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تاخیر دوباره در تشکیل دولت لبنان 
روزنامه الشرق االوســط به نقل از منابع لبنانی نوشت، به نظر می رسد در نشســت اخیر میشل عون، 
رییس جمهور لبنان و سعد حریری، نخست وزیر مکلف تصمیمی درباره به تاخیر افتادن تشکیل دولت 
به بعد از تعطیلی اعیاد سال نو گرفته شده اســت. به تاخیر افتادن دولت ممکن است طول بکشد و اگر 
عون برخورد مثبتی با کابینه پیشنهادی حریری نداشته باشد، احتماال تا بعد از روی کارآمدن جو بایدن، 
رییس جمهور منتخب آمریکا در ۲۰ ژانویه طول بکشد.این منبع اعالم کرد، حریری در دیدار اخیر، عون را 
سرزنش کرد که درخواست وی را برای نشان دادن وجود فضای مثبت در پایان دور سیزدهم مذاکرات 
شان نادیده گرفته است. عون هیچ واکنشی به اظهارات حریری نشان نداد.این منابع اعالم کردند، حریری 
از این مسئله تعجب می کند که عون شخصا و گاهی از طریق تیم سیاسی اش به وحدت معیارها و اجرای 

اصل چرخش در توزیع پست ها در میان طوایف لبنانی تاکید دارد؛ اما خودش آن را نقض می کند. 

باالگرفتن جنگ روادید میان آمریکا و روسیه
سفارت روسیه در واشنگتن گفته منشأ مشکالت و موانع برای صدور روادید و کنسولگری میان دو 
کشور که به »جنگ روادید« معروف شده، آمریکاســت.به دنبال انتشار گزارش هایی در خصوص 
مشکالتی که دیپلمات های آمریکایی برای ورود به روسیه پیدا کرده اند، سفارت روسیه در واشنگتن 
با انتشار پستی در شبکه اجتماعی فیس بوک، آمریکا را منشــأ و آغاز گر این مشکالت دانست.به 
نوشته خبر گزاری »تاس«، سفارت روســیه در واشنگتن در پســت فیس بوکی خود نوشت: »ما 
می خواهیم یک بار دیگر یاد آوری کنیم که مســئولیت ایجاد این بن بســت کامــال بر عهده طرف 
آمریکایی است«.سفارت روسیه در واشنگتن به مقاله منتشر شده در روزنامه واشنگتن پست در 
روز جمعه اشاره کرد و گفت مولفان این مقاله بار دیگر خوانندگان خود را گمراه کردند و به دنبال مقصر 
دانستن روسیه در مسائل کنسولگری و روادید هستند.روابط میان مسکو و واشنگتن طی ماه های 
اخیر در خصوص طیفی از مسائل با تنش همراه بوده است که از آن میان می توان به اتهامات مقام 

های آمریکایی به روسیه درباره مداخله در فرآیند انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اشاره کرد.

ژاپن خواستار قاطعیت »بایدن« در قبال تایوان باشد!
وزارت دفاع ژاپن در اظهاراتی که خشم چین را در پی خواهد داشت از رییس جمهور منتخب آمریکا خواست 
مواضعی قاطعانه در قبال تامین امنیت تایوان اتخاذ کند.وی، امنیت تایوان را خط قرمز معرفی کرد و با 
متهم کردن چین به برخورداری از مواضع خصمانه، ابراز نگرانی کرد که مبادا پکن بخواهد رفتار مشابه با 
هنگ کنگ را در قبال تایوان اتخاذ کند.این مقام ژاپنی در ادامه ادعاهای خود ابراز امیدواری کرد که بایدن 
موضعی مشابه دونالد ترامپ رییس جمهور فعلی آمریکا در قبال تایوان اتخاذ کند. این در حالی است که تا 
پیش از ترامپ، همه رؤسای جمهور پیشین آمریکا با رعایت اصل چین واحد، مالکیت پکن بر مناطق تابعه 
این کشور را به رسمیت می شناختند. طبق این اصل، آمریکا حق نداشت رابطه سیاسی مستقلی با تایوان 

برقرار کند؛ اما طی یک سال گذشته، دست کم سه مقام آمریکایی از تایوان بازدید کرده اند .

تالش»علی اف« برای تنش زدایی از روابط آنکارا و تل آویو
رسانه های رژیم صهیونیستی از تالش رییس جمهور آذربایجان برای حل تنش های میان ترکیه و تل آویو 
خبر داده اند.بر اساس این گزارش ها، الهام علی اف در گفت وگوی تلفنی با رجب طیب اردوغان، رییس 
جمهور ترکیه که هفته گذشته انجام شد، پیشنهاد میانجی گری برای تنش زدایی از روابط اسراییل و ترکیه 
را مطرح کرد.واالنیوز و جروزالیم پست نوشته اند که ترکیه و اسراییل فعال به این تالش ها، روی باز نشان 
داده اند.در همین رابطه اردوغان از تمایل ترکیه برای داشتن رابطه بهتر با رژیم صهیونیستی سخن گفته بود.

جیحون بایراموف، وزیر امور خارجه ترکیه نیز هفته گذشته در تماس تلفنی با همتای اسراییلی اش، گابی 
اشکنازی گفته بود که باکو عالقه مند به تالش برای بهبود روابط اسراییل و ترکیه است.

نمایندگان استان اصفهان دقیقا به دنبال حل کدام مشکل با امضای طرح عدم تغییر ساعت رسمی کشور هستند؟

حاشیه های بدون دستاورد

مجلســی که هم اکنون بر سر کار است،  علیرضا کریمیان
دورهمــی اصول گرایــان و آقایــان و 
خانم هایی است که به تندی به مصوبات و قوانین مجلس قبل از طیف 
اصالح طلب مــی تاختند و حتی آن را به ســخره مــی گرفتند. البته 
عملکرد نمایندگان در دوره قبل هم چندان قابل دفاع نبود؛ اما آقایان 
و خانم های نماینده در این دوره طرح هایی بــرای تصویب ارائه می 
دهند که دیگر نورعلی نور شده است! در جدیدترین مورد از این دست 
۲9 نماینده مجلس که در میان آنها البته نام نمایندگان استان اصفهان 
و برخی از اصول گرا ترین نمایندگان این دوره هم دیده می شــود، به 
دنبال تغییر قانون ساعت در نیمه اول ســال هستند؛ کاری که یادآور 

تصمیمات خرق الساعه دولت احمدی نژاد است. 
بر این اساس نمایندگان مجلس طرحی را تدوین کردند که در صورت 
تصویب آن قانون تغییر ساعت رسمی کشور منسوخ می شود و ساعت 
رسمی کشور به قبل از این قانون برمی گردد. در مقدمه این طرح آمده 
است: بیش از یکصد سال از آغاز تغییر ساعات در دنیا سپری شده و 
با مطالعه این طرح کشــورها در تداوم اجرای آن بازاندیشی کرده اند 
که در این میان می توان به کشورهای آلمان، انگلستان، فنالند، سوئد 

و برخی دیگر از کشــورهای عضو اتحادیه اروپا اشاره کرد و مهم ترین 
دلیل آنها آثار ســوء تغییر ساعات بر ســالمتی مردم است که ناشی 
از تغییر زمان خواب شــهروندان و لزوم تطابق آن با زمان خورشــید 
 است. در کشــور ما عالوه بر این دالیل تفاوت اوقات شرعی و ساعت 
رسمی نیز مشــکالتی ایجاد کرده اســت بنابر این این طرح با هدف 
بازگشت ســاعات رســمی به حالت قبل از تغییر آن تقدیم مجلس 

می گردد.
 در میان امضا کنندگان این طرح نام افرادی چون ابوالفضل ابوترابی، 
سیدناصر موسوی الرگانی، حســینعلی حاجی دلیگانی و محمدتقی 
نقدعلی از نمایندگان استان اصفهان دیده می شود ؛آقایانی که ظاهرا 
مشکل آب و آلودگی هوا و رکود صنعتی و تولیدی و گره کور مشکالت 
زیســت محیطی و... را حل کرده اند و حاال تنها تغییر ســاعت رسمی 

کشور باقی مانده تا پازل خدمت آقایان تکمیل شود.
 این گــزارش بــه دنبــال منفعــت یا ضــرر طــرح مذکور نیســت 
بلکه  موضوع پرداختــن به طرح هــای حاشــیه ای و عملکردهای 
غیر ضروری اســت که به شــدت در ایــن مجلس دیده می شــود. 
ایــده هــا و نظراتــی کــه بــا هزینــه هــای میلیــاردی برگــزاری 

جلســات مجلس و کمیســیون ها از بیــت المال صرف می شــود 
 بدون اینکه واقعا در شــرایط ســخت امــروز بتوانــد دردی از مردم 

دوا کند.
 در شرایط سخت و فشار اقتصادی، اختالف میان دولت و مجلس بر 
سر بودجه و گرفتاری در میان خوب و بد لوایحی که حتی سالمت مردم 
را هم به آن گره زده اند، تغییر یا عدم تغییر ساعت رسمی چه اهمیتی 
می تواند داشته باشد که نمایندگان استان برای امضای آن متحد شده 
اند؟ طرح هــای تصویبی نمایندگان مجلس که نشــانگر اولویت های 
آن ها در پرداختن به مسائل کشور است، طی چند ماه گذشته یا مانند 
طرح اصالح قانون انتخابات، سیاسی است یا مانند طرح الزام دولت 
به پرداخت یارانه کاالهای اساســی، فاقد بنیان های منطقی و منابع 
مالی الزم. رویه ای که تناسبی با شــعارهای انتخاباتی آن ها ندارد در 
جایی که منتقدان مجلس قبل موج اســتیضاح هــای نمایندگان را 
نوعی ســهم خواهی و ایجاد فشــار بدون در نظر گرفتن عواقب آن بر 
دولت می دانستند، در این دوره اما کلکسیونی از طرح هایی پشت در 
کمیسیون ها مانده که معلوم نیست قرار است کی و کجا به درد مردم 

و مشکالت آنها بخورد.

ســخنگوی پیشــین وزارت امور خارجه اظهار کرد: 
شیوع گسترده ویروس کرونا در نقاط مختلف جهان، 
شکست ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
و همچنین تالش های آمریکا برای عادی ســازی 
روابط برخی از کشــورهای عربی و اسالمی با رژیم 
صهیونیســتی از مهم ترین اتفاقات در ســال ۲۰۲۰ 
میالدی در عرصه بین الملل بوده است.رامین مهمان 
پرست، در پاسخ به این سوال که به نظر وی مهم ترین 
اتفاقات رخ داده در ســال ۲۰۲۰ در عرصه بین الملل 
چه اتفاقی بوده است، گفت: قطعا یکی از مهم ترین 
تحوالت در سال ۲۰۲۰ شیوع گسترده ویروس کرونا 
در نقاط مختلف جهان بوده است چراکه  این ویروس 
تمام  ابعــاد زندگی مردم و روابــط اجتماعی و بین 
المللی را تحت تاثیر خود قرار داده است.وی با بیان 

اینکه جدا از این بحث که بین برخی  قدرت ها وجود 
دارد که ویروس کرونا دست ساز بوده است یا طبیعی 
و برخی این ویروس را کار چیــن و برخی کار آمریکا 
می دانند، اظهار کرد: در حقیقت شیوع گسترده این 
ویروس مشــکالت زیادی را برای مــردم در عرصه 
جهانی به وجود آورده اســت.این کارشناس مسائل 
بین الملل  با بیان اینکه این ویروس رفت و آمدهای 
مردم در عرصه ملی و جهانی را  تحت الشعاع خود قرار 
داده است  ادامه داد: مسئله دیگری که در سال ۲۰۲۰ 
رخ داد ، انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و نتایج آن 
بود. مهمان پرست  با بیان اینکه برخی تصور می کردند 
که  احتمال شکست ترامپ در انتخابات ۲۰۲۰  بسیار 
ضعیف است و محاسبات خود را بر مبنای پیروزی 
ترامپ تنظیم کرده بودند، گفت: ولی دیدیم که مردم 

آمریکا انتخاب دیگری کردنــد و به رقیب ترامپ در 
انتخابات رای دادند و در همین چهارچوب  و با توجه 
به این نتایج در آینده نزدیک  شــاهد خارج شــدن 
ترامپ از صحنه سیاسی رسمی آمریکا خواهیم بود.

وی با بیان اینکه حتی اگر کرونا نبود همچنان شاهد 
 رقابت چین و آمریکا در عرصه  اقتصاد جهانی بودیم، 
اظهار کرد: البته کرونا باعث شــد که اقتصاد آمریکا 
ضعیف تر شــود و چین در این عرصه قوی تر حضور 

پیدا کند.

اگر کرونا نبود، تحوالت جهانی 2020 به چه سویی می رفت ؟

هراس ارتش رژیم صهیونیستی از توانمندی نظامی ایران
سخنگوی ارتش رژیم صهیونیســتی با اذعان به توانمندی نظامی ایران اعالم کرد زیردریایی های این رژیم برای حمالت احتمالی تهران از عراق یا یمن در آماده 
باش به سر می برند.هیدای زیلبرمن با یادآوری آماده باش زیردریایی های رژیم صهیونیستی مدعی شد: رصد اطالعاتی ما نشان می دهد ایران در یمن و عراق 
هوایپما های هدایت شونده و موشک های هوشمندی را در اختیار دارد که قادرند خاک اســراییل را هدف قرار دهند، بنابراین ایران ممکن است از طریق این دو 
کشور به ما حمله کند.این مقام صهیونیست با یادآوری اظهارات واهی رییس ســتاد کل ارتش رژیم صهیونیستی این را در ادعاهایش گنجاند: هنگامی که آویو 
کوخاوی، فرمانده ستاد کل ارتش اسراییل، ایران را نسبت به هر گونه حمله علیه اسراییل برحذر داشت، منظورش هرگونه حمله از عراق و یمن بود و هنگامی که 
از دایره کشور های دوم سخن به میان آورد، منظورش از دایره کشور های اول، لبنان و سوریه بود.زیلبرمن، به ادعاهایش دست داشتن ایران در حمالت موشکی 
سپتامبر ۲۰۱9 به تاسیسات نفتی آرامکو عربســتان را نیز افزود و گفت: این حادثه توانمندی بزرگ ایران در این زمینه را به اثبات رساند.این سخنگو تاکید کرد با 
توجه به احتمال تکرار مجدد این سناریو این بار علیه اسراییل، ما اخیرا یمن و عراق را زیر نظر قرار داده ایم.این مقام صهیونیست به هراس مقامات این رژیم از 
نزدیک شدن به اولین سالگرد ترور فرمانده سپاه قدس ایران اذعان کرد و گفت: ممکن است ایران در تدارک حمالتی تالفی جویانه علیه مواضع آمریکا یا رژیم 

صهیونیستی باشد، زیرا از نظر ایران تفاوتی میان واشنگتن و تل آویو وجود ندارد و هر دو را به یک دیده می نگرد.

چهره روز

وز عکس ر

تحقیقات در مورد 
انفجار  آمریکا 

ادامه دارد
محل انفجار مهیب خودروی 
بمب گذاری شــده در شــهر 
نشــویل مرکز ایالت تنســی 

آمریکا.

رسیدگی به لوایح FATF در کمیسیون اصل 90 مجلس
ســخنگوی کمیســیون اصل 9۰ مجلس گفت: با توجه به اهمیت لوایح FATF ،کمیسیون اصل 
9۰ به این موضوع که مرتبط با امنیت اقتصادی اســت، ورود می کند. در نظــر داریم که نظرات و 
مســتندات تمام بدنه کارشناســی دولت در این رابطه را جمع بندی کرده و بــه یک نتیجه گیری 

کارشناسی برسیم.
علی خضریــان گفت: در این چند وقت گذشــته مشــاهده می شــود که بحث FATF بســیار 
داغ شده اســت. دولت به شــدت پیگیر این مســئله اســت که لوایح الحاق به کنوانسیون های 
پالرمو و تامین مالی تروریســم را به تصویب برســاند. موج شــدیدی علیه اعضای مخالف در 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام شروع شــده اســت. از آنجایی که این مســئله برای امنیت 
اقتصادی کشــور بســیار مهم اســت، طبیعتا کمیســیون اصل 9۰ نیز به این موضــوع که مرتبط 
با امنیت اقتصــادی اســت ورود می کنــد. البته قبــل از اینکه دولــت از رهبر معظــم انقالب 
مجوز تمدید مهلت بررســی بگیــرد، کمیســیون اصل 9۰ پیگیری خــودش را در ایــن رابطه از 
دســتگاه های دولتی مســئول اجرای FATF شــروع کــرده بود. در نظــر داریم کــه نظرات و 
 مســتندات تمام بدنه کارشناســی دولت در این رابطه را جمع بندی کرده و بــه یک نتیجه گیری

 کارشناسی برسیم.

طرح مجلس برای برخورد شدید قضایی با قماربازی مجازی
نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه گردش مالی سایت های شرط بندی 
بیش از یک میلیارد دالر است، از تدوین طرحی توسط نمایندگان برای برچیدن بساط قماربازی و 
شرط بندی و مجازات افساد فی االرض و اعدام خبر داد.حسن نوروزی درباره افزایش قماربازی 
و شرط بندی در شبکه های اجتماعی اظهار داشت: متاسفانه گردش مالی سایت های قماربازی 
و شــرط بندی بیش از یک میلیارد دالر در سال اســت که اقدامات مخرب اقتصادی آنها توانسته 
موجبات توسعه فســاد و ناامنی بانکی و زمینه چینی علیه فســادهای اخالقی را بیشتر کند.وی 
افزود: مجازات های ســختگیرانه ای در طرح مذکــور برای باندهای گروهی دیده شــده و حتی 
فعالیت های قماربازان و شر ط بندان اگر به صورت گروهی و باندی باشد و در صورت تکرار بازداشت 
و اصرار بر انجام تخلف و عدم توبه می تواند مجازات افســاد فی االرض هم از سوی قاضی در نظر 

گرفته شود.

درخواست »مقتدی صدر« از ایران 
رهبر جریــان صدر عــراق در بیانیه ای از  ایران خواســت که عــراق را از درگیری هــای خود دور 
نگه دارد.وی همچنین به آمریکا هشــدار داد عــراق را به درگیری نکشــاند. مقتدی صدر، رهبر 
جریان صدر عراق در بیانیــه ای که در صفحه توئیتر خود منتشــر کرد، گفت: عــراق عزیز قربانی 
درگیری های آمریکایی-ایرانی شــده و به گونه ای آســیب دیده که نمی توان درمورد آن سکوت 
کرد.وی گفــت: گویی که عراق به میــدان درگیری های نظامی، امنیتی، سیاســی و ویروســی 
شده و دلیل آن ضعف دولت و شــکاف بین ملت اســت.مقتدی صدر در ادامه بیانیه خود تاکید 
کرد: از جمهوری اســالمی ایران،همســایه عزیز تقاضا دارم که عراق را از درگیری های خود دور 
نگه دارد. اگر جایگاه و اســتقالل عراق و دولت آن را حفظ کند ما نیاز به هنگام ســختی پشــت 
ایران را خالی نخواهیم کــرد.وی در بخش دیگری از بیانیه خود که آن را »آخرین درخواســت« 
نامیده است، با هشــدار به آمریکا تاکید کرد: به اشغالگران هشدار می دهم که عراق را به درگیری 
نکشــانند. عراق و عراقی ها یک طرف این درگیری نیســتند و ما در مرحله ســاخت عراق عزیز 
هستیم.مقتدی صدر خاطرنشان کرد: درصورتی که پاســخی دریافت نکنیم موضعی سیاسی  و 
 مردمی اتخاذ خواهیم کرد تا ملت، وطن و مقدســات خود را از این دخالــت های غیرقابل قبول

 حفظ کنیم.

کافه سیاست

نماینده مجلس:
FATF با وضعیت 

 فعلی اش برای 
ما زیان بار است

نماینده شــیراز در مجلس گفت: پیوستن به 
FATF بــا توجه به وضعیت فعلــی آن که ما 
تعهدات مان را انجام دهیم ولی دسترسی به 
بازارهای بین المللی نداشــته باشیم، نه تنها 
برای ما ســودی ندارد، بلکه زیان بار اســت.

جعفر قادری ادامــه داد: پیوســتن ایران به 
کنوانسیون های FATF با وضعیت فعلی که 
ما بخواهیم به تعهدات مــان عمل کنیم ولی 
هیچ تضمینی برای دستری ما به بازارهای بین 
المللی وجود نداشته باشــد برای ما فایده ای 
ندارد.وی افزود: از سوی دیگر با توجه به شرایط 
تحریمی که مــا در آن قرار داریم، پیوســتن 
به FATF باعث می شــود راه هــای دور زدن 
تحریم ها در اختیار دشمن قرار بگیرد و نه تنها 
پیوستن به این کنوانسیون ها برای ما فایده ای 
ندارد بلکه زیان بار هم هســت.نماینده مردم 
شیراز در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: 
 FATF اگر بنا باشــد ما به کنوانســیون های
بپیوندیم و هیچ حق تحفظــی برای ما وجود 
نداشته باشد، پیوســتن به این کنوانسیون ها 
بی فایده و حتی دارای هزینه و خسارت است.

قادری خاطرنشان کرد: مجلس پیش از این 
نظرش را در باره پیوستن به این کنوانسیون ها 
اعالم کرده و حال کار رســیدگی به این لوایح 
در مجمع تشــخیص مصلحت نظام در حال 
انجام اســت.وی در پایان گفت: پیوستن به 
کنوانسیون های FATF زمانی برای ما مفید 
خواهد بود که ما در قبــال انجام تعهدات مان 
بتوانیم به صورت قعطی از امتیــازات آن نیز 
برخوردار باشیم، نه آنکه انجام تعهدات از جانب 
ما قطعی باشد و ما نتوانیم به بهانه های واهی از 

مزایای آن استفاده کنیم.

29 نماینده مجلس که در میان آنها البته نام نمایندگان 
استان اصفهان و برخی از اصول گرا ترین نمایندگان این 
دوره هم دیده می شود، به دنبال تغییر قانون ساعت در 
نیمه اول سال هستند؛ کاری که یادآور تصمیمات خرق 

الساعه دولت احمدی نژاد است

بین الملل
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5 میلیون و ۶۶ هزار تن کاال از اصفهان به خارج صادر شد
مدیرکل گمرکات اســتان اصفهان گفت: پنج میلیون و ۶۶ هزار و ۷۳۰ تن کاال امسال از گمرکات 
این اســتان به ۸۵ کشــور خارجی صادر شد.رســول کوهســتانی پــزوه افزود: ایــن کاالها به 

ارزش یک میلیارد و  ۶۱۰ میلیون و ۱۰۶ 
هزار دالر از گمرکات اســتان به مقصد 
کشــورهای جهان از جمله عراق، چین 
امــارات، افغانســتان و اندونزی صادر 
شــده  اســت.وی با بیان اینکه امسال 
یک هزار و ۲۸۶ قلم کاال از استان صادر 
شــد، ادامــه داد: مهم تریــن کاالهای 
صادراتــی کاال از گمــرکات اصفهان در 
۹ ماه امســال محصوالت و مصنوعات 
بوده که در واحد های تولیدی اســتان 

پردازش، فرآوری و تولید شــده است.کوهســتانی پزوه  گفــت :صادرات  اســتان اصفهان به 
کشــور عراق ۳۹۹ میلیون دالر، چین ۲۳۳ میلیــون دالر، امارات ۲۲۱ میلیون دالر، افغانســتان  
۱۷۴ میلیــون دالر  واندونزی  ۸۰ میلیــون دالر بوده اســت.به گفته وی؛ صادرات ســال جاری 
 با اجرای کامــل پروتکل بهداشــتی در مقابله بــا ویروس کرونــا به کشــورهای خارجی انجام

 شده است.

مدیر واحد بحران سازمان جهاد کشاورزی استان:
بیمه کشاورزی برای باغ ها و مزارع اصفهان الزم است

مدیر واحد بحران سازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان گفت: با توجه به بحران خشکسالی، 
سرمازدگی، سیل و تگرگ بیمه کشاورزی الزم است.عباسعلی جمشیدی افزود: بر اساس پیش 
بینی های جوی، امکان بروز سیل و ســرمازدگی وجود داشت که بر اســاس بخشنامه و خبری 
به اطالع کشاورزان رسانده شــد که اصول ایمنی را رعایت کنند تا اینکه دچار خسارت نشوند و یا 
خسارت ها کاهش پیدا کند.وی ادامه داد: رعایت اصول ایمنی برای کاهش خسارت ها الزم است 
اما گاهی این روش ها پاســخگو نیست و خســارت به کشاورزان وارد می شــود که اهمیت بیمه 

کشاورزی را بر ما آشکار می کند.

تعطیلی 100 واحد فست فودی در اصفهان
 رییس اتحادیه پیتزا و ساندویچ فروشان اصفهان گفت: ۱۰۰ واحد صنفی فروش ساندویچ و پیتزا 
در اصفهان در بحران شیوع کرونا تعطیل شده است.ســید مصطفی موسوی با اشاره به فعالیت 
حدود یک هزار واحد صنفی فروش ســاندویچ و پیتزا در اصفهان، اظهار داشت: از این تعداد ۷۰۰ 
واحد دارای پروانه و ۳۰۰ واحــد نیز در مرحله صدور پروانه هســتند.وی افزود: می توان گفت در 

حال حاضر واحد صنفی فروش ساندویچ و پیتزای غیرمجاز در شهرستان اصفهان وجود ندارد.
رییس اتحادیه پیتزا و ســاندویچ فروشــان اصفهان با اشــاره به آســیب های ناشــی از شیوع 
کرونــا در واحدهای فــروش پیتزا و ســاندویچ اصفهــان ابراز داشــت: باید توجه داشــت که 
بیــش از ۸۵ درصد از ایــن واحدها مســتاجر هســتند و بخش قابــل توجهی در ایــن بحران 
مجبور به تعطیــل کردن واحدهــای صنفی خود شــدند.وی گفــت: ۱۰۰ واحــد صنفی فروش 
ســاندویچ و پیتزا در اصفهان در بحران شــیوع کرونا تعطیل شده است.موســوی با بیان اینکه 
به صورت میانگین در هر واحد صنفی فروش فســت فود ســه نفر فعال هســتند، ادامه داد: با 
 تعطیلی ۱۰۰ واحد صنفی ۳۰۰ نفر بیکار شــدند کــه اغلب آنها در حال حاضر راننده تاکســی های 

اینترنتی هستند.

رییس اتاق اصناف اصفهان اظهار داشته که وام با سود ۱۴درصد، دردی از اصناف دوا نمی کند؛

به دنبال راه چاره

کرونا پس از نزدیک به یک ماه از اعمال  مرضیه محب رسول
محدودیت ها حاال بیش از پیش در حال 
فشار بر اصناف و بخش خصوصی است. اگر چه دولت از همان ابتدای 
کرونا وعده حمایت از آنهــا را داد؛ اما در عمل نگرانــی از مالیات ها، 
معوقات پرداخت نشده و فروش هایی که هر روز آب می رود، بیش 

از پیش نگرانی در میان اصناف را در پی دارد.
 دولت اصرار دارد تا از طریق اعظای تســهیالت بــه اصناف کمک کند، 
فعاالن این بخش اما می گوینــد این راه چاره نیســت و باید فکری 
برای اخذ مالیات و تسهیالت بانکی بشود در حالی که بر اساس آمار، 
اصناف به صورت ماهانه  ۲۶ هزار میلیارد تومان از تعطیلی ها خسارت 
می بینند؛ اما دولت هنوز نمی داند یــا نمی تواند با این حجم باالی از 
ضرر و زیان چه کند. از ســوی نمی تواند مالیات هــا را به دلیل اتکای 
بودجه به آن کاهش دهد و  اصناف در حال فشار آوردن برای کاستن از 

دریافتی های مالیاتی هستند.
 در همین زمینه رییس اتاق اصناف اصفهان گفته است: حمایت های 
دولت از اصناف باید در قالب معافیت مالیاتی، بیمه ای  و تســهیالت 
بانکی با تنفس یک ساله باشــد که فعاالن اقتصادی بتوانند فعالیت 
کنند.رســول جهانگیری با بیان اینکه اصناف شــرکای دولت هستند 

و بخــش خصوصی بزرگ ترین ســرمایه برای کشــور اســت، اظهار 
داشت: دولت باید از این بخش حمایت کند تا آن ها بتوانند روز به روز 

فعالیت شان را بیشتر کنند.
وی با اشــاره به اینکه دولت برای مشاغل آســیب دیده، وام با سود 
۱۴درصد در نظر گرفته اســت، بیان کــرد: اصناف ما کســب و کاری 
نداشتند که بتوانند این تسهیالت را، آن هم بدون تنفس پرداخت کنند، 
بنابراین دولت باید حمایت هــای منصفانه تری لحاظ کند.جهانگیری 
خطاب به سازمان امور مالیاتی کشور گفت: با توجه به اینکه مالیات هر 
سال، سال بعد از اصناف دریافت می شود، سال ۱۴۰۰ وضعیت کنونی 
کسبه در نظر گرفته شود.رییس اتاق اصناف اصفهان با بیان اینکه این 
استان قطب اصلی تولید طال و جواهرات است، گفت: به دلیل نوسان 
قیمت طال و شیوع بیماری کرونا بیش از ۹۰ درصد این واحد ها تعطیل 

هستند، زیرا کاسبان جرأت خرید و فروش ندارند.
وی با بیان اینکه اصناف نبض اقتصادی کشــور هستند، افزود: مردم 
شــیوه نامه های بهداشــتی را بیش از پیش رعایت کنند تا وضعیت 

بیماری کرونا بهبود یابد و این قشر بیشتر از این آسیب نبیند.
 اظهارات و درخواســت های فعاالن صنفی در حالی مطرح می شــود 
که رییس کل بیمه مرکزی چندی پیش اعالم کرد صاحبان مشــاغل 

و اصنــاف می توانند کســب وکارهای خود را در مقابــل تعطیلی های 
کرونایی بیمه کنند. 

راهکاری دیگر که بــا توجه به بدبینــی و ناکارآمدی نظــام بیمه ای 
چندان مورد اســتقبال قرار نگرفت. از طرفی دیگر هم گفته می شــود 
اقتصاد ایران ،مدت ها قبل از شیوع این ویروس نیز گرفتار فشارهای 
ناشــی از تحریم ها،رشــد منفی اقتصادی ، افزایش نــرخ دالر و… 
شده بود و این مصائب رشد نرخ تورم را افزایشــی و در برابر درآمد و 
قدرت خرید بســیاری از خانوارها را کاهش داده و در چنین شرایطی، 
هزینه های تحمیل شــده در اثــر کرونا ،کاهش تولیــد ، افت تجارت 
جهانی ، بســته بودن مرزها و... نه تنها ایران بلکه همه دنیا را با شرایط 
پیچیده تری مواجه کرده و با روش های ســاده ای مانند اعطای وام 
نمی توان راهی بــرای نجات اصنــاف ایجاد کرد. نامشــخص بودن 
نرخ ارز و قیمت آن در بودجه ســال آینده و بســیاری از فاکتورهای 
ناپایدار اقتصادی موجب شــده تا عالوه بر فعاالن، ســرمایه ها نیز از 
بازارهای خرد بیرون کشــیده شــده و وارد بازارهای موازی مانند طال 
و بورس شــود. با توجه به حجم نقدینگی باال در این مورد باید نگران 
 روزهایی با انباشــت بیکاران و زیان های هنگفــت در بازار های مالی

 کشور باشیم.

 عضو هیئت رییسه مجلس گفت: تامین منابع مالی 
مورد نیاز برای بهره برداری از پروژه های آبرســانی به 
اصفهان به ویژه پروژه بهشت آباد و سامانه دوم آبرسانی 
در اولویــت بودجــه ۱۴۰۰ است.حســینعلی حاجی 
دلیگانی در خصوص اصالحات کلی بودجه سال ۱۴۰۰ 
دولت و تاثیر آن در بودجه استان اصفهان، اظهار داشت: 
بیشتر اصالحاتی که پیرامون بودجه مطرح شده به ویژه 
در خصوص منابع درآمد بودجه ای در سطح کالن است 
و کمتر در بودجه های منطقه ای تاثیرگذار است.وی با 

بیان اینکه نمایندگان استان اصفهان بند به بند بودجه 
را رصد می کنند و در همه جلسات حضور دارند، ادامه 
داد: همه موضوعات را مورد توجه داشت و چنانچه در 
موردی کوتاهی در ایفای حقوق مردم اصفهان صورت 
گیرد، اقدامات الزم را انجام خواهیم داد.عضو هئیت 
رییسه مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه عمده توجه 
ما در تخصیص بودجه برای اســتان اصفهان در زمینه 
تامین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای تامین منابع 
آبی است، ابراز داشــت: موضوع بهره برداری از طرح 
انتقال آب بهشت آباد و همچنین سامانه دوم آبرسانی 
به شهر اصفهان در  این زمینه بیش از دیگر پروژه ها مورد 
توجه قرار دارد.وی گفت: تامین منابع ملی برای اجرای 
پروژه هایی مانند قطار سریع السیر اصفهان - تهران نیز 

از دیگر موضوعات مورد توجه در بودجه ملی سال ۱۴۰۰ 
استان اصفهان است.حاجی دلیگانی در ادامه با اشاره 
به برخی از انتقادات نمایندگان مجلس به بودجه ۱۴۰۰ 
دولت اظهار داشت: از جمله اشکاالتی که در این بودجه 
ذکر شده پیش فروش نفت است که برای نمایندگان 
قابل قبول نیســت؛ همچنین برخی موارد مشــاهده 
شده در بودجه مغایر با سیاست های کالن اقتصادی و 
بودجه نویسی است و با اصول و اهداف برنامه ششم 
نیز تطابق ندارد.وی با بیان اینکه احتماال کلیات بودجه 
توسط نمایندگان مجلس شــورای اسالمی تصویب 
می شــود، اضافه کرد: جزییات بودجه مورد نقد است 
که در کمیسیون های تخصصی و کمیسیون تلفیق در 

دست بررسی است.

 تامین اعتبار برای پروژه های آبرسانی
 اولویت نمایندگان اصفهان در بودجه 1400

خبر روز

اصناف ما کسب و کاری نداشتند که بتوانند این تسهیالت 
را، آن هم بدون تنفس پرداخت کنند، بنابراین دولت باید 

حمایت های منصفانه تری لحاظ کند

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:
اصفهانی ها در مصرف گاز صرفه جویی کنند

مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان گفت: با توجه به افت محســوس دما بین هشت تا 
۱۴ درجه سانتی گراد، همراهی مردم در 
صرفه جویی مصرف گاز ضروری است.

منصور شیشــه فروش، اظهــار کرد: با 
توجه به پیش بینی هواشناسی مبنی بر 
کاهش دمای هوا بین هشت تا ۱۴ درجه 
سانتی گراد در بسیاری از مناطق به ویژه 
در نواحی شمال، شــرق و غرب استان، 
صرفه جویــی در مصــرف گاز ضروری 
است.وی بر لزوم حفاظت از شبکه های 
آب، تاسیســات بــرق و محصــوالت 
کشاورزی در برابر سرما و یخبندان تاکید کرد و افزود: شهروندان در به کارگیری وسایل گرمازا و تردد 

در جاده ها و معابر اصول ایمنی را رعایت کنند.

رفع تنش های بازار مسکن اصفهان در گرو همکاری بانک ها
یک  کارشناس بازار مسکن گفت: بانک های اصفهان همگام با کشــور، تمایل چندانی به پرداخت 
تسهیالت در حوزه مسکن ندارند و این امر تنش در بازار مسکن را افزایش داده و خانه دار شدن برای 
اکثر مردم نصف جهان به آرزویی بزرگ بدل شده است.محمد صحرایی با اشاره به اینکه یکی از راه 
های مدیریت بازار مسکن در اصفهان اعطای تسهیالت از طرف بانک ها برای مسکن سازی است، 
اظهار داشت: البته این تسهیالت باید به گونه ای اعطا شود که باعث دالل بازی و سوداگری در بازار 
مسکن نشود.وی با بیان اینکه در سال ۹۹ بانک ها حدود ۱.۵ درصد تسهیالت خود را برای ساخت 
مسکن اختصاص داده اند، ابراز داشت: متاسفانه مدیران بانکی نسبت به این موضوع دید خوبی 
ندارند و اگر بخواهیم تنش های بازار مسکن را مرتفع کنیم باید عرضه مسکن را به حد کافی برسانیم 
تا سبب افزایش قیمت ها نشویم.این کارشناس مسکن با اشاره به اینکه بانک های اصفهان همگام 
با کشور، تمایل چندانی به پرداخت تسهیالت در حوزه مسکن ندارند، تصریح کرد: یکی از دالیل این 
موضوع سررسید طوالنی بازپرداخت اقساط اســت که احتماال با این استدالل پرداخت تسهیالت 
جدی گرفته نمی شود.وی با بیان اینکه مدیران و مسئولین در سطح کالن کشور باید به این موضوع 
ورود پیدا کنند، بیان داشت: تا چند ماه دیگر در اواخر سال شاید مجددا شاهد افزایش قیمت ها در 

بازار مسکن شویم و به همین دلیل باید تمهیدات و اقدامات پیش گیرانه  به مرحله اجرایی برسد.

احداث باغ تولید نهال گواهی شده با ۸0 رقم درخت 
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی اصفهان با اشاره به جایگاه استان در تولید نهال گواهی 
شــده و پیوندک ها گفت: احداث باغ مادر با بیش از ۸۰ رقم از درختان هسته دار و دانه دار به عنوان 
نخستین زنجیره تولید نهال گواهی شــده از اتفاق های قابل توجه در استان است.اصغر رستمی با 
اشاره به عرضه نهال های گواهی شده و استاندارد در اصفهان اظهار داشت: الزم است در احداث باغ 
برای تولید نهال به مسائل فنی و کارشناســی، انتخاب زمین، آب و موقعیت اقلیمی توجه داشت 
ضمن اینکه انتخاب نهال متناســب با اقلیم منطقه ای و توجه به ســالمت درختچه نیز از اهمیت 
بسزایی برخوردار است.وی با اشاره به اینکه تولید نهال شــرایط ویژه ای دارد، تصریح کرد: در حال 
حاضر ۳۰ واحد نهالستان مجاز در استان اصفهان اســت که درختچه های سالم و بااصالت تولید 
 می کنند.رســتمی،  با بیان اینکه در استان ســالیانه بالغ بر پنج میلیون نهال تولید می شود، گفت:

 نهال های تولیدی عالوه بر مصرف داخلی به سایر نقاط کشور ارسال می شود.

کافه اقتصاد
س: مهر

عک

دام های مولد در مسیر کشتارگاه ها با هزینه های سنگین تولیداخبار
رییس اتحادیه صنف فروشندگان گوشت قرمز اصفهان درباره موضوع ذبح دام های مولد در کشتارگاه های اصفهان، گفت: دامداران به دلیل هزینه های سنگین 
تولید و نبود نهاده ها، گاوهای مولد سنگین و پیر، بدون کاربری را برای ذبح به کشتارگاه های استان می برند. اصغر پورباطنی پیرامون اینکه دامداران گالیه مند که 
در تامین نهاده ها با نرخ آزاد و گران هزینه های سنگینی را متحمل می شوند، اظهار داشت: در سال های گذشته بسیاری از دامداران به دلیل خشکسالی، نبود آذوقه 
و علوفه گاو های شیرده خود را می کشتند چرا که کشتار دام زنده از نگهداری آن به صرفه تر بوده است.وی افزود: امسال تولیدکنندگان دام با عدم تامین نهاده ها 
و هزینه های سنگین تولید، گاوهای مولد پیر و بدون کاربری الزم که میزان شیر آنها به میزان محسوسی کاهش یافته و نگهداری از آنان صرفه اقتصادی نداشته 
باشد را در سطح شهر با زدن تابلو به بهای ارزان تری می فروشند.رییس اتحادیه صنف فروشندگان گوشت قرمز اصفهان در پاسخ به اینکه امسال دامداران چند 
درصد از گاوهای مولد را برای ذبح به کشتارگاره های استان می برند، بیان کرد: این سواالت را مسئوالن دامداران سنگین باید پاسخگو باشند اما هم اکنون به هر 
دلیلی ماده گاوها را در کشتارگاه ها ذبح می کنند.وی، درباره اینکه توان خرید مردم در تامین گوشت قرمز بسیار کاهش داشته است گفت: به دلیل تنزل قدرت 

خرید شهروندان، بسیاری از قصابان هم در شهر دیگر همانند سال ها و ماه های گذشته برای عرضه گوشت گوسفندی در مغازه خریداری ندارند. 

تولید سنتی سس 
سویا در چین

سس سویا، نوعی سس تیره رنگ 
اســت کــه از دانه های گیاه ســویا 
تهیه می شــود. این سس شورمزه 
بوده و در آشــپزی کشورهای خاور 
دور همچــون چین و ژاپــن کاربرد 
فراوانــی دارد و از آن بــرای مزه دار 
کــردن ســوپ ها، انواع گوشــت، 
 ماهی، ســبزیجات و دیگر سس ها 

استفاده می شود.

وز عکس ر

 مدیر کل دفتر توسعه خدمات سازمان 
بازرگانی توسعه تجارت ایران:
 استان اصفهان جزو
  5 استان برتر در حوزه

 ایفای تعهدات ارزی است
 مدیر کل دفتر توســعه خدمات ســازمان 
بازرگانی توسعه تجارت ایران گفت: استان 
اصفهان جزو ۵ اســتان برتر در حوزه ایفای 
تعهدات ارزی است.احسان قمری با اشاره 
به برگزاری وبینار با حضــور جمعی از تجار 
و بازرگانان اســتان اصفهان که با همکاری 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی 
ایران و ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
استان اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: در 
این جلســه مفاد مصوبه جلسه ۱۷۷ ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت برای تســهیل و 
تسریع رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان بیان 
و نکاتی برای رفع مشــکالت صادرکنندگان 
ارائه شــد.وی با بیان اینکه استان اصفهان 
فعال و توانمند در صادرات غیر نفتی است، 
ابراز داشت: رفع تعهدات ارزی ۷۶ درصدی 
جامعه صادرکنندگان استان اصفهان بیانگر 
تالش و همدلی مجموعه صادرکنندگان، اتاق 
بازرگانی و ســازمان صمت استان اصفهان 
است.مدیر کل دفتر توسعه خدمات سازمان 
بازرگانی توســعه تجارت ایران با اشــاره به 
اینکه استان اصفهان جزو پنج استان برتر در 
حوزه ایفا تعهدات ارزی است، بیان داشت: 
تشکیل کمیته اقدام ارزی در سازمان های 
صنعت، معــدن و تجارت حرکتــی بدیع و 
اثرگذار و یکی از دالیل تسهیل و تسریع ایفای 
تعهدات ارزی صادرکنندگان است.وی افزود: 
با وجودی که مدت زمان کمی از ابالغ مصوبه 
ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت می گذرد 
ولی اثرات این مصوبه در آمار میزان صادرات 
غیرنفتی و همچنین ایفای تعهدات ارزی به 
خوبی نشان داده شــده است.قمری ادامه 
داد: بر اســاس ابالغیه رییس کل سازمان 
توســعه تجارت ایران مهلت بهــره مندی از 
این گروه صادرکنندگان از خدمات تجاری و 
عدم اعمال محدودیت تا پایان سال جاری 

تمدید شد.
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آگهی

مفاد آراء
10/39 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: 1058695 ابوالفضل شهریاری نائينی رئيس منطقه ثبت اسناد وامالك غرب 
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»بنا«، کرونا و حواشی را فراموش کرد
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی بعد از شکست کرونا و با فراموشی حواشی اخیر، بار دیگر هدایت شاگردانش را در دست گرفت.محمد بنا که بعد از پایان اردوی 
قبلی تیم ملی کشتی فرنگی به ویروس کرونا مبتال شــد و مدتی را هم در بیمارستان ســپری کرد، به دلیل گذراندن دوران نقاهت، از کشتی دور بود. او حتی در 
مسابقات مراحل پایانی لیگ برتر هم حضور پیدا نکرد تا به طور کامل بهبود پیدا کند.آقای خاص کشتی ایران البته در روزهای اخیر به خاطر عدم دعوت از عبدولی 
زیر فشار قرار گرفته بود. بنا عدم آمادگی مناسب این فرنگی کار اندیمشکی را دلیل دعوت نکردن او عنوان کرده بود، از سوی امید نوروزی، یکی دیگر از شاگردان 
سابق خود شدیدا مورد انتقاد قرار گرفت. حاال سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی با تجربه باالیی که دارد، تمرکز خود را روی هدایت شاگردانش در اردوی تیم ملی 
گذاشته تا آن ها را برای مسابقات مهم و سرنوشت ساز پیش رو آماده کند.حتی در 62 ســالگی هم محمد بنا انگیزه و انرژی زیادی را برای کار کردن با جوان ها 

دارد. او به تیم جوان خود اعتقاد دارد و حتی اخیرا برای روسی ها کری خوانی کرده بود که در المپیک توکیو آن ها را مالقات می کند.  
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مدافع مازاد پرسپولیس خیال »یحیی« را راحت کرد
بازگشــت محمد انصاری به لیست بازیکنان پرســپولیس باعث دلگرمی کادر فنی این تیم شده 
اســت.محمد انصاری به دلیل مصدومیت طوالنی مدت خود در لیست مازاد پرسپولیس حضور 
داشت تا در آستانه جدایی از جمع سرخ پوشان پایتخت قرار بگیرد. با این حال یحیی گل محمدی 
پس از ناکامی در جذب مدافع مد نظر خود راضی به ماندن انصاری شــد تا مدافع این تیم روند 
مثبت بهبودی رباط صلیبی خود را در پرســپولیس طی کند.انصاری نیــز خیلی زود کار با توپ را 
شروع کرد و توانســت با عملکرد قابل قبول خود به جمع لیســت ۱۸ نفره این تیم برای دیدار با 

نساجی مازندران اضافه شود.
از قرار معلوم گل محمدی از شــرایط جسمانی و تمرینات مدافع پرســپولیس نیز راضی است تا 
دیگر دغدغه ای برای بازی های آینده این تیم در صورت مصدومیت یا خســتگی دو دفاع میانی 
این تیم نداشته باشد.همچنین یحیی گل محمدی جذب مدافع را از لیست اولویت های زمستانی 
پرسپولیس کنار گذاشته و بار دیگر به مدافع بدون حاشیه این تیم اعتماد کرده است.البته انصاری 
همچنان نیمکت نشین خواهد بود و زمانی برای پرســپولیس به میدان می رود که سیدجالل یا 

کنعانی زادگان دچار مصدومیت شوند.

برگ برنده نفت آبادان
تیم فوتبال نفت آبادان آنقدر برای لیگ بیستم دیر بسته شد که حتی نتوانست یک اردوی کامل 
خارج از اســتان هم برگزار کند اما از همان روزهای ابتدایی لیگ، پورموسوی برگ برنده نفتی ها 
شــد. مربی ای که اگرچه کار خود را دیر در نفت شــروع کرد اما با تدبیر و بدون بهانه تراشی برای 
نبود بودجه الزم و ماندن پای انتخاب خود، به بستن تیم و طراحی هدف نفت برای لیگ بیستم 

اقدام کرد.
جذب بیت ســعید، محمد طیبی، مهدی زبیدی، حکیم نصاری و همچنین جذب چندین بازیکن 
خوزستانی ۱۸، 2۰ ساله خوزســتانی، از اقدامات پورموسوی برای ســاختن نفت جدید و اثبات 

دوباره توانمندی بازیکنان بومی خوزستان بود.
نفــت در همین شــرایط ســخت، یــک شــرایط بحرانــی را هــم در اولین بــازی لیــگ برتر 
مقابــل پیــکان تجربه کــرد؛ دیــداری که نفــت مجبور شــد بــه دلیل ثبت نشــدن قــرارداد 
بازیکنــان جدیــدش، بــا ترکیبــی کامــال بومــی و جــوان وارد میــدان شــود و در حالی که 
بســیاری نفــت را بازنــده بی چــون و چرای ایــن دیــدار می دانســتند امــا پورموســوی با 
 باور و اعتقــادی که بــه جوانانش داشــت، از بازی باختــه خانگی، برنده از مســتطیل ســبز

 خارج شد.
نفت در ادامــه نیز حتی در دیدارهایی که به تســاوی رســید یا بدون امتیاز از زمین خارج شــد، 
بازی های زیبا و فوتبال ناب خوزســتانی را به نمایش گذاشــت، ضمن این کــه بازیکنانی چون 
بیت ســعید، زبیدی و خالقی فر که طی فصل های گذشــته در تیم هایشــان چندان توانمندی 
خود را نشــان نداده بودند، در نفت آبادان در جریان بازی و دوباره مطرح شــدن قرار گرفته اند. 
البته این نفــت ضعف هایی دارد که برای بهتر شــدن باید رفع شــوند اما به گفته کارشناســان، 
 آنقدر نفت با تیم یک دســت و بومی اش خوب بازی می کند که ضعف های آن کمتر به چشــم

 آمده اســت.صنعت نفت در بازی با تیم متمول و پرمهره تراکتور در هفته هشتم لیگ برتر نیز، بار 
دیگر توانست از بازی باخته با برد خارج شود. بردی که سجده شکر بازیکنان این تیم را در ورزشگاه 
تختی آبادان و جشن و پایکوبی دوباره هواداران را پشت درهای بسته ورزشگاه به دنبال داشت.

حاال کارشناسان با برد نفت در یک بازی دیدنی مقابل تیم تراکتور، بیشتر از پورموسوی به عنوان 
برگ برنده نفت در این روزهای صدرنشــینی نام می برند؛ مربی ای که نه تنها کار با جوانان را به 
خوبی بلد است، بلکه در طول ۹۰ دقیقه بازی با آرامش و تفکر و البته تسلط بر نیمکت خود، تیمش 

را به سمت پیروزی هدایت می کند. 

هفته سوم رقابت های لیگ برتر فوتسال کشور؛

میزبانی بازار روز کوثر از تیم ایمان شیراز

در چهارچوب هفته سوم رقابت های دسته   سمیه مصور
برتر فوتسال مردان باشــگاه های کشور 
تیم بــازار روز کوثر عصر امــروز از تیم ایمان شــیراز پذیرایی می کند، 
دیــداری که مصاف تیــم های انتهای جدول لیگ فوتســال کشــور 
محسوب می شود. این دیدار رقابت دو تیم انتهای جدولی گروه دوم 
لیگ برتر فوتسال مردان به شمار می رود که هنوز موفق به کسب امتیاز 
نشدند.تا پایان هفته دوم کوثر اصفهان و ایمان شیراز بدون برد و امتیاز 
و برحسب تفاضل گل خورده ، در مکان ششم و هفتم گروه دوم جای 
دارند.تیم ایمان شیراز در هفته دوم 6-2 مغلوب سن ایچ ساوه شد و 

کوثر اصفهان با 2 گل نتیجه را مقابل مس سونگون واگذار کرد.
این مسابقه را شــاید بتوان نخســتین تقابل دو تیم تازه لیگ برتری 
شده هم به حساب آورد چرا که ایمان شیراز با خرید امتیاز ارژن و کوثر 
اصفهان با خرید امتیاز تیم هایپر شهر شاهین شهر گام به این رقابت 

ها گذاشته اند.
 هردو تیم برای بهبود خود در جایگاه جــدول رده بندی نیاز مبرمی به 
کســب تمام امتیازات این دیدار دارند، تیم بازار کوثر که در این بازی 

از امتیاز میزبانی نیز بهره می گیرد به دنبال برتری در این دیدار اســت 
تا اولین پیروزی خود در این رقابت ها را در پایان هفته ســوم جشن 

بگیرد.
سعید رستمی، سرمربی تیم فوتسال بازار های روز کوثر درباره آخرین 
وضعیت این تیم اظهار کرد: تیم ما  در آخرین روزهای نزدیک به شروع 
فصل جاری رقابت های لیگ برتر ، موفق شــد امتیاز تیم هایپرشهر 
شاهین شهر را که بدون هیچ برنامه ای برای حضور در مسابقات لیگ 
برتر بسته شــده بود را خریداری کند و به همین دلیل ما در این مدت، 
فرصت کمی برای انجام تمرین داشــتیم. به هر حــال بازیکنان مان 
چه از لحاظ جســمانی و چه از لحاظ فنی هنوز به آن آمادگی مطلوب 
۱۰۰ درصدی برای شرکت در مســابقات لیگ برتر نرسیده اند. ضمن 
این که بازیکنانی که اکنون در تیم ما حضور دارند، نزدیک به ۴ ســال 
می شــود که در کنار هم حضور دارند و می توان گفت که شاکله اصلی 
فصل گذشته تیم هایپرشــهر را تشکیل می دهند و ما هم سعی کردیم 

با همان نفرات امسال در لیگ برتر شرکت کنیم.
وی افزود: چند بازیکن خوب از اســتان های اصفهــان و چهارمحال 

و بختیاری که در حال حاضر شــرایط حضور در لیگ برتر را داشــتند 
به تیم مان اضافه شــده اند و با این حال فکر می کنــم آخرین تیمی 
که وضعتیــش برای حضــور در لیــگ برتر فوتســال چه بــه لحاظ 
 شــرکت در بازی ها و چه به لحاظ انتخاب نفرات مشــخص شد، تیم 

ما باشد.
ســرمربی تیم بازار های روز کوثر ادامه داد: متاســفانه نتوانسته ایم 
در این مدت بازیکن شــاخصی را به ترکیب تیم مان اضافه کنیم ولی 
سعی می کنیم در زمان استراحت گروهی، تستی از بازیکنان بومی به 
خصوص رده های زیر 2۳ ســال و امید بگیریم تا بتوانیم از بین آن ها 

بهترین نفرات را به ترکیب بزرگساالن اضافه کنیم.
 لیگ برتر فوتســال باشگاه های کشــور در دو گروه هفت تیمی برگزار 
می شــود. در گروه اول تیم های گیتی پســند اصفهان، فردوس قم، 
کراپ الوند ایرانیان، شــهیدم نصوری قرچک، مقاومت البرز، اهوارا 
بهبهان و شهروند ساری و در گروه دوم بازارهای روز کوثر اصفهان، سن 
ایچ ساوه، مس ســونگون ورزقان، راگای تهران ، فرش آرای مشهد، 

ملی حفاری اهواز و ایمان سبز شیراز با هم رقابت می کنند.

در حالی که بسیاری از رشته ها نظیر فوتبال، کشتی 
و والیبال که ورزشــکارانش در ارتبــاط نزدیک و با 
حضور تعداد نفرات زیــاد برگزار می شــود، اجازه 
برگزاری مســابقه را هم دارند امــا تنها ملی پوش 
ژیمناســتیک ایران که شــانس خوبی برای کسب 
سهمیه المپیک دارد باید به صورت آنالین تمرین کند 
و این سوال پیش می آید که آیا تمرین سعید رضا 
کیخا به همراه مربی در فضای بزرگی چون ســالن 
های ژیمناستیک خطرناک تر از برگزاری مسابقات 

کشتی است؟!
ســعیدرضا کیخا، ملی پوش ژیمناســتیک ایران 
درباره وضعیتش در مســیر کسب سهمیه المپیک 
2۰2۰ توکیو، اظهار کرد: ســال گذشته موفقیت های 
خوبی در راه سهمیه المپیک کسب کردیم و به کمک 
مســئوالن و لطف خدا توانســتم برای اولین بار در 

رقابت های کسب سهمیه به رنکینگ سوم دنیا دست 
پیدا کنم. روند همه چیز بــه خوبی پیش می رفت؛ 
اما متاسفانه کرونا شــیوع پیدا کرد و همان طور که 
اطالع دارید آخرین مرحله از مسابقات آذربایجان 
بود که یک مقدار به ضرر من تمام شــد چون در آن 
مسابقه می توانستم امتیازم را باال ببرم. مسابقات 
قطر هم که لغو و به اســفند ماه سال جاری موکول 
شد.وی در ادامه با اشاره به شرایط و تمرینات خود 
افزود: در طول این مدت با وجود شرایط سختی که 
به خاطر کرونا وجود داشت سعی کردم تمریناتم را 
انجام دهم. فدراســیون چند مرحله اردوی آنالین 
برگزار کرد که بسیار خوب بود و با مربی ام به صورت 
تصویری در ارتباط بودم و فیلم های تمریناتم را برای 
او می فرستادم. قبول دارم که تمرین کردن در این 
وضعیت سخت است؛ اما خدا را شکر فرصتی شده 

که نقاط ضعفــم را تا حدودی برطــرف کنم و تمام 
تالشم را می کنم تا در مسابقات جهانی قطر بهترین 
نتیجه را به دست بیاورم.وی در پاسخ به این سوال 
که چقدر امید و شانس کسب سهمیه المپیک وجود 
دارد ، گفت: درست است که اتفاقاتی که در آخرین 
مسابقه افتاد به ضرر من بود ولی هنوز هم شانس 
زیادی دارم چون فاصلــه ام با رقبای جدی چینی و 
ژاپنی  در خرک حلقه کم اســت و اگر امتیاز خوبی 

کسب کنم آن ها را هم پشت سر می گذارم.

تمرین آنالین برای تنها شانس المپیکی ایران!

خبر روز

تاتنهام در اندیشه جذب مهاجم هلندی ولفسبورگ
مهاجم هلندی تیم فوتبال ولفســبورگ ممکن اســت تا چند روز دیگر به تاتنهام هاتســپر ملحق 
شــود. بیلد خبر داد کــه تاتنهامی ها به 
فکر خریدی زمستانی هســتند و برای 
این منظــور عالقمندند ابتــدا با فوروارد 
2۸ ساله هلندی وارد مذاکره شوند. تیم 
لندنی آمادگی دارد تــا ۳5 میلیون یورو 
بابت گلزن با تجربه و هلندی خرج کند.

وگهورســت در فصل جاری ۱۳ گل برای 
تیمش به ثمر رسانده است. وی تا سال 
2۰۱۸ که در تیم آلکمار بازی می کرد، طی 
دو سال گذشــته عضو ولفسبورگ بوده 

است. وگهورست در تیم ملی هلند نیز تاکنون ۴ بازی انجام داده و گلی نزده است.

سرخ ها به دنبال خرید ماشین تکِل انگلیس
جاناتان شــریگر، خبرنگار انگلیسی گزارش داده اســت که منچســتریونایتد یکی از جدی ترین 
مشتریان ایوه بیسوما، هافبک برایتون است.هافبک 2۴ ساله در این فصل نقش مهمی در برایتون 
داشته و فقط در یکی از چهارده بازی تیمش در لیگ انگلیس فیکس نبوده و چهارمین بازیکن لیگ 
انگلیس در لیگ برتر بوده است. در حقیقت این بازیکن توانسته فصل خوبی در برایتون داشته باشد 
و نگاه باشگاه های مختلفی را به خود جلب کرده است که به نظر می رسد برایتون یکی از آنها باشد.

وکیل ملی پوش اهل مالی تایید کرده است که منچستریونایتد، لیورپول و آرسنال به صورت جدی 
شرایط جذب بیسوما را دنبال می کنند آن هم در حالی که موناکو و دو باشگاه اللیگایی نیز به دنبال 
خرید او هســتند. در حال حاضر پوگبا می خواهد از یونایتد برود در حالی کــه فن ده بیک عملکرد 
جالبی نداشته است و به همین خاطر به نظر می رســد که بیسوما یک گزینه مناسب در میانه زمین 

برای شیاطین سرخ باشد.

دلیل اخراج »توخل« از پاریسن ژرمن مشخص شد
در روز هشتم دسامبر، بازی پاریسن ژرمن و استانبول باشاک شهیر با یک اتفاق عجیب و تاریخی در لیگ 
قهرمانان اروپا همراه شد. هر دو تیم تصمیم گرفتند که زمین را ترک کنند چرا که سباستین کولتسکو داور 
چهارم بازی توهین نژادپرســتانه ای به وبو، عضو کادر فنی تیم ترکیه ای داشت.به نظر می رسد که کلید 
اختالفات توخل با رختکن پاریسن ژرمن که منجر به اخراج مربی آلمانی شد، همان بازی بوده است. در 
حقیقت مربی آلمانی با تصمیم بازیکنانش مربوط به ترک بازی مخالف بود و در رختکن با بازیکنانش 
صحبت کرد و گفت که اتفاقاتی که رخ داده، علیه پی اس جی و تیمش است. زومانا کامارا، بازیکن اسبق 
پی اس جی و عضو کادر فنی از حرف های مربی آلمانی حمایت کرد که بدین ترتیب اختالفات میان توخل 
و رختکن شــدت گرفت و در نهایت با توجه به اختالف قبلی مربی آلمانی با مدیر ورزشی تیمش یعنی 
لئوناردو، ادامه همکاری امکان پذیر نبود.در حقیقت در آن بازی توخل چند دقیقه روی نیمکت نشسته 
بود و سعی می کرد که بازیکنانش را راضی کند تا در زمین بمانند.این  رفتار، رختکن پی اس جی را عصبانی 
کرد. در حقیقت توخل در یک سال اخیر با لئوناردو مدیر ورزشی پی اس جی اختالف داشت اما حمایت 
رختکن باعث شد تا بماند. در آن شب توخل حمایت رختکن را هم از دست داد.از سویی مدیران ورزشی پی 
اس جی به شرایط بدنی این تیم نیز اعتراض داشتند و معتقد بودند که سبک بازی تیم شان هم مناسب 
نیست و صرفا تیم بر اساس کیفیت فنی نیمار و امباپه بازی می کند. به هر صورت تصمیم اخراج توخل 
در همان روز بازی پی اس جی و باشاک شهیر گرفته شده بود. نظر لئوناردو قطعی بود و منتظر فرصت 

مناسبی بود تا این تصمیم را عملی کند و در نهایت همین اتفاق رخ داد.

فوتبال جهان

نوراللهی در مسیر جنجال؛ 

من خوب بودم!
احمــد نوراللهــی که بعــد از فینــال لیگ 
قهرمانان با توجه به اتفاقات رقم خورده در 
این بازی تحت هجمه انتقادات قرار داشت، 
بعد از بازی برابر نساجی نیز شرایط عجیبی 
را متوجه خود دید که باعث شــد نسبت به 
آن واکنش نشان دهد.نوراللهی که در این 
بازی در چنــد مرحله با توجه بــه کیفیت 
نامناسب زمین، قصد داشــت با توجه به 
خصوصیات شــوت زنی اش گره بازی را به 
سود تیمش باز کند، در نهایت روی شوت 
نعمتی و اثری که روی آن در آستانه دروازه 

گذاشت، گل مساوی را به نام خود کرد.
با این حال دقایقی بعد از بازی با نساجی 
بار دیگــر او مــورد هجمــه قــرار گرفت. 
پنالتــی ای که ایــن بازیکن در جــدال با 
اولســان به حریف داده بود باعث موضع 
هــواداران علیــه او شــده تا ایــن هجمه 
همچنان ادامه داشــته باشــد و نسبت به 
عملکردش برابر نساجی نیز منتقد باشند.

با این حــال نوراللهی که تک گل تســاوی 
بخش تیمــش در این بــازی را بــه ثمر 
رســانده بود، در پســتی که در صفحه اش 
منتشــر کرد، با اشــاره بــه عملکردش که 
توســط ســایت یازده )یکی از سایت های 
آماری( منتشــر شــده بود و او را به عنوان 
بازیکن برتــر این بازی معرفــی کرده بود، 
به این انتقادات واکنش نشــان داد.نکته 
عجیــب اما اینجا بــود که او با قــرار دادن 
چند ایموجی که به ســکوت فرامی خواند، 
نســبت به این انتقادات واکنش نشــان 
داده بود تــا همچنان انتقاداتــی را متوجه 
این رفتــار خود ببینــد. نوراللهــی که طی 
فصول اخیر یکــی از بازیکنــان تاثیرگذار 
پرســپولیس محسوب شــده که با وجود 
پیشنهاداتی که داشته، ترجیح داده در این 
تیم بمانــد، اکنون درگیر رفتار احساســی 
هوادارانی شــده کــه بابت شکســت در 
فینال لیگ قهرمانان شــاکی هســتند و 
 بایــد دیــد در ادامه ایــن ماجرا بــه کجا 

خواهد کشید.

این مسابقه را شاید بتوان نخستین تقابل دو تیم تازه 
لیگ برتری شده هم به حساب آورد چرا که ایمان 
شیراز با خرید امتیاز ارژن و کوثر اصفهان با خرید 
امتیاز تیم هایپر شهر شاهین شهر گام به این رقابت ها 

گذاشته اند

مستطیل سبز

وز عکس ر

تمرین دوندگی 
 »رونالدو« کنار
 ولیعهد امارات 

لــدو تعطیالت  کریســتیانو رونا
کریســمس خود را در شهر دوبی 
ســپری می کند. در ویدئوی کوتاه 
منتشر شده از رونالدو، او در یکی 
از سالن های بدنسازی مجهز شهر 
دبی کنار ولیعهد امارات به تمرین 

مشغول است. 
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شهردار اصفهان خبر داد:

خرید 300 میلیارد تومان رام قطار شهری برای اصفهان
شهردار اصفهان در ارتباط زنده رادیویی با برنامه »سالم اصفهان« با اشاره به اینکه این هفته دو رام 
قطار خریداری شده است که به اصفهان می رسد تا به ناوگان قطار شهری اضافه شود، اظهار کرد: 
با توجه به این موضوع، 10 واگن به ظرفیت حمل و نقل مترو اضافه می شود که به تعداد مسافران 

جابه جا شده با مترو روزانه 30 هزار نفر افزوده خواهد شد.
قدرت ا... نوروزی با اشــاره به اینکه برای خرید این تعداد واگن 300 میلیارد تومان هزینه شده 
است، گفت: البته این کار ســرفاصله زمانی قطارها را کاهش می دهد. شــهردار اصفهان افزود: 
تاکنون 12 رام قطار در مسیر مترو داشتیم که معادل 60 واگن است و اکنون به 70 واگن افزایش 
یافته اســت که برای خرید واگن های بیشتر در تالش هستیم تا شــهروندانی که در مسیر قطار 
شهری هستند بتوانند از این وسیله ایمن و فاقد هرگونه آلودگی اســتفاده کنند.  وی ادامه داد: 
امیدوارم تالش نیروها در ســاختن خط دوم مترو که با قدرت و ســرعت در حال انجام است به 
ثمر بنشیند و شهروندانی که در مسیر شرق به غرب شهر هســتند از مترو استفاده کنند.نوروزی 
تصریح کرد: در ادامه برنامه های »هر یکشنبه، یک افتتاح« به منطقه 14 خواهیم رفت. در راستای 
سیاســت عدالت فضایی پروژه هایی در مناطق کمتربرخوردار از جمله منطقه 14 اجرا شده است 
که شهروندان می توانند از مزیت های آن برخوردار شــوند. وی افزود: خط دوم متروی اصفهان 
دارک تا کهندژ را به هم پیوند می زند و عملیات ساخت ایستگاه های زینبیه، عمان سامانی، عاشق 
اصفهانی و الله به صورت جدی در حال پیشرفت است. همچنین پروژه های دیگر منطقه 14 مانند 
ورزشگاه رستم و سهراب هر دو برای توسعه ورزش و اســتفاده مردم از این فضاها و تجهیزات، 

طراحی شده است.

مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان تاکید کرد:

 رعایت پروتکل های بهداشتی پایانه ها 
در باالترین سطح برای حفظ سالمت مسافران

مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شــهرداری اصفهان گفت: تمرکز این سازمان بر رعایت 
پروتکل های بهداشــتی و ضدعفونی کردن محیط پایانه ها در باالترین ســطح بــه منظور حفظ 
کیفیت بهداشــتی این مکان ها و سالمت مســافران اســت. عباس محبوبی در حاشیه بازدید 
فرمانده انتظامی استان اصفهان از پایانه مســافربری کاوه، اظهار کرد: از ابتدای سال جاری این 
سازمان با نیروی انتظامی تعامل و همکاری خوبی داشته است و در  جهت حفظ امنیت اقدامات 
پیشــگیرانه ای شده اســت.وی افزود: در حال حاضر نظر به اهمیت حفظ ســالمت مردم، تمام 
تمرکز این ســازمان بر رعایت پروتکل های بهداشــتی و ضدعفونی کردن در جهت حفظ کیفیت 
بهداشــتی پایانه ها در باالترین سطح و سالمتی مسافران اســت.مدیرعامل سازمان پایانه های 
مســافربری شــهرداری اصفهان ادامه داد: با توجه به تصمیم های گرفته شــده و تجهیز پرسنل 
انتظامات به دســتگاه تب ســنج لیزری، هر روز پرســنل و مراجعان در تمامی پایانه ها و دفتر 
ســازمان غربالگری می شــوند. وی ضمن قدردانی از حضور و حمایت هــای فرمانده انتظامی 
استان در همکاری با سازمان پایانه های مســافربری شهرداری، اظهار امیدواری کرد: با همکاری 
نیروهای انتظامی ســطح امنیت و آرامش پایانه ها بیش از پیش افزایش یابــد.در این بازدید 
»سردار میرحیدری« فرمانده انتظامی اســتان اصفهان ضمن بازدید از اتوماسیون بار پایانه کاوه 
بر لزوم ســاماندهی خرده بارها در ســطح شــهر اصفهان تاکید کرد.وی گفت: نیروی انتظامی 
با این حوزه همــکاری می کند تا آمار قاچــاق کاال و حوادثی کــه از جابه جایی بــدون نظارت و 
غیراصولی به وجود می آید، کاهش یابد.فرمانده انتظامی استان اصفهان خاطرنشان کرد: حضور 
 نیروی های انتظامی مستقر در ســطح پایانه ها تقویت خواهد شد که این اقدام در چند ماه آینده 

عملیاتی می شود.

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان از نصب آبگرمکن های خورشیدی در ۱۵ هزار واحد آپارتمان اصفهان تا پنج سال آینده خبرداد؛

خورشید روی بام

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان        نرگس طلوعی
از نصب آبگرمکن های خورشیدی در 15 
هزار واحد آپارتمان تا پنج ســال آینده خبر داد؛ اقدامی که در راستای 
اســتفاده از انرژی های تجدیــد پذیر و کاهش آلودگــی هوا صورت 
می گیرد. توسعه پایدار انرژی و اســتفاده از انرژی های تجدید پذیر، 
چند دهه ای است که در جهان توجه دولت ها و مراکز تحقیقاتی دنیا را 
به خود جلب کرده تا با توجه به افزایــش روز افزون جمعیت جهان و 
افزایش سطح گازهای گلخانه ای که آلودگی هوا را به دنبال دارد، منابع 
تامین انرژی تغییر پیدا کند. انرژی خورشــیدی، بادی و هسته ای از 
جمله منابع انرژی تجدید پذیری است که کشورهای جهان به استفاده 
از آنها روی آورده اند تا با توجه به کاهش ســوخت های فسیلی و باال 
رفتن قیمت این سوخت ها و مشکالت زیست محیطی آنها بتوانند از 
لحاظ اقتصادی نیز منابع انرژی به صرفه تری داشته باشد. از این رو 
به کار گیری انرژی خورشیدی در ایران نیز در سال های اخیر اهمیت 
فوق العاده ای یافته است. استان اصفهان از جمله استان های کشور 
اســت که با توجه به موقعیت جغرافیایی ظرفیت مناسبی برای بهره 
گیری از این نــوع انرژی دارد.میانگین تابش روزانه نور خورشــید در 
اســتان اصفهان معادل 7.4 کیلو وات ســاعت بر مترمربع است، در 

حالی که میانگین جهانی آن 5.3 کیلو وات بر مترمربع اســت که این 
مسئله سبب می شود تا استان اصفهان با دارا بودن حدود 310 ساعت 
آفتابی در سال، از نظر بهره گیری از انرژی های تجدید پذیر به خصوص 
انرژی های خورشیدی دارای پتانسیل  باالیی باشد و بتواند 20 درصد 

بیشتر از شهرهای دیگر تولید برق از انرژی خورشیدی داشته باشد.
معاون خدمات شهری شــهرداری اصفهان در این باره اظهار داشت: 
شهرداری اصفهان اهتمام ویژه ای به بهره گیری از انرژی خورشیدی 
دارد و تالش کرده در این ســال ها در این زمینه فرهنگ سازی الزم را 

انجام دهد. 
حســین امیری با اشــاره به وجود بیش از 1۸0 فرهنگسرای متعلق 
به شهرداری در شــهر، افزود: وجود این فرهنگسراها ظرفیت خوبی 
اســت تا با همکاری و مشارکت شــهرداری و بخش فرهنگی شرکت 
توزیع برق، اقدامات الزم در زمینه فرهنگ ســازی و آموزش عمومی 

را انجام داد.
معاون خدمات شهری شهردار اصفهان با بیان اینکه برای تشویق هر 
چه بیشتر شهروندان به اســتفاده از انرژی های خورشیدی و فسیلی 
باید تا پنج سال آینده )از سال 1400 تا 1405( در 15 هزار واحد آپارتمان 
آبگرمکن های خورشیدی نصب شود، ادامه داد: این موضوع در شورای 

اسالمی شهر مطرح شده و شورای اسالمی شهر، شهرداری را مکلف 
کرده است که ساالنه بالغ بر سه هزار آبگرمکن خورشیدی نصب شود.

وی خاطرنشان کرد: در یک سال و نیم گذشته بیش از دو هزار و 700 
واحد آپارتمان شهر مجهز به آبگرمکن خورشیدی شده است.

امیری با تاکید بر لزوم افزایش فرهنگ ســازی برای کاهش مصرف 
انرژی برق، گفت: با همکاری ســایر ادارات باید مصرف سیستم های 
سرمایشی و گرمایشی، آسانســورها، موتورخانه، سیستم های تهویه 
در ســاختمان های اداری کاهش پیــدا کند و اداره بــرق نیز عالوه بر 
بسته های تشویقی برای شــهرداری، باید بسته های تاثیرگذارتر برای 

سایر ادارات نیز در نظر بگیرد.
وی با اشــاره به وجود یک هزار و 4۸0 انشــعاب در سطح تاسیسات 
شــهرداری، اظهار کرد: در حال حاضر ساختمان ها 12 درصد، سیستم 
روشنایی پارک ها 1۸ درصد، آب نماها 2۹ درصد و سیستم های تامین 
و انتقال آب 3۹ درصد سهم مصرف برق شهرداری را به خود اختصاص 

داده است.
 به گفته معاون خدمات شهری شهردار اصفهان، در دو بخش تامین و 
انتقال آب و آب نماها باید بازنگری اساسی انجام داد و از دیدگاه های 

کارشناسی  شده و از سیستم های کاهنده استفاده کرد.

 با همکاری سایر ادارات باید مصرف سیستم های سرمایشی 
و گرمایشی، آسانسورها، موتورخانه، سیستم های تهویه 
در ساختمان های اداری کاهش پیدا کند و اداره برق نیز 
عالوه بر بسته های تشویقی برای شهرداری، باید بسته های 

تاثیرگذارتر برای سایر ادارات نیز در نظر بگیرد

با مسئولان

مفاد آراء
10/40 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 

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

10/41 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
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 : 1057239 ابراهیم غفاری  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار
مفاد آراء

10/42 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
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 : 1057137 ابراهیم غفاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار
مزایده اموال منقول 

10/43 اجرای احکام حقوقی دادگســتری فالورجان درنظردارد درپرونده شماره 
اجرائی 9900723 موضوع علیه شرکت سمند تازان اســپادان  وله آقای علیرضا 

رهنما یزدآبادی  درتاریخ چهارشنبه 24 / 10 / 1399  به منظور فروش دودستگاه 
باالبر خودرو دوستونه ساخت دانمارک به ظرفیت 5 / 2 تن مجهز به الکترو موتور 
دودور 8 کیلو وات به شماره سریال های 3121714 و621128 به شرح نظریه های 
کارشناسی مضبوط درپرونده  ازساعت 10 الی 11 صبح جلسه مزایده دردفتر اجرای 
احکام دادگاه حقوقی فالورجان اتاق 318 برگزار نماید .اموال موضوع مزایده توسط 
کارشناس رسمی دادگســتری به مبلغ  000 / 000 / 350 ریال ارزیابی شده است 
. متقاضیان می توانند پنج روز قبل از مزایــده باحضور در محل این اجرا ازموقعیت 
اموال مطلع شوند . مزایده ازقیمت ارزیابی شده شروع وبرنده کسی است که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نماید ضمنا” کلیه هزینه های مزایده برعهده برنده مزایده است 
وکسانی می توانند درجلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابی 
شده را به صورت چک تضمینی دروجه اجرای احکام حقوقی دادگستری فالورجان 
ارائه نمایند درصورت انصراف برنده یا عدم پرداخت مابه التفاوت قیمت پیشنهادی 
 درمهلت مقرر ده درصد قیمت پیشــنهادی ایداعی به نفع دولت ضبط خواهدشد . 
م  الف: 1066212 عبداله بابایی مدیر اجرای احکام شعبه دوم دادگاه حقوقی 

فالورجان  
تحدید حدود اختصاصي

10/44 شماره نامه : 139985602025011707-1399/10/03 چون تحدید حدود 
ششدانگ یکباب ساختمان پالک شماره 12/11475 مجزی شده از 9915 فرعی 
واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتي به نام خانم زهره جوانی جونی 
فرزند نعمت اله شماره شناسنامه 47093  شماره ملی 1280360429 و آقای حمید 
کدخدائی الیادرانی فرزند حسین به شناسنامه 53185 شماره ملی 1280956542 
بالســویه در جریان ثبــت اســت و آرای شــماره 139960302027007716 و 
139960302027007717 مورخ 99/04/22  از طرف هیات حل اختالف موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
ثبت اسناد و امالک منطقه غرب اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است 
و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده اســت اینک 
بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 13 قانون ت.ت مصوب 1390 و بر طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 99/10/30 روز سه شنبه 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 صاحبان 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 معترض 
باید 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 نماینــده قانونی وی می تواند به دادگاه 
مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید 
ســپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه 
خواهد داد. م الف: 1066486  ابوالفضل شهریاری نائینی مدیر واحد ثبتی حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان

فقدان سند مالکیت )اصالحیه(
10/45 نظر به اینکه سند مالکیت ششــدانگ پالک ثبتی شماره 2 فرعی از 1828 
اصل واقع در بخش 5 اصفهان ذیل ثبت 4704 در صفحه 398 دفتر امالک جلد 40 
به نام خانم طوبی غالم حسین آبادی فرزند رضا ثبت و صادر و تسلیم گردیده است و 
مع الواسطه طبق سند اصداقی 48302 مورخ 1355/3/24 دفترخانه 5 اصفهان مقدار 
سه دانگ مشاع آن به زهرا گل شیرازی اصداق گردید و سند جداگانه صادر گردیده 
است و طبق سند 44308 مورخ 1359/4/24 دفترخانه 99 اصفهان سه دانگ مشاع 
به آقای رحمت اله میرزائی تشــنیزی انتقال قطعی گردیده و سپس نامبرده با ارائه 
درخواست کتبی به شماره وارده 1396217020024011585 مورخ 1396/3/29 
به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 6206 مورخ 
1396/3/25 به گواهی دفترخانه 348 اصفهان رســیده است مدعی است که سند 
مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده اســت و درخواست صدور سند المثنی 
سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل 
ماده 120  آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود  چنانچه کسی مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ 
انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. )ضمنًا این آگهی در 
تاریخ پنجشنبه 22 تیر 1396 در روزنامه زاینده رود با م الف 11906 چاپ شده است(. 

قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان 
تحدید حدود اختصاصی

10/46  شــماره نامه: 139985602022000847-1399/10/02  نظر به اینکه 
برابر تصمیم شماره 754 مورخ 78/08/03 هیات حل اختالف موضوع مواد 1 و 2 و 3 
قانون ماده 147- اصالحی قانون ثبت تمامت ششدانگ یکباب خانه بمساحت 302 
متر مربع پالک شماره 7713 مفروز از 760 فرعی از 159- اصلی واقع در بخش 9 
حوزه ثبت بادرود در سهم آقای روح اله سپهریان فرزند محمد استقرار یافته و بنام 
نامبرده در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است 
لذا برابر تقاضای نامبرده و باستناد ماده اخیر تبصره 4 و 5 ماده 148- اصالحی قانون 
ثبت عملیات تحدیدی قطعه مفروزی یاد شــده در روز دوشنبه مورخ 99/10/29 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی  به کلیه 
مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور 
یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف  پرونده های معترضی ثبت معتــرض ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی 
 گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. م الف:1066575 

اداره ثبت اسناد و امالک بادرود 

تحدید حدود عمومی
10/47 آگـــهی تحدید حدود عمومی منطقه ثبت اســناد و امالک جنوب 

اصفهان 
پیرو آگهی های نوبتی قبلی و  به موجب ماده 14  قانون ثبت اسناد و امالک 
تحدید حدود امالک واقع در قسمتی از بخش 5 ثبت اصفهان به شرح ذیل  

صورت  میگردد :
2256 - موقوفه مسجد برکت پاچنار با تولیت اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه 
2 اصفهان ششدانگ دوباب مغازه به مساحت 35/50 مترمربع واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان .
3365/15 -  آقای ســید قدرت اله محمدی شیخ شــبانی فرزند روزعلی 

ششدانگ قسمتی از یکباب خانه به مساحت 86/48 مترمربع واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان

4483/4582 - آقای ســید خلیل علوی فرزند صدرالدین ششدانگ یکباب 
خانه به مســاحت 115/89 مترمربــع که به موجب رأی شــماره 4691 – 
98/11/29  در اجرای قانــون تعیین تکلیف و اراضی فاقد ســند  از پالک 

4483/59 مفروز گردیده است واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
برای روز دوشنبه  مورخ :  1399/10/29

5000/26307 - خانم فیروزه زین العابدین فرزند مصطفی ششدانگ یکباب 
مغازه به مساحت 10/80 مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان

5000/26326 - خانم اشــرف حیدرپور فرزند کیومرث ) پنج دانگ مشاع 

از ششدانگ ( و خانم سمیرا علی عســگری فرزند اصغر ) یکدانگ مشاع از 
ششدانگ (  یکباب خانه به مساحت 153/55 مترمربع واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان
برای روز چهارشنبه   مورخ : 1399/11/1

5000/26351 - آقای اصغر عابدی فر فرزند یداله ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 100/59 مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان

5000/26352 -  آقای شــهرام کریمی دهنوی فرزند احمدرضا ششدانگ 
یکباب مغازه به مساحت 29/36 مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان

برای روز شنبه  مورخ  :1399/11/4
تحدید حدود امالک فوق به ترتیب از ساعت 8:30  صبح  در تاریخهای قید 

شده در آگهی در محل ،  انجام خواهد شد .  لذا از صاحبان امالک و  مجاورین 
آنها بدینوسیله دعوت میشود که در ساعت مقرر در محل حضور به هم رسانند و 
چنانچه هریک 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 وصاحبان 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 . 

تاریخ انتشار   : 1399/10/07      
م الف: 1067232 اعظم قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب 

اصفهان
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ســال 2020 بدون شک ســالی بود که جهانیان بیش از هر 
زمان دیگری در فضای آنالین وقت گذراندند. با وجود تمام 
بدبیاری های سال جاری برای ما، کرونا نتوانست یک چیز 
را متوقف کند و آن شکستن رکورد های متوالی توسط مردم 
بود. امســال شــاهد ثبت رکورد های گینس زیادی بودیم، 
از افرادی که توانمندی های خارق العاده ای کســب کردند 
 تا کســانی که سعی داشــتند به هدفی تازه دســت یابند.

  در ادامه ایــن مطلب قصد داریم شــما را بــا جالب ترین 
و پرطرفدارترین رکورد های گینس ســال 2020 به تفکیک 

ماه آشنا کنیم.
ژانویه: در ماه ژانویه سال جاری شاهد شکسته شدن رکورد 
طوالنی ترین نت صوتی بودیم که توسط ریچارد فینک، اهل 
الس وگاس به ثبت رســید. او توانست یک نت صوتی را به 
مدت 2 دقیقه و 1 ثانیه و 7 صدم ثانیه به طور مداوم و بدون 
توقف اجرا کند. او قبال نیز این رکورد را در اختیار داشته و برای 
به دست آوردن مجدد آن سخت تمرین کرده بود. وی قبل 
از رکوردشکنی خود در این باره چنین گفت: »من با اضطراب 
فراوان برای به دســت آوردن دوباره این رکورد برنامه ریزی 
کرده ام، رکوردی که از سال 200۹ تا 2016 در اختیارم بود و با 

اختالف ۹ ثانیه در ژانویه 2016 شکسته شد«.

فوریه: یکی از قابل توجه ترین رکوردشکنی های سال 2020 
توسط جرج هود، کهنه سرباز آمریکایی در شیکاگو به ثبت 
رســید. وی که عضو ســابق نیرو های ویژه دریایی و مامور 
مبارزه با مواد مخدر بود توانست با8 ساعت و 15 دقیقه و 15 
ثانیه، رکورد طوالنی ترین حالــت پالنک در مردان را به خود 
اختصاص دهد. برای رسیدن به این رکورد، جرج در چندین 
مرکز آموزشی سربازی مشــغول تمرین شده و رژیم های 
 ورزشــی متعددی را اجرا کــرد، از جملــه 647،000 حرکت
  دراز نشســت، 270،000 حرکت شــنا و یک تالش تمرینی

  در ســال 2018 کــه در آن توانســت بــه مدت 10 ســاعت 
و 10 دقیقه در حالت پالنک بایستد. در کل او بیش از 2،100 
ساعت در حالت حرکت پالنک ایســتاد تا خود را برای این 
رکوردشــکنی آماده کند که بسیار بیشــتر از حرکت پالنکی 
اســت که ورزشــکاران حرفه ای در طول دوران ورزش خود 

انجام می دهند.
مارچ: باب ویتون، اهل بریتانیا، در ماه مارچ ســال جاری 
با 112 سال و  یک روز ســن به عنوان مسن ترین مرد جهان 
انتخاب شــد. او این عنوان را پس از مرگ چیتتسو واتانابه 
ژاپنی در 23 فوریه گذشــته به دســت آورد. مرد ژاپنی در 
5 مــارچ 1۹07 به دنیا آمــده و هنگام مــرگ در 23 فوریه 

2020 دقیقا 112 ســال و 355 روز ســن داشــت. باب نیز 
متاســفانه در صبح روز 28 می 2020 در خــواب و به دلیل 
ابتال به ســرطان درگذشــت. بنیاد رکورد هــای گینس در 
حال جســت وجو برای پیدا کردن مســن ترین مرد جهان 
است.ســال 2020 شــاهد ثبت رکورد هــای گینس زیادی 
بودیــم، از افرادی کــه توانمندی هــای خــارق العاده ای 
 کســب کردند تا کسانی که ســعی داشــتند به هدفی تازه

 دست یابند.
آوریــل: در مــاه آوریل گذشــته رکــورد بزرگ ترین باجی 
پیاز، که یک غذای تند هندی اســت شکســته شــد. این 
باجی در 4 فوریــه 2020 در لندن پخته شــده و 1745.48 
کیلوگرم وزن داشت. این باجی توســط اولی خان و تیمی 
از 25 نفر دیگــر در مرکز مســلمانان لنــدن در وایت چپل 
تهیه شــد. بعد از تالش موفق شــان، این تیــم روی دادن 
بیــش از 5،000 کاری هنــدی و بنگالدشــی بــه نیرو های 
بخش ســالمت در بیمارستان شهر لســتر در دوران شیوع 
کرونا تمرکز کرد.سال 2020 شــاهد ثبت رکورد های گینس 
زیادی بودیم، از افرادی کــه توانمندی های خارق العاده ای 
 کســب کردند تا کسانی که ســعی داشــتند به هدفی تازه 

دست یابند.

آشپزی

دسر دلی بیتس فرانسوی با لبو
مواد الزم: لبو پخته و پوره شده 200 گرم،آب لبو  یک پیمانه،خامه 

قنادی 250 گرم،پودر ژالتین 3 قاشق غذا خوری،دنت تافی یا کارامل 2 
عدد،دلی کارامل یک چهارم پیمانه،وانیل  یا پودرهل نوک قاشق چای خوری

مواد سس: آب لبو  یک پیمانه،نبات )5 سانت( یک  شاخه،شکر 
100 گرم،آب نصف پیمانه،خامه صبحانه یک چهارم پیمانه

طرز تهیه: ژالتین را با سه چهارم لیوان آب بن ماری کنید تا شفاف شود.آب لبوی گرم را با ژالتین 
بن ماری شده مخلوط و بگذارید تا خنک شود.خامه فرم گرفته را با مخلوط آب لبو و ژالتین مخلوط 

کنید.پوره   لبو و دلی کارامل و دنت ها و وانیل را اضافه کرده و خوب مخلوط کنید و مایع دسر را در 
قالبی که کمی چرب کرده اید، بریزید.دسر  را 4تا 5 ساعت در یخچال بگذارید تا ببندد. بعد از خارج 

کردن دسر از قالب درصورت تمایل از سس لبو روی آن بریزید.برای سس هم آب لبو را با نبات 
بجوشانید تا کمی غلیظ شود و بعد از  خنک شدن روی دسری که آماده  سرو است بریزید.
برای تهیه دلی کارامل شکر را با دو قاشق آب کارامل کنید. وقتی شکر تغییر رنگ داد و 
کارامل شد یک چهارم پیمانه آب و خامه ای که گرم کرده اید به کارامل اضافه کنید. 

کارامل ابتدا سفت می شود، ولی با هم زدن صاف و یکدست خواهد شد.
در صورتی که خامه صبحانه را جایگزین کردید 3تا 4 قاشق غذا 

خوری با توجه به شیرینی لبو ها پودر قند اضافه کنید.

رکوردهای گینس جالبی که در سال 2020 به ثبت رسیدند

فیلم برداری »نون.خ« همچنان ادامه دارد آغاز پیش  تولید »خندوانه«
مهدی فرجی، تهیه کننده »نون.خ«، با انتشار تصاویری تازه از این سریال 
در صفحه شخصی اینستاگرامش نوشت:»این روزها عالوه بر بیماری 
کرونا، سرمای شدید هوا نیز بر سختی های کار اضافه شده است. 
تیم تولید، خستگی ناپذیر زیر بارش برف سنگین تالش می کنند تا 
همه چیز برای یک تولید خوب فراهم باشد.عالوه بر بازیگران دو فصل 
پیش، اکبر عبدی، بازیگر جدید این سریال است و علی صادقی نیز که در 
فصل دوم حضور نداشت، در این فصل حضور دارد.«

با بهبودی رامبد جــوان، برنامه ریزی برای ســاخت و پخش برنامه اش 
مجددا  آغاز شد. »خندوانه« قرار است همراه با مسابقه »خنداننده شو« 
و حضور جناب خان ضبط شود و سازندگان در تالش هستند این برنامه 
را برای پخش در بهمن امسال آماده کنند.پیش از این قرار بود فصل تازه 
»خنداونه« برای نوروز ۹۹ ساخته شود که شــیوع کرونا باعث شد رامبد 
جوان از ساخت این برنامه انصراف دهد حاال اما او تصمیم گرفته برنامه اش 
را با حضور تعداد محدودی  تماشاگر سرانجام جلوی دوربین ببرد.

 با همت تالشگران خطوط آنیلینگ 2 و 3 و شست وشوی الکترولیتی ناحیه 
نورد سرد فوالد مبارکه، با 86 درصد رشد تولید محصوالت ویژه نسبت به مدت 
مشابه سال قبل، رکورد جدیدی در تولید این محصوالت به ثبت رسید. تکنسین 
تولید خطوط آنیلینگ و شست وشوی الکترولیتی، کسب این رکورد ارزشمند را 
به همه مدیران و کارکنان شــرکت تبریک گفت و در این خصوص افزود: واحد 
باکس آنیلینگ شماره 3 موفق شد پس از 6 ماه بررسی، برنامه ریزی و طراحی 
سیکل حرارتی این گرید از محصوالت فوالدی، در آذرماه سال جاری 1071 تن از 
این گروه محصوالت را با موفقیت کیفی در این واحد تولید کند.علیرضا علیخانی 
در ادامه اظهار داشت: کارکنان بلندهمت خط باکس آنیلینگ شماره 2 نیز موفق 
شدند در مدت 3 ماه، با برنامه ریزی و طراحی دقیق میکس و تناژ شارژها، تولید 

محصوالت ویژه را 475 تن افزایش دهند و به عدد 21861 تن دست پیدا کنند. در 
مجموع خطوط آنیلینگ با تولید 22۹32 تن در آذرماه سال جاری، موفق به رشد 
86 درصدی تولید محصوالت ویژه نسبت به مدت مشابه سال گذشته شد.وی 
در ادامه با بیان اینکه در مدت مشابه ســال ۹8 تولید محصوالت ویژه به میزان 
1232۹ تن بوده اســت، اظهار کرد: واحد باکس آنیلینگ نورد سرد گلوگاه تولید 
در زنجیره محصوالت سرد است. این واحد با بررسی دقیق و ارتقای پارامترهای 
فنی توانسته تولید خود را بهبود بخشد و با اقدامات انجام شده حجم زیادی از 
محصوالت ویژه را با حفظ برنامه ماهانه تولید کند و به نیاز مشتریان پاسخ دهد.

علیخانی در پایان از حمایت های مدیریت ناحیه و تالش تمامی قسمت هایی که 
در این امر مساعدت کردند، تشکر و قدردانی به عمل آورد.

 سومین اجالس استانی نماز روز یکشنبه سی ام آذرماه با موضوع پیوند نماز، 
خانه، مدرسه و مســجد با حضور مجازی حجت االسالم قرائتی رییس ستاد 
اقامه نماز کشور و حجت االسالم ســلیمانی امام جمعه کاشان و حضور دکتر 
عباس رضایی اســتاندار اصفهان، مهندس عظیمیان مدیرعامل فوالد مبارکه، 
اعضای ستاد اقامه نماز و مدیران دستگاه های اجرایی و اداری استان در محل 
استانداری اصفهان برگزار شــد.  در این آیین، عباس رضایی استاندار اصفهان 
با اهدای یک جلد کالم ا...مجید و لوح تقدیر از مهندس عظیمیان، مدیرعامل 
فوالد مبارکه، به پاس فعالیت های ارزشــمند در حوزه نماز تقدیر و خاطرنشان 

کرد: مدیریت و کارکنان فوالد مبارکه اهتمام ویژه ای در حوزه نماز داشــته اند و 
امیدواریم پروژه نورد گرم 2 این شرکت نیز به زودی با تالش های مدیریت آن به 
نتیجه برسد.در ادامه این اجالس حجت االسالم قرائتی، رییس ستاد اقامه نماز 
کشور و حجت االسالم سلیمانی، امام جمعه کاشان که به صورت غیرحضوری در 
این اجالس حضور داشتند به ایراد سخن پرداختند و با اشاره به آیات قرآن کریم 
بر اهمیت و جایگاه نماز در دین مبین اسالم تاکید کردند و رسالت مسئولین در 
نظام مقدس اسالمی را یادآور شدند.گفتنی است؛ در سومین اجالس استانی 

نماز از مدیران برگزیده و فعاالن حوزه برپایی نماز قدردانی شد.

  سی و دومین جشنواره تئاتر استان چهارمحال و بختیاری با معرفی و تجلیل 
از برگزیدگان این برنامه به کار خود پایان داد.به گزارش روابط عمومی اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان چهارمحال و بختیاری ، آیین اختتامیه سی و 
دومین جشنواره تئاتر استان چهارمحال و بختیاری عصر پنجشنبه )4دی ۹۹(  
با جمعیت مصوب ستاد کرونا  برگزار شد و از برگزیدگان بخش های مختلف 
این جشــنواره تجلیل به عمل آمد.ابراهیم شریفی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اســالمی اســتان در این برنامه  گفت : تئاتر با اجرای عموم دلپذیرتر است و 
امیدواریم سریع تر از این بالی خانمان سوز ویروس کرونا رهایی یابیم چراکه 

به خوبی خطر کرونا لمس می شود و باید پروتکل ها را رعایت کرد.
شــریفی افزود : هیچ چیزی جای تئاتر را نمی تواند بگیرد، قطعا مشــکالت 
برطرف می شود و تئاتر رونق می یابد، آرزو دارم خرید بلیت تئاتر در سبد خرید 

خانواده ها جای بگیرد.
فرشــید بزرگ نیا،  دبیر سی و دومین جشــنواره تئاتر اســتان چهارمحال و 
 بختیاری نیز در ادامه بیان کــرد: کرونا نمایش ها را خلوت تــر کرده و با تیم

 جمع و جــور پیش برده بود، ده نمایش داشــتیم که دو گروه از شهرســتان 
بروجن به دالیلی انصراف دادند، دو نمایش در بازبینی رد و یک نمایش دیگر  

هم به خاطر حال جسمی یکی از بازیگران لغو شد.
 دبیر سی و دومین جشنواره تئاتر اســتان چهارمحال و بختیاری خاطرنشان 
کرد: با نمایش شــش تئاتر از یکم تا به امروز که برگزیدگان جشنواره معرفی 

می شوند، پرونده سی و دومین جشنواره تئاتر استان هم بسته می شود.
بزرگ نیا با اشــاره به افزایش بودجه امســال  گفت: بودجه جشنواره امسال 
دو برابر شــد، در پایان نیز تشــکر می کنــم از گروه هایی که در این شــرایط 
ســخت، تئاتر آماده اجرا  کردند و فراموش نمی کنم در این شــرایط، تئاتر را 

تنها نگذاشتند.
ســعید زارع از داوران این جشــنواره در ادامه این آیین بیان داشــت: قطعا 
شکل گیری چنین پویش و جشنواره ای و برپایی جشن تئاتر  اقدامی بزرگ 
و البته ریسک پذیر بود که با درایت عوامل و با رعایت پروتکل های بهداشتی 
به زیبایی هر چه تمام تر میسر شد. هیئت داوران این جشنواره تک تک شما 

هنرمندان دغدغه مند را تحسین می کنند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان چهارمحال 
و بختیاری ،برگزیدگان بخش های مختلف این جشــنواره معرفی و تجلیل 
شدند که جایزه بخش بروشور به شــیرین میرزائیان قهفرخی برای نمایش 
پس مانده های ذهنی از شهرکرد، جایزه بخش طراحی نور به حجت یداللهی 
برای نمایش گیالس سیاه از فارسان و جایزه بخش طراحی لباس به فاطمه 

حیدری برای نمایش گیالس سیاه از فارسان تعلق گرفت.
در بخش طراحی صدا و موسیقی، جایزه سوم بخش طراحی صدا و موسیقی 
به محمد صادق سجادی دهکردی برای نمایش آیسبرگ از شهرکرد، جایزه 
دوم طراحی صدا و موسیقی به سپهر نصیری و آستاره بختیاری برای نمایش 
گیالس سیاه از فارسان و  جایزه اول طراحی صدا و موسیقی به جواد خاکسار 
برای نمایش وصیت از شهرکرد تعلق گرفت. همچنین جایزه بخش طراحی 
صحنه نیز به طراح صحنــه نمایش ضیافت پنالتی ها، ســید اکبر دانیالی از 

لردگان اهدا شد.
در بخــش بازیگــری زن، جایزه ســوم این بخش از جشــنواره بــه راضیه 
رییســی برای بازی در نمایش پس مانده های ذهنی پریشــان از شهرکرد، 
جایــزه دوم بخــش بازیگری زن به فرشــته قــادری برای بــازی در پس 
مانده های ذهنی پریشــان از شــهرکرد و جایــزه اول بازیگــری زن نیز به 
 فهیم خســروی فارســانی برای بازی در نمایش گیالس ســیاه از فارسان

 داده شد.
در بخش بازیگری مرد جایزه بخش ســوم این بخش به صورت مشترک به 
بازیگر نمایش آیسبرگ مهدی حسن زاده از شهرکرد و نمایش وصیت به پویا 
یادگاری از شهرکرد اهدا شد و جایزه دوم بازیگری مرد نیز به صورت مشترک 
به بازیگر نمایش پابرهنه، لخت، قلبی در مشــت، رضــا ولی پور دهکردی از 

شهرکرد و نمایش ضیافت پنالتی ، سیداکبر دانیالی از لردگان، تعلق گرفت.
همچنیــن جایــزه بخــش نمایشنامه نویســی به نویســنده نمایشــنامه 
پسمانده های ذهنی پریشان، سعید شــیرزاد از شهرکرد، جایزه سوم بخش 
کارگردانی به گیالس سیاه مصطفی محمدی دوست از فارسان، جایزه بخش 
دوم کارگردانی مشترکا به کارگردانان نمایش پابرهنه، لخت، قلبی در مشت  
علیرضا کوشــک جاللی از شــهرکرد و نمایش ضیافت پنالتی ها به سیداکبر 
دانیالی از لردگان اهدا شــد و هیئت داوران در بخــش جایزه اول کارگردانی 

هیچ انتخابی نداشت.
شــایان  ذکر اســت؛ هیئت داوران ســی و دومین جشــنواره تئاتر اســتان 
چهارمحــال و بختیاری بدون اولویــت دو اثر نمایش ضیافــت پنالتی ها از 
لردگان و پابرهنه، لخت، قلبی در مشت از شهرکرد را به دبیرخانه سی و نهمین 

جشنواره تئاتر فجر معرفی کرد.

  پانزدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی با هـدف انتخاب و معرفی 
بهتـــرین الگـــوها و عملــــکردها در زمیـــنه انتــشارات روابط عمومی ها 
با درخشــش روابط عمومی های گروه فوالد مبارکه به کار خود پایان داد.  در 
آیین اختتامیه پانزدهمین جشــنواره ملی انتشــارات روابــط عمومی های 
کشور که در مرکز همایش های ســازمان مدیریت صنعتی و با حضور معاون 
مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و تعدادی از اساتید و متخصصان 
علوم ارتباطات، ســوم دی ماه در تهران برگزار شد، گروه فوالد مبارکه با کسب 
جوایز متعدد در بخش های مختلف موفق به کســب عناوین برتر شد.در این 
آیین، روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه با کسب 7 عنوان برتر و روابط عمومی 
فوالد هرمزگان نیز با کســب چهار عنوان برتر خوش درخشــیدند و افتخاری 
دیگر در کارنامه عملکرد گروه فوالد مبارکه بر جای گذاشتند.کســب رتبه اول 
در بخش های کاریکاتور و پوســتر در سطح ملی، کســب رتبه دوم در بخش 

اینفوگرافی در سطح ملی و بخش فیلم های مستند و همچنین کسب رتبه دوم 
در بخش های کلیپ، تیزر و خالقیت نیز از افتخارات روابط عمومی شرکت فوالد 
مبارکه در این جشنواره بود.روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان نیز از جمله 
روابط عمومی های موفق در این دوره با کسب 4 عنوان برتر و دریافت لوح تقدیر 
و تندیس جشنواره به پاس تالش های صورت گرفته مورد تقدیر قرار گرفت. 
روابط عمومی فوالد هرمزگان موفق به کسب رتبه اول کشوری تبلیغات، رتبه 
اول کشوری انتشار کتاب، رتبه دوم کشوری انتشار مقاله و رتبه دوم استانی 

طراحی و انتشار ویژه نامه شد.
شایان ذکر است در اختتامیه این جشنواره، انجمن متخصصان روابط عمومی 
به عنوان برگزارکننده این جشنواره ملی، با اهدای لوح تقدیر و تندیس ویژه به 
روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه از اقدامات صورت گرفته در عرصه فرهنگ 

مکتوب و نشر آنالین قدردانی نیز کرد.

رشد 86 درصدی تولید محصوالت ویژه در فوالد مبارکه

در سومین اجالس استانی نماز صورت گرفت؛

قدردانی استاندار اصفهان از مدیریت فوالد مبارکه

با معرفی برگزیدگان در شهرکرد صورت گرفت؛

  سی و دومین جشنواره تئاتر چهارمحال و بختیاری
در ایستگاه پایانی

درخشش روابط عمومی های گروه فوالد مبارکه

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