي 1289997934 صادره اصفهان فرزند محمد علي در  
ششدانگ یک باب ساختمان مغازه به مساحت 28.07 مترمربع قسمتی از پالک شماره 

561 فرعی از 17 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   
8- رای شــماره 5656-1399/04/04 هیات ســوم خانم طیبه جانثاري الداني به 
شناسنامه شماره 3 کدملي 1289866491 صادره فرزند باقر درششدانگ یکباب خانه. 
به مساحت 332.83 مترمربع پالک شــماره 194فرعي از13 اصلي واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از باقرجان نثاری الدانی بموجب سند 22191 

مورخ 19/11/6 دفتر 7 اصفهان و سند 4237 مورخ 270/9/20 دفتر 17 اصفهان
9- رای شــماره 5654-1399/04/04 هیات ســوم آقاي محمود وراني جوني به 
شناسنامه شماره 4 کدملي 1290009422 صادره فرزند عبدالصمد در  دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه. به مساحت 106.50 مترمربع پالک شماره 291فرعي از25 
اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از عبدالعلی پورعجم 

بموجب سند 16677 مورخ 16/8/20 دفتر 6 تأئید
10- رای شماره 5655-1399/04/04 هیات سوم خانم عشرت نساج به شناسنامه 
شماره 16 کدملي 1090966091 صادره فرزند حسن  در  چهار دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه. به مساحت 106.50 مترمربع پالک شماره 291فرعي از25 اصلي واقع در 
اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از عبدالعلی پورعجم بموجب سند 

16677 مورخ 16/8/20 دفتر 6 تأئید
11- رای شماره 7485-1399/04/19 هیات چهارم آقاي جعفر باقري به شناسنامه 
شــماره 301 کدملي 1290132461 صادره فرزند حسین در ششدانگ ساختمان به 
مساحت 154.27 مترمربع پالک شــماره 3483 فرعي از 18 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 از مالکیت متقاضی مورد ثبت صفحه 305 دفتر 79 امالک حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان تأئید 
12- رای شماره 9330-1399/05/06 هیات اول خانم زهرا تقي یار رناني به شناسنامه 
شماره 332 کدملي 1290227713 صادره  اصفهان فرزند رحیم در  سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 73.09 مترمربع قسمتی از پالک شماره 
3806 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از 
مالکیت  زهرا تقی یار رنانی و فخرالسادات اعتصامی از مورد ثبت صفحات 447 و 143 

دفتر های 886 و 889  امالک
13- رای شماره 9329-1399/05/06 هیات اول  خانم فخرالسادات اعتصامي رناني 
به شناسنامه شماره 9271 کدملي 1283202034 صادره اصفهان  فرزند سیدکریم در  
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 73.09 مترمربع قسمتی 
از پالک شماره 3806 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان   از مالکیت  زهرا تقی یار رنانی و فخرالســادات اعتصامی از مورد ثبت 

صفحات 447 و 143 دفتر های 886 و 889  امالک
14- رای شماره 0325-1399/05/13 هیات دوم آقاي سیدعباس حسیني بهارانچي 
به شناسنامه شماره 24 کدملي 1290112088 صادره اصفهان  فرزند سیدعلي در دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 158.50 مترمربع قسمتی از 
پالک شماره 437 فرعی از 14 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان     از مورد ثبت صفحات 332 و 326 و 329 دفتر 1079 امالک
15- رای شماره 0326-1399/05/13 هیات دوم آقاي امیرحسین حسیني بهارانچي 
به شناســنامه شــماره 2845 کدملي 1142256642 صادره خمینی شــهر  فرزند 
سیدعباس در دو دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت 158.50 
مترمربع قســمتی از پالک شــماره 437 فرعی از 14 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان     از مورد ثبت صفحــات 332 و 326 و 329 دفتر 

1079 امالک
16- رای شماره 0327-1399/05/13 هیات دوم آقاي سید احمد حسیني بهارانچي 
به شناسنامه شماره 9 کدملي 1290733767 صادره  خمینی شهر فرزند سیدعباس در 
دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 158.50 مترمربع قسمتی از 
پالک شماره 437 فرعی از 14 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان     از مورد ثبت صفحات 332 و 326 و 329 دفتر 1079 امالک
17- رای شــماره 6349-1399/04/15 هیات ســوم خانم زهرا جعفري ولداني به 
شناسنامه شــماره 946 کدملي 1283506416 صادره فرزند قربانعلي در سه دانگ 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 254 مترمربع قسمتی از پالک شماره 315  
فرعی از 36 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت 

حیدر عباسی  از سند شماره 17127 مورخ 45/2/21 دفترخانه شماره 86 اصفهان
18- رای شماره 13811-1399/06/12 هیات اول آقاي روح اله تیموري جروکاني 
به شناسنامه شــماره 1467 کدملي 1283062704 صادره اصفهان فرزند کریم در  
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 165.76 مترمربع قسمتی از پالک شماره 

44  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت رضا 
موسوی  از سند شــماره 46810 مورخ 1349/1/16 دفترخانه شماره 29  اصفهان از 

مورد ثبت صفحات 243 و 249 و 252 و 255 و 258 و 261 و 264 دفتر 238  امالک
19- رای شــماره 12242-1399/05/29 هیات ســوم خانم مهسا قرباني بواني به 
شناسنامه شــماره 2903 کدملي 1291960198 صادره فرزند محمود از ششدانگ 
خانه مسکونی به مساحت 110.50 مترمربع پالک شماره 329 فرعي از 6 اصلي واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بموجب سند مالکیت با شناسه 

139820302025019606تأئید
20- رای شماره 14243-1399/06/16 هیات چهارم آقاي محمد طاهري موگوئي 
به شناسنامه شماره 958 کدملي 1129392716 صادره فریدونشهر فرزند حبیب در 
ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 186.33 مترمربع پالک شماره 924 فرعي از16  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند 25158 مورخ 

1398/04/10 دفتر خانه 160 اصفهان
21- رای شــماره 15192-1399/06/24 هیات سوم  خانم زهرا تیموري جروکاني 
به شناسنامه شماره 4149 کدملي 1290574820 صادره اصفهان فرزند قدیرعلي از 
ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 346.56 مترمربع پالک شماره2504 فرعي 
از 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان مالکیت در 

صفحه239 دفتر 63
22- رای شــماره 14768-1399/06/20 هیــات ســوم آقاي جمشــید عظیمي 
کوهانستاني به شناسنامه شماره 1052 کدملي 1283399296 صادره فرزند رحیم در 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 250.24 مترمربع پالک شماره 463 فرعي از 
13 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت خانم 

خاتون  صبیه علی اکبر طبق اظهار نامه
23- رای شماره 15888-1399/06/30 هیات ســوم خانم محدثه کریمي کرمي 
به شناسنامه شــماره 1272358186 کدملي 1272358186 صادره اصفهان فرزند 
رضاعلي در ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 226.30 مترمربع پالک شماره 
326 فرعي از 36 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد 

ثبت در صفحه 485 دفتر 584 امالک
24- رای شماره 15042-1399/06/22 هیات دوم  آقاي حسین جان نثاري الداني 
به شناسنامه شــماره 7 کدملي 1290020817 صادره اصفهان فرزند محمدعلي در 
ششدانگ یک باب   مغازه به مساحت 32 مترمربع قسمتی از پالک شماره 452 فرعی 
از 35 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت و سهم 
االرث متقاضی از حاج محمود نیلی احمد آبادی  از سند شماره 6416 مورخ 1331/8/17 

دفترخانه شماره 65 اصفهان
25- رای شماره 9981-1399/05/11 هیات دوم آقاي علیرضا درستکارعاشق آبادي 
به شناسنامه شماره 3610 کدملي 1283332906 صادره اصفهان فرزند عبدالخالق 
در  ششدانگ یک باب ساختمان مغازه به مساحت 57.52  مترمربع قسمتی از پالک 
شماره  66  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت 

حسینعلی امینی عاشق آبادی  از مورد ثبت صفحه 496 دفتر 149 امالک
26- رای شــماره 18003-1399/07/16 هیات دوم آقاي محمد هادي حسینعلي 
زاده خراساني به شناسنامه شماره 1958 کدملي 1291950737 صادره اصفهان فرزند 
مجید در  ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 223.80 مترمربع پالک شماره 242 
فرعي از 6 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بموجب 

سند الکترونیکی 139720302025001038
27- رای شماره 13207-1399/06/05 هیات دوم آقاي عباس خشایاري به شناسنامه 
شماره 1792 کدملي 1283516659 صادره اصفهان فرزند رجبعلي در ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 162.25 مترمربع قسمتی از پالک شماره 108 فرعی از 16 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان    از مورد ثبت ســند 

الکترونکی  139720302025002315
28- رای شــماره 15554-1399/06/27 هیات دوم خانــم مهري رحمتي آفاراني 
به شناسنامه شــماره 2119 کدملي 1282954581 صادره اصفهان  فرزند عبداله در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 99.50 مترمربع قسمتی از پالک شماره  
648  فرعی از  25  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   
از مالکیت  عفت رضائی آفارانی  از سند شــماره  1095 مورخ  1340/6/9  دفترخانه 

شماره  83  اصفهان
29- رای شماره 2014-1399/02/25 هیات ســوم انم زهراالسادات میرمعصومي 
کرمي به شناسنامه شماره 29 کدملي 1290927340 صادره خمیني شهر فرزند سید 
حسین در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 142 مترمربع پالک شماره 455فرعي 
از22 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی 

گیومرث حاجی صدرالدین بموجب ص 496 دفتر 332 تأئید
30- رای شــماره 17162-1399/07/09 هیات دوم خانم زهرا جعفري درچه ء به 
شناسنامه شماره 1439 کدملي 1284657604 صادره اصفهان فرزند سید عبدالرسول 
در سه دانگ مشــاع از   ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت  77.57  مترمربع 
قسمتی از پالک شماره 34  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان   از مالکیت احمد آقائی از سند شماره 22137 مورخ  1343/9/16  دفترخانه 

شماره 5 اصفهان
31- رای شــماره 17161-1399/07/09 هیات دوم آقاي حسن کشاورزیان پور به 
شناسنامه شــماره 1492 کدملي 1285687698 صادره اصفهان  فرزند احمد در سه 
دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت  77.57  مترمربع قسمتی 
از پالک شماره 34  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   
از مالکیت احمد آقائی از سند شماره 22137 مورخ  1343/9/16  دفترخانه شماره 5 

اصفهان
32- رای شــماره 14759-1399/06/19 هیات دوم خانم مکیه سادات بارودکو به 
شناسنامه شــماره 24987 کدملي 1090247745 صادره  عراق فرزند سیدکاظم در  
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 127.11 مترمربع قسمتی از پالک شماره  
653  فرعی از  27  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از 
مالکیت  قلی بابائی بارچانی  از سند شماره  125731  مورخ  1389/12/22دفترخانه 

شماره  10 اصفهان  
33- رای شــماره 15043-1399/06/22 هیات دوم خانم زهرا نادري به شناسنامه 
شماره 202 کدملي 1287986341 صادره اصفهان فرزند جمشید در  سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  288 مترمربع قسمتی از پالک شماره  340  
فرعی از  25  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مقدار 8 
حبه از  مالکیت  متقاضیان و مقدار یک حبه از مالکیت سید محمد طیبا طیبا  از مورد ثبت 

صفحه 60 دفتر  55  امالک  و صفحه 829 دفتر اول و صفحه 827 دفتر اول
34- رای شــماره 15044-1399/06/22 هیات دوم آقاي ســیدعلي طیباطیبا به 
شناسنامه شــماره 321 کدملي 1288840012 صادره اصفهان فرزند سیدمحمد در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  288 مترمربع قسمتی از 
پالک شــماره  340  فرعی از  25  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان   از مقدار 8 حبه از  مالکیت  متقاضیان و مقدار یک حبه از مالکیت سید 
محمد طیبا طیبا  از مورد ثبت صفحه 60 دفتر  55  امالک  و صفحه 829 دفتر اول و 

صفحه 827 دفتر اول
35- رای شــماره 15048-1399/06/22 هیات دوم خانم هدي رضائي سوداني به 
شناسنامه شماره 4734 کدملي 1293173738 صادره  خمینی شهر فرزند محمد در  
سه  دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 207.33  مترمربع قسمتی 
از پالک شماره  2557  فرعی از  6  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از مورد ثبت صفحات 336 و 510  دفاتر 404 و 650  امالک
36- رای شماره 15047-1399/06/22 هیات اول آقاي احمد نصري نصرآبادي به 
شناسنامه شماره 3958 کدملي 1285171101 صادره اصفهان فرزند سیف اله در  سه  
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 207.33 مترمربع قسمتی از 
پالک شماره  2557  فرعی از  6  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مورد ثبت صفحات 336 و 510  دفاتر 404 و 650  امالک
37- رای شــماره 15068-1399/06/23 هیات سوم خانم رضوان دهنوي رناني به 

شناسنامه شــماره 1271288060 کدملي 1271288060 صادره فرزند محمود در 
ششدانگ یکباب کارگاه با قید به اینکه متصالح حق انتفاع از مورد معامله و مصالحه 
فوق را بصورت سکنی و در حق مصالح)حاج محمود دهنوی رنانی فرزند غالمعلی(

مادام الحیاه وی می باشد برای او برقرار نموده و مصالح اقرار به قبض مورد انتفاع نمود، 
به مساحت 865.14 مترمربع پالک شماره فرعي از 31 اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت حسین ابراهیمی بابوکانی فرزند نوروز  و 
رضا ابراهیمی بابوکانی فرزند قربانعلی طی اسناد 9966 مورخ 29/07/1350 و 9997 

موزخ 03/08/1350 تنظیمی دفتر خانه 95 اصفهان
38- رای شماره 15787-1399/06/29 هیات سوم آقای محمدرضا عامری نسب  
به شناسنامه شماره 51111 کدملي 1281608181 صادره اصفهان فرزند عباسعلی 
در تمامت 3.75 دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین محصور و اعیانی احداثی 
به مساحت 265 مترمربع پالک شماره 481 فرعي از 5 اصلي واقع در اصفهان بخش 
14حوزه ثبت ملک غرب اصفهــان بنام متقاضی و محمد رضا عامری طی اســناد 

کاداستری 139820302025005316 و 5319 و 5318  و 19891 و 10673
39- رای شــماره 15550-1399/06/26 هیات سوم خانم مینا فارسي اصفهاني به 
شناسنامه شماره 57591 کدملي 1281003018 صادره  اصفهان فرزند مصطفي در 
دو  دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 206.11 مترمربع پالک 
شماره 28 فرعي از 1 اصلي واقع در اصفهان بخش 14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

مورد ثبت دفاتر امالک الکترونیکی 25007388 و 25007387
40- رای شماره 15549-1399/06/26 هیات ســوم آقاي محمدرضا سیالني به 
شناسنامه شماره 1688 کدملي 1286838967 صادره  اصفهان فرزند محمدمهدي در 
چهار دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 206.11 مترمربع پالک 
شماره 28 فرعي از 1 اصلي واقع در اصفهان بخش 14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

مورد ثبت دفاتر امالک الکترونیکی 25007388 و 25007387
41- رای شماره 15180-1399/06/24 هیات سوم آقاي  ولي اله مرادي به شناسنامه 
شماره 677 کدملي 1159302383 صادره فریدن فرزند درویش در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 345.71 مترمربع پالک شماره 45 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مالک رسمی خلیل سلطانی رنانی 

طبق سند 47691 مورخ 1349/09/29 دفتر خانه 29 اصفهان
42- رای شــماره 12570-1394/04/11 هیات دوم خانم منظر پاک روان لنبانی 
به شناسنامه شــماره 1477  کدملي 1284732304  صادره اصفهان  فرزند نصراله 
ششدانگ ساختمان به مساحت 25/163 مترمربع از پالک شماره 544 فرعی از 25  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازسند 19/9/88-440 

دفتر 371 اصفهان
43- رای شماره 19907-1399/08/07 هیات دوم آقاي احمد صالح عاشق آبادي به 
شناسنامه شماره 21374 کدملي 1292131020 صادره اصفهان فرزند امراله درسه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 196.93مترمربع پالک شماره 
66 اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از سید 

رحیم  حسینی ثبت در صفحه 69 دفتر 150تأئید
44- رای شماره 19908-1399/08/07 هیات دوم آقاي محسن صالح عاشق آبادي 
به شناسنامه شماره 120 کدملي 1290837899 صادره اصفهان فرزند امراله درسه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 196.93مترمربع پالک شماره 
66 اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از سید 

رحیم  حسینی ثبت در صفحه 69 دفتر 150تأئید
45- رای شماره 19934-1399/08/07 هیات دوم آقاي احمد نصراللهي به شناسنامه 
شماره 59 کدملي 5759791338 صادره فرزند یداله در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب ساختمان  به مساحت 176.90مترمربع پالک شماره 68 اصلي واقع در اصفهان 
بخش حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از مهدی کریمی بهرام ابادی صفحه 

205 دفتر 199تأئید
46- رای شماره 19935-1399/08/07 هیات دوم آقاي حسن نصراللهي رزوهء به 
شناسنامه شماره 109 کدملي 5759724770 صادره فرزند یداله در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 176.90مترمربع پالک شماره 68 اصلي 
 واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از مهدی کریمی

 بهرام ابادی صفحه 205 دفتر 199تأئید
47- رای شــماره 19740-1399/08/06 هیات دوم آقاي حسن صادقي برزاني به 
شناسنامه شماره 25 کدملي 1290263809 صادره فرزند حسین در ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 119.10مترمربع پالک شــماره4065 فرعي از16 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از سهم االرث رضا 

ماهرانی برزانی ورثه مرحوم صاحب جان ماهرانی برزانی طبق اظهارنامه ثبتی  تأئید
48- رای شماره 17859-1399/07/14 هیات اول آقاي ناصر مزروعي سبداني به 
شناسنامه شماره 412 کدملي 1284559734 صادره اصفهان فرزند جواد در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 248.45 مترمربع قسمتی از پالک شماره 32 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت رضا مزروعی سبدانی  

از سند شماره 48706  مورخ  1350/2/22  دفترخانه شماره  29  اصفهان  
49- رای شــماره 19896-1399/08/07 خانم بتول عسگري برزاني به شناسنامه 
 شــماره 12 کدملي 1290198748 صــادره اصفهان فرزند محمد در ســه دانگ

 مشاع از /ششدانگ یکباب ساختمان  به مســاحت 135.85 مترمربع پالک شماره 
784فرعي از 16اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ثبت در 

صفحه 130و 303 دفتر 334و651تأئید
50- رای شماره 19897-1399/08/07 هیات دوم آقاي حسین عسگري برزاني به 
شناسنامه شماره 71 کدملي 1290111405 صادره خمیني شهر فرزند عباس در سه 
دانگ مشاع از /ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 135.85 مترمربع پالک شماره 
784فرعي از 16اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ثبت در 

صفحه 130و 303 دفتر 334و651تأئید
51- رای شماره 19936-1399/08/07 هیات دوم آقاي عباس خدایي علي آبادی به 
شناسنامه شماره 735 کدملي 1285911644 صادره فرزند حسین علي در /ششدانگ 
یکباب ساختمان  به مساحت 68.05مترمربع پالک شماره131 فرعي از13 اصلي واقع 
در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از کریم جان نثاری الدانی 

سند 9276 مورخ 35/12/4 دفترخانه 5 اصفهان تأئید
52- رای شماره 19622-1399/08/05 هیات دوم آقاي قدیر علي سلیمي بابوکاني 
به شناسنامه شماره 5 کدملي 1290140170 صادره خمیني شهر فرزند رجبعلي در 
ششدانگ یکباب  ســاختمان . به مســاحت 119.80 مترمربع پالک 31 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه به صورت عادی از 

رجبعلی سلیمی سند 10003 مورخ 3/8/50 دفتر خانه 95 اصفهان تأئید
53- رای شــماره 17861-1399/07/14 هیات اول خانــم فاطمه عبدالرضائي به 
شناســنامه شــماره 38 کدملي 1092017704 صادره نجف آباد فرزند قاسمعلي در  
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 100.80 مترمربع قسمتی از پالک شماره 67  
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت  تقی جاللی 

عاشق آبادی  از سند شماره 89325  مورخ  1351/11/1  دفترخانه شماره  2  اصفهان
54- رای شماره 19631-1399/08/05 هیات دوم آقاي یونس ابراهیمي به شناسنامه 
شــماره 3722 کدملي 3579606654 صادره بندر دیر فرزند سلمان در /ششدانگ 
یکباب  ساختمان  به مساحت 124.05مترمربع پالک شماره 28 اصلي واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از محمد ابراهیمی صفحه 268 

الی 271 دفتر 54  تأئید
55- رای شماره 19754-1399/06/06 هیات دوم آقاي سعید بابایي به شناسنامه 
شــماره 1272093395 کدملي 1272093395 صادره فرزند قربانعلي در ششدانگ 
یکباب ساختمان  به مساحت 148.56مترمربع پالک شماره 68 اصلي واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از مصطفی شیخ زین الدین سند 

64497 مورخ 36/6/26 دفترخانه 6 اصفهان
56- رای شــماره 16234-1399/07/01 هیات اول آقاي جواد کاظمي جروکاني 
به شناسنامه شــماره 18 کدملي 1290316031 صادره اصفهان فرزند صفرعلي در  
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 268.66 مترمربع قسمتی از پالک شماره 44 

اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت حاجی باقر 
کاظمی  از سند شماره 46918 مورخ 1349/1/16 دفترخانه شماره 29  اصفهان از مورد 

ثبت صفحات 243 الی 268 دفتر  238  امالک
57- رای شــماره 17715-1399/07/13 هیات اول  خانم پري حقیقي سبداني به 
شناسنامه شماره 34 کدملي 1239534485 صادره اصفهان فرزند رحیم در  ششدانگ 
یک باب ســاختمان  به مساحت 263.85 مترمربع پالک شــماره 28 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالکیت رضا رضائی از ســند 
36155 مورخ 1347/8/20دفترخانه 86 اصفهان مورد ثبت صفحات 268 الی 271 

دفتر 54 امالک
58- رای شــماره 16851-1399/07/06 هیات اول خانم منصــوره علي آقائي به 
شناســنامه شــماره 2759 کدملي 1284968138 صادره اصفهان  فرزند حسن در  
ششدانگ یک باب مغازه  به مساحت 35.60 مترمربع پالک شماره 34  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت حسن علی آقائی سودانی 

از سند 48458 مورخ 1358/2/18 دفترخانه 34 اصفهان را تأئید
59- رای شماره 15556-1399/06/27 هیات اول  آقاي پرویز کریمي به شناسنامه 
شماره 188 کدملي 5559226483 صادره فارسان فرزند پیرعلي در ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت  91.80 مترمربع قســمتی از پالک شماره 67  اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت رضا ابراهیمی فرزند 

حسین  از سند شماره 84510  مورخ  1350/9/24 دفترخانه شماره  2  اصفهان  
60- رای شماره 17858-1399/07/14 هیات اول شرکت تعاونی درب و پنجره سازان 
رهنان به شماره ثبت 2669 ثبت شرکتهای اصفهان  و شناسه ملي 10260226099 در  
ششدانگ یک باب  انبار آهن آالت  به مساحت 443 مترمربع قسمتی از پالک شماره 
413 فرعی از 19 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان     از 

مورد ثبت صفحه 485 دفتر 80  امالک
61- رای شــماره 15040-1399/06/22 هیات اول آقاي  اســماعیل بهرامیان به 
شناسنامه شماره 256 کدملي 1290661863 صادره اصفهان فرزند جعفر در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت  140.39 مترمربع قسمتی از پالک شماره 32  اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت رضا مزروعی سبدانی  

از سند شماره 54450 مورخ  1351/3/17  دفترخانه شماره  29  اصفهان
62- رای شــماره 16235-1399/07/01 هیات اول آقاي علیرضا یوســف زاده به 
شناسنامه شماره 78 کدملي 4622944952 صادره داران فرزند یوسف در  ششدانگ 
یک باب ساختمان به مســاحت 208.56 مترمربع قسمتی از پالک شماره 45 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت حسن آقابابائی 

خوزانی  از سند شماره 24100 مورخ  1341/12/12  دفترخانه شماره  29  اصفهان
63- رای شماره 15226-1399/06/24 هیات اول آقاي حمید شاهین فر به شناسنامه 
شماره 52216 کدملي 1280945982 صادره اصفهان فرزند حسین در  ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 117.29 مترمربع قسمتی از پالک شماره 28  اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت نوروز زارع بهرام آبادی  
از سند شماره 36437 مورخ  1347/8/20  دفترخانه شماره  86  اصفهان از مورد ثبت 

صفحات 268 الی 271 دفتر 54  امالک
64-  رای شماره 16240-1399/07/01 هیات اول  آقاي عبداله رمضاني به شناسنامه 
شماره 21 کدملي 1290245584 صادره اصفهان فرزند کریم در  دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 439.49 مترمربع قسمتی از پالک شماره 57 
فرعی از 40 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت 
کریم رمضانی  از سند شماره 3670 مورخ 1343/12/16  دفترخانه شماره 83  اصفهان
65- رای شماره 16241-1399/07/02 هیات اول  خانم زهرا رمضاني لمجیري به 
شناسنامه شماره 2 کدملي 1290197083 صادره اصفهان فرزند کریم در  20.5 حبه 
مشاع از 72 حبه  ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی و تجاری  به مساحت 160  
مترمربع قسمتی از پالک شــماره 57 فرعی از 40 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت کریم رمضانی  از سند شماره 3670 مورخ 

1343/12/16  دفترخانه شماره 83  اصفهان
66- رای شماره 16242-1399/07/02 هیات اول  آقاي عبداله رمضاني به شناسنامه 
شماره 21 کدملي 1290245584 صادره اصفهان فرزند کریم در  39.5 حبه مشاع از 
72 حبه  ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی و تجاری  به مساحت 160  مترمربع 
قسمتی از پالک شماره 57 فرعی از 40 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان   از مالکیت کریم رمضانی  از سند شماره 3670 مورخ 1343/12/16  

دفترخانه شماره 83  اصفهان
67- رای شماره 15555-1399/06/27 هیات اول خانم صدیقه برندگي به شناسنامه 
شماره 3868 کدملي 1282999435 صادره اصفهان   فرزند احمد در  ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 61.27 مترمربع قسمتی از پالک شماره 509 فرعی از 19 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت نرگس 

رفیعی  از مورد ثبت صفحات 251 و 255 دفتر  79  امالک
68- رای شــماره 14752-1399/06/19 هیــات اول خانم عــزت نصرآزاداني به 
شناسنامه شماره 11 کدملي 1290082278 صادره اصفهان فرزند اسمعیل در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 205.50 مترمربع قسمتی از پالک شماره 314 فرعی از 7 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مورد ثبت صفحات  

322 و 319 دفتر 1017 امالک
69- رای شماره 14751-1399/06/19 هیات اول آقاي رضا نوروزي رسول آباد به 
شناسنامه شماره 78 کدملي 1249475317 صادره نائین فرزند حسین در  ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 296.19 مترمربع قسمتی از پالک شماره 32  اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهــان   از مالکیت بی بی خانم  

رحیمی سبدانی  از سند شماره 6240  مورخ 1312/9/20 دفترخانه شماره  3  اصفهان
70- رای شماره 14754-1399/06/19 هیات اول  آقاي رمضانعلي قلعهءرناني به شناسنامه 
شماره 136 کدملي 1289882215 صادره اصفهان فرزند حســن در  ششدانگ یک باب  
کارگاه  به مساحت  135.02 مترمربع قسمتی از پالک شماره 3163 فرعی از  18  اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت عباس علیجانی رنانی  از سند 

شماره  10274  مورخ 1313/12/6  دفترخانه شماره  3  اصفهان
71- رای شماره 14755-1399/06/19 هیات اول قاي رمضانعلي قلعهءرناني به شناسنامه 
شــماره 136 کدملي 1289882215 صادره اصفهان فرزند حســن در ششدانگ یک باب   
ساختمان   به مساحت129.76 مترمربع قسمتی از پالک شماره 3163 فرعی از  18  اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت عباس علیجانی رنانی  

از سند شماره  10274  مورخ 1313/12/6   دفترخانه شماره  3  اصفهان
72- رای شماره 15183-1399/06/24 هیات سوم آقاي  روح اله مرادي به شناسنامه شماره 
701 کدملي 1159302871 صادره فریدن فرزند درویش در ســه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 345.71 مترمربع پالک شماره 45 اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مالک رسمی خلیل سلطانی رنانی طبق سند 47691 مورخ 

1349/09/29 دفتر خانه 29 اصفهان
73- رای شماره 13198-1399/06/05 هیات دوم آقاي حسین نصرآزاداني به شناسنامه 
شــماره 40 کدملي 1289932743 صادره اصفهان فرزند عباس در ششــدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 186.98 مترمربع قسمتی از پالک شماره 170 فرعی از 7 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان    از مورد ثبت صفحه 189 دفتر 17 امالک

74- رای شماره 13248-1399/05/06 هیات دوم خانم زهره احمدي به شناسنامه شماره 
2739 کدملي 6219289201 صادره فریدن فرزند محمد در  ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 120 مترمربع قسمتی از پالک شماره 327 فرعی از 40 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت وراث مرحوم عصمت الحاجیه آقاقزوینی   

طبق اظهارنامه  
75- رای شماره 18965-1399/07/27 هیات دوم آقاي علیرضا باغبان بصیر به شناسنامه 
شماره 48984 کدملي 1280378751 صادره اصفهان فرزند رضا در ششدانگ یکباب گاراژ 
به مساحت 250.20مترمربع پالک شماره4558 فرعي از26 اصلي واقع در اصفهان بخش 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواســطه به صورت عادی از اکبر و زینت کلینی صفحه 

23و21 دفتر 691تأئید
ادامه در صفحه 5



76- رای شماره 19895-1399/08/07 هيات دوم آقاي عليرضا زارع به شناسنامه شماره 
837 كدملي 1285494180 صادره فرزند محمد در ششــدانگ یکباب مغازه  به مساحت 
32.02مترمربع پالك شماره 452فرعي از35 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت 
ملك غرب اصفهان مع الواسطه از محمود نيلی احمد ابادی تقسيم نامه 6416 مورخ 31/8/17 

دفترخانه 65 اصفهان تأئيد
77- رای شــماره 16137-1399/06/31 هيات اول آقاي محمــود صفري لمجيري به 
شناسنامه شماره 415 كدملي 1283463342 صادره اصفهان فرزند محمد )با توجه به فوت 
متقاضی سند بنام وراث صادر می شود ( در سه دانگ مشاع از ششدانگ یك باب ساختمان به 
مساحت 310.80 مترمربع قسمتی از پالك شماره 537 فرعی از 40 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان   از مالکيــت  محمد صفری   از مورد ثبت صفحه  

245 دفتر  471  امالك
78- رای شــماره 16138-1399/06/31 هيات اول آقاي مهــدي صفري لمجيري به 
شناسنامه شــماره 466 كدملي 1283462761 صادره اصفهان فرزند محمد  در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت 310.80 مترمربع قسمتی از پالك شماره 
537 فرعی از 40 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان   از مالکيت  

محمد صفری   از مورد ثبت صفحه  245 دفتر  471  امالك
79- رای شماره 15553-1399/06/27 هيات اول  آقاي عين اهلل كامکار به شناسنامه شماره 
3 كدملي 6329864004 صادره مال خليفه  فرزند سيف اهلل در  ششدانگ یك باب ساختمان 
به مساحت 112.45  مترمربع قسمتی از پالك شماره  674 فرعی از 14 اصلی واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان  از مورد ثبت صفحه 54 دفتر 162  امالك
80- رای شــماره 15552-1399/06/27 هيات اول آقاي  مجيد نادري بني به شناسنامه 
شــماره 1251 كدملي 1285090810 صادره اصفهان فرزند حيدر در ششدانگ یك باب 
ساختمان به مساحت 167.11 مترمربع قسمتی از پالك شماره 420 فرعی از 16 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان  از سند شماره 18171 مورخ 1394/12/2 

دفترخانه شماره 160 اصفهان
81- رای شــماره 18881-1399/07/23 هيات دوم آقاي علي فاضلي ورزنه به شناسنامه 
شماره 83 كدملي 5659832407 صادره اصفهان فرزند حسينعلي در  ششدانگ یك باب 
ساختمان به مساحت 238.45 مترمربع قسمتی از پالك شماره 31 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان   از مالکيت ابوالقاسم ابراهيمی از سند شماره 10009 

مورخ  1350/8/3  دفترخانه شماره  95  اصفهان
82- رای شماره 18882-1399/07/23 هيات دوم آقاي محمد سليماني دهنوي به شناسنامه 
شــماره 512 كدملي 1141894475 صادره اصفهان فرزند حسين در  ششدانگ یك باب 
ساختمان به مساحت 107.31 مترمربع قسمتی از پالك شماره 66 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان   از مالکيت احمد ذوالفقاری  از سند شماره 6046 

مورخ  50/6/7 دفترخانه شماره 103 اصفهان از مورد ثبت صفحه 480  دفتر 149  امالك
83- رای شــماره 20601-1399/08/17 هيات چهارم آقاي مهــدي فرقاني تهراني به 
شناسنامه شماره 18168 كدملي 1292335165 صادره اصفهان فرزند مسيب در /ششدانگ 
یکباب ساختمان  به مساحت 38.87 مترمربع پالك شماره 747فرعي از16 اصلي واقع در 
اصفهان بخش حوزه ثبت ملك غرب اصفهان مع الواسطه از عبدا... صادقی برزانی محمد 
صادقی برزانی فرزندان احمد به موجب سند 38249 مورخ 70/8/23 دفترخانه 64 اصفهان 

تأئيد
84- رای شماره 20118-1399/08/10 هيات چهارم خانم زهره فروتن زاده به شناسنامه 
شماره 21054 كدملي 1140210092 صادره خميني شهر فرزند خداداد در ششدانگ یکباب 
ساختمان  به مساحت 133.9 مترمربع پالك شماره327 فرعي از 40 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از مالك رســمی طبق اظهار نامه ثبتی مالکيت 

عصمت الحاجيه آقا قزوینی
85- رای شماره 20878-1399/08/18 هيات چهارم خانم الهه مهدوري به شناسنامه شماره 
76252 كدملي 1281856584 صادره فرزند حسينعلي در /ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 63.80مترمربع پالك شــماره 67 اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملك 
غرب اصفهان  مع الواسطه از رضا فانی فرزند محمد سند 25925 مورخ 69/3/12 دفترخانه 

91 اصفهان تأئيد
86- رای شماره 19037-1399/07/28 هيات سوم قاي محسن خودسياني به شناسنامه 
شماره 3745 كدملي 1285069595 صادره اصفهان فرزند فتحعلي در ششدانگ ساختمان 
به مساحت 176.63مترمربع پالك شماره241 فرعي از27 اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه 

ثبت ملك غرب اصفهان به موجب به سند 14039 مورخ 94/7/4 دفترخانه 302 اصفهان
87- رای شماره 21317-1399/08/21 هيات چهارم خانم مریم عمادي به شناسنامه شماره 
73 كدملي 1219394955 صادره گلپایگان فرزند یداله در  ششدانگ یك باب ساختمان به 
مساحت 111.50 مترمربع قسمتی از پالك شماره 67  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملك غرب اصفهان   از مالکيت حسين حيدری عاشق آبادی  از سند شماره 6893 مورخ 

1329/7/13 دفترخانه شماره 29 اصفهان
88- رای شــماره 18730-1399/07/22 هيات چهارم  آقاي  سيدمحمد حسيني عاشق 
ابادي به شناسنامه شــماره 235 كدملي 0041263431 صادره تهران فرزند سيدعلي در 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 160.75 مترمربع پالك  66 اصلي واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از مالك رســمی سيد محمدحسينی عاشق ابادی 

فرزند سيد حيدر
89- رای شــماره 17694-1399/07/13 هيات چهارم آقاي محمد ابراهيمي افاراني به 
شناسنامه شماره 1270746200 كدملي 1270746200 صادره اصفهان فرزند باقر تمامت 
دو دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 180.481 مترمربع پالك 28 اصلي 
واقع در اصفهان بخش14حوزه ثبت ملك غرب اصفهان مالك رسمی آقای حاج عبداله امينی 

فرزند غالم در صفحات 268و 271 دفتر 54 امالك
90- رای شماره 17695-1399/07/13 هيات چهارم  آقاي محمدرضا باقيات اصفهاني به 
شناسنامه شماره 460 كدملي 1285135415 صادره اصفهان فرزند رضا  تمامت دو دانگ 
مشاع از  ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 180.481 مترمربع پالك 28 اصلي واقع در 
اصفهان بخش14حوزه ثبت ملك غرب اصفهان مالك رسمی آقای حاج عبداله امينی فرزند 

غالم در صفحات 268و 271 دفتر 54 امالك
91- رای شماره 17696-1399/07/13 هيات چهارم خانم زهرا مغرور زفره به شناسنامه 
شــماره 66 كدملي 1289286175 صادره اصفهان  فرزند حسن تمامت دو دانگ مشاع از  
ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 180.481 مترمربع پالك 28 اصلي واقع در اصفهان 
بخش14حوزه ثبت ملك غرب اصفهان مالك رسمی آقای حاج عبداله امينی فرزند غالم در 

صفحات 268و 271 دفتر 54 امالك
92- رای شــماره 16201-1399/07/01 هيات چهارم آقاي  محمــد جواني جاواني به 
شناسنامه شــماره 966 كدملي 1284593304 صادره اصفهان فرزند عباس در ششدانگ 
یکباب ساختمان  به مساحت 212.61 مترمربع پالك شماره 590 فرعي از25  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان مالك رسمی علی شاهين فرزند محمد طی 

سند انتقالی 28566 مورخ 1334/04/28 دفتر 19اصفهان
93- رای شــماره 19041-1399/07/28 هيات چهارم خانم نجمه تيموري جروكاني به 
شناسنامه شــماره 2335 كدملي 1142411291 صادره اصفهان فرزند لطفعلي ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 265.30مترمربع پالك شماره 44 اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه 
ثبت ملك غرب اصفهان مع الواسطه از عباس تيموری صفحه 243 الی 264 دفتر 238تأئيد

94- رای شــماره 16190-1399/07/01 هيات چهارم خانم فریبا قاري زاده به شناسنامه 
شماره 63036 كدملي 1281727717 صادره اصفهان فرزند حسين در ششدانگ ساختمان 
به مساحت 323.50 مترمربع پالك شماره 153 فرعي از 1 اصلي واقع در اصفهان بخش14 

حوزه ثبت ملك غرب اصفهان مورد ثبت در صفحه 326 دفتر 763 امالك
95- رای شماره 14750-1399/06/19 هيات چهارم آقاي  محسن عليجاني به شناسنامه 
شماره 13466 كدملي 1283245019 صادره اصفهان فرزند احمدرضا در ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 177.50 مترمربع پالك شماره 2857 و 2858  فرعي از  18 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از مالکيت متقاضی بموجب سند انتقالی 
97942 مــورخ 1398/02/02 دفتر خانه 112 اصفهان مربوط بــه پالك 2858 فرعی واز 

مالکيت غالمعلی سهرابی رنانی طبق اظهارنامه ثبتی مربوط به پالك 18/2858
96- رای شماره 22543-1399/09/02 هيات اول  آقاي جواد حبيبي به شناسنامه شماره 0 
كدملي 1272995518 صادره فرزند محمدعلي در ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 
61.73مترمربع پالك شماره 121/2فرعي از25 اصلي كه به پالك 25/3102 تبدیل شده 

است واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملك غرب اصفهان مع الواسطه از علی حبيبی جونی 
فرزند محمود سند 10255 مورخ 61/8/20 دفترخانه 94 اصفهان

97- رای شــماره 22533-1399/09/02 هيات اول آقاي رضا جان نثاري به شناســنامه 
شماره 3673 كدملي 1293163120 صادره فرزند اكبر درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
ساختمان  به مساحت 460.96مترمربع پالك شماره 445فرعي از 13 اصلي واقع در اصفهان 
بخش حوزه ثبت ملك غرب اصفهان مع الواسطه علی و شاه بيگم  جان نثاری الدانی فرزندان 

حسين صفحه 210 دفتر 24تأئيد
98- رای شــماره 22532-1399/09/02 هيات اول  آقاي ذكریا جــان نثاري الداني به 
شناسنامه شــماره 804 كدملي 1290828903 صادره فرزند مهدي درسه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 460.96مترمربع پالك شماره 445فرعي از 13 اصلي 
واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملك غرب اصفهان مع الواسطه علی و شاه بيگم  جان نثاری 

الدانی فرزندان حسين صفحه 210 دفتر 24تأئيد
99- رای شماره 22554-1399/09/02 هيات اول آقاي جواد حبيبي به شناسنامه شماره 0 
كدملي 1272995518 صادره فرزند محمدعلي در ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 
210.15مترمربع پالك شماره 965 فرعي از 16 اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملك 
غرب اصفهان مع الواسطه از خانم بنی صادقی  جونی فرزند مهدی قلی خان ثبت در صفحه 70 

دفتر 388 و یدا... حيدری جونی فرزند نصرا.... صفحه 534 دفتر 65تأئيد
100- رای شماره 22552-1399/09/02 هيات اول آقاي اكبر جان نثاري الدان به شناسنامه 
شماره 0 كدملي 1283449617 صادره فرزند یداله در ششدانگ یکباب ساختمان . به مساحت 
445.05مترمربع پالك شماره 412 فرعي از 25 اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملك 

غرب اصفهان در صفحه 253 دفتر 192 به نام مالك تأئيد
101- رای شماره22551-1399/09/02 هيات اول  آقاي محسن جان نثاري به شناسنامه 
شماره 18545 كدملي 1283456834 صادره اصفهان فرزند قاسمعلي در /ششدانگ یکباب 
كارگاه  به مساحت 308.91مترمربع پالك شــماره 71 فرعي از 35 اصلي واقع در اصفهان 
بخش حوزه ثبت ملك غرب اصفهان مع الواسطه از حاج محمد نيلی احمد ابادی فرزند حاج 

عبدالرسول صفحه 205 دفتر 74تأئيد
102- رای شماره22545-1399/09/02 هيات اول  آقاي مجتبي رضواني قهریزجاني به 
شناسنامه شماره 36 كدملي 5499795843 صادره فرزند اكبر در ششدانگ یکباب ساختمان  
به مساحت 202.50مترمربع پالك شــماره 66 فرعي از 13 اصلي واقع در اصفهان بخش 
حوزه ثبت ملك غرب اصفهان مع الواسطه از عباس جان نثاری الدانی فرزند حسين و پری 
ابوطالبيان  اليادرانی فرزند حسين سند 5779 مورخ 31/2/14 دفترخانه 30 اصفهان و 33309 

مورخ 54/4/30 دفترخانه 77 اصفهان  تأئيد
103- رای شماره20752-1399/08/18 هيات دوم آقاي اصغر مصباح نژاد به شناسنامه 
شــماره 73 كدملي 1290232768 صادره اصفهان فرزند مصطفي در یك  دانگ مشاع از 
ششدانگ یك باب ساختمان  به مســاحت 212.25 مترمربع پالك شماره 54 فرعي از 5 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان مورد ثبت  سامانه و دفاتر 

الکترونيکی 25016686 و 25001441 و 25016685
104- رای شــماره20751-1399/08/18 هيات  دوم آقاي رضا مصباح نژاد به شناسنامه 
شــماره 122 كدملي 1290081840 صادره اصفهان فرزند مصطفي در  سه   دانگ مشاع 
از ششدانگ یك باب ساختمان  به مســاحت 212.25 مترمربع پالك شماره 54 فرعي از 5 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان مورد ثبت  سامانه و دفاتر 

الکترونيکی 25016686 و 25001441 و 25016685
105- رای شماره20750-1399/08/18 هيات دوم خانم صدیقه نصراصفهاني به شناسنامه 
شماره 608 كدملي 1284743934 صادره اصفهان فرزند محمدعلي در دو   دانگ مشاع از 
ششدانگ یك باب ساختمان  به مســاحت 212.25 مترمربع پالك شماره 54 فرعي از 5 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان مورد ثبت  سامانه و دفاتر 

الکترونيکی 25016686 و 25001441 و 25016685
106- رای شماره22544-1399/09/02 هيات اول آقاي جواد حبيبي به شناسنامه شماره 
0 كدملي 1272995518 صادره فرزند محمدعلي در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
72.66مترمربع پالك شــماره 121/2فرعي از 25 اصلي كه در اجرای استاندارد سازی به 

پالك 25/3102 تبدیل گردیدواقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملك غرب اصفهان تأئيد
107- رای شــماره22526-1399/09/02 هيات اول خانم فریبا رشــيدي به شناسنامه 
شــماره 1575 كدملي 1754491553 صادره اهواز فرزند هدایت اله در ســه دانگ  مشاع 
از ششدانگ یکباب ساختمان  به مســاحت 216.32 مترمربع پالك شــماره 740فرعي 
از5 اصلي واقــع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملك غرب اصفهــان در صفحه الکترونيك 

139820302025018891و139820302025018892تأئيد
108- رای شــماره22524-1399/09/02 هيات اول آقاي نوید عمراني به شناســنامه 
شــماره 92 كدملي 4622652994 صادره شــهركرد فرزند غالمرضا در سه دانگ  مشاع 
از ششدانگ یکباب ساختمان  به مســاحت 216.32 مترمربع پالك شــماره 740فرعي 
از5 اصلي واقــع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملك غرب اصفهــان در صفحه الکترونيك 

139820302025018891و139820302025018892تأئيد
109- رای شماره18803-1398/12/01 هيات سوم آقاي حسين تقي یاررناني به شناسنامه 
شــماره 5598 كدملي 1293182370 صادره فرزند احمدرضا در ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 163.96 مترمربع پالك شماره 3861فرعي از18 اصلي واقع در اصفهان بخش14 
حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از مالك رسمی علی نوروزی رنانی بموجب سند 66890 مورخ 

47/3/12 دفتر 7تأئيد
110- رای شماره22959-1399/09/11 هيات سوم  خانم زهرا سليمي به شناسنامه شماره 
6 كدملي 1290263329 صادره اصفهان فرزند كریم در  ششدانگ یك باب ساختمان به 
مساحت 194.33 مترمربع قسمتی از پالك شماره 31 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملك غرب اصفهان    از مالکيت حســن ابراهيمی بابوكانی  از سند شماره 9963 مورخ 

1350/7/29 دفترخانه شماره 95  اصفهان
111- رای شماره 20542-1399/08/15 هيات سوم خانم زهرا رضائي برزاني به شناسنامه 
شماره 2562 كدملي 1282996479 صادره فرزند باقر در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
190.77 مترمربع پالك شــماره1194 فرعي از16 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه 
ثبت ملك غرب اصفهان از مالك رسمی عباس رضایی برزانی بموجب سند 14818 مورخ 

16/2/25 دفتر 6 تأئيد
112- رای شماره22958-1399/09/11 هيات سوم آقاي سيد رسول موسوي بابوكاني به 
شناسنامه شماره 538 كدملي 1282962977 صادره اصفهان فرزند سيد محمد در  ششدانگ 
یك باب ساختمان تجاری و مسکونی  به مساحت 215.23 مترمربع قسمتی از پالك شماره 
31 اصلی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان   از مالکيت حســن 

ابراهيمی بابوكانی  از سند شماره 9963 مورخ 1350/7/29 دفترخانه شماره 95  اصفهان
113- رای شماره18703-1399/07/22 هيات سوم آقاي اميد نصيري داراني به شناسنامه 
شــماره 1150010088 كدملي 1150010088 صادره فریدن فرزند نادعلي به نسبت سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 298.76 مترمربع پالك شماره 1296 
فرعي از 15  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از مالك رسمی 

رمضان جانثاری الدانی
114- رای شــماره18704-1399/07/22 هيات ســوم  آقاي كيوان نصيــري داراني به 
شناسنامه شــماره 1150134089 كدملي 1150134089 صادره فریدن فرزند نادعلي  به 
نسبت سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 298.76 مترمربع پالك 
شماره 1296 فرعي از 15  اصلي واقع در اصفهان بخش 13حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از 

مالك رسمی رمضان جانثاری الدانی
115- رای شماره 17820-1399/07/14 هيات سوم  آقاي رضا كاظمي زهراني به شناسنامه 
شماره 858 كدملي 1283257750 صادره اصفهان  فرزند علي در ششدانگ قسمتی از یکباب 
مغازه به مساحت 31.83 مترمربع پالك شماره 31 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملك غرب اصفهان مالك رسمی اقایان ابوالقاسم و احمد سليمی بابوكانی طبق سند انتقالی 

2093 مورخ 1324/03/22 دفتر 65 اصفهان
116- رای شماره18536-1399/07/22 هيات ســوم آقاي عباس سلطاني كوهانستاني 
به شناسنامه شماره 1990 كدملي 1283400928 صادره اصفهان فرزند حسن دردو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکدرب باغ به مساحت 254.78 مترمربع پالك شماره 559  فرعي از 14  
اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان  را از مالك رسمی باقر كامران 

كوهانستانی  طبق اظهار نامه ثبتی
117- رای شماره18996-1399/07/27 هيات سوم خانم زهره سلطاني كوهانستاني به 

شناسنامه شماره 1078 كدملي 1283399806 صادره فرزند حســن دردو دانگ مشاع از 
ششدانگ یکدرب باغ به مساحت 254.78 مترمربع پالك شماره 559  فرعي از 14  اصلي 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان  را از مالك رســمی باقر كامران 

كوهانستانی  طبق اظهار نامه ثبتی
118- رای شماره18999-1399/07/27 هيات سوم آقاي عبدالرسول سلطاني كوهانستاني 
به شناسنامه شماره 1079 كدملي 1283399822 صادره فرزند حسن دردو دانگ مشاع از 
ششدانگ یکدرب باغ به مساحت 254.78 مترمربع پالك شماره 559  فرعي از 14  اصلي 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان  را از مالك رســمی باقر كامران 

كوهانستانی  طبق اظهار نامه ثبتی
119- رای شماره23462-1399/09/17 هيات اول آقاي محسن جان نثاري به شناسنامه 
شماره 1854 كدملي 1283456834 صادره فرزند قاسمعلي در ششدانگ یکباب ساختمان  به 
مساحت 299.20مترمربع پالك شماره 447فرعي از13 اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه 
ثبت ملك غرب اصفهان مع الواسطه از ورثه نظرعلی جان نثاری الدانی )كریم وصدیقه و 

جميله و خانم ( ثبت در صفحه 512دفتر 25تأئيد
120- رای شماره17676-1399/07/13 هيات چهارم خانم ميترا فروتن نيك به شناسنامه 
شماره 66369 كدملي 1281762113 صادره اصفهان فرزند محمدعلي در ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 522.82 مترمربع پالك شماره 107  فرعي از 9 اصلي واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان طبق سند الکترونيکی 139720302025019500
121- رای شــماره 15805-1399/06/29 هيات چهارم خانم فریبا صابري ميرآبادي به 
شناسنامه شماره 5 كدملي 1091963177 صادره نجف اباد فرزند احمد در ششدانگ یکباب 
ساختمان  به مساحت 105.10 مترمربع پالك شماره218 فرعي از40 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان مالك رسمی رســول كيقبادی طی سند انتقالی 

59189 مورخ 1391/01/28 دفتر خانه 112 اصفهان
122- رای شماره21264-1399/08/20 هيات سوم  آقاي سعيد صباغ رناني به شناسنامه 
شــماره 1745 كدملي 1293143847 صادره اصفهان فرزند محمدرضا نسبت به دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت 224.87 مترمربع پالك شماره فرعي از اصلي 
واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملك غرب اصفهان مع الواسطه از مهدی شيرانی صفحه 

395 دفتر 193تأئيد
123- رای شماره 21265-1399/08/20 هيات سوم آقاي محمد صباغ رناني به شناسنامه 
شماره 440 كدملي 1290742324 صادره فرزند محمدرضا نســبت به دو دانگ مشاع از 
ششــدانگ یکباب مغازه  به مساحت 224.87 مترمربع پالك شــماره فرعي از اصلي واقع 
در اصفهان بخش حوزه ثبت ملك غرب اصفهان مع الواســطه از مهدی شــيرانی صفحه 

395 دفتر 193
124- رای شماره21266-1399/08/20 هيات سوم آقاي حميد صباغ رناني به شناسنامه 
شماره 786 كدملي 1290828725 صادره فرزند محمدرضا نســبت به دو دانگ مشاع از 
ششــدانگ یکباب مغازه  به مساحت 224.87 مترمربع پالك شــماره فرعي از اصلي واقع 
در اصفهان بخش حوزه ثبت ملك غرب اصفهان مع الواســطه از مهدی شــيرانی صفحه 

395 دفتر 193
125- رای شــماره18771-1399/07/22 هيات چهارم آقــاي  مجتبي نصراصفهاني به 
شناسنامه شــماره 1270883526 كدملي 1270883526 صادره اصفهان فرزند اصغر در 
ششدانگ یکباب ساختمان  به مســاحت 169.13 مترمربع پالك شماره 409 فرعي از 15 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملك غرب اصفهان در صفحه 524 دفتر 288 

امالك
126- رای شــماره 23127-1399/09/15 هيات چهارم آقاي احمد مکتوبيان بهارانچي 
به شناسنامه شــماره 25 كدملي 1290097577 صادره اصفهان فرزند علي در  ششدانگ 
قسمتی از  یك باب ساختمان به مساحت 98.91 مترمربع قسمتی از پالك شماره 52 فرعی 
از 9 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان   از مالکيت متقاضی و 
سهم االرث از علی مکتوبيان بهارانچی  ، سند شماره 14064 مورخ 1338/1/24 دفترخانه 
شماره 5 اصفهان  و ســند 73726 مورخ 68/3/2 دفترخانه 5 اصفهان و  سند 70004 مورخ 

1365/5/11 دفترخانه 5 اصفهان
127- رای شــماره 6154-1399/04/14 هيات ســوم  آقاي مجيد هاشمی به شناسنامه 
شماره 1494 كدملي 1159060622 صادره فریدن فرزند غالمرضا ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 128.4 مترمربع قسمتی از پالك شماره فرعی از 34 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازمالك رسمی خداداد رضایی ازسندشماره 59033 مورخ 

4/4/52 دفتر 29 ازموردثبت صفحه 395 دفتر 193. امالك 
128- رای شــماره21163-1399/08/20 هيات چهارم آقاي حميد سليمي به شناسنامه 
شــماره 573 كدملي 1282963309 صادره خميني شــهر فرزند حسن در ششدانگ یك 
باب ساختمان به مساحت 143.80 مترمربع پالك شماره68 اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از مالکيت حســين زارع بهرام آبادی  سند 36097 مورخ 

1350/1/19 دفترخانه 65 اصفهان مورد ثبت صفحه 93 دفتر 48 امالك
129- رای شماره 18387-1399/07/20 هيات ســوم  آقاي  محمدرضا خليلي رناني به 
شناســنامه شــماره 381 كدملي 1290228205 صادره فرزند رحيم در ششدانگ یکباب 
ساختمان به مســاحت 462.43 مترمربع پالك شــماره 3763 فرعي از18  اصلي واقع در 

اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان مالکيت در صفحه 50 دفتر 284 امالك
130- رای شــماره 19038-1399/07/28 هيات چهارم آقاي عبــاس زماني كوجاني به 
شناسنامه شــماره 1273 كدملي 1283384299 صادره خميني شهر فرزند رضا ششدانگ 
ساختمان  به مساحت 239.75مترمربع پالك شماره 68 اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه 
ثبت ملك غرب اصفهان مع الواسطه به صورت عادی از حسين زارع بهرام ابادی صفحه 93 

دفتر48تأئيد
آرای اصالحی

1- رای اصالحی شماره 20319-1399/08/13 هيأت دوم  باتوجه به مفاد گزارش كارشناس 
و با عنایت به اینکه راي هيأت تا كنون اجرا نشــده لذا مفاد راي صادره بدین شرح اصالح 
مي گردد: شــماره پالك مورد تقاضا 3252 اصلی از 18 اصلی می باشد كه در رای شماره 
19781-1398/12/12 هيات دوم آقاي حسين تركي رناني به شناسنامه شماره 240 كدملي 
1290061483 صادره  اصفهان فرزند احمدرضا در سه دانگ مشاع از   ششدانگ یك باب 
ساختمان به مساحت 328.62 مترمربع قسمتی از پالك شماره 3254 فرعی از 18 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان   از مالکيت حسين و مریم تركی رنانی 

و جواهر اكبری  رنانی   از مورد ثبت صفحات 428 و 416 دفتر479  امالك قيد شده است.
2- رای اصالحی شماره 20320-1399/08/13 هيأت دوم باتوجه به مفاد گزارش كارشناس 
و با عنایت به اینکه راي هيأت تا كنون اجرا نشــده لذا مفاد راي صادره بدین شرح اصالح 
مي گردد. شــماره پالك مورد تقاضا 3252 اصلی از 18 اصلی می باشد كه در رای شماره 
19782-1398/12/12 هيات دوم خانم جواهر اكبري رناني به شناسنامه شماره 78 كدملي 
1290130231 صادره  اصفهان فرزند عباسعلي در   سه دانگ مشاع از   ششدانگ یك باب 
ساختمان به مساحت 328.62 مترمربع قسمتی از پالك شماره 3254 فرعی از 18 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان   از مالکيت حسين و مریم تركی رنانی 

و جواهر اكبری  رنانی   از مورد ثبت صفحات 428 و 416 دفتر479  امالك قيد شده است.
3- رای اصالحی شــماره 16247-1399/07/02 هيأت چهارم باتوجــه به مفاد گزارش 
كارشناس و با عنایت به اینکه راي هيأت تا كنون اجرا نشده لذا مفاد راي صادره بدین شرح 
اصالح مي گردد: ششدانگ به مساحت 267.62 متر مربع با حدودات: شماال: در دو قسمت 
بطولهای 12.07 متر دیوار بدیوار پالك 2308 فرعی  و 2.64 متر دیوایســت به گذر شرقا: 
بطول 16.10 متر درب و دیواریست به معبر جنوبا:بطول 15.20 متر درب و دیواریست به معبر 
غربا:در یازده قسمت كه قسمتهای دوم و چهارم و ششم و هشتم و دهم جنوبی است بطولهای 
7.99 متر و 0.10 متر و 2.92 متر و 0.08 متر و 3 متر و 0.07 متر و 2.94 متر و 0.12 متر و 2.95 
متر و 0.10 متر و 0.71 متر  دیوار مشــترك با باقيمانده پالك 365 فرعی كه در رای شماره 
12463-1398/09/10 هيات چهارم آقاي علی گودرزی نصرآبادی به شناسنامه شماره 63 
كدملي 1289931666 صادره اصفهان فرزند رمضان هشت و دو-پنجم سهم مشاع از چهل 
و چهار-پنجم سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 270 مترمربع در قسمتی از پالك 
شماره 1820 فرعی از 5 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان كه 

در صفحات 420 الی 426 و 349 و 352 دفاتر 445 و 809 امالك قيد شده است.
4- رای اصالحی شــماره 16248-1399/07/02 هيأت چهارم باتوجــه به مفاد گزارش 
كارشناس و با عنایت به اینکه راي هيأت تا كنون اجرا نشده لذا مفاد راي صادره بدین شرح 
اصالح مي گردد: ششدانگ به مساحت 267.62 متر مربع با حدودات: شماال: در دو قسمت 

بطولهای 12.07 متر دیوار بدیوار پالك 2308 فرعی  و 2.64 متر دیوایست به گذر 
شرقا: بطول 16.10 متر درب و دیواریست به معبر  جنوبا:بطول 15.20 متر درب و دیواریست 
به معبر غربا:در یازده قسمت كه قسمتهای دوم و چهارم و ششم و هشتم و دهم جنوبی است 
بطولهای 7.99 متر و 0.10 متر و 2.92 متر و 0.08 متر و 3 متر و 0.07 متر و 2.94 متر و 0.12 
متر و 2.95 متر و 0.10 متر و 0.71 متر  دیوار مشترك با باقيمانده پالك 365 فرعی كه در رای 
شماره 12464-1398/09/10 هيات چهارم آقاي رسول گودرزی نصرآبادی به شناسنامه 
شماره 113 كدملي 1290068585 صادره اصفهان فرزند رمضان هفده و دو-پنجم سهم 
مشاع از چهل و چهار-پنجم سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 270 مترمربع در 
قسمتی از پالك شماره 1820 فرعی از 5 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك 
غرب اصفهان كه در صفحات 420 الی 426 و 349 و 352 دفاتــر 445 و 809 امالك قيد 

شده است.
5- رای اصالحی شــماره 16303-1399/07/02 هيأت چهارم باتوجــه به مفاد گزارش 
كارشناس و با عنایت به اینکه راي هيأت تا كنون اجرا نشده لذا مفاد راي صادره بدین شرح 
اصالح مي گردد:. ششدانگ به مساحت 267.62 متر مربع با حدودات: شماال: در دو قسمت 

بطولهای 12.07 متر دیوار بدیوار پالك 2308 فرعی  و 2.64 متر دیوایست به گذر 
شرقا: بطول 16.10 متر درب و دیواریست به معبر جنوبا:بطول 15.20 متر درب و دیواریست 
به معبر غربا:در یازده قسمت كه قسمتهای دوم و چهارم و ششم و هشتم و دهم جنوبی است 
بطولهای 7.99 متر و 0.10 متر و 2.92 متر و 0.08 متر و 3 متر و 0.07 متر و 2.94 متر و 0.12 
متر و 2.95 متر و 0.10 متر و 0.71 متر  دیوار مشــترك با باقيمانده پالك 365 فرعی كه در 
رای شــماره 12465-1398/09/10 هيات چهارم خانم زینت تربتيان به شناسنامه شماره 
559 كدملي 1285537246 صادره اصفهان فرزند سيدمحمود دوازده سهم مشاع از چهل و 
چهار-پنجم سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 270 مترمربع در قسمتی از پالك 
شماره 1820 فرعی از 5 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان كه 
در صفحات 420 الی 426 و 349 و 352 دفاتر 445 و 809 امالك، مالك است قيد شده است.

6- رای اصالحی شــماره 16316-1399/07/02 هيات چهارم ششــدانگ به مساحت 
267.62 متر مربع با حدودات: شماال: در دو قسمت بطولهای 12.07 متر دیوار بدیوار پالك 
2308 فرعی  و 2.64 متر دیوایست به گذر شرقا: بطول 16.10 متر درب و دیواریست به معبر 
جنوبا:بطول 15.20 متر درب و دیواریست به معبر غربا:در یازده قسمت كه قسمتهای دوم 
و چهارم و ششم و هشتم و دهم جنوبی اســت بطولهای 7.99 متر و 0.10 متر و 2.92 متر و 
0.08 متر و 3 متر و 0.07 متر و 2.94 متر و 0.12 متر و 2.95 متر و 0.10 متر و 0.71 متر  دیوار 
مشترك با باقيمانده پالك 365 فرعی كه در رای شماره 12466-1398/09/10 هيات چهارم 
خانم طلعت نصراصفهانی به شناسنامه شماره 48 كدملي 1290108137 صادره اصفهان 
فرزند غالمحسين سه سهم مشاع از چهل و چهار-پنجم سهم ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 270 مترمربع در قسمتی از پالك شماره 1820 فرعی از 5 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان كه در صفحات 420 الی 426 و 349 و 352 دفاتر 

445 و 809 امالك، مالك قيد شده است.
7- رای اصالحی شــماره15786-1399/06/29 هيات سوم ميزان مالکيت : 2.25 دانگ 
مشاع از ششدانگ صحيح می باشد كه در رای شماره 14444-1399/06/17 هيات سوم 
خانم سيمين تاج رادان به شناسنامه شماره 1184 كدملي 1090963777 صادره اصفهان 
فرزند مجيد در ششدانگ یك قطعه زمين محصور و اعيانی احداثی به مساحت 265 مترمربع 
پالك شماره 481 فرعي از 5 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملك غرب اصفهان 
بنام متقاضی و محمد رضا عامری طی اسناد كاداستری 139820302025005316 و 5319 

و 5318  و 19891 و 10673 قيد شده است.
8- رای اصالحی شماره 21753-1399/08/25 هيات سوم شماال.بطول 14.02متر درب 
و دیواریســت به گذرشــرقا.بطول 31.76متر دیواربدیوار خانه باقيمانده 404/18جنوبا.در 
دو قسمت بصورت شکســته اول بطول 43 / .متر دیوار به گذر دوم بطول 12.94متر درب 
ودیواریست به گذرغربا.بطول 27.18متر دیواربدیوار پالك باقيمانده مرقوم كه در رای شماره 
5509-1399/04/02 هيات سوم  آقاي  مرتضي بلوچي به شناسنامه شماره 1155 كدملي 
1290595224 صادره فرزند محمدعلي در ششــدانگ یکباب خانه. به مساحت 356.60 
مترمربع پالك شــماره404 فرعي از18 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك 
غرب اصفهان از مالك رسمی عبدالوهاب مشــایخ طبق سامانه امالك و صفحات 8و280 

دفاتر 501و40 قيد شده است.
9- رای اصالحی شماره 7121-1399/04/19 هيات سوم مستند مالکيت از مالك رسمی 
خداداد رضایی بموجب سند 59033 مورخ 4/4/52 دفتر 29 اصفهان و در ص 395 دفتر 193 
امالك می باشد. حد جنوب:بطول 15.56 متر دیواربدیوار پالك 34 اصلی صحيح است كه در 
رای شماره 7107-1399/04/18 هيات سوم  آقاي مجيد هاشمي به شناسنامه شماره 1494 
كدملي 1159060622 صادره فرزند غالمرضا در ششدانگ ساختمان به مساحت 50/221 
مترمربع پالك شماره 34  اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملك غرب اصفهان تأئيد 
و رأي خود را با حدود ذیل صادرمي نماید .شرقا در دو قسمت كه قسمت اول پخی است بطول 
های 5.65متر و 11.64 متر درب و دیواریســت بکوچه غربا بطول 17.13 متر دیوار بدیوار 

پالك 34 اصلی قيد شده است.
10- رای اصالحی شماره23588-1399/09/18 هيات چهارم ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 189.50 متر مربع شرقا در دو قسمت به طولهای 13.14 و5.42 متر دیوار به دیوار 
پالك 293/7 غربا در دو قسمت به طولهای 4.68و14.59 متر دیوار به دیوار پالك 828/7 
ميباشد كه در رای شــماره 20230-1398/12/21 هيات چهارم خانم منصوره نصرآزاداني 
به شناسنامه شماره 8 كدملي 1293215848 صادره فرزند عبدالرسول در ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 182.58 مترمربع پالك شماره293 فرعي از7 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14حوزه ثبت ملك غرب اصفهان بموجب ص 95 دفتر587 تأئيد و رأي خود را با حدود 
ذیل صادرمي نماید .شماال.بطول 10.02 متر درب و دیواریست بکوچهشرقا.بطول 17.79 
متر دیواربدیوار پالك باقيمانده مرقومجنوبابطول 10.01 متر درب ودیواریست بکوچه غربا.

بطول 18.73 متر دیواربدیوار پالك 828/7 صحيح ميباشد.
11- رای اصالحی شماره 17404-1399/07/10 هيات ســوم مالکين رسمی عبارتند از 
آقایان كربالئی حســين و مشهدی محمد و مشهدی حسن و مشــهدی حيدر و شعبانعلی 
و بانو عفت پناه فاطمه و رمضانعلی همگی عباســی صحيح می باشــد كه در رای شماره 
15039-1398/10/12 هيات ســوم  آقاي غالمعباس عباسی ولدانی به شناسنامه شماره 
17 كدملي 1290053707 صادره اصفهان فرزند رمضان ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
263.23 مترمربع در قسمتی از پالك شماره 414 فرعی از 36 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از مالك رسمی حاج رمضان عباسی. بموجب اظهارنامه 

ثبتی قيد شده است.
12- رای شماره 17403-1399/07/10 هيات سوم مالکين رسمی عبارتند از آقایان كربالئی 
حسين و مشهدی محمد و مشهدی حسن و مشهدی حيدر و شعبانعلی و بانو عفت پناه فاطمه و 
رمضانعلی همگی عباسی صحيح می باشد كه در رای شماره 15040-1398/010/12 هيات 
سوم خانم زهرا عباسی ولدانی به شناسنامه شماره 28 كدملي 1290082146 صادره اصفهان 
فرزند حسين ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 155.11 مترمربع در قسمتی از پالك 
شماره 414 فرعی از 36 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان  از 

مالك رسمی حاج رمضان عباسی بموجب اظهارنامه ثبتی قيد شده است.
13- رای اصالحی شــماره 23661-1399/09/19 هيات ســوم  خانم صدیقه ماراني به 
شناسنامه شماره 730 كدملي 1282754841 صادره فرزند رضا در ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 129.60مترمربع پالك شماره791 فرعي از16 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه 
ثبت ملك غرب اصفهان از مالك رسمی بتول سی منی و عباس ماهرانی فرزند رضا بموجب 
ص175 دفتر 390 و ص187 دفتر 390 تأئيد ميباشد كه در رای 19647-1399/08/05 هيات 
سوم خانم صدیقه ماراني به شناسنامه شماره 730 كدملي 1282754841 صادره فرزند رضا در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 127.20 مترمربع پالك شماره791 فرعي از16 اصلي واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از مالك رسمی بتول سی منی و عباس 

ماهرانی فرزند رضا بموجب ص175 دفتر 390 و ص187 دفتر 390 امده است.
آراء صادره قبلي با رعایت اصالحات فوق قابل اجرا ميباشند.

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

تاریخ انتشار نوبت اول 1399/09/22
تاریخ انتشار نوبت دوم  1399/10/07

م الف: 1058684 ابوالفضل شهریاری نائينی رئيس منطقه ثبت اسناد وامالك غرب 
اصفهان
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میزبانی پرسپولیس از سبزپوشان اصفهانی؛

جدال حساس در سایه کرونا

 سمیه مصور تیم های پرسپولیس تهران و ذوب آهن 
اصفهان در شــرایطی در حســاس ترین 
دیدار هفته ششــم رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور مقابل یکدیگر 
صف آرایی می کنند که صحبت های زیادی درباره لغو این دیدار شنیده 
می شود. سبزپوشان اصفهانی که هفته گذشته در ورزشگاه فوالد شهر 
مقابل تیم شهر خودرو متحمل شکست دو بر صفر شده بودند در حالی 
آماده دیدار با سرخ پوشان تهرانی می شوند که هنوز شرایط کرونایی 
بر این تیم حاکم است و تعدادزیادی از بازیکنان این تیم درگیر بیماری 

کرونا هستند.
 سرخ پوشان به این بازی به چشم یک دیدار تدارکاتی پیش از فینال 
نگاه می کنند؛ اما برای ذوب آهن ســه امتیاز حساس و حیاتی دارد 
تا بتواند خود را از انتهای جدول جدا کنــد. ذوبی ها هنوز در لیگ برتر 
بردی نداشته و بعید اســت بتوانند مقابل قهرمان چهار دوره متوالی 
لیگ برتر هم حرفی برای گفتن داشــته باشند؛ مگر اینکه شاهد خلق 

یک شگفتی باشیم.
رحمان رضایی، ســرمربی ذوب آهن به دلیل صحبــت هایش علیه 
مســئوالن برگزاری مســابقات بعد از شکســت مقابل شــهرخودرو 

تا اطالع ثانوی محروم شــده اســت. پرســپولیس امــا در بهترین 
شــرایط روحــی و روانــی قــرار دارد. ســرخ پوشــان اگــر بتوانند 
پیروز شــوند، با یک بازی کمتــر به صدر می رســند اما تســاوی یا 
 شکســت احتمالی به هیــچ عنوان مطلــوب هــواداران و یحیی گل

 محمدی نیست. 
این در حالی است که مســئوالن ذوب آهن مدعی اند چندین و چند 
بازیکن کرونایی دارند و ممکن اســت این مســابقه به ضرر سالمتی 
بازیکنان پرســپولیس در آســتانه فینال آسیا باشــد! سازمان لیگ، 
برگزاری بــازی  ذوب آهــن مقابل پرســپولیس را منــوط به جواب 
آزمایش های جدید کرده بود. از جمع ۱۶ بازیکن ذوب آهن که تست 
کرونای آنها قبل از بازی با شهر خودرو مثبت شده بود، در تست های 
مجددی که زیرنظر افسران پزشکی ایفمارک انجام شد فقط ۶ بازیکن 
مبتال به کرونا تشخیص داده شــدند و با این حساب ذوب آهن ناچار 
است بدون بازیکنان کرونایی خود برای بازی با پرسپولیس به تهران 
بیاید. شاگردان رحمان رضایی البته دو کرونایی هم دارند که به دلیل 
داشتن عالئم در خانه بستری هستند و تســت ندادند.سرمربی تیم 
فوتبال پرســپولیس در نشســت خبری پیش از بازی پرسپولیس با 

ذوب آهن گفت: در این مســابقه مثل هر بازی دیگر برای کسب سه 
امتیاز می رویم. شــرایط خوبی داریم. از لحاظ روحی و روانی آماده 
انجام بازی خوب هســتیم.یحیی گل محمدی افــزود: مقابل تیمی 
بازی داریم که دوست دارد فوتبال بازی کند و سرعت خوبی دارد. فکر 
می کنم بازی جذابی را شاهد باشــیم. امیدوارم بتوانیم بازی خوبی 
 انجام بدهیم و از موقعیت هایمان اســتفاده کنیــم و در فاز هجومی 

قوی باشیم.
پرســپولیس و ذوب آهن تاکنون ۳۸ بار در تاریخ لیگ برتر به مصاف 
هم رفته اند که در این بین ۱۴ پیروزی سهم پرسپولیس و ۱۲ پیروزی 
سهم ذوب آهن بوده اســت ضمن اینکه ۱۲ دیدار دو تیم نیز با تساوی 
به پایان رسیده است.در مجموع این ۳۸ بازی ۹۹ گل به ثمر رسیده که 
از این تعداد، سهم پرسپولیس ۵۴ گل و سهم ذوب آهن ۴۵ گل بوده 
اســت.پیروزی ۳ بر صفر ذوب آهن برابر پرسپولیس در زمستان ۸۴ 
و پیروزی ۴ بر صفر پرســپولیس برابر ذوب آهن در نیم فصل نخست 
دو فصل قبل بهترین پیروزی های دو تیم در رویارویی های آن ها بوده 
است.دیدار فصل گذشته دو تیم در ورزشگاه آزادی با پیروزی یک بر 

صفر ذوب آهن به پایان رسید.

تا آخر فوتبالم در یونایتد می مانم
مارکوس راشــفورد به صورت تلویحی اعالم کرد می خواهــد تا پایــان دوران فوتبالی اش برای 
منچستریونایتد بازی کند. این ملی پوش انگلیســی می گوید با تیم محبوب دوران کودکی اش 
پیوندی عمیق دارد و نمی تواند زمانی را تصور کند که دیگر نخواهد با پیراهن یونایتد فوتبال بازی 
کند.راشفورد که در مراســم جوایز ورزش بریتانیا که هر ساله برای انتخاب بهترین ورزشکار سال 
اهل این کشــور برگزار می شــود بعد از آنکه رتبه اول را به لوئیس همیلتون، ســتاره فرمول یک 
بریتانیایی واگذار کرد در صحبت های خود گفت: » من هرگز به عبور از منچستریونایتد فکر نکرده 
ام«.ستاره انگلیسی شیاطین سرخ در ادامه گفت: » من از بچگی تصوری به غیر از منچستریونایتد 
نداشتم. نمی توانم تصور کنم که پیراهنی به جز پیراهن یونایتد را بپوشم. ذهنم چنین تصویری را 
نمی پذیرد. فقط می خواهم تا زمانی که اینجا هســتم برای باشگاهم هر چه در توان دارم در طبق 

اخالص بگذارم. امیدوارم این دوران حضور در یونایتد برای من هر چه طوالنی تر باشد«.

»لمپارد« و تایید دوری چند هفته ای 2 ستاره چلسی
چلســی پس از تســاوی برابر کراســنودار در لیگ قهرمانان خود را برای بازی برابــر اورتون در 
لیگ برتر مهیا می کند. دیداری که ســاعت ۲۳.۳0 در ورزشــگاه گودیســون پــارک برگزار می 
شود.چلســی پس از ۱۱ بازی و بــا ۲۲ امتیاز در رده ســوم قــرار دارد و برای تعقیــب تاتنهام و 
لیورپول محکوم به پیروزی اســت.فرانک لمپارد، ســرمربی چلســی در نشســت خبری این 
بازی تایید کرد که کریســتین پولیســیچ ســتاره آمریکایی مشــکلی برای همراهی تیم ندارد 
ولی حکیم زیاش و کالوم هادســن ادودی که گفته می شــد مصدومیت شــان جزئی اســت، 
چند هفته دیگر به دور از میادین خواهند ماند.رســیدن پولیســیچ به بازی بــا اورتون قطعا خبر 
خوبی برای چلســی اســت. این بازیکن به دلیل مصدومیت ها تنها هشــت بار در فصل جاری 
در تمام رقابــت ها به میدان رفتــه و هفته قبل وقتی در بــازی با لیدز به جــای زیاش به میدان 
رفت، بار دیگر مصدوم شــد.لمپارد در مــورد وضعیت مصدمان تیمــش گفت:»حکیم زیاش و 
هادســن اودوی چند هفته دیگر غایب خواهند بود ولی پولیشــیچ که برابر لیدز مشــکل جزئی 
همسترینگ پیدا کرد، مشــکلی برای بازی با اورتون نخواهد داشــت. او تمرین خوبی داشت و 
 در فهرست نهایی قرار می گیرد«.چلسی تقویم شــلوغی را پیش رو دارد و باید در ۱۴ روز ۴ بازی 

برگزار کند.

حمایت رییس سابق رئال از مربی گری »زیدان«
بعد از چند هفته پرفشــار برای زین الدین زیدان و انتشار شایعات متعدد درباره اخراج او از رئال 
مادرید و مطرح شدن نام هایی برای جانشینی او از جمله مائوریسیو پوچتینو حاال به نظر می رسد 
با صعود رئال به مرحله حذفی لیگ قهرمانان از شدت این فشارها کاسته شده است.برای مثال 
رامون کالدرون، رییس ســابق رئال مادرید در این باره صحبت کرده و ضمن اعالم اینکه در حال 
حاضر زیر سوال بردن زیدان بی مورد است به خبرنگاران گفت معتقد نیست که پوچتینو هدایت 
رئال مادرید را به عهده می گیرد.کالدرون در گفت وگو با تاک اســپورت در این باره گفت: »وقتی 
نتایج تیمی چیزی نیســت که مردم انتظار دارند چه زیدان و چه هر مربی دیگری زیر سوال می 
رود. ولی با توجه به پیروزی اخیــر و پیروزی ما در دو بازی اخیر به نظر مــن اخراج زیدان بعید 
است. زیر سوال بردن او در این شرایط بی مورد است.«رییس سابق رئال مادرید در ادامه گفت: 
» رئال مادرید باشگاهی است که همیشــه از اعضایش انتظار دارد. من همیشه گفته ام در رئال 
پیروزی برای خوشحال شدن و شادی نیست بلکه تعهد و اجبار است. در مورد پوچتینو باید بگویم 
او یکی از بهترین مربیان دنیاســت و می تواند سرمربی هر تیمی شــود. ولی من مطمئنم زیدان 

اینجا می ماند و لیاقتش را دارد. «

فوتبال جهان

کنون ۳۸ بار در تاریخ  پرسپولیس و ذوب آهن تا
لیگ برتر به مصاف هم رفته اند که در این بین 
۱۴ پیروزی سهم پرسپولیس و ۱۲ پیروزی سهم 
ذوب آهن بوده است ضمن اینکه ۱۲ دیدار دو تیم نیز 

با تساوی به پایان رسیده است

زش ور

برتری سپاهان در  مرحله نخست رقابت های هندبال مردان کشور
مرحله نخست از دور برگشت رقابت های هندبال مردان کشور در گروه دوم  در شیراز برگزار شــد و طی آن تیم های سپاهان اصفهان، فراز بام خائیز دهدشت 
و مس کرمان مقابل حریفان خود به برتری دست یافتند.در نخستین بازی شامگاه پنجشــنبه این رقابت ها که در سالن پوریای ولی شهر صدرا شیراز برگزار 
شد، تیم سپاهان اصفهان با نتیجه ۲۹ بر ۲۶ از سد تیم زغال سنگ طبس گذشــت.همچنین در دومین دیدار تیم های فراز بام خائیز دهدشت به مصاف تیم 
کیمیا کاشت کردستان رفت که در این دیدار دهدشتی ها با نتیجه ۲۶ بر ۱۶ به برتری دســت یافتند .در این دیدار یکی از بازیکنان تیم کردستان در دقیقه ۲۳ 
بازی به دلیل پرتاب پنالتی به صورت دروازه بان دهدشت از بازی اخراج شد. همچنین در آخرین دیدار برگزار شده تیم مس کرمان به مصاف هوانیروز اصفهان 
رفت که در پایان تیم مس با نتیجه ۲۳ بر ۱۳ حریف خود را مغلوب کرد.روز سوم این رقابت ها، بیســت و یکم آذرماه با انجام دیدار های گروه اول دنبال می 
شود. در گروه یک این رقابت ها تیم های  تارگان دشتستان بوشهر، نیروی زمینی شهید شاملی کازرون، پرسپولیس بهبهان، نفت و گاز گچساران، ذوب آهن 

اصفهان و پاس ناجا قم شرکت دارند.

امیر مهدی زاده 7 ماه دیگر برای کســب ســهمیه 
المپیک باید به پاریس برود و  در سالن »برسی« 
برای رســیدن به ژاپن بجنگد.سالنی که برای امیر 
خاطره ساز اســت چرا که نخســتین مدال طالی 
جهانی اش را در آنجا کسب کرد. مهدی زاده گفته: 
بیش از یک هفته اســت که اردوها شــروع شده 
اســت،نفس های مان چاق شــده و خدا را شکر 
بابت این اتفاق.امیدوارم این اردوها تداوم داشته 
باشــد و بتوانیم به شــرایط آرمانی برگردیم.۹ ماه 
تعطیل بود اما من در قرنطینه تمریناتم را انجام می 
دادم.کاراته رشته ای است که باید حریف تمرینی 

داشته باشید.
باید فنون را روی حریف تمرینی اجرا کنید.تنهایی 
نمی شــود کار کرد.مگر قرار است چقدر بدنسازی 

کنیم و تنهایــی تمرین کنم؟امیــدوارم این کرونا 
هر چه زودتر به پایان برســد و اردوهــا به صورت 
مداوم ادامه داشته باشد تا بتوانم سهمیه المپیک 
را کســب کنم. قهرمان کاراته ایــران و جهان ادامه 
داده: سال گذشته هم در همین وزن در مسابقات 
اسپانیا مدال طال را کسب کردم.در دوبی هم جزو 
۴ نفر اول بودم اما کادر فنی اجازه نداد بازی کنم.
زانویم آســیب دیده بود اما چهار بر یک از حریف 
گرجســتانی ام پیش بودم و بازی تمام شده بود. 
در چین مدال برنز گرفتم و حریف فرانسوی ام که 
رنک یک دنیاست را شکست دادم.سال قبل مقابل 
حریف مصری ام کــه رنک ۲ دنیاســت دو بار به 
پیروزی رسیدم.دو حریف ژاپنی ام که در رده های 
۴ و ۵ دنیا هستند را شکســت دادم و برای اینکه 

بتوانم خودم را در وزن جدید ثابت کنم باید کارهای 
بزرگی می کردم.حاال مدعی هستم اما کرونا که آمد 
وقفه زیادی ایجاد کرد.وی می گوید: من 7 ماه تا 
مسابقات پاریس وقت دارم تا با برنامه ریزی ای 
که کادر فنی انجام می دهد به شرایط آرمانی برسم.

در آنجا باید حتما روی سکو بروم تا بتوانم سهمیه 
المپیک را بگیرم.پاریس و ســالن برســی جایی 
است که من نخستین مدال طالی جهانم را گرفتم.

وقتی فهمیدم که مسابقات در همان سالن برگزار 
می شود ،انگیزه زیادی گرفتم.

قهرمان کاراته ایران و جهان فقط سهمیه المپیک می خواهد؛

از »برسی« به توکیو با یک مدال ناب

وز عکس ر

 با حضور استاندار اصفهان 
صورت گرفت؛

رونمایی از سند راهبردی 
ورزش و جوانان استان 

همزمان با برگزاری شورای ورزش استان 
، از سند راهبردی توسعه ورزش و جوانان 
با حضور استاندار اصفهان، دبیر کل کمیته 
ملی المپیک ، مشــاور رییس کمیته ملی 
المپیک ، مدیر کل ورزش و جوانان استان 
و اعضای شــورای ورزش استان اصفهان 

رونمایی شد. 

وزارت جهاد کشاورزی
شرکت شهرکهای 

کشاورزی

شرکت شهرکهای کشاورزی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی به شماره ثبت ۴۹۵۳۲ و شناسه ملی ۱0۱00۹۴70۶۵ در نظر دارد از محل اعتبارات عمرانی )اوراق خزانه 
اسالمی- با سررسید حداکثر دو ساله( انجام عملیات اجرایی به شرح جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( بر اساس 
مفاد اسناد این مناقصه به متقاضیان و پیمانکاران واجد شرایط و دارای صالحیت و رتبه معتبر واگذار نماید. کلیه مر احل مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

دبیرخانه کمیسیون معامالت تلفن : 88671116-17 

۱- مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ ۱۳۹۹/0۹/۱۹ لغایت ۱۳۹۹/0۹/۲۶ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
۲- مهلت ارسال پاسخ اسناد مناقصه: تا ساعت ۱۶ بعد از ظهر تاریخ ۱۳۹۹/۱0/0۶ پیشنهاد خود را از طریق سامانه مزبور تحویل نمایند.

۳- زمان بازگشایی پیشنهادها: ساعت ۱0 قبل از ظهر روز یکشنبه به تاریخ ۱۳۹۹/۱0/07 به آدرس بند ۴ 
۴- آدرس مناقصه گزار: تهران- خیابان دکتر عباسپور )توانیر(- نبش کوچه گیتا- پالک ۸ 

۵- هزینه درج دو نوبت انتشار آگهی در روزنامه های اطالعات )نوبت اول(، ایران )نوبت دوم( و محلی استان مربوطه به عهده برنده مناقصه می باشد.
۶- به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط و مخدوش مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

7- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

نام ردیف
استان

نام 
شهرستان

عنوان 
شهرک 

گلخانه ای
شماره موضوع مناقصه

مناقصه

مبلغ 
برآورد پایه 
)میلیون 

ریال(

مبلغ 
تضمین 
)میلیون 

ریال(

حداقل رتبه و 
رشته مورد نیاز

 شماره فراخوان 
در سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت

1
آذربایجان 

شرقی
بناببناب

عملیات اجرایی احداث 
معابر، چاه و شبکه توزیع 

آب شهرک گلخانه ای
۹۹/۱۳/۱۴7۱۹۹۲۳۶0

۵ ، آب یا 
راه یا ابنیه

۲0۹۹00۱۵۳۶0000۹7

2
عملیات اجرایی شبکه 

توزیع گاز و ساختمان تقلیل 
فشار شهرک گلخانه ای

۹۹/۱۳/۲۱0۳07۵۱۵
۵ ، نفت و گاز 
یا تأسیسات 
و تجهیزات

۲0۹۹00۱۵۳۶0000۹۸

3
خراسان 

رضوی

بردسکن
روستای 
چناران

عملیات اجرایی حفر 
چاه شهرک گلخانه ای

۹۹/۱۳/۳۵۴۵۸۲7۳

۵، آب یا کاوش 
های زمینی 
)دارای مجوز 
حفاری چاه(

۲0۹۹00۱۵۳۶000۱0۵

ترشیزکاشمر4
عملیات اجرایی شبکه 

توزیع آب کشاورزی شهرک 
گلخانه ای )تجدیدی(

۹۹/7/۳۵۴7۵۲7۴
۵، آب یا 

تأسیسات و 
تجهیزات 

۲0۹۹00۱۵۳۶000۱0۳

خراسان 5
جنوبی

زیرکوهزیرکوه

عملیات اجرایی احداث 
شبکه معابر، خط انتقال،
شبکه توزیع و استخر 
ذخیره آب شهرک 

گلخانه ای)تجدیدی(

۵۲0۹۹00۱۵۳۶000۱00، آب یا ابنیه۹۹/۱۲/۳۲۴7۵۳۱۲۳۸

6
خاتمیزد

عملیات اجرایی ایستگاه هرات
پمپاژ سرچاهی شهرک 
گلخانه ای )تجدیدی(

۵، آب یا ۹۹/۱۲/۴۲۴۸۴۱۲۵
تأسیسات و 

تجهیزات

۲0۹۹00۱۵۳۶000۱0۱

۹۹/۱۲/۵۱۸۶۳۹۴۲0۹۹00۱۵۳۶000۱0۲مروست7

فریدناصفهان8
دامنه 
فریدن

عملیات اجرایی احداث 
خطوط شبکه آبیاری شهرک 

گلخانه ای )تجدیدی(
۵۲0۹۹00۱۵۳۶0000۹۹، آب یا ابنیه۹۹/۱۱/۱۱۴۹۱۸7۴۶

میغانشاهرودسمنان9
تکمیل مسیر دسترسی به 

شهرک گلخانه ای )تجدیدی(
۹۹/7/۵۲۲0۵۱۱0

۵، ساختمان و 
ابنیه یا راه و ترابری

۲0۹۹00۱۵۳۶000۱0۴

و تجدیدی های مربوط به 99/7، 99/11/1 و 99/12 

آگهی مناقصه های عمومی یک مرحله ای شماره 99/13 
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مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان خبر داد:

 تامین اعتبار برای تکمیل آزادسازی ادامه خیابان زاهد 
در بودجه 1400

مدیر منطقه یک شــهرداری اصفهان اظهار کرد: بخشــی از آزادسازی مســیر ادامه خیابان زاهد 
حدفاصل مسجد سید تا فروغی انجام شده و ادامه مسیر این خیابان )خیابان عالقه مندان( در 
محدوده منطقه هشت شهرداری، اجرا شده است.مهین شکرانی تصریح کرد: با تکمیل آزادسازی 
و اجرای کامل خیابان زاهد تحول بزرگ ترافیکی و بافت شهرسازی در این محدوده از شهر اتفاق 
خواهد افتاد، بنابراین باید اعتبار مورد نیاز در بودجه منطقه یک شهرداری در نظر گرفته شود. مدیر 
منطقه یک شــهرداری اصفهان با بیان اینکه از سال گذشــته تا کنون پروژه احداث ادامه خیابان 
اردیبهشت و چند ایستگاه مترو به صورت همزمان در این منطقه اجرا شده است، خاطرنشان کرد: 
در صدد تامین منابع مالی برای آزادسازی مسیر خیابان زاهد و آغاز عملیات اجرایی آن هستیم 
زیرا تا کنون تنها ۱۰ درصد آزادســازی های آن شده اســت.وی ادامه داد: از سال آینده با حمایت 
شهردار اصفهان و تامین اعتبار در بودجه ۱۴۰۰ منطقه یک، جدی تر به مقوله آزادسازی ورود پیدا 
خواهیم کرد.شکرانی با بیان اینکه عملیات اجرایی چندین ایستگاه خط دو مترو به طور همزمان 
در منطقه یک شهرداری در حال اجراســت، گفت: بخش زیادی از اقدامات در این منطقه صرف 
آزادسازی فضا جهت احداث ایستگاه های مترو )خط شــرقی غربی( شده ؛ اما به اجرای سایر 

پروژه ها نیز توجه شده است.

مدیرکل برنامه  ریزی و بودجه شهرداری اصفهان: 

 بودجه 1400 از سند باالدستی برنامه راهبردی 
1405 تبعیت می کند

مدیرکل برنامــه  ریزی و بودجه شــهرداری اصفهان در مــورد فرآیند تدوین بودجه ســال ۱۴۰۰ 
شــهرداری اصفهان با اشــاره به اینکه در حال حاضر ما در میانه فرآیند تدوین بودجه سال ۱۴۰۰ 
شــهرداری اصفهان قرار داریم و جلسات بررســی کارشناسی و سیاســت گذاری اولیه در حال 
برگزاری اســت، اظهار کرد: برآورد اولیه از درآمدهای سازمان های شهرداری مرکزی انجام شده 
که بخشی از این درآمدها مربوط به درآمدهای جاری، مستمر و عمرانی است.   سعید ابراهیمی  
بیان کرد:هم اکنون پیش نویس پروژه های شــاخص و مهم نیز در حال تدوین است؛این پروژه 
ها نگاه شــهری و فرامنطقه ای دارد و نیاز اســت همه معاونت ها و مناطق با نگاه بین بخشــی 
به صورت مشــترک این پروژه ها را مورد بررســی قرار دهند که این روند در جلساتی که در حال 
برگزاری است، انجام می شود.وی اظهار کرد: براســاس زمان بندی صورت گرفته، مهلت قانونی 
تدوین بودجه شــهرداری اصفهان پایان دی ماه اســت که شــهرداری اصفهان در پایان دی ماه 
الیحه بودجه را به شورای اسالمی شــهر اصفهان تقدیم خواهد کرد و شــورا به لحاظ زمانی یک 
ماه فرصت دارد، تصویب بودجه را انجام دهد. امیدواریم شــرایط کرونا تشــدید نشود و امکان 
برگزاری منظم جلسات در فرآیند ارســال الیحه و تصویب بودجه وجود داشته باشد.  وی افزود: 
در حال حاضر به موازات بررســی پروژه های شاخص شهری، بودجه ســازمان های شهرداری 
نیز در حال بررسی است و جلسه درآمد سازمان ها مشــابه مناطق برگزار شد تا مجموعه بودجه 
شهرداری اصفهان و سازمان های وابسته در قالب الیحه بودجه تقدیم شورا شود. مدیرکل برنامه 
ریزی و بودجه شــهرداری اصفهان در مورد رویکردهای بودجه شــهرداری اصفهان برای ســال 
آینده اظهار کرد: بودجه از ســند باالدستی خود که برنامه ۱۴۰5 اســت، تبعیت می کند و با توجه 
به اینکه سال آینده ســال اول برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰5 ) ششــمین برنامه پنج ساله شهر 
اصفهان( اســت، طبیعتا باید به هدف گذاری برنامه توجه شــود؛ هرچند در سال آینده باید یک 
 سری پروژه های نیمه تمام شهر به پایان برسد، بنابراین تکمیل طرح های نیمه تمام در اولویت 

بودجه است.   

 با توجه به مصوبه شورای شهر؛

تعیین قیمت قبرها در باغ رضوان سلیقه ای نیست

رییس کمیســیون بهداشــت، سالمت و  نرگس طلوعی
خدمات شــهری شورای اســالمی شهر 
اصفهان از تعیین قیمت قبور باغ رضوان بر مبنای مصوبه شورا خبر داد، 
اقدامی که در راســتای حذف تعیین قیمت ها به صورت ســلیقه ای 
صورت گرفته است. ســلیقه ای بودن قیمت قبرها در برخی از قطعات 
آرامستان باغ رضوان، از جمله مشــکالت شهروندان اصفهانی در سال 
های اخیر بوده است.  در شــهر اصفهان، ۴3 آرامستان وجود دارد اما 
فعال ترین آرامستان آن، آرامستان باغ رضوان است. این آرامستان با  
مساحت بالغ بر یک هزار و 3۰5 هکتار در سال ۱3۶3 توسط شهرداری 
اصفهان بنا شد. در حال حاضر ســه فاز از آرامستان باغ رضوان احداث 
شده که فاز اول آن به مساحت ۱۶۰ هکتار از قطعات یک تا ۴5، فاز دوم 
به مســاحت  35 هکتار از قطعات 5۰ تا ۶۶ و فاز سوم به مساحت 5۰ 
هکتار از قطعات ۷۰ تا ۹۰ مورد بهره برداری قرار گرفته و فازهای چهارم، 

پنجم و ششم نیز در حال طراحی است.
قطعات ابتدایی باغ رضوان که در فاز اول آن قرار گرفته اســت به دلیل 
نزدیک بودن مورد استقبال شهروندان اصفهانی در سال های اخیر بوده 
و  اصفهانی ها به خرید قبر در این قطعات تمایل بیشــتری نشان می 
دهند؛ اما به گفته رییس کمیسیون بهداشت، سالمت و خدمات شهری 

شورای اسالمی شــهر اصفهان تعداد قبور باقی مانده در  این  قطعات 
کمتر از سایر قطعات است که همین امر تقاضا برای آن ها را زیاد کرده 
است.عباســعلی جوادی با بیان اینکه امکانات و خدمات موردنیاز در 
تمامی قطعات باغ رضوان برای همشــهریان به یک اندازه وجود دارد، 
می گوید: این موضــوع در قطعات یک تا ۴5 وجــود دارد که هرچه از 
قطعه یک به ســمت قطعه ۴5 برویم تعداد قبور باقی مانده بیشتر و 
متقاضیان آن کمتر می شود. وی می افزاید: قطعات یک تا ۱۰ بیشترین 
تعداد متقاضی را دارند که پیش تر برای مدیریت تقاضا رســم بود که 
غیر از هزینه ای که شورای شهر تصویب کرده، هزینه مضاعفی با عناوین 
خیرات از متقاضیان گرفته می شد. به گفته رییس کمیسیون بهداشت، 
سالمت و خدمات شهری شورای اسالمی شهر اصفهان  این مبالغ با نظر 
مدیرعامل سازمان در هر دوره متفاوت شده و معیار مشخصی برای آن 
وجود نداشت بدین سبب در هیئت مدیره سازمان آرامستان ها تصمیم 
بر این شد تا قیمت ها یکنواخت شده و مشخص باشد که قبور هرکدام 

از قطعات با چه قیمتی در اختیار مردم قرار می گیرد.
جوادی با اشاره به تصویب »الیحه تعیین قیمت قبور در قطعات یک تا 
۴5 باغ رضوان« توسط اعضای شورای شهر، تصریح کرد: براساس این 
مصوبه قیمت قبور باقی مانده در قطعات یک تا پنج 3۰ میلیون تومان، 

قطعات ۶ تا ۲۰، ۱۸ میلیون تومان، ۲۱ تا 3۰، ۱۲ میلیون تومان و 3۱ تا 
۴5، هفت میلیون تومان تعیین شد.

وی تاکید می کند: امیدواریــم با این مصوبه شــورا، هزینه اضافی با 
عناوین مختلف و به صورت سلیقه ای اخذ نشده و مبالغ دریافتی به طور 
شــفاف به خانواده متوفی اعالم شــود.رییس کمیســیون بهداشت، 
سالمت و خدمات شهری شورای اسالمی شهر اصفهان با تاکید بر اینکه 
این تعیین قیمت برای قطعات پر متقاضی است،  می افزاید: امکانات 
در سایر قطعات باغ رضوان به شکل یکسان وجود دارد و قیمت قبور در 

این قطعات زیر یک میلیون تومان است.
 نبودن حفره خالی در فاز یک آرامســتان باغ رضــوان و ارائه خدمات 
بیشتر به خانواده متوفیان از جمله دالیل افزایش قیمت هزینه قبرها 
در قطعات ابتدایی این فاز بوده که از ســوی مســئوالن این آرامستان 
در سال های اخیر مطرح می شود. از ســوی دیگر این فاز از آرامستان 
باغ رضوان دارای حجم زیادی از فضای ســبز است که هزینه نگهدای 
آن با توجه به مشــکل کم آبی بســیار زیاد بوده از این رو قیمت قبرها 
در این فاز و برخــی از قطعات آن باالســت، قیمت هایی کــه البته با 
 توجه به مصوبه شــورا قرار است مشــخص بوده و از حالت سلیقه ای 

خارج شود.

با مسئولان

معاون شهردار اصفهان خبر داد:

وجود ابنیه کالبدی خاص در 500 هکتار بافت تاریخی 
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان با اشاره به صدور پروانه ساختمانی در بافت فرسوده، اظهار کرد: شهر اصفهان حدود دو هزار و 3۸۰ هکتار بافت 
فرسوده دارد که به تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی رسیده است.سید احمد حسینی نیا با بیان اینکه از مجموع دو هزار و ۸3۰ هکتار بافت فرسوده 
شهر 5۰۰ هکتار در بافت تاریخی قرار دارد، افزود: در بافت های فرسوده پیشینه های تاریخی و پیشــینه روستایی و میانی شهر و سکونت گاه ناکارآمد وجود 
دارد و مولفه های سه گانه اصلی در تشخیص بافت فرسوده شامل ایستایی، دسترســی و ابعاد قطعات باید مورد بررسی قرار گیرد، اما آنچه در صدور پروانه 
برای پالک های واقع در بافت فرسوده حساسیت دارد، در 5۰۰ هکتار بافت تاریخی اســت.معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان تصریح کرد: در 5۰۰ 
هکتار بافت تاریخی شهر مباحث میراثی و فرهنگی از منظر کالبد مورد نظر اســت، زیرا ویژگی های کالبدی خاص شهر در این محدوده قرار گرفته است.وی 
ادامه داد: به غیر از مباحث فرسودگی و مولفه های سه گانه، باید مباحث مربوط به محوطه های تاریخی و حریم های بافت های تاریخی مورد توجه قرار گیرد 
و صدور پروانه های ساختمانی به گونه ای باشد که ماهیت بافت و حریم ها و منظر تاریخی تحت الشعاع قرار نگیرد.حسینی نیا افزود: الزمه تحقق این هدف 
مهم همکاری شهرداری و میراث فرهنگی است تا این مباحث به صورت مشترک مدیریت شود.وی خاطرنشان کرد: از منظر شهرداری، مباحث تاریخی در 
این بافت ها حائز اهیمت است، از این رو از مناطق خصوصا منطقه یک و سه شهرداری خواسته شده در این موضوع تنها به مصوبات ارائه شده، بسنده نکرده 

و همکاری دو سویه ای با سازمان های مرتبط به ویژه میراث فرهنگی داشته باشند.

مدیر طرح ساماندهی ناژوان خبر داد:

برگزاری جشنواره پاییزی »رنگ ها و برگ ها« به صورت مجازی
مدیر طرح ساماندهی ناژوان گفت: امسال جشنواره پاییزی برگ ها و رنگ ها با توجه به شرایط کرونایی در منازل شهروندان به صورت مجازی برگزار می شود.

سید رسول هاشمیان اظهار کرد: در این جشنواره شهروندان عالقه مند با استفاده از برگ درختان اقدام به ساخت نمادها، المان ها و طرح های دست ساز در 
منازل می کنند. آن ها می توانند با اســتفاده از برگ های پاییزی درختان حیاط منزل خود یا درختان بوستان های محلی طرح های مورد نظر خود را بسازند.

مدیر طرح ساماندهی ناژوان گفت: شرکت در این جشنواره برای همه شهروندان آزاد و رایگان است و شرکت کنندگان تنها باید پس از ساخت اثر از آن  عکس 
گرفته و در صفحه خود با هشتگ جشنواره برگ ها و رنگ ها استوری یا پســت کنند همچنین عالقه مندان می توانند صفحه شبکه شهر را در پست خود تگ 
کنند یا عکس خود را به همین صفحه ارسال کنند.هاشمیان با اشاره به محدودیت های ناشی از شیوع ویروس کرونا، گفت: از همه شهروندان اصفهانی دعوت 
می شود تا با حضور خود به صورت مجازی در این جشنواره از لذت برگزاری یک مسابقه خانوادگی هیجان انگیز بهره مند شوند .مدیر طرح ساماندهی ناژوان 
گفت: شهروندان تا اول دی ماه فرصت دارند در این جشنواره شــرکت کرده و آثار خود را ارسال کنند.وی با اشاره به اجرای سومین دوره این جشنواره،افزود: 
سال گذشته نیز جشنواره پاییزی برگ ها و رنگ ها با مشارکت مدیریت ساماندهی طرح ناژوان، اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان و اداره 
تفریحی سازمان فرهنگی اجتماعی و با اســتقبال گرم و کم نظیر شهروندان اصفهان در میدان جشن های ناژوان اجرا شــد و مورد توجه بسیاری از مردم و 

هنرمندان شهر قرار گرفت.

قیمت قبور باقی مانده در قطعات یک تا پنج ۳۰ 
میلیون تومان، قطعات ۶ تا ۲۰، ۱۸ میلیون تومان، 
۲۱ تا ۳۰، ۱۲ میلیون تومان و ۳۱ تا ۴۵، هفت میلیون 

تومان تعیین شد
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با مسئولان
س: ؟؟؟

عک

مفاد آراء
9/84 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3 قانون و ماده  13 آئین نامه قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار 
بخش  16 ثبت اصفهان باستاد اسناد رسمی مالکیت مشاعی و اسناد عادی تسلیمی 
تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق 
ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15  روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور اســناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد . صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . 
پرونــده   کالســه   139960302018001282 شــماره  رای  بــر  برا
1398114402018000132  آقــای مصطفی رجبی جلوانی   فرزند حســینعلی  
بشماره شناسنامه 103   صادره از اصفهان  نسبت به ششدانگ یک باب  کارگاه   به 
مساحت  347 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 347 فرعی از 397  اصلی 
واقع در  خیابان زینبیه شمالی بخش 16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه 

تاریخ انتشار نوبت اول :  1399/09/22
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/10/07

م الف : 1057515 ابراهیم غفاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار
مفاد آراء

9/85 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی

آگهی موضوع ماده  3 قانون و ماده  13 آئین نامه قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار 

بخش  16 ثبت اصفهان باستاد اسناد رسمی مالکیت مشاعی و اسناد عادی تسلیمی 
تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق 
ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15  روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور اســناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد . صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . 
پرونــده   139960302018001283  کالســه  رای شــماره   بــر  برا
1398114402018000169 آقای علی مستشاری  فرزند حامد  بشماره شناسنامه 
1275707335 صادره از اصفهان  نسبت به ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت  
186 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 320 اصلی واقع در منطقه صنعتی 

دولت آباد  بخش 16 ثبت اصفهان  در ازای مالکیت مشاعی اولیه
تاریخ انتشار نوبت اول :  1399/09/22
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/10/07

م الف : 1057238 ابراهیم غفاری  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار
مفاد آراء

9/86 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی

آگهی موضوع ماده  3 قانون و ماده  13 آئین نامه قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار 
بخش  16 ثبت اصفهان باستاد اسناد رسمی مالکیت مشاعی و اسناد عادی تسلیمی 
تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق 
ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15  روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور اســناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را 

به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد . صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . 
پرونــده  139960302018000761   کالســه  رای شــماره  بــر  برا
1398114402026002084  آقــای فتح اله بهرامی   فرزند حاجتعلی  بشــماره 
شناســنامه 21   صادره از فریدن  نسبت به ششــدانگ یک باب  خانه   به مساحت 
88/01  متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 28 اصلی واقع در شهرک ولیعصر  

بخش 16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه 
تاریخ انتشار نوبت اول :  1399/09/22
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/10/07

م الف : 1057138 ابراهیم غفاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار
تحدید حدود اختصاصی

 9/87 شــماره نامــه : 139985602024009115-1399/09/16 پیــرو 
آگهی های نوبتی قبلی و بــه موجب ماده 15 قانون ثبت اســناد و امالک تحدید 
حدود ششــدانگ یکباب خانه تحت پــالک 4482/847 واقــع در بخش 5 ثبت 
اصفهان که بنام آقای مرتضی دادخواه دســتجردی فرزند حســن تقاضای ثبت 
گردیده و تحدیــد حدود عمومــی آن در موعد مقرر از نوبت خارج گردیده اســت 
روز دوشــنبه مورخ 1399/10/15 راس ســاعت 9 صبح انجام خواهد شد. لذا از 
صاحبان امالک و مجاورین آنها بدینوســیله دعوت می شود که در ساعت مقرر در 
محل حضور به هم رســانند و چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی 
آنها در موقع تحدید حدود حاضر نباشــند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک آنها با 
 حدود اظهار شده از طریق مجاورین تحدید حدود خواهد شد و اعتراض مجاورین

 و صاحبان امالک و کسانی که در موقع مقرر حاضر نباشد مطابق ماده 20 قانون ثبت 
 از تاریخ تنظیم صورت مجلس و تحدید حدود ظرف مدت 30 روز پذیرفته خواهد شد. 
 م الــف: 1056111 قویــدل رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و امــالک 

جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

9/88 شــماره: 99/0015877-99/9/16  چون تحدید حدود ششدانگ یکدرب 
باغ شــماره پالک 113/503 واقع در بخــش 6  ثبت اصفهان کــه طبق پرونده 
ثبتی بنام آقای حســن عنایتی فرزند جهانگیر در جریان ثبت اســت و رای شماره 
139860302210000616 مورخ 98/03/23 هیات حل اختالف موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت 

اسناد و امالک منطقه جنوب شرق اصفهان نســبت به ملک مرقوم صادر گردیده 
است و با توجه به اینکه ســابقه ای از تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق مشاهده 
نگردید لذا به اســتناد ماده 13 آیین نامه قانون مزبور تحدید حدود ملک مرقوم در 
تاریخ 99/10/21 ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این 
آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل 
حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبــان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 
86 آئین نامه قانون ثبت معرض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این 
اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود 
را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی 
وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به 
این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با 
رعایت مقررات ادامه خواهد داد. م الف: 1058664 ناصر صیادی صومعه رئیس 

ثبت اسناد و امالک منطقه جنوب شرق اصفهان
رای عدم افراز

9/89 شماره نامه: 139985602033003263-1399/09/17 نظر به اینکه آقای 
رضا محمد بیگی نیه فرزند بمانعلی مالک مشــاعی یکدرب باغ معروف پردالرام 
به مســاحت 1088 متر مربع پــالک 267 فرعی از شــماره 152- اصلی واقع در 
 روســتای نیه جزء بخش 11 حوزه ثبتی شهرســتان نطنز )با وکالت نامه شــماره

 546409/الف و خانم فهیمه مسعودی( خواســتار افراز سهمی خود بطرفیت سایر 
مالکین مشاعی پالک مذکور بنامهای خانمها 1- سکینه 2- زهرا 3- بتول شهرت 
همگی محمد بیگی نیه فرزندان بمانعلی را نموده است که منجر به صدور نظریه رد 
افراز 139985602033001911 مورخ 1399/06/10 این اداره گردیده که اخطاریه 
 نظریه عدم افراز مذکور به آدرس خواندگان ارســال و برابر گواهی مامور پســت 
اخطاریه های مرقــوم به آدرس اعالمی از طرف خواهــان الصاق گردیده و وکیل 
متقاضی بموجب درخواست وارده 139921702033001596 مورخ 1399/08/14 
اعالم نموده که آدرسی از خانمها سکینه، زهرا و بتول شهرت هر سه نفر محمد بیگی 
نیه نداشته و دسترسی به آنها مقدور نمی باشــد لذا این آگهی بمنزله ابالغ بوده و 
چنانچه مشارالیها نسبت به رای مزبور اعتراضی دارند اعتراض خود را ظرف مدت ده 
)10( روز از تاریخ نشر این آگهی طبق مادتین 5 و 6 آیین نامه قانون افراز و فروش 
امالک مشاع مصوبه 1357 به دادگستری شهرستان نطنز تسلیم و رسید اخذ نمایند. 

م الف: 1058869 علی جوانی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نطنز
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روز پنجشــنبه علیرضا رزم حســینی وزیر صنعت، معدن و تجارت که به همراه 
جمعی از معاونان خود از خطوط تولید فوالد مبارکه بازدید می کرد، طی سخنانی 
از وجیه ا... جعفری رییس هیئت عامل ایمیدرو خواســت تــا پروژه نورد گرم 
شماره 2 فوالد مبارکه را با همکاری مدیران این شرکت در کوتاه ترین زمان ممکن 
عملیاتی کند.وی، ثبات مدیریتی فوالد مبارکه را یکی از توفیقات این مجموعه 
دانست و با بیان این که هر بنگاهی که از مدیران کارآمد و باثبات برخوردار بوده 
از توفیقات خوبی هم بهره مند شده اســت، تصریح کرد: فوالد مبارکه از جمله 
سازمان هایی است که با مدیران شایسته پیشین و فعلی خود از جمله مهندس 
عظیمیان که سکان دار این مجموعه است با برنامه هایی کارآمد به ارتقای سطح 
دانش، فناوری، تولید، کارایی، بهره وری و گسترش این سازمان کمک و طرح 

های توسعه خود را به خوبی دنبال کرده اند.  
رزم حســینی افزود: یکی از برنامه های جدید وزارت صمت تامین سرمایه از 
محل بازار سرمایه اســت. امروز وقتی نقدینگی در کشور  به 3400 هزار میلیارد 
تومان رسیده و پول های سرگردانی که در اقتصاد ایران برای بازارهای غیر کارآمد 
در حال چرخش اســت، وظیفه دولت، مدیران و سیاست گذاران در عرصه پول 
و ارز این اســت که نقدینگی را به ســمت تولید و افزایش تولید و برنامه های 
تولیدمحور ســوق دهند. از این رو وزارت صمت جمع آوری این ســرمایه های 
سرگردان در بازار سرمایه و جهت دهی به آن ها در صنایع خودرو سازی، فلزات 
رنگی و نساجی و لوازم خانگی را از برنامه های اساسی خود می داند. بدون شک 

این اقدام رشد اقتصادی و اشتغال زایی را در پی خواهد داشت.
وی، از رفع قوانین مزاحــم و بروکراســی اداری به عنوان دومیــن اقدام این 
وزارتخانه نام برد و اظهار داشت: در وزارت خانه به دنبال اجرایی کردن این راهبرد 
هستیم و به طور قطع آن را اجرا خواهیم کرد و چه بسا سایر وزارت خانه ها هم 
در این مســیر وزارت صمت را همراهی کنند. ما تا حد توان خود، مسیر را برای 
مجاهدین اقتصادی و کارآفرینان و صاحبان سرمایه در حوزه اقتصاد  تولیدمحور 
و کسانی که در جهت توانمندسازی جوامع محلی کار می کند، هموار خواهیم کرد.

وزیر صمت خاطرنشان ساخت: اگر ما می خواهیم به برکت جمهوری اسالمی 
و به برکت ثروت هایی که در این خاک نهفته اســت مردمی متمکن و مردمی 
متدین بسازیم، که اساسا انقالب اسالمی برای فعاالن اقتصادی و کارآفرینان 
شکل گرفته اســت، باید در جهت ارتقای سطح اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی 
مردم بکوشیم. در این مسیر همه کارگزاران، مسئوالن، علما و روحانیت باید در 
جهت اینکه نسلی همراه با دیانت و تمکن مالی و رفاه در جامعه ساخته شوند، 

همراه شوند.
رزم حسینی از وجود کارخانجات فوالدسازی، پتروشیمی و سایر تولید کنندگان 
داخلی به عنوان عاملی مهم در تاب آوری مقابل تحریم ها نام برد و گفت: اگرچه 
تحریم ها و مبارزه با کرونا برای دولت هزینه های زیادی به همراه داشته است 
اما دولت تا کنون سرپا ایستاده و عزت خود و کشور را حفظ کرده است.  این در 
حالی است که در چنین شرایطی بسیاری از طرح های توسعه شروع، اجرا و به 

بار نشسته  و این کار بسیار بزرگ و مهمی بوده است.
وزیر صمت افزود: اگر می خواهیم توسعه متوازن داشته باشیم باید آن 10 درصد 
یعنی شرکت های کارآمد آنچنان مســئولیت های اجتماعی داوطلبانه داشته 

باشند که هیچ کس بیکار، فقیر و ناراحت نباشد؛ این امکان پذیر است.
وی در همین خصوص تصریح کرد: فوالد مبارکه می تواند به عنوان محور توسعه 
استان قرار بگیرد؛  با برنامه ای که مدیران دارند و یک برنامه پیوست اجتماعی 
برای شرکت های نامدار و بزرگ که تقویت کننده شرکت های کوچک هستند، به 
راحتی کسب و کارها و وضعیت فرصت های شغلی خرد و شاخص های امنیتی 
بهبود پیدا خواهند کرد. دیگر شــاهد مهاجرت روســتاییان به شهرهای بزرگ 
نخواهیم بود. به خاطر داشــته باشیم مهاجرت ســاالنه 250 هزار نفر از جامعه 
ایرانی به شهرهای بزرگ و حاشیه نشینی 25 میلیون نفر از جمعیت ایران زیبنده 
نیست. امروز اینترنت پرسرعت در روستاها داریم اما مردم این روستا ها هنوز 
کسب و کار ندارند. از این رو چنانچه استاندار محترم اصفهان و نمایندگان ولی 
فقیه و  نمایندگان محترم مجلس در این استان همدل باشند، وزارت صمت نیز 
این آمادگی را دارد که تجار با شرافت و متدین را در جهت توسعه پایدار و متوازن 

در این استان بسیج کند و به یقین این امر امکان پذیر است.
وزیر صمت با تاکید بر این که استان اصفهان، استان سرآمد صنعت کشور است 
و سهم بزرگی در تولید ناخالص داخلی دارد، گفت: بسیاری از افراد کارآمد و مهم 
و دانشگاه های معتبر در دل این اســتان بوده و هست. به همین جهت دولت 
نیز برای خدمت گزاری آماده است. هر موردی که استاندار استان صالح بدانند، 
وزارت صمت می تواند در جهت تفویذ اختیارات، حذف مقررات زائد و آیین نامه 
های داخلی، انجام دهد و کار را تسهیل کند. بانک مرکزی امروز همراه با تجارت 

و صنعت ایران است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از آزاد شــدن صادرات در هفته های اخیر 
به عنوان گامی بلند در جهت توســعه واردات کاالهای ضروری و مواد اولیه نام 

برد و گفت االن شرایطی فراهم شده است که به جای اینکه صادرکننده در دادگاه 
پرونده پیــدا کند در جهت تامین کاالهــای ضروری و مواد اولیــه کارخانجات 
حرکت می کند. این تصمیم شــجاعانه رییس جمهور در چند هفته گذشته بود 
که 8400 میلیون کاالی رسوب شده در گمرکات کشور ترخیص شده و مرتبا در 

حال ترخیص است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش پایانی سخنان خود گفت: این کشور برای 
آبادانی هرچه بیشــتر فرصت های طالیی دارد که اگر همه دست به دست هم 
بدهیم مطمئنا می توان کشوری سرآمد و متکی به خود که استقالل و آزادی و 
جمهوری اسالمی خودش را حفظ کرده در منطقه داشته باشیم. اگرچه تحریم 

هستیم ولی با تمام توان تحریم ها را می شکنیم و دور می زنیم.

با تصویب در مجمع عمومی پیش رو، ارزش سرمایه 
شرکت به 30 هزار میلیارد تومان خواهد رسید

مدیرعامل فوالد مبارکه در جریان بازدیــد وزیر صمت از این کارخانه ضمن ارائه 
گزارشی از روند تولید و دستاوردهای فوالد مبارکه در سنوات اخیر گفت: فوالد 
مبارکه مولود انقالب اسالمی است و مدیران و پیمانکارانی در جریان دوران دفاع 
مقدس با پایمردی خود این شرکت را بنا ساخته و به بهره برداری رساندند و برای 

کشور عزت و افتخار آفریدند.
حمید رضا عظیمیان از گروه فوالد مبارکه به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده آهن 
اسفنجی در جهان و بزرگ ترین فوالدساز منطقه خاورمیانه و منطقه منا با سهم 
20 درصدی تولید فوالد نام برد و گفت: ارزش بازار این شرکت امروز به باالی 300 
هزار میلیارد تومان رسیده است. در حال حاضر 7.2 میلیون تن فوالد در داخل 
شرکت تولید می شــود و در گروه فوالد مبارکه ) فوالد مبارکه، فوالد هرمزگان و 
فوالد سبا( نیز ظرفیت تولید به حدود 10.2 میلیون تن افزایش یافته است. وی 
ادامه داد: حدود 1000 کارخانه در کشور تامین کاال و مواد مصرفی فوالد مبارکه را 
برعهده دارند و حدود 3000 کارگاه نیز از محصوالت این شرکت در خطوط تولید 

خود استفاده کرده و ورق فوالد مبارکه را به محصوالت نهایی تبدیل می کنند.

مدیرعامل فوالد مبارکه با اشــاره بــه این که در حال حاضر به طور مســتقیم و 
غیر مستقیم حدود 350 هزار فرصت شــغلی در زنجیره تولید فوالد مبارکه به 
وجود آمده  است، گفت: عالوه بر شــرکت های یاد شده هلدینگ های دیگری 
شامل توکا فوالد، آتیه فوالد، هلدینگ ســرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات 
و هلدینگ متیل نیز در گروه فوالد مبارکه حضور دارند. این درحالی اســت که 
یکی از بزرگ ترین هلدینگ های مالی کشور توسط مبارکه در حال تاسیس و 

راه اندازی است.
وی از وجود زنجیره کامل تولید در فوالد مبارکــه به عنوان عامل اصلی افزایش 
سود و درآمد این شرکت نام برد و اظهار داشت: فروش مبارکه در سال 97 حدود 
23 هزار میلیارد تومان بوده، ســال 98 حدود 40 هزار میلیارد تومان و امسال 
پیش بینی می شــود این عدد به مرز 55 هزار میلیارد تومان فروش برسد. به 
همین دلیل می توان گفت فوالد مبارکه در کنار اینکه یک بنگاه صنعتی اســت، 

یک بنگاه اقتصادی هم هست که در بازار سرمایه نقش بسیار مهمی دارد.
وی در تشــریح عملکرد خطوط تولید این شرکت گفت: شــرکت طی 8 ماهه 
سال جاری در مقایســه با مدت مشــابه ســال قبل روند روبه رشدی داشته 
اســت به نحوی که با تالش کارکنان شــرکت، تولید گندله در بازه زمانی مذکور 
ســال 97 نزدیک بــه 6 میلیون تن بــوده و امســال به حــدود 7 میلیون تن 
افزایش یافته اســت. در آهن اســفنجی از 7 میلیون تن بــه 7 میلیون و 800 
 هزار تن در فوالد خــام از 6 میلیون و 200 هــزار تن به 6 میلیــون 690 هزار تن

 رسیده ایم.
وی با بیان این که شرکت در سال گذشته با افت تولید مواجه شده است، تصریح 
کرد: دو دلیل عمده نرسیدن مواد اولیه قطعی حدود دو ماهه گاز مهم ترین دالیل 
این امر بوده است که می طلبد مســئولین محترم نسبت به آن چاره اندیشی و 
اقدام فوری به عمل آورند. به خاطر داشته باشیم فوالد مبارکه در سال 98 حدود 
2500 میلیارد تومان زیان به دالیلی که اشاره شد، ضرر دیده است. نباید فراموش 
کرد که فوالد مبارکه جزو کارخانه هایی است که بیشتر از ظرفیت اسمی خود می 
تواند تولید کند اما این باعث تاسف است که ما بتوانیم تولید کنیم ولی به خاطر 

کمبود مواد تولید نکنیم.وی تصریح کرد: فوالد مبارکه برای کنترل و آرامش بازار 
سعی می کند که کاال را به مشتری و مصرف کننده برساند و بنا بر تاکید مسئولین 
وزارت خانه و تامین حداکثری بازار داخل، امسال کاهش32 درصدی صادرات 
را شــاهد بودیم. اگرچه کاهش صادرات در دراز مدت برای سازمان مشکالت 

خاص خود را به همراه دارد.
وی از ایجاد هلدینگ مالی در فوالد مبارکه خبر داد و گفت: از سال 97 تا به حال 
سرمایه ثبتی فوالد مبارکه از 7500 میلیارد تومان تا دی ماه سال جاری با تصویب 

و تصمیم مجمع عمومی پیش رو  به 30 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
عظیمیان تصریح کرد: بسیاری از شــرکت های بورسی از محل تجدید ارزیابی 
ممکن است نسبت به افزایش سرمایه اقدام کنند ولی افزایش سرمایه در فوالد 
مبارکه کامال واقعی است و از محل سود توزیع نشده انباشت شده سهام داران 

انجام می شود ،لذا سهام مبارکه سهام بسیار ارزشمند است.
مدیر عامل فوالد مبارکه با بیــان این که به خاطر التهاباتی که طی دو ســه ماه 
گذشــته پیش آمد اولین مجوز ایجاد ســهام خزانه به نام فوالد مبارکه صادر 
شــده اســت، گفت: همانگونه که می دانیم هیچ شــرکت بورســی حق ندارد 
ســهام خودش را بخرد، اما راهکاری که ســازمان بورس ایجــاد کرد که صف 
فروش ایجاد نشــود با تاســیس صندوق ســهام خزانه که ما این کار را انجام 
دادیم، حدود 2700 میلیارد تومان ســهام خود را خرید کردیــم و این میزان تا 
4000 میلیارد تومان می تواند ادامه یابد. لذا تاســیس صندوق سرمایه گذاری 
بازار گردانی با ســرمایه 800 میلیارد تومان و افزایش 4 برابری ســرمایه ثبتی، 
وقتی بــه 30 هزار میلیارد برســد در دی ماه بزرگ ترین شــرکت با ســرمایه 
ثبتی فوالد مبارکــه خواهد بود.وی در ادامه از تعریف حــدود یک میلیارد یورو 
پروژه در فوالد مبارکه خبــر داد و گفت: 20 هزار میلیارد تومان نیز ســهم داخل 
اســت. این پروژه ها شــامل نورد گرم 2، افزایش 500 هزارتنی ظرفیت فوالد 
هرمزگان) رســیدن به ظرفیت 2 میلیون تن( راه اندازی فوالدسازی 800 هزار 
تنی فوالد ســفید دشــت، کارخانه تولید الکترود گرافیتــی اردکان و افزایش 
ظرفیت شرکت ورق خودروی کاشان هستند.  همچنین حدود 20 هزار میلیارد 
تومان به پیمانکاران داخلی در سراســر کشور واگذار می شــود که این مطلب 
 در راســتای دســتور مقام معظم رهبری بــرای جهش تولید، اقــدام موثری 

خواهد بود.
وی از پروژه نورد گرم 2 فوالد مبارکه به عنوان یکی از اصلی ترین پروژه های حوزه 
صنعت فوالد کشــور نام برد و گفت: با تولید ورق خام مورد نیاز تولید لوله های 
انتقال نفت و گاز ترش از گوره به جاسک نشان دادیم که در حوزه تولید فوالد خام 
از دنیا عقب نیستیم و  هم پای دنیا جلو رفته ایم ولی در تولید ورق از دنیا عقبیم، 
اگر ما در 3 تا 5 سال آینده ورق های با گرید جدید تولید نکنیم فوالد مبارکه نیز 

به سرنوشت کارخانجات عقب مانده کشور دچار خواهد شد.
عظیمیان در ادامه از پروژه اجرای تکنولوژی نســل چهــارم تکنولوژی در فوالد 
مبارکه به عنوان دیگر ابر پروژه در دســت اجرای این شــرکت یاد کرد و گفت: 
فوالد مبارکه اکنون نسل ســوم تکنولوژی اســت و دنیا به سمت نسل چهارم 
که بسیار هوشــمند اســت در حال پیشــرفت بوده و این دقیقا همان حرکت 
 در مســیر دانش افزایی اســت که همــواره مــورد تاکید رهبر معظــم انقالب

 بوده است.

همکاری در زمینه اجرای ابر پروژه نورد گرم 2 فوالد مبارکه وظیفه ملی است
معاون وزیر صمــت و رییس هیئت عامل ایمیدرو نیز در حاشــیه این بازدید و 
در مصاحبه با خبرنگار فوالد، همکاری اجرای ابر پروژه نورد گرم فوالد مبارکه را 

وظیفه ای ملی خواند.
وجیه ا... جعفری، طرح نورد گرم 2 فوالد مبارکه و تامین مواد اولیه را دو موضوع 
مهم و اساســی برای این مجموعه عظیم عنوان کرد و گفــت : در رابطه با طرح 
نورد گرم 2 یکسری پیگیری ها باید انجام شود و به اتفاق همکاران و مجموعه 
مدیریتی فوالد مبارکه در یک بازه زمانی کوتاه این موضوع را به نتیجه برسانیم. 
وی افزود : به طور قطع طرح نورد گرم 2 باید هرچه سریع تر اجرا شود چرا که هم 
برای آینده فوالد مبارکه و هم تامین بازار ورق کشور بسیار تاثیر گذار است. معاون 
وزیر صنعت، معدن و تجارت درادامه خواستار برطرف شدن مشکالت این پروژه 
شد.رییس هیئت عامل ایمیدرو با بیان اینکه به عنوان نهاد ناظر وظیفه خود می 
دانیم درخصوص تامین مواد اولیه، فوالد مبارکه را همراهی کنیم ، افزود : سعی 
می کنیم در بازه زمانی کوتاه بسته ای برای تامین بدون دغدغه مواد اولیه فوالد 
مبارکه تدوین کنیم.وی در پایان خاطر نشــان کرد : در زمینه تامین مواد اولیه 
قطعا همکاری ایمیدرو، وزارت خانه و وزیر صمت را شاهد خواهیم بود.گفتنی 
است در ابتدای این بازدید، وزیر صنعت، معدن و تجارت و هیئت همراه با حضور 
در محل معراج الشــهدای فوالد مبارکه به مقام شامخ شهدا ادای احترام  و در 
 ادامه در باغچه فضای سبز شخصیت های این شرکت یک نهال به رسم یادبود

 غرس کردند.

وزیر صمت دستور اجرای پروژه نورد گرم 2 فوالد مباركه را صادر كرد؛

رزم حسینی: فوالد مبارکه می تواند محور توسعه استان اصفهان قرار بگیرد
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