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محل موضوع مناقصهردیف
انجام کار

مدت انجام 
مبلغ برآورد مبنای برآوردکار )ماه(

)ریال(
مبلغ سپرده شرکت 
در مناقصه )ریال(

حداقل رتبه 
مورد نیاز

1
اجرای پخش سیالب حوضه آبخیز 

محمدآباد جرقویه سفلی )شماره نیاز در 
سامانه ستاد: 2099003457000032(

شهرستان 
اصفهان

12
فهرست بهای 

آبخیزداری و منابع 
طبیعی سال 99

27/000/000/0001/350/000/000
5 آب برای 

اشخاص حقوقی

2

اجرای پخش سیالب و بند خاکی 
حوضه آبخیز عباسی و غفاری 

طالخونچه  )شماره نیاز در سامانه 
ستاد: 2099003457000033(

شهرستان 
مبارکه

12
فهرست بهای 

آبخیزداری و منابع 
طبیعی سال 99

21/100/000/0001/055/000/000
5 آب برای 

اشخاص حقوقی

3
اجرای بندهای سنگی مالتی حوضه 
آبخیز عسکران )شماره نیاز در سامانه 

ستاد: 2099003457000034(

شهرستان 
تیران و 
کرون

12
فهرست بهای 

آبخیزداری و منابع 
طبیعی سال 99

16/157/000/000807/850/000
5 آب برای 

اشخاص حقوقی

4
اجرای چکدم های سنگی مالتی الیجند 
حوضه آبخیز خم پیچ )شماره نیاز در 
سامانه ستاد: 2099003457000035(

شهرستان 
خوانسار

12
فهرست بهای 

آبخیزداری و منابع 
طبیعی سال 99

7/000/000/000350/000/000
5 آب برای اشخاص 
حقوقی2 آب برای 
اشخاص حقیقی

)https://etend.setadiran.ir( 1- محل دریافت اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
زمان انتشار مناقصه در سامانه ستاد ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 1399/10/22 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 19 روز شنبه مورخ 1399/10/27 
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: تا ساعت 13 روز پنج شنبه مورخ 1399/11/09

زمان بازگشایی پیشنهادها: ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1399/11/11 در محل سالن جلسات 
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان می باشد.

 2- محــل تحویــل اســناد مناقصــه: ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت به نشــانی
 )https://etend.setadiran.ir( و در موارد خواسته شــده در اسناد، دبیرخانه اداره کل منابع 

طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان می باشد.
3- پیمانکاران واجد شرایط: کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی واجد شرایط و تایید صالحیت شده 

توسط نظام فنی و اجرائی کشور
4- صالحیت کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی می بایست در سامانه اطالعات عوامل نظام فنی 
و اجرائی کشــور )http://sajar.mporg.ir( به ثبت رسیده باشــد. در غیر این صورت پیشنهاد  

مناقصه گر مردود اعالم  خواهد شد.
5- سپرده شــرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه به حساب تمرکز وجوه سپرده به 
شماره IR  260100004061042107670242  نزد بانک مرکزی ایران به نام اداره کل منابع طبیعی 

و آبخیزداری استان اصفهان
6- تعیین دامنه مناسبت ترین قیمت های پیشنهادی بر اساس بخشنامه به شماره 94/158764 

مورخ 1394/07/31 سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد.
7- هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

بر اساس آمار نرخ بیکاری در استان اصفهان کاهش داشته؛ اما این به معنی افزایش اشتغال نیست

حاشیه ناامن اشتغال
3

 تیشه بر تن تاریخ 
 در وبینار محور تاریخی اصفهان بررسی شد؛ بیم و امید خصوصی سازی اماکن تاریخی اصفهان 

7

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اصفهان 
اعالم کرد:

کمبود ساالنه 400 میلیون 
متر مکعب آب در  استان

 بازی معوقه هفته هشتم
 رقابت های لیگ برتر؛

 هیجان و حساسیت 
به وقت شهرآورد94

علت بوی نامطبوع در 
مادی های اصفهان 

چیست؟

3

7

6 8

کسب رتبه برتر شرکت 
آبفای استان اصفهان در 

جشنواره شهید رجایی

3

 مدیرکل ثبت اسناد و امالک
 استان اصفهان:

صدور سند هتل عباسی 
دردستور کار است

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

شهردار اصفهان:
 پیشرفت پروژه های

 بزرگ عمرانی نتیجه 
 تعامل شورای شهر
 و شهرداری است

7

کارشناس مسئول پیش بینی هوای اســتان اصفهان گفت: امروز  دمای هوای 
اســتان اصفهان یک تا دو درجه افزایش خواهد داشت.ابراهیم هنرمند با اشاره 
به بررسی نقشه های هواشناسی استان اصفهان طی چند روز آینده اظهار داشت: 
در این بازه زمانی جو اصفهان تا دو روز آینده پایدار گزارش شده است.کارشناس 
مسئول پیش بینی هوای استان اصفهان با بیان اینکه طی چند روز آینده به ویژه 

در ساعات اولیه صبح شاهد افزایش حجم آالینده های جوی در مناطق صنعتی و 
کالن شهر اصفهان هستیم، ابراز داشت: هوا در این مناطق در اکثر ساعات ناسالم 
برای گروه های حساس پیش بینی می شود و شرایط بهتر از این نخواهد شد.وی 
اضافه کرد: باید توجه داشت که در روزهای پایانی هفته جاری موجی از روی استان 

گذر می کند که عبور این موج منجر به سالم شدن هوای اصفهان خواهد شد.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از شناسایی 93 بیمار جدید مبتال به کرونا 
تحت پوشش این دانشگاه خبر داد.آرش نجیمی با اشاره به آخرین وضعیت شیوع 
کرونا در استان اصفهان به جز دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل اظهار داشت: طی 
24 ساعت منتهی به دیروز)یکشنبه( 872 بیمار جدید مبتال به کرونا به مراکز درمانی 
تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مراجعه کردند.وی با بیان اینکه از این 
تعداد 93 بیمار قطعی کرونا شناسایی شده است، اضافه کرد: 63 بیمار جدید نیز در 
مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بستری شدند.سخنگوی 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه 38 بیمار بهبود یافته کرونا طی همین 
مدت زمانی از مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ترخیص 
شدند، ادامه داد: در حال حاضر کل افراد بستری در این مراکز 414 نفر هستند.وی 
با بیان اینکه 91 بیمار مبتال به کرونا در بخش مراقبت های ویژه مراکز درمانی تحت 
پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بستری  شده اند، اضافه کرد: طی 24 ساعت 
منتهی به روز یکشنبه، هشــت نفر از این افراد جان خود را از دست دادند که تاکنون 

تست چهار نفر مثبت بوده است.

کارشناس مسئول پیش بینی هوای استان:

هوای اصفهان 2درجه گرم تر می شود

93 بیمار جدید مبتال به کرونا در اصفهان شناسایی شد 

مدیریت درمان تامین اجتماعی در بیست و سومین جشنواره شهید رجایی 
اســتان اصفهان حائز رتبه برتر شــد.به گزارش اداره روابط عمومی مدیریت 
درمان؛رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در بیست و سومین دوره 
جشنواره شهید رجایی با بیان اینکه همه ساله جشنواره شهید رجایی همزمان 
با هفته دولت و روز کارمند برگزار می شــد،  گفت: به دلیل شــرایط کرونایی 
امسال، برگزاری این جشنواره  با تاخیر برگزار شد.نعمت ا... اکبری، با بیان 
اینکه در این دوره از جشنواره از هشــت گروه برتر تجلیل به عمل آمد، افزود: 
در جشنواره امسال در گروه سالمت و رفاه اجتماعی مدیریت درمان تامین 
اجتماعی و اداره کل بهزیستی اســتان، در گروه توسعه و زیرساخت شرکت 
توزیع برق اصفهان و آب و فاضالب کاشــان، در گروه آموزشی، پژوهشی و 
فرهنگی ادارات کل آموزش و پرورش استان، فنی و حرفه ای استان و ورزش 
و جوانان استان و اداره کل بنیاد شــهید و امور ایثارگران اســتان و در گروه 
تولیدی و خدماتی اداره کل امور مالیاتی استان، امور عشایر استان و اداره کل 
استاندارد اســتان و در گروه عمومی و قضایی هم اداره کل امور اقتصادی و 
دارایی، ثبت احوال استان و اداره کل حفاظت محیط زیست استان، شرکت 
آب و فاضالب استان و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان حائز رتبه های 
برتر شدند.وی افزود: دستگاه های برتر در مقابله با کرونا و حفاظت از سالمت 
مردم هم دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشــتی و درمانی اصفهان و 
کاشان با توجه به شاخص های تعیین شده برتر شناخته شدند.ناگفته نماند 
که طی سال های اخیر این چهارمین دوره اســت که مدیریت درمان استان 

اصفهان حائز رتبه برتر در جشنواره شهید رجایی می شود. 

اداره  روابط عمومی و امور فرهنگی

 کسب رتبه برتر مدیریت درمان تامین اجتماعی،

سازمان تامین اجتماعی در جشنواره شهید رجایی اصفهان
مدیریت درمان استان اصفهان

سازمان تامین اجتماعی
مدیریت درمان استان اصفهان
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ملی گرایان، خواستار غرامت برگزیت از لندن شدند
حزب ملی اسکاتلند که خواستار استقالل این کشور از پادشاهی متحد بریتانیاست خواستار دریافت 
میلیاردها پوند غرامت از دولت لندن به خاطر برگزیت شده است.بر اساس این گزارش، ملی گراهای 
اســکاتلند بر این باورند که توافق تجاری برگزیت میلیاردها پوند خسارت به اقتصاد این کشور وارد 
خواهد کرد و دولت لندن باید این خسارت ها را جبران کند.مردم بریتانیا بر سر برگزیت دچار اختالف 
نظرهای زیادی بودند، به طوری که انگلیس و ولز به خروج از اتحادیه اروپا رای داده اند، ایرلند شمالی 
و اسکاتلند خواســتار باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا بودند.حزب ملی اسکاتلند که خواستار 
استقالل این کشور از بریتانیا است و به دنبال برگزاری دومین همه پرسی استقالل است، گفته است 

که صنعت ماهیگیری این کشور به خاطر برگزیت با چالش های زیادی روبرو خواهد شد.

اصرار متحدان »حریری« به استعفای وی
شرایط پیچیده سعد حریری در میان درخواست های روزافزون برای استعفای وی، پرونده تشکیل 
دولت را در لبنان بیش از پیش به چالش کشیده و آینده سیاسی این کشور تا حد زیادی غیرقابل 
پیش بینی است.به نقل از پایگاه خبری النشره، فضای سیاسی لبنان حاکی از آن است که در سایه 
اختالفات داخلی به ویژه اختالفات میان »میشل عون« رییس جمهوری لبنان و »سعد حریری« 
نخست وزیر مکلف این کشور و نیز تحوالت بین المللی و منطقه ای مرتبط با آشوب های انتخاباتی 
آمریکا، چشم اندازی برای تشکیل دولت در لبنان در زمانی نزدیک دیده نمی شود.بر این اساس، 
منابع آگاه لبنانی معتقدند اگر جنبالط و جعجع در پرونده تشــکیل دولت کنار سعد حریری بودند 
شرایط می توانست برای او بهتر باشد و کارت های قدرت داخلی خود در مذاکرات مربوط به تشکیل 

کابینه را تقویت کند.

ناظران غیر نظامی در لیبی مستقر می شوند
جانشین نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در لیبی طی سخنانی از احتمال استقرار ناظران بین المللی 
غیر مســلح و غیر نظامی برای نظارت بر آتش بس در این کشور خبر داد.اســتفانی ویلیامز، جانشین 
نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور لیبی اعالم کرد که این سازمان در نظر دارد که ناظران بین المللی 
غیر مسلح و غیر نظامی را در لیبی مستقر کند تا به ناظران کمیته نظامی مشترک این کشور برای اجرای 
توافق نامه آتش بس در سرت کمک کنند.ویلیامز در سخنانی پیشرفت در روند اجرای توافق نامه آتش بس 
میان طرف های درگیر در لیبی و تبادل اسیران و زندانیان میان آنها را ستود و گفت که تبادل زندانیان در 
چارچوب تدابیر اتخاذ شده برای اعتماد سازی با از سرگیری پروازها میان مناطق مختلف لیبی و همچنین 
ازسرگیری تولید و صادرات نفت صورت گرفته است.وی در ادامه از تمامی طرف های لیبی خواست که به 

قانون انسانی بین المللی و حقوق بشر و همچنین حفاظت از غیر نظامیان پایبند باشند.

خشم ابوظبی از دیدار مقامات مصر و ترکیه
منابع مطلع گفتند، تماس ها و دیدارهای اخیر مســئوالن امنیتی مصر و ترکیه با موضوع لیبی، ســبب 
برانگیخته شدن سواالتی در ابوظبی و خشمگین شدن مقامات آن شده است.طرابلس لیبی اخیرا پس از 
سفر هیئتی از مصر، شاهد تماس های مکرر مسئوالن در قاهره و آنکارا در دو سطح امنیتی و اطالعاتی بوده 
است. در خالل این تماس ها برخی مسئوالن امنیتی بلندپایه دو کشور نیز دیدارهایی کرده اند که این امر در 
نوع خود برای اولین بار است.منابع مطلع که هویت شان فاش نشد به العربی الجدید گفتند، تماس ها و 
هماهنگی های مصر و ترکیه، ابوظبی را خشمگین کرده و در خصوص ماهیت و علل این تماس ها، سواالتی 
برای ابوظبی برانگیخته شده است. منابع مذکور توضیح دادند، مصر و امارات هر یک، تماس با ترکیه را 
مورد بهره برداری خود قرار داده تا در سایه اختالفات در رویکردشان در برخی مسائل همدیگر را تحت فشار 

قرار بدهند و در رأس این اختالفات، پرونده لیبی است. 

با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا؛

آیا رویای فرانسه برای رهبری اروپا تعبیر می شود؟
با خروج رســمی انگلیس از اتحادیه اروپا، فرانســه به عنوان یکی از 
برندگان جنگ جهانی دوم و تنها دارنده ســالح اتمی اتحادیه اروپای 
جدید به همراه عضویت دائم در شورای امنیت، تالش خواهد کرد تا به 
رویای دیرینه خود جامه عمل پوشــانده و رهبری سیاسی این بلوک 
را به دست بگیرد.»ویلیام هیگ« وزیر خارجه اسبق انگلیسمی گوید  
فرانسه همیشه در آرزوی رهبری اروپا بوده است. فرانسه، انگلیس و 
آلمان همواره رویای رهبری اروپا را در ســر داشته اند و البته انگلیس 
کمتر. انگلیس بیشتر به کنترل مســتعمرات و کنترل راه های تجاری 
دریایی عالقه مند بوده اســت تا قاره اروپا.ویلیام هیگ ریشــه رفتار 
فرانســه با انگلیس در ماجرای برگزیت را در این عالقه تاریخی برای 

رهبری اروپا می بیند. 
وی در سخنانی که دیلی اکسپرس آن را منتشــر کرد، اظهار می دارد 
که نرســیدن انگلیس و فرانســه به یک توافق جامع ریشــه در درک 
متفاوت از نقش دو کشــور در تاریــخ و آینده اروپا دارد. فرانســه به 
گفته هیگ، همیشــه تمایل به همبستگی بیشــتر در اتحادیه اروپا و 
یکپارچگی و اســتقالل در سیاست خارجی داشته اســت. به عنوان 
مثال امانوئل مکرون رییس جمهوری فرانســه که گاه ممکن است او 
را یک گلوبالیســت بنامند، همواره حامی یکپارچگی بیشتر اروپا بوده 
، در مقابل اروپا بــرای انگلیس همواره یک پروژه جانبی به حســاب 
می آمده اســت.فوریه سال گذشــته، مکرون از طرف های عالقه مند 
اروپایی خواســته بود با توجه به اینکه اکنون فرانسه تنها قدرت اتمی 
اتحادیه اروپاست، با این کشــور وارد یک گفت وگوی استراتژیک در 
زمینه قدرت بازدارنده اتمی این کشــور و همچنیــن افزایش بودجه 
دفاعی شوند. او بارها از لزوم رســیدن به سیستم دفاعی مشترک و 
مستقل از آمریکا سخن گفته است و بیانات اخیر او در زمینه مسابقه 
تســلیحاتی با شــرکت اتحادیه اروپا می تواند انگیزه های اقتصادی 
داشــته باشــد.مکرون به وضوح نگران آینده دفاعی اروپا در صورت 
وابستگی درازمدت به ناتو است. فرانســوی ها هرگز روی خوشی به 
ناتو نشــان نداده اند. با این همه و با وجود اصــرار مکرون بر یکپارچه 
شدن اروپا، این کشور هرگز اجازه نداده اســت توان اتمی اش تحت 
کنترل اتحادیه اروپا باشد. به تعبیر دیگر با وجود اصرار روی هویت و 
همبستگی اروپایی، فرانســه در عرصه دفاعی و به ویژه اتمی همواره 
ملی گرایانه رفتار کرده ، فرانســه همواره نســبت به نیروی اتمی خود 

احساس غرور داشته است. 
نیرویی که به دســت قهرمان جنگ جهانی دوم یعنی شــارل دوگل 
ایجاد شده و همواره مورد حمایت همه رؤسای جمهوری بعدی بوده 

است. فرانسه ساالنه چهار میلیارد دالر صرف نگهداری از حدود سیصد 
کالهک اتمی قابل حمل توسط زیردریایی و موشک های دوربرد می 
کند. این کشــور مدت ها از آب های اقیانوس آرام برای آزمایش های 
اتمی خود استفاده می کرد تا اینکه از 1996 و پس از اعتراضات گسترده 
محیط زیستی این آزمایش ها را به قولی متوقف کرد.آلمان به عنوان 
دیگر قدرت بزرگ اروپایی در این مســئله با فرانسه اختالف نظر دارد. 
در آلمان احساســات ضد اتمی قوی تر اســت و این کشــور از جهت 
بازدارندگی، خود را زیر چتر حمایتی آمریکا می بیند.در نبود انگلیس، 
آلمان و فرانسه آزادی عمل بیشتری برای پیشبرد یکپارچگی اتحادیه 

اروپا خواهند داشت. 
به ویژه که اکنــون با کنار رفتــن ترامپ، رویاهای بوریس جانســون 
برای مشارکت با آمریکا به کابوس بدل شــده و توازن به نفع اتحادیه 
اروپا تغییر کرده اســت. در این بین باید به طرح بازبینی کلی ساختار 
اتحادیه اروپا اشاره کرد که در گفت وگوهای سال 2019 بین مکرون و 
آنگال مرکل صدر اعظم آلمان پیشنهاد شد.در سال های گذشته معموال 
رهبر آلمان تالش کرده اســت با گام هایی محتاط تر، جاه طلبی های 
رییس جمهور فرانسه را تعدیل کند. به عنوان مثال آنگال مرکل با انتقاد 
از توصیف »مرگ مغزی« مکرون نســبت به ناتو، آن تعبیر را »تند« 

ارزیابی کرده بود.اکنون روشن است که فرانسه تمایل دارد با استفاده 
از کارت زرادخانــه اتمی اش جایگاه ویژه ای در سیاســت اروپا برای 
خود باز کند. فرانســه از نظر اقتصادی به پای آلمان نمی رسد؛ اما به 
عنوان برنده جنگ جهانی دوم و تنها دارنده سالح اتمی اروپا به همراه 
عضویت دائم درشــورای امنیت، تالش خواهد کرد رهبری سیاســی 
این بلوک را به دســت بگیرد.حضور انگلیس طی ســال های گذشته 
می توانست به عنوان عامل توازنی در برابر فرانسه عمل کند. در غیاب 
انگلیس، فرانسه آزادی عمل بیشتری خواهد داشت. از این زاویه می 

توان خروج انگلیس را به نفع فرانسه تعبیر کرد. 
حتی می توان توقع داشــت که بر فرض، در صورت عالقه انگلیس به 
بازگشت به اتحادیه اروپا در ســال های آتی، فرانسه این تقاضا را وتو 
کند.همکاری نزدیک آلمان و فرانسه در غیاب انگلیس و دمیدن صبح 
دولت »بایدن« در آمریکا و غروب ترامپ، رویاهای بوریس جانسون 
نخســت وزیر انگلیس برای نزدیکی به آمریکا را نقش بر آب کرده و 
نوید روزهای روشــن تری برای اتحادیه اروپا در مقایسه با انگلیس را 
می دهد. در این بین فرانســه از نقش منحصر به فــرد خود به عنوان 
تنها قدرت اتمی و تنها عضو دائم شــورای امنیت نهایت بهره برداری 

را خواهدکرد.

نمایندگان مجلس، شــورای نگهبان را مجاز کردند 
برای شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان 
۳ ماه پیــش از صدور دســتور انتخابات ریاســت 

جمهوری، از داوطلبان برای ارائه برنامه دعوت کند.
نمایندگان مجلس شــورای اســالمی در جلســه 
علنی بر اســاس این مصوبه، در راستای بند 2- 10 
سیاســت های کلی انتخابات مبنی بر شناســایی 
اولیه توانایــی و شایســتگی داوطلبان، شــورای 
نگهبان ۳ ماه پیش از صدور دستور شروع انتخابات 
ریاســت جمهوری و در صورت مشــخص شــدن 
داوطلبی افراد می تواند از آنها دعوت به عمل آورده 
تا برنامه های آنان را بر اساس شرایط موضوع این 

قانون و شــاخص های مورد نظر شــورای نگهبان 
 موضوع بند  ۵- 10 سیاســت های کلــی انتخابات 

بررسی کند.
در تبصره ایــن ماده آمده اســت: وزارت اطالعات، 
سازمان اطالعات ســپاه پاسداران انقالب اسالمی، 
سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور 
و سایر مراجع ذی صالح مکلفند ظرف مدت 1۵ روز از 
تاریخ درخواست اداره انتخابات شورای نگهبان یا در 
صورت لزوم هر یک از اعضای شورای نگهبان مدارک 
و یا سوابق مربوط به داوطلبان ریاست جمهوری را به 
صورت کامل تحویل دهند. تخلف از اجرای حکم این 
ماده توسط هر یک از مقامات و کارکنان دستگاه های 

ذکر شده مستوجب یکی از مجازات تعزیری درجه 
۵ موضوع ماده قانون مجازات اســالمی در دادگاه 
صالح اســت.همچنین، نمایندگان در جلسه علنی 
اخیر مجلس شورای اســالمی با 1۸۳ رای موافق، 
 1۸ رای مخالــف و ۴ رای ممتنــع از مجموع 2۵1 
نماینده حاضر در جلســه، با مــاده 9 طرح اصالح 
 مــوادی از قانــون انتخابــات ریاســت جمهوری 

موافقت کردند.

 تکالیف انتخاباتی مجلس برای شورای نگهبان، 
اطالعات سپاه و وزارت اطالعات 

ابالغیه مهم رییس دستگاه قضا؛

 اموال و دارایی  های نامشروع شناسایی و پس گرفته می شوند
رییس قوه قضاییه با ابالغ دستورالعملی، دادستانی کل کشور را موظف کرد با همکاری دستگاه های نظارتی و امنیتی و سازمان های مردم نهاد هرگونه مستنداتی که 
حاکی از سوء استفاده احتمالی مسئولین از موقعیت شغلی یا جایگاه مدیریتی و کسب اموال نامشروع شده را پیگیری کرده و اموال را به بیت المال بازگردانند.بر 
اساس این دستورالعمل، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، دستگاه  های امنیتی، پلیس و سازمان های مردم نهاد به دادستانی کل کشور در شناسایی 
اموال نامشروع کمک خواهند کرد و دادستانی موظف است با اولویت رسیدگی به ثروت  های کالن نامشــروع و بدون مالحظه  مقام و مسئولیت فرد خاطی به 
تخلفات رسیدگی کند.ماده 11 این دستورالعمل تصریح می  کند: »رسیدگی به اموال موضوع قانون و اعاده آن، منوط به وجود اتهام کیفری و یا اثبات جرم نیست 
و ترتیبات رسیدگی به اموال موضوع قانون نیز تابع ترتیبات شناسایی و رســیدگی به جرائم نخواهد بود.« دستورالعمل اجرایی فوق الذکر دادستان  ها را موظف 
می  کند، انتقال احتمالی این اموال نامشروع به همسر، خویشاوندان، شرکا و مرتبطین مسئول مربوطه را نیز با ذکر ادله و قرائن پیگیری و با آن برخورد کنند و راه 
فرارهای اینچنینی را سد کنند. ضمن آنکه ردیابی پول  هایی که به خارج از کشور منتقل شده  اند و استفاده از قابلیت های درون قوه قضاییه و دستگاه های اطالعاتی 

و نظارتی کشور و همچنین فعال کردن ظرفیت مقررات بین المللی، برای استرداد این اموال نیز جزو وظایف دادستانی کل کشور خواهد بود.

تحلیل روز

وز عکس ر

تصویری از شهید 
سلیمانی در عراق

تصویری کمتر دیده شــده از 
شهید حاج قاسم سلیمانی در 
عراق توســط صفحه منتسب 
به ایشــان در فضای مجازی 

منتشر شد.

معاون وزیر خارجه کره جنوبی:

 اوضاع پیرامون کشتی توقیف شده جدی است
معاون وزیر امورخارجه کره جنوبی پیش از ترک ســئول به مقصد تهران گفــت که اوضاع پیرامون 
نفتکش توقیف شــده کره ای جدی اســت.چوی جونگ کان ، معاون اول وزیــر امورخارجه کره 
جنوبی اظهار کرد: از اینکه می دانیم تمام 
خدمه کشــتی ایمن و سالمت هستند، 
خیال مــان راحت اســت امــا اوضاع 
)پیرامون این کشــتی( جدی اســت.

بنابر این گزارش، چوی  از طریق قطر وارد 
ایران شد  به خبرنگاران گفت: امیدواریم 
که گفت و گوهای عمیق با مقامات ایران 
انجام دهیم، چه موضوع کنسولی باشد 
و چه سایر مسائل مهم بین کره جنوبی و 
ایران.معاون وزیر امورخارجه کره جنوبی 
افزود:» این فرصت خوبی است تا بار دیگر آنچه دولت ایران می خواهد را بشنویم و تشخیص دهیم 
که ما چه کاری می توانیم در رابطه با پول بلوکه شده )ایران( انجام دهیم و چه کاری را نمی توانیم 
انجام دهیم «. نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران صبح روز دوشــنبه در بیانیه ای از توقیف یک 
فروند شــناور کره جنوبی با نام تجاری هانکوک چیمی خبر داد که حامل هفت هزار و 200 تن مواد 
شیمیایی نفتی بود و به دلیل نقض مکرر پروتکل های زیست  محیطی در خلیج فارس متوقف شد.

لوایح FATF در  مجمع تشخیص در حال بررسی است
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت: هر جلســه ای در خصوص بررســی لوایــح FATF، در 
کمیسیون های مجمع بوده و این لوایح هنوز در دستور کار صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار 
نگرفته اســت.غالمرضا مصباحی مقدم در رابطه با آخرین وضعیت بررســی لوایح FATF در مجمع 
 FATF تشخیص مصلحت نظام و پیش بینی از بررسی این لوایح، اظهار داشت: جلسه ای در خصوص
در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل نشده است.وی عنوان کرد: هر جلسه ای در خصوص 
بررسی لوایح FATF، در کمیسیون های مجمع بوده و این لوایح هنوز در دستور کار صحن مجمع تشخیص 
مصلحت نظام قرار نگرفته اســت.عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام افــزود: در حال حاضر هیچ 
پیش بینی از آخرین وضعیت این لوایح در مجمع نمی توانم داشته باشم و در رابطه با اینکه این لوایح چه 

زمانی در صحن مجمع مورد بررسی قرار خواهند گرفت، اطالعی ندارم و چیزی به من گفته نشده است.

واکنش به کاندیداتوری »قالیباف« در انتخابات 1400
رییس حوزه ریاست مجلس شورای اسالمی درباره کاندیداتوری »قالیباف« در 1۴00، گفت: او فقط به 
دنبال حل مشکالت مردم است بنابراین نباید همه موضوعات را با عینک تبلیغاتی و انتخاباتی ببینیم. 
نگاهداری بیان داشــت: خیلی ها دوســت دارند به هر حرکتی که در مجلس انجام می شود برچسب 
تبلیغاتی و انتخاباتی بزنند این پذیرفتنی نیست و همه هم و غم رییس مجلس برای اداره بهتر مجلس و 
حل مشکالت مردم است.وی تاکید کرد: قالیباف به دنبال حل مشکالت مردم است و تمام ظرفیت خود 
را برای این کار می گذارد. در کشور ما انتخابات برگزار می شود و اگر بخواهیم نیت خوانی کنیم، باید همه 
اقدامات مسئوالن راسیاسی و انتخاباتی قلمداد کرد در حالی که بنده شهادت می دهم که قالیباف فقط 
به دنبال حل مشکالت مردم است بنابراین نباید همه موضوعات را با عینک تبلیغاتی و انتخاباتی ببینیم.

بابک نگاهداری گفت: تاکنون نظارت میدانی در ۵ استان انجام شده و این نظارت به طور جدی دنبال می 
شود. جلسات نظارتی زیادی را رییس مجلس با وزرا و رؤسای سازمان های مهم داشته و بیشتر از 100 

جلسه در این زمینه تاکنون انجام شده است.  

کافه سیاست

رییس مجلس: 

برجام توافق نامه ای 
مقدس نیست

رییس مجلس شــورای اســالمی گفت: 
برجام برای ما توافق نامه ای مقدس نیست 
و براساس مواد ۳6 و ۳۷ برجام حق داریم 
در برابر اجرا نشــدن تعهدات طرف مقابل، 
تعهدات خودمان را اجرا نکنیم. محمد باقر 
قالیباف با اشاره به اینکه بیانات حکیمانه و 
مدبرانه رهبر معظم انقالب در سالروز قیام 
تاریخی مردم قم، آینده رســیدن به ایران 
قوی را ترســیم کرد، گفت: این سخنان به 
عنوان فصل الخطاب، نقشــه راه پیگیری 
مطالبات مردم را برای همه ما مســئولین 
جمهوری اســالمی روشــن کرد. قالیباف 
تاکید کــرد: منطقــی، درســت و عقالیی 
دانســتن قانون لغــو تحریم ها از ســوی 
ایشان، مهر تاییدی است بر آنکه این قانون 
ظرفیت مناســبی برای این هدف ایجاد و 
نظام محاسباتی دشمن را اصالح می کند 
که دوران اعمال تحریم های بی هزینه بر به 

پایان رسیده است.
 رییس مجلــس اظهار کــرد: جبهه  غرب 
بایــد بداند کــه حقوق ملــت ایــران را به 
رســمیت بشناسد و اگر فشــاری به مردم 
ایران وارد کرد، بایــد خود را آماده پرداختن 
هزینه متناســب با آن کند. برجام برای ما 
توافق نامه ای مقدس نیست بلکه با شروطی 
مورد پذیرش جمهوری اسالمی قرار گرفته 
تا تحریم ها را رفع کند، بنابراین بازگشــت 
آمریکا به برجام برای ما اهمیتی ندارد بلکه 
برای ما فقط و فقط رفع عملی و قابل لمس 
تحریم هــا موضوعیــت دارد.وی تصریح 
کرد: البته همانطور کــه قبال تصریح کردم، 
امضای بایدن هم برای ما تضمین نیست 
و تجربه بدعهدی دوره دولت اوباما-بایدن 
نشان داد که نباید به رفع حقوقی و کاغذی 
تحریم ها دلخوش کرد. از نظر مردم ایران، 
زمانی تحریم ها، برداشــته شده است که 
بتوانیم نفت خود را بفروشیم و با ارز حاصل 
از فروش آن از طریق سازوکار رسمی بانکی، 

نیازهای مردم ایران را تامین کنیم  .

بین الملل
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تحقق جهش تولید با تالش بخش کارگری استان اصفهان 

اســتاندار اصفهان گفت: بخش کارگری این اســتان می تواند جهش تولید را محقق کند؛ اما برای 
دستیابی به این مهم باید منافع کارگران حفظ شود.عباس رضایی افزود :  خودباوری، هماهنگی و 

هم افزایی الزمه رسیدن به جهش تولید 
اســت.رضایی افزود: نماینــده کارگران 
اداره تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی بوده 
و معتقدیــم حق و حقــوق کارگران باید 
رعایت شود.وی ادامه داد: به واسطه رفع 
برخی ابهامات در راستای احقاق حقوق 
کارگران دستور کار ســازش بین کارگر و 
کارفرما از دستورکار خارج شد تا اقدامات 
کارشناســی بیشــتری روی آن انجام 
شود.اســتاندار اصفهان با اشاره به ماده 

۱۹۱ قانون کار یادآور شد: برای ساماندهی امور مشاغل غیررسمی در کارگاه های زیر ۱۰ نفر پیشنهادات 
و مباحثی در این جلسه عنوان و در مجموع پیشنهاد شد که این دستور در شورای عالی کار مطرح و 

در صورت منفعت برای کارگران از بیمه و امکانات بیمه ای استفاده کنند.

مصرف گاز 7 کارخانه سیمان به حداقل رسید
مدیرعامل شرک گاز استان اصفهان گفت: به دلیل افزایش مصارف خانگی در استان اصفهان مجبور به 
کاهش گازرسانی به هفت کارخانه سیمان و نیروگاه شهید منتظری شدیم.سید مصطفی علوی،ادامه 
داد:  حجم گاز مصرفی در صنایع ۲۰ میلیون متر مکعب و در مصارف خانگی ۵۰ میلیون متر مکعب است 
که یک میلیون متر مکعب مازاد مصرف شده اخیر  نیز مربوط به مصارف خانگی بوده است.  اگر مصارف 
خانگی در استان مدیریت نشود دچار افت فشــار خواهیم شد ضمن اینکه باید توجه داشت خطوط 
اصلی گاز از استان اصفهان عبور می کند.وی تصریح کرد: هفت کارخانه سیمان در استان اصفهان در 
حداقل مصرف هستند و در صورتی که خود این شرکت ها تمایلی نداشته باشند که با حداقل مصرف گاز 
کار کنند، کوره هایشان را خاموش می کنند و این کارخانه ها با گاز طبیعی تولید محصول ندارند. سه عدد 
از این کارخانه ها در محدوده شهرستان اصفهان و مابقی درشهرستان های نایین، اردستان و کاشان قرار 

دارند، مصرف گاز این کارخانه ها نیز بین ۸۰ تا ۶۰۰ هزار مترمکعب در شبانه روز است.

 جذب 460 میلیارد ریال سرمایه شرکت های
 دانش بنیان اصفهان 

رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان از جذب سرمایه ۴۶۰ میلیارد ریالی در سال جاری برای 
شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در این مرکز خبر داد و گفت: جذب سرمایه برای 
این موسسه ها برای اجرایی کردن شــعار جهش تولید و حمایت از تولید ملی صورت گرفته است.

جعفر قیصری افزود: تجاری ســازی و تولید انبوه محصوالت فناورانه شرکت های دانش بنیان و 
فناور نیاز به جذب سرمایه دارد که شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان امسال برنامه های بسیاری در 
این جهت اجرا کرد و در مجموع ۴۶۰ میلیارد ریال جذب سرمایه برای این واحدها انجام شد.رییس 
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با اشاره به اینکه بیشتر این ســرمایه گذاران از تهران و خراسان 
رضوی بودند، افزود: مذاکره برای سرمایه گذاری در ۱۰ طرح دیگر نیز در حال اجراست و امید است 
تا پایان امسال، نهایی شود.قیصری به هفته پژوهش و فناوری امسال نیز اشاره و خاطرنشان کرد: 
در این هفته قرارداد سرمایه  گذاری سه جانبه بین صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق  پژوهش و 
فناوری استان اصفهان به عنوان عامل و ۲ طرح فناورانه شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به ارزش 

۲۰۰ میلیارد ریال امضا شد.

بر اساس آمار نرخ بیکاری در استان اصفهان کاهش داشته؛ اما این به معنی افزایش اشتغال نیست

حاشیه ناامن اشتغال

اطالعات آمار بیکاری در پاییز ۹۹در حالی  مرضیه محب رسول
منتشر شــده که به رغم نرخ بیکاری تک 
رقمی در بیش از هفده استان؛ اما اصفهان همچنان با آمار دو رقمی در 
کنار شهرهایی مانند یزد و قزوین در میان استان های برخورداری است 
که با وجود صنعتی بودن و داشتن امکانات اشتغال زایی، نتوانسته اند 
از ظرفیت های خود در زمینه کاهش بیکاری اســتفاده کنند. بررسی 
نرخ بيكاری افراد ١٥ ســاله و بيشتر نشــان می  دهد كه ٩,٤ درصد از 
جمعيت فعال )شاغل و بيكار(، بيكار بوده اند.همچنین بررسی روند 
تغييرات نرخ بيكاری حاكی از آن اســت كه اين شــاخص، نسبت به 
فصل مشابه در ســال ١٣٩٨، ١.٢ درصد كاهش یافته است.در پاییز 
١٣٩٩، به ميــزان ٤١,٤ درصد از جمعيت ١٥ ســاله و بيشــتر از نظر 
اقتصــادی  فعال بوده انــد، يعنی در گروه شــاغالن يا بيــكاران قرار 
گرفته اند. بررسی  تغييرات نرخ مشاركت اقتصادی حاكی از آن است 
كه اين نرخ نســبت به فصل مشابه در ســال قبل )پاییز١٣٩٨( ٢.٩ 
درصد كاهش يافته است.جمعيت شــاغلين ١٥ ساله و بيشتر در اين 
فصل ٢٣ ميليون و ٤١٣ هزار نفر بوده كه نسبت به فصل مشابه سال 

قبل بیش از یک ميليون و ســی وســه هزار نفر كاهش داشته است. 
بررسی اشــتغال در بخش های عمده اقتصادی نشان می دهد كه در 
پاییز ١٣٩٩، بخش خدمات با ٤٩,٠ درصد بيشترين سهم اشتغال را به 
خود اختصاص داده اســت. در رتبه  های بعدی بخش های صنعت با 
٣٤,٣ درصد و كشــاورزی با ١٦.٧ درصد قرار دارند.برای اصفهان نرخ 
مشــارکت اقتصادی در حالی در پاییز ۹۸ به میزان۴۶ درصد بوده  که 
امسال این عدد به ۴۰ درصد رسیده اســت. همچنین نرخ بیکاری از 
یازده درصد در پاییز ۹۸ به میزان ۱۰.۴ درصد در پاییز امســال رسیده 
اســت. این آمار در حالی منتشر شــده که در هفته های گذشته مدیر 
اشــتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون اصفهان گفتــه بود نرخ بیکاری 
عمومی اصفهــان باالی ۱۱ درصــد و نرخ بیــکاری جوانــان یا فارغ 
التحصیالن باالی ۲۵ درصد است. مقایسه آمار پاییز و بهار منتشره از 
ســوی مرکز آمار اما حکایت از کنترل روند افزایــش بیکاری دارد. بر 
اساس آمار، نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در استان اصفهان 
در بهار امسال ۱۱.۹ درصد بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱.۱ 
درصد افزایش یافت؛ اما این ارقام در پاییز به زیر ۱۱ درصد رسیده هر 

چند این کاهش تقریبا در حدود یک درصد است؛ اما به نظر این کنترل 
بخشی به دلیل متوقف شدن تعدیل های نیروی کار و البته کم شدن 
ضریب اشــتغال طی ماه های اخیر بوده اســت. همچنین به اعتقاد 
اقتصاددانان، افزایش نرخ مشــارکت اقتصادی نشان دهنده اضافه 
شدن افراد فعال اقتصادی به ســهم جمعیت جویای کار است که اگر 
متناسب با آن فرصت شغلی ایجاد نشود، نیروی بیکار و در نتیجه نرخ 
بیکاری افزایش می یابد. کم شدن نرخ مشــارکت اقتصاد را هم می 
توان دلیل کم شدن نرخ بیکاری در پاییز امســال در استان دانست. 
کارشناســان اقتصادی، صنعتی بــودن، باال بودن نــرخ مهاجرت و 
خشکسالی یک دهه گذشته را از جمله عوامل تاثیرگذار در باالتر بودن 
نرخ بیکاری استان اصفهان در مقایسه با میانگین کشوری می دانند؛ 
اصفهان با بیش از ۹ هزار واحد صنعتی و تولیدی و حدود یک میلیون 
کارگر، صنعتی ترین استان کشور به شمار می آید؛ اما بیش از یک دهه 
است که اسم این استان در میان سایر اســتان های محروم و دارای 
کمترین شرکت های صنعتی در کشور به عنوان دارای بیشترین نرخ 

بیکاری عنوان می شود.

مدیرکل ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان گفت: 
صدور سند برای هتل عباســی اصفهان در دستور کار 
است و به زودی سند این هتل صادر خواهد شد.علی 
بهبهانی با بیان اینکه صدور ســند برای امالک استان 
اصفهان به روز شده اســت، ابراز داشت: این در حالی 
اســت که در ابتدای فعالیت در استان اصفهان با ۱۵۳ 
هزار درخواست صدور سند رو به رو بودیم که تنها برای 
۱۳ هزار از این درخواست ها عملیات اجرایی آغاز شده 
بود.مدیرکل ثبت اســناد و امالک اســتان اصفهان با 

بیان اینکه ادارات اوقاف از جمله سازمان هایی هستند 
که برای صدور سند برای موقوفات همکاری خوبی را 
نداشته اند، اضافه کرد: البته طی چهار سال گذشته در 
این زمینه ورود جدی داشته ایم و همچنان ۳۰ درصد از 
این رقبات بدون سند هستند.بهبهانی با تاکید بر اینکه 
میزان صدور اســناد برای موقوفات مناسب نیست، 
اضافه کرد: برای بنده غیر قابل قبول است که مسجد 
جامع اصفهان هنوز سند مالکیت ندارد و این امر مایه 
شرمساری برای استان است.وی در خصوص صدور 
سند برای هتل عباسی نیز گفت: صدور سند این هتل 
نیز در مرحله بررسی فنی است و دوستان اوقاف باید 
در این زمینه پیگیری کنند.مدیرکل ثبت اسناد و امالک 
اســتان اصفهان با تاکید بر اینکه همه دستگاه ها باید 

اموال خود را اعالم کنند، اضافه کــرد: البته باید توجه 
داشت که در برخی از موارد نیاز به اصالح قانون داریم که 
در این زمینه در سطح سازمان رایزنی هایی با مجلس 
شورای اسالمی برای تسهیالت قانونی صورت گرفته 
است.وی در خصوص این موانع ابراز داشت: از جمله 
این موانع عدم اجازه قانونــی برای زمین فاقد اعیانی 
است که این امر مناسب نیست و نیاز به اصالح دارد.

بهبهانی ادامه داد: طبق قانون ما اجازه صدور سند برای 
زمین دارای چهاردیواری را نیــز نداریم.وی در ادامه با 
بیان اینکه در سال جاری سه میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار 
از اراضی ملی در استان اصفهان تثبیت شده است، ابراز 
داشــت: همچنین بالغ بر ۵۰ هزار هکتار اراضی سایر 

دستگاه ها نیز سند دار شده است.

مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان:

صدور سند هتل عباسی دردستور کار است

خبر روز

 به اعتقاد اقتصاددانان، افزایش نرخ مشارکت اقتصادی 
نشان دهنده اضافه شدن افراد فعال اقتصادی به سهم 
جمعیت جویای کار است که اگر متناسب با آن فرصت 
شغلی ایجاد نشود، نیروی بیکار و در نتیجه نرخ بیکاری 

افزایش می یابد

شست و شوی بیش از 24 هزار متر از شبکه فاضالب منطقه یک
به گزارش روابط عمومی آبفای منطقه یک، طی یک ماه اخیر بیش از ۲۴ هزار متر از شــبکه فاضالب 
سطح آبفای منطقه یک شست و شــو شد. این عملیات توســط پیمانکاران و با نظارت اداره توسعه و 
بهره برداری شبکه فاضالب آبفای منطقه یک در راستای جلوگیری از پس زدگی و انسداد شبکه فاضالب 

انجام شده است.

 واگذاری بیش از 100 آحاد انشعاب آب و فاضالب
 به مشتركين منطقه 2

 به گــزارش روابط عمومی آبفــای منطقه دو، درآذر ماه ســال جاری، این امور اقــدام به واگذاری
  ۵۵ آحاد انشــعاب فاضالب به مشــتركين متقاضی کرد. اين اقدام در راســتای ار تقای ســطح

 بهداشتی ، اجتماعی منطقه صورت گرفت. شــايان ذكر اســت از اين تعداد ۹ انشعاب با قطر ۱۰۰ 
و۷ هفت انشــعاب با قطر ۱۲۵ به مشــتركين واگذار  شــد.همچنین در اقدامی دیگــر، تعداد ۱۵ 
 انشعاب آب و ۵۰ آحاد پس از بازديد های به عمل آمده به مشتركين منطقه واگذار شده  كه از اين

 تعداد ۸ انشعاب با قطر ۰.۵ و۴ انشعاب با قطر ۰.۷۵ و تعداد ۳ انشعاب با قطر یک  به مشتركين 
واگذار شد. اين اقدام در راستای نياز مشــتركين به آب شرب و ارتقای سطح بهداشتی ، اجتماعی 

منطقه صورت گرفت.

تعویض والوهای خیابان طالقانی
  به گــزارش روابط عمومــی آبفای منطقه ســه، دو عــدد گيت والــو ۵۰۰ ويك عدد والــو ۳۰۰ در 
 دونقطــه خيابان طالقانــی واقــع در تقاطع خلجــا وتقاطع خيابان شــيخ بهايی تعويض شــد. 
 به گفته ریيس بهره برداری وتوســعه منطقه ســه، والو ۵۰۰ شــيخ بهايی مدت ها پيش در حالت
  بسته بريده شــده بود، والوهای  تقاطع خلجا نيز به علت فرســودگی زياد قابليت كارايی نداشت.
 این عملیات ۱۰ ســاعت به طول انجامید و به منظور تســريع در روند اجرا، از چنــد روز قبل اكيپ
  حوادث منطقه ۳ اقدام بــه چك کردن والوهــا ودر نتيجه بســتن ،تخليه آب، بريــدن پيچ ها و

برداشتن دال کرده و این امر موجب جلوگيری از قطعی طوالنی مدت آب و تسريع در روند اجرای 
عمليات شد.

طی ۸ ماهه نخست سال صورت پذیرفت؛ 

همسطح سازی و مرئی سازی بیش از 2000 فقره دریچه فاضالب
به گزارش روابط عمومی منطقه چهار، واحد بهره برداری و توســعه فاضالب منطقه در ۸ ماهه سال 
جاری به منظور مرنی کردن دریچه های فاضالب کار همســطح سازی و بازسازی تعداد بیش از ۲ 
هزار فقره دریچه شبکه دفع فاضالب اقدام کرد. هدف از همسطح سازی تردد آسان وسایل نقلیه و 

رسیدگی سریع به حوادث احتمالی است.

شست وشوی حدود 29 کیلومتر از شبکه های فاضالب 
محدوده آبفای منطقه 5

به گزارش روابط عمومی آبفای منطقه پنج، درآذر ماه سال جاری حدود ۲۹ كيلومتر از شبكه فاضالب 
درسطح اين منطقه شست وشو شد.اين عمليات كه توسط پيمانكار و با نظارت اداره توسعه و بهره  
برداری  شبكه فاضالب منطقه صورت گرفت در راستای جلوگيری از پس زدگی و گرفتگی شبكه های 

فاضالب به انجام رسيده است.

کافه اقتصاد

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اصفهان اعالم کرد:آبفا
کمبود ساالنه 400 میلیون متر مکعب آب در استان

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: در دشت های مختلف استان ساالنه حدود ۴۰۰ میلیون مترمکعب کسری مخزن داریم که عمدتا ناشی از حفر چاه های غیر 
مجاز و یا اضافه برداشت از چاه های مجاز استان است.مسعود میرمحمدصادقی بابیان این که متوسط بارش در ایران یک سوم میانگین بارش در دنیا و بارش های کل 
استان یک ششم میانگین بارش جهانی است، افزود: زندگی در منطقه خشک نیاز به سازگاری بیشتری دارد و خود مشکالتی را ایجاد می کند که همکاری دستگاه ها از 
جمله دستگاه قضایی، جهاد کشاورزی و سایر نهادهای ذی ربط را می طلبد.وی با تاکید بر شدت حساسیت کار در بخش آب، خاطر نشان کرد: در دشت های مختلف استان 
ساالنه حدود ۴۰۰ میلیون مترمکعب کسری مخزن داریم که عمدتا ناشی از حفر چاه های غیر مجاز و یا اضافه برداشت از چاه های مجاز استان است.میرمحمدصادقی 
با اشاره به طرح تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی و نصب کنتورهای هوشمند آب و برق برای کنترل برداشت آب، تصریح کرد: افزایش قیمت این کنتورها نصب آنها را با 
مشکل مواجه کرده است.وی  با تشریح اقدمات انجام شده در راستای حفاظت از منابع آب استان اصفهان، افزود: تا کنون تعداد سه هزار و ۲۹دستگاه حفاری و تجهیزات 

غیرمجاز چاه آب در استان اصفهان توقیف و به مراجع قضایی معرفی شده است. 

احیای بافت 
»مخمل هفت 
 رنگ« پس از

 ٣٠٠ سال
بافت »مخمــل هفت رنگ« 
بعــد از ۳۰۰ ســال از طریــق 
مهندسی معکوس با رونمایی 
 از نمونــه تولیــد کارگاهــی

 احیا شد.

وز عکس ر

با اجرای طرح پویش صورت گرفت؛

ورود دانشگاهیان برای 
چرخش چرخ صنعت

اســاتید و دانشجویان دانشــگاه آزاد به کمک 
صنعتگران آمدند تا چرخ های تولید در استان 
صنعتی  اصفهان بهتر بچرخد.رییس دانشگاه 
آزاد اسالمی استان با اشاره به اینکه دانشگاهیان 
برای رفع مشــکالت صنعتگران در حوزه های 
تخصصی به میدان آمده اند تا نیرو های ماهر 
برای صنعــت و بنگاه های اقتصــادی تربیت 
کنند، افزود: دانشجویان عالقه مند همزمان با 
تحصیل، در بنگاه های اقتصادی که اعالم نیاز 
کرده اند، در قالب کارآموزی و کارورزی فعالیت 
کرده و برای رفع مشکالت صنعتگران، اساتید 
راه حل های علمی و منطقی ارائه می کنند.پیام 
نجفی افزود: دانشــجویان در دوران طالیی و 
فاصله ســنی ۱۸ تا ۲۲ سال هســتند که توان 
آموزشی و اجرایی بسیار باالیی دارند و چنانچه 
بهره وری آموزشی را از طریق ارتباط با بنگاه های 
اقتصادی افزایش دهیــم می توانیم نیرو های 
توانمندی به جامعه تحویــل دهیم.وی با بیان 
اینکه طرح پویش محدود به رشــته های فنی 
نیســت، گفت: در این طرح رشــته های علوم 
انسانی و کشــاورزی نیز اجرایی می شود و با 
ارتباط موثر بــا اتاق بازرگانــی در مرکز نوآوری 
اصفهان، در اتــاق کار به صورت مشــترک این 
طرح اجرا می شــود.نجفی با اشــاره به اینکه 
طرح پایش بــه منظور هدفمند شــدن پایان 
نامه هاســت ، گفت: با اجرای این طرح پایان 
نامه های دانشجویان به سمت کاربردی شدن 
حرکت می کند.رییس دانشــگاه آزاد اسالمی 
واحد خوراسگان با بیان اینکه ورودی های مرکز 
رشد برای کاربردی شدن رشته ها و ثبت شرکت 
افزایش یافته، گفت: با کاربردی شدن فضای 
دانشگاه، شــرکت های دانش بنیان افزایش 
یافته، ایده ها در صنایع و بنگاه های اقتصادی 
استفاده شده و تولید کار و ثروت می کند.نجفی 
افزود: این طرح مورد اســتقبال صنعتگران و 
تولیدکنندگان اصفهانی قرار گرفته و دانشــگاه 
آزاد در رشته های فنی، مهندسی، کشاورزی و 
علوم پایه متخصصان خوبــی را برای کمک به 

صنعت تربیت کرده است.
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آگهی

مفاد آراء
10/96 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

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

را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1- رای شــماره 7169-1398/05/22 هیات ســوم خانم زهرا قلعه به شناسنامه شماره 
62  کدملي 1290212333 صادره اصفهان فرزند حســن ششدانگ باستثناي بهاي ثمنیه 
اعیاني یک باب خانه به مســاحت 25.025  مترمربع از پالک شــماره 3113 فرعی از 18 
 اصلی واقع در اصفهان بخــش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان کــه درثبت صفحه 13 

دفتر 543 امالک
2- رای شماره 18769-1398/11/30 هیات اول  خانم عصمت رضوي نژاد به شناسنامه 
شماره 10476 کدملي 1283806630 صادره  اصفهان فرزند سید احمد در  ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 172.87 مترمربع قسمتی از پالک شماره 11 فرعی از 68 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت عباس زارع بهرام آبادی 
از سند شــماره 36096 مورخ 1350/1/19 دفترخانه شماره 65 اصفهان  مورد ثبت صفحه  

93 دفترر 48 امالک
3- رای شــماره 17156-1398/11/12 هیات چهارم خانم صدیقه ضیائي به شناســنامه 
شماره 2648 کدملي 0046709258 صادره تهران فرزند باال در ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 23.96 مترمربع پالک شماره فرعي از67 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی مهدی خراط بموجب سند 91300 مورخ 52/6/21 

دفترخانه 2 اصفهان
4- رای شماره 20248-1398/12/22 هیات اول آقاي ابراهیم مزروعي سبداني به شناسنامه 
شــماره 7 کدملي 6609565058 صادره دولت آباد فرزند قربانعلي در  ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 136.22 مترمربع قسمتی از پالک شماره 32 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از سند شماره 28205 مورخ 1398/7/25 دفترخانه 

شماره 261 اصفهان
5- رای شماره 13851-1399/06/13 هیات اول خانم مرضیه کاظمي زهراني به شناسنامه 
شماره 9 کدملي 1290342407 صادره اصفهان فرزند کریم در ششدانگ یک باب مغازه  به 
مساحت 40.02 مترمربع قسمتی از پالک شماره 4120 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت  صدیقه  رستمیان  از مورد ثبت صفحه 

244 دفتر 287  امالک
6- رای شماره 12297-1399/05/29 هیات سوم آقاي عبداله کریمي به شناسنامه شماره 
487 کدملي 1283021854 صادره فرزند عباس ششدانگ مغازه به استثنا بها ثمنیه اعیانی 
به مساحت 48.70 مترمربع پالک 68 از اصلي واقع در اصفهان بخش 14 از مالکیت عباس 

کریمی مورد ثبت صفحه 93دفتر 48  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان تأئید
7- رای شماره 12230-1399/05/29 هیات سوم خانم مریم زارع به شناسنامه شماره 57 
کدملي 1290653895 صادره فرزند حجت اله در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 58.75 
مترمربع پالک شماره فرعي از 68 اصلي واقع در اصفهان بخش14 از مالکیت رضا علی زارعی 

مورد ثبت صفحه 593 دفتر 874 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان تأئید
8-  رای شماره 7122-1399/04/19 هیات سوم آقاي فتح اله خانیان به شناسنامه شماره 
25 کدملي 1290095167 صادره فرزند کریم در ششدانگ .یکباب ساختمان بصورت کارگاه 
به مساحت110.82 مترمربع پالک شماره 570فرعي از36 اصلي واقع در اصفهان بخش14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بموجب اسناد 56151 مورخ 59/6/19 دفتر5 اصفهان و 44617 

مورخ 75/8/12 دفتر 91 اصفهان  تأئید
9- رای شماره 14404-1399/06/17 هیات سوم آقاي  شاپور امیني به شناسنامه شماره 
227 کدملي 1971347159 صادره مسجد سلیمان فرزند نجف در ششدانگ یکباب ساختمان 
)تجاری - اداری ( به مساحت 145.72 مترمربع پالک شماره68  اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ماکیت خانم آغا زارع بهرام ابادی از ســند 9476 مورخ 

1350/05/03 دفتر 95 اصفهان
10- رای شــماره 14376-1399/06/17 هیات ســوم خانم مریم نصري نصرآبادي به 
شناسنامه شــماره 1270964860 کدملي 1270964860 صادره اصفهان فرزند حبیب اله 
نسبت دو دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان  به مساحت 117 مترمربع پالک شماره 961 
فرعي از5  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان درصفحه 252 

دفتر 639
11- رای شماره 14374-1399/06/17 هیات سوم آقاي حمزه نصر اصفهاني به شناسنامه 
شماره 52 کدملي 1290842655 صادره اصفهان فرزند عزیزاله نسبت چهار دانگ مشاع از 
ششدانگ ساختمان  به مساحت 117 مترمربع پالک شماره 961 فرعي از5  اصلي واقع در 

اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان درصفحه 252 دفتر 639  
12- رای شماره 14403-1399/06/17 هیات سوم آقاي فتح اله خانیان به شناسنامه شماره 
25 کدملي 1290095167 صادره فرزند کریم در ششــدانگ ساختمان بصورت کارگاه  به 
مساحت 153.95مترمربع پالک شماره570 فرعي از36 اصلي واقع در اصفهان بخش14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک  رســمی کریم خانیان بموجب سند 64063 مورخ 

43/5/29 دفتر 7 اصفهان
13- رای شــماره 14375-1399/06/17 هیات ســوم آقاي فتح اله خانیان به شناسنامه 
شــماره 25 کدملي 1290095167 صادره فرزند کریم در ششــدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 120.05مترمربع پالک شماره570 فرعي از36 اصلي واقع در اصفهان بخش14 
 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان از مالک رســمی کریــم خانیان بموجب ســند 64063 

مورخ 43/5/29 دفتر 7
14- رای شــماره 15244-1399/06/24 هیات دوم آقاي مصطفي رحیمي به شناسنامه 
شــماره 547 کدملي 1290589161 صادره اصفهان فرزند حسین در ششدانگ یک باب 
خانه  به مساحت 133.70 مترمربع قسمتی از پالک شماره  32  اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت صدیقه تمیزی  از سند شماره 87362  مورخ  

1347/2/31  دفترخانه شماره  14  اصفهان
15- رای شــماره 15045-1399/06/22 هیات دوم خانم مریم ســادات محرک پور به 
شناسنامه شــماره 73260 کدملي 1281831913 صادره اصفهان فرزند سیداقانور در سه 
دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب  ساختمان  به مساحت 51.30  متر مربع پالک شماره 809 
فرعی از 40 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان اصفهان  نسبت 
به دو پنجم مورد تقاضا   از مالکیت محمد  جعفر شعربافیون طبق اظهارنامه  و نسبت به  سه  
پنجم مورد تقاضا از مالکیت بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی  که بموجب دادنامه 

شماره 275  مورخ 1358/4/21 دادگاه انقالب  مصادره شده است
16- رای شماره 15046-1399/06/22 هیات دوم خانم عصمت دري به شناسنامه شماره 55 
کدملي 6609525889 صادره  برخوار  فرزند یداله در سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب  
ساختمان  به مساحت 51.30  متر مربع پالک شماره 809 فرعی از 40 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان اصفهان  نسبت به دو پنجم مورد تقاضا   از مالکیت 
محمد  جعفر شعربافیون طبق اظهارنامه  و نسبت به  سه  پنجم مورد تقاضا از مالکیت بنیاد 
مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی  که بموجب دادنامه شماره 275  مورخ 1358/4/21 

دادگاه انقالب  مصادره شده است.
17- رای شماره 13369-1399/06/05 هیات دوم خانم فاطمه صغرا ابراهیمي ولداني به 
شناسنامه شماره 1443 کدملي 1283511576 صادره اصفهان فرزند محمد در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 257.44 مترمربع قسمتی از پالک شماره 
133 فرعی از 26 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مورد 

ثبت صفحه 419 دفتر 70 امالک
18- رای شــماره 13370-1399/06/05 هیات دوم قاي ابراهیم شــهبازي دستجرده به 
شناسنامه شماره 43532 کدملي 1280860911 صادره اصفهان  فرزند رجبعلي در  سه دانگ 

مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 257.44 مترمربع قسمتی از پالک شماره 
133 فرعی از 26 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مورد 

ثبت صفحه 419 دفتر 70 امالک
19- رای شــماره 19928-1399/08/07 هیــات دوم خانــم عــزت تقي یــار رناني به 
 شناسنامه شــماره 8324 کدملي 1283192519 صادره فرزند عباس نسبت  به سه دانگ 
مشاع /ششدانگ  یکباب  ساختمان  به مســاحت 219مترمربع پالک شماره 116فرعي از 
19اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه فاطمه تقی یار 

رنانی سند 7293 مورخ 22/4/30 دفترخانه 46 اصفهان تأئید
20- رای شماره 19924-1399/08/07 هیات دوم آقاي محمود تقي یار رناني به شناسنامه 
شماره 117 کدملي 1289968799 صادره اصفهان فرزند حسین نسبت  به سه دانگ مشاع 
/ششدانگ  یکباب  ساختمان  به مساحت 219مترمربع پالک شماره 116فرعي از 19اصلي 
واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه فاطمه تقی یار رنانی سند 

7293 مورخ 22/4/30 دفترخانه 46 اصفهان تأئید
21- رای شــماره19739-1399/08/06 هیات دوم خانم زهرا اهتمام رناني به شناسنامه 
شــماره 261 کدملي 1290406431 صادره فرزند حسن در ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 61.30مترمربع پالک شماره 721 فرعی از14اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان به صورت عادی مع الواسطه از حسین محسنی دره بیدی صفحه 

46 دفتر 438تأئید
22- رای شــماره 15235-1399/06/24 هیات اول خانم فاطمه میرحسیني به شناسنامه 
شماره 8657 کدملي 1283195844 صادره اصفهان  فرزند سیدهاشم در  ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 66.48 مترمربع قسمتی از پالک شماره 782 فرعی از 18 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت عباس عبداللهی  از مورد ثبت 

صفحه  58 دفتر 54  امالک  
23- رای شماره 15236-1399/06/24 هیات اول خانم منیره سلطاني به شناسنامه شماره 
107 کدملي 1290584761 صادره  اصفهان فرزند عباس در  ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 114.83 مترمربع قسمتی از پالک شماره 782 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت عباس عبداللهی  از مورد ثبت صفحه  

58 دفتر 54  امالک
24- رای شــماره 17618-1399/07/13 هیات اول  خانم مرجان بیات عاشــق آبادي به 
شناسنامه شماره 712 کدملي 1293196053 صادره اصفهان فرزند احمد در  ششدانگ یک 
باب کارگاه به مساحت 85.84 مترمربع قسمتی از پالک شماره 1655 فرعی از 18 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت زرین تاج صابری کهروئی  از 

سند شماره 27634 مورخ 1368/2/25 دفترخانه شماره 112 اصفهان   
25- رای شماره17854-1399/07/14 هیات اول آقاي مجید فالحیان جوني به شناسنامه 
شماره 6 کدملي 1290434255 صادره اصفهان فرزند یداله در ششدانگ یک باب ساختمان 
به مســاحت 336.92 مترمربع قسمتی از پالک شــماره 3898 فرعی از 16 اصلی واقع در 

اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان طبق سامانه امالک  
26- رای شماره 17857-1399/07/14 هیات اول آقاي ابراهیم طالبي طادي به شناسنامه 
شماره 21265 کدملي 1970214961 صادره مسجد سلیمان فرزند علي در  ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 119.33 مترمربع قسمتی از پالک شماره 68 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت محمدرضا زارع بهرام آبادی  از ســند 

شماره 36114 مورخ 1350/1/23 دفترخانه شماره 65 اصفهان  
27- رای شماره 15233-1399/06/24 هیات اول  خانم فاطمه میرحسیني به شناسنامه 
شماره 8657 کدملي 1283195844 صادره اصفهان  فرزند سیدهاشم در  ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 97.31 مترمربع قسمتی از پالک شماره 782 فرعی از 18 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت عباس عبداللهی  از مورد ثبت 

صفحه  58 دفتر 54  امالک
28- رای شــماره18885-1399/07/23 هیات دوم خانم زهره قادري زفره به شناسنامه 
شماره 10848 کدملي 1292500840 صادره اصفهان فرزند محمد رضا در سه دانگ مشاع از  
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 165 مترمربع قسمتی از پالک شماره 1119 فرعی 
از 28 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت غالمعلی 
رفیعی  از سند شماره 36269  مورخ  1347/8/20  دفترخانه شماره 86  اصفهان از مورد ثبت 

صفحه 295 دفتر 1099 امالک 
29- رای شماره 18884-1399/07/23 هیات دوم خانم زهرا قادري به شناسنامه شماره 204 
کدملي 1287343406 صادره اصفهان فرزند محمد رضا در  سه دانگ مشاع از  ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 165 مترمربع قسمتی از پالک شماره 1119 فرعی از 28 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهــان   از مالکیت غالمعلی رفیعی  از 
سند شماره 36269  مورخ  1347/8/20  دفترخانه شماره 86  اصفهان از مورد ثبت صفحه 

295 دفتر 1099 امالک
30- رای شماره 20648-1399/08/17 هیات چهارم آقاي محمد مستاجران گورتاني به 
شناسنامه شــماره 1906 کدملي 1287830145 صادره اصفهان فرزند قاسم در ششدانگ 
ساختمان . به مساحت 152.48 مترمربع پالک شماره 534فرعي از6 اصلي واقع در اصفهان 

بخش حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ثبت در صفحه 416 دفتر 353تأئید
31- رای شماره 20529-1399/08/15 هیات چهارم خانم اقدس زارعي زاد به شناسنامه 
شــماره 1758 کدملي 1282767534 صادره اصفهان فرزند نادعلي در ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 15.12 مترمربع پالک شــماره 68 اصلي واقع در اصفهان بخش14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مالک رســمی نادعلی زارع بهرام آبادی طبق صفحه 105 

دفتر 300 امالک
32- رای شــماره 19217-1399/07/29 هیات چهارم خانم بهجت امیني به شناسنامه 
شــماره 572 کدملي 1288751771 صادره فرزند علي محمد در ششدانگ ساختمان  به 
مساحت 47.20مترمربع پالک شــماره 68 اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان مع الواسطه به صورت عادي از  عباس محمدي  سند 3965 مورخ 40/12/21 

دفترخانه 76 اصفهان تأئید
33- رای شماره 19066-1399/07/28 هیات چهارم خانم اعظم زارع به شناسنامه شماره 
21 کدملي 1293105597 صادره اصفهان فرزند حجت اله نســبت به سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 187.77مترمربع پالک شماره 68 اصلي واقع در اصفهان 
بخش حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه  از حســین  کریمی بهرام ابادی  صفحه 

284و379 دفتر 207تأئید
34- رای شــماره 19069-1399/07/28 هیات چهارم آقاي مجتبي کریمي به شناسنامه 
شــماره 38 کدملي 1290817871 صادره فرزند عباسعلي نسبت به ســه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 187.77مترمربع پالک شماره 68 اصلي واقع در اصفهان 
بخش حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه  از حســین  کریمی بهرام ابادی  صفحه 

284و379 دفتر 207تأئید
35- رای شــماره 17814-1399/07/14 هیات چهارم آقاي  مصطفي ملکي زهراني به 
شناسنامه شماره 1513 کدملي 1284925234 صادره اصفهان  فرزند حسن در ششدانگ 
یکباب ساختمان  به مساحت 173.88 مترمربع پالک شــماره 325فرعي از12 اصلي واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان طبق ســند انتقالــی 55041 مورخ 

1399/03/01 دفتر خانه 137  
36- رای شماره 14793-1399/06/20 هیات چهارم خانم عصمت مستاجران گورتاني به 
شناسنامه شماره 37 کدملي 1290066752 صادره اصفهان فرزند حسن در ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 184 مترمربع پالک شماره های 390 و 391 فرعي از 14  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که مالکیت متقاضی در صفحه 301 دفتر 

255 مربوط به پالک 14/391 و  در صفحه 295 دفتر 42  مربوط به پالک 14/390  
37- رای شــماره 15889-1399/06/30 هیات چهارم آقاي  محمــود رجبیان افاراني به 
شناسنامه شماره 68 کدملي 1289845840 صادره اصفهان فرزند علي در ششدانگ یکباب 
ساختمان  به مساحت 182.75مترمربع پالک شــماره فرعي از 28 اصلي واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مالک رسمی آقای علی رحیمیان آفارانی طبق سند 

انتقالی 36149 مورخ 1347/08/20 دفتر خانه 86 اصفهان
38- رای شــماره 16150-1399/07/01 هیات چهارم خانم زهرا مختاري به شناسنامه 
شــماره 1190024632 کدملي 1190024632 صادره شــهرضا فرزند حسین ششدانگ 

یکباب به مساحت 247 مترمربع پالک شــماره 3088 فرعي از 25 اصلي واقع در اصفهان 
 بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان طبق ســند انتقالی 25487 مورخ 1398/06/03 

دفتر 160 اصفهان
39- رای شــماره 16210-1399/07/01 هیات چهارم آقاي علي ماراني پور به شناسنامه 
شماره 1271325640 کدملي 1271325640 صادره اصفهان فرزند محمدعلي در ششدانگ 
یکباب ساختمان  به مساحت 183.18مترمربع پالک 28 اصلي واقع در اصفهان بخش14  
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مالک رسمی آقایان محمدعلی مارانی پور و نصراله مارانی 
برزانی طبق سند انتقالی 36648 مورخ 1347/08/20 دفتر 86 اصفهان در صفخات 268 الی 

271 دفتر 54 امالک
40- رای شماره 19243-1399/07/29 هیات چهارم آقاي حسین کیان مهر به شناسنامه 
شماره 931 کدملي 1284431381 صادره فرزند رضا نسبت به  سه  دانگ مشاع  از  ششدانگ 
ساختمان  به مساحت 200.53 مترمربع پالک شماره 68 اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از رحیم شفیعی  بهرام ابادی  صفحه 87 دفتر 48 تأئید
41- رای شماره 19242-1399/07/29 هیات سوم خانم فرشته جوزداني فر به شناسنامه 
شــماره 954 کدملي 1284529231 صادره فرزند عباس نسبت به  ســه  دانگ مشاع  از  
ششدانگ ساختمان  به مساحت 200.53 مترمربع پالک شماره 68 اصلي واقع در اصفهان 
بخش حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از رحیم شفیعی  بهرام ابادی  صفحه 87 

دفتر 48 تأئید
42- رای شــماره19059-1399/07/28 هیات چهارم آقاي نوروزعلي ظهرابي رناني به 
شناسنامه شــماره 34 کدملي 1290011834 صادره فرزند حسین نسبت به 16حبه مشاع 
از72 حبه  /ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 193.85مترمربع پالک شماره3306 فرعي 
از18 اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک غرب اصفهان صفحات 450 و53 دفاتر 

896و900تأئید 
43- رای شــماره 19050-1399/07/28 هیات چهارم خانم مریم نیک پور به شناسنامه 
شماره 0 کدملي 1271941902 صادره فرزند عبدالمحمد نســبت به هشت حبه مشاع از 
72 حبه /ششدانگ یکباب خانه  به مســاحت 193.85مترمربع پالک شماره3306 فرعي 
از18 اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک غرب اصفهان صفحات 450 و53 دفاتر 

896و900تأئید
44- رای شماره 19054-1399/07/28 هیات چهارم خانم اشرف افتخاري به شناسنامه 
شماره 9383 کدملي 1283203154 صادره فرزند علي نسبت به چهل وهشت حبه مشاع 
از 72 حبه /ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 193.85مترمربع پالک شماره3306 فرعي 
از18 اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک غرب اصفهان صفحات 450 و53 دفاتر 

896و900تأئید
45- رای شماره18267-1399/07/20 هیات سوم آقاي منصور ابافت به شناسنامه شماره 
212 کدملي 1290162298 صادره  اصفهان فرزند رستم در ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 255.55 مترمربع پالک شماره 3449 فرعي از 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان در صفحه 196 دفتر 137 مالک رسمی خانم حاجیه نجفی  
46- رای شــماره 19646-1399/08/05 هیات ســوم  خانم صدیقه ابراهیمي ولداني به 
شناسنامه شماره 32 کدملي 1289918821 صادره اصفهان فرزند کاظم درششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 222.73 مترمربع پالک شــماره 528 فرعي از 36 اصلي واقع در اصفهان 

بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بموجب سند 34162 مورخ 98/9/14دفتر 371
47- رای شماره 20671-1399/08/17 هیات سوم خانم فرشته جعفري ولداني به شناسنامه 
شماره 1262 کدملي 1284922715 صادره فرزند قاســمعلي نسبت به سه دانگ مشاع از  
ششدانگ ساختمان  به مساحت 170.52 مترمربع پالک شماره74 فرعي از 35اصلي واقع در 
اصفهان بخش حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از سید کریم میر احمدی کرمی  

صفحه 549و393 دفتر 379 و82
48- رای شماره 20659-1399/08/17 هیات سوم آقاي سید امیر میراحمدي به شناسنامه 
شــماره 91 کدملي 0052048780 صادره فرزند سیدکریم نسبت به ســه دانگ مشاع از  
ششدانگ ساختمان  به مساحت 170.52 مترمربع پالک شماره74 فرعي از 35اصلي واقع در 
اصفهان بخش حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از سید کریم میر احمدی کرمی  

صفحه 549و393 دفتر 379 و82  
49- رای شــماره 18014-1399/07/16 هیات اول آقاي محمد حســین خیام باشي به 
شناسنامه شماره 1216 کدملي 1284655377 صادره اصفهان فرزند مجتبي در  ششدانگ 
یک باب ساختمان تجاری و اداری به مساحت 79.80 مترمربع پالک شماره 2450 فرعي 
از 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت صفحه 

392 دفتر  62 امالک
50- رای شماره18788-1399/07/22 هیات اول آقاي محمد عباسي ولداني به شناسنامه 
شماره 88 کدملي 1290922314 صادره اصفهان فرزند حیدر در ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 141.70 مترمربع قسمتی از پالک شماره 66 فرعی از 36 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت   قربانعلی مستاجران گورتانی   از سند 

شماره 4540 مورخ 1336/3/26 دفترخانه شماره 56 اصفهان 
51- رای شماره 18796-1399/07/22 هیات اول آقاي منصور رضایي کوجاني به شناسنامه 
شماره 1270862278 کدملي 1270862278 صادره اصفهان فرزند عبدالرسول در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 200.48 مترمربع قسمتی از پالک شماره 28 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت غالمعلی رفیعی آفارانی  از سند 
شماره 36169 مورخ 1347/8/20 دفترخانه شماره 86 اصفهان از مورد ثبت صفحات 268 

الی 271 دفتر 54  امالک
52- رای شــماره 18740-1399/07/22 هیات اول  آقاي  علي اسفندیاري به شناسنامه 
شماره 1267 کدملي 1284751694 صادره اصفهان فرزند نصراله در  ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 98.45 مترمربع قسمتی از پالک شــماره 28 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت رضا عباس زاده کوجانی از سند شماره 
36565 مورخ 47/8/20 دفترخانه شماره 86 اصفهان از مورد ثبت صفحات 268 الی 271 

دفتر 54  امالک
53- رای شــماره 18248-1399/07/19 هیات اول آقاي محمد مؤذن کوهانســتاني به 
شناسنامه شــماره 12 کدملي 1289960267 صادره  اصفهان فرزند کاظم در  ششدانگ 
یک باب ساختمان   به مساحت 130 مترمربع پالک شماره 448 فرعي از 14 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت صفحه 426 دفتر 288 امالک

54- رای شماره 21296-1399/08/21 هیات ســوم خانم صدیقه رستمي به شناسنامه 
شــماره 1486 کدملي 1285655291 صادره اصفهان  فرزند حسن در  ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 363.90 مترمربع قسمتی از پالک شماره 311 فرعی از 27 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت رضا و مرتضی و مصطفی 
و سکینه و زینب و فاطمه شهرت همگی   از مورد ثبت صفحات 130 و 160 الی 172 دفتر 

های 160 و 388  امالک
55- رای شماره 19663-1399/08/05 هیات سوم خانم نصرت باقرصاد رناني به شناسنامه 
شماره 326 کدملي 1290271143 صادره اصفهان فرزند محمدعلي در ششدانگ  یکباب 
انباری به مساحت 112.45 مترمربع پالک شماره741 فرعي از19 اصلي واقع در اصفهان 

بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان
56- رای شماره 19262-1399/07/30 هیات سوم آقاي مهدي صادقیان رناني به شناسنامه 
شماره 11789 کدملي 1283227223 صادره فرزند محمدعلي در ششدانگ ساختمان تجاری  
به مساحت 97.75 مترمربع پالک شماره 947فرعي از19 اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان قولنامه عادی از مریم تقی یار  صفحه 317 دفتر 849تأئید
57- رای شــماره 19263-1399/07/30 هیات ســوم آقاي محمدجواد تقي یار رناني به 
شناسنامه شــماره 11 کدملي 1290044473 صادره فرزند رحیم در /ششدانگ ساختمان 
تجاری  به مســاحت 94.60 مترمربع پــالک شــماره 947فرعي از19 اصلــي واقع در 
اصفهان بخش حوزه ثبت ملک غرب اصفهان در صفحــه 323 دفتر 849 به نام متقاضی 
و قولنامه عادی از زینت تقی یار  ســند 139520302025014791 و حسین تقی یار  سند 

139520302025014789
58- رای شماره 18531-1399/07/21 هیات سوم آقاي غالمحسین کوچکي به شناسنامه 
شماره 1056 کدملي 1286806615 صادره اصفهان فرزند حسن در ششدانگ ساختمان 
به مساحت 167.06 مترمربع پالک شماره 52 فرعي از 27 اصلي واقع در اصفهان بخش14  

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالک رسمی جمشید جعفریان در صفحه 213 دفتر 825 
امالک

59- رای شماره 20011-1399/08/10 هیات سوم آقاي علي حیدري به شناسنامه شماره 
1844 کدملي 1285867629 صادره فرزند حسن در /ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
287.90مترمربع پالک شــماره 32 اصلي واقع در اصفهان بخــش حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان مع الواسطه از بی بی خانم رحیمی سبدانی  ســند 6240 مورخ 12/9/20دفترخانه 

سه اصفهان
60- رای شماره 20015-1399/08/10 هیات سوم آقاي قاسم حیدري به شناسنامه شماره 
37 کدملي 1290257647 صادره فرزند حسن در ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 
202.65 مترمربع پالک شــماره 32 اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان مع الواسطه از بی بی خانم رحیمی سبدانی  سند 6240 مورخ 1312/9/20 دفترخانه 

سه اصفهان
61- رای شماره 20014-1399/08/10 هیات سوم  آقاي علي حیدري به شناسنامه شماره 
1844 کدملي 1285867629 صادره فرزند حسن در ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 
375.80مترمربع پالک شــماره 32 اصلي واقع در اصفهان بخــش حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان  مع الواسطه از بی بی خانم رحیمی ســبدانی  سند 6240 مورخ 12/9/20دفترخانه 

سه اصفهان
62- رای شماره 19264-1399/07/30 هیات سوم خانم زهرا تقي یار رناني به شناسنامه 
شــماره 332 کدملي 1290227713 صادره فرزند رحیم در ششدانگ ساختمان تجاری  به 
مساحت 92.70 مترمربع پالک شماره 947فرعي از19 اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان قولنامه عادی از زهرا و صغری و حسین تقی یار صفحه 326و512 

دفاتر 849و80 و صفحه الکترونیک 139520302025014789
63- رای شماره 18843-1399/07/23 هیات سوم خانم منیژه نصر اصفهاني به شناسنامه 
شــماره 93 کدملي 1290246513 صادره اصفهان فرزند محمود در ششــدانگ یکباب 
ساختمان  به مساحت 170.80مترمربع پالک شماره 138 و 139 فرعي از 23 اصلي واقع در 
اصفهان بخش14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی محمد پیرنجم الدین طبق 
سند انتقالی 133033 مورخ 1374/10/30دفتر خانه 7 اصفهان مربوط به پالک 138/23  و 
آقای تقی پیر نجم الدین طبق سند انتقالی 38766 مورخ 1373/12/03 دفتر خانه 91 اصفهان 

مربوط به پالک 23/139  
64- رای شماره 18521-1399/07/21 هیات سوم آقاي  اکبر مزروعي سبداني به شناسنامه 
شماره 373 کدملي 1283020718 صادره اصفهان فرزند صمد در ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 147.10 مترمربع پالک شماره از 68 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان  از مالک رســمی خانم آغا زارع بهرام آبادی طبق سند انتقالی 9476 

مورخ1350/05/03 دفتر خانه 95 اصفهان
65- رای شــماره20798-1399/08/18 هیات ســوم خانم عفت کامران کوهانســتاني 
به شناسنامه شــماره 25 کدملي 1290136637 صادره فرزند حیدر در /ششدانگ یکباب  
ساختمان  به مساحت 216.18مترمربع پالک شماره 559فرعي از14 اصلي واقع در اصفهان 

بخش حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از ورثه رضا کامرانی طبق اظهارنامه 
66- رای شماره 21019-1399/08/19 هیات ســوم آقاي  ابوالقاسم طاهري آفاراني به 
شناسنامه شــماره 3308 کدملي 1285937422 صادره اصفهان فرزند حیدر درششدانگ 
ساختمان  به مساحت 153.98 مترمربع پالک شماره 600 فرعي از 12 اصلي واقع در اصفهان 

بخش14را حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت در صفحه 17 دفتر 892 امالک
67- رای شــماره 21168-1399/08/20 هیات ســوم  آقاي محمد هارون الرشیدي به 
شناســنامه شــماره 3102 کدملي 1292183861 صادرهاصفهان  فرزند محمد رحیم در  
ششدانگ یک باب ساختمان  به مســاحت 198.67مترمربع پالک شماره 89 فرعي از 19 
 اصلي واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهــان از مالکیت علی محمد 

)فاقد سایر مشخصات ( مورد ثبت صفحه 73 دفتر 83 امالک
68- رای شماره 21097-1399/08/19 هیات سوم  آقاي  نصراله عابیدیان کوهانستاني به 
شناسنامه شماره 1103 کدملي 1284623750 صادره اصفهان فرزند محمد در ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 175.73 مترمربع پالک شماره 26 فرعي از14  اصلي واقع در 
اصفهان بخش14حوزه ثبت ملک غرب اصفهــان  طبق صفحات 440 الی 466 دفتر 481 

امالک
69- رای شماره 21094-1399/08/19 هیات سوم خانم بتول بشیري به شناسنامه شماره 
23 کدملي 1290021244 صادره اصفهان  فرزند حسین در ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 262.60 مترمربع پالک شــماره 32 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان مالک رسمی بی بی خانم رحیمی سبدانی طبق سند انتقالی 6240 مورخ 

1312/09/20 دفتر خانه ا3 اصفهان
70- رای شماره 16555-1399/07/03 هیات سوم  آقاي محسن شکل آبادي حبیب آبادي 
به شناسنامه شماره 4234 کدملي 1287210996 صادره اصفهان فرزند عباس در ششدانگ 
یکباب ساختمان  به مساحت 406 مترمربع پالک شماره  44 اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مالک رسمی اقای عباس کاظمی طی سند انتقالی 46834 

مورخ 1349/01/16 در صفحات 243 الی 264 دفتر 238
71- رای شماره20512-1399/08/15 هیات سوم خانم سمیرا تقي یار به شناسنامه شماره 0 
کدملي 1130074617 صادره فرزند اصغر در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 271.50 
مترمربع پالک شماره1921 فرعي از 36 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان مالک رسمی تقی کشاورزی طبق سند انتقالی 41543 مورخ 1336/04/22 

دفترخانه 4 اصفهان اصفهان 
72- رای شــماره 18827-1399/07/23 هیات سوم آقاي حســن جان نثاري الداني به 
شناسنامه شــماره 12 کدملي 1290020868 صادره اصفهان فرزند نظرعلی در ششدانگ 
یکباب گلخانه  به مســاحت 300 مترمربع پالک شــماره 121 فرعي از 23 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی حاج نظر علی جان نثاری 

طبق اظهار نامه ثبتی
73- رای شــماره 18322-1399/07/20 هیات ســوم آقاي  مهدي کاظمي زهراني به 
شناسنامه شماره 3 کدملي 1290835268 صادره اصفهان فرزند مرتضي  در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 328.3 مترمربع پالک شماره63 فرعي از4 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که بموجب سند انتقالی 42222 

مورخ 1396/03/23 دفتر خانه 137 اصفهان
74- رای شماره 18311-1399/07/20 هیات سوم آقاي حمید کاظمي به شناسنامه شماره 
14 کدملي 1290377251 صادره اصفهان فرزند مرتضي در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب ساختمان به مســاحت 328.3 مترمربع پالک شــماره63 فرعي از4 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که بموجب ســند انتقالی 42221 مورخ 

1396/03/23 دفتر خانه 137 اصفهان
75- رای شــماره 18879-1399/07/23 هیات سوم آقاي مســعود نوري به شناسنامه 
شماره 2786 کدملي 1288166877 صادره اصفهان  فرزند ابراهیم  نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 95.62 مترمربع پالک 68  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی حیدر زارع بهرام آبادی  
طبق ســنتد انتقالی 36107 مورخ 1350/01/19 دفتر خانه 65 اصفهان در صفحه 87 و 

96 دفتر 48 امالک
76- رای شماره 18878-1399/07/23 هیات سوم خانم ســمیه سلماني به شناسنامه 
شــماره 63966 کدملي 1281066575 صادره اصفهان  فرزند غالمرضا نســبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 95.62 مترمربع پالک 68  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی حیدر زارع بهرام 
آبادی  طبق سنتد انتقالی 36107 مورخ 1350/01/19 دفتر خانه 65 اصفهان در صفحه 

87 و 96 دفتر 48 امالک
77- رای شماره 22856-1399/09/10 هیات اول خانم زهرا پیرنجم الدین به شناسنامه 
شماره 16 کدملي 1283369311 صادره اصفهان فرزند جعفر در ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 174.85 مترمربع قسمتی از پالک شماره 152 فرعی از 23 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت رجبعلی  پیرنجم الدین کلیچه از مورد 

ثبت صفحه 265 دفتر 542 امالک
ادامه در صفحه 5



78- رای شماره 20321-1399/08/13 هياتت اول  خانم زهره اميني خوزاني به شناسنامه 
شماره 626 كدملي 1141276682 صادره خميني شهر فرزند صمد در ششدانگ یک باب 
ساختمان به مســاحت 148.42 مترمربع قسمتی از پالك شــماره 58 فرعی از 25 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان   از مالکيت فاطمه ســرایدار 
چهارسوقی و حسين عاشق الحسينی ورنوسفادرانی و خانم  نصرت مستاجران گورتانی   از   
سند شــماره 2848 مورخ1332/9/14 دفترخانه شماره 5 اصفهان سند شماره 5717 مورخ 
 1334/4/25  دفترخانه شماره 26 اصفهان  سند شماره 6130 مورخ 1381/2/14 دفترخانه

 شماره 105 اصفهان
79- رای شــماره 22725-1399/09/04 هيات اول  خانم زهرا كفش داران به شناسنامه 
شماره 847 كدملي 1283412101 صادره اصفهان فرزند قدیرعلي در ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 96.46 مترمربع قسمتی از پالك شــماره 34 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکيت صفرعلی رضائی سودانی  از سند شماره 

5986 مورخ 1323/11/9  دفترخانه شماره 34  اصفهان
80- رای شماره 22729-1399/09/04 هيات اول آقاي سيد یحيي هاشمي شيخ شباني به 
شناسنامه شماره 1897 كدملي 4620924075 صادره شهركرد فرزند آقاحسين در  ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 168.35 مترمربع قسمتی از پالك شماره 308 فرعی از 27 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکيت احمد انصاری  از 

مورد ثبت صفحه 121 دفتر 160 امالك
81- رای شماره 22729-1399/09/04 هيات اول  آقاي سيد یحيي هاشمي شيخ شباني به 
شناسنامه شماره 1897 كدملي 4620924075 صادره شهركرد فرزند آقاحسين در  ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 168.35 مترمربع قسمتی از پالك شماره 308 فرعی از 27 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکيت احمد انصاری  از 

مورد ثبت صفحه 121 دفتر 160 امالك
82- رای شماره 22866-1399/09/10 هيات اول آقاي نورالدین رئيس زاده به شناسنامه 
شماره 2312 كدملي 4689122555 صادره اردل فرزند قيصر در یک و بيست و پنج صدم 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 775.02 مترمربع قسمتی از پالك 
شماره 28 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکيت اسداله 
حماميان از سند شماره 36483 مورخ 1347/8/20 دفترخانه شماره 86  اصفهان از مورد ثبت 

صفحات 268 الی 271 دفتر 54  امالك
83- رای شــماره 22867-1399/09/10 هيات اول  آقاي یداله جمشــيدي فارساني به 
شناسنامه شماره 5608 كدملي 4679006129 صادره فارسان فرزند مصطفي در  یک و بيست 
و پنج صدم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 775.02 مترمربع قسمتی 
از پالك شماره 28 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکيت 
اسداله حماميان از سند شماره 36483 مورخ 1347/8/20 دفترخانه شماره 86  اصفهان از مورد 

ثبت صفحات 268 الی 271 دفتر 54  امالك
84- رای شماره 22868-1399/09/10 هيات اول آقاي محمدرضا جمشيدي فارساني به 
شناسنامه شماره 10730 كدملي 3251711032 صادره كرمانشاه فرزند روز علي در  سه و نيم  
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 775.02 مترمربع قسمتی از پالك 
شماره 28 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکيت اسداله 
حماميان از سند شماره 36483 مورخ 1347/8/20 دفترخانه شماره 86  اصفهان از مورد ثبت 

صفحات 268 الی 271 دفتر 54  امالك
85- رای شــماره 22712-1399/09/04 هيات اول آقاي محمدرضــا حجابي زاده ها به 
شناسنامه شماره 1161 كدملي 1285652045 صادره اصفهان فرزند محمد در  ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 127.86 مترمربع قسمتی از پالك شماره 338 فرعی از 24 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب   اصفهان از مورد ثبت صفحه 136 

دفتر 427 امالك  
86- رای شماره 20998-1399/08/19 هيات اول خانم شهناز حبيبي به شناسنامه شماره 68 
كدملي 1129905268 صادره فریدونشهر فرزند علي حسين در یک دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 150.82 مترمربع قسمتی از پالك شماره 28 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکيت  محمد رضائی كوجانی  از سند 
شماره 36679  مورخ  1347/8/20  دفترخانه شماره  86  اصفهان از مورد ثبت صفحه 268 

الی 271  دفتر 54  امالك
87- رای شــماره 20997-1399/08/19 هيات اول آقاي مجتبي احمدي به شناســنامه 
شماره 3503 كدملي 1288337256 صادره اصفهان فرزند رحمت اله در  پنج دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 150.82 مترمربع قسمتی از پالك شماره 28 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکيت  محمد رضائی كوجانی  
از سند شماره 36679  مورخ  1347/8/20  دفترخانه شماره  86  اصفهان از مورد ثبت صفحه 

268 الی 271  دفتر 54  امالك
88- رای شــماره 20317-1399/08/13 هيات اول خانم زهرا اســدگرجي به شناسنامه 
شماره 1130061507 كدملي 1130061507 صادره اصفهان فرزند اسد در  دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 107.73  مترمربع قسمتی از پالك شماره 2700 
فرعی از 18  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکيت هاله 

حسينی نيچی از مورد ثبت صفحه 154 دفتر 428 امالك
89- رای شــماره 20316-1399/08/13 هيات اول آقاي حجت اله بيات به شناســنامه 
شماره 5310 كدملي 4171582199 صادره اليگودرز فرزند نصرت اله در  چهار دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 107.73  مترمربع قسمتی از پالك شماره 2700 
فرعی از 18  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکيت هاله 

حسينی نيچی از مورد ثبت صفحه 154 دفتر 428 امالك
90- رای شــماره 21064-1399/08/19 هيات اول خانم معصومه نصري نصرآبادي به 
شناسنامه شماره 29 كدملي 1290842426 صادره اصفهان فرزند اصغر در یک و نيم دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 198.44 مترمربع قسمتی از پالك شماره 
397 فرعی از 14 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از سند 
شماره 1241 مورخ 1388/11/27 دفترخانه شــماره 337 اصفهان از مورد ثبت صفحه 86 

دفتر 818 امالك
91- رای شماره 21065-1399/08/19 هيات اول آقاي احمدرضا عزیزي كوهانستاني به 
شناسنامه شــماره 2375 كدملي 1284964272 صادره اصفهان فرزند اصغر در  یک و نيم 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 198.44 مترمربع قسمتی از پالك 
شماره 397 فرعی از 14 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از 
سند شماره 1241 مورخ 1388/11/27 دفترخانه شماره 337 اصفهان از مورد ثبت صفحه 

86 دفتر 818 امالك
92- رای شماره 21066-1399/08/19 هيات اول  آقاي علي رضا عزیزي كوهانستاني به 
شناسنامه شماره 70 كدملي 1290416176 صادره  خمينی شهر فرزند اصغر در یک و نيم 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 198.44 مترمربع قسمتی از پالك 
شماره 397 فرعی از 14 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از 
سند شماره 1241 مورخ 1388/11/27 دفترخانه شماره 337 اصفهان از مورد ثبت صفحه 

86 دفتر 818 امالك
93- رای شــماره 21068-1399/08/19 هيات اول خانم مرضيــه خليليان گورتاني به 
شناسنامه شماره 1807 كدملي 1283438641 صادره خميني شهر فرزند احمد در  یک و نيم 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 198.44 مترمربع قسمتی از پالك 
شماره 397 فرعی از 14 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از 
سند شماره 1241 مورخ 1388/11/27 دفترخانه شماره 337 اصفهان از مورد ثبت صفحه 

86 دفتر 818 امالك
94- رای شماره 20315-1399/08/13 هيات اول آقاي عباس رضائي برزاني به شناسنامه 
شماره 1130024482 كدملي 1130024482 صادره خمينی شهر فرزند حسين در  ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 149.15 مترمربع قسمتی از پالك شماره 662 فرعی از 16 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان    از مورد ثبت صفحه 65 

دفتر 911  امالك
95- رای شماره 20322-1399/08/13 هيات اول آقاي مجيد كوچکي قلعه فروشاني به 
شناسنامه شماره 19 كدملي 1290418802 صادره  اصفهان فرزند نعمت اله در  ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 189.55 مترمربع قسمتی از پالك شماره 383 فرعی از 25 

اصلی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکيت شــهرداری 
اصفهان  طبق سامانه امالك

96- رای شماره 20323-1399/08/13 هيات اول خانم مليحه السادات مفتوني به شناسنامه 
شماره 14191 كدملي 1293035531 صادره اصفهان فرزند سيدعلي در  ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 139.15 مترمربع قسمتی از پالك شماره 67 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکيت اصغر پير  زاهد  از سند شماره 102871 

مورخ 1355/6/11 دفترخانه شماره 2  اصفهان  
97- رای شماره 20324-1399/08/13 هيات اول آقاي محمد مساحي رناني به شناسنامه 
شماره 247 كدملي 1290438528 صادره خمينی شــهر  فرزند رمضانعلي در  ششدانگ 
یک باب ســاختمان به مســاحت 259 مترمربع قسمتی از پالك شــماره 3465 فرعی از 
 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب   از مــورد ثبت صفحه 322 

دفتر 484 امالك
98- رای شــماره 22273-1399/08/28 هيات اول خانم صدیقه تركيان عاشق آبادي به 
شناسنامه شماره 17 كدملي 1289987513 صادره اصفهان  فرزند یداهلل در ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 114 مترمربع قسمتی از پالك شماره 66 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکيت سيد حيدر حسينی عاشق   از مورد ثبت 

صفحه 546 دفتر 149 امالك
99- رای شماره 22850-1399/09/09 هيات سوم آقاي اكبر خليليان گورتاني به شناسنامه 
شــماره 16 كدملي 1290449473 صادره اصفهان فرزند عباســعلي در ششدانگ یکباب 
ساختمان  به مساحت 106.27 مترمربع پالك شماره 164 فرعي از 36 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان را از مالک رسمی حسن مستاجران طبق سند انتقالی 

69554 مورخ 1350/06/02 دفتر خانه 7 اصفهان
100- رای شــماره 22854-1399/09/09 هيات ســوم  اقای  حسن خليليان گورتاني به 
شناسنامه شــماره 4 كدملي 1290205833 صادره اصفهان  فرزند عباسعلي در ششدانگ 
یکباب ساختمان  به مساحت 162.40 مترمربع پالك شماره164  فرعي از36  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان را از مالک رسمی حسن مستاجران طبق 

سند انتقالی 69554 مورخخ 02/06/1350 دفترخانه 7 اصفهان
101- رای شــماره22847-1399/09/09 هيــات ســوم  آقــاي حســن حيــدري 
به شناســنامه شــماره 813 كدملي 1284464342 صــادره اصفهان فرزنــد رمضان در 
ششــدانگ یکباب مغازه به مســاحت 112.86 مترمربع پالك شــماره 388 فرعي از24 
 اصلي واقع در اصفهان بخش14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان طبق ثبت در صفحه 524 

دفتر 414 امالك
102- رای شــماره22845-1399/09/09 هيات سوم آقاي مرتضي صفري به شناسنامه 
شــماره 50541 كدملي 1280394943 صادره اصفهان فرزند محمد در ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 90.78 مترمربع پالك شماره 68 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت را ازمالک رسمی آقای حسين زارع بهرام آبادی طبق سند 

انتقالی شماره36097 مورخ 1350/01/19 دفتر خانه 65 اصفهان
103- رای شماره21873-1399/08/26 هيات ســوم خانم رضوان محققيان گورتاني به 
شناسنامه شماره 1527 كدملي 1283432994 صادره اصفهان فرزند حسينعلي در /ششدانگ 
ساختمان  به مساحت 275.70مترمربع پالك شماره141 فرعي از23 اصلي واقع در اصفهان 
بخش حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از ميرزا علی ماست بند زاده ولد حاجی محمد 

سند 4296 مورخ 12/6/4 دفتر خانه یک اصفهان
104- رای شماره18887-1399/07/24 هيات سوم  آقاي ولي اله اعتصامي به شناسنامه 
شماره 507 كدملي 1290375445 صادره اصفهان فرزند رضا در ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 254.14 مترمربع پالك شماره 3008 فرعي از 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت اســماعيل پاكروان ثبت شده در صفحه 297 

دفتر62 امالك
105- رای شماره 21670-1399/08/25 هيات سوم آقاي مرتضي ابراهيمي به شناسنامه 
شماره 29 كدملي 1290280614 صادره فرزند حسين در /ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 
107مترمربع پالك شــماره فرعي از اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان سند قطعی سند 26888 مورخ 86/1/23 دفترخانه 112 اصفهان
106- رای شماره20328-1399/08/14 هيات اول  خانم مریم جبلي به شناسنامه شماره 
3139 كدملي 1285162218 صادره اصفهان فرزند سيد رضا در  ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 178.01 مترمربع قسمتی از پالك شماره 328 فرعی از 27 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکيت عبدالرسول زاهدی   از مورد ثبت صفحه 

205 دفتر 388  امالك
107- رای شماره17412-1399/07/10 هيات دوم آقای رضا بختياري به شناسنامه شماره 
74 كدملي 1289909059 صادره اصفهان فرزند عباس در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 395.94 مترمربع قسمتی از پالك شماره 728 فرعی از 19 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از ســند شــماره 17764 مورخ 
1366/4/23 دفترخانه شــماره 91  اصفهان  و از سند 16077 مورخ 1399/4/24 دفترخانه 

313 اصفهان
108- رای شماره17413-1399/07/10 هيات دوم آقاي علي بختياري رناني به شناسنامه 
شماره 42 كدملي 1290073521 صادره  اصفهان فرزند عباس در دو دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 395.94 مترمربع قسمتی از پالك شماره 728 فرعی از 19 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از سند شماره 17764 مورخ 
1366/4/23 دفترخانه شــماره 91  اصفهان  و از سند 16077 مورخ 1399/4/24 دفترخانه 

313 اصفهان
109- رای شــماره17414-1399/07/10 هيات دوم آقاي محمــود بختياري رناني به 
شناسنامه شماره 169 كدملي 1290145555 صادره اصفهان  فرزند عباس در دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 395.94 مترمربع قسمتی از پالك شماره 728 
فرعی از 19 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از سند شماره 
17764 مورخ 1366/4/23 دفترخانه شماره 91  اصفهان  و از سند 16077 مورخ 1399/4/24 

دفترخانه 313 اصفهان
110- رای شماره 7120-1399/04/19 هيات دوم خانم فاطمه كاظمي رناني به شناسنامه 
شماره 115 كدملي 1290130604 صادره اصفهان  فرزند قنبرعلي در  ششدانگ یک باب 
ساختمان به استثنای بهای ثمنيه اعيانی به مساحت 231.70  مترمربع قسمتی از پالك شماره 
676 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکيت  

محمد جواد عسگری رنانی    از مورد ثبت صفحه 440 دفتر 41 امالك
111- رای شماره24549-1399/10/07 هيات اول آقاي مهدي كریمي به شناسنامه شماره 
25134 كدملي 1140243004 صادره خميني شهر فرزند صفرعلي در ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 169.57 مترمربع قسمتی از پالك شماره 1052 فرعی از 26 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکيت  ناهيد نظری كوپائی  از مورد 

ثبت صفحات 133 و 586 دفاتر 382 و 208 امالك
112- رای شماره5656-1399/04/04 هيات سوم خانم طيبه جانثاري الداني به شناسنامه 
شماره 3 كدملي 1289866491 صادره فرزند باقر درششــدانگ یکباب خانه. به مساحت 
332.83 مترمربع پالك شماره 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 27/9/20 دفتر 17 اصفهان
113- رای شــماره 24947-1399/10/14 هيات چهارم آقاي مهدي قانعيان سبداني به 
شناسنامه شماره 5538 كدملي 1292207681 صادره اصفهان فرزند رمضان در ششدانگ 
یکباب ســاختمان به مســاحت 268/24مترمربع پالك 278  فرعي از 155 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی آمنه رحيميان طی سند 

قطعی 19300 مورخ 1353/09/19 دفتر خانه 95 اصفهان
114- رای شماره 25118-1399/10/18 هيات اول آقاي  رضا احمدي به شناسنامه شماره 
307 كدملي 6219556178 صادره فریدن فرزند محمدعلي در  ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 109.40 مترمربع پالك شماره 68  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان از مالکيت ربابه بيداد ورنوسفادرانی از سند 3965 مورخ 1340/12/21 

دفترخانه 76 اصفهان
115- رای شماره 18819-1399/07/23 هيات سوم آقاي  اصغر تيموري به شناسنامه شماره 

55 كدملي 1290402401 صادره اصفهان فرزند مصطفي در ششدانگ یکباب ساختمان  
به مساحت 636 مترمربع پالك شماره44 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از مالک رسمی رمضان علی تيموری جروكانی طبق سند انتقالی 46766 مورخ 

1349/03/16 دفتر 29 اصفهان
116- رای شماره 23492-1399/09/17 هيات سوم قاي قدرت اله ابراهيمي به شناسنامه 
شــماره 77 كدملي 1290172153 صادره اصفهان فرزند نعمت اله در ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 169.60 مترمربع قسمتی از پالك شماره 127 فرعی از 36 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکيت شيخ محمدحسين نجفی 
و حاج شيخ زین الدین نجفی  از سند شــماره 32957 مورخ 1337/11/14 دفترخانه شماره 

20 اصفهان
117- رای شماره 22849-1399/09/09 هيات سوم آقاي حسن عباسي به شناسنامه شماره 
14 كدملي 1290138710 صادره اصفهان فرزند عباسعلي در ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 198.5 مترمربع پالك شماره 145 فرعي از 36 اصلي واقع در اصفهان بخش14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان را از مالک رسميحاجيه خانم نجفی طبق سند انتقالی 1193 

مورخ 1338/10/19 دفتر خانه 6 اصفهان
118- رای شــماره 24324-1399/09/30 هيات دوم آقاي اكبر برندگي به شناســنامه 
شماره 1959 كدملي 1290530866 صادره خميني شهر فرزند عباس در  سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 292.84 مترمربع قسمتی از پالك شماره 32 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکيت حســن حقيقی زاده 
مارچينی  از سند شماره 60223 مورخ 1332/11/18 دفترخانه شماره 14 اصفهان )بموجب 
نامه شــماره 16/99/36361مورخ 1399/7/22 اداره كل راه و شهرسازی اصفهان از مازاد 

تملکی دولت كسر گردد (
119- رای شماره 24325-1399/09/30 هيات دوم آقاي عبداهلل رضائي دزكي به شناسنامه 
شماره 1628 كدملي 6339454445 صادره شــهر كرد فرزند ميرزا در   سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 292.84 مترمربع قسمتی از پالك شماره 32 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکيت حســن حقيقی زاده 
مارچينی  از سند شماره 60223 مورخ 1332/11/18دفترخانه شماره 14 اصفهان )بموجب 
نامه شــماره 16/99/36361مورخ 1399/7/22 اداره كل راه و شهرسازی اصفهان از مازاد 

تملکی دولت كسر گردد (
120- رای شماره23707-1399/09/19 هيات دوم  خانم زینب خاتون خاني كلهرودي به 
شناسنامه شماره 2052 كدملي 1285826094 صادره  اصفهان فرزند ابوالقاسم در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 100.73 مترمربع قسمتی از پالك شماره 67 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکيت مرتضی برقی از سند شماره 

107071 مورخ 1356/7/13دفترخانه شماره 2 اصفهان  
آرای اصالحی

1- رای اصالحی شماره 24000-1399/09/24 هيأت اول 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: شماال در دو قسمت  اول بطول 86.78 متر دیوار به دیوار پالك  31 اصلی باقيمانده 
دوم بطول 9.33 متر دیواریســت به پالك 31 اصلی باقيماندهشــرقا بطول 104.46 متر 
دیواریست به پالك 31 اصلی باقيماندهجنوبا بطول 95.37 متر دیوار به دیوار پالك 31 اصلی 
باقيمانده غربا بطول 105.33 متر درب و دیواریست به پياده رو خيابان امام خمينی به مساحت 
74/9568 متر مربع صحيح است كه در رای شماره 7364-1398/05/26 هيات اول شركت 
برق منطقه اي اصفهان به شناسنامه شماره شناســه ملی10260131380   در  ششدانگ 
یک باب ساختمان پست برق به مســاحت 9557.60 مترمربع قسمتی از پالك شماره 31 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک شــمااًل: بطول  96.05 متر دیوار به دیوار 
 پالك 31 اصلی باقيمانده   شرقاً: بطول 104.45 متر دیواریست به پالك 31 اصلی باقيمانده  
جنوباً: بطول 95.50 متر دیواریست به ساختمان شركت توزیع برق پالك 31 اصلی باقيمانده  
غرباً: بطول 105.07 متر درب و دیواریست به پياده رو خيابان امام خمينيغرب از سند شماره 
117629 مورخ 11/2/1376 دفترخانه شــماره 11 اصفهان و  ســند شماره 12617 مورخ 
12/10/1384 دفترخانه شــماره 127 اصفهان سند شــماره 14599 مورخ 15/12/1385 

دفترخانه شماره 127 اصفهان قيد شده است.
2- رای اصالحی شماره 20592-1399/08/17 هيأت سوم 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: مساحت ملک مورد تقاضا 195.75 مترمربع می باشد كه در رای شماره 12469-
1398/09/11 هيأت ســوم  خانم عزت آقابابائي رناني به شناسنامه شماره 8826 كدملي 
1283197571 صادره فرزند علي در ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 137.5 مترمربع پالك 
شــماره3694 فرعي از18 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  

بموجب ص 179 دفتر 77 تأئيد مساحت137.5 مترمربع قيد شده است.
3- رای اصالحی شماره 21700-1399/08/25 هيأت سوم  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: خریداری مع الواســطه از حســن كربالیی فرزند غالمرضا سند 106534 مورخ 
25/4/2536 دفترخانه دو اصفهان صحيح ميباشد كه در رای شماره 1399/02/23-1633 

هيات سوم 
4- رای اصالحی شماره 20239-1398/12/21 هيأت سوم 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: پالك ثبتی 1/136 )1 فرعی از 136 اصلی صحيح می باشــد( كه در رای شماره 
6983-1398/05/19 هيات ســوم آقای محمد تيموری به شناسنامه شماره 718  كدملي 
1141682656 صادره خمينی شهر  فرزند رحيم  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت65 
مترمربع از پالك شــماره 1/136   فرعی از 45 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت 
 ملک غرب اصفهان كه طی ســند 66025 مورخ 71/4/7دفترخانه 9 اصفهان شــهرداری 

خمينی شهر، مالک می باشد امده است.
5- رای اصالحی شماره 24395-1399/10/02 هيأت اول باتوجه به مفاد گزارش كارشناس 
و با عنایت به اینکه راي هيأت تا كنون اجرا نشده لذا مفاد راي صادره بدین شرح اصالح مي 
گردد: به مساحت 910.07 متر مربع شــماالدر چهار قسمت اول به طول 1.44 متر دیوار به 
گذر دوم به طول 11.32 متر دیوار به دیوار پالك 853فرعی سوم به طول 18.22 متر دیوار 
به دیوار پالك 270فرعی چهارم بــه صورت پخ به طول 11.86 متــر درب و دیوار به گذر 
شرقادردو قسمت به طولهای 13.69و9.12 متردیوار به دیوار پالك 272 فرعی جنوبا.اول 
در چهار قسمت كه دوم شــرقی به طولهای3.64 و 45 . و 5.01 و 13.24  متر دیوار به دیوار 
پالك 273 فرعی دوم به طول 2.52 متر دیوار به گذر غربا.در دو قسمت به صورت شکسته 
به طولهای15.25  و17.90 متر درب و دیوار به گذر كه در رای شماره1399/01/27-0382 
هيات اول  آقاي خانم مهدي دهقاني به شناسنامه شــماره 2065 كدملي 1285006224 
صادره اصفهان فرزند محمدعلي نســبت به سه دانگ مشاع  از/ششــدانگ ساختمان  به 
مســاحت 904/32 مترمربع پالك شــماره272 فرعي از15 اصلي واقع در اصفهان بخش 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ثبــت در صفحــات 19و215و15و188وو21و185و218 
دفاتر 924و926و58 تأئيد و رأي خود را با حدود ذیل صادرمي نماید .شماالدر چهار قسمت 
اول به طول 1.44 متر دیوار به گذر دوم و ســوم به طولهــای 11.32 و18.22 متر به  دیوار 
پالكهای 853 و270 فرعی چهارم به صورت پخ به طــول 11.97 متر درب و دیوار به گذر 
شرقادر سه قســمت به طولهای 9.50 و 12.34 و75/ متر به دیوار پالك 272 فرعی جنوبا.

اول به طول 21.31 متر دیــوار به دیوار پالك 273 فرعی دوم به طــول 2.84 متر دیوار به 
 گذر غربا.در دو قسمت به صورت شکســته به طولهای 15.30 و17.90 متر درب و دیوار به 

گذر امده است.
6- رای اصالحی شماره 24391-1399/10/02 هيات اول به مساحت 910.07 متر مربع 
شماالدر چهار قســمت اول به طول 1.44 متر دیوار به گذر دوم به طول 11.32 متر دیوار به 
دیوار پالك 853فرعی ســوم به طول 18.22 متر دیوار به دیوار پالك 270فرعی چهارم به 
صورت پخ به طول 11.86 متر درب و دیوار به گذر شرقادردو قسمت به طولهای 13.69و9.12 
متردیوار به دیوار پالك 272 فرعی جنوبا.اول در چهار قسمت كه دوم شرقی به طولهای3.64 
و 45 . و 5.01 و 13.24  متر دیوار به دیوار پالك 273 فرعــی دوم به طول 2.52 متر دیوار 
به گذر  غربا.در دو قسمت به صورت شکســته به طولهای15.25  و17.90 متر درب و دیوار 
به گذر است كه در رای شماره 0381-1399/01/27 هيات اول  آقاي ميالد فروجاني زاده 
به شناسنامه شماره 5269 كدملي 1291983848 صادره اصفهان فرزند محسن نسبت به 

سه دانگ مشاع  از/ششدانگ ساختمان  به مســاحت 904/32 مترمربع پالك شماره272 
فرعي از15 اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ثبت در صفحات 
19و215و15و188وو21و185و218 دفاتر 924و926و58 تأئيد و رأي خود را با حدود ذیل 
صادرمي نماید .شــماالدر چهار قســمت اول به طول 1.44 متر دیوار به گذر دوم و سوم به 
طولهای 11.32 و18.22 متر به  دیوار پالكهــای 853 و270 فرعی چهارم به صورت پخ به 
طول 11.97 متر درب و دیوار به گذر شرقادر سه قسمت به طولهای 9.50 و 12.34 و75/ متر 
به دیوار پالك 272 فرعی جنوبا.اول به طول 21.31 متــر دیوار به دیوار پالك 273 فرعی 
دوم به طول 2.84 متر دیوار به گذر غربا.در دو قسمت به صورت شکسته به طولهای 15.30 

و17.90 متر درب و دیوار به گذر امده است.
7- رای اصالحــی شــماره 25121-1399/10/20 هيات دوم باتوجه بــه مفاد گزارش 
كارشناس و با عنایت به اینکه راي هيأت تا كنون اجرا نشده لذا مفاد راي صادره بدین شرح 
اصالح مي گردد: شــماره پالك مورد تقاضا 30 فرعی از 23 اصلی صحيح می باشد كه در 
رای 9987-1399/05/11 هيات دوم خانم مرضيه پناهي به شناسنامه شماره 3552 كدملي 
1285939921 صادره اصفهان فرزند حسينعلي در  سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 155.48 مترمربع قسمتی از پالك شماره 23 فرعی از 30 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکيت غالمعلی پيرنجم الدین كليچه 
از سند شماره 68207 مورخ 1338/11/19 و سند 57906  مورخ  1331/10/28  دفترخانه 

شماره 6  اصفهان قيد شده است.
8- رای اصالحــی شــماره 25122-1399/10/20 هييت دوم باتوجه بــه مفاد گزارش 
كارشناس و با عنایت به اینکه راي هيأت تا كنون اجرا نشده لذا مفاد راي صادره بدین شرح 
اصالح مي گردد: شــماره پالك مورد تقاضا 30 فرعی از 23 اصلی صحيح می باشد كه در 
رای9988-1399/05/11 هيات دوم خانم راضيه پناهي به شناسنامه شماره 699 كدملي 
1290764247 صادره اصفهان فرزند حســينعلي در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 155.48 مترمربع قسمتی از پالك شماره 23 فرعی از 30 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکيت غالمعلی پيرنجم الدین كليچه 
از سند شماره 68207 مورخ 1338/11/19 و سند 57906  مورخ  1331/10/28  دفترخانه 

شماره 6  اصفهان 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 1399/10/22
تاریخ انتشار نوبت دوم  1399/11/07

م الف: 1076282  ابوالفضل شهریاری نائينی رئيس منطقه ثبت اسناد وامالك غرب 
اصفهان

مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی (
10/97 آگهــی مزایــده شــماره 139904302126000053  پرونــده اجرایــی 

139804002004000234  و شماره بایگانی 9800425 
 ششدانگ خانه به شماره دو هزار و یکصد و هشت  فرعی از 49 اصلی مفروز و مجزا شده از هزار 
و هشتصد و چهل فرعی از اصلی مذكور واقع در بخش یک حوزه ثبتی قمصر به مساحت یک 
هزار و دویست و شصت متر مربع به نشانی قمصر خيابان شهيد بهشتی باالتر از شهرداری 
محله جزاوند كه اسناد مالکيت ذیل  ثبت 4817 به شماره های چاپی 21485 و 21484 دفتر 
32 صفحات 98 و 95 به نام زهره ناصری طاهری فرزند محمدتقی با كد ملی 0053260465 
و حسين مزروعی قمصری فرزند علی اكبر با كد ملی 1262220424 بالمناصفه  ثبت گردیده 
است با حدود و مشخصات شماال :  اول به طول 20/80 متر دوم كه غربی است به طول 2/50 
متر و سوم به طول 5/80 متر درب به باغ شماره 1706 فرعی شــرقا: به طول 26/50  متر 
دیواریست دوم به طول 9/20 متر و سوم كه جنوبی است به طول 0/90 متر و چهارم به طول 6 
متر و پنجم كه شمالی است به طول 0/50  متر دیوار باغ شماره 1839 فرعی و ششم به طول 
19/60 متر پی به دیوار باغ مذكور جنو: اول به طول 14/10 متر و دوم كه غربی است 5/45 متر 
و سوم به طول 5 متر درب و دیوار به كوچه غربا: به طول 48/50 متر دیواریست به دیوار خانه 
1840 فرعی حقوق ارتفاعی: با حق مجری از خانه 1840 باقی مانده و تصدیق مجری برای 
باغ 1839 فرعی كه طبق نظر كارشناس رسمی ششدانگ  به صورت ویالیی با قدمت باالی 
20 سال و عرصه به مساحت  1089 متر مربع و زیر زمين به مساحت 37 متر مربع همکف 
به مساحت 149 متر مربع و اول به مساحت 128 مترمربع و انباری به مساحت 28 متر مربع و 
حياط سازی به مساحت 912 مترمربع دارای امتيازات آب و برق و گاز )هر كدام یک انشعاب ( و 
مصالح مصرفی : دیوار باربر آجری و تيرآهن و حياط سازی: نمای آجر سنگ فرش با آب نما و 
فضای مشجر و نما :آجر و كف :موزایيک و سراميک و سقف: تير آهن و تاق ضربی - تير ورق 
و پليت فلزی و مساحت موجود در محل 1089 مترمربع است كه با مساحت ذكر شده در سند 
مالکيت به ميزان 1260 متر مربع تطابق نداشته و قباًل در طرح تعریض قرار گرفته است و در 
حال حاضر در تصرف مالکين ميباشد جمعا به مبلغ چهل و یک ميليارد و چهارصد و چهل و 
دو  ميليون ریال ارزیابی و قطعی گردیده است ملک نامبردگان باالكه طبق سند رهنی شماره 
31420 – 87/12/17 دفترخانه اسناد رســمی 129 اصفهان در رهن بانک صنعت و معدن 
مستقر شده است از ساعت 9 الی  12 روز چهارشنبه مورخ 99/11/08 در واحد اجرای اسناد 
رسمی كاشان واقع در بلوار باهنر نبش ميدان جهاد محل اداره ثبت اسناد و امالك به مزایده 
گزارده می شود مزایده از مبلغ پایه چهل و یک ميليارد و چهارصد و چهل و دو ميليون ریال 
شروع و به هر كس كه خریدار باشد به باالترین قيمت پيشنهادی نقدا فروخته می شود پرداخت 
بدهی های مربوط به آب برق و گاز اعم از حق انشعاب و حق اشتراك و مصرف در صورتيکه 
مزایده دارای آنها باشد و نيز بدهی های مالياتی و عوارض شهرداری و غيره تا تاریخ مزایده اعم 
از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نيم عشر و حق 
مزایده نقدا وصول می گردد ضمن آن كه پس از مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی 
بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده 
مصادف با تعطيل رســمی غيرمترقبه گردد مزایده اولين روز اداری بعد از تعطيلی در همان 
ساعت و مکان مقرر خواهد بود این آگهی در یک نوبت در روزنامه الکترونيکی كثيراالنتشار 
چاپ اصفهان مورخ 99/10/22  می گردد.  م الف: 1074785 مهدی اسماعيلی طاهری 

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كاشان 
مزایده

10/98 شــماره مزایده: 139904302129000040 آگهی مزایده اتومبيل پرونده اجرائی 
كالســه 9600312 به موجب پرونده اجرائی كالســه 9600312 یک دستگاه خودروی 
 سواری ســمند، تيپ LX-EF7 مدل 1391 به رنگ سفيد روغنی با شماره پالك انتظامی 
ایران 43-315 هـ 25، شماره موتور 14791003913 شماره شاسی 508461 متعلق به جعفر 
رحيمی باباشيخعلی كه در پاركينگ انتظام زرین شهر متوقف می باشد و طبق نظر كارشناس 
رسمی، موتور خاموش بازدید شد و وضعيت ظاهری موتور و گيربکس حاكی از سالمت آنها 
می باشد. تودوزی در حد مطلوب و خوب، الستيکها در حد 60 درصد آج، اطاق و بدنه سالم، 
بدنه نياز به صافکاری و لکه گيری دارد. بيمه نامه تا تاریخ اسفند ماه 1399 دارد كه نمی تواند 
بيمه نامه معتبری باشد و به مبلغ 1/000/000/000 ریال )یک ميليارد ریال( ارزیابی گردید از 
ساعت 9 الی 12 روز شنبه مورخ 1399/11/04 )چهارم ماه بهمن سال هزار و سيصد و نود و نه( 
در اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان لنجان واقع در زرین شهر، خيابان كارگر از طریق مزایده 
 به فروش می رسد. مزایده از مبلغ فوق شــروع و به باالترین قيمت پيشنهادی نقداً فروخته 
می شود. در ضمن بدهی های مالياتی و عوارض و خالفی های احتمالی تا تاریخ مزایده اعم از 
قطعی و غير قطعی و سایر هزینه ها از جمله حق الحفاظه پاركينگ و غيره به عهده برنده مزایده 
می باشد. اشخاصی كه مایل به خرید و شركت در جلسه مزایده می باشند می توانند از مورد 
مزایده به آدرس پاركينگ انتظامی زرین شهر دیدن نمایند. ضمناً چنانچه روز مزایده تعطيل 
رسمی اعالم گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطيلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد 
شد. شــركت در مزایده الزاما حضوری )خریدار یا نماینده قانونی وی( و منوط به پرداخت ده 
درصد از مبلغ پایه مزایده به حساب سپرده ثبت تا قبل از حضور در جلسه مزایده و ارائه تقاضای 
كتبی و كارت شناسائی معتبر می باشد. برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را 
ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورت استنکاف 
از واریز ما به التفاوت ظرف مهلت مقرر، مبلغ مذكور )ده درصد مبلغ پایه( قابل استرداد نبوده 
 و به حساب خزانه واریز خواهد شــد و عمليات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید 
می گردد. م الف: 1074586 محمدرضا ابراهيمی مســئول واحد اجرای اسناد رسمی 

لنجان
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ملی پوش بادبانی ایران:

نمی توان برای کسب سهمیه پیش بینی کرد
ملی پوش بادبانی ایران درباره اینکه مسابقات کسب سهمیه المپیک بادبانی در امارات برگزار می شود و این موضوع مطرح شده که ممکن است به خاطر ویزا مشکالتی 
برای برخی ورزشکاران ایجاد شود، اظهار داشت: من هم این خبر را که امارات گفته بود ویزا نمی دهد، شنیدم. در این خصوص با رییس فدراسیون صحبت هایی کرده ام، 
امیدوارم کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش بتوانند کارها را درست کنند.احمد احمدی ادامه داد: البته این موضوع در ذهن من هست؛ اما تالشم را می کنم که روی 
تمریناتم اثر نداشته باشد و با آمادگی کامل راهی مسابقات شوم. به عنوان یک ورزشکار من فقط به تمرینم فکر می کنم و می خواهم برای کشورم افتخارآفرین باشم.

احمدی درباره وضعیت خود و مسابقات کسب سهمیه المپیک خاطرنشان کرد: مسابقات انتخابی کسب سهمیه المپیک توکیو ۲۷ بهمن برگزار می شود. شرایط 
بسیار خوبی دارم و همه چیز خوب پیش می رود؛ اما کسب سهمیه قابل پیش بینی نیست. بادبانی رشته رکوردی نیست به همین دلیل نمی توان گفت که آیا سهمیه 
می گیریم یا خیر. وی همچنین در خصوص جام ستارگان عنوان کرد: برای توسعه بادبانی برنامه هایی داریم که پیگیر هستیم تا بتوانیم بر مبنای درست این رشته را 

در ایران گسترش دهیم. من تمامی استعدادها را در نظر دارم، از هر جای ایران ورزشکاری که ببینم مستعد است می تواند در تیم ۱۱ نفره باشد.
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برای مهدی شریفی؛ اصال چی شدی پسر؟
در هیاهوی خبر فسخ قرارداد حجت حق وردی با پیکان، یک بازیکن دیگر هم از جمع خودروسازان 
جدا شد و او مهدی شریفی بود. شریفی، زمانی از مهم ترین اســتعدادهای فوتبال ایران به شمار 
می آمد و اوج درخشــش او در لیگ سیزدهم با پیراهن ســپاهان بود، اما پس از گذراندن خدمت 
سربازی در تراکتور، این بازیکن هرگز سایه ای از آن مهاجم تیزچنگ قبلی هم نشان نداد. شریفی 
در این مدت به پیراهن پرسپولیس هم رسید، اما عمدتا نیمکت نشین بود و هر زمان هم که به بازی 
گرفته شد چیزی نشان نداد. حضور در سومقاییت آذربایجان، گزینه بعدی او بود و ابتدای فصل هم 
به پیکان پیوست، اما آنقدر بازی به او نرسید که ترجیح داد جدا شود و این سقوط وحشتناکی است 

برای بازیکنی که فقط ۲8سال دارد.

آقای ترابی! این قانون »پول« است
 به نظر می رسد حتی درخشش در مسابقه اخیر العربی برابر الخور هم شرایط مهدی ترابی را تغییر 
نداده و او همچنان نزدیک لیســت خروجی قرار دارد. ترابی در این بازی توانســت نخستین گل 
فصلش را برای العربی بزند، اما گفته می شود باشگاه درصدد حذف نام او است تا یک جای خالی 
برای یوسف المساکنی تونســی باز شود. این گزارش رسانه های قطری اســت و ما بی خبریم، اما 
امثال ترابی که جذب پول قطری ها می شوند باید انتظار چنین رفتارهایی را هم داشته باشند. آنها با 
کمی پول بیشتر قادرند بازیکنی بهتر از ترابی بگیرند و اینجاست که امثال او را مثل آب خوردن کنار 
می گذارند. تنها کافی است خبرها را دنبال کنید و ببینید باشگاه های متمول قطری چطور بازیکنان 

خارجی شان را بین هم پاسکاری می کنند.

قرارداد ویلموتس، قطعا تقصیر خارجی هاست!
 شاید طی این سال ها هیچ آدمی به اندازه محمدرضا ساکت در فوتبال ایران اختیارات نداشته و هیچ 
آدمی هم به اندازه او از پاسخگویی طفره نرفته است. مدیرعامل فعلی سپاهان که زمان عقد قرارداد 
خانمان برانداز با ویلموتس دبیر کل فدراســیون بود، به تازگی در یک مصاحبه بلند گوشه ای هم به 
آن داستان زده و گفته: »جریان هایی خارج از کشــور ویلموتس را نسبت به همکاری با فدراسیون 
بدبین کردند.« به همین راحتی؛ تمام شــد و رفت. دیدید کاری نداشت؟ داستان ویلموتس را هم 
مثل آلودگی هوا، گرانی، تورم، بیکاری و بقیه مشکالت بیندازید گردن عوامل خارجی و راحت لذتش 
را ببرید. هرچند انصافا این نکته اول باید به ذهن مهدی تاج می رسید، اما اینجا رفیق قدیمی روی 

دست او بلند شد. آفرین آقای ساکت!

قیمت VAR برای ورود به فوتبال ایران 
بعد از پدید آمدن تکنولوژی VAR، فدراسیون فوتبال وعده داد که به زودی آن را وارد ایران خواهد کرد 
و حتی گام هایی نیز در مسیر بومی سازی آن برداشته شد که مورد تایید فیفا قرار نگرفت. برگزاری 
کالس های آموزشی کمک داور ویدئویی در ایران و ســفر کولینا به تهران حکایت از این داشت که 
فدراسیون فوتبال برای خالص شدن از اشــتباهات داوری و هم چنین انتقادات تیم ها و رسانه ها 
می خواهد این تکنولوژی را وارد کند؛ اما باال رفتن قیمت ارز و بلوکه شدن دالرهای فدراسیون فوتبال 
نزد فیفا از سوی خزانه داری آمریکا این پروژه را متوقف کرده است. خیلی از باشگاه ها به طور جدی 
خواهان ورود این تکنولوژی به ایران هستند و درباره آن صحبت می کنند اما به نظر می رسد ورود 
این تکنولوژی به ایران باید از سوی اعضای هیئت رییسه فدراسیون فوتبال مصوب و هزینه های آن 
تامین شود؛ شاید هم اندیشی با باشگاه گره کور ورود VAR را به ایران باز کند. تیم های لیگ برتر از 
۲0 تا باالی ۱00 میلیارد تومان در فصل هزینه می کنند و تامین هزینه 3 میلیارد تومانی این تکنولوژی 

به نظر می رسد از سوی باشگاه ها دست کم تیم های مدعی قهرمانی کار خیلی سختی نباشد. 

بازی معوقه هفته هشتم رقابت های لیگ برتر؛

هیجان و حساسیت به وقت شهرآورد94

نودو چهارمین شهرآورد پایتخت در حالی   سمیه مصور
عصر امروز  برگزار می شــود که تیم های 
استقالل و پرســپولیس در شــرایطی متفاوت پای به این میدان می 
گذارند. آبی ها پس از مدت ها به صدرنشینی لیگ رسیده اند و قرمزها 

پس از مدت ها از صدرنشینی از روزهای خوب شان فاصله گرفته اند.
پرسپولیس پس از فروکش کردن هیجان های فینال آسیا و از دست 
دادن بشار رسن در لیگ برتر موفق به کسب پیروزی نشده است. نتایج 
به دســت آمده کمی هواداران قرمز را نگران بازی پیش رو کرده، ولی 
آمار و نمرات تیمی پرسپولیس، تفاوت چشمگیری را با رقیب سنتی 
نشان نمی دهد. در واقع یحیی گل محمدی و کادرش با توجه به کمبود 
عناصر تهاجمی در ترکیب تیم شــان، ناگزیر تصمیم به تغییر آرایش و 

سبک بازی آشنای این سال های پرسپولیس گرفته اند. 
 در آن سوی میدان آبی پوشان پایتخت که با پیروزی هفته گذشته بر 
صدر جدول تکیه زده اند به دنبال تداوم صدرنشــینی هستند تا خود 
را به عنوان مدعی اصلی قهرمانی در این دوره از رقابت های لیگ برتر 
معرفی کنند. محمود فکری برای اولین بار به عنوان ســرمربی مقابل 
ســرخ پوشــان پایتخت قرار می گیرد؛ اما یحیی گل محمدی تجربه 
حضور درشهرآورد به عنوان ســرمربی پرســپولیس را نیز در کارنامه 

دارد. گل محمدی در نیم فصل لیگ نوزدهم به جای گابریل کالدرون، 
سرمربی پرسپولیس شــد و خیلی زود به اســتقالل فرهاد مجیدی 
رسید. تیم او در آن مسابقه دوبار عقب افتاد اما با گل های علی علیپور 
و بشار رسن از باخت نجات یافت و اگر خوش شانس بود می توانست 

با شوت استثنایی آنتونی استوکس به پیروزی هم برسد.
در شــهرآورد جام حذفی اما اوضاع متفاوت شــد. این بار تیم یحیی 
گل محمــدی بود که تــا آســتانه پیروزی پیــش رفت و تــا دقیقه 
نود نیــز از حریف آبی پــوش پیش بــود، گل علی علیپــور در دقیقه 
8۹ تیم یحیــی را ۲-۱ پیــش انداخت ولــی یک ســانتر و ناکامی 
رادوشــویچ در خروج ســبب شــد تا محمد دانشــگر گل تساوی را 
 بزند ســپس در ضربات پنالتی هم آبی ها موفق تــر عمل کردند و به 

برتری رسیدند.
حاال در چهارمین تجربه بازی با استقالل، گل محمدی امیدوار است تا 
با کسب یک پیروزی شــیرین تیمش را به سمت صدر جدول هدایت 
کند. پیروزی برابر اســتقالل در صورتی که با برد مقابل گل گهر و مس 
رفسنجان همراه شود، پرسپولیس را دوباره به صدر جدول می رساند 
و همچنین انتقادات از سرمربی قرمزها را به شدت کاهش می دهد.

یحیی نیز به خوبی بر اهمیت دربی واقف اســت و تردیدی نیست که 

تالش ویژه ای برای کسب پیروزی خواهد داشت.
یکی از موضوعات مهم در  شهرآوردهای پایتخت  این است که تجربه 
بازیکنان حرف اول را می زند؛ اما در بین ســتاره های استقالل رشید 
مظاهری، محمدحسین مرادمند، ســبحان خاقانی، احمد موسوی، 
بابک مرادی، ســجاد آقایی، مهــدی مهدی پور، متیــن کریم زاده و 
فردین رابط ۹ بازیکنی محســوب می شــوند که تاکنون در مصاف با 
پرسپولیس به میدان نرفتند. از این جمع خاقانی به دلیل مصدومیت 
احتماال قادر به همراهی تیمش مقابل پرسپولیس نیست ولی سایر 
بازیکنان این شــانس را دارند که اولین حضورشــان در شــهرآورد را 
تجربه کنند. در آن سو نیز تعدادی از بازیکنان پرسپولیس برای اولین 
بار مقابل اســتقالل قرار می گیرند. حامد لک، سعید آقایی، احسان 
پهلوان، میالد ســرلک، آرمــان رمضانی، مهدی مهــدی خانی و علی 
 شــجاعی ، بازیکنانی هســتند که برای اولین بار مقابل اســتقالل به 

میدان می روند.
 دیدار استقالل و پرسپولیس  امروز ساعت ۱۶:3۵ در ورزشگاه آزادی 
تهران برگزار می شــود و قضاوت این دیدار را رضا کرمانشاهی بر عهده 
دارد و آرمان اســعدی و تورج عیــوض محمــدی او در این قضاوت 

همراهی می کنند.

دونده ملی پوش ۴00 متر با مانع ایران در خصوص 
شرایط آمادگی اش اظهار داشــت: از شانزدهم آذر 
ماه تاکنون در اردوی کیش به همراه مربی ام حضور 
دارم و خوشــبختانه از نظر آمادگی بدنی هم کم کم 
به فرم خوبی کــه مدنظر خودم و مربی ام اســت، 
رســیده ام. شــرایط اردوی کیش مطلوب است و 
امیدوارم که بتوانم در مسابقات آتی بهترین نتیجه 
را بگیرم. مهدی پیرجهان افزود: از هاشــم صیامی 
رییس فدراســیون دوومیدانی و همچنین حسین 
رحمتی کمال تشــکر و قدردانــی را دارم که تدارک 
ایــن اردو را دیدنــد. در این مدت هــم کمک های 
خوبی از ســمت آنها برای من فراهم شــده است. 
امیدوارم بتوانم جواب حســن نیــت و اعتماد آنها 
را با رکوردهایی کــه مدنظرم اســت، بدهم.دونده 

ملی پوش کشــورمان با اشــاره به اینکه در جایگاه 
نهم رده بندی جهانی حضور دارد صحبت های خود 
را اینطور ادامه داد: خوشبختانه در آخرین رده بندی 
سال ۲0۲0 توانســتم جایگاه نهم ۴00 متر با مانع را 
به خودم اختصاص دهم و تالش می کنم این رده 
را حفظ و حتی آن را ارتقا هم دهم.پیرجهان درباره 
برنامه خود برای المپیک گفت: همیشــه گفته ام 
نمی خواهم در المپیک تنها شرکت  کننده باشم، بلکه 
هدف اصلی ام فراتر از مرحله مقدماتی یعنی حضور 
در فینال المپیک است. تمام فکر م این شده تا در 
آنجا بهترین عملکردم را رقم بزنم. ان شاءا... بتوانم 
بهترین نتیجــه را بگیرم.عضو تیم ملی دوومیدانی 
در خصوص حضورش در مسابقات ورلدچلنچ اظهار 
داشت: با توجه به رتبه خوبی که در جهان دارم این 

شانس را دارم تا در رقابت های ورلدچلنچ و دایموند 
لیگ شــرکت کنم. تورهای قاره ای امســال در سه 
ســطح طالیی، نقــره ای و برنزی برگزار می شــود 
که امیدوارم با شــرکت در این مســابقات عملکرد 
خوبی از خودم نشــان دهم. در حــال حاضر چون 
برای مدتی از مســابقات برون مــرزی دور بوده ام 
واقعا  تشــنه رقابت هستم و برای شــروع دوباره 
آن از جمله قهرمانی آســیا لحظه شماری می کنم. 
امیدوارم محدودیت های کرونایی باعث نشــود به 

این رقابت ها لطمه ای وارد شود .

دونده ملی پوش ۴00 متر با مانع ایران:

تشنه رقابت هستم

خبر روز

چرا PSG قادر به جذب »مسی« نیست؟
لیونل مســی هنوز تصمیم به تمدید قرارداد با بارســلونا نگرفته و همین حاال نیز می تواند قانونا 
با دیگر باشگاه ها مذاکره کرده و به توافق دســت یابد. اما به نظر می رسد لیونل مسی در انتظار 
مشخص شــدن نتیجه انتخابات ریاست باشگاه بارســلونا بوده و قصد دارد بعد از این ماجرا در 
مورد آینده تصمیم بگیرد. از پاری ســن ژرمن به عنوان یکی از مقاصد احتمالی لیونل مسی نام 
برده شده است؛ اما شبکه اسکای اســپورتس مدعی شــد قانون »فرپلی مالی« کار پاری سن 
ژرمن برای جذب لیونل مسی را دشــوار خواهد ساخت. با شیوع ویروس کرونا، پی اس جی نیز 
مانند دیگر باشــگاه ها دچار مشکالت مالی فراوانی شــده و جذب لیونل مسی در این موقعیت 
کار آسانی نیست.به نظر می رسد لیونل مسی در باشــگاه جدید خود ساالنه خواهان دریافت ۶0 
میلیون یورو دستمزد است. نیمار نیز 30 میلیون حقوق می گیرد و کیلیان امباپه در صورت تمدید 
قرارداد خواهان رقمی مشابه نیمار است. جمع دستمزد فقط این سه بازیکن ۱۵0 میلیون یورو در 
سال می شود که رقم هنگفتی اســت. همچنین جذب این همه بازیکن گران قیمت ممکن است 
باعث حساســیت یوفا و بروز محرومیت های برای باشگاه پاری ســن ژرمن شود. بدین ترتیب 
جذب لیونل مسی در این شرایط برای باشگاه فرانسوی مقدور نخواهد بود و بعید است پاری سن 
ژرمن مقصد بعدی این ستاره آرژانتینی لقب گیرد. از منچسترســیتی نیز به عنوان یکی دیگر از 

مشتری های لیونل مسی نام برده شده است.

تکلیف آینده »سرخیو راموس« مشخص شد
هنوز پروسه تمدید قرارداد ســرخیو راموس با رئال مادرید نهایی نشده و مشخص نیست آینده 
این کاپیتان باتجربه و متعصب در چه تیمی رقم خواهد خورد. به نظر می رســد سرخیو راموس 
خواهان تمدید دو ســاله قرارداد خود است و همچنین بحث دســتمزد نیز از دیگر موارد اختالف 
بین او و مدیریت باشگاه بوده است. اما فابریتزیو رومانو، خبرنگار مشهور ایتالیایی معتقد است 
در نهایت مشــکالت بین طرفین حل شــده و ســرخیو راموس در مادرید ماندنی خواهد شد. او 
عاشق رئال مادرید بوده و می خواهد هنگام اتمام پروژه بازســازی برنابئو، به عنوان کاپیتان در 
این اســتادیوم بازی کرده و تیمش را رهبری کند.به همین دلیل ممکن اســت در نهایت سرخیو 
راموس از مواضع خود  کوتاه آمده و با رئال مادرید قرارداد خود را تمدید کند. این موضوع در مورد 
لوکا مودریچ نیز صدق مــی کرد و او نیز خواهان تمدید دو ســاله بود؛ اما ســتاره کروات متوجه 
شرایط شــده و در نهایت رضایت داد با یک ســال قرارداد خود را تمدید کند. در نهایت بعید است 
سرخیو راموس در تابســتان پیش رو از رئال مادرید جدا شــود و او در نهایت در برنابئو ماندنی 
خواهد شد. از پاری سن ژرمن و منچستریونایتد به عنوان جدی ترین مشتریان سرخیو راموس 
 نام برده شده، اما عالقه او به رئال مادرید در نهایت باعث می شود این بازیکن با فلورنتینو پرز به 

توافق برسد.

تغییر قوانین فیفا برای جام جهانی باشگاه ها
فدراسیون جهانی فوتبال )فیفا( در شانزدهمین دوره رقابت های جام باشگاه های جهان یک طرح 
آزمایشی پزشکی را در این مســابقات امتحان خواهد کرد.عالوه بر آنکه هفت تیم شرکت کننده 
در این رقابت ها قادر خواهند بود در هر بازی پنج تعویض در ترکیب خود داشــته باشــند، به آنها 
اجازه داده می شــود که اگر بازیکنی در طول دیدار مشکوک به آســیب دیدگی از ناحیه سر باشد، 
بازیکن مذکور را بالفاصله تعویض کنند، بدون اینکه آن تغییر در ترکیب، در جمع پنج تعویض تیم 
مذکور جای گیرد.به عبارتی تیم های شــرکت کننده در جام باشــگاه های جهان در هر دیدار این 
رقابت ها اجازه ۱+۵ تغییر در ترکیب خود خواهند داشت. ششمین بازیکن ذخیره در صورتی اجازه 
 حضور در زمین خواهد داشــت که یکی از پنج تغییر در رابطه با آسیب دیدگی )مشکوک( از ناحیه 

سر باشد.

فوتبال جهان

دروازه بان نفت مسجد سلیمان:

باشگاه پولم را نداد و با 
آینده ام بازی کرد

دروازه بان تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان 
که در ایــن فصل نمایش خوبی داشــته و 
حاال به خاطر بدهی اش به باشــگاه سایپا 
محروم شــده، اظهار کرد: من به باشــگاه 
سایپا بدهی داشــتم و با اینکه این باشگاه 
من را نخواست مجبور شــدم پول رضایت 
نامه بدهم، که مبلغ ۴00 میلیون تومان بود. 
از این مبلغ۲00 میلیون تومان را نقد  دادم و 
قرار شد برای مابقی پول چک  بدهم. یک 
چک  شــخصی دادم که برگشــت خورد و 
بعد از آن قضیه قرار شد که به  باشگاه نفت 
مســجد ســلیمان بروم و با توجه به اینکه 
مبلغ قــراردادم 3۵0 میلیــون تومان بود، 
می خواســتم که ۵0 میلیــون تومان هم از 
جیب به سایپا  بدهم که باشگاه نفت پولم را 
فصل گذشته نداد. احمد گوهری ادامه داد: 
این موضوع به خاطر وجود برخی از مدیرانی 
است که می خواستند به تیم نفت مسجد 
ســلیمان ضربه بزنند. وی سپس با اشاره 
به تیم نفت مسجد سلیمان و شرایط مردم 
در این شهر بیان کرد: شهر مسجدسلیمان 
یک زمان شــهر اولین ها بود؛ اما االن کل 
دلخوشــی مردم اینجا فقط همین فوتبال 
اســت. چطور برخی دل شان می آید مردم 
مسجد سلیمان را که همه چیزشان همین 
فوتبال اســت را ناراحت کنند؟گوهری در 
پایان افزود : باشگاه نفت مسجدسلیمان 
با پرداخت نکردن پول  به نوعی با آینده ام  
بازی کرد و باعث شد که من محروم شوم. 
االن چه کسی جوابگو است؟ اما در این بین 
و با تمام گله هایی که دارم جا دارد از آقای 
سلیمانی تشکر کنم چون اگر او نبود نفتی 
هم نبود.سلیمانی مدام در تالش است که 
مشــکالت تیم را حل کند و مشکل کمیته 
انضباطی من را هم او حل کرد. در آن زمان 
هم فکر می کنم سمتی در باشگاه نداشت 
و برایــش جایگزین انتخاب کــرده بودند، 
اما تمام کارهــای من را آقای ســلیمانی 

انجام داد.

محمود فکری برای اولین بار به عنوان سرمربی مقابل 
سرخ پوشان پایتخت قرار می گیرد؛ اما یحیی گل 
محمدی تجربه حضور درشهرآورد به عنوان سرمربی 

پرسپولیس را نیز در کارنامه دارد

در حاشیه

وز عکس ر

ارتش بنا، هر روز 
آماده تر از دیروز

بنا و دســتیارانش با سخت گیری 
خاصــی روی تمرینــات تیم ملی 
کشتی فرنگی نظارت دارند و همین 
باعث می شــود فرنگــی کارانی که 
به دنبال تصاحــب دوبنده تیم ملی 
هســتند و این روزها لباس هایی 
شبیه به لباس ارتشی بر تن دارند، 
هر روز آماده تر از دیروز روی تشک 

حاضر شوند.
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مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان خبر داد:

 احداث واحد تصفیه شیرابه پسماند شهری
 با جذب سرمایه گذار بخش خصوصی

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان اظهار کرد: احداث واحد تصفیه شیرابه با 
ظرفیت ۱۵ مترمکعب در روز یکی از پروژه های مهم ســازمان مدیریت پسماند است که به منظور 
جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی ناشی از جریان شیرابه پسماند در فرآیند پردازش پسماند 
شهری با مشارکت بخش خصوصی اجرایی خواهد شد.رحیم محمدی با اشاره به تمدید فراخوان 
شناسایی و جذب متقاضیان ســرمایه گذاری و بهره برداری از پروژه طراحی، احداث، راه اندازی و 
بهره برداری واحد تصفیه شیرابه پســماند شــهری، تصریح کرد: امکان بازدید از خطوط پردازش 
برای پیشنهاد دهندگان شامل اشــخاص حقیقی و حقوقی دارای دانش، فن آوری، تجربه کاری و 
عالقه مند به سرمایه گذاری فراهم خواهد بود و سازمان مدیریت پسماند آماده ارائه هرگونه اطالعات 
تکمیلی است.مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان ادامه داد: پیشنهادهای ارائه 
شده باید به صورت کامل و شفاف و منطبق بر خواسته های بیان شده در اسناد دریافتی و ارائه مدل 
کسب کار مالی باشد و متقاضیانی در بخش ارزیابی مورد تایید قرار خواهند گرفت که عالوه بر سابقه 
کاری مرتبط، قادر به ارائه مدارک معتبر مبنی بر داشــتن صالحیت فنی، مالی و مدیریتی باشند.

وی گفت: تهیه اسناد فراخوان از طریق وبسایت سازمان به نشــانی www.ipoim.ir امکان پذیر 
است و عالقه مندان به مشارکت می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری اصفهان مراجعه کرده یا با شماره ۰۳۱۳۵۳۱۴۷۵۷ داخلی های ۱۳۵، ۱۵۴، ۱۵۲ تماس 
بگیرند.محمدی، مهلت شرکت در این فراخوان برای سرمایه گذاران را تا دوم بهمن ماه سال جاری 
اعالم کرد و گفت: به درخواســت هایی که از طریق دیگر یا پس از مهلت مقرر ارائه شوند ترتیب اثر 

داده نخواهد شد.

مدیر برنامه ریزی و بودجه شهرداری:

 امکان مشاهده سند برنامه راهبردی اصفهان
 1405 فراهم شد

مدیر برنامه ریزی و بودجه شهرداری اصفهان با اشاره به پایش و رصد برنامه اصفهان ۱۴۰۵، اظهار 
کرد: برنامه اصفهان ۱۴۰۵ نخستین برنامه شهرداری است که شاخص های آن در تمامی مراحل از 
سطح چشم انداز اهداف کالن تا سطح عملیات مشخص شده است، این شاخص ها در دوره های 
زمانی حداکثر یک ســاله پایش می شــود و چنانچه اهداف مورد نظر تحقق نیافته باشــد، علت 
)هدف گذاری اشــتباه یا کم کاری در اجرا( بررسی می شود.ســعید ابراهیمی با بیان اینکه برنامه 
اصفهان ۱۴۰۵ محصول کار مشارکتی و فکری است، تصریح کرد: شهروندان و متخصصان می توانند 
با مراجعه به ســایت اینترنتی esfahan.ir.۱۴۰۵ نظرات و انتقادات خــود را اعالم کنند.مدیر 
برنامه ریزی و بودجه شهرداری اصفهان تاکید کرد: تالش شــهرداری تحقق شعار برنامه اصفهان 
۱۴۰۵ »شهری زیست پذیر و رقابت پذیر« )زیســت پذیری نگاه به زندگی مردم و رقابت پذیر نگاه 
به کسب کار شهروندان( اســت.وی ادامه داد: توسعه گردشــگری، کاهش آلودگی هوا و افزایش 
بهره وری مهم تریــن محورهای برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰۵ اســت.ابراهیمی بــا بیان اینکه در 
برنامه راهبردی »اصفهان ۱۴۰۵« بالغ بر ۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد منابع برای پنج ســاله آینده 
شهر انجام شــده که می تواند در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان اثرگذار باشــد، اظهار کرد: منابع 
در دو بخش طرح و پروژه تعریف می شــود کــه یک بخش طرح و پروژه های جاری و مســتمر و 
بخش دیگر طرح های راهبردی و پروژه هایی اســت که می تواند باعث ایجاد تحوالت بنیادین در 
شهر شود.ششمین برنامه راهبردی شــهر با عنوان »اصفهان ۱۴۰۵« برای سال های ۱۴۰۰ تا پایان 
 سال ۱۴۰۴ در دو سطح راهبردی و عملیاتی و بر اســاس دو رویکرد هدف سو و مشکل سو تدوین

 شده است.

شهردار اصفهان:

پیشرفت پروژه های بزرگ عمرانی نتیجه تعامل شورای شهر و شهرداری است

شــهردار اصفهان  در یکصد و پنجاه و پنجمین جلســه علنی شورای 
اسالمی شــهر اصفهان، اظهار کرد: عالوه بر اجرای پروژه های سنگین 
در شهر، پروژه های کوچک نیز در کوچه پس کوچه های شهر از جمله 
محله احمدیه و بابا رکن الدین در حال اجراست.قدرت ا... نوروزی با 
اشــاره به افتتاح پروژه های مجموعه تخت فوالد در منطقه ۶ اصفهان 
خاطرنشــان کــرد: ۴۰ درصد پروژه هــای عمرانی شــهر در منطقه ۶ 
شــهرداری در حال انجام اســت که حجم باالیی از پروژه های شهر را 
شــامل می شود.شــهردار اصفهان با تقدیــر از فعالیت های معاونت 
عمران شــهرداری در اجرای پروژه های متعدد عمرانی شهر، تصریح 
کرد: معاون عمران شهردار ۲۸ سال در شــهرداری خدمت کرده، ۲۵ 
ســال مدیر بوده و با چند شــهردار فعالیت داشته اســت، اما در این 
دوره دو دستی شمشیر زده اســت.نوروزی با تقدیر از اعضای شورای 
اسالمی شــهر و همکاری خوب آنها با حوزه عمرانی شهر، افزود: اگر 
امروز حوزه عمرانی پروژه های بزرگی را پیش برده و پروژه های ناتمام 
را تکمیل کرده، از همکاری و تعامل خوب این شورا و مدیریت شهری 

حکایت دارد.

یک هزار و 72 میلیارد تومان پروژه شاخص عمرانی در شهر فعال است
معاون عمران شهری شــهردار اصفهان  نیز در این جلسه اظهار کرد: در 
مقایسه عملکرد امسال شهرداری اصفهان با ۱۴ سال قبل باید انصاف 
رعایت شود، شرایط کشور، تحریم ها، شــیوع کرونا، افزایش ناگهانی 
قیمت ها و ثبات نداشتن آن از جمله مشکالتی است که به ویژه در این 
دوره مدیریت شهری با آن روبه رو بودیم، اما به رغم این مسائل انجام 
اقدامات عمرانی در شهر به نحو احســن پیش رفته است.ایرج مظفر 
با بیان اینکه نظارت ها بر فعالیت های شــهرداری در این دوره به خوبی 
تشدید شده اســت، افزود: در تمام دوره های مدیریت شهری دغدغه 
کاری وجود داشته است، از سال ۸۶ تاکنون با رونمایی از سامانه آمار 
و اطالعات ســازمان عمران، تمام قراردادهای منعقد شده و گزارش ها 

بارگذاری شده و قابل رصد است.
معاون عمران شهری شــهردار اصفهان گزارشی از فعالیت های شده از 
ابتدای دی ماه سال ۹۶ تا ابتدای دی ماه سال جاری ارائه داد و گفت: 
از دی ماه سال ۹۶ تا دی ماه ســال ۹۷ از مجموع ۱۰۶ قرارداد معاونت 
عمران، ۲۱ درصد مناقصه عمومی و ۳۱ درصد ترک مناقصه بوده است.

مظفر تصریح کرد: از ابتدای دی ماه سال ۹۷ تا ابتدای دی ماه سال ۹۸ 
تعداد ۱۷۷ قرارداد در معاونت عمران وجود داشته که ۴۷ درصد مناقصه 
عمومی و ۱۷ درصد ترک مناقصه و ۳۶ درصد سازمان های وابسته بوده 
است؛ همچنین از ابتدای دی ماه ســال ۹۸ تا ابتدای دی ماه سال ۹۹ 
تعداد ۲۱۱ قرارداد شــامل ۵۱ درصد مناقصه عمومــی، ۱۶ درصد ترک 

مناقصه و ۳۴ درصد سازمان های وابسته بوده است.
وی با اشاره به تعداد پروژه های عمرانی شهر، گفت: از سال ۹۶ تا سال 
۹۷ تعداد ۹۳ میلیــارد و ۲۰۰ میلیون تومان قــرارداد فقط در معاونت 
عمران منعقد شده که این آمار در سال ۹۸ با رشد چشمگیری به ۵۲۲ 
 میلیارد تومان و در ســال ۹۹ به ۶۰۳ میلیارد تومان قــرارداد افزایش

 یافته است.
معاون عمران شهری شهرداری اصفهان با بیان اینکه کل قراردادهایی 
که طی سه ســال اخیر منعقد شــده یک هزار و ۲۲۰ مورد بوده است، 
افزود: در بخش پروژه های فعال یعنی پروژه هایی که قرارداد آنها بسته 
شده، اما هنوز تحویل موقت نشده اســت از مهر ۹۶ تاکنون یک هزار و 
۷۰۵ قرارداد معادل یک هزار و ۳۸۲ میلیارد تومان در معاونت عمران و 

مناطق منعقد شده است.
مظفر تصریح کرد: از مهر ۹۶ تاکنون قراردادهای تحویل شده یک هزار 
و ۲۱۶ مورد معادل ۳۵۶ میلیارد تومان بوده است.وی با بیان اینکه در 
حال حاضر یک هزار و ۹۵ میلیارد قرارداد فعال در شهرداری وجود دارد، 
تصریح کرد: قراردادهای تحویل شده از مهر ۹۶ تاکنون یک هزار و ۵۵۸ 

مورد معادل ۶۷۲ میلیارد تومان بوده است.
معاون عمران شهری شهردار اصفهان با اشــاره به مقایسه پروژه های 
فعال بر اســاس نوع پــروژه تاکید کرد: آســفالت معابــر، راه اندازی 
آسانســور، احداث پارکینگ و تقاطع بخش عمده ایــن پروژه ها بوده 
است.مظفر با اشاره به روند پروژه مرکز همایش های بین المللی اصفهان 
گفت: در این پروژه ۲۵ قرارداد معادل ۳۰۶ میلیارد تومان منعقد شده 
است؛ مجموع کل قراردادهای منعقد شــده در مرکز همایش ها تعداد 
۷۷ قرارداد با ۶۲۳ میلیارد تومان بوده اســت.وی با بیان اینکه تاکنون 
در مرکز همایش ها ۴۱ قرارداد معادل ۲۳۷ میلیارد تومان تحویل شده 
است، گفت: تعداد قراردادهای آسفالت معابر و تعمیرات و نگهداری از 
سایر موارد بیشتر بوده است؛ از مجموع قراردادهای منعقد شده مناطق، 
منطقه شــش با اختالف زیاد به ویژه در سال جاری از بیشترین تعداد 
قرارداد برخوردار اســت.وی گفت: تعداد اجرای پروژه های تاسیسات 
زیربنایی از جمله پروژه های خطوط انتقال آب و تصفیه پساب به منظور 

تامین نیاز آبی جهت آبیاری فضای سبز شهری قابل توجه بوده است.

معاون شهرســازی و معمــاری شــهردار اصفهان 
از برگــزاری کارگاه رقابتی »طراحــی فضایی برای 
ماندن« با حضور بیش از ۶۰ نفر در ۲۳ گروه رقابتی 
خبر داد و گفــت: این رویداد یک کارگاه آموزشــی 
مسابقه ای بود که در فضای تعاملی و رقابتی برگزار 
شد.ســید احمد حســینی نیا اظهار کــرد: »هنر و 
گرافیک شهری«  یکی از ابزارهای موثر در کاهش 
نابســامانی های بصری و منظر شهری نامطلوب و 
افزایش حس تعلق شــهروندان است که می تواند 
در پایداری اجتماعی، افزایش غنای حس دیداری 
در جهت ســرزندگی و حضورپذیــری در فضاهای 

شهری موثر باشد؛ از این رو کارگاه رقابتی »طراحی 
فضایی برای ماندن« از سوی شهرداری اصفهان با 
محوریت منطقه ۱۳، سازمان نوسازی و بهسازی و 
همچنین معاونت شهرسازی و معماری و همکاری 
دفتر بازآفرینی قائمیه برگزار شد.وی با بیان اینکه 
این رویداد یک کارگاه آموزشی مسابقه ای بود که در 
یک فضای تعاملی و رقابتی برگزار شد، تصریح کرد: 
در این راستا جلب مشارکت هنرمندان داوطلب به 
منظور از بین بردن بخشی از مشکالت منظر شهری، 
تقویت مشارکت مردم و ایجاد آگاهی در نقش آنان 
در تغییر وضعیت کنونی محله انجام شــده است.
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان ادامه 
داد: کارگاه رقابتی»طراحــی فضایی برای ماندن« 
بــا همراهی جمعــی از صاحب نظــران معماری و 
شهرسازی به عنوان مشاوران و داوران برگزار شد که 
در برنامه ریزی های اولیه هماهنگی های الزم جهت 

حضور »دکتر حبیبی« به عنوان داور انجام پذیرفته 
بود که به علت فوت این اندیشــمند بزرگ فرصت 
بهره مندی از وی در این کارگاه رقابتی از دست رفت.

وی با بیــان اینکــه داوران این کارگاه اســاتیدی 
همچون »ایــزدی، قانعی و حســینی نیا« بودند، 
گفت: محدوده طراحی بدنــه کارخانه لوله به طول 
۴۸۴ متر و ارتفاع دو و نیم متر بوده که در راســتای 
بلوار قائمیه قرار گرفته است.حسینی نیا با اشاره به 
اهداف برگزاری کارگاه رقابتی طراحی فضایی برای 
ماندن، اظهار کرد: اهداف برگزاری این کارگاه ارتقا و 
بهبود فضاهای عمومی محله قائمیه و ارتقای سطح 
مشــارکت اجتماعی، بهره گیری از تاثیر مســتقیم 
کیفیت محیط شهری بر روابط اجتماعی شهروندان 
در ســطح محله، افزایــش حس تعلــق و امنیت 
محیطی شهروندان و وسعت بخشی به تجربه زیبا 

شناختی شهروندان بوده است.

برگزاری کارگاه رقابتی »طراحی فضایی برای ماندن« در اصفهان

در وبینار محور تاریخی اصفهان بررسی شد؛ بیم و امید خصوصی سازی اماکن 
تاریخی اصفهان

  تیشه بر تن تاریخ
 نشســت بررســی وضعیت محور تاریخــی و میــراث فرهنگی منطقه ســه شــهرداری اصفهان و 
خصوصی سازی اماکن تاریخی به میزبانی مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای 
اسالمی و با حضور مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دســتی استان اصفهان، مسئوالن 
دانشگاه هنر، شهردار منطقه سه اصفهان، دیگر نمایندگان مجلس و تعدادی از معماران برجسته برگزار 
شد.نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی با اشاره به نظارت میدانی خود و دیگر نمایندگان 
مجلس از وضعیت بافت تاریخی منطقه سه اظهار داشت: متاسفانه خانه های تاریخی در حال تخریب و 
بالتکلیف در این منطقه منجر به از بین رفتن ابتدایی ترین حقوق شهروندان این منطقه از جمله وضعیت 
بهداشتی، رفاهی، امنیتی و فرهنگی شده است.مهدی طغیانی با اشاره به اهمیت میراث فاخر اصفهان 
افزود: نباید نحوه برخورد سازمان ها با این میراث فاخر به گونه ای باشد که نارضایتی فراوان مردم را به 
همراه داشته باشد.وی با اشاره به وضعیت نامناسب اقتصادی دولت و کسری بودجه گفت: شایسته 
نیست با وجود آمادگی بخش خصوصی در امر سرمایه گذاری معطل دولت ماند تا شاهد تخریب یکی 
پس از دیگری این آثار باشیم.طغیانی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به وضعیت بودجه 
میراث فرهنگی اصفهان، نیروی انسانی و دیگر امکانات این اداره کل افزود: متاسفانه وجود آثار تاریخی و 
تمدن ساز متعدد در اصفهان با بودجه و نیروی انسانی این سازمان هیچ تناسبی ندارد و در تالش هستیم 

تا با همکاری دیگر نمایندگان زمینه توجه بیشتر این وزارتخانه به آثار تاریخی اصفهان را فراهم کنیم.

تخریب خانه های تاریخی دلخراش است
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی، در این نشست اظهار داشت: خانه هایی که هر کدام 
گنجینه ای برای اصفهان هستند در حال تخریب بوده و این موضوع دلخراش است؛ اگر بخواهیم در کوتاه 
مدت مشکالت را حل کنیم باید راه ورود بخش خصوصی را باز کنیم.امیرحسین بانکی پور تصریح کرد: 
دید بخش خصوصی به میراث نسبت به گذشته متفاوت شده است و بسیاری از این افراد نگاه هویتی 
به اماکن تاریخی دارند و دید صرفا اقتصادی به میراث فرهنگی در آنها وجود ندارد.وی گفت: این حس 

مثبت در حال حاضر به اماکن تاریخی است و باید به این حس مثبت میدان داده شود .

حمایت مردمی، پشتوانه میراث فرهنگی اصفهان
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان نیز در ادامه این نشست گفت: بحث 
در حوزه میراث فرهنگی بسیار گسترده است و توقعات باال و بحقی از این حوزه وجود دارد؛ حامیان میراث 
فرهنگی نسبت به گذشته بیشتر شده اند و این پشــتوانه اصلی میراث فرهنگی است.فریدون الهیاری 
افزود: اگر در گذشته تنها چند نفر در استان و کشور حامی میراث فرهنگی بودند در حال حاضر با یک اتفاق، 
چشم همه به میراث فرهنگی است و این حوزه حامیان بسیار زیادی دارد، با این وجود که مسائل نسبت 

به گذشته کاهش یافته اما دغدغه ها افزایش داشته و باید به باقی مانده ها بیش از پیش توجه شود.

بضاعت حفاظت از میراث فرهنگی را نداریم
وی با اشــاره به بودجه کم حوزه میراث فرهنگی تصریح کرد: با این امکانات امکان حفاظت بیشتر از 
میراث فرهنگی نیست و انتظار می رود مجلس از حوزه میراث فرهنگی حمایت بیشتری کند؛ اصفهان دو 
هزار اثر تاریخی ثبت ملی و هفت اثر ثبت جهانی دارد و باید بضاعتی متناسب با این ظرفیت وجود داشته 
باشد که از این اماکن حفاظت کرد.مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان 
با بیان اینکه در حال حاضر نیرو و بودجه خوبی برای حفاظت از اماکن تاریخی وجود ندارد، اضافه کرد: 
سازمان میراث فرهنگی باید در همه اماکن نیرو داشته باشد ولی با این تعداد نیروهای حفاظت میراث 

فرهنگی که حدود ۷۰ نفر در استان است، حفاظت کامل انجام نمی شود .

با مسئولان

خبر ویژهگزارش

برگزاری دوره آموزشی تهیه 
ازبیلت لوله گذاری فضای 

GIS سبز در نرم افزار
مدیر عامل ســازمان پارک ها و فضای ســبز 
شــهرداری اصفهان گفت: برای نخستین بار 
دوره آموزشی »تهیه ازبیلت لوله گذاری فضای 
ســبز در نرم افزار GIS « به زودی در اصفهان 
برگزار می شود.فروغ مرتضایی نژاد اظهار کرد: 
با توجه به شــرایط کرونایی و لزوم برگزاری 
آموزش برای کارشناســان، دوره های متعدد 
مجازی پیش بینی شــده است.وی افزود: از 
جمله دوره های برگزار شده، دستورالعمل های 
باغبانی و گیاه پزشــکی، آشــنایی با ســموم 
جدید و کم خطر شیمیایی و ترکیبات گیاهی 
جایگزیــن آن، دوره بعدی مبــارزه و کنترل 
علف های عــرز فضای ســبز، دوره قــرارداد 
نگهداری فضای ســبز نســخه جدید و دوره 
تعالی سازمانی بوده است.مدیر عامل سازمان 
پارک ها و فضای ســبز شــهرداری اصفهان 
با اشــاره به برگزاری دو وبینار بــا هماهنگی 
دانشــگاه شیراز و ســازمان ســیما و منظر و 
فضای سبز شــیراز در ســطح ملی، تصریح 
کرد: نخســتین وبینــار با عنــوان »مدیریت 
پایدار فضای سبز شهری« بود که بیش از ۲۰۰ 
نفر مخاطب داشــت.وی با بیان اینکه وبینار 
آموزشی »امانت سبز« نیز با همکاری سازمان 
سیما و منظر شــهری شــیراز و با هماهنگی 
دانشگاه شیراز برگزار شــد، ادامه داد: برخی 
دوره های آموزشی دیگر با موضوعاتی همچون 
آشــنایی با گونه های مقاوم به کم آبی، اصول 
هرس و تربیت گیاهان، دوره مدیریت و اصالح 
خاک در فضای سبز، دوره آشنایی با گیاهان 
پوششی و زینتی پیش بینی شــده و تا چند 
روز آینده برگزار می شود.مرتضایی نژاد با بیان 
اینکه برای نخســتین بار دوره آموزشی »تهیه 
ازبیلت)نقشــه های ســازه ای( لوله گذاری 
فضای ســبز در نرم افزار GIS « به زودی در 
اصفهان برگزار می شــود، گفــت: تاکنون هر 
کدام از دوره های آموزش های مجازی حدود 
۱۰۰ نفر مخاطب داشته و مخاطبان این دوره ها 
کارشناسان مناطق و کارشناسان فضای سبز 

پیمانکاران بودند.

علت بوی نامطبوع در مادی های اصفهان چیست؟
معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان درباره بوی نامطبوع در بعضی مادی های شهر اظهار داشت: خشکی زاینده رود باعث توقف جریان آب در مادی ها و 
رشد جلبک ها شده که بوی نامطبوعی را تولید می کند. علت بوی نامطبوع بعضی از مادی ها هم این است که در برخی از عملیات های عمرانی آب های سطحی 
به سمت مادی ها هدایت و باعث ایجاد لجن و جلبک می شود.حسین امیری گفت: عوامل اجرایی شهرداری در بازدید های مستمر مادی ها و نهر های شهر را 
رصد کرده و اقدامات الزم را به منظور الیروبی و پاکسازی انجام می دهند.معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان بیان کرد: بازدید از مادی های شهر همچون 
سایر معابر شهری به صورت روزانه انجام می شود و مواردی که احتمال خطر و یا ایجاد مشکل برای شهروندان وجود داشته باشد با توجه به اهمیت آن و مطابق 
با بودجه تعریف شده اصالح می شود.امیری ادامه داد: مادی »شاه پسند« در حد فاصل خیابان های رباط و پنج آذر نیاز فوری به نرده گذاری دارد که امسال 

در بخشی از آن گاردریل نصب شده است. به دلیل هزینه باالی تکمیل ایمن سازی مادی شاه پسند، بودجه کامل آن برای سال آینده پیش بینی شده است.

امضای قرارداد 
هنری بنیاد اصفهان 

با استاد  افتخاری
بنیــاد شــهید و امــور ایثارگران 
استان اصفهان قراردادی هنری 
با اســتاد افتخاری امضا کرد تا 
در راســتای ترویج فرهنگ ایثار 
و شــهادت همکاری مســتقیم 
 با این هنرمند ارزشــی کشــور

 داشته باشد.

وز عکس ر
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اســتاندار اصفهان از تالش و فعالیت های مدیرعامل و اعضای ســتاد اقامه 
نمازشرکت گازاستان اصفهان، در راستای ترویج و توسعه فرهنگ نورانی نماز 
تقدیر کرد.به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان،  طی مراسمی 
که با حضور حجت االســالم و المســلمین  ابراهیم رنجبر، مدیر ستاد اقامه 
نماز استان با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد،  لوح تقدیری از سوی 
استاندار اصفهان به مدیر عامل شرکت گاز اســتان اصفهان اهدا شد.حجت 
االسالم و المســلمین ابراهیم رنجبر، شــرکت گاز را به عنوان دستگاه برتر و 
شایســته تقدیر ویژه در امر اقامه نماز معرفی کرده و از تالش و برنامه ریزی 
های شایسته مدیرعامل این شرکت در سال 98 در راستای ترویج و توسعه 
فرهنگ معنوی نماز با اهدای لوح ســپاس تقدیر کرد.مدیرستاد اقامه نماز 
اســتان اصفهان، دراین دیدار با تاکید بر لزوم بهره گیری از همه ظرفیت ها و 
امکانات موجود در جهت ترویج و توسعه فرهنگ نماز، گفت: ستاد اقامه نماز 
استان اصفهان در راســتای وظایف ذاتی خود برنامه های کوتاه مدت، میان 
مدت و بلند مدتی را در دســتور کار قرار داده و از دستگاه های مختلف استان 
از جمله شرکت گاز که دارای تعداد نیروی انســانی باالیی است و از دستگاه 

های خدماتی تاثیر گذار در اســتان اســت، انتظار می رود همکاری های الزم 
را با این ستاد داشته باشــند.وی، تصریح کرد: پنج مؤلفه اصلی برای سبک 
زندگی انســان در قرآن تعریف شده اســت و اگر خود و جامعه را با این پنج 
مؤلفه پرورش دهیم، جامعه اسالمی و دینی ساخته می شود.حجت االسالم 
رنجبر، نخستین مؤلفه  ســبک زندگی را خدامحوری عنوان کرد و گفت: نماز 
موجب پایش دین می شود و شیطان صفتان نمی توانند انسان را گمراه کنند، 
نماز جامعه را از آسیب های اجتماعی مصون می سازد.در ادامه سید مصطفی 
علوی، مدیر عامل شرکت گاز اســتان اصفهان نیز بیان داشت: خوشبختانه 
اقامه فریضه نماز در این شرکت به صورت مطلوب انجام می شود و این شرکت 
در مسیر تعالی  و رشــد معنوی موضوع خدامحوری را در رأس امور قرار داده 
است.وی، گفت: هم اکنون در تمامی ادارات گازرسانی سطح استان که دارای 
جمعیت باالی 10 نفر هســتند نماز جماعت برگزار می شود و ترویج فرهنگ 
اقامه نماز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.علوی، با اشاره به  اثرات معنوی و 
پربار نماز، افزود: فریضه نماز در ادارات به عنوان یک عامل بازدارنده از گناه و 

همچنین رعایت اخالق سازمانی و سالمت اداری تاثیر بسزایی دارد.

مدیرعامل شــرکت فــوالد مبارکه با حضــور در بخش هــای مختلف ناحیه 
فوالدســازی و ریخته گری مداوم با اهدای گل و عرض خداقوت به کارکنان 
این ناحیه از تالش کارکنان و دستاوردهای اخیر به دست آمده به ویژه تولید 

تختال با ضخامت 300 میلی متر تشکر و قدردانی کرد.
حمیدرضا عظیمیان در خالل این بازدید که با حضــور معاونین مختلف این 
شرکت همراه بود، اظهار داشت: شرکت فوالد مبارکه در آستانه 23 دی ماه و 
سالروز افتتاح فوالد مبارکه شاهد تولید تختال با ضخامت 300 میلی متری 

به عنوان یک دستاورد بسیار بزرگ است.
 این موفقیت در حالی توســط ماشین شــماره 5 ریخته گری شرکت فوالد 
مبارکه محقق شده که تا پیش از این، قابلیت و امکان تولید تختال با ضخامت 
حداکثر 250 میلی متر وجود داشــت و با طراحی 100 درصد بومی و با تکیه بر 
دانش داخلی و تغییراتی که در ماشین، قالب، خنک کننده و دیگر قسمت ها 
در داخل فوالد مبارکه به وجود آمده موفق به تولیــد تختال با ابعاد جدیدی 
شــده ایم.وی افزود: از آنجایی که تــا پیش از این در کشــور چنین تختالی 

تولید نشــده، این محصول جدید، از آن جهت که موجــب افزایش تولید در 
شرکت فوالد مبارکه خواهد شــد، خبر خوبی برای مشــتریان و سهامداران 
فوالد مبارکه به شمار می رود؛ چراکه همواره فوالد مبارکه با تولید محصوالت 
جدید ســهم خود را در بازار حفظ و سودآوری ســهامداران شرکت را تضمین 
کرده اســت.عظیمیان خاطرنشان کرد: نکته بســیار با اهمیت این دستاورد 
عدم دخالت کارشناســان خارجی و بومی ســازی کامل این پروژه توســط 
کارشناســان فوالد مبارکه اســت که یقینا با شجاعت، جســارت و شهامت 
ایشــان همراه بوده و در نهایت تولید محصوالت جدید بــا دانش داخلی را 
 محقق کرده اســت و این دســتاورد در واقع یک »جهش تولیــد کیفی« به 

شمار می رود.
مدیرعامل فوالد مبارکه در پایان عنوان کرد: با توجه به دستاورد اخیر به دست 
آمده و با تکیه بر همت و توان داخلی کارکنان مان، تغییرات و پروژه هایی که 
در دیگر ماشین های ریخته گری قرار بود توسط کارشناسان خارجی اجرایی 

شود را با هزینه بسیار کمتری اجرایی خواهیم کرد.

سخنگوی شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اشــاره به اینکه فاضالب 
محله دنارت به شبکه جمع آوری محور شــرق اصفهان متصل می شود، گفت: 
در برنامه های امسال و ســال 1400 شرکت، فاضالب شــهری منطقه دنارت 

پیش بینی شده است.
سید اکبر بنی طبا  با اشــاره به شــبکه فاضالب اصفهان اظهار داشت: یکی از 
محورهایی که در کالن شهر اصفهان در ارتباط با شبکه جمع آوری فاضالب هنوز 
باقی مانده، محور شرق اصفهان است که شامل مناطق ارغوانیه، سه راه پینارت، 

شهرک زاینده رود، ردان و دنارت می شود.
سخنگوی شرکت آبفای استان اصفهان افزود: انتقال فاضالب به تصفیه خانه 
شرق اصفهان مستلزم اجرای کلکتور اصلی این خط بود و اکنون کلکتور اصلی 
از محور خیابان شریعتی به کلکتور محور شرق اصفهان تقریبا به اتمام رسیده 

است.
وی بیان کرد: ایستگاه پمپاژ که در مجاورت رودخانه زاینده رود احداث شده تا 
بتوانیم با توجه به شرایط توپوگرافی زمین، فاضالب را به آن نقطه انتقال دهیم و 
از آنجا به این خط انتقال ایستگاه پمپاژ شود با حضور وزیر نیرو به صورت ویدئو 
کنفرانس در چند ماه گذشته افتتاح و اجرای شبکه های جمع آوری محالتی که 

به آن اشاره شد، آغاز گشت. 
بنی طبا با اشــاره به اینکه منطقه دنارت نیز از همان شــرایط برخوردار است، 
گفت: منطقه یک و 6 اصفهان در قالب اجرای پیمان با پیمانکاران مشــخص 
شده و به مرور زمان شبکه جمع آوری این مناطق را اجرا می کنیم و پساب را به 

تصفیه خانه شرق اصفهان انتقال می دهیم.
مدیر روابط عمومی شرکت آبفای اســتان اصفهان ادامه داد: شبکه فاضالب 
اصفهان منابع دولتی و بودجه های عمرانی ندارد و اجرای شبکه های فاضالب 
مستلزم تامین منابع مالی زیاد است و با توجه به محدودیت منابع مالی، باید 

از محل درآمد خود کالن شهر اصفهان هزینه های آن تامین شود.
وی عنوان کرد: در حال حاضر با محدودیت منابع مالی مواجه هستیم اما این 
عامل منجر به توقف شبکه های اجرای فاضالب نشده و تنها زمان کار طوالنی تر 
می شود، همکاران در معاونت توسعه و بهره برداری شبکه فاضالب در این راستا 
تالش می کنند و مردم مطمئن باشند این محله نیز به شبکه جمع آوری محور 

شرق اصفهان متصل و مشکل شان حل می شود.
بنی طبا خاطرنشــان کرد: با توجه به اینکه پساب فاضالب شهروندان محالت 
دنارت، فیزدان و داران بایســتی با یک خط انتقال مشــترک از محور جنوب 
رودخانه زاینده رود به شمال رودخانه و سپس از طریق ایستگاه پمپاژ به خط 
انتقال تصفیه خانه شرق اصفهان منتهی شود، این مهم بر برنامه های جدی 

شرکت آبفاست.
ســخنگوی شــرکت آبفای اســتان اصفهان افزود: در حال حاضــر به دلیل 
تعارضات محلی، این عملیات با وقفه مواجه شــده و امید است با مساعدت 
مسئولین ذی ربط در اســتان اصفهان، شــرایط و تمهیدات الزم برای اجرای 
 عملیات لوله گذاری فراهم شده و خواسته شهروندان در حداقل زمان ممکن

 تامین شود. 

شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان، برای ششمین سال متوالی موفق به 
کسب رتبه برتر در بیست و سومین جشنواره شهید رجایی شد. 

مدیر عامل شرکت آبفای استان اصفهان عنوان کرد: این شرکت حائز رتبه برتر 
در محور دولت الکترونیک شــاخص های عمومی، در دستگاه های اجرایی 
استان شده که  منشأ آن برخورداری از نیروی انسانی متعهد و متخصص  با 

کار شبانه روزی است.
هاشم امینی با اشاره به یکپارچه ســازی شرکت های آب و فاضالب شهری 
و روســتایی افزود: دامنه وســیع خدمات شرکت آبفای اســتان اصفهان، 
با یکپارچگی شــرکت ها، گســترده تر شــده و به طور قطــع نیازمند تالش 
روزافزون پرسنل این شــرکت است و  هدف این شــرکت همواره صیانت و 
 ارتقای سرمایه اجتماعی، شفاف ســازی و انجام خدمات با سرعت مناسب

 بوده است. 
وی عنوان کرد: ابتکار بدیع شــرکت آبفای اســتان اصفهــان در راه اندازی و 
استقرار سامانه هوشمند خدمات غیر حضوری 1522 برای اولین بار در سطح 
کشور و با پوشش وســیع خدماتی در شهرها و روستاهای استان در راستای 
نیل به اهداف دولت الکترونیک بوده و 23 خدمت در حوزه مشترکین آب و 
فاضالب به صورت برخط و با کیفیت مطلوب به انجام می رسد که با تحقق این 
مهم، متقاضیان نیازی به حضور فیزیکی در   98 شهر و بیش از 950 روستای 
استان ندارند. امینی در ادامه افزود: سامانه ارتباطی مردمی 122 نیز به صورت 
متمرکز استانی نقش به سزایی در امر امداد رسانی و رسیدگی به حوادث آب 
و فاضالب استان داشته و با تسریع در ارائه خدمات با کیفیت مطلوب، موجب 

رضایتمندی مشترکین را فراهم می آورد. 
وی با اشاره به ارتباط تنگانگ شــرکت آبفا با مشترکین عنوان کرد: مدیریت 
و توجه الزم به امر تامین و توزیع آب شرب و بهداشت و آینده پژوهی در این 
مورد همواره مدنظر قرار داشته و تمهیدات الزم اندیشیده شده تا در آینده ای 
نزدیک دغدغه کمبود آب شرب استان به طور کامل مرتفع  شود، ضمن آنکه 
مدیریت مصرف بهینه آب در قالب برنامه هــای کوتاه مدت و میان مدت به 

طور جامع در حال اجراست. 
مدیرعامل شــرکت آبفای استان اصفهان با اشــاره به اهمیت فعالیت های 
شرکت در بخش درون سازمانی افزود: در بخش درون سازمانی با بهره گیری 
از فناوری های روز دنیا و هوشمند سازی شبکه های خطوط انتقال و توزیع ، 
تالش می  شود مدیریت عادالنه توزیع آب با کاهش حداقل آسیب های ناشی 

از افت فشار و قطعی آب اعمال شود. 
وی با تشریح فعالیت ها در بخش برون ســازمانی عنوان کرد: بخش برون 
ســازمانی با همکاری و تعامل با تمامی گروه های مرجع و اصحاب رسانه بر 
اساس نقشه راه مدون، اقدامات بایسته در ارتباط با آگاهی و ارتقای دانش 
مردم نســبت به مقوله مدیریت مصرف آب با فرهنگ سازی و تغییر سبک 
زندگی مردم به صورت مستمر و در قالب یک استراتژی مشخص و پیوسته 

دنبال می شود. 
در بیست و سومین جشــنواره شهید رجایی، نوزده دســتگاه اجرایی استان 
اصفهان، در آیینی با حضور استاندار و شماری از مسئوالن استانی مورد تقدیر 

قرار گرفتند.

با حضور مدیر ستاد اقامه نماز استان اصفهان صورت گرفت؛

تقدیر از شرکت گاز به عنوان دستگاه فعال در امر مقدس نماز

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در راستای تحقق کیفی جهش تولید خبر داد:

تولید تختال با ضخامت 300 میلی متر

سخنگوی شرکت آب و فاضالب استان:

فاضالب دنارت به شبکه جمع آوری محور شرق اصفهان متصل می شود

کسب رتبه برتر شرکت آبفای استان اصفهان در جشنواره شهید رجایی

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

بابلسر از شهرهای ســاحلی ایران در استان مازندران است 
که آب و هوایی گرم و معتدل دارد. این شهر که مابین دریای 
خزر و رشــته کوه های البرز قرار گرفته، دارای طبیعتی بکر 
و سرسبز است. دیدنی های بابلسر ســبب شده این شهر 
یکی از مقاصد محبوب بین تورهای ایرانگردی و گردشگران 
داخلی به شــمار رود. بابل رود یا رودخانه بابلســر درست 
از میان این شــهر عبور می کند. ایــن رودخانه که از جاهای 
دیدنی مازندران محسوب می شود، دارای امکانات تفریحی 
مناســبی همچون قایق سواری اســت که آن را به مقصدی 
محبوب بین گردشــگران و حتی خــود مازندرانی ها تبدیل 
کرده است. این رود پرآب و زیبا از ارتفاعات البرز در سوادکوه 
سرچشمه می گیرد و پس از گذر از بابلسر و تقسیم آن به دو 
بخش غربی و شــرقی به دریا می ریزد. اسکله ساحلی این 
رود نیز محبوبیت بسیاری در میان مسافران دارد که دارای 

موج شکن های سنگی است.
پل معلق بابلسر:پل معلق بابلسر در زمان پهلوی اول با طولی 
بالغ بر 80 متر، ارتفاعی برابر با 16 متر و عرض 8 متر  توسط 
مهندسان آلمانی و سوئدی روی رودخانه بابل رود احداث 
شد. این پل معلق در گذشته اولین پل ماشین رویی بوده که 
بخش شرقی و غربی این شهر را به یکدیگر متصل می کرده 

است. پل معلق بابلســر که به عنوان نماد این شهر شناخته 
می شود در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

باغ وحش بابلسر: باغ وحش بابلسر که از حیوانات متعددی 
همچون گوش سیاه، خرس، میمون، چهار قالده شیر، شتر، 
چهار گرگ بالغ و… نگهداری می کنــد در خیابان دریا واقع 

شده است.
سد الستیکی:سد الستیکی بابلســر که سد الستیکی عرب 
خیل نیز شهرت دارد، دارای طولی بالغ بر 50 متر و ارتفاعی 
برابر با 3 متر از سطح رودخانه است. این سد الستیکی در 
بهنمیر واقع شده و به یکی از تفرجگاه های زیبا و محبوب این 
منطقه مبدل شده است. آب این سد توسط رودخانه  »تاالر« 
صورت می پذیرد که از رشــته کوه البرز سرچشمه گرفته و با 
عبور از شهرهای قائمشــهر، کیاکال و سوادکوه، به سد عرب 
خیل در بهنمیر سرازیر شده و پس از طی کردن بخش های 
غرب، شرق و جنوب بهنمیر، در ســاحل میرود وارد دریای 

خزر می شود.
منطقه گردشــگری میــرود: منطقه گردشــگری میرود و 
روســتا کهنه محله میرود، یکی از روســتاهای گردشگری 
و جذاب بابلسر محسوب می شــود که دارای طبیعتی بکر 
و چشم اندازی منحصر به فرد اســت. این روستا که مناظر 

زیبایی از ســاحل دریا، رودخانه و جنگل های توسکا دارد، 
هرساله مورد استقابل گردشــگران بسیاری واقع می شود. 
میرود عنــوان منطقه  نمونه  گردشــگری بابلســر را به خود 
اختصــاص داده و دارای امکانات گردشــگری و تفریحی 
مناسب بسیاری همچون الچیق ها، سکوهای نصب چادر، 
رستوران، ســرویس بهداشــتی و پارک مخصوص کودکان 

است.
منطقه گردشگری کرفون: منطقه گردشگری کرفون در فاصله  
13 کیلومتری از جاده  ســاحلی بابلسر به ساری واقع شده 
اســت که منظره ای زیبا از برخورد ســاحل با دریا و آرامش 

بی نظیر صدای موج ها را برای گردشگران فراهم می کند.
روستا ی گالشکال:روستای گالشکال که بهشت دامداران نیز 
شهرت دارد، طبیعتی بکر و سرســبز، آب و هوایی مطبوع و 
مناظر زیبای جنگلی بسیاری دارد که طبیعت دوستان را به 

خود جذب می کند.
امامزاده ابراهیــم )ع(: امامزاده ابراهیــم )ع( که ابوجواد 
نیز شناخته می شود، بنایی هشت ضلعی است که گنبد آن 
به شــکل هرمی با عظمت روی بنای بقعه سوار شده است. 
قدمت این امامزاده تاریخی را متعلــق به قرن نهم هجری 

می دانند.

آشپزی

کباب فلفل پیچ 
مواد الزم :120 گرم گوشت چرخ کرده،3 عدد فلفل سبز 

کبابی،فلفل دلمه ای ریز خرد شده کمی،یک یا دو عدد پیازچه 
خرد شده، یک عدد پیاز متوسط رنده شده،رنده پوست  یک عدد لیمو 
ترش،پنیر پیتزا کمی،نمک و فلفل سیاه و پاپریکا شیرین به میزان الزم

سس غذا: یک  عدد پیاز رنده شده، یک پنجم قاشق غذاخوری رب گوجه،سه چهارم پیمانه 
جعفری،3 یا 4 عدد پیازچه،دو حبه سیر، یک دوم قاشق غذاخوری آب لیمو ترش

طرز تهیه: گوشت چرخ کرده را با فلفل دلمه ای ریز خرد شده ، پیاز رنده شده، پیازچه خرد شده، 
رنده پوست لیموترش ، فلفل نمک و پاپریکا را با هم مخلوط می کنیم و کمی ورز می دهیم.   

فلفل کباب ها را یک برش طولی می دهیم و تخم های داخلش را خالی می کنیم، سپس داخلش 
کمی پنیر پیتزا گذاشته و دورش را  با مخلوط گوشت چرخ کرده می پوشانیم. داخل ماهیتابه 
روغن ریخته و فلفل ها را سرخ می کنیم.جعفری، پیازچه، سیر را با کمی روغن داخل غذاساز 
خوب پوره می کنیم.در داخل ماهیتابه روغن ریخته و پیاز رنده شده را کمی تفت می دهیم 

سپس رب گوجه را اضافه کرده و مخلوط جعفری، پازچه و سیر پوره شده را به 
سس اضافه می کنیم و کمی آب ریخته و اجازه می دهیم تا یک ربع غلیظ 

شود. این سس را می توانید بعدا کنار کباب فلفل پیچ سرو کنید 
یا  کباب ها را روی سس بگذارید تا با هم بپزند .

دیدنی های بابلسر؛ از شهرهای ساحلی و سرسبز ایران

نسخه اولیه »لیپار« به دبیرخانه جشنواره 
فجر ارائه شد

 حمیدرضا آذرنگ
 به »خائن کشی« پیوست

 تهیه کننده فیلم سینمایی »لیپار« به کارگردانی حسین ریگی  گفت: 
نسخه اولیه این فیلم سینمایی در اختیار دبیرخانه سی و نهمین 
جشنواره فیلم فجر قرار گرفت.وی ادامه داد: در حال حاضر بخش 
اندکی از مراحل فنی این پروژه سینمایی باقی مانده  که طی روزهای 
آینده انجام می شود.خانی تاکید کرد: امیدوارم در این دوره از جشنواره 
فیلم های اول به بهترین شکل ممکن دیده شوند.

حمیدرضا آذرنگ به جمع بازیگران فیلم »خائن کشــی« به کارگردانی 
مسعود کیمیایی و تهیه کنندگی علی اوجی پیوست. این دومین همکاری 
حمیدرضا آذرنگ با مســعود کیمیایی بعد از »قاتل اهلی« در ســینما 
خواهد بود.حمیدرضا آذرنگ امسال فیلم »روزی روزگاری در آبادان« را به 
تهیه کنندگی عبدا... اسکندری و علی اوجی در جشنواره فیلم فجر در قامت 
کارگردان دارد که اولین حضور آذرنگ به عنوان کارگردان در سینماست.
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