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م الف: 862030

موضوع: انجام عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تأسیسات گازرساني شامل خطوط تغذیه و توزیع، ایستگاه های تقلیل 
فشار، حفاظت از زنگ، جابجایی، جمع آوری انشعابات، خدمات کنتورخوانی، توزیع صورتحساب مشترکین، وصول 

مطالبات، نصـب، تعویض و جمع آوری کنتور و رگوالتور و خدمات عمومی در سطح شهرستان تیران و کرون و توابع 
به شماره فراخوان ) 2000091138000008( مورخ )1400/01/18( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(

ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 
گواهی امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند  الزم به ذکر است کد فراخوان در پایگاه ملی مناقصات 46542072 می باشد.

 تاریخ انتشار مناقصه درسامانه :  از ساعت 14:00 چهارشنبه تاریخ 1400/01/18 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 14:00 روز یکشنبه تاریخ 1400/01/29 می باشد.

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 14:00 روز چهارشنبه تاریخ 1400/02/08 می باشد.
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت : 11:00 روز یکشنبه تاریخ 1400/02/12 می باشد. 

مبلغ تضمین مناقصه: 2,389,000,000 ریال می باشد. 
-به منظور شرکت در این مناقصه، داشتن کد 4 و 7  از سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی می باشد.

- ارایه صورتهای مالی حسابرســی شده، اشخاص مشمول آیین نامه راهکار های افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی موضوع تصویب نامه 
شماره26510/ت39039ک مورخ 1388/2/9

- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس شرکت گاز استان 
اصفهان واقع در خیابان چهارباغ باال- روبروی مجتمع پارک- امور قراردادها و تلفن )داخلی 2466 و یا 2574( 031-38132

- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : - مرکز تماس : 41934 - 021
دفتر ثبت نام : 33999818 و 33191893

م الف: 1121744

آگهي مناقصه 

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان

نوبت دوم 
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استاندار اصفهان گفت: این استان به لحاظ کویری و خشک 
بودن پتانسیل استفاده از انرژی خورشیدی را داراست و باید 

جایگزین برق شود.
برای  مناسبی  اصفهان ظرفیت های  استان  ایرنا،  به گزارش 
استفاده از انرژی خورشیدی و بادی دارد که به اعتقاد کارشناسان 
تاکنون اقدام اساسی در این بخش انجام نشده است در حالی 
که بهره گیری از این مهم عالوه بر صرفه اقتصادی، راهکاری 

مهم برای کاهش بحران های زیست محیطی است.
پیامدهای  به  توجه  با  خورشیدی  انرژی  از  بهره گیری  لزوم 
حاصل از به کارگیری انبوه سوخت های فسیلی و انتشار کربن 
راهکاری مهم برای رفع و یا کاهش بحران های زیست محیطی 
است که استان اصفهان باید برای سرمایه گذاری این امر مهم، 
تدابیر ویژه ای اتخاذ کند.عباس رضایی روز دوشنبه در دیدار 
همایون حائری معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی افزود: 
توسعه پنل های خورشیدی عالوه بر حل مشکالت برق رسانی 

به برخی مناطق، باعث ایجاد اشتغال نیز می شود.
استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: باید اقداماتی صورت گیرد تا 

وابستگی به نیروگاه ها کم شود و استفاده از پنل های خورشیدی 
توسعه یابد.

طی  متاسفانه  شد:  یادآور  استان  کم آبی  به  اشاره  با  وی 
سال های گذشته استان اصفهان با خشکسالی مواجه شده و 
مقدار آب اندکی در سد زاینده رود وجود دارد از این رو باید 
برنامه ریزی ویژه ای برای مصرف آب صورت گیرد تا با قطعی 
مواجه نشویم. رضایی ادامه داد: همچنین در اماکن، نهادها و 
ادارات باید مصرف بهینه آب صورت بگیرد.استاندار اصفهان با 
بیان اینکه ۱۰ هزار واحد تولیدی و صنعتی در استان مستقر 
است، تصریح کرد: باید برنامه ریزی ویژه ای برای مصرف برق 
واحدها صورت بگیرد. وی اضافه کرد: همچنین باید مشکالت 
و مسائل واحدهای تولیدی و صنعتی مرتفع شود تا ضربه ای 

به تولید وارد نشود.
انرژی های تجدیدپذیر که از آن به نام انرژی پاک هم نام برده 
می شود از بهترین انرژی های سازگار با محیط زیست به شمار 
می روند که جایگزین بسیار مناسبی هم برای انرژی های با 

منشا فسیلی هستند.

ایران با وجود ۳۰۰ روز آفتابی از مجموع ۳۶۵ روز سال در بیش 
از دوسوم مساحت خود و متوسط تابش ۴.۵ تا ۵.۵ کیلووات 
ساعت بر مترمربع در روز یکی از کشورهای با پتانسیل باال 

درزمینه انرژی خورشیدی است.
انرژی خورشیدی می تواند هم برای گرمایش، پخت و پز و هم 
برای تامین روشنایی مورد استفاده قرار گیرد بدون آنکه نیازی 
به شبکه انتقال گسترده و یا حتی مصرف سوخت های فسیلی 
باشد.با توجه به این فرصت، تاکنون ۱۲۰ نیروگاه تجدیدپذیر 
در کشور ساخته شده و ظرفیت این نیروگاه ها ۸۵۰ مگاوات 
است که ۸۰۰ مگاوات آن از محل تجدیدپذیرهاست و ۵۰ 
مگاوات نیز از محل صرفه جویی در مصرف سوخت های فسیلی 

حاصل شده است.
این ۱۲۰ نیروگاه شامل، ۵۵ نیروگاه خورشیدی و ۱۹ نیروگاه 
بادی و بقیه نیروگاه های کوچک آبی و زیست توده هستند که 
اکثر آنها با سرمایه گذاری بخش خصوصی انجام شده است. 
ظرفیت ساالنه نصب پنل های خورشیدی در کشور تا سال 

۱۴۰۷ حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ مگاوات پیش بینی شده است.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان 
اصفهان گفت: بر اساس قانون، هر خانوار می تواند یک اقامتگاه 
دائمی در شهر محل سکونت خود و یک اقامتگاه فرعی در 
شهری غیر از محل سکونتش داشته باشد که مشمول مالیات 

نیست.
امیر زاغیان در گفت و گو با ایرنا افزود: خانوارها در صورتی که 
مازاد بر اینها، واحد دیگری داشته باشند مشمول مالیات خواهد 
شد و اگر واحد بیشتری داشته باشند اما خالی نباشد مشمول 

مالیات نخواهد شد.
وی ادامه داد: مالکان در صورتی که یک واحد مسکونی در محل 
زادگاه و یک واحد در محل سکونت خود داشته باشند، معاف از 
پرداخت مالیات هستند اما مازاد بر آن بشرطی که بدون سکنه 
باشد مشمول پرداخت مالیات می شود و در صورتی که خالی 

نباشد مالیاتی به آن تعلق نمی گیرد.
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان 
اصفهان گفت: همه سرپرستان خانوار از ۱۹ فروردین مکلف 
به تکمیل اطالعات خود در سامانه امالک و اسکان هستند 

که مدت زمان اعالم  شده از این تاریخ به مدت ۲ ماه است.

وی با بیان اینکه محدودیت یا استثنایی برای ثبت امالک در 
سامانه امالک و اسکان وجود ندارد، اضافه کرد: این طرح شامل 
تمام مالکان و مستاجران در همه شهرها و روستاهاست و مالکان 
واحدهای مسکونی باید تمام امالک خود را در این سامانه معرفی 

و ثبت کنند.
زاغیان بیان کرد: افرادی هم که یک ملک دارند و در زمان 
حاضر در آن ساکن هستند باید اطالعات محل سکونت خود را 

در سامانه امالک و اسکان ثبت کنند.
وی با اشاره به اینکه این سامانه با ۲ هدف مشخص راه اندازی 
از  مالیات  دریافت  و  شناسایی  کرد:  خاطرنشان  است،  شده 
خانه های خالی یکی از وظایفی است که قانونگذار برعهده این 
سامانه گذاشته است و وزارت راه و شهرسازی به عنوان مجری 
باید این کار را انجام دهد و مورد بعدی شناسایی محل اسکان 
خانوارهاست.معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی 
استان اصفهان، ساماندهی عرضه و تقاضای مسکن و شناسایی 
واحدها و امالک خالی و محل اسکان خانوارها را از اهداف اصلی 

راه اندازی این سامانه اعالم کرد.
به گفته وی، برنامه ریزی در زمینه احداث و ارائه مسکن یکی از 

وظایف راه و شهرسازی است که با استفاده از اطالعات مسکن 
و خانوار ثبت شده در این سامانه ها انجام می شود.

الزام  و  خالی  خانه های  از  مالیات  اخذ  به  اشاره  با  زاغیان 
واحدهای مسکونی  ثبت  برای  خانوار  و سرپرستان  مالکان 
تحت تملک خود در سامانه امالک و اسکان تصریح کرد: 
نحوه جریمه و دریافت مالیات از مالکان و سرپرستان خانوار 
در شهرهای باالی یکصد هزار نفر و شهرهای زیر این رقم 
متفاوت است. اکنون در کشور ۲ میلیون و ۵۰۰ باب و در 
اصفهان ۶۰ هزار باب خانه خالی و جود دارد. محمد اسالمی  
وزیر راه و شهرسازی سال گذشته اعالم کرد: ۲ میلیون و 
۱۰۰ هزار واحد مسکونی شهری خالی و ۲ میلیون واحد خانه 
دوم در کشور وجود دارد که در برنامه این وزارتخانه برای 
عرضه و ورود به بازار مسکن قرار دارد. وزارت راه و شهرسازی 
نیز اعالم کرد که مالکان خانه های خالی که واحدهای خود 
می شوند. معاف  مالیات  پرداخت  از  کنند  عرضه  بازار  به   را 
تالش جاری دولت، کنترل قیمت اجاره بها با عرضه بیشتر 
خانه های خالی به مردم است و قرار است با اجرای این طرح، 

مالکان خانه های خالی شناسایی شوند.

 داشتن یک اقامتگاه دائمی و فرعی مشمول مالیات نمی شود
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شرکت زغال سنگ پروده طبس در نظر دارد نسبت به خرید دو دستگاه اتوبوس شهری Scania Dc 09 115 مدل 2014 به باال اقدام نماید. لذا از افراد حقوقی و 
حقیقی فعال در حوزه مذکور دعوتمی گردد تا در صورت تمایل به همکاری نسبت به ارسال قیمت  و تصاویراز نمای بیرون و داخل به همراه مشخصات کامل اتوبوسبه 

آدرس الکترونیکی ذیل اقدام نمایند.
Estelam@tpc.co.ir:آدرس

مهلت ارسال:حداکثر تا تاریخ 1400/1/30
جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056داخلی 644 آقای رمضانی پور تماس حاصل فرمایید.

 آگهی فراخوان عمومی

شرکت زغال سنگ پروده طبس
م الف: 862030

بدینویســله از کلیه سهامداران محترم شرکت مهندسی ساخت و توســعه و مدیریت صنایع توکا )سهامی خاص( 
به شــماره ثبــت 13090 وشناســه ملــی 10260341085 و یا نماینــدگان قانونی آنــان دعوت بعمل 
 می آید در جلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه شــرکت که در ســاعت 10:30 مــورخ 1400/02/06 
در محل شــرکت توکا فوالد  واقع در خیابان هزار جریب ، کوچه ششــم مالصدرا ، پالک 12/1 تشــکیل 
 می گردد حضور بهم رســانند.همچنین ســهامداران محترم می توانند از طریق آدرس ســایت به نشــانی
)https://www.skyroom.onlin/ch/tukaco/live( از ساعت 10:30 مورخ 1400/02/06 با استفاده از 

گزینه مهمان به صورت مجازی و آنالین در این جلسه شرکت نمایند.
دستور جلسه :

1 -  استماع گزارش هیئت مدیره 
2- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس

3 -   بررسی و تصویب ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به 1399/12/30 
4 -  انتخاب بازرس اصلی و علی البدل و حسابرس

5 - انتخاب روزنامه کثیراالانتشار 
6- سایر موارد      

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه  شرکت مهندسی 
ساخت و توسعه و مدیریت صنایع توکا)سهامی خاص(

هیئت مدیره شرکت مهندسی ساخت و توسعه و مدیریت صنایع توکا)سهامی خاص(

 ساخت ابرپروژه دهکده المپیک اصفهان
 با حمایت فوالد مبارکه
    صفحه 7

 توسعه انرژی خورشیدی در اصفهان ضروری است

چهلستون | صفحه 8

توصیه های طب ایرانی 
به روزه داران ماه رمضان
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w w w . e s f a h a n e m r o o z . i r برای پیــگیری جدیدتـــرین اخبار
در سایت اصفهان امروز اسکن کنید
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  بازی با الفاظ   
بخش  به  متعلق  اکثرًا  اگرچه  غرب  در  آمارگیری  مؤسسات  روانشید|  حسن 
خصوصی هستند اما درآمدهای کالن آن ها از محل رصدهای خاص برای کسب 
اطالعات ذی قیمت نتیجه را به نفع ارزش افزوده شان رقم می زند تا هرکدام از محل 
سرمایه گذاری هایی همانند بیل گیتس به بلند اختران ثروت ها تبدیل شوند. اطالعات 
ارزشمندی که آن ها به دست می آورند و کاماًل مستند بر واقعیات است بعضی وقت ها 
می تواند سیاست کشوری را که به فریب جامعه درباره موضوع پرداخته متحول نموده 
تا به قعر انحطاط و یا صدر ترقی بنشیند. همین شرکت ها بودند که توانستند میزان 
آرای انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده آمریکا را در همین دو ماه اخیر بر محور 
نمودارهای آماری خود جابجا کنند که آخرین آن ها دونالد ترامپ بود زیرا یکی از 
مهمترین رصدها درباره او تعیین میزان دروغ ها و همچنین اشتباهات لپی است که 
مقام اول را در این زمینه برایش به ارمغان می آورد و درنتیجه میزان طرفدارانش را در 
رقابت های انتخاباتی به شدت کاهش دهد. این اتفاق در زمان بوش های پدر و پسر بارها 
ایجاد اختالل کرد تا سرنوشت ایاالت متحده را به باریکی مو برساند. امروز آنتن های 
استراق سمع شرکت های چندملیتی آماری جایگاه خود را به انگلستان تغییر مکان داده اند 
زیرا مشامشان بوی سوختگی را از کاخ ملکه الیزابت دوم استنشاق کرده است که با 
مرگ شوهر ۹۹ ساله اش می رود تا آخرین به جاماندگان سلسله پادشاهی از این سرزمین 
رخت بربندد و اکثر وسعت های خودمختار در حاشیه ایرلند و اسکاتلند همچون ولز دم 
از استقالل طلبی بزنند تا اولین ترکش های جدا شدن از اتحادیه اروپا ساختمان قدیمی 
نخست وزیری انگلستان را به لرزه درآورد و این تحرک هاست که می تواند بار دیگر 
حساب شرکت های آمارگیری را توسط رقبای بریتانیا ازجمله چین و روسیه پر کند زیرا 
درصددند تا با هر تغییر کوچکی جایگاه مهره ها را در صفحه شطرنج سیاست جهان به 
نفع خود تغییر دهند. شاید بیجا نباشد که اندکی در این آیینه های پر وضوح نگاه کنیم 
و نتایج حاصل از اینگونه سیاست های مردم فریب را بنگریم که چگونه آفتاب عمرشان 
به غروب نمی کشد. تکیه بیجا بر دیوار تبلیغات روان فریب دیرگاهی طول نمی کشد که 
براثر ویران شدن آن سقوط خواهد کرد زیرا هر پروپاگاندایی برای خود تاریخ مصرف 
مشخصی دارد. آنچه امروز و تنها پس از گذشت کمتر از چهارده ماه از یک سونامی 
جهانی در کشور خود می بینیم آن نیست که از دولتی مدعی استحکام در زیرساخت ها 
انتظار داشتیم که نیم نگاهی به همه رسانه های زنجیره ای این مرام حزبی شهادت می دهد 
چگونه طی هشت سال گذشته یعنی از چند ماه قبل از انتخابات سال ۹۲ تا امروز 
یک نفس پیرامون تحوالت اقتصادی، اجتماعی داد سخن داده اند و آمارهای ارائه شده 
آن ها نشان از آن دارد که چند برابر وسعت یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار کیلومتری 
سرزمین کمربند امنیتی بهداشت و تندرستی به وجود آمده درحالی که امروز پشت پرده ها 
چیز دیگری می گویند و دولت حتی قادر نیست وضعیت موجود را پیرامون آمارهای 
ابتال به یک ویروس ثابت نگه دارد و ستاد آن نیز علی رغم دریافت اختیارات تام از نظام 
و همچنین یک میلیارد دالر بودجه از صندوق توسعه ملی با ضدونقیض گویی هایی 
از طرف دولت مواجه است تا آنچه سخنگوی آن می گوید در انزوا بماند! نیمه دوم 
اسفندماه ۹۹ زمزمه هایی از گوشه و کنار به گوش می رسید که دست و دل بازی ها برای 
دلجویی از گروهی رانت های طالیی با گشودن مرزها به منظور رفت وآمدهای توریستی 
باعث شده تا ویروس کرونا که می رفت تا در یک مقطع ثابت بماند خیز برداشته تا پا 
به فاز چهارم بگذارد زیرا رعایت شیوه نامه ها که از مرز ۸۶ درصد گذشته بود با گشودن 
بازارهای شب عید به شدت نزولی گردید. آنچه حاصل جلسه پایانی ستاد در روز ۲۵ 
اسفند ۹۹ بود و بالفاصله وزیر بهداشت را ناچار به سخن پراکنی در رسانه ها کرد نشان 
می داد که آخرین اشتباه در محاسبات و فریب خوردن از ویروس کووید ۱۹ اتفاق افتاده 
است تا پس از فاجعه شلوغی ها برای خرید شب عید راه های مسافرت در سراسر کشور 
گشوده شوند که دیگر تحت هیچ شرایطی قابل کنترل نبود زیرا با این امریه ستاد مقابله 
با ویروس کرونا میزان پروازهای خروجی هم افزایش یافت و تنها راه باقیمانده تفکر 
پیرامون یک قرنطینه فراگیر پس از پایان تعطیالت نوروزی در اولین نشست ستاد ملی 
بود که این تصمیم هم چندان پشتوانه اجرایی محکمی نداشت زیرا آنچه مشاهده می شود 
هیچ شباهتی به قرنطینه ندارد که به نوعی سرگرم کردن دولت برای گذر زمان است تا 
پروازها با تمام ظرفیت مشغول به کار باشند و ارتباط هوایی هم با اکثر کشورهای جهان 
بخصوص همسایگان برقرار بماند اگرچه تورها پس از مرگ سهراب نوری منتفی شده 
اما آنالین های ارزان قیمت وسوسه ها را افزایش می دهند! حاال اگر انتظار داریم گروه بندی 
ناقص مشاغل در رنگ های قرمز و نارنجی شهرها توسط ستاد تأثیری مثبت داشته باشد 
زهی تأسف زیرا این ها همان کسانی هستند که به آزادسازی مسافرت های تعطیالت 
نوروزی در ستاد ملی مقابله با کرونا رأی مثبت داده اند که اگر قضات دیوان عدالت اداری 
این پرونده را بررسی نمایند قطعًا به ترک فعل محکوم خواهند شد که ابزارهای متعدد 
با این رأی توانسته اند حریم های قوانین قبلی را بشکنند و قطارها با تمام ظرفیت به 
حمل ونقل مسافران بپردازند بدون اینکه در اندیشه حفظ شیوه نامه های بهداشتی باشند 
که البته یک بار به دلیل استفاده تنها شصت درصد از ظرفیت ها قیمت بلیط را افزایش 
داده بودند و همین اتفاق در اتوبوس های بین شهری و هواپیماها هم افتاد که بدعت 
کف خوابی در آن ها بار دیگر رونق گیرد و اینجاست که باید پرونده بی مباالتی های بزرگ 
توسط دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا که مسئولیت هردو با ریاست جمهوری است قبل 

از گم شدن در هاله ابهام و فاز چهارم و پنجم کرونا توسط قوه قضائیه رسیدگی شود.
ادامه دارد

ارتزاق مستقیم نیم میلیون نفر 
از زاینده رود است

گـروه رویداد: بـه گفته اسـتاندار اصفهـان ۵۰۰ هزار 
نفـر در بخش هـای مختلـف بـه صـورت مسـتقیم از 
رودخانـه زاینـده رود ارتـزاق می کنند که اکنـون به دلیل 

کم آبـی بـا مشـکالت عدیـده ای مواجه شـدند.
شـرکت های  و  مسـئوالن  دیـدار  در  رضایـی  عبـاس 
اظهـار  اصفهـان  مسـتضعفان  بنیـاد  زیرمجموعـه 
داشـت: اسـتفاده از ظرفیت هـای موجـود، شـرکت های 
دانش بنیـان و نـوآور ضـروری اسـت کـه باید ایـن نهاد 

در اقدامـات نـو و خـالق پیش قـدم باشـد.
اسـتاندار اصفهـان تصریـح کـرد: واحدهـای مختلف بر 
ایجـاد اشـتغال به ویـژه در شـرق اسـتان تمرکـز کنند تا 
برای مردم آن منطقه اشـتغال ایجاد شـود و مجموعه ها 
و شـرکت های زیـر نظر بنیاد مسـتضعفان رسـالت خود 
را در راسـتای مسـؤولیت اجتماعـی ایفا کننـد. او تصریح 
کـرد: ۵۰۰ هـزار نفـر در بخش های مختلـف به صورت 
مسـتقیم از رودخانـه زاینـده رود ارتـزاق می کننـد کـه 
اکنـون بـه دلیل کم آبـی با مشـکالت عدیـده ای مواجه 
شـدند. رضایـی اضافـه کـرد: بایـد مجموعه هـای زیـر 
نظر بنیاد مسـتضعفان که در راستای کشـاورزی فعالیت 
می کننـد در جهـت توسـعه نژادهـای جدیـد دام و  در 
مباحـث گلخانه ای گام  بردارنـد و در این زمینه به عنوان 
الگـو در اسـتان عمـل کننـد. بنیاد مسـتضعفان اسـتان 
اصفهـان حـدود ۱۱ واحد تولیدی دارد کـه در زمینه های 
مختلـف اقتصادی، فنی، فرهنگی، کشـاورزی، صنعتی و 
خدماتی مشـغول خدمـت هسـتند و در راسـتای اهداف 

اسـتان فعالیـت می کنند.

انتصاب رئیس و اعضاي هیأت 
بازرسی بر انتخابات 1۴۰۰ در 

شهرستان اصفهان
گـروه رویـداد: رئیـس و اعضای هیـأت بازرسـی بر 
انتخابات سـیزدهمین دوره ریاسـت جمهوری و ششمین 
دوره شـوراهای اسـالمی شـهر و روسـتای شهرسـتان 

اصفهـان منصوب شـد.
طبـق برنامه ریزی هـای صـورت گرفتـه و احـکام صادر 
شـده، سـهیال اثنی عشـران معاون برنامه ریزی و توسعه 
فرمانـداری اصفهان به عنـوان رئیس هیأت بازرسـی بر 
انتخابات سـیزدهمین دوره ریاسـت جمهوری و ششمین 
دوره شـوراهای اسـالمی شـهر و روسـتای شهرسـتان 
اصفهان منصوب شـد. همچنین حسـین امیـری معاون 
خدمات شـهری شـهرداری اصفهان و محسن سیستانی 
سرپرسـت آموزش وپـرورش ناحیـه ۲ اصفهـان نیـز بـه 
عنـوان اعضـای ایـن هیأت معرفی شـدند. همشـهریان 
می تواننـد گزارش هـا و پیشـنهاد های خـود را بـا ارائـه 
مـدارک و مسـتندات بـه دبیرخانـه هیـأت بازرسـی بـر 
انتخابات شهرسـتان به شـماره تمـاس ۰۳۱۳۲۶۷۷۶۴۱ 

ارائـه کنند.

مصدومان تصادفات جدید 
در بیمارستان های اصفهان 

پذیرش نمی شوند
گـروه رویـداد: رئیـس پلیس راهـور اسـتان اصفهان 
اعـالم كـرد راننـدگان باید دقـت کنند بیمارسـتان های 

اصفهـان ظرفیت پذیـرش بیمـاران جدیـد را ندارند.
سـرهنگ محمدرضـا محمـدی بـا اشـاره بـه اینکـه 
بیمارسـتان های اصفهـان ظرفیـت پذیـرش مصدومان 
حـوادث رانندگـی را ندارنـد، اظهـار داشـت: از راننـدگان 
درخواسـت داریـم بـا بی احتیاطـی در رانندگـی فشـار 

مضاعـف بـه مراکـز درمانـی تحمیـل نکننـد. 

عمده ترین مشكل مربوط به عدم رعایت گروه بندی مشاغل است
مدیر مرکز بهداشت محیط استان اصفهان از پلمپ ۳۰۰ 
واحد صنفی متخلف به دلیل عدم تمکین به تعطیلی و اخطار به 

۳ سازمان دولتی متخلف خبر داد.
اعمال  اشاره  با  به گزارش  تسنیم، مهدی میرجهانیان 
اساس رنگ بندی  بر  اظهار داشت:  اصناف  محدودیت ها در 
شرایط کرونایی در وضعیت حاد و قرمز به سر می بریم و بنا 
به تصمیم ستاد ملی کرونا محدودیت هایی اعمال شده است. 
او افزود: بر این اساس تمامی دستگاه های مربوطه در اصفهان 
موظف هستند رسته های مربوط به خودشان را از لحاظ اجرا، 
مدیریت کنند و نظارت بر آن به عهده دانشگاه علوم پزشکی 
است. مدیر مرکز بهداشت محیط استان اصفهان بیان کرد: 
بر عهده سازمان  اصناف  و  تعطیلی مشاغل  متولی مبحث 
صمت استان است و ما به عنوان واحد نظارت و گزارش کننده 
به ستاد کرونایی استان مطرح هستیم. او  با اشاره به بازدید 
حرفه ای  بهداشت  و  محیط  بهداشت  کارشناسان  مشترک 
دانشگاه علوم پزشکی با بسیج اصناف و سازمان بازرسی اتاق 
اصناف از مشاغل اصفهان تصریح کرد: از طریق این بازدید و 
با هماهنگی اتحادیه ها، اعمال محدودیت و تعطیلی مشاغل 
صورت گرفته و در حال کنترل است. میرجهانیان گفت: تعداد 
زیادی به صورت کالمی به رعایت پروتکل های بهداشتی گروه 
یک و یا تعطیلی صنف در دیگر دسته مشاغل دعوت شدند و 
به دلیل عدم تمکین برخی واحدها تعدادی با اعمال قانون 
پلمپ شدند. او با اشاره به موارد عدم تمکین برخی واحد های 
صنفی اظهار داشت: عمده ترین مشکل مربوط به عدم رعایت 
گروه بندی مشاغل بود؛ مثال واحد صنفی که مربوط به گروه ۲ 
بود ولی اقدام به تعطیلی نکرده بود. مدیر مرکز بهداشت استان 
اصفهان افزود: بعضی از مشاغل دسته یک مانند رستوران های 
بیرون بر و اغذیه فروشی ها، در صورت رعایت نکردن تمامی 
موارد بهداشتی مانند استفاده از ماسک توسط صاحبان کسبه 
از تجمع  پذیرایی در رستوران، جلوگیری  و مشتریان، عدم 
مشتری درب مغازه مشمول بخش تخلفات می شوند و برخورد 

قانونی با آنها صورت می گیرد. او گفت: در صورت عدم رعایت 
اجازه  که  یک  گروه  مشاغل  به  بهداشتی  دستورالعمل های 
فعالیت در این شرایط را دارند، بعد از تذکر واحد صنفی به 
مدت دو هفته پلمپ خواهد شد و در صورت تکرار تخلف به 
مرجع قضایی با قید تهدید علیه بهداشت عمومی معرفی خواهد 
شد؛ ارگان دولتی نیز در صورت کوتاهی این موارد برخورد 
قانونی می شود. میرجهانیان ادامه داد: تا به حال ۳ مورد اخطار 
به سازمان دولتی صورت گرفته است؛ همچنین در یک هفته 
اخیر تاکنون بیش از ۳۰۰ مورد پلمپ واحد صنفی متخلف با 
نصب برچسب و تعطیلی دو هفته ای و تشکیل پرونده داشته ایم. 
او با اشاره به افزایش مراجعات مردم به بیمارستان ها و کاهش 

ظرفیت برای پذیرش بیمار جدید بیان کرد: باید روند ابتال به 
بیماری و بستری در استان هر چه زودتر با اعمال محدودیت ها 
کنترل و کاهش یابد که اصناف طی یک سال گذشته به خوبی 
همکاری هایی برای اجرای محدودیت ها داشته اند. مدیر مرکز 
بهداشت محیط استان اصفهان با بیان اینکه در کنار امرارمعاش 
مهم ترین بحث حفظ سالمتی و جان است، تصریح کرد: مردم 
خود باید متوجه وضعیت حاد بیماری باشند و جز با همکاری 
تمامی آحاد مردم ، شرایط روزافزون بیمار و وضعیت موجود 
در جامعه بهبود پیدا نمی کند؛ چرا که نهادهای دولتی توان 
و ظرفیت خاصی دارند و اولین کمک کننده به این نهاد ها از 
جمله دانشگاه علوم پزشکی و استانداری خود مردم هستند. 

او با اشاره به کاهش رعایت دستورالعمل های بهداشتی عنوان 
کرد: در سطح جامعه شاهد کاهش رعایت موارد بهداشتی در 
سطح خدمت دهندگان و خدمت گیرندگان بودیم؛ در بحث 
متصدیان تذکر، هشدار و اقدام قانونی در حد توان صورت 
می دهیم ولی امیدواریم مردم هم خود مواردی مانند استفاده 
از ماسک، پرهیز از دورهمی و مهمانی، تجمعات در مکان های 
مختلف را رعایت کنند. میرجهانیان در پایان خاطرنشان کرد: 
رعایت دستورالعمل های بهداشتی و پرهیز از تجمعات از سوی 
تمامی مردم، صنوف، آموزشگاه ها، باشگاه های ورزشی، مراکز 
تفریحی، مساجد و تکایا باید رعایت شود تا وضعیت قرمز استان 

تعدیل پیدا کند.

مدیر مرکز بهداشت محیط استان اصفهان از عدم تمكین برخي اصناف گالیه کرد

پلمپ۳۰۰ واحد صنفی متخلف در اصفهان

آگهی مفاد آراء صادره توسط هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و 

امالک شهرستان مبارکه
۸۷-۱- نظـر بـه اینکـه طبـق آراء صـادره توسـط هیأت فـوق الذکر تصرفـات مفروزی یا مشـاعی 
افراد مشـروحه ذیل به اسـتناد اسـناد مالکیت رسـمی مشـاعی یا قباله انتقال عادی مورد تأیید قرار 
گرفتـه اسـت لـذا طبق مـاده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی ، مفـاد آراء صـادره در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵ روز در دو روزنامه کیمیای وطـن  و اصفهان 
امـروز چـاپ و منتشـر مـی گردد تا چنانچه شـخص یا اشـخاصی نسـبت بـه آراء مذکـور معترض 
باشـند از تاریـخ انتشـار نوبـت اول آگهـی روزنامه ظـرف مدت دو ماه اعتـراض خود را بـه اداره ثبت 
محـل وقوع ملک تسـلیم و رسـید اخذ نماینـد. معترض باید ظـرف یکماه از تاریخ تسـلیم اعتراض 
مبـادرت به تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محل نمایـدو گواهی تقدیم دادخواسـت را به اداره 
ثبـت محـل تحویـل دهـد. در اینصـورت اقدامات ثبت موکـول به ارائـه حکم قطعـی دادگاه خواهد 
بـود .و چنانچـه اعتـراض در مهلـت قانونـی واصل نگـردد یا  معتـرض ، گواهی تقدیم دادخواسـت 
بـه دادگاه عمومـی محـل را ارائـه نکنـد، اداره ثبـت محـل مبـادرت بـه صدور سـند مالکیـت بنام                      
متصـرف مـی نماید. لیکن صدور سـند مالکیـت جدید مانع مراجعه متضـرر بـه دادگاه نخواهد بود .

۱- رأی شـماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۰۹۰۰۳۴۴۸مـورخ  ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ آقـای سـید رضا موسـوی مبارکه 
فرزنـد مرتضـی در ششـدانگ یـک باب مغازه به مسـاحت  ۱۷/۷۰متـر مربع مجزی شـده از پالک  
یـک - اصلـی  واقـع در بخـش ۹ ثبـت اصفهـان انتقالـی با واسـطه از مالک رسـمی محمد شـیخ 

هراتی  زاده 
 ۲- رأی شـماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۰۹۰۰۳۴۴۹مورخ  ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ خانم اعظم رمضانی مبارکه فرزند 
غالمعلـی در دودانـگ مشـاع از ششـدانگ یـک باب مغـازه به مسـاحت  ۲۰/۸۸متـر مربع مجزی 
شـده از پالک  ۴۷۴فرعی از دو - اصلی  واقع در بخش ۹ ثبت اصفهان انتقالی با واسـطه از مالک 

رسـمی کربالئی علی اکبر عباسـی 
۳ - رأی شـماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۰۹۰۰۳۴۵۰مـورخ  ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ خانـم عصمـت رمضانـی مبارکه 
فرزنـد غالمعلـی در دودانـگ مشـاع از ششـدانگ یـک بـاب مغـازه به مسـاحت  ۲۰/۸۸متـر مربع 
مجـزی شـده از پـالک  ۴۷۴فرعـی از دو - اصلی  واقع در بخش ۹ ثبت اصفهان انتقالی با واسـطه 

از مالـک رسـمی کربالئی علی اکبر عباسـی
۴- رأی شـماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۰۹۰۰۳۴۵۱مـورخ  ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ خانـم مریم رمضانی مبارکه فرزند 
غالمعلـی در دودانـگ مشـاع از ششـدانگ یـک باب مغـازه به مسـاحت  ۲۰/۸۸متـر مربع مجزی 
شـده از پالک  ۴۷۴فرعی از دو - اصلی  واقع در بخش ۹ ثبت اصفهان انتقالی با واسـطه از مالک 

رسـمی کربالئی علی اکبر عباسـی
۵- رأی شـماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۰۹۰۰۳۴۴۷مـورخ  ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ خانـم هاجـر شـفیعی دسـتگردی 
فرزنـد محمدعلی در ششـدانگ یـک باب خانه قدیمی به مسـاحت ۳۲۷/۱۵متر مربع مجزی شـده 
از پـالک  ۲۰۸فرعـی از ۵ - اصلـی  واقـع در بخـش ۸ ثبـت اصفهـان انتقالـی با واسـطه از مالک 

رسـمی سـید کریـم امیری سـرارودی بموجب سـند ۱۳۰۶ مـورخ ۱۳۳۶/۰۹/۰۹ دفتر ۴ شـهرضا 
۶- رأی شـماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۰۹۰۰۳۶۹۱مـورخ  ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ خانـم صغـری کیانی شـیخ آبادی 

فرزنـد محمـد در ششـدانگ یـک باب خانـه به مسـاحت ۱۹۷/۷۵متر مربـع مجزی شـده از پالک  
یـک - اصلـی  واقـع در بخـش ۹ ثبـت اصفهـان انتقالـی با واسـطه از مالک رسـمی رضـا فروتن 

بموجـب سـند ۵۲۳۴۲مـورخ ۱۳۵۰/۱۱/۰۴ دفتـر ۲۹ – اصفهان
۷- رأی شـماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۰۹۰۰۳۶۶۹مـورخ  ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ آقـای مجتبـی عبدیـان مبارکـه 
فرزنـد حیـدر در چهـار دانـگ مشـاع از ششـدانگ یک بـاب خانـه به مسـاحت ۳۱۴/۵۶متـر مربع 
مجـزی شـده از پـالک  یـک - اصلـی  واقع در بخـش ۹ ثبت اصفهـان انتقالی با واسـطه از مالک 

رسـمی قدمعلـی ایرانپور بموجـب سـند ۵۵۹۶۱ مـورخ ۱۳۵۱/۰۶/۰۸ دفتـر ۲۹- اصفهان
۸- رأی شـماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۰۹۰۰۳۶۷۰مـورخ  ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ خانـم راضیـه میرشـکار مبارکـه 
فرزنـد جمشـید در دو دانـگ مشـاع از ششـدانگ یـک بـاب خانه بـه مسـاحت ۳۱۴/۵۶متـر مربع 
مجـزی شـده از پـالک  یـک - اصلـی  واقع در بخـش ۹ ثبت اصفهـان انتقالی با واسـطه از مالک 

رسـمی قدمعلـی ایرانپـور بموجـب سـند ۵۵۹۶۱ مـورخ ۱۳۵۱/۰۶/۰۸ دفتـر ۲۹- اصفهان
۹- رأی شـماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۰۹۰۰۳۶۹۵مـورخ  ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ خانـم مریـم بهرامـی کرکونـدی 
فرزنـد عبدالـه در ششـدانگ یـک بـاب خانه به مسـاحت ۲۶۸/۸۶ متـر مربع مجزی شـده از پالک  
۱۰۵۲ فرعـی از دو - اصلـی  واقـع در بخـش ۹ ثبـت اصفهـان انتقالـی با واسـطه از مالک رسـمی 

علیمـراد احمدپور  
۱۰- رأی شـماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۰۹۰۰۳۴۳۹مورخ  ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ آقای سـجاد محمدی بداغ آبادی 
فرزنـد رحمـن در ششـدانگ یـک باب خانـه به مسـاحت ۱۸۳/۵۰متر مربـع مجزی شـده از پالک  
۵۱- اصلـی  واقـع در بخـش ۹ ثبت اصفهان انتقالی با واسـطه از مالک رسـمی محمـد باقری بداغ 

آبـادی بموجب سـند ۲۳۹۶۰ مـورخ ۱۳۵۴/۱۰/۰۴ دفتر ۵۳- اصفهان
۱۱- رأی شـماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۰۹۰۰۳۶۹۷ مـورخ  ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ اداره اوقـاف و امـور خیریـه 
شهرسـتان مبارکـه – موقوفـه یدالـه صالحـی رقبه یـک  در ششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت 
۱۸۴/۱۳متـر مربـع مجـزی شـده از پـالک  یـک - اصلی  واقـع در بخش ۹ ثبت اصفهـان انتقالی 
بـا واسـطه از مالک رسـمی مهدی ایرانپـور بموجـب سـند ۵۵۹۳۸ مـورخ ۱۳۵۱/۰۶/۰۸ دفتر ۲۹- 

اصفهان
۱۲- رأی شـماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۰۹۰۰۳۱۲۶مـورخ  ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ آقـای محمدرضا نفر ده سـرخی  
فرزنـد بهـرام در ششـدانگ یـک بـاب خانه بـه مسـاحت ۲۶۷/۳۱متر مربـع مجزی شـده از پالک  
یـک - اصلـی  واقـع در بخـش ۹ ثبت اصفهان انتقالی با واسـطه از مالک رسـمی قدمعلـی ایرانپور 

بموجب سـند ۵۲۰۸۶ مـورخ ۱۳۵۰/۱۱/۰۴ دفتـر ۸۶- اصفهان
۱۳- رأی شـماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۰۹۰۰۳۴۵۴مـورخ  ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ خانـم فریده مزروعی فرزند قدیر 
علـی در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ۱۳۴۶/۷۷متـر مربع مجزی شـده از 
پـالک ۵۷۷ فرعـی از ۱۹ - اصلـی  واقـع در بخـش ۸ ثبـت اصفهـان انتقالـی بـا واسـطه از مالک 

رسـمی علی اکبـر قهنویه 
۱۴- رأی شـماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۰۹۰۰۳۶۹۳مـورخ  ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ آقـای غالمعلـی سـلیمانی فـر 
فرزنـد حبیب اله در ششـدانگ یک باب سـاختمان نیمـه کاره  به مسـاحت ۷۷/۸۱متر مربع مجزی 
شـده از پـالک  یـک - اصلـی  واقـع در بخش ۹ ثبـت اصفهان انتقالی با واسـطه از مالک رسـمی 

سـید حسـین موسـوی بموجب سـند ۵۵۹۶۳ مورخ ۱۳۵۱/۰۶/۰۸ دفتر ۲۹- اصفهان

۱۵- رأی شـماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۰۹۰۰۳۶۹۶مـورخ  ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ آقـای عبدالـه مختـاری مبارکـه 
فرزنـد یدالـه در ششـدانگ یـک باب سـاختمان به مسـاحت ۶۰/۷۲متر مربع مجزی شـده از پالک  
یـک - اصلـی  واقـع در بخـش ۹ ثبـت اصفهـان انتقالـی بـا واسـطه از مالـک رسـمی حیدرعلـی 

آقاجانیـان بموجـب سـند ۵۲۴۳۲ مـورخ ۱۳۵۰/۱۲/۲۷ دفتـر ۲۹- اصفهان
۱۶- رأی شـماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۰۹۰۰۳۶۹۰مـورخ  ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ خانـم شـهناز رضـازاده فرزنـد 
مرتضـی در ششـدانگ یک بـاب خانه به مسـاحت ۱۸۱/۹۵متر مربع مجزی شـده از پالک  یک - 
اصلـی  واقـع در بخش ۹ ثبت اصفهان انتقالی با واسـطه از مالک رسـمی صفرعلی ایرانپور بموجب 

سـند ۵۲۱۰۷مـورخ ۱۳۵۰/۱۱/۰۴ دفتر ۲۹- اصفهان
۱۷- رأی شـماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۰۹۰۰۳۶۹۲مـورخ  ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ آقـای عباس صادقی فرزند علی 
در ششـدانگ یـک بـاب خانه بـه مسـاحت ۲۳۶/۳۵متر مربع مجزی شـده از پالک  یـک - اصلی  
واقـع در بخـش ۹ ثبـت اصفهان انتقالی با واسـطه از مالک رسـمی صفرعلی ایرانپور بموجب سـند 

۵۲۱۰۷مـورخ ۱۳۵۰/۱۱/۰۴ دفتر ۲۹- اصفهان
۱۸- رأی شـماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۰۹۰۰۳۶۸۷مـورخ  ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ خانـم سـکینه ابراهیمـی 
بـه مسـاحت  بـاب سـاختمان  یـک  از ششـدانگ  دانـگ مشـاع  در سـه  دیدارقلـی  فرزنـد 
۲۲۸/۷۷متـر مربـع مجـزی شـده از پـالک  یـک - اصلـی  واقـع در بخش ۹ ثبـت اصفهان 
انتقالی با واسـطه از مالک رسـمی کمال موسـوی بموجب سـند ۵۲۱۶۸مـورخ ۱۳۵۰/۱۱/۰۴ 

دفتـر ۲۹- اصفهـان
۱۹- رأی شـماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۰۹۰۰۳۶۸۸مـورخ  ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ آقـای رسـول عطائـی فرزنـد 
حیدرعلـی در سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ یـک باب سـاختمان به مسـاحت ۲۲۸/۷۷متـر مربع 
مجـزی شـده از پـالک  یـک - اصلـی  واقع در بخـش ۹ ثبت اصفهـان انتقالی با واسـطه از مالک 

رسـمی کمال موسـوی بموجـب سـند ۵۲۱۶۸مـورخ ۱۳۵۰/۱۱/۰۴ دفتـر ۲۹- اصفهان
۲۰- رأی شـماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۰۹۰۰۳۶۶۸مـورخ  ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ آقـای کریـم نجفی درچه  فرزند 
قربانعلی در ششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت ۲۰۴/۵۵متر مربع مجزی شـده از پالک  یک - 
اصلـی  واقـع در بخـش ۹ ثبت اصفهان انتقالی با واسـطه از مالک رسـمی کاظـم آقاجانیان بموجب 

سـند ۶۰۷۶مورخ ۱۳۴۲/۰۶/۱۳ دفتر ۸۶- اصفهان
۲۱- رأی شـماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۰۹۰۰۳۷۰۸مـورخ  ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ خانـم سـمیه فروغـی فرزنـد 
قنبرعلـی در ششـدانگ یـک باب خانه به مسـاحت ۴۲۲/۹۴متر مربع مجزی شـده از پـالک  ۷۷۶ 
فرعی از یک - اصلی  واقع در بخش ۸  ثبت اصفهان انتقالی با واسـطه از مالکین رسـمی خسـرو 
نصوحـی و امیدعلی نصوحی دهنوی بموجب سـند ۱۶۰۰۷مـورخ ۱۳۵۱/۰۴/۱۸ دفتر ۹۲- اصفهان

کرباسـیان  عـزت  خانـم   ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۰۹۰۰۳۷۰۹مـورخ   شـماره  رأی   -۲۲
ورنامخواسـتی فرزند قدیر  در ششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت ۱۵۷/۱۱متر مربع مجزی شـده 
از پـالک  ۷۷۶ فرعـی از یـک - اصلـی  واقع در بخش ۸  ثبت اصفهان انتقالی با واسـطه از مالکین 
رسـمی خسـرونصوحی و امیدعلی نصوحی دهنوی بموجب سـند ۱۶۰۰۷مـورخ ۱۳۵۱/۰۴/۱۸ دفتر 

اصفهان  -۹۲
۲۳- رأی شـماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۰۹۰۰۳۶۹۸مـورخ  ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ خانـم اشـرف ضیائـی فرزنـد 
عیوضعلـی در ششـدانگ یـک بـاب مغـازه بـه مسـاحت ۵۵/۳۰متـر مربـع مجـزی شـده از پالک  

هشـت - اصلـی  واقـع در بخـش ۸ ثبـت اصفهان انتقالی با واسـطه از مالک رسـمی بهـزاد قربانی 
سـینی بموجـب سـند ۴۰۵۴۹مـورخ ۱۳۷۴/۱۲/۱۲ دفتـر ۳۹- اصفهان

۲۴- رأی شـماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۰۹۰۰۳۶۹۹مـورخ  ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ خانـم فهیمـه ضیائـی فرزنـد 
عوضعلی در ششـدانگ یک باب مغازه به مسـاحت ۵۳/۶۲متر مربع مجزی شـده از پالک  هشـت 
- اصلـی  واقـع در بخـش ۸ ثبـت اصفهـان انتقالی با واسـطه از مالک رسـمی بهزاد قربانی سـینی 

بموجب سـند ۴۰۵۴۹مـورخ ۱۳۷۴/۱۲/۱۲ دفتـر ۳۹- اصفهان
۲۵- رأی شـماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۰۹۰۰۳۴۴۰مـورخ  ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ آقـای محمدرضا قدیری مبارکه 
فرزنـد نصرالـه در ششـدانگ یـک بـاب خانه به مسـاحت ۲۱۰/۴۶متـر مربع مجزی شـده از پالک  
۷۴۶ فرعـی از ۱۹ - اصلـی  واقـع در بخـش ۸ ثبـت اصفهـان انتقالـی با واسـطه از مالک رسـمی 

عباسـعلی رضایـی قهنویه بموجب سـند ۳۵۳۸مـورخ ۱۳۵۱/۱۱/۱۴ دفتـر ۸۹- اصفهان
۲۶- رأی شـماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۰۹۰۰۳۶۸۹مـورخ  ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ آقـای اکبـر امیرخانی سـرارودی 
فرزنـد محمـد در ششـدانگ یـک باب خانـه به مسـاحت ۲۳۸/۲۰متر مربـع مجزی شـده از پالک  
۱۶- اصلـی  واقـع در بخـش ۸ ثبـت اصفهـان انتقالـی بـا واسـطه از مالک رسـمی کریـم باقریان 

سـرارودی بموجب سـند ۲۵۹۶۸مـورخ ۱۳۵۱/۰۳/۱۷ دفتر سـه – شـهرضا
۲۷- رأی شـماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۰۹۰۰۳۷۰۶مـورخ  ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ خانـم الهـام مرادیان طالخونچه 
فرزنـد بهـرام در دو دانگ مشـاع از ششـدانگ یک بـاب خانه به مسـاحت ۲۸۵/۵۸متر مربع مجزی 
شـده از پـالک  ۴۸ - اصلـی  واقـع در بخـش ۸ ثبـت اصفهـان انتقالی با واسـطه از مالک رسـمی 

اشـرف یاوری 
۲۸- رأی شـماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۰۹۰۰۳۷۰۵مـورخ  ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ آقـای حامـد مرادیان طالخونچه 
فرزندنـوروز علـی در چهار دانگ مشـاع از ششـدانگ یک بـاب خانه به مسـاحت ۲۸۵/۵۸متر مربع 
مجـزی شـده از پـالک  ۴۸ - اصلـی  واقـع در بخـش ۸ ثبـت اصفهـان انتقالی با واسـطه از مالک 

رسمی اشـرف یاوری 
۲۹- رأی شـماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۰۹۰۰۳۴۶۴مـورخ  ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ آقـای عبدالـه کاویـان مبارکـه  
فرزنـد حسـن در ششـدانگ یک بـاب کارگاه آهن فروشـی به مسـاحت ۳۳۳/۳۴متـر مربع مجزی 
شـده از پـالک  ۶۰۴ فرعـی از ۱۹ - اصلـی  واقـع در بخـش ۸ ثبـت اصفهـان انتقالی با واسـطه از 

مالـک رسـمی نعمت الـه کاویان 
۳۰- رأی شـماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۰۹۰۰۲۷۱۷مـورخ  ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ آقـای حسـن قائدیان طالخونچه 
فرزنـد عبدالعلـی در ششـدانگ یک بـاب خانه به مسـاحت ۲۰۷/۳۸متر مربع مجزی شـده از پالک  
۱۲ - اصلـی  واقـع در بخـش ۸ ثبـت اصفهـان انتقالـی بـا واسـطه از مالـک رسـمی رضـا باروتی 

بموجب سـند شـماره ۲۶۷۰۵ مـورخ ۱۳۵۱/۰۴/۲۹ دفتر۳ - شـهرضا 
۳۱- رأی شـماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۰۹۰۰۲۷۱۸مـورخ  ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ خانم مریم سـجادی کرافشـانی 
فرزنـد سـید حسـین در ششـدانگ یک بـاب خانه بـه مسـاحت ۱۷۸/۸۶متـر مربع مجزی شـده از 
پـالک  ۱۲ - اصلـی  واقـع در بخش ۸ ثبت اصفهان انتقالی با واسـطه از مالک رسـمی رضا باروتی 

بموجب سـند شـماره ۲۶۷۰۵ مورخ ۱۳۵۱/۰۴/۲۹ دفتر۳ – شـهرضا
تاریخ انتشـار اول: ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ تاریخ انتشـار دوم: ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ رییس اداره ثبت اسـناد و امالک 

مبارکـه: مظاهر نصرالهـی ۱۱۲۱۸۳۲/ م الف

بنا به گفته معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
اصفهان ۴۴۰ دوربیــن وقوع جرائم و محدودیت های 

کرونایی را در کالنشهر اصفهان ثبت می کنند.
حجت ا... غالمی به ایرنا گفت: همچنین در شبکه 
راه های ارتباطی اســتان اغلب دوربین ها فعال است 
که با نظارت مرکز کنتــرل راه ها جریمه خودروهای 
غیربومی را در این سامانه اعمال می کند. او اضافه کرد: 
با توجه به شدت شیوع کرونا در استان در ادامه تعطیلی 
گروه شغلی ۲ و ســه و  چهار مقرر شد فعالیت گروه 
یک که در روز باعــث تمرکز جمعیت و عدم رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی می شود مانند آبمیوه فروشی، 
بستنی فروشی و اغذیه فروشــی ها اگر فاصله گذاری 
اجتماعی را رعایت نکنند، پلمپ شــوند. غالمی ادامه 
داد: همه فعالیت گروه هــای یک به جز داروخانه ها و 

خدمات وابسته به بهداشــت و درمان از ساعت ۲۱ و 
۳۰ شــب گذشته به مدت ۱۰ روز تعطیل می شود که 
این اقدام در راســتای کنترل تردد شبانه از ساعت ۲۲ 
است. معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان 
تصریح کرد: مقرر شد عالوه بر خاموشی شبانه به میزان 
کمتر از ۳۰ درصد روشــنایی در پارک ها صورت گیرد 
و تمامی دکه ها، آبمیوه فروشی ها و اسباب بازی ها در 
محدوده پارک ها تعطیل و هیچ گونه فعالیتی در پارک ها 
صورت نگیرد. به گفته او شــهرداری با کمک نیروی 
انتظامی و بسیج از تردد و تجمع و اتراق در پارک های 
استان جلوگیری کند. غالمی با اشاره به تردد در مبادی 
ورودی اســتان بیان کرد: ۹ ایستگاه ایست و بازرسی 
از روز گذشته با محوریت نیروی انتظامی و همکاری 
دســتگاه های راهداری و حمل ونقل جاده ای، بسیج، 
ارتش، هالل احمر، هماهنگی فرمانداری ها و پشتیبانی 
شهرداری ها فعال شوند و از تردد خودروهای غیربومی 
به استان جلوگیری کنند. بر اساس آخرین آمار رسمی 
تاکنــون ۲ میلیون و ۹۳ هــزار و ۴۵۲ نفر در ایران به 
ویروس کرونا مبتال شــده و با فوت ۲۷۴ نفر دیگر از 
بیماران مبتال به کووید ۱۹ در ۲۴ ساعت گذشته تعداد 
جان باختگان این بیماری در کشور به ۶۴ هزار و ۷۶۴ 
نفر رسیده است. همچنین تاکنون یک میلیون و ۷۲۰ 
هزار و ۸۴ نفر از بیماران، بهبودیافته یا از بیمارستان ها 

ترخیص شده اند.

به اعتقاد نماینده سابق مبارکه در مجلس شورای 
اســالمی حادثه خرابکارانه در سایت هسته ای نطنز 
ناشی از استیصال و ناتوانی رژیم منحوس صهیونیستی 
در مقابله با سیاست های جمهوری اسالمی ایران است.
علی ایرانپور به ایرنا گفت: دشمنان و در رأس آنها 
رژیم صهیونیستی نمی توانند پیشرفت های ملت ایران 
را تحمل کنند و هر زمان که به توفیقی دست یافتیم و 
یا در زمینه های علمی و فناوری پیشرفت کردیم، دست 
به اقدامات خرابکارانه می زنند تا به زعم خودشان جلوی 
پیشرفت جمهوری اسالمی را بگیرند. او با بیان اینکه 
اینگونه حوادث در انقالب اسالمی به طرق مختلف و 
بارها اتفاق افتاده است یادآور شد: دشمن روزی برای 
مقابله با پیشــرفت  ایران تحریم های ناجوانمردانه را 
اعمال می کند و ایام دیگر رژیم صهیونیستی با ترور 
دانشمندان به دنبال کند کردن حرکت رو به پیشرفت 
ما در زمینه فناوری و صنعت هسته ای است و به تازگی 
اقدامات خرابکارانه در مراکز هســته ای را شــاهدیم. 
نماینده سابق مبارکه در مجلس شورای اسالمی اظهار 
داشت: این اقدامات دشمن نشان دهنده این است که 
آنان به نوعی پیشرفت جمهوری اسالمی را پذیرفتند و 
تنها کاری که به گمان خودشان می توانند انجام دهند 
همین اقدامات خرابکارانه اســت. او خاطرنشان کرد: 
نکته مهم اینکه این روزها دشــمن از روند مذاکرات 

هســته ای وین هم ناراحت است و دشمنی خود را در 
قالب انجام اقدامات خرابکارانه نشان می دهد. ایرانپور 
تأکید کرد: جمهوری اســالمی به طورقطع این اقدام 
ددمنشــانه رژیم صهیونیستی و عوامل داخلی آنها را 
بی پاســخ نخواهد گذاشــت و به طورقطع در مکان و 
زمان مناســب و به بهترین شکل با این حرکت های 
مذبوحانه مقابله خواهد کرد. نماینده سابق مبارکه در 
مجلس شورای اســالمی بیان کرد: همان طور که تا 
امروز توانسته ایم همه دسیسه ها و دشمنی ها را پشت 
ســر بگذاریم امروز هم در این برهه حســاس موفق 
خواهیم شد و صنعت هسته ای به چرخش خود ادامه 
خواهد داد و پیشرفت های موردنظر را در این صنعت 
کامل به دســت خواهیم آورد و روزبه روز پیشــرفت 
می کنیم. او تصریــح کرد: تاریخ ۴۲ ســاله انقالب 
اسالمی نشان داده که هیچ کدام از اقدامات دشمنان 
علیه ملت ایران مؤثر واقع نشــده است و تنها عزم و 
اراده مردم را به ســمت صعود به قله های پیشرفت و 
ترقی بیشتر خواهد کرد. ایرانپور گفت: بعد از این حادثه 
خرابکارانه، بالفاصله برق اضطراری نیروگاه نطنز در 
مدار قرار گرفت و مشــکالت ابتدایی این نیروگاه با 
تالش متخصصان داخلی به بهترین نحو برطرف شد 
که نشــان از توانمندی متخصصان صنعت هسته ای 

انقالب اسالمی است.

تردد در محدودیت های کرونایی توسط 
۴۴۰ دوربین ثبت می شود

نماینده سابق مبارکه در مجلس:
حادثه نطنز ناشی از استیصال رژیم 

صهیونیستی است
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بازارهای کوثر به مناسبت ماه 
رمضان 3 روز فروش ویژه 

دارند

ــار  ــوه و تره ب ــن می ــل ســازمان میادی ــه مدیرعام ــه گفت ب
و ســاماندهی مشــاغل شــهری شــهرداری اصفهــان فــروش 
ویــژه کاالهــای ضــروری بــه مناســبت مــاه مبــارک رمضــان 

ــود. ــاز می ش ــر آغ ــای روز کوث در بازاره
محمــد مجیــری بــه ایمنــا گفــت: فــروش ویــژه ۱۵ قلــم 
کاالی اساســی بــه مناســبت مــاه مبــارک رمضــان از تاریــخ 
۲۵ تــا ۲۸ فروردین مــاه از ۱۶ تــا ۵۴ درصــد تخفیــف در 
ــود.  ــاز می ش ــان آغ ــهرداری اصفه ــر ش ــای روز کوث بازاره
او ادامــه داد: شــهروندان می تواننــد از ایــن تخفیــف در 
ــوند.  ــد ش ــان بهره من ــهرداری اصفه ــر ش ــازار روز کوث ۱۴ ب
ــاماندهی  ــار و س ــوه و تره ب ــن می ــازمان میادی ــل س مدیرعام
مشــاغل شــهری شــهرداری اصفهــان بــا اشــاره بــه شــیوع 
ــد  ــهروندان می توانن ــرد: ش ــان ک ــا، خاطرنش ــروس کرون وی
صــورت  بــه   kowsar.market ســایت  طریــق  از 
ــان ممکــن ــن زم ــد خــود را ثبــت و در کمتری  مجــازی خری

 آن را تحویل بگیرند.

ساعت کاری مراکز معاینه فنی 
در ماه رمضان تغییر نمی کند

بــه گفتــه مدیرعامــل ســازمان مدیریــت حمل ونقــل بــار 
ــش  ــت پوش ــی تح ــه فن ــز معاین ــان مراک ــهرداری اصفه ش
ســتاد معاینــه فنــی خــودرو در مــاه مبــارک رمضــان مطابــق 
رویــه ماه هــای گذشــته آمــاده ارائــه خدمــات بــه شــهروندان 
ــن  ــاعت کاری ای ــر س ــرای تغیی ــه ای ب ــال برنام ــت و فع اس
مراکــز در مــاه رمضــان نداریــم. مجیــد طهماســبی بــه ایمنــا 
ــی  ــی، آدرس اینترنت ــرایط کرونای ــه ش ــه ب ــا توج ــت: ب گف
FaNI.HamLeBar.Com جهــت دریافــت نوبــت بر 
خــط و مراجعــه بــا کمتریــن زمــان انتظــار بــه مراکــز معاینــه 
ــه محــل ســکونت در دســترس شــهروندان  فنــی نزدیــک ب
قــرار گرفتــه اســت. او تصریــح کــرد: در حــال حاضــر هفــت 
مرکــز معاینــه فنــی خودروهــای ســبک بــا ۱۱ خــط مکانیــزه 
ــل  ــت. مدیرعام ــهروندان اس ــه ش ــات ب ــه خدم ــاده ارائ آم
ســازمان مدیریــت حمل ونقــل بــار شــهرداری اصفهــان 
ــه  ــای نیم ــی خودروه ــه فن ــز معاین ــرد: مرک ــان ک خاطرنش
ســنگین و ســنگین نیــز در بلــوار فرزانــگان روبــروی بوســتان 
فــدک نیــز همــه روزه آمــاده ارائــه خدمات اســت. طهماســبی 
بــا بیــان اینکــه ســتاد معاینــه فنــی خودروهــای شــهرداری 
اصفهــان مجــری اعمــال اســتانداردهایی اســت کــه از طــرف 
ســازمان حفاظــت محیط زیســت در ارتبــاط بــا آلودگــی هــوا 
ــر  ــودرو ب ــی خ ــتانداردهای ایمن ــت: اس ــود، گف ــالم می ش اع
ــت،  ــده در سامانه سیمفا اس ــن ش ــاخص های تعیی ــاس ش اس
ــا  ــود ت ــارت می ش ــدت نظ ــه ش ــان ب ــهر اصفه ــه در ش البت

معاینــه فنــی بــه صــورت درســت انجــام شــود.

امسال 1۰36 میلیارد ریال 
صرف نوسازی شهر می شود

ــازی  ــازی و بهس ــازمان نوس ــل س ــه مدیرعام ــه گفت ب
ــازمان  ــن س ــاری ای ــال ج ــه س ــان بودج ــهرداری اصفه ش
ــه  ــر گرفت ــال در نظ ــارد ری ــش میلی ــزار و سی وش ــدود ه ح
ــای نوســازی و بهســازی  ــرای پروژه ه ــرای اج ــه ب شــده ک
ــه  ــض ب ــد فی ــود. محم ــه می ش ــف هزین ــق مختل در مناط
ــرای  ــازی ب ــازی و بهس ــازمان نوس ــه س ــا گفت: بودج ایمن
در  مختلــف  مناطــق  در  عمرانــی  پروژه هــای  اجــرای 
ــهیلگری،  ــر تس ــا دفات ــازی ی ــی، کف س ــای مرمت طیف ه
ــی  ــای تاریخ ــقف و خانه ه ــازار، س ــه ب ــیدگی ب ــا و رس احی
ــی  ــوژ میان ــاماندهی رفی ــزود: س ــت. او اف ــازی اس و بدنه س
ــت  ــوی درب کوشــک، مرم ــن، کف ســازی ک ــاغ پایی چهارب
چنــد خانــه تاریخــی و راه انــدازی تعــدادی دفاتر تســهیلگری 
ــان  ــاماندهی خیاب ــان، س ــه در اصفه ــعه محل ــاد توس و نه
ــودک  ــی ک ــه تخصص ــی در خان ــات مرمت ــادگاه، اقدام آم
ــازمان  ــاری س ــال ج ــای س ــی از پروژه ه ــوان بخش و نوج
نوســازی و بهســازی شــهرداری اســت. مدیرعامــل ســازمان 
ــان اینکــه  ــا بی نوســازی و بهســازی شــهرداری اصفهــان ب
ــدان  ــا می ــدان ت ــی می ــگری و تاریخ ــور گردش ــای مح احی
ــام )ره(  ــدان ام ــا می ــی )ع( ت ــام عل ــدان ام ــل می حدفاص
ــرد: از  ــان ک ــت، خاطرنش ــازمان اس ــن س ــتور کار ای در دس
ــال  ــره کم ــت مقب ــازمان مرم ــن س ــای ای ــر پروژه ه دیگ
ــا  ــین )ع( ت ــام حس ــدان ام ــور می ــای مح ــماعیل، احی اس
ــوب مســجد  ــت تاریخــی جن ــای باف ــام )ره(، احی ــدان ام می
جامــع اصفهــان )محلــه گردشــگری شــیخ بهایــی(، احیــای 
چهارســوق،  تــا  حســن آباد  دروازه  گردشــگری  مســیر 
تــاالر تیمــوری، ســاماندهی گــذر و مرمــت امامــزاده شــورا، 
ــه  ــا کوچ ــرزاق ت ــه قصــر حدفاصــل عبدال ــازی کوچ کف س
درب امــام و کف ســازی گذرخانــه تاریخــی امام جمعــه 
از  او  اســت.  تــا مســجد جامــع(  ابن ســینا  )حدفاصــل 
ســاماندهی مســیر گردشــگری مــدرس_ ابن ســینا در محلــه 
دردشــت در ســال جــاری خبــر داد و گفــت: اصــالح فضایــی 
و مرمــت مــوزه هنرهــای معاصــر، احیــای محور گردشــگری 
ــداث  ــتان، اح ــل تاریخــی شهرس ــازی پ ــا، مناسب س مناره ه
مســیر گردشــگری حدفاصــل پــل بزرگمهــر تــا بــاغ گل هــا، 
ــاغ  ــازی چهارب ــاری و پیاده روس ــای کن ــاماندهی رفیوژه س
ــن  ــاری ای ــال ج ــای س ــری از پروژه ه ــش دیگ ــاال بخ ب
ســازمان اســت. فیــض خاطرنشــان کــرد: کف ســازی پیــاده 
ــان نظــر میانــی، بدنه ســازی اطــراف تخــت فــوالد  راه خیاب
ــن  ــا رکن الدی ــواره باب ــال و دی ــض و مص ــای فی و خیابان ه
ــتان  ــی گلس ــه انتهای ــاماندهی محوط ــرح س ــب ط در قال
ــن  ــاری ای ــال ج ــات س ــتور کار اقدام ــز در دس ــهدا نی  ش

سازمان است.

موردی از کرونای انگلیسی 
در شهرضا گزارش نشده 

است

بنا به گفته فرماندار شــهرضا درصد تســت های مثبت 
کرونا که از افراد گرفته می شــود باال اســت، اما نسبت به 
سایر شهرستان های اســتان روند ابتال به کرونا در شهرضا 

افزایشی نیست.
ناصر اســدی به ایســنا گفت: هم اکنون شــهرضا در 
وضعیــت قرمز کرونایی قرار دارد و ۵۰ نفر در بیمارســتان 
بستری هستند. درصد تســت های مثبت کرونا که از افراد 
گرفته می شود باال است، اما نسبت به سایر شهرستان های 
استان روند ابتال به کرونا در شهرضا افزایشی نیست. او افزود: 
در هفته گذشــته هیچ فوتی نداشته ایم و هم اکنون به جز 
مشاغل گروه یک سایر مشاغل گروه های ۲، ۳ و ۴ تعطیل 
هســتند. بازرسی از اصناف با جدیت انجام و مبادی ورودی 
به شهرضا نیز به شدت کنترل می شود. فرماندار شهرضا با 
بیان اینکه هماهنگی بین بخشی میان دستگاه های مختلف 
مطلوب است، گفت: در کل رعایت پروتکل های بهداشتی 
میان مردم و اصناف بهتر از گذشــته شده است و امیدواریم 
در دو هفته آینده وضعیت کرونا در شهرضا بهتر شود. درصد 
رعایت پروتکل های بهداشتی که قبل از عید به ۶۰ درصد 
کاهش یافته بود هم اکنون ۷۵ درصد اســت و اگر رعایت 
پروتکل ها در اصناف و ادارات را محســوب کنیم این رقم 
به ۸۵ درصد افزایش می یابد. اســدی تصریح کرد: تاکنون 
مــوردی از کرونای انگلیســی در شــهرضا شناســایی و 
گزارش نشــده است. ترددهای شبانه نیز به شدت کنترل و 
اطالع رسانی عمومی از طریق فضای مجازی و دستگاه های 
درمانی به شــکل فیزیکی و از طریق بلندگو به خوبی انجام 
می شود. او خاطرنشــان کرد: رعایت پروتکل ها بازهم باید 
بهتر شــود و مردم از دورهمی ها پرهیز کنند. در ادارات نیز 
دورکاری با تشخیص مدیر مربوطه به خوبی اعمال می شود. 
همچنین مساجد تعطیل هستند و نماز جمعه اقامه نمی شود 
 و در کل تــالش می کنیــم از هرگونه تجمعی در ســطح 

شهرستان جلوگیری کنیم.

6 واحد صنفی در آران و 
بیدگل پلمپ شد

۶ واحد صنفی در آران و بیدگل به دلیل رعایت نکردن 
شــیوه نامه های بهداشتی مبارزه با شــیوع کرونا مهروموم 

شدند.
مسئول  صداوسیما، کارشــناس  گزارش خبرگزاری  به 
بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل گفت: 
این واحد های صنفی شــامل ۲نانوایی و یک مرکز اقامتی، 
آبمیوه فروشی، آشپزخانه و سوپرمارکت هستند. علی اعتصام 
افزود: از اسفند ۹۹ و تاکنون از مجموع ۹۶۱ بازرسی، ۷۲۷ 
مورد مربوط به مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی بوده است و 
در این بازرسی ها ۷۹۴ کیلوگرم مواد غذایی غیرقابل مصرف 
 جمــع آوری و ۸۸ مــورد تخلــف بهداشــتی ثبت شــد.
اکنون وضعیت کرونایی شهرســتان آران و بیدگل نارنجی 

است.

تجدیدنظر طرح هادی در 1۴ 
روستای گلپایگان

به گفته رئیس بنیاد مسکن گلپایگان طرح هادی در ۳۳ 
روستای شهرســتان گلپایگان به طور متوسط تا ۶۵ درصد 
انجام شده اســت. علیرضا ناطقی با بیان اینکه شهرستان 
گلپایگان ۵۲ روستا دارد که ۴۱ روستای آن دارای ۲۰ خانوار 
اســت که طرح هادی مصوب دارند، بــه مهر گفت: طرح 
هادی روستای »هرســتانه« در سال ۱۴۰۰ در دست اقدام 
اســت. او با بیان اینکه اجرای طرح هادی در ۳۳ روستای 
شهرســتان گلپایگان به طور متوسط ۶۵ درصد انجام شده 
اســت، افزود: برای طرح هادی ۱۴ روســتای شهرســتان 

گلپایگان تجدیدنظر انجام شده است. 
رئیس بنیاد مســکن گلپایگان گفــت: اجرای طرح 
هادی در بافت با ارزش روســتای وانشــان از سال ۹۶ 
شروع شــده اســت که با اعتبار حدود ۱۰ میلیارد ریال 
عملیات اجرایی آن در دست اقدام است. او گفت: اجرای 
طرح هادی با اعتبار ۶ میلیــارد و ۴۰۰ میلیون ریال در 
چهار روســتای فاقد دهیاری شهرستان گلپایگان شامل 
روســتاهای عباس آباد، هرســتانه، حاجیله و »مرغ« از 
سوی فرمانداری انجام شده است. ناطقی افزود: با اعتبار 
۳.۵ میلیــارد ریال از محل اعتبارات قیر یارانه ای ســال 
۹۹ بخشی از معابر روســتاهای در  تیکن و ضامن آباد 
شهرستان گلپایگان آســفالت شده است. او گفت: سال 
۹۹ اعتبارات ملی و استان در مجموع ۲۰ میلیارد و ۶۱۰ 
میلیون ریال تخصیص یافت که توانســتیم اجرای طرح 
هادی در ۹ روستای شهرستان گلپایگان شامل وانشان، 
عباس آباد، قالقان، زرنجان، نیوان نار، رباط ملکی، ضامن 
آباد، نیوان ســوق و ســرآور انجام دهیــم. رئیس بنیاد 
مســکن گلپایگان افزود: تهیه نقشــه تجدیدنظر طرح 
هادی با اعتبار ۳ میلیارد ریال در ۶ روســتای شهرستان 
شامل دم آسمان، مالزجان، کلوچان، هنده، دستجرده و 
شــورجه در حال اجرا است. او با بیان اینکه در سال ۹۹ 
تعداد ۲۷۲ مورد پاسخ به استعالم ساخت وساز واحدهای 
روستایی انجام شده است، گفت: سال گذشته، ۱۷ مورد 
درخواست تغییر کاربری اراضی در روستاهای شهرستان 
انجام شــده اســت. او تصریح کرد: ســهم اعتبار قیر 
یارانه ای سال ۹۹ به میزان ۶ میلیارد ریال است که برای 
 آسفالت معابر روســتاهای »زرنجان« و »سرآور« انجام

می شود.

از 217 تخت فعال بیمارستان غرضي  3۰ بیمار بیشتر از ظرفیت بستري هستند
سرپرست مدیریت بیمارســتان غرضی با اشاره به وضعیت 
قرمز شــیوع کرونا در اصفهان و افزایش تعداد بیماران، گفت: 
۲۱۷ تخت فعال در این بیمارســتان داریــم، درحالی که دو روز 
پیش ۲۵۰بیمار، یعنی ۳۰بیمار بیشتر از ظرفیت بستری کردیم 

که نشان دهنده بار زیاد مراجعه به بیمارستان است.
احمدرضا ایزدی با بیان اینکه بیمارستان غرضی با تمام توان 
مشغول ارائه خدمت به شهروندان منطقه شمال شهر اصفهان 
با اولویت جامعه کارگری اســت، به ایسنا گفت: این بیمارستان 
در زمینه درمان مبتالیان به کووید۱۹ نیز مشغول ارائه خدمات 

به شهروندان است.
او با بیان اینکه در طول دوشنبه گذشته ظرفیت بیمارستان 
غرضی تکمیل شد، افزود: با توجه به وضعیت قرمز شیوع کرونا 
در اصفهــان و افزایش تعداد بیمــاران، کادر درمان و مدافعان 
سالمت جهاد گونه در راســتای کاهش آالم و درمان بیماران 
تالش می کنند، اما باید در نظر داشــت وقتی تعداد بیماران از 
ظرفیت بیمارســتان بیشتر می شود امکان بروز مشکالتی برای 
خدمات رســانی به بیماران وجود دارد. از سوی دیگر مشکالتی 
برای بیماران غیرکرونایی ایجاد می شود، به عنوان مثال ممکن 
است در منطقه شــمال شــهر اصفهان تصادفی اتفاق افتد و 
بیماری نیاز به جراحی مغز داشــته باشــد، درحالی که ظرفیت 
بیمارســتان را به کرونا اختصاص داده ایــم و بیمار تصادفی از 
دریافت خدمت محروم می شود. او خاطرنشان کرد: همه گیری 
کرونا هم بــار مضاعفی بر دوش مردم اســت و هم آنها را از 
یکسری خدمات محروم می کند، درعین حال که باعث تحمیل 
بار مضاعفی بر سیســتم بهداشتی درمانی و بیمارستان ها شده 
است. ایزدی با بیان اینکه تاکنون توانسته ایم امکانات موردنیاز 
برای خدمات رسانی به بیماران را به سختی تأمین کنیم، تصریح 
کرد: بیمارســتان ظرفیتی دارد که در شرایط فعلی برای تأمین 
اکســیژن، پشــتیبانی و حتی کادر درمان برای پاسخگویی به 
بیماران فشار مضاعفی ایجاد شده است. به گفته او، هم اکنون 
عالوه بر پذیرش بیماران کووید، خدمــات اورژانس غیرکرونا 
و یکســری از خدمات و جراحی های غیرالکتیو در بیمارســتان 

غرضی انجام می شــود و ســایر خدمات درمانی در بیمارستان 
شریعتی ارائه می شود. سرپرست مدیریت بیمارستان غرضی با 
اشــاره به پیک چهارم کرونا، از مردم خواست عالوه بر رعایت 
جدی پروتکل های بهداشتی، به قرنطینه بیماران و افراد مبتال 
دقت بیشــتری داشته باشند، چون یک فرد مبتال می تواند یک 
خانواده را درگیر کنند؛ بنابراین استفاده از ماسک، فاصله گذاری 
و قرنطینــه بیماران مبتال در خانه نیز باید جدی گرفته شــود. 
او با اشــاره به اینکــه در حال حاضر الگــوی ابتال به بیماری 
کووید ۱۹ تقریبا خانوادگی اســت، تصریــح کرد: حتی افرادی 

که به بیماری کووید ۱۹ مبتال شــده، اما حال بدی ندارند باید 
رعایت پروتکل های بهداشــتی و قرنطینــه را جدی گرفته و 
بدانند حتی اگر خودشــان عوارضی ندارند، برای حفظ سالمت 
ســایر اعضای خانواده باید قرنطینه شوند تا از گسترش بیماری 

جلوگیری شود.
 ایزدی اظهار کرد: کرونا اصال شوخی ندارد و شرایط استان 
بســیار بحرانی اســت، درحالی که با ادامه روند و افزایش تعداد 
بیماران ممکن است همه بیمارستان های استان درگیر و خدمات 
اورژانس مختل شود. او با تأکید بر اینکه تا این لحظه مشکلی 

برای ارائه خدمات به بیماران در بیمارستان غرضی نداشته ایم، 
گفت: تمام توان سیستم درمان، پزشکان، پرستاران، خدمات و 
پشتیبانی بیمارستان برای درمان مردم بکار بسته شده است، ولی 
باید توجه داشت که کارکنان بیمارستان خودشان فرزندان همین 
مردم هستند، پس رعایت پروتکل های بهداشتی، عالوه بر اینکه 
کمک به افراد و خانواده هایشان است، کمک به هم وطنانشان در 
کادر بیمارستان نیز هست، ولی بی توجهی به افزایش بار مراجعه 
 به بیمارســتان ها، بر روی شــاخص های پیامدی و مرگ ومیر

 تأثیر خواهد گذاشت.

    شهر   استاناضافه بار کرونا بر دوش بيمارستان غرضي

گروه اصفهان: نخستین آشپزخانه طرح اطعام مهدوی 
برای طبخ و توزیع غــذای گرم به مددجویان و نیازمندان 
اصفهانی در ماه مبارک رمضان، گشایش یافت.کریم زارع، 
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( اســتان اصفهان در 
مراسم گشایش نخستین آشــپزخانه طرح ایران همدل- 
اطعام مهــدوی، گفت: ایــن طرح برای پخــت و توزیع 
غذای گــرم در قالب افطاری به مددجویــان و نیازمندان 
اصفهانــی در ماه مبــارک رمضان اجرا می شــود. کریم 
زارع اظهار داشــت: شــیوع ویروس کرونا و نگرانی هایی 
که بابت آن در ســطح جامعه وجــود دارد، الزامات خاصی 
برای فعالیت در عرصه خیر و احســان ایجاد کرده اســت 

و برپایی ضیافت های بزرگ افطاری با حضور مددجویان، 
حذف و به جای آن غذای طبخ شــده در آشــپزخانه های 
متمرکز و تحت نظارت بهداشــت، درب منازل مددجویان 
و جامعه تحت حمایت با رعایت همه جوانب و حفظ شأن 
و عزت نفس آنها توزیع خواهد شــد. او اجرای طرح اطعام 
مهــدوی را منحصر به شــهر اصفهان ندانســت و گفت: 
همه دفاتر کمیته امداد در شهرســتان های استان اقدام به 
راه اندازی حداقل یک آشپزخانه خواهند کرد و با همکاری 
خیران، نیکوکاران، نیروهای جهادی و فعاالن عرصه خیر 
و احسان در شــب های ماه مبارک رمضان اقدام به توزیع 
غــذای گرم به مددجویان منطقه خود خواهند کرد. زارع با 

بیان اینکه بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته حداقل 
۶۰ آشــپزخانه در سراسر استان فعال می شود، گفت: سال 
گذشته در ماه مبارک رمضان با کمک همشهریان اصفهانی 
و خیــران نیکوکار، ۵۰۰ هزار پرس غذای گرم و ۱۱۰هزار 
بسته غذایی توزیع شــد و امسال حداقل رشد۳۰ درصدی 
نسبت به سال قبل برنامه ریزی شده است. مدیرکل کمیته 
امــداد اصفهان با تأکید بر اینکه تأمین مواد اولیه و ســایر 
هزینه هــای طبخ و توزیع غذا در طــرح اطعام مهدوی با 
همکاری خیران و نیکوکاران صورت می گیرد، گفت: سابقه 
و شــهرت مردم اســتان اصفهان در نیکوکاری، همدلی و 
همیاری، نویددهنده ماه پر خیروبرکتی برای جامعه هدف 

ایــن طرح خواهد بود. او با بیــان اینکه تحقق برنامه های 
حمایت از مددجویان، نیازمندان و اقشار آسیب پذیر جامعه 
مســتلزم همکاری گستره مردم اســت، گفت: کلیه دفاتر 
و مراکز نیکوکاری تحت نظارت کمیته امداد در سراســر 
اســتان اصفهان آماده دریافت کمک هــای نقدی و غیر 
نقدی همشهریان عزیز هستند، همچنین راه های ارتباطی 
این نهاد با مردم برای جمع آوری مشــارکت ها در شرایط 
کنونی کــد دســتوری #۰۳۱*۸۸۷۷*، تلفن نیکوکاری 
شماره حســاب   ،emdad.Ir اینترنتی پایــگاه   ،۰۹۶۸۸۷
»۲۴۰۱۱۱۳۰۹۱۴۰۷۲« نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران 

و شماره کارت »۶۰۶۳۷۳۷۰۰۰۰۰۲۵۰۹« است.

گشایش نخستین آشپزخانه طرح اطعام مهدوی کمیته امداد اصفهان

به گفته مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری 
اصفهان تعداد متوفیان در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ رشد 

حدود ۵۰ درصدی داشته است.
احمدرضا مــرادی به ایمنا گفت: درســت در زمانی 
که شــعله های کرونا رو به خاموشــی می رفت، شیوع و 
افزایش مجدد این بیمــاری، زنگ خطر را برای همه ما 
به صدا درآورد و این موضوع از روزهای پرخطر، دردناک 
و غم انگیــز دیگری حکایــت دارد. او تصریح کرد: هنوز 
داغ و غم از دســت دادن بســیاری از عزیزانمان در سال 
گذشته فراموش نشده و صدمات روحی، روانی و اجتماعی 
آن همچنان گریبانگیر مردم اســت که خیز چهارم کرونا 
ویــروس، روزهای ســخت، تلخ و اندوهنــاک دیگری 
را در فــراروی ما قــرار خواهد داد. مدیرعامل ســازمان 

آرامستان های شهرداری اصفهان ادامه داد: فارغ از اینکه 
ســهم هرکدام ما در ایجاد شــرایط به وجود آمده فعلی 
چقدر اســت، جدی ترین توصیه به همشهریان این است 
که با رعایت دســتورالعمل های بهداشتی و فاصله گذاری 
اجتماعی و استفاده از ماسک و دقت و اهتمام در رعایت 
توصیه های ارائه شده در مراقبت از همنوعان خود تالش 
ویژه کرده و ســالمتی را به یکدیگر هدیه کنند. او گفت: 
خانواده های بســیاری هســتند که هنــوز در غم فقدان 
عزیزان خــود در بهت و حیرت هســتند و با این رنج و 
اندوه دست وپنجه نرم می کنند، خانواده هایی که هیچ گاه 
پیش بینی نمی کردند در این برهه از زمان داغدار عزیزان 
خود باشــند و آمادگی برای چنین تحمل روزهایی را در 
ذهن نمی پروراندنــد، اما ویروس کرونا همچنان ناباورانه 

جــان می گیرد و در این مســیر زن و مــرد، پیر و جوان 
نمی شناسد و با ســرعت به پیش می تازد. مرادی با بیان 
اینکه تعداد متوفیان در ســال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ رشد 
حدود ۵۰ درصدی داشته است، افزود: پیش بینی می شود 
در موج جدید کرونا ویروس، وضعیتی به مراتب سخت تر 
و ناراحت کننده تر و غیرقابل پیش بینی را شــاهد باشیم. 
او ادامه داد: خادمان مردم در آرامستان ها که ایثارگرانه و 
در گمنامی در حال ارائه خدمت به همشهریان هستند با 
اتخاذ تمهیدات الزم خدمتگزار همشهریان خواهند بود و 
با اعمال محدودیت های جدید از جمله برگزاری مراسم ها 
و مجالس ترحیم و توصیه به حضور حداقلی بستگان برای 
خاک سپاری اموات و زیارت اهل قبور و جلوگیری از بروز 
ازدحام و تجمع در آرامســتان ها تالش می کند که جان 

همشهریان گرامی به مخاطره نیفتد. مدیرعامل سازمان 
آرامستان های شهرداری اصفهان اظهار کرد: تسلیت تنها 
واژه ای است که این روزها بیشتر شنیده می شود، اما همه 
ما می توانیم با مراقبت و جدیت و اهتمام ویژه در رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی در این مشارکت عمومی نقش 
مؤثر و ســازنده ای داشته باشیم و با همکاری در مقابله با 
این ویروس، سالمتی و شادی را به هم هدیه بدهیم و با 
ســهل انگاری زمینه ابتال و احیانا فوت اعضا خانواده، پدر 
و مادر و ســایر هموطنان را فراهم نکنیم. او خاطرنشان 
کرد: شــهروندان می توانند اخبــار و اطالعات مربوط به 
ســازمان آرامستان های شــهرداری اصفهان را از طریق 
شبکه های مجازی به آدرس aramestaN_esF یا سایت 

aramestaN.IsFaHaN.Ir دنبال کنند.

 آمارها غیرقابل پیش بینی است
افزایش ۵۰ درصدی جان باختگان کرونا در اصفهان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان با اشاره به افزایش حدود 
چهار برابری پذیرش آزمایش پی ســی آر تشــخیص کرونا در 
منطقه کاشان گفت: پذیرش  روزانه، از ۱۳نفر در روز اول فروردین 
به ۷۳نفر در روزهای گذشته رسیده و افزایش بیش از ۷۲درصدی 
را نشان می دهد، تعداد بستری بیماران حاد تنفسی به حدود ۳۰۰ 

نفر رسیده است.
سید علیرضا مروجی در خصوص آخرین وضعیت کرونا در 
منطقه کاشان و آمار بیماران کرونا ویروس، به ایمنا گفت: مقایسه 
آمار هفته اول سال ۱۴۰۰ نشان دهنده افزایش میزان مراجعه به 
مراکز درمانی است و این آمار به حدود سه هزار و ۷۷۵ نفر رسیده 
که از این تعداد تست کرونای بیش از دو هزار و ۵۰۰ نفر مثبت 
بوده و بیش از ۱۸ نفر نیز فوت شده اند. وی ادامه داد: پذیرش های 
روزانه، از ۱۳ نفر در روز اول فروردین به ۷۳ نفر در روزهای اخیر 
رســیده و افزایش بیش از ۷۲ درصدی را نشــان می دهد و آمار 
روزانه بیماران بدحال نیز از ۱۰ نفر در روز، در نیمه فروردین به ۳۵ 
نفر در روزهای گذشته رسیده است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
کاشــان با اشاره به افزایش حدود چهار برابری پذیرش آزمایش 
پی سی آر تشخیص کرونا در منطقه کاشان، تصریح کرد: روزانه 
حدود ۷۵۰ آزمایش تست مولکولی تشخیص ویروس کرونا در 

آزمایشگاه مرجع تشخیص کووید ۱۹ کاشان انجام می شود. وی 
با تأکید بر اینکه شهروندان باید با رعایت پروتکل های بهداشتی، 
فاصله اجتماعی و زدن ماســک از ابتالی خود و خانواده شــان 
پیشگیری کنند، افزود: آزمایشگاه تشخیص کرونا در دو شیفت 
صبح و عصر فعالیت دارد و همزمان با موج چهارم کرونا بخش 
تشخیص آزمایشگاهی در شناسایی موارد مبتال در کنار سایر کادر 
درمان بدون وقفه فعالیت دارد. مروجی خاطرنشــان کرد: میزان 
تعداد بستری بیماران حاد تنفسی از ۷۳ نفر در روز اول به حدود 
۳۰۰ نفر رسیده است و هم اکنون ۳۵ نفر در بخش مراقبت های 
ویژه بیمارستان های شهید بهشتی کاشان و سیدالشهدا )ع( بستری 
هستند و شدت میزان افزایش ابتال و انتقال بیماری کووید ۱۹ در 
مناطق مختلف کاشان و آران و بیدگل بسیار باال است. رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی کاشان با بیان اینکه موارد ابتال و بستری 
بیماران کرونایی افزایش یافته اســت، اضافه کرد: کاشــان در 
شــرایط قرمز کرونا ویروس قرار دارد و خیز چهارم کرونا بسیار 
خطرناک است، برای کنترل بیماری و عبور از خیز چهارم کرونا 
باید دستورالعمل های بهداشتی مقابله با شیوع کرونا را به طورجدی 
رعایت کنیم و از حضور در دورهمی های خانوادگی و اماکن شلوغ 

پرهیز کنیم و محدودیت های کرونایی را رعایت کنیم.

گروه اصفهان:  به گفته مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان 
برای تحقق اهداف دولت الکترونیک و تســهیل ارائه خدمات 
درمانی به مردم، طرح ملی نسخه الکترونیک و کاهش تدریجی 

کاربرد دفترچه بیمه در دستور کار این اداره کل قرار 
گرفته است.

دکتر حسین بانک با بیان این مطلب افزود: با 
جایگزینی ابزارهــای الکترونیکی، برنامه کاهش 
کاربــرد و حذف تدریجی دفترچــه بیمه از ابتدای 
اردیبهشــت ماه جاری اجرا می شود. با ارائه آموزش 
به مراکز تشــخیصی درمانی طرف قرارداد، فراهم 
شدن زیرساخت الزم و اجرای نسخه الکترونیک، 
از ابتــدای اردیبهشــت ماه ۱۴۰۰ چاپ دفاتر بیمه 
سالمت همگانی رایگان حذف شده و این دسته از 
بیمه شدگان می توانند کلیه خدمات درمانی خود را با 

ارائه کد ملی به صورت الکترونیک در بخش های درمانی دولتی 
دانشگاهی دریافت نمایند. ایشان ادامه داد: در همین راستا دفاتر 
بیمه روستاییان و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت از خردادماه 
و دفاتر ســایر بیمه شدگان شامل کارمندان دولت، سایر اقشار و 
بیماران خاص ایرانیان از تیرماه جاری چاپ نمی شود. دکتر بانک 
تصریــح کرد: درصورتی که به هر دلیلی امکان نسخه نویســی 
الکترونیک در مراکز فراهم نباشــد، پزشکان می توانند تا اطالع 

ثانوی بیمه شدگان فاقد دفترچه را با سربرگ مرکز تجویز نموده 
و داروخانه هــا و مراکز پاراکلینیک مجاز به پذیرش بیمار و ارائه 
خدمت با سربرگ به بیمه شدگان می باشند. مدیرکل بیمه سالمت 

استان اصفهان در پایان گفت: با توجه به استمرار شیوع ویروس 
کرونا و الزام کاهش مراجعه بیمه شدگان به دفاتر پیشخوان دفاتر 
بیمه ای صندوق های کارکنان دولت، روستاییان، سالمت همگانی 
و بیماران خاص ایرانیان به صورت سیســتمی تا پایان شهریور 
۱۴۰۰ تمدید شد و بیمه شدگان عزیز جهت اطمینان از اعتبار دفاتر 
خود می توانند با کد دستوری#۱۶۶۶* اعتبار جدید دفترچه بیمه 

خود را مشاهده كنند.

بستري 3۰۰ بیمار حاد تنفسی در کاشان
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درصد افزایش یافت
طرح ملي نسخه الكترونیک در دستور کار 

بیمه سالمت اصفهان
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آگهی فقدان سند مالکیت
۹۲-۱- شـماره نامـه: ۱۳۹۹۸۵۶۰۲۰۳۳۰۰۴۴۱۹ نظـر به اینکه سـند مالکیت مجاری سـه سـهم و 
نیـم از ۶۷۲ سـهم ششـدانگ قنـات معروف حاجی آبـاد پالک ثبتی شـماره ۸۰- اصلـی )ردیف ۳۱( 
واقـع در بخـش ۹ حـوزه ثبتـی نطنـز ذیل ثبت ۳۲ صفحـه ۱۵۷ دفتـر ۱۵ مجاری به بنـام آغا بیگم 
قاسـمی سرشـگی فرزندعلـى تحـت شـماره چاپـی ۱۰۴۲۶۲ ثبـت و صادر و تسـلیم گردیده اسـت 
، سـپس بموجـب دادنامـه حصـر وراثـت شـماره ۷۳ مـورخ ۱۳۵۴/۰۶/۰۲ رئیـس دادگاه بخش نطنز 
نامبـرده فـوت ورثه حین الفوتش عبارتند از: شـكر اله سـلمانی همسـر فیروز رسـتمی نـژاد و نصراله 
، قدرت اله شـهرت هردو سـعادتمندی و خرم و غالمرضا شـهرت هردو سـلمانی سرشـگی و الغیر 
سـپس بموجب دادنامه حصر وراثت ۷۴۳ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۲۶ رئیس شـعبه دوم دادگاه عمومی نطنز 
شـکراله فـوت ورثـه حیـن الفوتش عبارتنـد از: غالمرضا سـلمانی سرشـکی و نصر اله سـعادتمندی 
قـدرت الـه سـعادتمندی فیروز رسـتمی نژاد فرزنـدان و الغیـر بموجـب دادنامه حصر وراثـت ۲۳۳۸ 
مـورخ ۱۳۸۰/۱۲/۱۵ رئیـس شـعبه دو دادگاه عمومـی نطنز نصر اله فـوت ورثه حین الفوتش عبارتند 
از رضوان عابد گنجی همسـر شـهرام ،امیر ، عباس ،شـهین و شـیوا شـهرت همگی سـعادتمندی و 
الغیر سـپس ورثه آقا بیگم قاسـمی سرشـگی بموجب درخواسـت وارده ۱۳۹۹۲۱۷۰۲۰۳۳۰۰۱۳۸۱ 
مـورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ ، منضـم بـه دو بـرگ استشـهادیه که امضاء شـهود آن به شـماره شناسـه یکتا 
۱۳۹۹۰۲۱۵۵۸۸۴۰۰۰۴۸۸ و رمـز تصدیـق ۳۹۰۸۹۸ شـماره ۶۷۵۷۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ که به تایید 
دفترخانه اسـناد رسـمی ۷ نطنز رسـیده اسـت مدعی مفقود شـدن سـند مالکیت مرقوم در اثر اسباب 
کشـی مفقود گردیده اسـت و درخواسـت سند مالكیت المثنی نموده اسـت ملک فوق را نموده اند لذا 
مراتـب بـه اسـتناد تبصره یـک اصالحی ذیل مـاده ۱۲۰ آیین نامـه قانون ثبت در یـک نوبت آگهی 
می شـود چنانچه کسـی مدعی انجام معامله نسـبت به ملک مرقوم یا وجود سـند مالکیت نزد خود 
میباشـد از تاریـخ انتشـار این آگهـی ظرف مـدت ده روز اعتراض خـود را کتبا ضمن ارائه اصل سـند 
مالکیـت یـا سـند معامله به این اداره تسـلیم و رسـید اخذ نمایـد تا مراتب صورتمجلس و اصل سـند 
مالکیت به ارائه کننده سـند مسـترد گردد بدیهی اسـت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسـید یا در 
صورت اعتراض اصل سـند مالکیت یا سـند معامله ارائه نشـود اقدام به صدور سـند مالكیت المثنی 
طبـق مقررات خواهد شـد. تاریخ انتشـار آگهـی: ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ علـی جوانی- مدیـر واحد ثبتی حوزه 

ثبـت ملک نطنـز ۱۱۲۰۵۵۵/ م الف
آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک ثبتی 575 فرعی از 134 - اصلی روستای 

یارند بخش 10 نطنز
۹۱-۱- شـماره نامه: ۱۴۰۰۸۵۶۰۲۰۳۳۰۰۰۱۶۷ چون تحدید حدود ششـدانگ قطعه زمین مزروعی 
معـروف پنج قفیزی دشـت رسـیره پالک ثبتی ۵۷۵ فرعـی از ۱۳۴- اصلی واقـع در یارند جزء بخش 
۱۰ حـوزه ثبتـی نطنـز کـه طبـق سـوابق و پرونده ثبتـی به نـام خانم بیگم آغـا یارندی فرزند سـید 
محمـد در جریـان ثبت اسـت و عملیـات تحدید حدود قانونـی آن به عمل نیامده اسـت. اینک بنا به 
دسـتور قسـمت اخیـر ماده ۱۵ قانون ثبت و طبـق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقـوم در روز 
دو شـنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ سـاعت ۱۰ صبح در محل شـروع و به عمل خواهد آمد ، لذا به موجب 
ایـن آگهـی بـه کلیـه مجاورین اخطـار می گردد کـه در روز و سـاعت مقـرر در این آگهـی در محل 
حضـور یابنـد و اعتراضـات مالکین یـا مجاورین مطابق مـاده ۲۰ قانون ثبـت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلـس تحدیـدی تـا ۳۰ روز پذیرفته خواهد شـد . تاریخ انتشـار: ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ علـی جوانی- مدیر 

واحـد ثبتی حوزه ثبـت ملک نطنـز ۱۱۲۱۵۱۲/ م الف
»آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی  »
۸۹-۱- برابـر آراء صـادره هیـات هـای اول و دوم و سـوم و چهـارم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی منطقـه غرب 
اصفهـان تصرفـات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اسـت . لذا مشـخصات متقاضیان و 
امـالک مـورد تقاضـا به شـرح زیـر به منظور اطالع عمـوم در دو نوبـت به فاصلـه ۱۵ روز آگهی می 
شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدورسـند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مدت دو مـاه اعتراض خـود را بـه اداره ثبت اسـناد و امالک 
محـل تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود 

را بـه مرجع قضایی تقدیـم نمایند.
۱. رای شـماره ۱۹۳۱۷-۱۳۹۶/۰۸/۲۷ هیـات اول خانـم زهـرا رضائـی برزانـی به شناسـنامه شـماره 
۲۸۱۷ كدملـی ۱۲۸۲۹۸۹۲۱۹ صـادره اصفهـان فرزند قربانعلی در   سـه دانگ مشـاع از  ششـدانگ 
یـک بـاب   خانـه بـه اسـتثنای بهای ثمنیه اعیانـی  به مسـاحت   ۱۰۱.۳۳    مترمربع پالك شـماره  
۷۸۸    فرعـی از ۱۶   اصلـی واقـع در اصفهـان بخـش  ۱۴  حـوزه ثبـت ملـك غرب اصفهـان مورد 

ثبـت صفحـه   ۳۰۵  دفتـر   ۶۶۹  امالک
۲.  رای شـماره۱۹۳۱۸-۱۳۹۶/۰۸/۲۷ هیات اول آقای علی رضائی به شناسـنامه شـماره ۵۸ كدملی 
۱۲۹۰۰۸۳۸۶۱ صـادره  اصفهـان فرزند حسـین در سـه دانگ مشـاع از  ششـدانگ یک بـاب   خانه 
بـه اسـتثنای بهـای ثمنیـه اعیانی  به مسـاحت   ۱۰۱.۳۳    مترمربـع پالك شـماره  ۷۸۸    فرعی از 
۱۶   اصلـی واقـع در اصفهـان بخـش  ۱۴  حـوزه ثبت ملك غرب اصفهان مـورد ثبت صفحه   ۳۰۵  

دفتـر   ۶۶۹  امالک   
۳. رای شـماره خانـم فاطمـه اشـجع بـه شناسـنامه شـماره ۵۱۳۲۴ كدملـی ۱۲۸۱۶۱۰۳۱۳ صـادره 
اصفهـان فرزند مهدی  در سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یکبـاب خانه به مسـاحت ۱۴۷.۹ مترمربع 
پـالك شـماره فرعـی از۲۸ اصلـی واقـع در اصفهـان بخـش۱۴ حوزه ثبـت ملك غرب اصفهـان از 
مالـک رسـمی رمضـان مزروعی بموجب سـند انتقـال ۳۶۱۷۶ مـورخ ۴۷/۸/۲۰ دفتـر ۸۶ اصفهان و 

ص ۲۶۷و۲۷۱ دفتـر ۵۴ تأئیـد
۴. رای شـماره ۲۰۰۴۸-۱۳۹۸/۱۲/۱۵ هیـات سـوم خانـم مرجـان عبـدی نیـا به شناسـنامه شـماره 
۱۲۷۰۷۷۶۹۵۹ كدملی ۱۲۷۰۷۷۶۹۵۹ صادره اصفهان فرزند احمد در سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ 
یکباب خانه به مسـاحت ۱۴۷.۹ مترمربع پالك شـماره فرعی از۲۸ اصلی واقع در اصفهان بخش۱۴ 
حـوزه ثبـت ملـك غـرب اصفهـان از مالک رسـمی رمضـان مزروعی بموجب سـند انتقـال ۳۶۱۷۶ 

مـورخ ۴۷/۸/۲۰ دفتـر ۸۶ اصفهـان و ص ۲۶۷و۲۷۱ دفتر ۵۴ تأئید
۵. رای شـماره ۲۰۴۵۹-۱۳۹۹/۰۸/۱۴ هیـات دوم آقـای مرتضـی نصـری نصرآبـادی به شناسـنامه 
شـماره ۷۹ كدملی ۱۲۹۰۰۵۳۲۳۵ صادره اصفهان  فرزند رجبعلی در  سـه دانگ مشـاع از  ششـدانگ 
یک باب سـاختمان  به مسـاحت ۱۹۰ مترمربع پالك شـماره ۴۲ فرعی از ۸ اصلی واقع در اصفهان 

بخـش ۱۴  حـوزه ثبـت ملك غرب اصفهـان از مورد ثبـت صفحه ۵۰۷ دفتـر ۳۷۹ امالک
۶. رای شـماره۲۰۴۶۰-۱۳۹۹/۰۸/۱۴ هیات دوم  خانم اشـرف نصراصفهانی به شناسـنامه شماره ۷۲ 
كدملـی ۱۲۹۰۱۷۰۹۷۵ صـادره اصفهـان  فرزنـد اكبـر در سـه دانـگ مشـاع از  ششـدانگ یک باب 
سـاختمان  به مسـاحت ۱۹۰ مترمربع پالك شـماره ۴۲ فرعی از ۸ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۴  

حـوزه ثبـت ملك غرب اصفهـان از مورد ثبـت صفحه ۵۰۷ دفتـر ۳۷۹ امالک 
۷. رای شـماره۲۵۰۵۳-۱۳۹۹/۱۰/۱۷ هیات چهارم خانم فاطمه سـلطانی رنانی به شناسـنامه شـماره 
۵۸۹ كدملی ۱۲۹۰۸۲۶۷۵۷ صادره اصفهان فرزند حیدر در ششـدانگ یکباب سـاختمان  به مسـاحت 
۳۱.۷۵ مترمربـع پـالك شـماره۷۱۴  فرعـی از ۱۸ اصلی واقع در اصفهـان بخش ۱۴حوزه ثبت ملك 

غـرب اصفهـان مورد ثبت در صفحه ۲ دفتـر ۵۰۷ امالک 
۸.  رای شـماره ۲۳۳۴۶-۱۳۹۹/۰۹/۱۷ هیـات اول  آقـای سیدحسـین موسـوی حـق شـناس بـه 
شناسـنامه شـماره ۶۵۵ كدملـی ۱۲۸۵۴۵۸۰۶۰ صـادره اصفهان فرزند سـیدجعفر در ششـدانگ یک 
بـاب  مغـازه  به مسـاحت ۳۲.۸۱ مترمربع قسـمتی از پالك شـماره ۷۵۴ فرعی از ۱۱ اصلـی واقع در 
اصفهـان بخـش ۱۴ حـوزه ثبـت ملك غـرب اصفهان   از مالکیت حسـن نیـازی اصفهانـی از مورد 

ثبـت صفحـه ۱۹۰ دفتـر ۳۴۴ امالک
۹. رای شـماره ۲۵۴۰۱-۱۳۹۹/۱۰/۲۴ هیات سـوم  خانم زهرا مرادیان زازرانی به شناسـنامه شـماره 
۱۷۳۶ كدملـی ۱۲۹۲۷۲۷۲۶۸ صـادره اصفهـان فرزند اصغر در ششـدانگ یکباب خانه  به مسـاحت 
۱۶۰ مترمربـع پـالك شـماره ۵۳۹ فرعـی از ۲۷ اصلی واقـع در اصفهان بخش ۱۴حـوزه ثبت ملك 
غـرب اصفهان مع الواسـطه از مالک رسـمی خدیجه نادری درباغشـاهی طبق سـند انتقالـی ۱۰۵۸۵ 

مـورخ ۱۳۳۸/۱۲/۰۱ دفتر خانه ۲۶
۱۰. رای شـماره ۲۷۴۱۱-۱۳۹۹/۱۱/۲۶ هیات اول آقای احسـان خلیلیان گورتانی به شناسنامه شماره 
۱۸۷۸ كدملـی ۱۲۸۳۴۵۶۵۹۱ صـادره اصفهـان  فرزنـد غالمعلی در  ششـدانگ یک باب سـاختمان 
بـه مسـاحت ۱۵۹.۴۰ مترمربـع قسـمتی از پالك شـماره ۳۹۲ فرعـی از ۲۵ اصلی واقـع در اصفهان 
بخـش ۱۴ حـوزه ثبـت ملك غرب اصفهان   از سـند شـماره ۱۳۶۱۴ مـورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ دفترخانه 

شـماره ۳۳۵ اصفهان
۱۱.  رای شـماره ۲۷۳۵۳-۱۳۹۹/۱۱/۲۵ هیات اول خانم سـكینه محمد شـریفی رنانی به شناسـنامه 
شـماره ۸۷۲۲ كدملـی ۱۲۸۳۱۹۶۵۲۲ صـادره اصفهـان فرزنـد قدمعلـی در  ششـدانگ یـک بـاب 
سـاختمان به مسـاحت ۱۳۹.۳۶ مترمربع قسـمتی از پالك شـماره ۳۲۴۰ فرعی از ۱۸ اصلی واقع در 
اصفهـان بخـش ۱۴ حـوزه ثبت ملك غرب اصفهان   از مالکیت عباس شـریفی رنانـی  از مورد ثبت 

صفحه ۵۸۳ دفتـر ۶۶ امالک 
۱۲. رای شـماره ۲۷۴۷۷-۱۳۹۹/۱۱/۲۶ هیـات اول  خانـم الهام خیرخواه به شناسـنامه شـماره ۹۳۶۶ 
كدملـی ۱۲۹۲۰۲۴۷۱۲ صـادره اصفهـان فرزنـد عبدالرسـول در ششـدانگ یـک باب سـاختمان به 
مسـاحت ۱۵۶.۷۰ مترمربـع قسـمتی از پـالك شـماره ۳۲۴ فرعـی از ۶ اصلـی واقـع در اصفهـان 
بخـش ۱۴ حـوزه ثبـت ملـك غـرب اصفهـان   از مـورد ثبت صفحـه   دفتـر   امـالک الکترونیکی 

۱۳۹۷۲۰۳۰۲۰۲۵۰۱۷۸۲۷
۱۳. رای شـماره ۲۷۴۸۰-۱۳۹۹/۱۱/۲۶ هیـات اول آقـای محمـد محققیـان گورتانـی به شناسـنامه 
شـماره ۴۴۶۰ كدملـی ۱۲۸۵۱۲۳۰۶۹ صـادره اصفهـان  فرزند اصغر در  ششـدانگ یـک باب  مغازه  
بـه مسـاحت ۲۴.۲۱ مترمربـع قسـمتی از پـالك شـماره ۶۱۰ فرعـی از ۱۲ اصلی واقـع در اصفهان 
بخـش ۱۴ حـوزه ثبـت ملـك غـرب اصفهـان   از مالکیت مرتضـی حاجیـان الیادرانی از مـورد ثبت 

صفحـه ۴۵۰ دفتـر ۳۰۰ امالک
۱۴. رای شـماره۲۷۵۷۹-۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیـات اول آقـای رضا صالحی الیادرانی به شناسـنامه شـماره 
۴۳۳۰۲ كدملـی ۱۲۸۰۳۲۱۷۵۱ صـادره اصفهـان فرزند مهدی در  ششـدانگ یک باب سـاختمان به 
مسـاحت ۱۶۹.۶۰ مترمربع قسـمتی از پالك شـماره ۱۰۹ فرعی از ۴۰ اصلی واقع در اصفهان بخش 
۱۴ حـوزه ثبـت ملـك غرب اصفهـان   از مالکیـت محمدباقر معصوم زاده جوزدانی  از سـند شـماره 

۲۲۰۵۷ مـورخ ۱۳۴۸/۲/۲۲ دفترخانه شـماره ۱۱ اصفهان  

۱۵. رای شـماره ۲۷۵۸۹-۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیـات اول آقـای علـی خیرخواه كوهانسـتانی به شناسـنامه 
شـماره ۱۱ كدملـی ۱۲۹۰۱۲۰۰۷۲ صـادره خمینـی شـهر فرزنـد حسـین در سـه دانـگ مشـاع از 
ششـدانگ یک باب سـاختمان به مسـاحت ۲۱۳.۴۵ مترمربع قسمتی از پالك شـماره ۵۶۸ فرعی از 
۱۴ اصلـی واقـع در اصفهـان بخـش ۱۴ حـوزه ثبت ملك غرب اصفهان  طبق سـامانه امالک سـند 

۳۳۲۴۷ مـورخ ۹/۵/۹۸ دفتـر ۳۷۱ اصفهان
۱۶. رای شـماره ۲۷۵۸۸-۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیـات اول خانـم زهـرا عزیـزی كوهانسـتانی به شناسـنامه 
شـماره ۴۲۲ كدملی ۱۲۹۱۱۰۷۱۵۰ صادره اصفهان فرزند ابوالقاسـم در  سـه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب سـاختمان به مسـاحت ۲۱۳.۴۵ مترمربع قسـمتی از پالك شـماره ۵۶۸ فرعی از ۱۴ اصلی 
واقـع در اصفهـان بخـش ۱۴ حـوزه ثبـت ملك غرب اصفهـان  طبق سـامانه امالک سـند ۳۳۲۴۷ 

مورخ ۹۸/۵/۹ دفتـر ۳۷۱ اصفهان
۱۷. رای شـماره ۲۷۲۱۹-۱۳۹۹/۱۱/۲۳ هیـات اول آقـای احمد شـریفی به شناسـنامه شـماره ۱۸۰۰ 
كدملـی ۱۱۴۰۸۳۰۷۷۵ صـادره خمینـی شـهر  فرزنـد حسـین در ششـدانگ یک باب سـاختمان به 
مسـاحت ۱۳۴.۷۹ مترمربـع قسـمتی از پـالك شـماره ۶۸ اصلی واقـع در اصفهان بخـش ۱۴ حوزه 
ثبـت ملـك غـرب اصفهان   از مالکیـت علی اکبر زارع بهـرام آبادی  از سـند شـماره ۲۵۸۶۶  مورخ 

۱۳۲۵/۴/۳۰ دفترخانـه شـماره ۱۹ اصفهان
۱۸. رای شـماره ۲۷۴۰۸-۱۳۹۹/۱۱/۲۶ هیات اول آقای علیرضا رضائی سـودانی به شناسـنامه شماره 
۴۰ كدملی ۱۲۹۰۱۶۵۹۰۴ صادره اصفهان  فرزند براتعلی در سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یک باب 
سـاختمان به مسـاحت ۲۶۹.۶۰ مترمربع قسـمتی از پالك شـماره ۴۴ اصلی واقع در اصفهان بخش 
۱۴ حـوزه ثبـت ملـك غـرب اصفهـان   از مالکیت باقر علی آقائی سـودانی  از سـند شـماره ۲۲۱۳۷ 

مورخ ۱۳۴۳/۹/۱۶ دفترخانه شـماره ۵ اصفهان
۱۹. رای شـماره ۲۷۴۰۹-۱۳۹۹/۱۱/۲۶ هیات اول آقای نعمت اله جوان بخت به شناسـنامه شـماره 
۹۴۴ كدملی ۱۱۲۹۳۹۲۵۷۰ صادره فریدونشـهر فرزند محمد در  سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یک 
بـاب سـاختمان به مسـاحت ۲۶۹.۶۰ مترمربع قسـمتی از پالك شـماره ۴۴ اصلی واقـع در اصفهان 
بخـش ۱۴ حـوزه ثبـت ملـك غـرب اصفهـان   از مالکیت باقر علی آقائی سـودانی  از سـند شـماره 

۲۲۱۳۷ مـورخ ۱۳۴۳/۹/۱۶ دفترخانه شـماره ۵ اصفهان  
۲۰. رای شـماره ۲۶۹۰۵-۱۳۹۹/۱۱/۱۹ هیـات اول آقـای حیـدر جانقربـان به شناسـنامه شـماره ۱۹ 
كدملـی ۵۱۲۹۸۵۰۳۶۱ صـادره دهاقـان فرزند عبداله در ششـدانگ یک باب سـاختمان به مسـاحت 
۹۴.۵۲ مترمربـع قسـمتی از پـالك شـماره ۱۱۱۹ فرعـی از ۲۸ اصلـی واقـع در اصفهـان بخش ۱۴ 
حـوزه ثبـت ملـك غرب اصفهـان   از مالکیت قربانعلی چراغی آفارانی از سـند شـماره ۳۶۲۱۹ مورخ 
۱۳۴۷/۸/۲۰ دفترخانـه شـماره ۸۶ اصفهـان از مـورد ثبت صفحـات ۲۶۸ الی ۲۷۱ دفتـر ۵۴  امالک

۲۱. رای شـماره ۲۷۱۶۶-۱۳۹۹/۱۱/۲۱ هیات اول آقای سـیداصغر كاظمی شـیخ شبانی به شناسنامه 
شـماره ۵۲ كدملی ۱۲۸۳۵۴۹۹۵۶ صادره اصفهان فرزند سـیدتقی در  ششـدانگ یک باب سـاختمان 
بـه مسـاحت ۳۴۶.۹۰ مترمربع قسـمتی از پالك شـماره ۱۶۴۱ فرعـی از ۲۷ اصلی واقـع در اصفهان 

بخـش ۱۴ حـوزه ثبت ملك غـرب اصفهان   از مـورد ثبت صفحه ۴۲۶ دفتـر ۵۶۷ امالک
۲۲. رای شـماره ۲۶۰۳۳-۱۳۹۹/۱۱/۰۹ هیـات سـوم خانـم جمیلـه رضایـی كوجانـی به شناسـنامه 
شـماره ۸۹۰ كدملـی ۱۲۸۳۳۸۰۴۶۳ صـادره اصفهـان فرزند عباس در ششـدانگ سـاختمان تجاری  
بـه مسـاحت ۱۳۰.۸۷مترمربـع پـالك ۲۸ اصلـی واقع در اصفهـان بخش ۱۴حوزه ثبـت ملك غرب 
اصفهـان  مـع الواسـطعه از مالک رسـمی عبـاس رضایی کوجانی طبق سـند انتقالـی ۳۶۳۸۸ مورخ 

۱۳۴۷/۰۸/۲۰
۲۳. رای شـماره ۲۶۰۱۸-۱۳۹۹/۱۱/۰۹ هیـات سـوم آقـای حسـین عباسـی بـه شناسـنامه شـماره 
۱۲۷۱۰۶۷۳۹۰ كدملی ۱۲۷۱۰۶۷۳۹۰ صادره اصفهان فرزند ناصر در  سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ 
یک باب سـاختمان به مسـاحت ۲۸۸.۹۵ مترمربع قسـمتی از پالك شـماره ۶۹۴ فرعی از ۱۴ اصلی 
واقـع در اصفهـان بخـش ۱۴ حـوزه ثبـت ملـك غـرب اصفهـان     از مـورد ثبـت  دفتـر  امـالک 

۱۳۹۸۲۰۳۰۲۰۲۵۰۱۴۰۵۹ و   ۱۳۹۸۲۰۳۰۲۰۲۵۰۱۴۰۵۷
۲۴. رای شـماره ۲۶۰۱۹-۱۳۹۹/۱۱/۰۹ هیـات سـوم آقـای احمد مسـتاجران گورتانی به شناسـنامه 
شـماره ۱۲۷۰۸۹۷۶۰۸ كدملی ۱۲۷۰۸۹۷۶۰۸ صادره  اصفهان فرزند رسـول در  سـه دانگ مشـاع از 
ششـدانگ یک باب سـاختمان به مسـاحت ۲۸۸.۹۵ مترمربع قسمتی از پالك شـماره ۶۹۴ فرعی از 
۱۴ اصلـی واقـع در اصفهـان بخش ۱۴ حوزه ثبت ملك غرب اصفهـان     از مورد ثبت  دفتر  امالک 

۱۳۹۸۲۰۳۰۲۰۲۵۰۱۴۰۵۷ و ۱۳۹۸۲۰۳۰۲۰۲۵۰۱۴۰۵۹  
۲۵. رای شـماره ۲۶۰۱۷-۱۳۹۹/۱۱/۰۹ هیـات سـوم  خانـم مریـم جعفریـان صـادق بـه شناسـنامه 
شـماره ۴۰۴۲ كدملی ۱۲۸۳۰۰۰۴۹۰ صادره اصفهان  فرزند محمد حسـین در  ششـدانگ یک باب 
سـاختمان بـه مسـاحت ۱۲۰.۹۳ مترمربع قسـمتی از پالك شـماره ۴۴۶ فرعی از ۲۵ اصلـی واقع در 
اصفهـان بخـش ۱۴ حـوزه ثبـت ملك غرب اصفهـان   از سـند شـماره ۱۱۰۶۰ مـورخ ۱۳۹۱/۵/۲۵ 

دفترخانه شـماره ۳۷۱ اصفهان
۲۶. رای شـماره۲۶۰۱۳-۱۳۹۹/۱۱/۰۹ هیات سـوم آقای محسـن نصراصفهانی به شناسـنامه شماره 
۳۲۶ كدملـی ۱۲۸۶۰۹۶۴۱۳ صـادره اصفهـان  فرزنـد كـرم علـی در ششـدانگ  دو بـاب مغـازه  به 
مسـاحت ۲۸.۸۵ مترمربع قسـمتی از پالك شـماره ۴۱۸۸ فرعی از ۱۲ اصلی واقع در اصفهان بخش 
۱۴ حـوزه ثبـت ملـك غرب اصفهان   از مالکیت شـهریار و شـهال و شـهناز همگی محمـود زاده  از 

مـورد ثبـت صفحهـات ۲۱۳ و ۱۷۹ و ۱۸۲ دفتـر ۱۵۹ و ۴۳۰  امالک 
۲۷. رای شـماره ۲۶۰۳۸-۱۳۹۹/۱۱/۰۹ هیـات سـوم  آقـای اكبـر نادری درباغشـاهی به شناسـنامه 
شـماره ۲۱۷۷ كدملـی ۱۲۸۳۰۴۵۷۶۱ صـادره اصفهـان فرزنـد محمـد علی در ششـدانگ یک باب 
سـاختمان بـه مسـاحت ۲۹۳.۱۴مترمربع قسـمتی از پالك شـماره ۵۹۸ فرعـی از ۱۲ اصلـی واقع در 
اصفهـان بخـش ۱۴ حـوزه ثبـت ملك غرب اصفهـان   از سـند شـماره ۲۳۶۵۹ مـورخ ۱۳۹۸/۸/۲۶ 

دفترخانه شـماره ۱۶۷ اصفهان
۲۸. رای شـماره ۲۶۰۳۷-۱۳۹۹/۱۱/۰۹ هیات سـوم آقای اكبر پورحیدرشـیرازی به شناسـنامه شماره 
۱۱۸۸ كدملـی ۱۲۸۴۸۵۲۶۷۹ صـادره اصفهـان فرزنـد احمـد در  ششـدانگ یک باب سـاختمان به 
مسـاحت ۱۲۲.۴۶ مترمربـع قسـمتی از پـالك شـماره ۲۸ اصلی واقـع در اصفهان بخـش ۱۴ حوزه 
ثبـت ملـك غرب اصفهان   از مالکیت عباسـقلی نجفی  از سـند شـماره ۳۶۱۹۴ مـورخ ۱۳۴۷/۸/۲۰ 

دفترخانـه شـماره ۸۶  اصفهـان از مـورد ثبت صفحـات ۲۶۸ الی ۲۷۱ دفتـر ۵۴  امالک
۲۹. رای شـماره ۲۵۹۷۱-۱۳۹۹/۱۱/۰۹ هیـات سـوم آقـای مهـران نظری پور به شناسـنامه شـماره 
۴۷۳۷ كدملـی ۳۵۰۱۴۳۲۳۶۴ صـادره فرزنـد ایرج نسـبت به سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یکباب 
سـاختمان  به مسـاحت ۵۵.۰۳مترمربع پالك شـماره۳۷۸ فرعی از۱۸ اصلی واقع در اصفهان بخش 
۱۴حـوزه ثبـت ملك غرب اصفهان مع الواسـطه از اعظم میر معصومی کرمی فرزند سـید باقر سـند 

۷۸۹ مـورخ ۸۸/۵/۳دفترخانه ۲۷۱ اصفهان
۳۰. رای شـماره۲۵۹۷۲-۱۳۹۹/۱۱/۰۹ هیـات سـوم آقای محسـن نظری پور به شناسـنامه شـماره 
۹۷۸ كدملـی ۱۲۸۵۰۸۸۰۷۷ صـادره فرزنـد ایـرج سـبت بـه سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یکباب 
سـاختمان  به مسـاحت ۵۵.۰۳مترمربع پالك شـماره۳۷۸ فرعی از۱۸ اصلی واقع در اصفهان بخش 
۱۴حـوزه ثبـت ملك غرب اصفهان مع الواسـطه از اعظم میر معصومی کرمی فرزند سـید باقر سـند 

۷۸۹ مـورخ ۸۸/۵/۳ دفترخانـه ۲۷۱ اصفهان 
۳۱. رای شـماره ۲۶۰۹۶-۱۳۹۹/۱۱/۱۱ هیات سـوم خانم فاطمه براتی الیادرانی به شناسـنامه شماره 
۱۲۹۰ كدملی ۱۲۸۵۴۹۸۷۰۴ صادره  اصفهان فرزند اسـماعیل در ششـدانگ یک باب سـاختمان  به 
مسـاحت ۱۵۱.۵۵مترمربـع پالك شـماره ۴۷۹۸ فرعی از ۱۲ اصلی واقـع در اصفهان بخش ۱۴ حوزه 
ثبـت ملك غرب اصفهان از مالکیت متقاضی و محسـن براتی الیادرانـی مورد ثبت صفحه ۳۷۸ دفتر 
۲۵۲ و صفحات ۵۱۰ و ۵۱۳ و ۵۱۶ و و۵۱۹ . ۵۲۲ و  ۵۲۵ دفتر ۷۴۰ و صفحات ۳۶۷ و ۵۱۱ دفتر ۴۳۴

۳۲. رای شـماره ۲۰۶۸۸-۱۳۹۹/۰۸/۱۷ هیات سـوم آقای روح اله ضیائی جزی به شناسـنامه شـماره 
۶۷۴ كدملـی ۱۲۹۰۵۴۱۱۰۸ صـادره اصفهـان فرزنـد حبیـب الـه نسـبت بـه ۶ . دانـگ مشـاع از /

ششـدانگ سـاختمان  به مسـاحت ۲۸۴.۴۰مترمربـع پالك شـماره ۶۵۵ فرعی از ۱۶ اصلـی واقع در 
اصفهـان بخش حـوزه ثبت ملـك غرب اصفهـان صفحه ۲۰ دفتـر ۶۸۹

۳۳. رای شـماره ۲۰۶۸۹-۱۳۹۹/۰۸/۱۷ هیـات سـوم آقـای حمیدرضـا ضیائـی جـزی به شناسـنامه 
شـماره ۱۲۷۱۶۴۸۴۲۳ كدملـی ۱۲۷۱۶۴۸۴۲۳ صـادره اصفهان فرزند حبیب اله نسـبت به ۱.۲دانگ 
مشـاع از /ششـدانگ سـاختمان  به مسـاحت ۲۸۴.۴۰مترمربع پالك شـماره ۶۵۵ فرعی از ۱۶ اصلی 

واقـع در اصفهـان بخـش حـوزه ثبت ملك غـرب اصفهان صفحـه ۲۰ دفتر ۶۸۹
۳۴. رای شـماره ۲۰۶۹۰-۱۳۹۹/۰۸/۱۷ هیات سـوم  آقای مهدی ضیائی جزی به شناسـنامه شـماره 
۱۲۷۱۲۲۱۰۰۴ كدملـی ۱۲۷۱۲۲۱۰۰۴ صـادره اصفهـان فرزند حبیب اله نسـبت به ۱.۲دانگ مشـاع 
از /ششـدانگ سـاختمان  به مسـاحت ۲۸۴.۴۰مترمربع پالك شـماره ۶۵۵ فرعی از ۱۶ اصلی واقع در 

اصفهـان بخش حوزه ثبـت ملك غرب اصفهان صفحـه ۲۰ دفتر ۶۸۹
۳۵. رای شـماره ۲۰۶۹۲-۱۳۹۹/۰۸/۱۷ هیات سـوم آقای محمد ضیائی جزی به شناسـنامه شـماره 
۴۹۱۵ كدملـی ۱۲۹۰۸۰۶۶۰۸ صـادره اصفهـان فرزنـد حبیـب الـه نسـبت بـه ۱.۲دانگ مشـاع از /
ششـدانگ سـاختمان  به مسـاحت ۲۸۴.۴۰مترمربـع پالك شـماره ۶۵۵ فرعی از ۱۶ اصلـی واقع در 

اصفهـان بخـش حوزه ثبت ملـك غرب اصفهـان صفحـه ۲۰ دفتر ۶۸۹
۳۶. رای شـماره ۲۰۶۹۵-۱۳۹۹/۰۸/۱۷ هیات سـوم خانم شـهناز نرجس جزی به شناسـنامه شـماره 
۹۸ كدملـی ۵۱۱۰۴۸۶۶۷۰ صـادره گـز برخـوار فرزند حیدر نسـبت به ۶ . دانگ مشـاع از ششـدانگ 
سـاختمان  بـه مسـاحت ۲۸۴.۴۰مترمربع پـالك شـماره ۶۵۵ فرعـی از ۱۶ اصلی واقـع در اصفهان 

بخـش حوزه ثبـت ملك غرب اصفهـان صفحـه ۲۰ دفتر ۶۸۹
۳۷. رای شـماره۲۰۶۹۸-۱۳۹۹/۰۸/۱۷ هیـات سـوم آقـای حبیـب الـه ضیائـی جـزی به شناسـنامه 
شـماره ۸۴ كدملـی ۵۱۱۰۴۲۹۲۶۱ صـادره گـز برخـوار فرزند محمد نسـبت بـه ۶ . دانگ مشـاع از /

ششـدانگ سـاختمان  به مسـاحت ۲۸۴.۴۰مترمربـع پالك شـماره ۶۵۵ فرعی از ۱۶ اصلـی واقع در 
اصفهـان بخـش حـوزه ثبت ملـك غرب اصفهـان صفحه ۲۰ دفتـر ۶۸۹  

۳۸. رای شـماره ۲۶۰۲۰-۱۳۹۹/۱۱/۰۹ هیات سـوم خانم نرگس ضیائی جزی به شناسـنامه شـماره 
۶۵۴۵ كدملـی ۱۲۸۷۴۰۶۷۷۷صـادره اصفهـان  فرزنـد حبیـب الـه  نسـبت بـه ۶ . دانگ مشـاع از /

ششـدانگ سـاختمان  به مسـاحت ۲۸۴.۴۰مترمربـع پالك شـماره ۶۵۵ فرعی از ۱۶ اصلـی واقع در 
اصفهـان بخـش حوزه ثبـت ملك غرب اصفهـان صفحـه ۲۰ دفتر ۶۸۹

۳۹. رای شـماره ۲۷۰۶۸-۱۳۹۹/۱۱/۲۰ هیات چهارم آقای عباسـعلی عابدینی گورتانی به شناسـنامه 
شـماره ۱۲ كدملی ۱۲۸۹۸۵۷۳۵۰ صادره فرزند ابوالقاسـم در ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 
۱۴۲.۰۹ مترمربـع پـالك ۴۶۴ فرعـی از ۱۴ اصلی واقع در اصفهان بخـش ۱۴حوزه ثبت ملك غرب 

اصفهـان  مورد ثبت در صفحـه ۲۳۰ و ۲۳۳ دفتر ۳۱۱ امالک
۴۰. رای شـماره ۲۷۹۷۲-۱۳۹۹/۱۲/۰۴ هیات چهارم آقای  عبدالرسـول شـهابی آزادانی به شناسنامه 
شـماره ۸۴۰ كدملی ۱۲۸۲۹۲۵۴۴۱ صادره اصفهان فرزند مسـیب در ششـدانگ یکباب ساختمان به 
مسـاحت ۱۸۹.۷۰ مترمربـع پـالك شـماره ۴۹۲ فرعی از ۶ اصلـی واقع در اصفهان بخـش ۱۴ حوزه 

ثبـت ملـك غرب اصفهان مورد ثبـت در صفحـات ۵۷۶ و ۵۹۴ و ۵۹۷ دفتر ۳۹۶
۴۱. رای شـماره ۲۷۹۷۵-۱۳۹۹/۱۲/۰۴ هیـات چهـارم خانـم فاطمـه تقـی یـار رنانی به شناسـنامه 
شـماره ۳۱۵ كدملی ۱۲۹۰۲۸۸۵۵۰ صادره اصفهان فرزند محمود در ششـدانگ یکباب سـاختمان به 
مسـاحت ۹۲.۲۴ مترمربـع پـالك شـماره  ۱۴۳۶ فرعی از ۱۸ اصلی واقـع در اصفهان بخش ۱۴حوزه 

ثبت ملـك غرب اصفهان طبق دفتـر الکترونیکـی ۱۳۹۵۲۰۳۰۲۰۲۵۰۰۴۷۱
۴۲. رای شـماره۲۷۹۷۷-۱۳۹۹/۱۲/۰۴ هیـات چهـارم خانـم زهـرا شـهیدی كاویانـی به شناسـنامه 
شـماره ۴۷۷۷۵ كدملی ۱۲۸۰۹۰۳۳۳۳ صادره اصفهان فرزند محمدحسـین در  نسـبت به یک و نیم 
دانگ مشـاع از ششـدانگ یکباب ساختمان به مسـاحت ۳۰۰.۵۰ مترمربع پالك شـماره ۲۹۱ فرعی 
از ۱ اصلـی واقـع در اصفهـان بخـش۱۴ حـوزه ثبت ملك غرب اصفهان طبق سـند انتقالـی ۷۸۳۴۵ 

مـورخ ۱۳۸۹/۰۸/۱۸ دفتـر خانـه ۲۵ اصفهان مـورد ثبت صفحه ۳۵۶ دفتـر ۲۶۷ امالک 
۴۳. رای شـماره۲۷۹۷۶-۱۳۹۹/۱۲/۰۴ هیـات چهـارم  آقای محسـن حاجیان به شناسـنامه شـماره 
۳۵ كدملـی ۱۲۹۰۰۳۴۰۲۸ صـادره اصفهـان فرزنـد نعمت اله در نسـبت به چهار و نیم دانگ مشـاع 
از ششـدانگ یکبـاب سـاختمان به مسـاحت ۳۰۰.۵۰ مترمربع پالك شـماره ۲۹۱ فرعـی از ۱ اصلی 
واقـع در اصفهـان بخـش۱۴ حـوزه ثبـت ملـك غـرب اصفهـان طبـق سـند انتقالـی ۷۸۳۴۵ مورخ 

۱۳۸۹/۰۸/۱۸ دفتـر خانـه ۲۵ اصفهـان مـورد ثبت صفحـه ۳۵۶ دفتـر ۲۶۷ امالک  
۴۴. رای شـماره ۲۷۹۸۰-۱۳۹۹/۱۲/۰۴ هیات چهارم آقای رامین جمالی به شناسـنامه شـماره ۱۸۱۱ 
كدملـی ۱۲۹۰۸۶۱۶۸۴ صـادره اصفهان فرزند حسـین در ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت 
۱۱۶.۱۴ مترمربـع پـالك شـماره ۲۹۳ فرعی از ۷ اصلی واقـع در اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت ملك 

غـرب اصفهان طبق دفتر الکترونیکـی ۱۳۹۸۲۱۲۰۲۰۲۵۰۰۰۶۴۷
۴۵. رای شـماره ۲۷۲۲۰-۱۳۹۹/۱۱/۲۳ هیـات چهـارم آقـای فتـح الـه كبیـری منش به شناسـنامه 
شـماره ۱۳ كدملی ۱۲۹۰۰۱۱۶۲۱ صادره اصفهان  فرزند عباس در  ششـدانگ قسـمتی از  یک باب 
سـاختمان بـه مسـاحت ۸۰.۳۷ مترمربع قسـمتی از پالك شـماره ۳۷۰۵ فرعی از ۱۸ اصلـی واقع در 
اصفهـان بخـش ۱۴ حـوزه ثبـت ملك غرب اصفهـان  از مورد ثبـت صفحه ۵۳۰ دفتـر ۴۳۰ امالک
۴۶. رای شـماره ۲۸۰۷۴-۱۳۹۹/۱۲/۰۵ هیات چهارم خانم صغری كریمی بهرام آبادی به شناسـنامه 
شـماره ۳ كدملـی ۱۲۸۹۹۶۵۸۶۲ صـادره اصفهـان فرزند مهدی در ششـدانگ یکباب سـاختمان  به 
مسـاحت ۴۶۹.۱۰ مترمربـع پـالك  ۶۸ اصلـی واقـع در اصفهـان بخـش ۱۴حوزه ثبـت ملك غرب 
اصفهـان مع الواسـطه از مالک رسـمی حـاج مهدی کریمی بهرام آبادی طبق سـند انتقالـی ۳۶۱۸۲ 

مـورخ ۱۳۵۰/۰۱/۲۰ دفتـر خانـه ۶۵ اصفهان و مـورد ثبت صفحه ۲۰۵ دفتـر ۱۹۹ امالک
۴۷. رای شـماره۲۸۰۷۶-۱۳۹۹/۱۲/۰۵ هیات چهارم آقای  فرهاد شـکوهی پور به شناسـنامه شـماره 
۶۶۵۵۷ كدملـی ۱۲۸۱۷۶۵۰۴۱ صـادره اصفهـان فرزنـد عبـاس در ششـدانگ یکباب سـاختمان به 
مسـاحت ۲۸۳.۷۴ مترمربـع پالك شـماره۱۰۵۰ فرعی از ۳۶  اصلی واقـع در اصفهان بخش۱۴ حوزه 
ثبت ملك غرب اصفهان مع الواسـطه از مالک رسـمی حاج اقا کشـاورزی طبق سـند انتقالی ۸۹۱۹ 

مـورخ ۱۳۳۰/۰۹/۲۰ دفتر ۶۲ اصفهان 
۴۸. رای شـماره ۲۷۰۶۵-۱۳۹۹/۱۱/۲۰ هیات چهارم آقای حمید نفرسفیددشـتی به شناسنامه شماره 
۶۷۹ كدملی ۱۱۷۰۶۶۷۲۷۹ صادره لنجان فرزند حسـینقلی در ششـدانگ یکباب خانه  به مسـاحت 
۱۶۳.۰۷ مترمربـع پـالك ۴۳ فرعـی از ۱۶ اصلـی واقع در اصفهان بخش۱۴ حـوزه ثبت ملك غرب 

اصفهان طبق سـند الکترونیکی ۱۳۹۹۲۰۳۰۲۰۲۵۰۰۶۴۳۱
۴۹. رای شـماره ۲۵۹۲۲-۱۳۹۹/۱۱/۰۸ هیـات چهـارم آقای حسـین معتمدی به شناسـنامه شـماره 
۹۶۳ كدملـی ۱۲۸۴۷۴۵۴۸۱ صـادره اصفهـان فرزنـد سـیف اله در /ششـدانگ یکباب سـاختمان به 
مسـاحت ۱۹۶.۹۷مترمربـع پـالك شـماره ۹۱۴فرعـی از۱۶ اصلی واقـع در اصفهان بخـش۱۴ حوزه 

ثبـت ملك غـرب اصفهان ثبـت در دفتـر الکترونیک
۵۰. رای شـماره ۲۵۸۹۶-۱۳۹۹/۱۱/۰۸ هیـات چهـارم آقـای مسـعود احمـدی مقـدم به شناسـنامه 
شـماره ۸۹ كدملی ۶۳۳۹۶۹۴۰۴۷ صادره دسـتناء فرزند رحمت اهلل در ششـدانگ یکبا ب سـاختمان 
بـه مسـاحت ۲۲۴.۵۳مترمربـع پالك شـماره ۳۴ اصلی واقـع در اصفهان بخش ۱۴حـوزه ثبت ملك 
غـرب اصفهـان مع الواسـطه از  احمـد مانیان سـودانی فرزند حیدر سـند ۶۷۹۳۰ مـورخ ۱۳۴۸/۷/۱۷ 

دفترخانـه ۷ اصفهان
۵۱. رای شـماره ۲۵۸۹۷-۱۳۹۹/۱۱/۰۸ هیـات چهـارم آقای رسـول ابراهیمی به شناسـنامه شـماره 
۷۰۱۰ كدملـی ۱۲۸۷۳۳۴۱۳۱ صـادره اصفهـان فرزنـد حسـین در ششـدانگ یکباب سـاختمان . به 
مسـاحت ۱۱۴.۷۳ مترمربـع پالك شـماره فرعـی از ۶۸ اصلی واقع در اصفهان بخـش ۱۴حوزه ثبت 

ملـك غـرب اصفهان مع الواسـطه از عبدالحسـین زارع بهـرام ابادی  صفحـه ۹۰ دفتر ۴۸
۵۲. رای شـماره ۲۵۹۴۵-۱۳۹۹/۱۱/۰۸ هیات چهارم آقای رسـول علی نقیان به شناسـنامه شـماره 
۱۹۱۴۵ كدملـی ۱۲۹۲۳۴۴۸۸۱ صـادره اصفهان فرزند رضا در ششـدانگ یکباب مغازه  به مسـاحت 
۳۷.۲۵مترمربـع پـالك شـماره ۶۹۶فرعـی از۴۰ اصلی واقـع در اصفهان بخش ۱۴حـوزه ثبت ملك 

غرب اصفهان مع الواسـطه حسـین عابدینـی فرزند محمد
۵۳. رای شـماره ۲۵۹۶۵-۱۳۹۹/۱۱/۰۸ هیـات چهـارم آقـای مهـدی صادقیـان رنانی به شناسـنامه 
شـماره ۵۲۹ كدملی ۱۲۹۰۵۱۶۶۲۶ صادره فرزند حسـن نسـبت به سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ 
یکبـاب مغـازه  به مسـاحت ۵۵مترمربع پالك شـماره ۴۷فرعـی از۱۷ اصلی واقـع در اصفهان بخش 

۱۴حـوزه ثبت ملـك غرب اصفهـان ثبت در دفتـر امالک
۵۴. رای شـماره ۲۵۹۶۴-۱۳۹۹/۱۱/۰۸ هیـات چهـارم آقـای مرتضـی صادقیان رنانی به شناسـنامه 
شـماره ۳۷۷ كدملی ۱۲۹۳۱۳۰۱۸۴ صادره فرزند حسـن نسـبت به سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ 
یکبـاب مغـازه  به مسـاحت ۵۵مترمربع پالك شـماره ۴۷فرعـی از۱۷ اصلی واقـع در اصفهان بخش 

۱۴حـوزه ثبـت ملك غرب اصفهـان ثبت در دفتـر امالک
۵۵. رای شـماره ۲۵۹۰۵-۱۳۹۹/۱۱/۰۸ هیـات چهـارم خانـم سـكینه بنكـدار به شناسـنامه شـماره 
۴۷ كدملی ۱۲۹۰۲۳۴۵۳۱ صادره فرزند محمدحسـین در ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت 
۱۷۰.۸۴مترمربـع پـالك شـماره ۶۸ اصلـی واقـع در اصفهـان بخـش ۱۴حـوزه ثبـت ملـك غـرب 

اصفهـان مـع الواسـطه از عبـاس زارع بهـرام ابـادی فرزند علـی صفحه ۲۵ دفتـر ۳۰۰
۵۶. رای شـماره ۲۷۹۷۴-۱۳۹۹/۱۲/۰۴ هیات دوم آقای سـیدمحمد حسـینی بهارانچی به شناسنامه 
شـماره ۱۳۸۹ كدملـی ۱۲۸۳۰۱۳۷۰۳ صـادره  اصفهـان فرزنـد سـیدعباس در ششـدانگ یـک باب 
سـاختمان بـه مسـاحت ۲۵۹.۸۶ مترمربع قسـمتی از پالك شـماره ۱۷۱ فرعی از ۱۴ اصلـی واقع در 
اصفهـان بخـش ۱۴ حـوزه ثبـت ملك غرب اصفهـان   از سـند شـماره ۱۲۷۵۵ مـورخ ۱۳۹۸/۸/۲۵ 

دفترخانه شـماره ۳۳۵ اصفهان
۵۷. رای شـماره۲۷۷۹۴-۱۳۹۹/۱۲/۰۲ هیات دوم خانم فاطمه اعتصامی رنانی به شناسـنامه شـماره 
۸۵۴ كدملی ۱۲۹۳۱۳۶۹۴۸ صادره اصفهان  فرزند محمد حسـین در ششـدانگ یک باب سـاختمان 
به مسـاحت ۱۹۰ مترمربع قسـمتی از پالك شـماره ۳۱۰۶ فرعی از ۱۸ اصلی واقع در اصفهان بخش 
۱۴ حـوزه ثبـت ملـك غرب اصفهـان   از مالکیت و سـهم االرث عبدالرحیم سـهرابی ورثه مرحومه 
نرگـس خاتـون سـهرابی رنانی  از سـند تقسـیم نامـه شـماره ۱۵۰۵  مـورخ ۱۳۱۸/۱۰/۳۰  دفترخانه 

شماره ۴۶ اصفهان 
۵۸. رای شـماره ۲۷۰۶۴-۱۳۹۹/۱۱/۲۰ هیات دوم  خانم طیبه كرونی نصرآبادی به شناسـنامه شماره 
۱۳۸۳ كدملـی ۱۲۸۳۴۸۲۵۹۲ صـادره اصفهـان فرزند حسـین در  ششـدانگ یک باب سـاختمان به 
مسـاحت  ۱۶۷.۱۳ مترمربع قسـمتی از پالك شـماره ۳۳۲ فرعی از ۷ اصلی واقع در اصفهان بخش 

۱۴ حـوزه ثبـت ملـك غـرب اصفهان   از مـورد ثبت     دفتر   امالک الکترونیکـی  ۲۵۰۱۷۲۷۵
۵۹. رای شـماره ۲۷۰۶۲-۱۳۹۹/۱۱/۲۰ هیات دوم  خانم طیبه كرونی نصرآبادی به شناسـنامه شماره 
۱۳۸۳ كدملـی ۱۲۸۳۴۸۲۵۹۲ صـادره اصفهـان فرزند حسـین در  ششـدانگ یک باب سـاختمان به 
مسـاحت  ۱۶۷.۱۳ مترمربع قسـمتی از پالك شـماره ۳۳۲ فرعی از ۷ اصلی واقع در اصفهان بخش 

۱۴ حـوزه ثبـت ملـك غـرب اصفهان   از مـورد ثبت     دفتر   امالک الکترونیکـی  ۲۵۰۱۷۶۱۴
۶۰. رای شـماره ۲۷۰۶۰-۱۳۹۹/۱۱/۲۰ هیـات دوم خانـم صفیـه لیـث صفـار به شناسـنامه شـماره 
۴۵۳۲۵ كدملی ۱۲۸۲۳۷۷۴۱۸ صادره اصفهان فرزند غالمحسـین در  ششـدانگ یک باب ساختمان 
تجاری به مسـاحت ۱۰۰.۳۱ مترمربع قسـمتی از پالك شـماره ۶۶ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۴ 
حـوزه ثبـت ملـك غـرب اصفهـان   از مالکیت احمـد ذوالفقاری عاشـق آبادی  از مـورد ثبت صفحه 
۴۸۰ دفتـر ۱۴۹ امـالک )اداره راه و شهرسـاز طـی نامـه شـماره ۱۶/۹۹/۴۳۶۶۰ مـورخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ 

موافقت نموده اسـت (
۶۱. رای شـماره ۲۷۰۵۵-۱۳۹۹/۱۱/۲۰ هیـات دوم آقـای سـید ابوالفضـل طباطبایـی كهنگـی بـه 
شناسـنامه شـماره ۳۴ كدملـی ۱۱۸۹۸۹۰۰۱۱ صـادره اردسـتان فرزند سـید علی نقی در  ششـدانگ 
یک باب سـاختمان به مسـاحت ۶۸.۱۲ مترمربع قسـمتی از پالك شـماره ۶۷ اصلی واقع در اصفهان 
بخـش ۱۴ حـوزه ثبـت ملـك غرب اصفهـان   از مالکیت محمـد بیات از سـند شـماره ۶۸۹۷ مورخ 

۱۳۱۳/۱۱/۱۶دفترخانه شـماره ۶ اصفهان
۶۲. رای شـماره ۲۸۱۷۱-۱۳۹۹/۱۲/۰۶ هیـات دوم آقـای سـید علـی حر به شناسـنامه شـماره ۹۱۸ 
كدملـی ۱۲۸۹۳۰۴۱۹۱ صـادره اصفهـان فرزنـد سـید رضـا در  ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان به 
مسـاحت ۲۳۷.۰۱ مترمربع قسـمتی از پالك شـماره ۵۷۱ فرعی از ۱۴  اصلی واقع در اصفهان بخش 
۱۴ حـوزه ثبـت ملـك غرب اصفهان     از مورد ثبت صفحه ۱۱۵ دفتر ۴۲۰ امـالک  ) مقدار ۲۳۷.۰۱ 

متـر مربع از سـند کسـر و مابقی در سـهم مالک باقی مـی ماند (
۶۳. رای شـماره ۲۷۵۶۴-۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیـات سـوم  آقـای محمدرضـا نصراصفهانی به شناسـنامه 
شـماره ۱۲۷۰۵۰۴۸۳۵ كدملـی ۱۲۷۰۵۰۴۸۳۵ صـادره اصفهـان فرزند محمود در ششـدانگ یکباب 
سـاختمان بـه مسـاحت ۲۰۰ مترمربع پالك شـماره ۱۳۷ فرعـی از ۵ اصلی واقـع در اصفهان بخش 

۱۴حـوزه ثبـت ملك غرب اصفهـان طبق سـند الکترونیکـی ۱۳۹۸۲۰۳۰۲۰۲۵۰۰۶۴۴۲
۶۴. رای شـماره ۲۵۳۳۸-۱۳۹۹/۱۰/۲۲ هیـات سـوم آقـای محمـد علـی حـاج عباسـی جورتانـی 
بـه شناسـنامه شـماره ۱۶ كدملـی ۱۲۹۰۱۲۰۹۳۵ صـادره اصفهـان فرزنـد باقر درششـدانگ یکباب 
سـاختمان به مسـاحت ۴۶۴مترمربع پالك شـماره ۴۳۸فرعی از۱۵ اصلی واقع در اصفهان بخش۱۴ 
حـوزه ثبـت ملـك غـرب اصفهـان بموجـب ص ۲ دفتـر ۱۰۷۲و ص۳۱۱ دفتـر ۵۴۶ امـالک مالک 

می باشـد
۶۵.  رای شـماره۲۷۵۲۰-۱۳۹۹/۱۱/۲۷ هیات سـوم آقای  قدیرعلی بختیاری به شناسـنامه شـماره 

۸۰ كدملی ۱۲۸۹۹۳۸۵۲۰ صادره اصفهان فرزند حسـین در ششـدانگ یکباب سـاختمان به مساحت 
۲۷۹.۷۵ مترمربـع پـالك شـماره۸۰۱ فرعی از ۱۷ اصلی واقـع در اصفهان بخش۱۴ حوزه ثبت ملك 

غرب اصفهان طبق سـند الکترونیکی ۱۳۹۶۲۰۳۰۲۰۲۵۰۱۴۴۵۹ 
۶۶. رای شـماره ۲۷۶۱۶-۱۳۹۹/۱۱/۲۹ هیات سـوم آقای علی اصغر رضائی به شناسـنامه شماره ۷۵ 
كدملـی ۱۲۹۰۲۸۱۰۷۶ صـادره اصفهان  فرزند عبداله در ششـدانگ یکباب سـاختمان  به مسـاحت 
۹۰.۸۱ مترمربـع پـالك ۲۸ اصلـی واقـع در اصفهـان بخش۱۴ حـوزه ثبت ملك غـرب اصفهان مع 
الواسـطه از مالک رسـمی اقای اسـداله رضایی طبق سـند انتقالـی ۳۶۲۳۴ مـورخ ۱۳۴۷/۰۸/۲۰دفتر 

خانه اسـناد رسـمی ۸۶ اصفهـان مور ثبت صفحـات ۲۶۸ الی ۲۷۱ دفتـر ۵۴ امالک
۶۷. رای شـماره۲۸۱۹۹-۱۳۹۹/۱۲/۰۶ هیات دوم آقای رسـول ابراهیمی به شناسـنامه شـماره ۱۲۲ 
كدملـی ۱۲۹۰۲۹۸۸۰۷ صـادره اصفهان فرزند احمد در  ششـدانگ یک باب سـاختمان به مسـاحت 
۲۴۶.۸۷ مترمربـع قسـمتی از پـالك شـماره ۳۲ اصلـی واقع در اصفهان بخـش ۱۴ حوزه ثبت ملك 
غـرب اصفهـان   از مالکیـت خانم قانعیان سـبدانی  از سـند شـماره ۶۵ مـورخ ۱۳۴۴/۵/۳۱ دفترخانه 

شـماره ۹۸ اصفهان 
۶۸. رای شـماره ۲۸۲۰۲-۱۳۹۹/۱۲/۰۶ هیات دوم آقای جواد نصراصفهانی به شناسـنامه شـماره ۹۱ 
كدملی ۱۲۹۰۲۰۷۲۲۴ صادره اصفهان فرزند محمد در  ششـدانگ یک باب سـاختمان به مسـاحت 
۱۴۲.۳۶ مترمربـع قسـمتی از پـالك شـماره ۵۳ فرعـی از ۸ اصلی واقع در اصفهان بخـش ۱۴ حوزه 

ثبـت ملك غـرب اصفهان از مـورد ثبت صفحه ۴۴۶ دفتـر ۵۳۳ امالک
۶۹. رای شـماره ۲۸۲۰۷-۱۳۹۹/۱۲/۰۶ هیـات دوم خانـم مهـری نصـری نصرآبـادی به شناسـنامه 
شـماره ۱۲۷۰ كدملـی ۱۱۴۱۹۱۹۱۹۲ صـادره خمینـی شـهر فرزنـد رضـا در  سـه دانـگ مشـاع از 
ششـدانگ یک باب سـاختمان به مسـاحت ۱۲۷.۷۷  مترمربع قسـمتی از پالك شـماره ۷۲  فرعی 
از ۲۲  اصلـی واقـع در اصفهـان بخـش ۱۴ حوزه ثبت ملك غرب اصفهان   از مالکیت غالمحسـین 
جاللـی ورنامخواسـتی و احمـد مهـدی پـور   از مورد ثبـت صفحـات ۴۸۳ و ۴۴۹ دفتـر ۶۸۶ و ۸۵۵  

امالک
۷۰. رای شـماره ۲۸۲۰۶-۱۳۹۹/۱۲/۰۶ هیـات دوم آقـای اصغـر مسـتأجران پورتانـی به شناسـنامه 
شـماره ۲۳۸۴ كدملی ۱۷۵۱۰۳۲۶۹۸ صادره اهواز فرزند شـعبانعلی در  سـه دانگ مشـاع از ششدانگ 
یک باب سـاختمان به مسـاحت ۱۲۷.۷۷  مترمربع قسـمتی از پالك شـماره ۷۲  فرعی از ۲۲  اصلی 
واقـع در اصفهـان بخـش ۱۴ حـوزه ثبـت ملـك غـرب اصفهـان   از مالکیـت غالمحسـین جاللی 
ورنامخواسـتی و احمـد مهـدی پـور   از مورد ثبـت صفحـات ۴۸۳ و ۴۴۹ دفتـر ۶۸۶ و ۸۵۵  امالک

۷۱. رای شـماره۲۷۹۸۱-۱۳۹۹/۱۲/۰۴ هیات دوم  خانم مهری مجتبایی رنانی به شناسـنامه شـماره 
۱۱۸ كدملـی ۱۲۹۰۰۸۷۳۶۹ صـادره اصفهـان  فرزنـد ابراهیم در  ششـدانگ یک باب سـاختمان به 
مسـاحت ۱۷۳.۱۵ مترمربـع قسـمتی از پـالك شـماره ۳۴۳۸ فرعـی از ۱۸ اصلـی واقـع در اصفهان 
بخـش ۱۴ حـوزه ثبـت ملـك غـرب اصفهان   از مالکیـت محمدرضا رجبـی و راحله ترکـی  از مورد 

ثبت صفحـه ۲۴۲ دفتـر ۹۸۶ امالک 
۷۲. رای شـماره ۲۸۱۷۵-۱۳۹۹/۱۲/۰۶ هیات دوم آقای محمدرضا حسـینی زاده به شناسـنامه شماره 
۷۹۲ كدملـی ۱۲۸۵۷۳۳۵۰۹ صـادره اصفهـان فرزنـد محمدعلی در  ششـدانگ یک باب سـاختمان 
بـه مسـاحت ۱۱۹.۸۵ مترمربع قسـمتی از پالك شـماره ۸۸۴۶ فرعـی از ۲۶ اصلی واقـع در اصفهان 

بخـش ۱۴ حـوزه ثبـت ملك غرب اصفهـان  از مورد ثبت  دفتـر  امالک الکترونیکـی ۲۵۰۰۴۳۵۰
۷۳. رای شـماره ۲۴۳۲۹-۱۳۹۹/۰۹/۳۰ هیات دوم  خانم مرضیه سـیدی حسینی به شناسنامه شماره 
۳۵۴۵ كدملـی ۰۰۵۲۵۸۵۶۸۹ صـادره تهـران فرزنـد اصغـر در  ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان به 
مسـاحت ۱۲۲.۸۰ مترمربع قسـمتی از پالك شـماره ۲۸ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت 
ملك غرب اصفهان   از مالکیت علی شـفیعی  از سـند شـماره ۳۶۴۸۶ مورخ ۱۳۴۷/۸/۲۰ دفترخانه 

شـماره  ۸۶ اصفهـان از مـورد ثبت صفحـات ۲۶۸ الی ۲۷۱ دفتـر ۵۴  امالک
۷۴. رای شـماره ۲۸۲۰۵-۱۳۹۹/۱۲/۰۶ هیات دوم آقای  جعفر نفیسـی به شناسنامه شماره ۹ كدملی 
۱۲۹۰۰۹۳۳۹۳ صـادره اصفهـان فرزنـد غالمرضـا در  ششـدانگ یـک باب سـاختمان به مسـاحت 
۲۰۱.۶۰ مترمربـع  قسـمتی از پـالك شـماره ۱/۴۷۱ و ۴۷۲ فرعـی از ۲۵. اصلـی واقـع در اصفهـان 
بخـش ۱۴ حـوزه ثبـت ملك غرب اصفهـان از سـند شـماره ۹۳۵۸۳ مـورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ دفترخانه 

شـماره ۲۵ اصفهان
۷۵. رای شـماره ۲۳۷۲۲-۱۳۹۹/۰۹/۱۹ هیـات دوم خانـم زهـره جـوادی به شناسـنامه شـماره ۸۳۸ 
كدملـی ۰۰۶۸۱۲۰۷۰۲ صـادره تهران فرزند علی در  ششـدانگ یک باب  مغازه  به مسـاحت ۲۲.۵۰ 
مترمربـع قسـمتی از پـالك شـماره ۳۱  اصلـی واقـع در اصفهان بخـش ۱۴ حوزه ثبـت ملك غرب 

اصفهـان     از سـند شـماره ۱۷۶۱۵۳ مـورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ دفترخانه شـماره ۱۰۳  اصفهان
۷۶. رای شـماره ۲۷۷۲۳-۱۳۹۹/۱۱/۲۹ هیات سـوم خانم فاطمه میرمبین به شناسـنامه شـماره ۴۳۱ 
كدملـی ۱۲۸۶۰۴۷۰۳۱ صـادره اصفهـان فرزنـد سـید نصراله در  ششـدانگ یک باب سـاختمان به 
مسـاحت ۱۲۲.۸۲ مترمربـع قسـمتی از پـالک شـماره ۸۰۹ فرعـی از ۴۰ اصلـی واقـع در اصفهـان 
بخـش ۱۴ حـوزه ثبـت ملـک غـرب اصفهان اصفهان نسـبت به دو پنجم مـورد تقاضـا   از مالکیت 
محمـد  جعفـر شـعربافیون طبـق اظهارنامـه  و نسـبت به  سـه  پنجم مـورد تقاضـا از مالکیت بنیاد 
مسـتضعفان و جانبـازان انتقـالب اسـالمی  که بموجـب دادنامه شـماره ۳/۳۶۰۳مـورخ ۱۳۷۰/۴/۲۵ 

مصادره شـده اسـت
۷۷. رای شـماره ۲۷۰۵۶-۱۳۹۹/۱۱/۲۰ هیـات سـوم  خانـم فاطمه نصرآزادانی به شناسـنامه شـماره 
۲۳۹ كدملـی ۱۲۸۴۸۰۳۴۱۴ صـادره اصفهـان فرزنـد عبـاس در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه 
مسـاحت ۱۶۱.۴۰ متـر مربـع پـالک ۳۲۷ فرعـی از ۵ اصلی واقـع در اصفهان بخـش ۱۴حوزه ثبت 

ملـك غـرب اصفهـان مـورد ثبـت در صفحـات ۲۹۳ و ۱۵۷ دفاتـر ۱۰۷۸ و ۳۸۹ امـالک را  تأئید
۷۸. رای شـماره ۲۷۷۲۸-۱۳۹۹/۱۱/۲۹ هیـات سـوم آقـای مهـدی جان نثاری الدانی به شناسـنامه 
شـماره ۱۲۷۱۶۲۶۷۶۴ كدملی ۱۲۷۱۶۲۶۷۶۴ صادره اصفهان فرزند حسـینعلی در دو دانگ مشـاع از 
ششـدانگ یک باب سـاختمان به مسـاحت ۲۳۳ مترمربع قسـمتی از پالك شـماره ۱۰۸۵ فرعی از 
۱۵ اصلـی واقـع در اصفهـان بخـش ۱۴ حـوزه ثبت ملك غرب اصفهـان    مورد ثبـت دفتر  امالک 

الکترونیکی ۱۳۹۸۲۰۳۰۲۰۲۵۰۰۶۹۳۵ و ۱۳۹۸۲۰۳۰۲۰۲۵۰۰۶۹۳۴
۷۹. رای شـماره۲۷۷۲۷-۱۳۹۹/۱۱/۲۹ هیـات سـوم آقـای مصطفی منصوری به شناسـنامه شـماره 
۴۹۷۵ كدملـی ۱۲۹۰۸۰۷۲۰۵ صـادره اصفهـان  فرزند پرویز در چهار دانگ مشـاع از ششـدانگ یک 
بـاب سـاختمان به مسـاحت ۲۳۳ مترمربع قسـمتی از پالك شـماره ۱۰۸۵ فرعـی از ۱۵ اصلی واقع 
در اصفهـان بخـش ۱۴ حـوزه ثبـت ملـك غـرب اصفهان    مـورد ثبت دفتـر  امـالک الکترونیکی 

  ۱۳۹۸۲۰۳۰۲۰۲۵۰۰۶۹۳۴ و   ۱۳۹۸۲۰۳۰۲۰۲۵۰۰۶۹۳۵
۸۰. رای شـماره۲۷۷۱۶-۱۳۹۹/۱۱/۲۹ هیات سـوم آقای محسـن تاجمیرریاحی به شناسـنامه شماره 
۱۲۰ كدملـی ۱۲۹۰۲۲۰۱۴۱ صـادره اصفهـان فرزنـد غالمرضا در ششـدانگ یکباب سـاختمان  به 
مسـاحت ۲۹۵.۸ مترمربـع پـالك ۱۳۴  فرعی از ۹ اصلی واقـع در اصفهان بخش۱۴ حوزه ثبت ملك 

غـرب اصفهان مورد ثبـت صفحه ۵۰۳ دفتـر ۱۰۹۸ امالک 
۸۱. رای شـماره ۲۷۷۰۱-۱۳۹۹/۱۱/۲۹ هیات سـوم آقای اردشـیر سـتاربروجنی به شناسـنامه شماره 
۲۱۶ كدملـی ۴۶۵۰۳۴۵۰۳۰ صـادره بروجـن فرزنـد محمدعلـی قسـمتی از یکبـاب سـاختمان بـه 
مسـاحت ۳۰.۶۰ مترمربـع پـالك ۳۲۶۱ فرعـی از ۳ اصلـی واقـع در اصفهـان بخـش۱۴ حوزه ثبت 

ملـك غرب اصفهـان طبـق دفتـر الکترونیکـی ۱۳۹۹۲۰۳۰۲۰۲۵۰۱۴۱۰۹ امالک
۸۲. رای شـماره۲۷۶۵۵-۱۳۹۹/۱۱/۲۹ هیات سـوم خانم زهرا ثمری به شناسـنامه شماره ۶۵ كدملی 
۰۵۵۸۹۰۷۷۹۲ صـادره خمیـن فرزنـد محمدرضـا در ششـدانگ یکبـاب مغـازه بـه مسـاحت ۴۷.۱۸ 
مترمربـع پـالك ۵۹۸ فرعـی از ۲۶ اصلی واقع در اصفهان بخش۱۴ حـوزه ثبت ملك غرب اصفهان  

متقاضـی مورد ثبـت صفحه ۲۳۴ دفتـر ۲۸۳ امالک 
۸۳. رای شـماره۲۷۰۵۴-۱۳۹۹/۱۱/۲۰ هیـات سـوم خانم خدیجه ماهرانی به شناسـنامه شـماره ۱۵ 
كدملـی ۱۲۸۹۷۷۲۹۸۳ صادرهاصفهـان  فرزنـد حاجـی حیـدر در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان  به 
مسـاحت ۱۷۲.۸۵ مترمربـع پالك شـماره۱۲۲۰ فرعی از۱۶  اصلی واقـع در اصفهان بخش۱۴  حوزه 

ثبـت ملك غـرب اصفهان مـورد ثبت در صفحـه ۲۲۶ دفتـر ۳۷۸ امالک 
۸۴. رای شـماره ۲۶۱۸۵-۱۳۹۹/۱۱/۱۳ هیـات سـوم  آقـای امیـر جمشـیدی آفارانـی به شناسـنامه 
شـماره ۱۲۷۱۳۰۲۸۹۶ كدملـی ۱۲۷۱۳۰۲۸۹۶ صـادره فرزنـد علـی در ششـدانگ یکبـاب خانـه  به 
مسـاحت ۲۴۱.۷۰مترمربـع پـالك شـماره ۳۷۹فرعـی از۲۴ اصلی واقـع در اصفهان بخـش۱۴ حوزه 
ثبـت ملـك غـرب اصفهان مـع الواسـطه از بدرالسـادات و فخرالسـادات عاملی خوراسـگانی ثبت در 

صفحـه ۴۶و۳۲۰و۳۲۵ دفـار ۱۱۵و۵۱۰تأئید
۸۵. رای شـماره ۲۷۷۶۲-۱۳۹۹/۱۱/۳۰ هیات سـوم آقای  اصغر برندگی به شناسـنامه شـماره ۳۴۱ 
كدملـی ۱۲۹۱۰۱۶۹۰۲ صـادره اصفهـان فرزند حسـین در ششـدانگ )توضیحا مقـدار ۵۴.۹۹۲ حبه 
مشـاع از هفتاد و دو حبه ششـدانگ باسـتثنای بهای ثمنیه اعیانی می باشـد( سـاختمان به مسـاحت 
۱۳۰.۵۸ مترمربـع پـالك۶۷۹ فرعـی از ۱۶ اصلی واقع در اصفهان بخـش ۱۴ حوزه ثبت ملك غرب 
اصفهـان مالکیـت متقاضـی مورد ثبـت صفحه ۱۱۳ دفتـر ۵۹۳ و مالکیـت احمد رضایـی مورد ثبت 

صفحه ۴۱ دفتـر ۷۴۵ امالک
۸۶. رای شـماره ۲۷۷۳۵-۱۳۹۹/۱۱/۲۹ هیـات سـوم آقـای  فرزاد مومنی به شناسـنامه شـماره ۴۴۴ 
كدملـی ۱۲۸۴۷۲۱۹۸۱ صـادره اصفهـان  فرزنـد حسـین در  یک دانگ مشـاع ششـدانگ یک باب 
سـاختمان به مسـاحت ۲۲۴.۹۶ مترمربع قسـمتی از پالك شـماره ۲۲۶ فرعی از یک  اصلی واقع در 
اصفهـان بخـش ۱۴ حـوزه ثبـت ملك غرب اصفهـان  از مورد ثبـت صفحه ۲۲۹ دفتـر ۲۲۵ امالک

۸۷. رای شـماره ۲۷۷۳۶-۱۳۹۹/۱۱/۲۹ هیـات سـوم آقـای فرهاد مومنی به شناسـنامه شـماره ۵۵۵ 
كدملـی ۱۲۸۴۶۸۴۶۰۱ صـادره اصفهـان  فرزنـد حسـین در  سـه دانگ مشـاع ششـدانگ یک باب 
سـاختمان به مسـاحت ۲۲۴.۹۶ مترمربع قسـمتی از پالك شـماره ۲۲۶ فرعی از یک  اصلی واقع در 
اصفهـان بخـش ۱۴ حـوزه ثبـت ملك غرب اصفهـان  از مورد ثبـت صفحه ۲۲۹ دفتـر ۲۲۵ امالک
۸۸. رای شـماره۲۷۷۳۷-۱۳۹۹/۱۱/۲۹ هیـات سـوم خانـم ناهید نورافكن به شناسـنامه شـماره ۷۷۹ 
كدملـی ۱۲۸۵۶۴۸۲۳۴ صـادره اصفهـان فرزنـد محمـد در یـک  دانگ مشـاع ششـدانگ یک باب 
سـاختمان به مسـاحت ۲۲۴.۹۶ مترمربع قسـمتی از پالك شـماره ۲۲۶ فرعی از یک  اصلی واقع در 
اصفهـان بخـش ۱۴ حـوزه ثبـت ملك غرب اصفهـان  از مورد ثبـت صفحه ۲۲۹ دفتـر ۲۲۵ امالک 
۸۹. رای شـماره ۲۷۷۳۸-۱۳۹۹/۱۱/۲۹ هیات سـوم آقای مرتضی مومنی به شناسـنامه شـماره ۷۱۳ 
كدملـی ۱۲۸۴۵۶۲۷۴۳ صـادره  اصفهـان فرزنـد محمـود در یک دانگ مشـاع ششـدانگ یک باب 
سـاختمان به مسـاحت ۲۲۴.۹۶ مترمربع قسـمتی از پالك شـماره ۲۲۶ فرعی از یک  اصلی واقع در 
اصفهـان بخـش ۱۴ حـوزه ثبت ملك غرب اصفهـان  از مورد ثبـت صفحه ۲۲۹ دفتـر ۲۲۵ امالک
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۹۰. رای شـماره۲۷۹۰۱-۱۳۹۹/۱۲/۰۳ هیـات چهـارم آقـای عبدالحسـین بـازدار بـارده به 
شناسـنامه شـماره ۲۹ كدملی ۴۶۲۳۱۰۷۱۸۳ صادره شـهركرد فرزند عبدالعظیم  نسـبت به 
سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یکباب سـاختمان  به مسـاحت ۱۶۶ مترمربع پالك شـماره 
۳۶۲ فرعـی از ۵ اصلـی واقـع در اصفهـان بخـش ۱۴ حـوزه ثبت ملك غرب اصفهان سـند 

الکترونیکـی ۱۳۹۸۲۰۳۰۲۰۲۵۰۱۷۵۲۲ و ۱۳۹۸۲۰۳۰۲۰۲۵۰۱۷۵۱۹ 
۹۱. رای شـماره۲۷۹۰۰-۱۳۹۹/۱۲/۰۳ هیـات چهـارم آقـای  حسـن زارع پـور آدریانـی بـه 
شناسـنامه شـماره ۲۴۳۲۰ كدملی ۱۲۹۲۱۵۹۹۵۲ صادره اصفهان فرزند محمدعلی نسـبت 
بـه سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ یکبـاب سـاختمان  بـه مسـاحت ۱۶۶ مترمربـع پالك 
شـماره ۳۶۲ فرعـی از ۵ اصلـی واقـع در اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبـت ملك غرب اصفهان 

سـند الکترونیکـی ۱۳۹۸۲۰۳۰۲۰۲۵۰۱۷۵۲۲ و ۱۳۹۸۲۰۳۰۲۰۲۵۰۱۷۵۱۹  
۹۲. رای شـماره ۲۲۱۰۵-۱۳۹۹/۰۸/۲۷ هیـات سـوم آقـای اکبـر انصـاری بـه شناسـنامه 
شـماره ۲۱۹ كدملـی ۱۲۹۰۰۷۵۲۸۱ صـادره اصفهـان فرزنـد حسـن در ششـدانگ یکبـاب 
خانـه به مسـاحت ۲۸۶.۹۳ مترمربع پالك شـماره ۴۴۱ فرعـی از۱۹  اصلی واقع در اصفهان 
بخـش ۱۴ حـوزه ثبـت ملـك غـرب اصفهـان  طبـق سـند انتقالـی شـماره ۵۷۴۶ مـورخ 

۱۳۳۵/۰۳/۰۶ دفتـر ۹۱ مالـک رسـمی حـاج حسـن انصـاری رنانی
۹۳. رای شـماره ۲۷۵۲۴-۱۳۹۹/۱۱/۲۷ هیات سـوم آقای  محمدحسـین ادهم به شناسنامه 
شـماره ۳۵۴۹ كدملـی ۱۲۸۵۱۱۳۹۲۶ صـادره اصفهـان  فرزند حسـن در ششـدانگ یکباب 
سـاختمان بـه مسـاحت ۲۳۶.۸۰ مترمربـع پـالك ۶۰ فرعـی از ۴ اصلـی واقـع در اصفهان 

بخـش۱۴ حـوزه ثبـت ملك غـرب اصفهان مـورد ثبت صفحـه ۴۱۷ دفتـر ۶۵۹ امالک
۹۴. رای شـماره ۲۷۶۳۲-۱۳۹۹/۱۱/۲۹ هیـات سـوم آقـای باقر رضائی رنانی به شناسـنامه 
شـماره ۹۱ كدملـی ۱۲۹۰۲۸۶۳۱۰ صـادره اصفهـان فرزنـد كریـم  نسـبت بـه سـه دانـگ 
مشـاع از ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ۱۱۷.۱۳ مترمربـع پـالك ۶۷۱  فرعی 
از ۱۷ اصلـی واقـع در اصفهـان بخـش ۱۴ حـوزه ثبـت ملـك غـرب اصفهـان مـورد ثبـت 

صفحـات ۴۴۹ و ۲۴۳ و ۳۰۶ دفاتـر ۴۸۳ و ۵۲۲ و ۶۴۷ امـالک
۹۵. رای شـماره ۲۷۶۳۱-۱۳۹۹/۱۱/۲۹ هیـات سـوم خانـم نرگـس قهقرائـی رهنانـی بـه 
شناسـنامه شـماره ۱۴۱ كدملـی ۱۲۹۰۴۰۵۲۳۹ صـادره خمینی شـهر فرزند براتعلی نسـبت 
بـه سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یکباب سـاختمان بـه مسـاحت ۱۱۷.۱۳ مترمربع پالك 
۶۷۱  فرعـی از ۱۷ اصلـی واقـع در اصفهـان بخـش ۱۴ حـوزه ثبـت ملـك غـرب اصفهان 

مـورد ثبـت صفحـات ۴۴۹ و ۲۴۳ و ۳۰۶ دفاتـر ۴۸۳ و ۵۲۲ و ۶۴۷ امـالک
۹۶. رای شـماره ۲۶۰۴۱-۱۳۹۹/۱۱/۰۹ هیـات سـوم آقـای عزیزالـه عابدزاده به شناسـنامه 
شـماره ۲۱۶۱ كدملـی ۱۲۹۲۱۷۴۴۰۴ صـادره اصفهـان فرزنـد محمـد علـی در  سـه دانگ 
مشـاع از ششـدانگ یـک باب سـاختمان بـه مسـاحت ۱۳۶.۵۸  مترمربع قسـمتی از پالك 
شـماره ۶۲۳  فرعـی از ۱۴ اصلـی واقـع در اصفهـان بخـش ۱۴ حـوزه ثبـت ملـك غـرب 
اصفهـان   از مالکیـت  فاطمـه محمـدی کوهانسـتانی  از مـورد ثبت صفحـه ۱۶۶ دفتر ۳۹ 

امالک
۹۷. رای شـماره ۲۶۰۴۳-۱۳۹۹/۱۱/۰۹ هیـات سـوم آقـای حسـن عابـدزاده به شناسـنامه 
شـماره ۱۲۷۱۴۵۶۳۴۶ كدملـی ۱۲۷۱۴۵۶۳۴۶ صـادره فرزنـد محمـد علـی در سـه دانـگ 
مشـاع از ششـدانگ یـک باب سـاختمان بـه مسـاحت ۱۳۶.۵۸  مترمربع قسـمتی از پالك 
شـماره ۶۲۳  فرعـی از ۱۴ اصلـی واقـع در اصفهـان بخـش ۱۴ حـوزه ثبـت ملـك غـرب 
اصفهـان   از مالکیـت  فاطمـه محمـدی کوهانسـتانی  از مـورد ثبت صفحـه ۱۶۶ دفتر ۳۹ 

مالک ا
۹۸. رای شـماره ۲۷۶۲۰-۱۳۹۹/۱۱/۲۹ هیات سـوم خانم آذر جهانبخش قهجاورسـتانی به 
شناسـنامه شـماره ۱۵۸۳۰ كدملـی ۱۲۹۲۰۸۶۴۲۴ صـادره اصفهـان فرزند محمدحسـن در 
ششـدانگ یکباب سـاختمان  به مسـاحت ۲۶۳.۹۲ مترمربع پالك ۱۲۰۶ فرعی از ۹ اصلی 
واقـع در اصفهـان بخـش۱۴ حـوزه ثبت ملـك غـرب اصفهان طبق سـند انتقالـی ۱۴۱۰۸ 

مـورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ دفتر خانـه ۳۳۵ اصفهان
۹۹. رای شـماره ۱۲۵۷۰-۱۳۹۴/۰۴/۱۱ هیـات دوم خانـم منظـر پـاک روان لنبانـی بـه 
شناسـنامه شـماره ۱۴۷۷  كدملی ۱۲۸۴۷۳۲۳۰۴  صادره اصفهان  فرزند نصراله ششـدانگ 
سـاختمان بـه مسـاحت ۱۶۳.۲۵ مترمربـع از پـالك شـماره ۵۴۴ فرعـی از ۲۵  اصلی واقع 
در اصفهـان بخـش ۱۴ حـوزه ثبت ملك غـرب اصفهـان ازسـند ۴۴۰-۹۸/۹/۱۹ دفتر ۳۷۱ 

اصفهان
بابائـی سـودانی بـه  ۱۰۰. رای شـماره ۵۶۴۰-۱۳۹۹/۰۴/۰۴ هیـات سـوم آقـای سـعید 
شناسـنامه شـماره ۱۳۶۳ كدملـی ۱۲۸۳۲۹۵۲۸۸ صـادره خمینـی شـهر فرزند سـیف اله در 
ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ۱۵۷ مترمربع پالك شـماره فرعـی از۳۴ اصلی 
واقـع در اصفهـان بخـش۱۴ حـوزه ثبـت ملـك غـرب اصفهـان از مالـک رسـمی حلیمـه 

جنیرانـی گنیرانـی بموجـب سـند ۵۴۵۱۳ مـورخ ۳۴/۱۲/۵ دفتـر ۷ اصفهـان
۱۰۱. رای شـماره۰۱۵۳-۱۴۰۰/۰۱/۱۵ هیـات اول آقـای اصغر صالح به شناسـنامه شـماره 
۳۵۰۹ كدملی ۱۲۸۳۳۳۳۹۱۰ صادره اصفهان فرزند علی در ششـدانگ یک باب سـاختمان 
بـه مسـاحت ۱۶۷.۲۳ مترمربـع قسـمتی از پالك شـماره ۶۶ اصلی واقـع در اصفهان بخش 
۱۴ حـوزه ثبـت ملـك غـرب اصفهـان   از مالکیـت احمـد ذوالفقاری عاشـق آبادی از سـند 
شـماره ۶۰۴۶ مـورخ ۱۳۵۰/۶/۷ دفترخانـه شـماره ۱۰۳ اصفهـان از مورد ثبـت صفحه ۴۸۰ 
دفتـر ۱۴۹ امـالک را تاییـد و با توجه به موافقت اداره کل راه و شهرسـازی طی نامه شـماره 

۱۶/۹۹/۳۵۷۵۳  مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۰
۱۰۲. رای شـماره ۰۱۱۸-۱۴۰۰/۰۱/۱۴ هیـات دوم آقـای علـی امینـی جونی به شناسـنامه 
شـماره ۱۸۰۶ كدملـی ۱۲۸۳۰۴۴۰۵۶ صـادره اصفهـان  فرزنـد فتـح اله در ششـدانگ یک 
بـاب سـاختمان بـه مسـاحت ۱۴۷.۲۰ مترمربـع قسـمتی از پـالك شـماره ۷۵۳ فرعـی از 
۱۴ اصلـی واقـع در اصفهـان بخـش ۱۴ حـوزه ثبـت ملـك غـرب   اصفهـان از مـورد ثبت 

صفحـات ۱۹۴ و ۵۲۱ الـی ۵۲۷ دفتـر هـای ۴۰ و ۵۳۴  امـالک
۱۰۳. رای شـماره ۲۷۲۰۹-۱۳۹۹/۱۱/۲۱ هیـات سـوم آقـای مصطفی جاللی به شناسـنامه 
شـماره ۳۰۹۸ كدملـی ۱۲۸۳۳۲۸۰۳۸ صـادره اصفهـان فرزنـد عبـاس در ششـدانگ کباب 
خانـه بـه مسـاحت ۲۷۵.۵۱ مترمربـع پـالك شـماره فرعـی از ۶۶ اصلـی واقـع در اصفهان 
بخـش۱۴ حـوزه ثبت ملـك غرب اصفهان از مالک رسـمی احمـد ذوالفقاری عاشـق ابادی 

طبـق ص ۴۸۰ دفتـر ۱۴۹ و بموجـب سـند ۶۰۴۶ مـورخ ۵۰/۶/۷ دفتـر ۱۰۳ اصفهان
۱۰۴. رای شـماره۲۸۰۷۸-۱۳۹۹/۱۲/۰۵ هیات سـوم آقای محسـن سـلیمانی شـیخ آبادی 
به شناسـنامه شـماره ۱۲۷۱۰۴۵۶۷۲ كدملـی ۱۲۷۱۰۴۵۶۷۲ صـادره اصفهان فرزند محمود 
در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان. بـه مسـاحت ۱۷۸ مترمربـع پـالك شـماره فرعـی از ۳۱ 
اصلـی واقـع در اصفهـان بخـش۱۴ حوزه ثبـت ملك غـرب اصفهان بموجب سـند ۳۲۰۶۵ 

مـورخ ۲۲/۷/۹۹ دفتـر ۴۲۴ اصفهان
۱۰۵. رای شـماره۲۵۹۷۰-۱۳۹۹/۱۱/۰۹ هیات سـوم آقای حسـن علی بیات به شناسـنامه 
شـماره ۲۹ كدملـی ۱۲۹۰۲۲۹۵۱۱ صـادره اصفهان فرزند رضا نسـبت به سـه دانگ مشـاع 
از  ششـدانگ یکباب سـاختمان. به مسـاحت ۱۳۷.۵۴مترمربع پالك شـماره ۶۶ اصلی واقع 
در اصفهـان بخـش ۱۴حوزه ثبت ملك غرب اصفهان سـند قطعـی ۳۱۸۴۸ مورخ ۹۹/۴/۲۲ 

دفترخانه ۲۵۰ اصفهان
۱۰۶. رای شـماره۲۵۹۶۹-۱۳۹۹/۱۱/۰۹ هیات سـوم آقای علی بیات به شناسـنامه شـماره 
۳۲ كدملـی ۱۲۹۰۳۰۸۸۰۲ صـادره اصفهـان فرزنـد رضـا نسـبت بـه سـه دانـگ مشـاع از  
ششـدانگ یکبـاب سـاختمان. به مسـاحت ۱۳۷.۵۴مترمربع پـالك شـماره  ۶۶ اصلی واقع 
در اصفهـان بخـش ۱۴حـوزه ثبـت ملـك غـرب اصفهـان سـند ۳۱۸۴۸ مـورخ ۹۹/۴/۲۲ 

دفترخانـه ۲۵۰ اصفهان
بـه  محمـدی  محبوبـه  خانـم  چهـارم  هیـات  شـماره ۱۳۹۹/۱۲/۲۵-۲۹۰۲۸  رای   .۱۰۷
شناسـنامه شـماره ۲۰۵ كدملـی ۱۱۴۱۰۸۹۰۵۱ صادره فرزند مرتضی نسـبت به سـه دانگ 
مشـاع از ششـدانگ یکباب سـاختمان  به مسـاحت ۲۱۶ مترمربع پالك شـماره ۳۹۷فرعی 
از۱۵ اصلـی واقـع در اصفهـان بخـش ۱۴حـوزه ثبـت ملك غـرب اصفهان ثبـت در صفحه 

۱۴۷ دفتـر ۶۰۶ تأئید
۱۰۸. رای شـماره ۲۹۰۲۶-۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیـات چهـارم آقـای سـعید نصراصفهانـی بـه 
شناسـنامه شـماره ۱۵۲۸ كدملـی ۱۲۸۳۴۳۳۰۲۸ صـادره فرزند احمد نسـبت به سـه دانگ 
مشـاع از ششـدانگ یکباب سـاختمان  به مسـاحت ۲۱۶ مترمربع پالك شـماره ۳۹۷فرعی 
از۱۵ اصلـی واقـع در اصفهـان بخـش ۱۴حـوزه ثبـت ملك غـرب اصفهان ثبـت در صفحه 

۱۴۷ دفتـر ۶۰۶ تأئید
۱۰۹. رای شـماره۲۹۱۸۶-۱۳۹۹/۱۲/۲۶ هیـات چهارم آقای  صفرعلی مسـتاجران گورتانی 
بـه شناسـنامه شـماره ۱۹۲۸ كدملـی ۱۲۸۴۷۱۶۸۶۴ صـادره اصفهـان  فرزنـد اسـداله در 
ششـدانگ یکباب سـاختمان  به مسـاحت ۱۵۶.۵۰ مترمربع پالك شـماره ۳۸۴ فرعی از ۱۵ 
اصلـی واقـع در اصفهـان بخش۱۴ حـوزه ثبت ملـك غرب اصفهـان مع الواسـطه از مالک 

رسـمی علـی نصـری مورد ثبـت صفحـات ۲۶۱ و ۳۷۱ دفتـر ۶۴۰ و ۷۳۹ امالک
۱۱۰. رای شـماره ۲۸۲۳۷-۱۳۹۹/۱۲/۰۹ هیـات اول آقـای  اصغـر نصـری بـه شناسـنامه 
شـماره ۳۷۴۷كدملی ۱۲۸۵۱۱۵۸۹۹ صادره اصفهان  فرزند حسـین در  سـه دانگ مشـاع از  
ششـدانگ یک باب سـاختمان به مسـاحت ۱۵۴.۹۵ مترمربع قسـمتی از پالك شـماره ۹۱ 
فرعـی از ۵ اصلـی واقـع در اصفهـان بخش ۱۴ حـوزه ثبت ملك غرب اصفهـان      از مورد 

ثبـت   دفتـر   امالک الکترونیکـی ۱۳۹۹۲۰۳۰۲۰۲۵۰۰۴۱۴۵ و ۴۱۴۸
۱۱۱. رای شـماره ۲۸۲۳۶-۱۳۹۹/۱۲/۰۹ هیـات اول آقـای محمـد برندگـی بـه شناسـنامه 
شـماره ۵۹ كدملـی ۱۲۹۰۲۶۴۱۴۷ صـادره اصفهـان  فرزنـد عبداله در  سـه دانگ مشـاع از  
ششـدانگ یک باب سـاختمان به مسـاحت ۱۵۴.۹۵ مترمربع قسـمتی از پالك شـماره ۹۱ 
فرعـی از ۵ اصلـی واقـع در اصفهـان بخش ۱۴ حـوزه ثبت ملك غرب اصفهـان      از مورد 

ثبـت   دفتر   امـالک الکترونیکـی ۱۳۹۹۲۰۳۰۲۰۲۵۰۰۴۱۴۵ و ۴۱۴۸
۱۱۲. رای شـماره ۲۹۱۸۷-۱۳۹۹/۱۲/۲۶ هیـات سـوم آقـای  جـالل نصـری نصرآبادی به 
شناسـنامه شـماره ۱۷۸ كدملـی ۱۲۹۰۲۲۰۷۲۷ صـادره فرزند رجبعلی در ششـدانگ یکباب 

سـاختمان  بـه مسـاحت ۱۵۰.۳۴ مترمربـع پالك شـماره۱۹۹  فرعـی از ۳۷ اصلـی واقع در 
اصفهـان بخـش۱۴ حـوزه ثبـت ملك غـرب اصفهان مـع الواسـطعه ار مالک رسـمی احمد 

نصـر اصفهانی مـورد ثبت صفحهـد ۵۳ دفتـر ۸۰۰ امالک
۱۱۳. رای شـماره۰۰۰۶-۱۴۰۰/۰۱/۰۵ هیـات سـوم آقـای مرتضـی عباسـی ولدانـی بـه 
شناسـنامه شـماره ۳۳ كدملـی ۱۲۹۰۸۴۳۰۸۲ صـادره فرزنـد اصغـر در ششـدانگ یکبـاب 
سـاختمان بـه اسـتثنا بهـای ثمنیـه اعیانـی بـه مسـاحت ۱۷۵.۲۴ مترمربـع پـالك شـماره 
۵۰۶ فرعـی از۳۶ اصلـی واقـع در اصفهـان بخـش حـوزه۱۴ ثبـت ملك غـرب اصفهان مع 

الواسـطه از فتـح ا... عبـاس پور
۱۱۴. رای شـماره۲۷۷۵۱-۱۳۹۹/۱۱/۳۰ هیـات سـوم آقـای محسـن صـدری كرمـی بـه 
شناسـنامه شـماره ۲۶۳ كدملـی ۱۲۹۱۱۴۴۲۴۲ صـادره فرزنـد علـی در ششـدانگ یکبـاب 
سـاختمان بـه مسـاحت ۴۳۴.۲۳ مترمربـع پـالك ۳۸۲ و ۳۸۳ و ۸ و ۹ فرعـی از ۲۲ اصلـی 
واقـع در اصفهـان بخـش ۱۴ حـوزه ثبـت ملـك غـرب اصفهان کـه پـالک ۲۲.۳۸۲  مورد 
ثبـت صفحـه ۹۳ دفتـر ۵ امالک بنام علی صـدری و پالک ۲۲/۳۸۳ مـورد ثبت صفحه ۹۶ 
دفتـر ۵ امـالک بنـام علـی صدری و پالک ۲۲/۸ مـورد ثبت صفحه ۶۲ دفتـر ۸۸    امالک 
بنـام ناهیـد صدری و علی صدری و سـند صـداق ۵۴۵۶۹ مـورخ ۱۳۵۸/۱۲/۱۹دفتر ۵ زبیده 

صـدری و پـالک ۲۲/۹ مـورد ثبت صفحـه ۵۷ دفتـر ۱۸۷ امالک
۱۱۵. رای شـماره۲۶۱۹۶-۱۳۹۹/۱۱/۱۳ هیـات سـوم آقـای رضاعلـی گلـی به شناسـنامه 
شـماره ۲۳۲۰ كدملی ۳۷۳۱۵۶۲۶۴۲ صادره سـنندج فرزند ابوالمحمد در ششـدانگ یکباب 
سـاختمان بـه مسـاحت ۱۸۶.۳۳ مترمربـع پـالك ۳۳ اصلـی واقـع در اصفهـان بخـش۱۴  
حـوزه ثبـت ملـك غـرب اصفهـان کـه متقاضـی مـع الواسـطه از مالک رسـمی علی شـاه 

سـنائی طبـق سـند انتقالـی ۲۸۵۱۳ مـورخ ۱۳۵۰/۰۵/۲۶ دفتـر ۹ اصفهان
۱۱۶. رای شـماره۲۷۷۳۰-۱۳۹۹/۱۱/۲۹ هیات سـوم آقای تقی پیرنجم الدین به شناسـنامه 
شـماره ۴۵۰ كدملـی ۱۱۴۱۶۷۹۹۷۳ صـادره خمینـی شـهر فرزنـد نعمـت اله درششـدانگ 
یکباب سـاختمان  به مسـاحت ۲۳۸.۵ مترمربع پالك شـماره ۶ فرعی از ۲۳ اصلی واقع در 
اصفهـان بخـش۱۴ حـوزه ثبـت ملك غرب اصفهـان مع الواسـطه از مالکین رسـمی اقایان 
اسـماعیل میـر نجـم الدیـن کلیچه طبـق سـند انتقالـی ۱۷۳۱۸ مـورخ ۱۳۴۰/۰۱/۱۰ دفتر 

خانـه ۵ اصفهـان و ابراهیـم میر نجـم الدین طبق اظهـار نامه
۱۱۷. رای شـماره۲۷۵۶۷-۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیات سـوم آقای حسین شـاه سنائی به شناسنامه 
شـماره ۲۴ كدملی ۱۲۹۰۹۱۶۲۵۱ صادره اصفهان فرزند اصغر نسـبت به سـه دانگ مشـاع 
از ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ۱۳۱.۱۵ مترمربـع پـالك ۱۹۰ فرعـی از۲۱ 
اصلـی واقـع در اصفهـان بخش ۱۴حـوزه ثبت ملـك غرب اصفهـان مع الواسـطه از مالک 
رسـمی اقـای مصطفی شـاه سـنایی طب ق سـند انتقالـی ۱۹۲۷ مـورخ ۱۳۱۱/۱۱/۲۳ دفتر 

خانـه ۸ اصفهان
۱۱۸. رای شـماره۲۷۵۶۵-۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیـات سـوم خانـم زینـب چراغـی بـه شناسـنامه 
شـماره ۱۲۷۰۶۰۹۵۲۱ كدملـی ۱۲۷۰۶۰۹۵۲۱ صـادره اصفهـان فرزنـد علـی نسـبت بـه 
سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ۱۳۱.۱۵ مترمربـع پـالك 
۱۹۰ فرعـی از۲۱ اصلـی واقـع در اصفهـان بخـش ۱۴حـوزه ثبـت ملك غـرب اصفهان مع 
الواسـطه از مالـک رسـمی اقـای مصطفی شـاه سـنایی طـب ق سـند انتقالـی ۱۹۲۷ مورخ 

۲۳/۱۱/۱۳۱۱ دفتـر خانـه ۸ اصفهـان
بـه  خورسـندی  غالمرضـا  آقـای  دوم  هیـات  شـماره۱۳۹۹/۰۷/۰۹-۱۷۱۶۳  رای   .۱۱۹
شناسـنامه شـماره ۱۶۹۱ كدملـی ۱۲۸۳۴۳۶۲۹۹ صـادره خمینـی شـهر  فرزنـد قدیرعلـی 
در  چهـار دانـگ مشـاع از ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت ۲۰۰.۴۴ مترمربع 
قسـمتی از پـالك شـماره ۴۰۷ فرعـی از ۱۴  اصلـی واقع در اصفهان بخـش ۱۴ حوزه ثبت 
ملـك غـرب اصفهـان   از مـورد ثبـت صفحـه ۵۰۰  دفتـر ۸۵۵  امـالک و صفحـه ۸ دفتر 

۸۴۱  امـالک
۱۲۰. رای شـماره ۱۷۱۶۴-۱۳۹۹/۰۷/۰۹ هیات دوم خانم اعظم سـادات حسـینی بهارانچی 
بـه شناسـنامه شـماره ۱۵۸۷۲ كدملـی ۱۷۵۰۶۴۱۹۸۴ صادره اهـواز فرزند سـیدمیرزا در دو 
دانـگ مشـاع از ششـدانگ یـک باب سـاختمان بـه مسـاحت ۲۰۰.۴۴ مترمربع قسـمتی از 
پـالك شـماره ۴۰۷ فرعـی از ۱۴  اصلـی واقع در اصفهان بخش ۱۴ حـوزه ثبت ملك غرب 
اصفهـان   از مـورد ثبـت صفحـه ۵۰۰  دفتـر ۸۵۵  امـالک و صفحه ۸ دفتـر ۸۴۱  امالک

۱۲۱. رای شـماره۲۰۴۰۹-۱۳۹۹/۰۸/۱۴ هیـات سـوم آقـای رسـول جعفـری ولدانـی بـه 
شناسـنامه شـماره ۴۱ كدملـی ۱۲۹۰۷۵۶۶۷۸ صـادره فرزنـد محمـد در ششـدانگ  یکباب 
کارگاه بـه مسـاحت ۱۴۵.۴ مترمربـع پالك شـماره ۸۰۲فرعی از۳۶ اصلـی واقع در اصفهان 
بخـش۱۴ حـوزه ثبـت ملك غـرب اصفهان از مالک رسـمی صغـری خانم نجفـی بموجب 
تقسـیم نامـه ۶۰۷۳۴ مـورخ ۳۴/۱۰/۲۱ دفتـر ۶ اصفهان وبموجب ۱۴۹۹ مـورخ ۲۲/۱۲/۲۵ 

دفتـر ۶۲  تأئید
۱۲۲. رای شـماره ۲۸۵۰۳-۱۳۹۹/۱۲/۱۳ هیـات دوم آقـای حمیـد كاظمـی جروكانـی بـه 
شناسـنامه شـماره ۲۷ كدملـی ۱۲۹۰۸۱۸۸۰۰ صـادره اصفهان فرزند اسـداله در ششـدانگ 
یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت ۱۵۱.۴۹ مترمربـع قسـمتی از پـالك شـماره ۴۴ اصلی 
واقـع در اصفهـان بخـش ۱۴ حـوزه ثبت ملـك غرب اصفهـان   از مالکیت اسـداله کاظمی 
جروکانـی  از سـند شـماره ۴۶۹۹۵ مـورخ ۱۳۴۹/۱/۱۶ دفترخانـه شـماره ۲۹ اصفهان مورد 

ثبـت صفحـات ۲۴۳ الـی ۲۶۸ دفتر ۲۳۸
۱۲۳. رای شـماره۲۹۱۷۳-۱۳۹۹/۱۲/۲۶ هیات چهارم آقای مسـعود اشـراقی به شناسـنامه 
شـماره ۵۳۲۸ كدملـی ۱۲۹۲۲۰۶۰۸۱ صـادره اصفهـان فرزند تیمور در ششـدانگ قسـمتی 
از یکبـاب سـاختمان  بـه مسـاحت ۲۶.۳۶ مترمربـع پـالك شـماره ۲۹۷فرعـی از۴۰ اصلی 
واقـع در اصفهـان بخـش حـوزه ۱۴ثبـت ملـك غرب اصفهـان سـند انتقـال ۳۵۲۴۷ مورخ 

۹۹/۱۰/۳۰دفترخانـه ۳۷۶ اصفهان
۱۲۴. رای شـماره ۰۳۳۱-۱۴۰۰/۰۱/۱۸ هیـات دوم آقـای فرهـاد هلیلـی بـه شناسـنامه 
شـماره ۹۶۶ كدملـی ۱۱۲۹۲۶۳۱۷۷ صـادره فریدونشـهر فرزنـد مـراد در  ششـدانگ یـک 
بـاب سـاختمان به اسـتثنای بهای ثمنیـه اعیانی آن به مسـاحت ۱۷۲.۹۸ مترمربع قسـمتی 
از پـالك شـماره ۲۳۵ فرعـی از ۱۶  اصلـی واقـع در اصفهـان بخـش ۱۴ حـوزه ثبت ملك 
غـرب اصفهـان مقـدار ۱۵۸.۲۲ متـر مربـع  از مالکیـت متقاضـی طبـق سـند الکترونیـک 
۱۳۹۹۲۰۳۰۲۰۲۵۰۰۶۵۰۶ و مقـدار ۱۴.۷۶ متـر مربـع از مالکیـت عبـاس و رجبعلـی و 
مرتضـی و زهـرا و زهـره و مصطفـی صادقـی برزانی مورد ثبـت صفحات ۵۳ الـی ۶۵ دفتر 

۹۲۴ امـالک
بدیهـی اسـت درصـورت انقضای مـدت مذکور وعـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند 

مالکیت صادرخواهدشـد .
تاریـخ انتشـار نوبـت اول ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ تاریـخ انتشـار نوبـت دوم  ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ابوالفضـل 
شـهریاری نائینـی رئیـس منطقـه ثبت اسـناد وامـالک غـرب اصفهـان ۱۱۲۱۷۹۸/ م الف

اخطار اجرایی
۱۰۳-۱- محکـوم علیه: ۱.عبدالرضا فرامرزی عسـکرانی فرزند سـیف الـه ۲.مهدی مردانی 
فرزنـد حسـین ۳.هـادی گلسـتانی حتکنـی فرزنـد اکبـر همگی مجهـول المـکان محکوم 
لـه: بانـک ملـت بـه شـماره ثبـت ۳۸۰۷۷ بـا مدیریـت آقای هـادی اخالقـی فیض آثـار با 
وکالـت خانـم هلنـا عقیلی زاده به نشـانی: اصفهـان خ توحید مجتمع المـاس طبقه۳ واحد۸ 
محکـوم بـه بموجـب رای شـماره ۳۱۹ تاریـخ ۹۷/۵/۲۷ حـوزه دهـم حقوقـی شـورای حل 
اختالف شهرسـتان شـاهین شـهر )بـه موجـب رای شماره-تاریخ-شـعبه-دادگاه عمومی-( 
کـه قطعیـت یافتـه اسـت. محکـوم علیـه محکوم اسـت بـه: صـورت تضامنی بـه پرداخت 
مبلـغ ۱۲۵/۴۵۴/۱۵۷ ریـال بابـت اصـل خواسـته و میـزان جریمـه تاخیـر تسـهیالت کـه 
جریمـه تاخیـر روزشـمار روزانه مبلـغ ۶۴/۳۲۲ ریـال و همچنین هزینه کارشناسـی به مبلغ 
۳/۰۰۰/۰۰۰ ریـال و مبلـغ ۲/۴۶۸/۶۸۰ ریـال هزینـه دادرسـی و الصـاق تمبـر و خسـارت 
تاخیرتادیـه وفـق شـاخص اعالمـی بانـک مرکـزی بـا محاسـبه دایـره اجـرای احـکام که 
حیـن اجـرای حکـم محاسـبه خواهـد شـد از تاریـخ تقدیـم دادخواسـت ۹۶/۰۷/۲۴ لغایـت 
زمـان پرداخـت و حـق الوکالـه وکیـل طبـق تعرفـه در حـق محکـوم له مـی باشـد. ضمنا 
هزینـه اجـرای حکـم به عهده محکوم علیه می باشـد. پیـرو تامین خواسـته ۵۷۴/۹۶ مورخ 
۹۶/۸/۲۴  مـاده ۳۴ قانـون اجـرای احـکام: همیـن کـه اجرائیه بـه محکوم علیه ابالغ شـد، 
محکـوم علیـه مکلف اسـت ظـرف ده روز مفـاد آن را به موقع اجـرا بگذارد یـا ترتیبی برای 
پرداخـت محکـوم بـه بدهـد یا مالـی معرفی کنـد که اجـرای حکم و اسـتیفا محکـوم به از 
آن میسـر مـی باشـد و در صورتـی که خود را قـادر به اجرای مفـاد اجرائیه ندانـد باید ظرف 
مهلـت مزبـور صـورت جامـع دارائـی خود را به قسـمت اجرا تسـلیم کنـد و اگر مالـی ندارد 
صریحـا اعـالم نمایـد. مهلت ارائه دادخواسـت اعسـار تا سـی روز پس از ابـالغ اجرائیه می 
باشـد.  قاضـی شـعبه دهـم حوقی شـورای حل اختالف شـاهین شـهر  م الـف/۱۱۲۱۹۵۴

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون تعیـین 
تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

۱۰۹-۱- برابـر آراء صـادره هیئـت موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان فالورجـان تصرفات 
مالکانـه و بالمعـارض متقاضیـان محـرز گردیده اسـت لذا مشـخصات متقاضیـان و امالک 
مـورد تقاضـا به شـرح زیر بـه منظور اطالع عمـوم در دو نوبت به فاصلـه ۱۵ روز در روزنامه 
هـای   اصفهـان امـروز واخبـار اصفهان آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیـت متقاضیان اعتراضی داشـته باشـند ، می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین 
آگهـی بـه مـدت ۲ مـاه اعتراض خـود را بـه اداره ثبت اسـناد و امالک محل تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـید ، ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ، دادخواسـت خـود را به مرجع 
صالـح قضایـی تقدیـم نمایند .بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول 

اعتـراض ، طبـق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد .
۱ - رای شـماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۰۷۰۱۲۱۳۹ مورخـه ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ بـه نـام مصطفی باقری 
یزدآبـادی فرزنـد  محمدنسـبت به ششـدانگ   یک باب  خانه به مسـاحت ۲۴۸/۲۸مترمربع 

پـالک شـماره ۱۳۸فرعـی از ۵۳-اصلـی واقـع در شـهرک قـدس  بخش ۹ ثبـت اصفهان   
متقاضـی خود مالک رسـمی  میباشـد .

۲ - رای شـماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۰۷۰۱۱۳۵۲  مورخـه  ۱۳۹۹/۹/۱۸ بـه نـام  تـوران نصـر 
اصفهانی فرزند   عبدالحسـین نسـبت به دو دانگ و نیم مشـاع از ششـدانگ یک باب  خانه 
بـه مسـاحت ۲۸۱/۲۶مترمربـع پالک شـماره ۳۶۳فرعـی از یک-اصلـی واقـع در کارالدان 

بخـش ۹ ثبـت اصفهـان  متقاضـی خود مالک رسـمی  میباشـد .
۳- رای شـماره۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۰۷۰۱۱۳۵۴مورخه۱۳۹۹/۹/۱۸به نام سیدعلی اکبرابوالحسنی 
فرزندسـید ضیاءنسـبت به سـه دانگ و نیم مشـاع از ششـدانگ یک باب  خانه به مسـاحت 
۲۸۱/۲۶مترمربـع پـالک شـماره ۳۶۳فرعـی از یک-اصلی واقـع در کارالدان بخش ۹ ثبت 

اصفهـان متقاضی خود مالک رسـمی  میباشـد .
۴- رای شـماره۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۰۷۰۱۱۲۵۸مورخه۱۳۹۹/۹/۱۵به نـام خدادادمحمـودی بـرام 
فرزندطاهـر نسـبت بـه شـش دانگ یک بـاب خانـه بـه مسـاحت  ۱۶۴/۸۳مترمربع پالک 
شـماره۱۹-اصلی واقـع درجعفرآبـاد بخـش ۹ ثبـت اصفهـان مـع الواسـطه خریداری شـده 

ازحسـین کشـاورزیان کلیشادی.
فهیـم  مجیـد  نـام  شـماره۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۰۷۰۱۲۱۴۵مورخه۱۳۹۹/۱۱/۱۱به  رای   -۵  
پورفرزنـد محمـد نسـبت بـه شـش دانـگ یـک درب بـاغ بـا کاربـری زراعی به مسـاحت 
۱۹۹۹۷/۲۶مترمربـع  پـالک شـماره ۴۶۳اصلـی واقع در کریـم آباد بخـش ۹ ثبت اصفهان 

متقاضـی خـود مالک رسـمی  میباشـد .
۶- رای شـماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۰۷۰۱۲۱۴۸مورخـه ۱۳۹۹/۱۱/۱۱بـه نـام فخـری صـدری 
کرمـی فرزندجعفرقلـی نسـبت به شـش دانگ یک بـاب انباربـه مسـاحت ۲۶۵/۹۴مترمربع 
پـالک شـماره ۶ فرعـی از۶-اصلـی واقع درکرسـگان بخش ۹ ثبـت اصفهان مع الواسـطه 

خریـداری شـده از بهمن ذوالفقـار پور.
۷- رای شـماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۰۷۰۱۱۲۲۷ مورخه ۱۳۹۹/۹/۹ به نام موسـی موالئی فرزند 
مـراد نسـبت به شـش دانـگ یک بـاب خانـه بـه مسـاحت۱۱۲/۰۸مترمربع پالک شـماره 
۱۵- اصلـی واقـع در فالورجـان  بخـش ۹ ثبـت اصفهـان مـع الواسـطه خریداری شـده از  

حسـن و حسـین رهنمافالورجانی فرزنـد غالمرضا..
 ۸- رای شـماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۰۷۰۱۲۳۱۲مورخـه ۱۳۹۹/۱۱/۲۷بـه نـام حمیـد غالمـی 
فرزندکریـم نسـبت بـه شـش دانگ یـک بـاب  خانـه بـه مسـاحت۱۳۴/۰۶مترمربع پالک 
شـماره ۴۰۵- اصلـی واقـع در گارماسـه بخش ۹ ثبت اصفهان مع الواسـطه خریداری شـده 

ازاسـماعیل یزدانی گارماسـه.
 ۹-رای شـماره۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۰۷۰۱۲۳۳۵مورخه۱۳۹۹/۱۱/۲۸به نـام ملـوک رعیت زارعی 
فرزنداحمدنسـبت بـه شـش دانـگ یـک درب بـاغ بـه مسـاحت ۲۶۵۰مترمربـع  پـالک 
شـماره۲۴-اصلی واقـع درابریشـم بخـش ۹ ثبـت اصفهـان مع الواسـطه خریداری شـده از 

مالـک رسـمی اسـداله صادقـی فرزندامراله. 
اداره  نـام  ۱۳۹۹/۵/۲۲بـه  مورخـه   ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۰۷۰۰۲۹۹۰ شـماره  رای   -۱۰
مسـجدبه  یکبـاب  ششـدانگ  بـه  نسـبت  فالورجـان  شهرسـتان  وامورخیریـه  اوقـاف 
مسـاحت۳۶۵/۶۴مترمربع پـالک شـماره ۱۵-اصلـی واقـع درفالورجـان بخـش ۹ ثبـت 
اصفهـان مـع الواسـطه خریـداری شـده ازمالـک رسـمی حسـیقلی رهنمـا فالورجانـی . 
مهـدی  نـام  بـه   ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ مورخـه   ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۰۷۰۱۲۲۶۸ شـماره  رای   -۱۱
دوسـتی فرزندابراهیـم نسـبت بـه شـش دانـگ یکبابخانـه بـه مسـاحت  ۱۷۹/۹۶مترمربع 
پـالک شـماره۲فرعی از ۴۱۱-اصلـی واقع درشـرودان بخـش ۹ ثبت اصفهان مع الواسـطه 

خریـداری شـده از مالـک رسـمی مهـدی کیانی.
اصالحـی  رای  و   ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ مورخـه  شـماره۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۰۷۰۱۲۳۳۴  ۱۲-رای 
شـماره۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۰۷۰۱۲۵۲۵  مورخه ۱۳۹۹/۱۲/۱۱به نام شـرکت نامفرسـهامی خاص 
ثبت شـده بشـماره۱۳۳۰-اصفهان به شناسـه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۰۲۳۱ شـش دانگ یک واحد 
گاو داری بـه مسـاحت ۸۷۷۲/۴۷ مترمربـع پالک شـماره۴۳۴-اصلی واقـع درکارویه بخش 

۹ ثبـت اصفهـان کـه متقاضـی خود مالک رسـمی  میباشـد .
۱۳- رای شـماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۰۷۰۱۱۸۹۱ مورخـه ۱۳۹۹/۱۰/۲۵بـه نـام خدارحم وکیلی 
سـهروفروزانی فرزندمحمدنسـبت بـه شـش دانـگ یک قطعـه زمیـن مزروعی بـا کاربری 
زراعـی بـدون اعیانـی بـه مسـاحت ۴۸۷۵/۶۰مترمربـع پـالک شـماره ۴۵۹- اصلـی واقـع 

درسـهروفیروزان بخـش ۹ ثبـت اصفهـان کـه متقاضـی خود مالک رسـمی  میباشـد . 
اکـرم شـفیعی  نـام  ۱۴- رای شـماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۰۷۰۱۲۰۹۰مورخـه ۱۳۹۹/۱۱/۵بـه 
قهدریجانـی فرزند قاسـم نسـبت به شـش دانگ یک بابخانـه به مسـاحت۲۳۸/۲۳مترمربع 
پـالک شـماره ۸۵۰و۸۵۱فرعـی از۳۸۶-اصلـی واقـع درقهدریجـان بخش ۹ ثبـت اصفهان 

مـع الواسـطه خریـداری شـده ازمالک رسـمی رمضـان امینی فرزنداسـماعیل.
۱۵- رای شـماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۰۷۰۱۱۶۶۰ مورخـه ۱۳۹۹/۱۰/۱۴بـه نـام ابراهیـم جمـال 
پـور بیرگانـی فرزندعلی حسـن نسـبت به ششـدانگ یک باب سـاختمان تجاری مسـکونی 
بـه مسـاحت ۱۷۷/۴۲متر مربـع  پالک شـماره۴۱۱-اصلی واقع درفالورجـان بخش ۹ ثبت 

اصفهـان مع الواسـطه خریداری شـده ازمالک  رسـمی حسـین دولـت آبادی.
خدیجـه  نـام  ۱۳۹۹/۱۱/۲۷بـه  ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۰۷۰۱۲۳۱۱مورخـه  شـماره  رای   -  ۱۶  
بگمحمـدی فرزندولـی نسـبت بـه شـش دانـگ یک بـاب مغـازه بـه مسـاحت ۳۲/۳۱متر 
مربـع  پـالک شـماره ۱۵-اصلـی واقـع در  فالورجـان بخش ۹ ثبـت اصفهان مع الواسـطه 

خریـداری شـده از مالـک  رسـمی  حیـدر قاسـمی فرزنـد ابراهیـم.
توکلـی  بـه محسـن  رای شـماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۰۷۰۱۲۲۹۰مورخـه ۱۳۹۹/۱۱/۲۶   -۱۷
گارماسـه فرزنـد علی نسـبت به شـش دانـگ یک باب  انبـار  به مسـاحت  ۳۶/۸۶ مترمربع 
پـالک شـماره۴۰۵-اصلی واقـع در  گارماسـه بخش ۹ثبـت اصفهان مع الواسـطه خریداری 

شـده از کریم توکلی گارماسـه.
۱۸- رای شـماره۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۰۷۰۱۱۶۱۷مورخه۱۳۹۹/۱۰/۶ به نام سـیدمهدی موسـوی 
آعچه بدی فرزند   سـید مرتضی نسـبت ازششـدانگ یک باب  گارگاه به مسـاحت ۸۸/۵۰ 
مترمربـع پـالک شـماره ۶ فرعـی از ۶-اصلی واقع در کرسـگان بخش ۹ ثبـت اصفهان مع 

الواسـطه خریداری شـده از مالک  رسـمی  امیرقلی سـبحانی 
۱۹- رای شـماره۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۰۷۰۱۲۲۹۲مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۲۶بـه نام  ایرج رضایی فرزند 
غالمحسـین نسـبت بـه   شـش دانـگ یـک قطعه زمیـن مزروعـی بـا کاربـری زراعی به 
مسـاحت ۳۳۲۰/۸۲ مترمربـع پـالک شـماره ۱۱۶۴ فرعی از ۴۳۰-اصلی واقع در مینادشـت 
بخش ۹ ثبت اصفهان مع الواسـطه خریداری شـده از مالک  رسـمی از  سـیف اله رضایی.

۲۰- رای شـماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۰۷۰۱۲۶۳۷مورخـه ۱۳۹۹/۱۲/۲۴به نام حیدرعلی شـفیعی 
قهدریجانـی فرزنـد رضـا نسـبت بـه   شـش دانگ  یـک قطعه زمیـن مزروعی بـا کاربری 
زراعـی فاقـد اعیانـی بـه مسـاحت ۱۰۴۳/۲۹ مترمربع پالک شـماره  ۳۸۶- اصلـی واقع در  
قهدریجانـی بخـش ۹ ثبـت اصفهان مع الواسـطه خریداری شـده از مالک  رسـمی از آقای 

علی شـفیعی.
۲۱-رای شـماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۰۷۰۱۲۵۵۰ مورخه  ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ به نام  رجبعلی شـفیعی 
فالورجانـی فرزنـد مرتضـی نسـبت به شـش دانگ یـک   باب خانـه به مسـاحت ۱۵۸/۳۵ 
مترمربـع پـالک شـماره ۱۵-اصلی واقع در فالورجـان  بخش ۹ ثبت اصفهان مع الواسـطه 

خریداری شـده از مالک  رسـمی  محمد شـمس  
۲۲-رای شماره۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۰۷۰۱۲۴۸۲مورخه۱۳۹۹/۱۲/۴به نام روح اله موسائی گله 

فرزنـد سپهدارنسـبت به شـش دانگ یـک باب خانه بـه مسـاحت  ۱۶۱/۶۲ مترمربع پالک 
شـماره۳فرعی از ۴۰۷- اصلـی واقـع در  بـرزوان گارماسـه بخـش ۹ ثبـت اصفهـان مـع 

الواسـطه خریـداری شـده از مالـک  رسـمی حبیـب اله رئیسـی خیـر آبادی.
۲۳- رای شـماره  ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۰۷۰۱۲۴۷۳ مورخـه ۱۳۹۹/۱۲/۴  به نام مسـلم عشـوری 
مهرنجانـی فرزنـد  صمـد نسـبت بـه دو دانگ مشـاع از   شـش دانگ یک باب  سـاختمان 
مشـتمل برسـه بـاب خانه متصلـه بـه مسـاحت ۴۶۶/۵۲مترمربع پـالک شـماره۱۵-اصلی 
واقـع در فالورجـان بخـش ۹ ثبـت اصفهـان مع الواسـطه خریداری شـده از مالک  رسـمی  

حسـن کیانی فرزنـد محمد .
۲۴- رای شـماره  ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۰۷۰۱۲۴۷۴ مورخه ۱۳۹۹/۱۲/۴  به نام مجتبی عشـوری 
مهرنجانـی فرزنـد  صمـد نسـبت بـه دو دانگ مشـاع از   شـش دانگ یک باب  سـاختمان 
مشـتمل برسـه بـاب خانه متصلـه بـه مسـاحت ۴۶۶/۵۲مترمربع پـالک شـماره۱۵-اصلی 
واقـع در فالورجـان بخـش ۹ ثبـت اصفهـان مع الواسـطه خریداری شـده از مالک  رسـمی  

حسـن کیانی فرزنـد محمد .
۲۵- رای شـماره  ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۰۷۰۱۲۴۷۵ مورخه ۱۳۹۹/۱۲/۴  به نام مرتضی عشـوری 
مهرنجانـی فرزنـد  صمـد نسـبت بـه دو دانگ مشـاع از   شـش دانگ یک باب  سـاختمان 
مشـتمل برسـه بـاب خانه متصلـه بـه مسـاحت ۴۶۶/۵۲مترمربع پـالک شـماره۱۵-اصلی 
واقـع در فالورجـان بخـش ۹ ثبـت اصفهـان مع الواسـطه خریداری شـده از مالک  رسـمی  

حسـن کیانی فرزنـد محمد .
۲۶- رای شـماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۰۷۰۱۲۶۰۷مورخـه ۱۳۹۹/۱۲/۱۹  بـه نـام زهـرا محمدی 
قهدریجانـی فرزنـد اسـمعیل نسـبت بـه شـش دانـگ  یـک بـاب  خانـه بـه مسـاحت 
۳۱۲/۶۵مترمربـع پـالک شـماره ۴۳۲فرعـی از ۳۸۶- اصلـی واقـع در قهدریجـان  بخـش 
۹ ثبـت اصفهـان مـع الواسـطه خریـداری شـده از مالـک  رسـمی  سـید محمـد هاشـمی 

قهدریجانـی.
الـه  نـام   نعمـت  بـه  ۲۷- رای شـماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۰۷۰۱۲۴۷۹ مورخـه۱۳۹۹/۱۲/۴ 
اسـحقی حسـن آبـادی فرزنـد  عباس  نسـبت به شـش دانگ  یـک باب خانه  به مسـاحت 
۲۱۸/۰۵مترمربـع پـالک شـماره۶۸فرعی از   ۲۳- اصلی واقع درحسـن آبـاد  بخش ۹ ثبت 

اصفهـان کـه متقاضـی خود مالک رسـمی  میباشـد .
 ۲۸- رای شـماره  ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۰۷۰۱۲۴۷۸ مورخـه ۱۳۹۹/۱۲/۴ بـه نـام  محمـد صادق 
اسـحقی حسـن آبـادی فرزنـد  عباس نسـبت به شـش دانگ  یک بـاب خانه  به مسـاحت 
۱۳۸/۳۲مترمربـع پـالک شـماره۶۸فرعی از۲۳- اصلـی واقـع درحسـن آبـاد بخـش ۹ ثبت 

اصفهـان کـه متقاضی خود مالک رسـمی  میباشـد .
  ۲۹ - رای شـماره  ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۰۷۰۱۲۴۸۵ مورخـه ۱۳۹۹/۱۲/۶ بـه نـام اصغرایـزدی 
گارماسـه فرزنـد حسـن نسـبت بـه شـش دانگ یک بـاب خانـه بـه مسـاحت ۱۵۱/۴۷متر 
مربـع پـالک شـماره ۴۰۵-اصلـی  واقـع در گارماسـه بخش ۹ ثبـت اصفهان مع الواسـطه 

خریـداری شـده از مالک رسـمی محمـد یزدانی گارماسـه.
 ۳۰- رای شـماره  ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۰۷۰۱۲۵۵۷ مورخـه۱۳۹۹/۱۲/۱۳ بـه نـام جـواد پـور 
کارالدانـی فرزنـد  حسـن نسـبت به شـش دانـگ  یک بـاب خانه نیمـه تمام  به مسـاحت 
۲۱۵/۸۱مترمربـع پـالک شـماره۲۳۷فرعی از۱- اصلـی واقـع درکارالدان بخـش ۹ ثبـت 

اصفهـان کـه متقاضـی خـود مالک رسـمی  میباشـد .
۳۱- رای شـماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۰۷۰۱۲۴۸۰ مورخـه ۱۳۹۹/۱۲/۴ بـه نـام محمـد قاسـمی 
فالورجانی فرزند مظاهر نسـبت به شـش دانگ یک باب خانه به مسـاحت۱۲۷/۱۹مترمربع 
پـالک شـماره ۱۵- اصلـی واقـع در فالورجـان  بخـش ۹ ثبـت اصفهـان مـع الواسـطه 

خریـداری شـده از قنبرعلـی کیانـی فرزند حـاج ابراهیم. 
۳۲- رای شـماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۰۷۰۱۲۵۹۴ مورخه ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ به نام  رسـول سـلیمانی 
نسـب فرزنـد قاسـم نسـبت به شـش دانگ یـک باب خانـه بـه مسـاحت۱۰۲/۶۰ مترمربع 
پـالک شـماره ۱۴- اصلـی واقع در موسـیان  بخـش ۹ ثبت اصفهان مع الواسـطه خریداری 

شـده از مصطفی کیانی فرزنـد عبداله. 
۳۳- رای شـماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۰۷۰۱۲۵۸۵ مورخـه ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ بـه نـام عبـاس رهنمـا 
فرزنـد محمـد حسـین نسـبت به شـش دانگ یک بـاب خانه بـه مسـاحت۲۷۲/۶۰مترمربع 
پـالک شـماره ۴۱۳- اصلـی واقـع در ششـدربلندی فالورجـان  بخش ۹ ثبـت اصفهان مع 

الواسـطه خریـداری شـده از حـاج حیدر علـی اله دادیـان فرزند حـاج عباس. 
۳۴- رای شـماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۰۷۰۱۲۵۸۴ مورخـه ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ بـه نام  مهناز موسـوی 
هاردنگـی فرزنـد  سـید حبیـب نسـبت بـه شـش دانـگ یـک بـاب  مغـازه به مسـاحت۳۰ 
مترمربـع پـالک شـماره ۶فرعـی از ۴- اصلی واقـع در  یزدآبـاد بخش ۹ ثبـت اصفهان مع 

الواسـطه خریـداری شـده از  غالمرضـا ابراهیمـی فرزند محمد.
۳۵- رای شـماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۰۷۰۱۲۳۳۳ مورخـه ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ بـه نـام مجیـد رئیسـی 
گارماسـه فرزند حبیب اله نسـبت به شـش دانگ یک باب خانه به مسـاحت۱۳۶/۳۰مترمربع 
پـالک شـماره ۴۰۵- اصلـی واقـع در  گارماسـه بخـش ۹ ثبـت اصفهـان مـع الواسـطه 

خریـداری شـده از احمد رضا رئیسـی.
۳۶- رای شـماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۰۷۰۱۲۴۸۷ مورخـه ۱۳۹۹/۱۲/۶ بـه نـام مهـدی شـفیعی 
فالورجانـی فرزنـد  مظاهـر نسـبت بـه سـه دانـگ مشـاع از شـش دانـگ یـک بـاب خانه 
بـه مسـاحت۱۱۰/۵۹مترمربع پـالک شـماره ۱۴- اصلـی واقـع در  موسـیان بخـش ۹ ثبت 

اصفهـان مـع الواسـطه خریداری شـده از حیـدر رهنمـا فالورجانی.
غالمرضـا   نـام   بـه    ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۰۷۰۱۲۵۸۳مورخـه  شـماره  ۳۷-رای 
نیـکان فالورجانـی فرزندمحمـود نسـبت بـه شـش دانـگ  یـک بـاب  خانـه به مسـاحت 
۱۷۸/۱۰مترمربـع پـالک شـماره ۴۱۳- اصلـی واقـع در ششـدربلندی فالورجـان  بخش ۹ 

ثبـت اصفهـان مـع الواسـطه خریـداری شـده از مالـک  رسـمی    صفرعلـی جمشـیدی
غالمرضـا  نـام   بـه    ۱۳۹۹/۱۲/۲ ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۰۷۰۱۲۴۲۱مورخـه  شـماره  ۳۸-رای   
شـفیعی قهدریجانـی فرزندعلـی نسـبت بـه شـش دانـگ  یـک بـاب  خانـه بـه مسـاحت 
۲۶۰/۷۳مترمربـع پـالک شـماره ۳۸۶- اصلـی واقـع در قهدریجان  بخـش ۹ ثبت اصفهان 

مـع الواسـطه خریـداری شـده از مالـک  رسـمی   مریـم کریمـی قهدریجانـی.
۳۹- رای شـماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۰۷۰۱۲۴۲۳مورخـه ۱۳۹۹/۱۲/۲بـه نـام فاطمـه مرغزاری 
هفشـجانی فرزندرضـا نسـبت بـه چهـار دانـگ مشـاع از شـش دانگ  یـک بـاب  خانه به 
مسـاحت ۲۲۱/۳۲مترمربـع پـالک شـماره ۴۵- اصلـی واقـع در آب نیـل  بخـش ۹ ثبـت 

اصفهـان مـع الواسـطه خریـداری شـده از مالـک  رسـمی   خدادادبختیار.
۴۰- رای شـماره  ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۰۷۰۱۲۲۶۹مورخـه ۱۳۹۹/۱۱/۲۱بـه نـام احمـد باقـری 
پبدنی فرزندنادرنسـبت به شـش دانگ یک  باب  سـاختمان تجاری مسـکونی به مسـاحت  
۹۵/۹۳مترمربـع پـالک شـماره ۳فرعـی از ۴۰۷- اصلـی  واقع در گارماسـه بخـش ۹  ثبت 
اصفهان مع الواسـطه خریداری شـده از مالک  رسـمی محمودشـیرزادی فرزند عبدالرسـول.

۴۱- رای شـماره  ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۷۰۰۰۱۴۶  مورخـه ۱/۲۲ /۱۴۰۰ بـه نـام محمدرضـا 
امامـی مهرگانـی  فرزنـد خدارحـم نسـبت به  شـش دانـگ یک  بـاب  کارگاه به مسـاحت 
۲۸۴/۱۰مترمربـع پـالک شـماره ۱۹- اصلی  واقع در   کلیشـاد  بخـش ۹ ثبت اصفهان مع 

الواسـطه خریـداری شـده از مالک  رسـمی محمـد کریم دهقانی کلیشـادی
تاریـخ انتشـار نوبـت اول  : روز  چهارشـنبه   ۱۴۰۰/۱/۲۵ تاریخ انتشـار نوبـت دوم : روز پنج 
شـنبه  ۹ /۱۴۰۰/۲ رئیس اداره ثبت فالورجان - حسـین زمانی علویجه ۱۱۲۲۸۰۰ /م الف 

آگهی مزایده
آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(

بـه  ثبـت: ۱۴۰۰/۰۱/۲۳  تاریـخ  مزایـده: ۱۴۰۰۰۴۳۰۲۱۳۰۰۰۰۰۰۱  ۱۱۱-۱- شـماره 
موجـب پرونـده اجرائـی کالسـه  ۹۷۰۰۶۲۷ -  ۱- ششـدانگ یکبـاب دامـداری پـالک 
ثبتـی: ۴۵۷ فرعـی از ۶۱۸ - اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از ۲۹۲ فرعی واقـع در جاده 
زنـدان اسـداباد بخـش ۹ ثبـت اصفهان واقع در مبارکـه به مسـاحت: ۵۰۱۴/۵۵ متر مربع 
بـه نشـانی: مبارکـه مقابـل روسـتای اسـدآباد ابتـدای تنگ معروف بـه تنگ اسـدآباد که 
سـند مالکیـت آن بـه نـام آقای سـعید رحیمـی آدرگانی فرزنـد رضا ثبت و صـادر و طبق 
نظریـه هیـات سـه نفره کارشناسـی رسـمی به صـورت یک واحـد دامداری سـنتی فعال 
و دارای اعیانیهایـی شـامل: دیـوار بلوکی به ارتفاع متوسـط ۲/۵ متر، سـاختمان دو طبقه 
مدیریـت و نگهبانی، سـالن های نگهـداری دام، بهاربند، آخور و آبشـخور هـای مربوطه، 
سـاختمان شیردوشـی با ۶ واحد شـیردوش خطی و ۲ واحد شـیردوش سـیار و شـیر سرد 
کـن یـک تنـی، انبار خـوراک دام با سـقف گالوانیـزه و ایرانیت، سـیلوی علوفه، گوسـاله 
دانـی انفـرادی آجـری، مخـزن آب ۲ هـزار و ۵۰۰ لیتـری، یـک حلقـه چـاه آب به عمق 
۷۰ متـر بـا مجـوزات الزم و تجهیـزات برقی بـه میزان بهـره بـرداری ۳۶۰۰ متر مکعب 
در سـال و یـک انشـعاب برق کشـاورزی می باشـد. دامـداری دارای پروانه بهـره برداری 
بـا ظرفیـت ۴۰ راس دام مولـد و ۸۰ راس گل گله می باشـد. ۲ - ششـدانگ پالک ثبتی: 
۳۲۱۰ فرعـی از ۲۱۸۷ اصلـی واقـع در بخـش ۶ ثبـت اصفهان به مسـاحت: ۲۵۰/۳۸ به 
نشـانی: بهارسـتان، خیابـان ولـی عصر، خیابـان فرات ۱۱ محلـه ۴ پالک ۵۷۹ که سـند 
مالکیـت آن بـه نام سـهراب رئیسـی عیسـی آبـادی فرزند سـردار ثبـت و صـادر گردیده 
اسـت و طبـق نظر کارشـناس رسـمی به صـورت یكباب منزل مسـکونی ویالیـی دارای 
پایـان کار دارای مسـاحت ۲۵۰ متـر مربـع عرصـه و ۲۵۳ متـر مربع اعیانـی در دو طبقه 
سـاختمان و سـقف تیرچـه بلـوک و کـف حیـاط موزائیـک و داخل سـاختمان گچ سـفید 
و رنـگ درب هـای داخلـی چوبـی و درب و پنجـره هـای خارجی فلزی پروفیـل آهنی و 
دارای انشـعابات آب و بـرق و گاز می باشـد که به مبلـغ ۲۱/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی 
گردیـده اسـت کـه طبق سـند رهنـی شـماره ۴۲۴۷۹ مـورخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۵ دفترخانه ۴۵ 
مبارکـه در قبـال مبلـغ ۳/۲۲۲/۹۳۰/۷۱۶ ریـال در رهـن بانک سـپه مبارکه قـرار گرفته 
اسـت. پـالک های فـوق الذکر از سـاعت ۹ الی ۱۲ روز چهارشـنبه مـورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ 
در اداره ثبـت اسـناد و امـالک شهرسـتان مبارکه )محل تنظیم سـند( به نشـانی: مبارکه، 
صفائیـه، پـارک اداری، جنـب اداره بـرق از طریـق مزایده به فـروش می رسـد. مزایده از 
مبالـغ ذکـر شـده شـروع و بـه باالترین قیمـت پیشـنهادی نقـدا فروخته می شـود. الزم 
بـه ذکـر اسـت پرداخـت بدهی هـای مربوط بـه آب، بـرق، گاز اعـم از حق انشـعاب و یا 
حـق اشـتراک و مصـرف در صورتـی که مـورد مزایده دارای آنها باشـد و نیـز بدهی های 
مالیاتـی و عـوارض شـهرداری و غیـره تـا تاریـخ مزایـده اعـم از اینکـه رقـم قطعـی آن 
معلـوم شـده یا نشـده باشـد به عهـده برنـده مزایده اسـت و نیز در صـورت وجـود مازاد، 
وجـوه پرداختـی بابـت هزینـه هـای فـوق از محل مـازاد به برنـده مزایده مسـترد خواهد 
شـد و نیم عشـر و حـق مزایده نقدا وصـول می گردد. ضمنـا چنانچـه روز مزایده تعطیل 
رسـمی گـردد، مزایـده روز اداری بعـد از تعطیلـی در همان سـاعت و مکان مقـرر برگزار 
خواهـد شـد. الزم بـه ذکر اسـت پرداخـت بدهی هـای مربوط بـه آب، برق، اعـم از حق 
انشـعاب و یـا حق اشـتراک و مصـرف در صورتی که مـورد مزایده دارای آنها باشـد و نیز 
بدهـی هـای مالیاتـی و عـوارض شـهرداری و غیـره تا تاریـخ مزایـده اعـم از اینکه رقم 
قطعـی آن معلـوم شـده یا نشـده باشـد به عهـده برنده مزایده اسـت و شـرکت در مزایده 
منـوط بـه پرداخـت ده درصـد از مبلغ پایه کارشناسـی به حسـاب سـپرده ثبـت و حضور 
خریـدار یـا نماینـده قانونـی او در جلسـه مزایده اسـت. برنده مکلف اسـت ما بـه التفاوت 
مبلـغ فـروش را ظـرف مـدت پنـج روز از تاریـخ مزایـده به حسـاب صندوق ثبـت تودیع 
نمایـد و در صورتـی کـه ظـرف مهلـت مقـرر ، مانـده فـروش را به حسـاب سـپرده ثبت 
واریـز نکنـد ، مبلـغ مذکـور قابل اسـترداد نبوده و به حسـاب خزانـه واریز خواهد شـد. در 
ایـن صـورت ، عملیـات فـروش از درجه اعتبار سـاقط و مزایـده تجدید می گـردد. ضمنا 
چنانچـه روز مزایـده مواجـه با تعطیل رسـمی گردد، مزایـده روز اداری بعـد از تعطیلی در 
همـان سـاعت و مـکان مقـرر برگزار خواهد شـد. ضمنا حـدود و مشـخصات پالک های 
مزبـور مطابـق پرونـده ثبتـی به شـرح ذیل می باشـد: پـالک ثبتـی: ۶۱۸/۴۵۷ بخش ۹ 
ثبـت اصفهـان: شـماال: دیواری اسـت به طـول ۵۰ متر به شـماره باقیمانـده ۲۹۲ فرعی. 
شـرقا: درب و دیـوار بـه طـول ۱۰۳ متر به شـماره باقیمانـده ۲۹۲ فرعی. جنوبـا: دیواری 
اسـت بـه طـول ۵۰/۱۰ متـر بـه شـماره باقیمانـده ۲۹۲ فرعـی. غربـا: دیواری اسـت به 
طـول ۱۰۳ متـر بـه شـماره باقیمانـده ۲۹۲ فرعـی. پـالک ثبتـی: ۲۱۸۷/۳۲۱۰ بخش ۶ 
ثبـت اصفهـان: شـماال: به طـول ۲۰ متر بـه خیابـان ۱۲ متـری احداثی. شـرقا: به طول 
۵۰ متـر بـه پـالک ۳۲۱۱ فرعـی. جنوبا: به طـول ۲۰ متر بـه خیابان ۳۰ متـری احداثی. 
غربـا: بـه طـول ۵۰ متـر بـه خیابـان ۱۰ متـری احداثـی. الزم بـه ذکر اسـت کـه پالک 
هـای مزبـور فاقـد بیمـه می باشـند. رئیـس اداره ثبت اسـناد و امـالک مبارکـه- مظاهر 
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در پی اعالم خبر افزایش قیمت خودرو برای سه ماه نخست 
سال ۱۴۰۰، بسیاری از کارشناسان و فعاالن صنعت خودرو این 
اقدام را در مدیریت بازار خودرو بی تأثیر دانسته و از آن به عنوان 
راهی برای استفاده دولت از ابزاری همچون شورای رقابت برای 
کنترل و دســتوری کردن قیمت ها یاد می کنند. ضمن اینکه 
آن ها معتقدند با توجه بــه فاصله فاحش درآمد مردم و قیمت 
خودرو و همچنین رشد تورم در کشور، این تصمیمات راهگشا 
نبوده و عدم تعادل فعلی بازار خودرو، در نتیجه لجاجت شورای 
رقابت ایجاد شده است. به گزارش ایسنا، یکشنبه هفته گذشته 
رضا شــیوا - رئیس شــورای رقابت- آغاز رسمی کار در سال 
۱۴۰۰ را با اعالم خبر افزایش قیمت خودرو در سه ماه نخست 
امســال کلید زد. به گفته او، با توجه به اینکه شورای رقابت به 
دلیل پایین بودن نرخ تورم در ســه ماهه پایانی سال ۱۳۹۹ با 
افزایش قیمت موافقت نکرد، اکنون شورا برای تصمیم گیری 
قیمت خودرو در ســه ماه اول ســال ۱۴۰۰ منتظر اعالم تورم 
بخشی از سوی بانک مرکزی است تا قیمت های جدید برای 
سه ماه نخست سال ۱۴۰۰ را تعیین کند. حال قرار است قیمت 
خودرو در شش ماه پایانی ســال گذشته بررسی و با توجه به 
نرخ تورم بخشــی، قیمت نهایی آن برای سه ماه نخست سال 
۱۴۰۰ مشخص شود. در نتیجه اعالم این تصمیم، بازار خودرو 
سیگنال های روانی را به بازار خودرو فرستاده و قیمت ها را تحت 
تأثیر قرار داد. براین اساس بازار خودرو پس از چندین ماه ثبات 
نســبی و روند نزولی قیمت ها )از آبان ماه سال گذشته تا پیش 
از اعالم خبر افزایش قیمت ها برای سه ماهه اول سال جاری(، 
تغییر مسیر قیمتی را آغاز کرده بود؛ تا جایی که رئیس اتحادیه 
نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران، تغییر مسیر قیمت 
خودرو در روزهای پایانی هفته  اخیر را تحت تأثیر تصمیم جدید 
شورای رقابت و اعمال نرخ تورم بخشی در قیمت خودرو دانست 
اما این افزایش قیمت را مقطعی و گذرا و ناشــی از جو روانی 

این خبر دانست.
به گفته موتمنی، با توجه به اثر روانی ایجاد شده، دارندگان 
خودرو به امیــد افزایش قیمت عالوه بر اینکه قیمت ها را باال 
بردند، درحالی که پیش تر )در زمــان نزول قیمت ها( به دنبال 
خریدار بودند، اکنون تا حدودی عقب نشــینی کرده اند. از روز 
شنبه تا دوشنبه هفته گذشته، قیمت  تمامی محصوالت بین دو 
تا شش میلیون تومان نسبت به آخرین قیمت ها در سال ۱۳۹۹ 
کاهــش پیدا کرد؛ اما از روز سه شــنبه قیمت ها دوباره پس از 
چندین ماه روند افزایشی یافت. به طور مثال پژو ۲۰۶ تیپ ۲ که 
تا ۱۹۹ میلیون تومان هم پایین آمده بود، مجدد تا ۲۰۵ میلیون 
تومان پیش رفت یا ســمند که تا ۱۹۰ میلیون تومان کاهش 
یافته بود اما مجددا به ۱۹۴ میلیون تومان رسید. در محصوالت 
سایپا نیز پراید ۱۳۱ که به ۱۰۶ میلیون تومان رسیده بود مجددا 
در محدوده ۱۰۹ میلیون تومان قرار گرفت. البته روز یکشنبه، 

رئیس شورای رقابت ضمن تأکید بر اینکه مردم مطمئن باشند 
قیمت های اعالمی از سوی این سازمان منصفانه خواهد بود، 
اعالم کرد: با بهبود شــرایط، قیمت خودروها نزولی و کاهشی 
خواهد شد. فعال شورای رقابت منتظر اعالم تورم بخشی شش 
ماهه از سوی بانک مرکزی است. با توجه به اینکه دستورالعمل 
قیمت خودرو، پیش تر ساالنه بوده و در سال ۱۳۹۹، سه ماهه و 
اکنون شش ماهه شده است چنانچه ثبات در بازارها و بازار ارز 
ادامه دار باشــد، صدور دستورالعمل قیمتی خودرو به بازه زمانی 

یک ساله برمی گردد.
به گفته این مقام مسئول، درست است که نوسانات ارزی 
محدوده شــده و تورم نیز روند آرامی در پیش گرفته است، اما 
تورم همچنان در کشور وجود دارد و خودروسازان هم به ما فشار 
می آورند که تورم بخشی شش ماهه را در دستورالعمل قیمت 
خودرو لحاظ کنیم؛ بنابراین چنانچه بانک مرکزی تورم بخشی 
شش ماهه را اعالم کند، در رابطه با اعمال آن در قیمت خودرو 

تصمیم گیری خواهیم کرد. 
فربد زاوه-کارشــناس صنعت خودرو دراین باره اظهار کرد: 
صحبت های رئیس شــورای رقابت در ابتدای ســال مبنی بر 
اعمال ۱۴ درصد از تورم بخشــی در قیمــت خودرو در حالی 
است که جغرافیای قیمت در کارخانه به شدت عجیب وغریب 
شده است. در بسیاری از محصوالت که عمدتا هم محصوالت 
پرفروش ایران خودرو است، همچنان شاهد فاصله قیمت ۷۰ تا 
۸۰ درصدی قیمت خودرو در کارخانه و بازار هستیم. وی افزود: 
در سایر محصوالت که به نوعی محصوالت جدیدتر محسوب 
می شــوند که البته عمدتا همان محصوالت پیشین هستند و 

فقط برخی آپشن ها به آن ها اضافه شده و نام پالس گرفته اند 
یا s و r به اسمشــان اضافه شده است و همچنین بسیاری از 
محصوالت ســایپا، فاصله قیمتی به کمتر از ۱۰ تا ۱۵ درصد 
رســیده و در برهه ای از زمان )در اواخر ســال گذشته(، برخی 
قیمت بازار را رد کرده و باالتر بردند. این کارشــناس تصریح 
کرد: لذا این عدم تعادلی که در بازار ایجاد شده، حاصل لجاجت 
شورای رقابت و رئیس آن در پیاده سازی منویاتی بوده که همه 
از روز اول می دانستیم عملیاتی نخواهد بود. در حال حاضر نیز 
پذیــرش این ۱۴ تا ۱۵ درصد )اعمال تورم بخشــی در قیمت 
خودرو( می تواند شرایط را تا حدودی پیچیده تر کند. در واقع در 
برخی از محصوالت قیمت در بازار به زیر قیمت کارخانه خواهد 
رسید و در برخی از محصوالت هم همچنان فاصله ۵۰ تا ۶۰ 

درصدی وجود خواهد داشت.
زاوه تأکیــد کرد: آنچه که می توان گفــت در این قضیه 
قطعیت دارد، این است که نهایتا بازار، مستقل از نظر شورای 
رقابت و صرفا بر اساس سیاست های کالن، فاکتورهای پولی، 
بحث کسری بودجه و تولید نقدینگی که اتفاق خواهد افتاد، 
بحث توزیع قدرت خرید و میزان عرضه محصول، مســیر و 
رفتــار خود را تعیین خواهد کرد. وی ضمن اشــاره به اینکه 
اکنون ســطح عمومی قیمت ها در بازار با قدرت خرید مردم 
فاصله فاحشــی پیدا کرده و ارزان ترین خودروی بازار بیش از 
۳۵ برابر حداقل حقوق اســت، گفت: این در حالی اســت که 
این تفاوت در ســال  ۱۳۸۴ حدود ۲۰ برابر بود یا در سال های 
۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ )قبل از شــروع موج تورمی( بســیار کمتر و 
به حدود ۱۰ برابر رســیده بود. همان طور که اشــاره شد این 

اختالف ۳۵ برابری نسبت به ارزان ترین محصول است و در 
ســایر محصوالت، این وضعیت وخیم تر نیز هست.زاوه ادامه 
داد: بنابراین این شــرایط حاکم بر بازار گویای آن اســت که 
بازار دچار رکودی سنگین خواهد بود. از سوی دیگر تورم هم 
برمبنای سیاست های پولی وجود دارد و نمی توان کاری برای 
آن کرد؛ چراکه دولت سیاست های پولی را تغییر نداده است. 
اخیرا نیز در اظهارات وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی 
دیدیم که بانک مرکزی باالخره پذیرفت که به واسطه اینکه 
منبع اصلی پولی که در اختیار دولت قرار داده، دالرهایی بوده 
است که در حقیقت دریافت نشده و بلوکه شده بود، خلق پول 
کرده است اما از سوی دیگر وزیر اقتصاد اعالم کرد که کشور 
را بدون هیچ قرضی اداره کرده اســت؛ این تضاد و ناراستی 
بدین معناست با یک فضای اقتصاد آرام در سال ۱۴۰۰ مواجه 
نخواهیم بود. این کارشــناس اظهار کــرد: با توجه به تغییر 
دولت در ســال جاری قطعا دولت جدید مدتی را در راستای 
تقبیح دولت قبلی خواهد گذراند، رویه مدیریتی که همه چیز 
به گردن دولت قبلی خواهد افتاد، پیش خواهد رفت؛ بنابراین 
عمال شاهد اصالحات اساسی نخواهیم بود؛ لذا به اعتقاد بنده 
در چنین شــرایطی تورم خواهیم داشت. از طرفی رکود هم 
ایجاد خواهد شد. وی تصریح کرد: ترکیب این ها بازار را تحت 
فشار دوسویه قرار خواهد؛ بنابراین در این میان، صحبت ها و 
تصمیمات رئیس شورای رقابت تأثیر چندانی نخواهد داشت؛ 
جز از این منظر که افزایش قیمت ها، حداقل ســبب کاهش 
میزان بدهی های  خودروسازان به اشخاص ثالث و شبکه بانکی 

شود و حداقل اثر تورمی از این سمت ایجاد نشود.

شورای رقابت عاملی برای نابسامانی قیمت

دولت از بازار سهام بازار خودرو همچنان ملتهب و سردرگم است
سوءاستفاده نكرده است

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه کاهش 
نرخ ارز منجر به ریزش شاخص بورس نمی شود، گفت: 
این گونه نبوده که دولت از بازار سهام سوءاستفاده کند. 
به گزارش ایسنا، فرهاد دژپسند، با طرح این سؤال که 
اگر بیش از ۱۵۴ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شده 
و ۳۴ هزار میلیارد تومان خصوصی سازی شده، آیا این 
عملکرد وزارت اقتصاد نبود، گفت: سؤال اینجا است که 
از کجا تأمین مالی می شد تا حقوق ها پرداخت شود؛ پس 
اگر این تأمین مالی نبود در آن صورت مجبور به جبران 
به شیوه استقراض از بانک مرکزی بودیم. وی افزود: 
سؤال این است که اثر تورمی این تأمین مالی استقراض 
از بانک مرکزی چه میزان بود. اینکه االن نیست به این 
دلیل است که در مدیریت منابع خزانه به گونه ای عمل 
کردیم که در برخی ماه ها تنخواه را نیز تثبیت کردیم؛ 
بنابراین اینجا مانع شدیم که تورم بیشتر افزایش پیدا 
متفاوتی  رویکرد  با  و  مالیات  در  که  عملکردی  نکند. 
صورت پذیرفته است نیز به بهبود درآمدها کمک کرد. 
امور  وزیر  بهادار،  اوراق  و  بورس  سازمان  اعالم  طبق 
اقتصادی و دارایی گفت: برخی فکر می کنند کاهش نرخ 
به  بازار سرمایه را منجر می شود که  لزومًا ریزش  ارز 
باور بنده اشتباه است. زمانی که تجارت خارجی کشور 
روان شود، بسیاری از بنگاه ها که مبتنی بر صادرات و 
نرخ ارز هستند، می توانند از ظرفیتشان استفاده بیشتری 
کنند، وقتی پول محصولشان را بگیرند االن هزینه جانبی 
بیشتری به بنگاه ها کاهش پیدا کند، همه این ها سبب 
بهبود بازار سرمایه می شود. وی افزود: پیش بینی ما این 
است که نرخ بیکاری نیز افزایش زیادی نداشته باشد. اگر 
سال جاری و سال آینده نرخ رشد اقتصادی مثبت باشد، 
سرمایه گذاری پس از سال ها وضعیت نامطلوب، در سال 
آینده وضعیت مطلوبی خواهد داشت؛ بنابراین انتظارات 
مثبت شکل می گیرد و به صورت القایی به مابقی متغیرها 
سرایت کرده و آن ها را نیز بهبود می بخشد. شما تورم 
سال جاری را معیار ارزیابی دولت قرار می دهید، اما باید 
دانست که پس از سه سال جنگ تحمیلی حاصل از 
تحریم های ظالمانه چنین تورمی به وجود آمد. آیا تورم 
تک رقمی نیز در کشور وجود نداشته است؟ در سال هایی 
که تورم تک رقمی بود، سیاست های دولت اجرا شده بود. 
به گفته دژپسند، رشد اقتصادی دو رقمی نیز داشته ایم. 
بازار بدهی و سهام ۵۰۰ هزار میلیارد تومان تأمین مالی 
تأمین مالی،  این میزان  از  البته سهم دولت  کرده که 
عددی نبوده است. در مورد اوراق یعنی فروش سهام 
با هدف تعادل میان عرضه و تقاضا صورت گرفت و 
میزان  به  اتفاق  این  چند  هر  نبود.  مالی  تأمین  هدف 
ناچیزی نسبت به کل منابع درآمدی دولت رخ داد نیز 
باید خاطرنشان کرد که مردم، اشخاص حقوقی خریدار 
این اوراق بودند. این گونه نبوده که دولت از حوض بازار 
سهام سوءاستفاده کند؛ ولی به دلیل فضای روانی این 
مطلب جا افتاده است. وی اظهار کرد: منابع اگر برگشتی 
در  تورم می شود.  باشد موجب  نداشته  بانکی  نظام  به 
سال آینده ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق می فروشیم؛ 
بنابراین خالص فروش و تسویه اوراق ۲۰ یا ۳۰ هزار 
میلیارد تومان به نفع جمع آوری نقدینگی است. چون 
خالص فروش اوراق در سال آتی از سوی دولت یک نوع 
جمع آوری نقدینگی است، بنابراین از این طریق تزریق 
انجام نمی گیرد. صحبت های بنده در این خصوص بود 
که باید از یک منبعی در سررسید اصل و سود اوراق 
پرداخت شود و این امر می تواند به تورم بیشتر دامن 
بازپرداخت اصل و فرع  اگر  زند. خاطرنشان کردم که 
یک طرفه بود؛ یعنی اگر فقط خرید بود یا فقط فروش، 

نقدینگی تغییر می کرد.

اخبار آزادسازی منابع ایران 
صحت ندارد

اظهارات  اینکه  بیان  با  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
بانک های  در  ایران  منابع  مورد  در  غیرمسئول  افراد 
خارجی سندیت ندارد، گفت: چند ماه است که بازار ارز 
ثبات نسبی به خود گرفته که حاصل تالش مضاعف 
بانک مرکزی در این عرصه و همراهی صادرکنندگان 
و چشم انداز بهتر اقتصاد ایران است. به گزارش ایسنا، 
اینستاگرام خود  عبدالناصر همتی در صفحه شخصی 
نوشت: چند ماه است که بازار ارز ثبات نسبی به خود 
گرفته است که حاصل تالش مضاعف بانک مرکزی 
و چشم انداز  صادرکنندگان  همراهی  و  عرصه  این  در 
بهتر اقتصاد ایران است. وی افزود: این روزها اشخاص 
بانک های خارجی  در  ایران  ارزهای  به  راجع  مختلفی 
می کنند.  اطالع رسانی  و  اظهارنظر  آن ها  سرنوشت  و 
این منابع و وضعیت  به  ازآنجایی که اطالعات مربوط 
افراد  اظهارات  است،  مرکزی  بانک  اختیار  در  آن ها 
غیرمسئول در این مورد سندیت ندارد. همتی ادامه داد: 
بانک مرکزی سیاست ها و برنامه های تأمین ارز خود را 
همانند ماه های گذشته، بر مبنای ارزهای در دسترس و 
بدون تکیه بر منابع مسدودی تنظیم کرده است. طبعا 
دسترسی به این منابع قدرت بازار سازی بانک مرکزی 
را افزایش خواهد داد. رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد 
که گزارش اخیر صندوق بین المللی پول از تخمین میزان 
ذخایر ارزی بانک مرکزی، یک خطای فاحش و گزارشی 
انتشار  است.  آن ها  ناقص  اطالعات  از  ناشی  و  غلط 
یک تخمین اشتباه از سوی صندوق، بدون اخذ تائید 
از بانک مرکزی، همانند رفتار همراه با تبعیض آن ها، 
زیبنده صندوق بین المللی پول نیست. وی در پایان گفت: 
بانک مرکزی به دوراز هیجانات غیرمنطقی و به صورت 
تدریجی متناسب با عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای 
ارز در بازار ثانویه، این بازار را به سمت تعادل راهبری و 

مدیریت خواهد کرد.

تشریح روند حذف تدریجی 
دفاتر بیمه سالمت

مدیـرکل بیمـه سـالمت اسـتان اصفهـان گفـت: به 
منظـور تحقـق اهداف دولـت الکترونیک و تسـهیل ارائه 
خدمـات درمانـی به مـردم، طرح ملی نسـخه الکترونیک 
و کاهـش تدریجـی کاربـرد دفترچـه بیمه در دسـتور کار 
ایـن اداره کل قـرار گرفتـه اسـت. بـه گـزارش روابـط 
عمومـی اداره کل بیمه سـالمت اسـتان اصفهـان، دکتر 
حسـین بانـک با بیـان ایـن مطلب افـزود: بـا جایگزینی 
ابزارهـای الکترونیکـی، برنامـه کاهـش کاربـرد و حذف 
تدریجـی دفترچـه بیمـه از ابتـدای اردیبهشـت ماه جاری 
اجـرا می شـود. بـا ارائـه آمـوزش بـه مراکـز تشـخیصی 
درمانـی طـرف قـرارداد، فراهم شـدن زیرسـاخت الزم و 
اجرای نسـخه الکترونیک، از ابتدای اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ 
چـاپ دفاتـر بیمه سـالمت همگانـی رایگان حذف شـده 
و ایـن دسـته از بیمـه شـدگان می تواننـد کلیـه خدمـات 
درمانـی خـود را بـا ارائه کد ملـی به صـورت الکترونیک 
در بخش هـای درمانی دولتی دانشـگاهی دریافت نمایند. 
ایشـان ادامـه داد: در همین راسـتا دفاتر بیمه روسـتاییان 
و شـهرهای زیـر ۲۰ هـزار نفـر جمعیـت از خردادمـاه و 
دفاتـر سـایر بیمه شـدگان شـامل کارمندان دولت، سـایر 
اقشـار و بیمـاران خـاص ایرانیـان از تیرمـاه جـاری چاپ 
نمی شـود. دکتـر بانک تصریـح کـرد: درصورتی که به هر 
دلیلـی امکان نسخه نویسـی الکترونیـک در مراکز فراهم 
نباشـد، پزشـکان می توانند تـا اطالع ثانوی بیمه شـدگان 
فاقـد دفترچـه را بـا سـربرگ مرکـز تجویـز نمـوده و 
داروخانه هـا و مراکـز پاراکلینیـک مجاز بـه پذیرش بیمار 
و ارائـه خدمـت بـا سـربرگ بـه بیمه شـدگان می باشـند. 
مدیـرکل بیمه سـالمت اسـتان اصفهان در پایـان گفت: 
بـا توجه به اسـتمرار شـیوع ویروس کرونـا و الزام کاهش 
مراجعـه بیمه شـدگان به دفاتر پیشـخوان دفاتـر بیمه ای 
سـالمت  روسـتاییان،  دولـت،  کارکنـان  صندوق هـای 
همگانـی و بیماران خـاص ایرانیان به صورت سیسـتمی 
تـا پایان شـهریور ۱۴۰۰ تمدید شـد و بیمه شـدگان عزیز 
جهـت اطمینـان از اعتبـار دفاتـر خـود می تواننـد بـا کد 
دسـتوری#۱۶۶۶* اعتبـار جدیـد دفترچـه بیمه خـود را 

مشـاهده نمایند.

 نوبرانه ای 1۰۰ هزار تومانی
در اصفهان

فـروش  سـبزی  و  میـوه  صنـف  اتحادیـه  رئیـس 
نادرسـت  نحـوه  از  انتقـاد  بـا  اصفهـان  شهرسـتان 
گفـت:  اصفهـان،  در  نوبرانـه  میوه هـای  قیمت گـذاری 
قیمـت آلوچـه در بـازار اصفهـان بیـن ۵۰ تـا ۱۰۰ هـزار 
تومـان اسـت. نـوروز علـی اسـماعیلی در گفت وگـو بـا 
ایسـنا، دربـاره ورود نوبرانـه هـا بـه بـازار، اظهـار کـرد: 
اسـت؛  سرسـام آور  کرایه هـا  قیمـت  اکنـون  متأسـفانه 
به عنوان مثـال کرایـه بـار هندوانـه از چابهار بـه اصفهان 
خصـوص  در  وی  اسـت.  تومـان  میلیـون   ۱۰ حـدود 
نوسـانات قیمت میـوه، گفت: میوه باید بـه نحوی تنظیم 
شـود که مردم در خرید، رفاه داشـته باشـند و به طورقطع 
نرخ هـای غیـر کارشناسـی بازار میـوه را بر هـم می ریزد. 
بـه اعتقـاد رئیـس اتحادیه صنـف میوه و سـبزی فروش 
شهرسـتان اصفهـان، میوه هـای نوبرانـه در بـازار نیـاز به 
نرخ گـذاری نـدارد و قیمـت آن بایـد بـر اسـاس عرضه و 
تقاضا مشـخص شـود. وی تصریح کرد: متأسـفانه برای 
میوه هـای نوبرانـه ای کـه هنـوز بـر روی درخـت اسـت، 
تعییـن قیمـت می شـود، درحالی که این سیسـتم اشـتباه 
اسـت. اسـماعیلی با اشـاره به قیمـت آلوچه )گوجه سـبز( 
در بـازار، گفـت: قیمـت این میـوه نوبرانه در میـدان میوه 
و تـره اصفهـان بیـن ۴۰ تـا ۸۰ هـزار تومان و در سـطح 
عرضـه بیـن ۵۰ تـا ۱۰۰ هـزار تومـان و قیمـت تـوت 
اصفهانـی گلخانـه ای ۶۰ هـزار تومـان اسـت، همچنین 
قیمـت هندوانـه چابهـار در میدان میـوه و تره بـار ۴ هزار 
تومـان و در سـطح عرضـه ۵ هـزار تومـان اسـت. وی 
دربـاره بـازار مرکبـات، گفـت: متأسـفانه اکنون مـردم در 
ایـن موقـع از سـال تمایلی بـرای خرید سـیب و مرکبات 
یافـت  بـازار  در  به وفـور  مرکبـات  درحالی کـه  ندارنـد، 
می شـود. رئیـس اتحادیـه صنف میـوه و سـبزی فروش 
شهرسـتان اصفهان افـزود: در حال حاضـر قیمت پرتقال 
بیـن ۱۰ تـا ۱۶ هـزار تومـان و سـیب بین ۸ تـا ۱۵ هزار 
تومـان اسـت. وی همچنیـن اضافه کـرد: در آسـتانه ماه 
رمضـان قیمـت خرما بیـن ۱۵ تـا ۲۵ هزار تومان اسـت، 
درحالی کـه پیـش از ایـام مـاه رمضـان بـه دلیـل کمبود 
تقاضـا قیمـت این محصـول حـدود ۱۰ هزار تومـان بود.

زولبیا و بامیه در اصفهان چند؟
قیمـت آش، حلیـم و زولبیـا و بامیه بـرای ماه رمضان 
در اصفهـان مشـخص شـد. رئیـس انجمـن حمایـت از 
حقـوق مصرف کننـدگان اسـتان اصفهـان در گفت وگو با 
ایسـنا، اظهـار کرد: جلسـه بررسـی نرخ نامه پیشـنهادی 
رسـته های آش و حلیـم و زولبیـا و بامیـه بـرای مـاه 
رمضـان برگـزار شـد. مجتبـی برزگـر بـا بیـان اینکـه با 
توافـق اتحادیه های یاد شـده و کمیسـیون امور اقتصادی 
و انجمـن حمایـت از حقـوق مصرف کننـدگان قیمـت 
خوراکی هـای مـاه رمضـان در اصفهـان مشـخص شـد، 
گفـت: قیمـت آش در اصفهـان بـر اسـاس کیفیـت کاال 
و درجه بنـدی واحـد صنفـی بیـن ۱۸ تـا ۲۳ هـزار تومان 
و حلیـم بیـن ۲۵ تـا ۳۰ تومان تعیین شـد. وی همچنین 
افـزود: قیمـت زولبیا و بامیـه درجه یک ۳۸ هـزار تومان و 
درجه دو آن ۳۶ هزار تومان مشـخص شـد. رئیس انجمن 
حمایـت از حقوق مصرف کنندگان اسـتان اصفهان تأکید 
کـرد: ایـن قیمت هـا بـا تائیـد کمیته نظـارت بـر اصناف 
)رئیـس یـا معـاون سـازمان صمـت( بـرای مـاه رمضان 

امسـال در اسـتان مصـوب و الزم االجرا اسـت.

و محیط زیسـت  ایمنـی  بهداشـت حرفـه ای،  مدیـر 
شـرکت فوالد مبارکه گفت: موفقیت در Hse و داشـتن 
کار سـالم در کـوران کرونـا، بـه عملکـرد همـه کارکنان 
بسـتگی دارد و مأموریـت واحد بهداشـت حرفه ای، ایمنی 
و محیط زیسـت حصـول اطمینـان از تأمیـن ایمنـی و 
شـرایط کار سـالم بـا حفـظ محیط زیسـت اسـت. بـه 
گـزارش اصفهـان امروز، حسـین مدرسـی فر یادآور شـد: 
در سـال گذشـته در بحبوحـه بحـران همه گیـری کرونـا 
ویـروس، همـه نهادهای کشـوری و حتی جهانـی درگیر 
ایـن مسـئله بودند و بالطبع شـرکت فوالد مبارکـه نیز در 
همین راسـتا درگیـر این بحـران گردید. اما با هوشـیاری 
و حسـن تدبیر تیـم مدیریتی شـرکت و همچنین آگاهی 
و مشـارکت همه جانبـه کارکنـان و پیمانـکاران شـرکت 
ایـن بحـران به خوبـی پشـت سـر گـذارده شـد کـه در 
اینجـا الزم می دانـم از تـالش و زحمـات بی شـائبه همه 
همـکاران مراتـب سـپاس و قدردانـی را اعـالم نمایـم. 
لیکن در سـال پیش رو، شـاید جدی تر از سـال گذشـته، 
همچنـان درگیـر این بحران هسـتیم و انشـاءهلل بـا ادامه 
همکاری هـا، سـال ۱۴۰۰ را نیـز بـا سـابقه ای درخشـان 
پشـت سـر خواهیم گذاشـت. وی تصریح نمـود: از اواخر 
سـال ۱۳۹۸ کـه همه گیـری بیمـاری کرونـا ویـروس 
)کوویـد ۱۹( مشـکالتی را برای جامعـه و علی الخصوص 
صنایـع ایجـاد کـرد، نقـش فعالیت های حوزه سـالمت و 
ایمنـی کارکنـان بیش ازپیش در جهت حفظ تولید آشـکار 
شـد؛ لیکـن جابه جایـی رکوردهـای متعـدد در زمینه های 
مختلـف ازجملـه تولیـد، فـروش و ... در شـرکت فـوالد 
مبارکـه نشـان از اعتمـاد کارکنـان بـه سیسـتم مدیریتی 
داشـت کـه توانسـته نقـش خـود را به خوبـی ایفـا کنـد 
و توانسـت به عنـوان اولیـن شـرکت ایرانـی، اسـتاندارد 
راهنمـای مدیریـت کار ایمـن در دوران پاندمـی کوویـد 

Iso۴۵۰۰۵:۲۰۲۰(۱۹( را پیاده سـازی نماید و گواهینامه 
مربوطـه را اخـذ کند. مدرسـی فر خاطرنشـان کـرد: واحد 
بهداشـت حرفـه ای، ایمنـی و محیط زیسـت در فـوالد 
مبارکـه به عنـوان بزرگ تریـن فوالدسـازی خاورمیانه، در 
تـالش به منظـور دسـتیابی بـه توسـعه پایـدار و کرامـت 
انسـانی از طریـق نگاهـی سیسـتماتیک اسـت کـه این 
موفقیت در راسـتای مأموریت محول شـده به مشـارکت 
و عملکـرد همـه کارکنـان شـرکت بسـتگی دارد. وی 
همچنیـن افـزود: این واحد بر اسـاس خط مشـی و اهداف 
سـازمانی، صیانـت از نیروی انسـانی را سـرلوحه کار خود 
قـرار داده و بـا توجـه بـه فلسـفه، نگـرش و اسـتراتژی 
یادشـده، وظیفـه نظـارت مسـتمر بـر رعایـت مقـررات و 
قوانیـن ملـی و بین المللی در جهت کاهـش اثرات عوامل 
زیـان آور محیط کار، کنترل حـوادث و مخاطرات ایمنی و 
همچنین پاسـداری و حفظ محیط زیسـت، انجام اقدامات 
اورژانسـی، نظـارت بـر فراینـد درمـان و حمایـت روانـی 

اجتماعی از کارکنان را دارد که سـعی شـده با ایجاد بسـتر 
فرهنگـی خـالق و نگرشـی نو و سیسـتماتیک، به تبیین 
تأثیـر متقابـل عوامـل بهداشـتی، ایمنی و محیط زیسـت 
بـر سـالمتی و ایمنـی کارکنـان پرداختـه و از این طریق، 
نواقـص، مخاطـرات بالقوه، حوادث و مشـکالت را به طور 
نظام منـد مـورد ارزیابـی قـرار دهـد و روش هـای مبتنـی 
بـر پیشـگیری را ارائـه نمایـد. مدیـر بهداشـت حرفه ای، 
ایمنـی و محیط زیسـت شـرکت فـوالد مبارکـه در ادامـه 
بـه فعالیت هـای واحدهـای تحت سرپرسـتی خود اشـاره 
نمـود و در خصـوص واحـد ایمنی، بهداشـت حرفـه ای و 
آتش نشـانی یـادآور شـد: مأموریـت اصلی ما در شـرکت 
»حصـول اطمینـان از تأمیـن ایمنی و شـرایط کار سـالم 
بـا حفظ محیط زیسـت«  اسـت کـه دراین بیـن و با توجه 
بـه شـرایط کرونایـی کشـور، ایمنـی، بهداشـت حرفه ای 
تدوین کننـده  به عنـوان  مبارکـه  فـوالد  آتش نشـانی  و 
اسـتراتژی و برنامه هـای ایمنـی و بهداشـت حرفـه ای در 

سـازمان، بـا انجـام بازرسـی های ایمنـی نقـش کلیـدی 
در ایجـاد محیـط ایمـن در سـازمان دارد.  او در خصوص 
عملکـرد واحـد طب صنعتی و درمـان با اشـاره به تدوین 
و اجـرای نقشـه اسـتراتژی طرح جامع سـالمت شـرکت 
فـوالد مبارکـه تصریـح کـرد: در سـالی کـه گذشـت بـا 
پاندمـی کرونا ویـروس )کوویـد ۱۹( در دنیا، نقش مهم و 
اثرگـذار حوزه پیشـگیری و سـالمت بیش ازپیـش خود را 
عیان نمود و مشـخص شـد کـه علی رغم پیشـرفت های 
بزرگ بشـری در همه عرصه ها، الزم اسـت که بیشـتر و 
مؤثرتـر از گذشـته بـه این امـر پرداخته شـود؛ بنابراین در 
حوزه سـالمت، بیماریابی، پیگیـری و درمان، فعالیت های 
بسـزایی انجـام شـده که ایـن فعالیت هـا در زمان شـیوع 
ویروس کرونا بیشـتر از گذشـته رخ می نماید. مدرسـی فر 
همچنیـن بـه نقـش مؤثـر واحد محیط زیسـت کـه یکی 
دیگـر از واحدهـای تحـت مدیریت خود اسـت نیز اشـاره 
نمـود و افـزود: در دهه های گذشـته، بشـر پـس از قرن ها 
آموخـت که تخریب محیط زیسـت اثـرات جبران ناپذیری 
بـه بـار خواهـد آورد و احتـرام بـه محیط زیسـت و تالش 
بـرای صیانت از آن متضمن زندگی بهتر برای نسـل های 
آینـده اسـت. بـه همین سـبب تالش های وسـیعی برای 
محیط زیسـت  بـه  احتـرام  راسـتای  در  فرهنگ سـازی 
در سـطح بین المللـی صـورت گرفـت.  مدیـر بهداشـت 
حرفـه ای، ایمنی و محیط زیسـت شـرکت فـوالد مبارکه 
در پایـان افـزود: فـوالد مبارکـه در حـوزه Hse یکـی از 
شـرکت های پیشـرو در بین شـرکت های فوالدی اسـت. 
لذا جای دارد مجددا از تمامی تالشـگران حوزه بهداشـت 
حرفـه ای، ایمنـی و محیط زیسـت، همچنیـن مدیریـت 
 ،Hse ارشـد سـازمان کـه بـا پشـتیبانی از برنامه هـای
در حفـظ و صیانـت از نیـروی کار و محیط زیسـت کوشـا 

بوده انـد تقدیـر و تشـکر نمایم.

اجرای طرح سالمت فوالد مبارکه در راستای مقابله با کرونا

فوالد مبارکه از افتخارات نظام جمهوری اسالمی است

   خبر   خبر

فوالد مبارکــه از افتخارات نظــام مقدس جمهوری 
اســالمی و قله های اقتصادی کشور اســت ازاین رو باید 
از دســتاوردهای این شرکت که با اتکا به توانمندی های 
داخلی به بار نشسته است به خوبی صیانت کرد. به گزارش 
اصفهان امروز، این مطلب را حسین رجایی نماینده مردم 
شهرســتان لنجان در دیدار مدیــر روابط عمومی فوالد 
مبارکه با وی مطرح کرد و ضمن اشــاره به حواشی که 
پیرامون این شرکت ایجاد شده گفت: بدیهی است مطرح 
شدن این حواشی برای فضای اقتصادی کشور هزینه های 
خود را دارد که در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم ها باید 
مراقب باشیم آسیبی به ساختارهای اقتصادی وارد نشود. 
وی در ادامه با اشــاره به اهمیــت اجرای طرح نورد گرم 
شماره ۲ فوالد مبارکه تصریح کرد: بدون شک این پروژه 

برای توســعه صنعت فوالد و اقتصاد ملی ضروری است 
چراکه با به بار نشستن این پروژه، کشور از واردات بسیاری 
از انواع ورق های فوالدی خاص بی نیاز خواهد شد. اگرچه 
در پاره ای مواقع، معایب احتمالی این طرح بزرگ نمایان 
می شود که به یقین مزایای آن که توسعه و منافع ملی را 
دربرمی گیرد، به هیچ عنوان با این مباحث ُخرد قابل قیاس 
نیســت. رجایی در خصوص فرایند تحقیق و تفحص که 
در شــرکت فوالد مبارکه در حال اجراست، اظهار داشت: 
در بسیاری مواقع تحقیق و تفحص و شفاف سازی ها برای 
سازمان و عوامل اجرایی آن موجبات رشد هرچه بیشتر را 
فراهم می آورد. نماینده مردم شهرستان لنجان در مجلس 
شورای اسالمی در ادامه با اشاره به اهمیت تعامل هرچه 
بیشتر منطقه با صنعت خاطرنشان کرد: به هر میزان  که 

این ارتباط دوسویه برقرار باشد، می تواند به شفافیت امور 
و در نهایت به توســعه متوازن منجر گردد. ضمن این که 
در فرایند همــکاری و ارتباط متقابل صنعت و جامعه هر 
دو در مســیر برد – برد به حرکت خود ادامه خواهند داد. 
در جریــان این دیدار مدیر روابــط عمومی فوالد مبارکه 
نیز با ارائه گزارشــی از دستاوردهای ارزشمند گروه فوالد 
مبارکه در سال جهش تولید و برنامه های شرکت در سال 
۱۴۰۰ ســالی که رهبر معظم انقالب، همه دستگاه ها را 
برای برداشتن موانع تولید و پشتیبانی از آن بسیج نمودند، 
گفت: تمام تالش مدیریت و کارکنان شرکت براین است 
که با تولید انواع محصوالت مورد نیاز صنایع، کشور را از 
واردات بی نیاز سازند و با ایجاد رونق اقتصادی در جامعه 
شوروشوق و امید تزریق نمایند. هادی نباتی نژاد با بیان 

این که دشمن با استفاده از ابزار رسانه و وارد آوردن هجمه 
به فعاالن و زیرساخت های اقتصادی به دنبال ضربه زدن 
به کشــور است، گفت: در چنین شــرایطی باید هوشیار 
باشــیم که ناخواسته آب به آسیاب دشمن نریخته باشیم. 
وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص عملکرد 
فــوالد مبارکه در حوزه مســئولیت های اجتماعی اظهار 
داشــت: نگاه فوالد مبارکه بر اصل مسئولیت اجتماعی 
با اثر بخشــی مستمر استوار اســت و نه بر مساعدت ها 
و کمک های جزیره ای و مقطعــی. به همین دلیل بهتر 
اســت با نظر مســئولین و متولیان امور شهرستان های 
منطقه و اســتان، پروژه هایی مطرح گردد که عام المنفعه 
 باشند و بتواند تا سالیان سال برای مردم منشأ خیروبرکت 

باشد.

اقتصاد
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ناکامی آقای گل برای دومین 
هفته متوالی

آقای گل فعلی لیگ برتر در دو بازی آخرش موفق به 
گلزنی نشده است. در روزی که سپاهان برای پس گرفتن 
صدر جدول رده بندی از پرسپولیس نیاز به سه امتیاز بازی 
با نفت مسجدسلیمان داشت، نتوانست شاگردان محمود 
فکری را شکســت دهــد تا علیرغم هم امتیاز شــدن با 
پرسپولیس، به خاطر تفاضل گل، در رده دوم قرار بگیرد. 
شهباززاده که با ۱۶ گل بهترین گلزن فعلی لیگ محسوب 
می شــود، برای دومین بار در این فصل نتوانســت در دو 
بازی متوالی گل بزند و بعد از ســایپا، در باز کردن دروازه 
نفت مسجدسلیمان هم ناکام بود. شهباززاده پیش ازاین در 
نیم فصل نخســت در دو بازی پشت هم برابر پرسپولیس 
و فوالد خوزستان موفق نشــده بود گلزنی کند. باید دید 
این مهاجم در بازی نساجی بار دیگر گلزنی می کند یا نه.

آمار عجیب سپاهان در دیدار 
برابر نفت مسجدسلیمان

بازیکنان تیم فوتبال ســپاهان در دیــدار برابر نفت 
مسجدســلیمان ۷۲۱ مرتبه به هم پــاس دادند که این 
رکوردی ویژه در لیگ بیســتم به حساب می آید. محمود 
فکری مطابق انتظار با تاکتیکی تدافعی پا به نقش جهان 
و مصاف با ســپاهان گذاشــته بود و این تاکتیک فضای 
بسیاری در اختیار بازیکنان تیم فوتبال سپاهان به ویژه در 
زمین خودی و نیمی از زمین حریف قرار داده بود. نتیجه 
هم ارسال پاس های پرشمار میان بازیکنان سپاهان بود و 
رکورد ارســال پاس در لیگ بیستم در دیدار هفته بیستم 
طالیی پوشان در نقش جهان شکسته شد. این تاکتیکی 
بود که هم محمود فکری و هم محرم نویدکیا در کنفرانس 
خبری پس از بازی به آن اشــاره کردند و آمار جالب توجه 
بازی نظیر ۷۲۱ پاس در مقابــل ۲۰۵ پاس، ۱۹ کرنر در 
مقابل دو کرنر و ۱۹ شــوت در مقابل پنج شــوت )شش 
شوت در چارچوب در مقابل یک شوت در چارچوب( آن را 
تایید می کند. ضمن اینکه در این مسابقه شاگردان محرم 
نویدکیا پنج موقعیت مسلم گلزنی داشتند و تیم میهمان 

بدون شانس گلزنی بازی را خاتمه داد.

واکنش ستاره سپاهان 
به تساوی مقابل نفت

مهاجم تیم فوتبال ســپاهان از تساوی تیمش مقابل 
نفت مسجدســلیمان ابراز ناراحتی کــرده و گفت: خوب 
دفاع کردن هم یک نوع هنر اســت. نفت مسجدسلیمان 
به دنبال دفاع کــردن و گرفتن تک امتیاز بازی بود و به 
هدفش رسید. محمدرضا خلعتبری پس از تساوی تیمش 
مقابل تیم نفت مسجدسلیمان در هفته بیستم لیگ برتر 
اظهار داشت: از نتیجه بازی ناراحت هستیم. در روزی که 
اســتحقاق پیروزی و کسب هر سه امتیاز را داشتیم بازی 
مساوی شد. در طول بازی موقعیت های خوبی داشتیم و 
می  توانستیم پیروز میدان باشیم اما امان از روزی که توپ 
نخواهد تبدیل به گل شــود، دیگر نمی توان کاری کرد. 
وی ادامه داد: تمام تالشمان را برای رسیدن به گل انجام 
دادیم. در نیمه نخســت سه تا چهار موقعیت گلزنی عالی 
داشتیم، در نیمه دوم هم موقعیت های خوبی ایجاد کردیم 
اما متاســفانه توپ هایمان تبدیل به گل نشــد. از نتیجه 
ناراحت هســتیم اما نمی شــود کاری کرد و همچنان به 
آینده امیدواریم. هفته آینده یک بازی سخت با نساجی در 
پیش داریم و باید نساجی را شکست دهیم تا این تساوی 
خانگی را جبران کنیم. هرچند می دانیم کار سختی پیش 
روداریم اما تمام تالشمان را برای موفقیت سپاهان انجام 
خواهیم داد. مهاجم سپاهان در پاسخ به اینکه تیمش برای 
در کورس ماندن به چه چیزهایی نیاز دارد، خاطرنشــان 
کرد: باشگاه، کادرفنی و بازیکنان تمام کارهای الزم را به 
نحو احســن انجام می دهند. در فوتبال اتفاقات زیادی رخ 
می دهد و طبیعی اســت که گاهی شکست بخورید و یا 
نتیجه بازی مساوی شود و هیچ چیز قابل پیش بینی نیست. 
نفت مسجدســلیمان به دنبال دفاع کردن و گرفتن تک 
امتیاز بازی بــود و به قول نویدکیا، خوب دفاع کردن هم 
یک نوع هنر اســت. نفت مسجدسلیمان به خواسته اش 
رســید و یک امتیاز را به دست آورد اما از اینکه نتوانستیم 
بازی را ببریم، ناراحت هســتیم. چون خیلی خوب تمرین 

کرده و موقعیت های زیادی داشتیم اما بدشانس بودیم. 

فرصت سوزی سپاهانی ها در 
ورزشگاه خانگی

ســپاهانی ها روز عجیبی را پشــت ســر گذاشتند و 
فرصت های پرشمار گلزنی را در برابر نفت مسجدسلیمان 
از دست دادند. تیم محرم نویدکیا تنها دو هفته را به عنوان 
صدرنشــین در رتبه نخســت لیگ برتر فوتبال ایران به 
ســر برد و نتوانســت از فرصت بازی خانگی مقابل نفت 
مسجدسلیمان استفاده کند و درنهایت با توقف مقابل این 
تیم، صدر جدول را مجددا به پرســپولیس واگذار کرد. در 
دیدار دوشنبه گذشته سپاهان مقابل نفت مسجدسلیمان، 
شــاگردان نویدکیا فرصت های پرشماری را برای گلزنی 
به دســت آوردند اما هر چه زدند، به در بسته خورد. دفاع 
چندالیه تیم محمــود فکری و تجمع در محوطه جریمه 
خودی، کار را برای گلزنی زردپوشــان اصفهانی ســخت 
کرده بود. باوجود دفاع صرف مسجدسلیمانی ها، سپاهان 
۱۹ بار به ســمت دروازه این تیم شوت زد که با روز خوب 
گلر جوان نفتی ها مواجه شــد. فرهاد کرمانشاهی که در 
بازی با اصفهانی ها شــش مهــار و هفت خروج موفق از 
دروازه داشــت، روز خوبی را سپری کرد و مانع از گلزنی 
مهاجمین سپاهان شد. بازیکنان سپاهان نیز که حمالت 
پردامنه ای را بــر روی دروازه مهمان انتهای جدولی خود 

تدارک می دیدند، هر بار با سد محکمی مواجه می شدند.

دو ستاره تیم ملی در راه تیم 
والیبال سپاهان

دو بازیکن تیم ملی والیبال ایــران برای فصل آینده 
در آســتانه عقد قرارداد با سپاهان اصفهان قرار دارند. تیم 
والیبال سپاهان فصل گذشته با هدایت رحمان محمدی راد 
عملکرد خیلی خوبی داشت و توانست به عنوان سوم دست 
پیدا کند. اصفهانی ها بــرای فصل آینده به دنبال تقویت 
تیم خود هســتند. آن ها پس از جدایی محمود رسولی و 
پیوستنش به شهرداری ورامین با امیر غفور، پشت خط زن 
تیم ملی ایران وارد مذاکره شدند. غفور نیم فصل دوم سال 
گذشته با رفع مصدومیتش به تیم بورسای ترکیه پیوسته 
بود. همچنین مسعود غالمی، مدافع تیم ملی والیبال ایران 
هم در آســتانه عقد قرارداد با طالیی پوشان قرار دارد. او 
فصل گذشته همراه با تیم شهرداری ارومیه توانست عنوان 
نایب قهرمانی رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشور را 
کســب کند. به نظر می رسد سپاهانی ها تصمیم دارند در 

فصل پیش رو در قامت یک مدعی ظاهر شوند.

بی تجربگی قهرمانی را از 
ذوب آهن گرفت

سرمربی تیم بســکتبال بانوان ذوب آهن اعتقاد دارد 
جوانی و بی تجربگی بازیکنانش موجب شد تا قهرمانی را 
از دست بدهند. فرحناز شــمس پس از نایب قهرمانی در 
لیگ دســته دو و راهیابی به لیگ دسته یک، اظهار کرد: 
بازیکنان ما فصل گذشــته در لیگ جوانان کشور شرکت 
داشتند، امسال به دلیل محدودیت های کرونایی که وجود 
داشــت لیگ جوانان برگزار نشــد و ما در لیگ دسته دو 
شــرکت کردیم. وی افزود: تیم ما از ظرفیت و پتانسیل 
بســیار باالیی برخوردار است و نسبت به دیگر تیم ها سن 
کمتری دارد، خوشبختانه در دور مقدماتی، پلی آف و حتی 
نیمه نهایی عملکرد خوبی داشت و توانست سهمیه لیگ 
یک را کسب کنند. در فینال نیز خیلی خوب ظاهر شد، اما 
به دلیل بی تجربگی قهرمانی را از دســت دادیم، به عنوان 
مربی، امید دارم که با حمایت، این تیم بتواند ســال های 
آینده یک پشتوانه خوب برای تیم بسکتبال بانوان استان 
شود. سرمربی تیم بسکتبال بانوان ذوب آهن در خصوص 
برنامه های آینده تیمش برای حضور در لیگ دســته یک 
گفت: با توجه به شــرایط، نزدیک به دو ماه اســتراحت 
خواهیم داشت، بعدازآن بر اساس برنامه اعالم شده از سوی 
فدراســیون تمرینات مدون خود را آغاز کرده تا بتوانیم در 
لیگ دســته یک با مهره های جدیدتر و باتجربه ای که به 
تیم تزریق می کنیم بتوانیم نتایج خوبی بگیریم و سهمیه 
لیگ برتر را به دســت آوریم. شمس اضافه کرد: با توجه 
به هدف گذاری باشــگاه مبنی بر حمایت از تیم های پایه، 
مدیریت سابق باشگاه نیز از ما حمایت خوبی داشتند و با 

آمدن مدیرعامل جدید نیز این حمایت ها ادامه پیدا کرد.

گالیه های مربی اصفهانی تیم 
ملی هندبال

مربی اصفهانی تیم ملــی هندبال اعتقاد دارد باید هر 
چه زودتر تکلیف سرمربی خارجی تیم ملی مشخص شود. 
شــهداد مرتجی در خصوص میزان آمادگی ملی پوشــان 
تیم ملی هندبال امیــد اظهار کرد: این مرحله از اردوها از 
۱۹ فروردین شــروع شــد و اکنون در اواسط آن هستیم. 
بازیکنان به خاطر استراحت دوماهه بعد از مسابقات لیگ، 
تعطیــالت نوروز و همچنین تعطیلی باشــگاه ها به دلیل 
شیوع کرونا تمرین خوبی نداشــتند و ازلحاظ آمادگی در 
شرایط خوبی نبودند. تالش ما این بود که آن ها را ازلحاظ 
آمادگی جسمانی مقداری آماده کنیم. مربی تیم ملی گفت: 
در کنار آمادگی جسمانی کار با توپ و سیستم های دفاعی 
را نیز تمرین کردیــم. این اردو تا ۲۴ فروردین ادامه دارد. 
بایــد ببینیم در پایان اردو بازیکنان به لحاظ آمادگی بدنی 
و شرایط تیمی تا چه حد رشد کرده اند. تعدادی از آن ها را 
برای اردوی بعد که قرار است با حضور بازیکنان باالی ۲۳ 
سال تشکیل شود انتخاب می کنیم. وی درباره اینکه زمان 
تا مســابقات قهرمانی آسیا )دی ۱۴۰۰( خیلی کوتاه است 
و آیا نباید اردوها فشــرده تر برگزار شود، گفت: بله زمان 
کوتاه است و خود فدراسیون هم به دنبال برگزاری مرتب 
اردوها است. پیشــنهاد دادیم که در ماه رمضان هم اردو 
داشته باشیم. باید ببینیم شرایط چه خواهد شد و فدراسیون 
چه تصمیمی می گیرد. مرتجی پیرامون انتخاب سرمربی 
خارجی تیم ملی هندبال افزود: حضور ســرمربی خارجی 
در ایران و نظارتش بر اردوهای تیم ملی خیلی مهم است. 
فدراســیون به جد پیگیر این موضوع است . امیدواریم این 
موضوع زودتر انجام شــود و اردوها با حضور ســرمربی 

خارجی ادامه پیدا کند.

ملی پوشان کاراته واکسینه 
شدند

ملی پوشان کاراته کشورمان در بخش بانوان و آقایان 
واکسن کرونا زدند. در مرحله نخست طرح واکسیناسیون 
که شامل ورزشــکاران المپیکی و قهرمانانی است که در 
تالش برای کســب سهمیه المپیک هستند، ملی پوشان 
کاراتــه به همــراه کادر فنی در بخش بانــوان و آقایان 
واکسینه شــدند. کاراته در حال حاضر سه سهمیه قطعی 
کســب کرده است که در بخش بانوان در وزن مثبت ۶۱ 
کیلوگرم حمیده عباســعلی ســهمیه خود را قطعی کرده 
است و در بخش آقایان نیز عالوه بر سهمیه قطعی بهمن 
عسگری در وزن منفی ۷۵ کیلوگرم، کاراته ایران در وزن 
مثبت ۷۵ کیلوگرم نیز موفق به کسب سهمیه شده است 
که از بین ذبیح ا... پورشــیب و ســجاد گنج زاده یک نفر 
 پس از مسابقه لیگ جهانی کاراته وان لیسبون مشخص

 خواهد شد.

یک دفاع اتوبوسی ۹ نفره در یک سوم دفاعی خودی کافی 
بود تا ســپاهانی ها را در بند اسیر کند. نفت مسجدسلیمان در 
نخستین تجربه مربیگری محمود فکری فرصت صدرنشینی 
دوباره را از طالیی پوشــان اصفهانی گرفت. تیمی که رتبه ای 
بهتر از دوازدهمی جدول رده بنــدی را در اختیار ندارد و خطر 
سقوط همچنان این نماینده خوزستان را تهدید می کند. نفتی 
مقابل سپاهان تنها برای نباختن به میدان آمده و تنها راه حل 
برای رسیدن به این مهم را دادن توپ به حریف و گرفتن زمین 
تعریف کرده بودند. تاکتیکی که باید ۹۰ دقیقه بدون اشتباه اجرا 
می شد تا هدف نهایی محقق شود. تک امتیاز بازی با سپاهان 
حکم طال را برای نفتی ها داشت چراکه آن ها را به هفته های 
باقی مانده از لیگ بیستم امیدوار می کرد. بر همین اساس محمود 

فکری از تمام داشــته هایش بهــره گرفت و با ترکیبی کامال 
محتاطانه چشم به ضد حمله ها دوخته بود. ضد حمله هایی که 
به دلیل جلو کشیدن مدافعان میانی سپاهان می توانست مثمرثمر 
واقع شود اما آن ها بازیکنانی که بتوانند از این تک موقعیت ها سه 
برابر سه استفاده کنند در اختیار نداشتند؛ اما در آن سوی میدان 
شــاگردان محرم نوید کیا با عزمی جزم وارد میدان شده بودند 
تا نفت مسجدســلیمان را از پیش رو برداشته و صدر جدول را 
از پرسپولیس پس بگیرند. ماموریت اصلی حمله همه جانبه به 
میزبان با قصد تمام کردن کار حریف در همان ۲۰ دقیقه نخست 
بود. محرم نوید کیا با استفاده از یک زنجیره هافبک های خالق 
و شــوت زن همچون جالل الدین علیمحمدی، احسان حاج 
صفی، سروش رفیعی، محمدرضا خلعتبری و محمدرضا حسینی 
سعی درباز کردن دروازه حریف داشتند. سجاد شهباززاده هم در 
خط حمله به عنوان تمام کننده وظیفه داشت تا کار را تمام کند. 
مهاجمی که با ۱۶ گل عنوان بهترین گلزن لیگ بیستم را به 

خود اختصاص داده با نزدیک ترین تعقیب کننده یعنی گادوین 
منشــا ۶ گل اختالف ایجاد کرده اســت. این ترکیب سراسر 
هجومی در ۲۰ دقیقه نخست هر چه زد به در بسته خورد تا کار 
برای طالیی پوشان اصفهانی کمی دشوار شود. در ۲۵ دقیقه 
باقی مانده تا پایان نیمه نخست هم سپاهانی ها به همان شیوه 
بازی کامال تهاجمی ادامه دادند بلکه روزنه ای برای گلزنی پیدا 
کنند که به فرجامی نرسید تا میهمان به هدفش برسد و در نیمه 
نخست موفق به حفظ دروازه شود. نیمه دوم دو تیم بدون تغییر 
وارد میدان شدند تا سرنوشت نهایی دیدار را رقم بزنند. در این 
نیمه هم نفتی با بستن تمام حفره های زمین و دفاعی نسجم به 
دفاع از دروازه مشــغول بودند و دروازه بان آماده ای به نام فرهاد 
کرمانشاهی هم در معدود صحنه هایی که مدافعان تیمش تسلیم 
می شدند او نقش منجی را بازی می کرد. سرانجام هم پس از 
سپری شدن ۲۵ دقیقه از نیمه دوم کاسه صبر محرم لبریز شد 
و با به زمین فرستادن کی روش استنلی با همان شیوه سنتی 

چند فصل اخیر روی آورد. ارســال های بلند از دوجناح به قصد 
استفاده از ضربات سر هدفمند این مهاجم برزیلی. تاکتیکی که 
در پایان بی ثمر ماند تا کی روش هم قادر به تغییر نتیجه بازی 
نباشــد. محرم البته از یاسین سلمانی و مهدی ترکان هم در 
نیمه دوم بهــره گرفت بلکه آن ها بتوانند کاری از پیش ببرند 
که این دو تعویض هم ره به جایی نبرد. به هرحال سپاهانی ها 
درحالی که این فرصت را داشتند تا از بازی خانگی مقابل حریف 
رده دوازدهمی سه امتیاز سرنوشت ساز را به جیب زده و فاصله 
دو امتیازی با پرسپولیس را دوباره برقرار کنند با فرصت سوزی 
موفق به این کار نشدند. دو امتیازی که ممکن است در پایان 
فصل برای زردهای اصفهانی بسیار حسرت بار باشد. البته حریف 
عصر دوشنبه گذشته سپاهان این فصل چهار امتیاز از نماینده 
اصفهان کسب کرده است و به نوعی گربه سیاه آن ها به شمار 
می رود. بازی رفت تیم های سپاهان و نفت مسجدسلیمان در 
ورزشگاه بهنام محمدی با نتیجه سه بر یک به نفع نفتی ها به 
پایان رسید تا سنگین ترین شکست فصل سپاهان رقم خورده و 
مدعی قهرمانی در آن بازی سه امتیاز ارزشمند را از دست بدهد. 
در بازی رفت، ساسان حسینی، سجاد جعفری و مصطفی ناییج 
پور سه بار دروازه پیام نیازمند را باز کردند و تک گل سپاهان را 
هم سجاد شــهباززاده به ثمر رساند. سپاهان بعدازآن بازی در 
هفت بازی متوالی شکست نخورد تا این که مقابل پدیده مهدی 
رحمتی بازهم با نتیجه سه بر یک تسلیم شد. حاال هم نفتی ها 
روند پیروزی های متوالی ســپاهان را از بین بردند. سپاهان در 
شش بازی اخیر تمام رقیبانش را شکست داده بود و با تیم دوم 
یعنی پرسپولیس اختالف دو امتیازی ایجاد کرده بود اما حاال با 
این مســاوی، سرخ پوشان تهرانی و زرد پوشان اصفهانی هم 
امتیاز شدند و پرسپولیسی ها به لطف تفاضل گل بهتر صدرنشین 
ماندند. در دیدار عصر دوشــنبه گذشته دو تیم هم سپاهانی ها 
نتوانســتند بر شــاگردان محمود فکری غلبه کنند تا طالیی 
پوشان مجموعا پنج امتیاز ارزشمند را مقابل نفت مسجدسلیمان 

ازدست داده باشد.

طالیی پوشان اصفهان دو امتیاز حساس بازی با نفت 
مسجدسلیمان را بر باد دادند

 فرصت سوزی سپاهان 
در ایستگاه بيستم

مصاف پر افت وخیز سپاهان و نفت مسجدسلیمان با نتیجه مساوی بدون 
گل پایان یافت تا شاگردان محرم نوید کیا بهترین موقعیت را برای صعود به 
صدر جدول از دست دهند. در این بازی سپاهان ارائه گر بازی خوبی در برابر 
حریف بود و موقعیت های خوب و متعددی را هم برای گل زنی به دســت 
آورد اما از هیچ یک از آن ها بهره نبرد و درنهایت نفت که برای کســب یک 
امتیاز وارد میدان شده بود به خواسته اش رسید و شادمان زمین بازی را ترک 
کرد. نکته جالب توجه این دیدار عدم حضور محمد محبی در ترکیب سپاهان 
بود؛ به دلیل چهار اخطاره بودن اما در آن ســوی میدان نفت مسجدسلیمان 
از بازیکنی به همین اســم بهره می برد. محمدمهدی محبی. محمد محبی 
اگر در ترکیب سپاهان به میدان می آمد چه بسا با حرکات انفجاری اش گروه 
کــور بازی را باز می کرد. به ویژه که بعــد از عدم دعوت به اردوی اخیر تیم 

ملی باانگیزه تر در ترکیب سپاهان بازی می کند و دیدید که در بازی با سایپا 
که با برتری یک بر صفر ســپاهان همراه بود سرش را جلوی توپ گذاشت 
و حتی آســیب هم دید. او حرکت در عرض و شــوت به ســمت دروازه را 
تبحر دارد؛ ایده ای که می توانســت در بازی با نفت مسجدســلیمان به کار 
سپاهان بیاید اما همه چیز دست به دست هم داد و سپاهان درنهایت دو امتیاز 
حســاس را از دست داد. در آن ســوی میدان البته باید به تالش تیمی نفت 
مسجدسلیمان برای حفاظت از دروازه اشاره کرد. از دروازه بان گرفته؛ فرهاد 
کرمانشاهی و دو مدافع میانی تیم یعنی بهروز نوروزی فرد و میثم تهیدست 
که خیلی از توپ ها را پیش از واکنش کرمانشــاهی برگشــت دادند و دیگر 
بازیکنان نفت مسجدسلیمان که جانانه از دروازه تیمشان محافظت کردند. 
نفت مسجدســلیمان برای کسب یک امتیاز این دیدار جنگجوتر از همیشه 

بازی کرد و این بدون شک به لطف حضور محمود فکری در راس کادر فنی 
این تیم بود که روحیه جنگندگی را به شاگردانش تزریق کرد.

سپاهان بدون محبی ناکام ماند

اصفهان  ورزش  کل  اداره  ورزش  امور  توسعه  معاون 
مبارکه  فوالد  باشگاه  و  شرکت  حمایت  با  امیدواریم  گفت: 
 دهکده المپیک بین ۵ تا ۷ سال آینده به بهره برداری برسد.

اینکه  به  اشاره  با  ایراسین  با  گو  و  گفت  در  زیبایی  حسین 
سال ها ورزشگاه نقش جهان ناتمام مانده بود و وزارت ورزش 
اظهار کرد:  نداشت،  را  این ورزشگاه  تکمیل  مالی  توان  هم 
مدیران  پیگیری  با  سال   ۳۰ از  پس  نقش جهان  ورزشگاه 
و  ورزش  وزارت  رسید.  سرانجام  به  مبارکه  فوالد  شرکت 
جوانان و شرکت توسعه و تجهیز بستری را برای مشارکت 
فوالد  شرکت  و  کردند  فراهم  کاره  نیمه  پروژه های  در 
کرد. اقدام  ملی  ابرپروژه  این  تکمیل  راستای  در   مبارکه 

وی افزود: بودجه های دولتی کفاف تکمیل ابرپروژه ورزشگاه 
نقش جهان را نمی داد و این شرکت فوالد مبارکه بود که در 
راستای مسئولیت اجتماعی ساخت این ورزشگاه را تکمیل کرد تا 
 به ازای هزینه ای که متقبل شد از این مجموعه بهره برداری کند.

معاون توسعه امور ورزش اداره کل ورزش اصفهان تصریح 

کرد: با توجه به اینکه در طرح جامع شهری برای آینده، این 
مجموعه به عنوان دهکده المپیک در نظر گرفته شده در سال 
جاری از طریق اداره ورزش و جوانان و شرکت فوالد مبارکه 
پی گیری هایی به عمل آمد تا ۱۷۰ هکتار از این مجموعه 
تحویل باشگاه فوالد مبارکه قرار بگیرد و برای احداث پروژه های 
شود. اقدام  سواری  دوچرخه  پیست  مانند  ورزشی   جدید 

اصفهان  استان  ورزشی  سرانه  متاسفانه  کرد:  اضافه  وی 
تا  شد  باعث  مبارکه  فوالد  شرکت  ورود  و  است  پایین 
استان  در  ورزشی  سرانه  و  کشور  ورزشی  زیرساخت های 
اصفهان ارتقا یابد و یک مجموعه بزرگ استاندارد با ظرفیت 
 ۷۵ هزار نفر برای رویدادهای ملی و بین المللی ساخته شود.

زیبایی با اشاره به قرارداد فی مابین وزارت ورزش و جوانان با 
شرکت فوالد مبارکه در راستای توسعه ورزشگاه نقش جهان 
بیان داشت: ورزشگاه نقش جهان ۳۰۰ هکتار زمین ورزشی دارد 
 و به مدت ۴۵ سال در اختیار شرکت فوالد مبارکه قرار دارد.
مبارکه فوالد  توسط  اصفهان  المپیک  دهکده   *تکمیل 

در  مبارکه  فوالد  شرکت  جایگاه  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
اجتماعی  مسئولیت های  به  شرکت  این  پایبندی  و  کشور 
است  کشور  صنعتی  استان  دومین  اصفهان  داشت:  ابراز 
اجتماعی  رسالت های  در  مبارکه  فوالد  شرکت  تعهد  و 
سطح  در  ورزشی  مجموعه های  تا  است  شده  باعث 
کند. پیدا  توسعه  اصفهان  در  بین المللی   استانداردهای 

معاون توسعه امور ورزش اداره کل ورزش اصفهان با تاکید 
بر اینکه مسئولیت اجتماعی شرکت فوالد مبارکه در تکمیل 
ورزشگاه نقش جهان که ۲۵ سال مسکوت مانده بود، نمایان 
فیزیکی  پیشرفت  با ۶۰ درصد  ابرپروژه  این  می شود، گفت: 
بالتکلیف بود و این شرکت و باشگاه فوالد مبارکه بود که 
در راستای مسئولیت اجتماعی توانست این پروژه را تکمیل 
 کند و به عنوان یک ورزشگاه بین المللی به کشور عرضه کند.
توسعه  برای  خوبی  دستاورد  پروژه  این  تکمیل  افزود:  وی 
استان  بود چراکه  قهرمانی خواهد  ابعاد همگانی،  در  ورزش 
و  دارد  قرار  قهرمانی  ورزش  برتر  رده های  در  اصفهان 

این  مبارکه  فوالد  باشگاه  و  شرکت  پیگیری  با  امیدواریم 
 ابرپروژه تکمیل دهکده المپیک نهایی و به بهره برداری برسد.

تایید  از  پس  المپیک  دهکده  تکمیل  پروسه  گفت:  زیبایی 
بود چرا  ساله خواهد  تا هفت  پنج  تجهیز  و  توسعه  شرکت 
صرفًا  مرحله  این  در  و  می رود  پیش  شده  فازبندی  که 
با  تا  ۱۷۰ هکتار به شرکت فوالد مبارکه واگذار شده است 
 توجه به توافق های به عمل آمده در فاز اجرایی قرار بگیرد.

برای  خوبی  ظرفیت  مبارکه  فوالد  باشگاه  کرد:  اضافه  وی 
استان اصفهان است که در ابعاد همگانی و قهرمانی می تواند 
به رشد و توسعه ورزش استان یاری برساند و بر این اساس 
طرح اولویت بندی رشته های ورزشی استان اصفهان تعریف 
شده است که در سه دوره گذشته در ۱۰ رشته صاحب سهمیه 
آهن  ذوب  و  مبارکه  فوالد  باشگاه  دو  ظرفیت  با  و  شدیم 
 اصفهان می توان رشته های ورزشی المپیکی را تقویت کرد.

معاون توسعه امور ورزش اداره کل ورزش اصفهان با اشاره به 
محدودیت اعتبارات دولتی در سال های اخیر گفت: قطعًا اگر 
شرکت فوالد مبارکه در ساخت ورزشگاه نقش جهان پیش گام 

نمی شد این پروژه امسال هم به بهره برداری نمی رسید.

ساخت ابرپروژه دهكده المپیک اصفهان با حمایت فوالد مبارکه

هافبک تیم ذوب آهن برای بازیکنان پدیده خط و نشان 
کشــید. حسین شنانی در مورد شرایط تیم ذوب آهن اظهار 
داشت: شــرایط خوبی داریم. به اردو رفتیم، بازی تدارکاتی 

انجام دادیم، فشــار خوبی آوردیم واالن بدن هایمان آماده 
است. همه چیز مهیا است که به مشهد برویم و با سه امتیاز 
برگردیم. وی با اشــاره به نخستین بازی ذوب آهن در سال 
جدید که با کسب سه امتیاز همراه شد، گفت: مقابل صنعت 
نفــت آبادان بازی خوبی انجام دادیم. تمام بازی ها برایمان 
شش امتیازی است و برای برد به زمین می رویم. خوشبختانه 

صنعت نفت را هم بردیم. البته می توانستیم بیشتر گل بزنیم 
ولی موقعیت هایمان تبدیل به گل نشــد. امیدوارم در بازی 
با پدیده هم به برد برســیم. این بازی برایمان خیلی مهم 
اســت چون اگر ببریم شرایطمان 
در جدول بهتر می شــود. شنانی 
گفت: امیدوارم بتوانیم با برنامه های 
مجتبی حسینی و کادرفنی هر سه 
امتیاز مسابقه را به دست بیاوریم. 
این بــازی به نظــرم یک فینال 
زودرس اســت و امیدوارم سربلند 
بیرون بیاییم. پدیده تیم جنگنده ای 
است. خوب پرس می کنند و ازنظر 
فنی تیم خوبی هســتند اما ما هم 
دست پر  می خواهیم  و  ذوب آهنیم 
به اصفهان برگردیم. وی در مورد 
کار کردن با مجتبی حســینی عنوان کرد: کار کردن با او 
فوق العاده اســت. همیشه از او یاد می گیریم. حسینی سال 
گذشته هم در مس کرمان مربی من بود. همه چیز را خیلی 
خوب توضیح می دهد و از زمانی که آمده شرایط تیم تغییر 
کرده است. او روحیه خوبی به تیم داده و خوشحالم تا االن 

جواب گرفته، امیدوارم این روند ادامه داشته باشد.

دالیل تساوی بدموقع سپاهان مقابل نفت مسجدسلیمان 
را می توان در ناتوانی مهاجمــان در زدن ضربات آخر و اصرار 
بیش ازحد به اســتفاده از توپ های بلند و تعویض های اشتباه 

نویدکیا خالصه کرد. سپاهان در یک 
دیدار حســاس و تاثیرگــذار از هفته 
بیستم رقابت های لیگ برتر مقابل نفت 
مسجدسلیمان به میدان رفته و پس از 
نمایش یک بازی نه چندان جذاب، تن 
به یک تساوی تلخ خانگی داد تا عالوه 
بر دو امتیاز حساس، صدر جدول را نیز 
از دســت بدهد. این دیدار در شرایطی 
برگزار شد که با توجه به نزدیکی امتیاز 
مدعیان قهرمانی، نتیجه آن برای سایر 
مدعیان نیز از اهمیت باالیی برخوردار 
بود و تقسیم امتیازها بیش از هر تیمی 
به نفع پرسپولیس تمام شد. زردپوشان 

اصفهانی در حالی به مصاف نفت مسجدسلیمان رفته بودند که 
با توجه به پیروزی دو بر صفر پرسپولیس مقابل نساجی و فاصله 
تک امتیازی سپاهان با شاگردان گل محمدی، برای بازپس گیری 
صدر جدول، چاره ای جز پیروزی در این دیدار نداشــتند اما در 
عمل این اتفاق رخ نداد. دیدار سپاهان مقابل نفت مسجدسلیمان 

بار دیگر مشخص کرد که زردپوشان اصفهانی همانند دو سال 
گذشــته، همچنان در بازی مقابل تیم های بسته و دفاعی به 
مشکل برمی خورند. شاگردان نویدکیا در این دیدار اگرچه تیم 

برتر میدان بودند اما نتیجه ای که به دست آوردند، قابل پیش بینی 
بود. بازی بسته و دفاع فشرده شاگردان

محمود فکری مثل بــازی رفت دو تیم، بازهم بالی جان 
ســپاهانی ها شده و اجازه بهره بردن از فرصت های گلزنی را از 

آنان گرفت.

خط و نشان هافبک ذوب آهن برای 
بازیكنان پدیده

 زردپوشان اصفهانی و چالش 
ضربات آخر
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 لب فرو بند از طعام و از شراب
سوی خوان آسمانی کن شتاب

موالنا

بزرگداشت عطار نیشابوری  و روز ملی منابع انسانی ماه رمضان، ماه خداست و آن ماهى است كه خداوند در آن 
حسنات را مى افزاید و گناهان را پاك مى كند و آن ماه بركت است.
حضرت محمد)ص(

خدایا قرار بده روزه مرا در آن روزه داران واقعى و قیام و عبادتم در آن قیام شب زنده داران و بیدارم فرما در آن از خواب 
بى خبران و ببخش به من گناهم را در این روز اى معبود جهانیان و در گذر از من اى بخشنده گناهکاران.

مناسبتسخن بزرگان یک فنجان 
شعر

رمضان ماه پاکی جســم و جان است؛ اما روش های 
غلط خوردوخوراک در این ماه باعث می شود بسیاری افراد 
نه تنها به سالمت جسم دست نیابند، بلکه چند روزی از این 

ماه نگذشته دچار انواع مشکالت گوارشی شوند.
به گزارش صداوســیما به نقل از دفتــر طب ایرانی 
وزارت بهداشــت، طب ایرانی برای پیشــگیری از این 
معضالت راه حل ها و راهکار هایــی ارائه می دهد: اگر از 
هر نوع بیماری گوارشی رنج می برید حتما قبل از شروع 
ماه مبارک با یک پزشــک در مــورد امکان روزه گرفتن 
مشورت کنید. در برخی بیماری ها ازجمله زخم اثنی عشر 
 گرفتن روزه صحیح نیســت و منجر به تشــدید بیماری
 می شود. از مصرف غذا های مختلف و سفره های رنگین 
افطار و ســحر خودداری کنید. مواد غذایی مختلف ازنظر 
کیفیت و ویژگی ها باهم متفاوت هستند و درنتیجه هضم 
آن ها یکسان نخواهد بود. وقتی دو یا چند غذای مختلف 
باهم خورده شود، معده و دستگاه گوارش نمی تواند همه 
آن ها را به حد نهایی هضم کند و درنتیجه فســاد هضم 

رخ می دهد.
Á  به ساالد و مخلفات افطار نه بگویید 

ایــن مواد مخصوصا اگر با حجم زیاد در کنار افطار یا 
با وعده اصلی مصرف شود باعث عدم هضم، نفخ، ترش 
کردن یا درد شکم می شوند. حلیم و آش رشته در تابستان؛ 
هرگز. اصوال حلیم و آش رشــته و امثــال آن غذا های 
سنگینی محسوب می شوند و غذای تابستان نیستند. پس 

آن ها را از ســفره افطار تابستانی خط بزنید و در صورت 
تمایل زیاد، به مقدار کم قانع شوید.

Á  وعده افطار و شام را جدا کنید 
ازآنجایی که معده مدت طوالنی خالی بوده است، توان 
هضم حجم باالی مواد را ندارد، لذا توصیه می شــود در 
زمان افطار یک ماده غذایی میل شود و در صورت تمایل 

و نیاز حدود یک ساعت بعد شام میل شود.
Á  یک افطاری خوب 

پسته، بادام، فندق و بادام هندی از هرکدام ۵ عدد، شیر 
یک لیوان، خرما ۲ عدد، پودر نبات یک قاشق مرباخوری: 
پوســت خارجی و هســته خرما را جدا کنید، همراه پودر 
مغز های ذکرشده و نبات در شیر داغ بریزید. در زمان افطار 
ابتدا خرما را از شــیر خارج کرده و میل کنید و سرشیر و 
محتویات آن را باکمی نان برشته میل کرده و تا نیم ساعت 
چیزی نخورید. برخی غذا هــا را فراموش کنید؛ مصرف 
برخی غذا ها مانند ماکارونی، آش رشــته، ماهی، ساالد 
الویه، به ویژه در وعده سحر در این ماه عالوه بر احساس 
سنگینی، امکان افزایش تشنگی در طول روز را به دنبال 
دارد. همچنین مواد غذایی پر ادویه و نمک حرارت بدن را 
باالبرده و موجب تشدید تشنگی می شود. از مصرف آب و 
نوشیدنی با غذا خودداری کنید؛ این اصل همیشه صادق 
است، اما در ماه رمضان که معده در طول روز کمی ضعیف 
می شود نمود بیشتری دارد و به شدت باعث اختالل هضم، 

رفالکس، نفخ و... می شود.

Á  خوراکی هایی که برای گشــودن روزه 
مناسب نیست 

نوشیدن شیر به تنهایی، آب سرد، برخی میوه ها مثل 
هندوانه، هلو، خیار و خربزه برای گشــودن روزه مناسب 
نیست؛ زیرا باعث تولید مواد نامناسب در دستگاه گوارش 
می شــود. البته شیر گرم و شیرین شده با عسل یا شکر و 
یا به شکل معجون مانعی ندارد. آب بسیار سرد نیز در این 
هنگام باعث از بین رفتن حرارت ذاتی معده شده و آن را 
ضعیف می کند. بالفاصله بعد از سحری یا شام نخوابید؛ 
زیرا این کار باعث فشــار به دهانه معده و عدم قرارگیری 
غذا در انتهای معده برای هضم کامل می شود و لذا عواقبی 
مثل رفالکس، نفخ و سوءهاضمه را به دنبال خواهد داشت 
و از طرفی خواب نیز ناآرام و مختل خواهد بود، لذا حداقل 

نیم ساعت بعد از صرف این وعده ها نخوابید.
Á  از فعالیت بدنی بالفاصلــه پس از صرف 

سحری یا شام بپرهیزید 
حداقل تا یک ساعت پس از غذا هیچ فعالیت سنگینی 
ازجمله دویدن، شنا، طناب زدن مجاز نیست، اما قدم زدن 

آرام و کوتاه مفید است.
Á  برای کاهش احساس تشنگی و گرما از 

این نوشیدنی ها استفاده کنید 
عرق کاســنی، عرق شاطره، عرق کاهو، تخم خرفه، 
ماءالشــعیر طبی، فالوده هندوانه با سکنجبین میل کنید. 
البته افرادی که معده و کبد سرد دارند باید در مصرف این 

نوشیدنی ها احتیاط کنند.
 از یبوست جلوگیری کنید 

برای این کار به جای مصرف میوه های بســیار آبدار و 
خام که باعث درد شکم می شوند می توان خیسانده برگه 
هلو، زردآلو، انجیر و آلوی بخارا استفاده کرد. این خشکبار 
باید در آب جوش یا گالب داغ یک ســاعت خیسانده و 
سپس میل شود. بهتر است مصرف این ترکیب یک تا دو 

ساعت بعد از شام باشد.

توصیه های طب ایرانی به روزه داراِن ماه رمضان

رئیس اداره گردشگری سازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشــی شــهرداری اصفهــان، گفت: بر اســاس 
تفاهم نامه بین یزد و شــیراز و اصفهــان، بین آن ها 
تبادل اطالعات و تبلیغات گردشگری انجام می شود. 
برای نمونه بنرهای تبلیغاتی شهرهای یزد و شیراز در 
اصفهــان و متقاباًل بنرهای تبلیغی اصفهان در این دو 

شهر قرار می گیرد.
علیرضا مســاح در گفت وگو با ایمنا بابیان این که 
شــهرهای اصفهان، شــیراز و یزد، ســه شهر مهم 
گردشگری کشور هستند، اظهار کرد: تقریبًا می توان 
گفت هیچ گردشــگر خارجی نبوده که به ایران آمده 
باشد و به آن ها که طالیه داران حوزه گردشگری ایران 
محسوب می شوند، سفر نکرده باشد. البته این امر مربوط 
به پیش از شــیوع ویروس کرونا است. او افزود: تقریبًا 
سه سال و نیم است که در شهرداری کالن شهرهای 
ایران بخش گردشــگری به وجود آمده است. با توجه 
به این که شــهر در اختیار شهرداری قرار دارد اقدامات 
این ارگان به خوبی می تواند بر رونق گردشگری شهرها 
تأثیر بگــذارد و این مزیت منجر به عقد تفاهم نامه ای 
درزمینه گردشگری بین سه شــهر اصفهان، شیراز و 
یزد شــد. رئیس اداره گردشگری ســازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان، ادامه داد: این 
تفاهم نامه به مدت چهار ســال تنظیم شــده و پس از 

اتمام این زمان، می تــوان با ایجاد برخی اصالحات و 
توانمندی ها آن را تمدید کرد. مساح درباره ارتباطاتی 
که به واســطه ایــن تفاهم نامه بین اصفهان، شــیراز 
و یزد بــه وجود می آید، تصریح کرد: بر اســاس این 
تفاهم نامه، بین ســه شــهر مذکور تبادل اطالعات و 
تبلیغات گردشگری انجام می شود. برای نمونه بنرهای 
تبلیغاتی شــهرهای یزد و شیراز در اصفهان و متقاباًل 
بنرهای تبلیغی اصفهان در این دو شهر قرار می گیرد. 
رئیس اداره گردشگری سازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شــهرداری اصفهان، خاطرنشان کرد: پیش از 
دوران پاندمی کرونا و کمرنگ شدن گردشگری، بین 
این سه شــهر تبادل گروه های گردشگری نیز انجام 
می شد. از طرفی آخرین فعالیت مشترک این سه شهر 
چاپ نشریه ای به نام ماه ســفر« بود. در این نشریه، 
 آثار سه طالیه دار گردشگری ایران معرفی شده است. 
مســاح اضافه کــرد: اگر اجــرای ایــن تفاهم نامه با 
هماهنگی درســت و کامل بین سه شهر همراه باشد، 
تأثیر بسیاری بر رونق گردشگری می گذارد. شهرداری 
نه به عنوان مجری گردشگری، بلکه به عنوان تسهیلگر 
و کمک رســان به این صنعت می تواند نقش ایفا کند 
چراکه بیش از ســایر ارگان ها اختیارات دارد بنابراین 
با کمک آن گردشــگران بیشتری جذب شده و صنعت 

گردشگری روان تر و خاطره انگیزتر می شود.

محققان ســاختار تارهای عنکبوت را به یک قطعه 
موسیقی یک دقیقه ای ترجمه کرده اند.

بــه گزارش مهر به نقــل از دیلی میــل، محققان 
آمریکایی ســاختار تارعنکبوت را به موســیقی ترجمه 
کرده اند. به گفته آن ها این روشی برای برقراری ارتباط با 
 mIt عنکبوت ها است. برای این منظور محققان انستیتو
فرکانس های مختلفی از صوت هریک از رشته های تار 
را به نوت موســیقایی خاصی مرتبط و سپس آن ها را در 
الگوهای خاصی ترکیب کردند تا ملودی هایی بســازند. 
این قطعه موسیقی عجیب که حدود یک دقیقه است و 
شبیه موسیقی متن یک فیلم علمی تخیلی ترسناک است. 
در پژوهش مذکور از فناوری اســکن لیزری و ابزارهای 
فرآوری تصویر استفاده شد. مارکوس بوئلر محقق ارشد 
این پژوهش می گوید: تارهای عنکبوت منبع جدید الهام 
موسیقی هستند که با تجربیات انسانی تفاوت زیادی دارد. 
بوئلر و همکارانش ارتعاشــات ناشی از حرکات مختلف 
عنکبوت ها مانند تنیدن تار، ارتباط با یکدیگر یا ارســال 
سیگنال را ثبت کردند. هرچند فرکانس این اصوات برای 
گوش انسان مشابه بود، اما یک الگوریتم ماشین یادگیری 

آن ها را در دسته های مختلف فعالیت گروه بندی کرد.

اصفهــان امروز – فاطمه کاویانــی: دیدن روی 
ماهت را شــاکریم. روزهــا را گذراندیم تا بــه زیباترین 
و خاص ترین ماه از ســال رســیدیم. ماه میهمانی خدا. 
لباس هــای آلوده و کهنه و چرک را از تن بیرون کردیم و 
بهترین لباس هایمان را برای میهمانی ات به تن کرده ایم. 
معطر، چشم به راه آمدنت ایستاده ایم. صبح و شامت همه 
سرشــار از برکت اســت جا داشت به رســم این دیار، به 
شــوق دیدار روی ات برایت فرشی بگسترانیم و بهترین 
گل های جهان را بر ســرت بپاشیم. مهربان ترین ماه خدا 
با آمدنت امید بخشــش دوباره در ما جوانه زده است. تو با 
خود قرآن و شــب های بی بدیل قدر را برایمان به ارمغان 
 آورده ای بــا کدامین زبان می توانیم قــدردان برکت ات 
باشیم. سالم بر ماه استغفار، که دافع بال  و ماه زدودن زنگار 
گناهان از ســاحت دل وجان، سالم بر ماه بهار قرآن، که 
باران رحمتش بر همه باریدن می گیرد چراکه او  رحمان 
و رحیم اســت، سالم بر ماه رها و آزاد شدن از آتش دوزخ 
که: طبق فرموده رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم در 
ماه مبارک رمضان درهای بهشت باز و درهای جهنم بسته 
و شیاطین در حبس اند و زنجیرند. سالم بر لیلة القدر قلب 
رمضان و احیا و شــب های قدر که  ماه و شب های تعین 
سرنوشت و راه میانبر برای خوب و زود رسیدن است. آمدی 
و وجود خاکی ما را با ذات ملکوتی خود همراه کردی و در 
سحرگاهان هر بار معجزه زیستن را دوباره برایمان تداعی 
کردی. دست های خالی ما با اندکی توان برای استمداد از 
پروردگار جهانی رو به آسمان فضل و بخشش کشیده شده 
اســت. به یاد نام پربرکت موالیمان علی علیه السالم ماه 

میهمانی ات را پاگشا می کنیم.

روزهای اول بهار که ما ایرانی ها بنا به سنت کهن خود 
عید نوروز باســتانی را جشن می گیریم، روزهایی هست که 
جهان برای فرهنگ سازی حفاظت از منابع طبیعی، جشن 
می گیرند و به هر میزان که ما نسبت به محیط زیست خود 
بی توجه شــده ایم، کشورهای توســعه یافته برای حفظ آن 
فرهنگ سازی می کنند. علی خالویی، یکی از فعاالن حوزه 
منابع طبیعی است که در هر فرصت، مشارکت تشکل های 
مردمی را به ســمت حفظ و توسعه رویشگاه های بومی در 

منطقه کاشان جلب می کند.
ایــن فعال حــوزه محیط زیســت و منابــع طبیعی به 
ایسنا، گفت: بهار که می رسد مسئولیتمان برای حفظ منابع 
طبیعی بیشتر احساس می شــود و باید درست تر بیندیشم، 
درست تر راه برویم و با محیط اطرافمان بیشتر دوست  باشیم. 
او اظهار کرد: مردم باید توجه داشــته باشند که بهار، زمان 
زایش زمین و حیات وحش است پس نباید هنگام کوهنوردی 
و طبیعت گردی، به جانوران جدا مانده در طبیعت دست بزنند 
و حتی از سر دلسوزی آن ها را، با خود به شهر بیاورند. خالویی 
افزود: گاهی حتی یک نوازش ســاده می تواند موجب مرگ 
جوجه ها شود. بگذاریم حیات وحش، همچنان وحش بماند. 
حتی پخش موسیقی با صدای بلند می تواند منجر به مرگ 
جوجه پرندگانی شــود که در النه های اطراف تخم گذاری 
کرده انــد. این فعال حوزه محیط زیســت و منابع طبیعی با 
اشــاره به نام گذاری روزهای جهانی، تصریح کرد: فروردین 
ما ایرانیان، به تنهایی رسالت ســنگینی  از روزهای جهانی 
زیست محیطی را در خود نهفته دارد که روز جهانی جنگل 
و چوب، آب، هواشناسی، سوخت های فسیلی، ذخایر ژنتیکی  
و زیســتی و روز بین المللی قدردانی از گیاهان ازجمله آن ها 
است. او گفت: شعارهای ســاالنه برای هرکدام از روزهای 
جهانی، باهدف آگاهی بخشــی به مردم انتخاب می شود تا 
اهمیت آن در طول ســال برای همه فرهنگ سازی شود. 
مثاًل سوم فروردین روز جهانی هواشناسی به عنوان اقیانوس، 
اقلیم و آب وهوا اعالم شده اســت. خالویی افزود: به اعتقاد 
کارشناسان، به علت اهمیت اقیانوس ها که گستره آن ها، ۷۰ 
درصد مساحت زمین را فراگرفته است باید برای رسیدن به 
توسعه پایدار و آمایش سرزمین، مراقبت ویژه ای از اقیانوس ها 
داشته باشیم حتی اگر به اندازه نریختن زباله های پالستیکی 

در طبیعت باشد.
 او با اشاره به انتخاب شــعار روز جهانی جنگل، گفت: 
سازمان ملل متحد با نام گذاری یک سال با عنوان »بازسازی 
اکوسیستم های جنگلی راهی به سوی بازیابی حیات و رفاه« 
توجه ساکنان زمین را به اهمیت جنگل و حفظ آن ها در این 
کره خاکی جلب می کند. این فعال حوزه منابع طبیعی، افزود: 
درزمانی که جهان برای حفظ منابع طبیعی تالش می کند 
ما در شــروع سال جدید شاهد قطع ۲۰۰ پایه درختان راش 
۵۰۰ ساله در روستای انگتارود شهرستان نور و شهادت دو 
محیط بان در منطقه حفاظت شده »فیله خاصه« استان زنجان 
هستیم که برای حفظ انفال کشور از چنگ زیاده خواهان حتی 
جان خود را فدا می کنند. او با اشاره به روز جهانی آب، گفت: 
دومین روز فروردین روز جهانی آب بود و آیین های ویژه ای 
در جهان برگزار شــد درحالی که بارندگی ساالنه در کشور و 
دشت کاشــان ۵۰ درصد کاهش داشته و بخش کشاورزی 
و مرتع داری در این دشــت به شــدت به مخاطــره افتاده 

است. خالویی اظهار کرد: متأسفانه مراتع دچار خشک سالی 
اســت، پوشش گیاهان یک ساله به شــدت متأثر از کاهش 
بارندگی های بهاری، رشــد ناچیزی دارند و برخی نیز اصاًل 
سبز نشده اند و مرتع داران مجبور هستند تغذیه کمکی مانند 
خوراک و جو برای دام هایشان بخرند. او تصریح کرد: قیمت 
نهاده های دامی و هزینه های تولید با درآمد دامداران همسانی 
ندارد و حتی برخــی از مرتع داران تــوان مالی برای خرید 
ندارند و استمرار بی توجهی ما نسبت به حفظ رویشگاه های 
طبیعی در هنــگام تفریح، به مرتع و مرتــع داران صدمات 
سختی می زند. این فعال حوزه محیط زیست و منابع طبیعی 
تأکید کرد: بارش هایی که نعمت خداوند است، درزمانی که 
پوشش گیاهی را نابود می کنیم به سیالب تبدیل شده و برای 
مناطق مســکونی، صنعتی، بهداشتی و دانشگاهی کاشان 
 که در محل تمرکــز و خروج رودخانه چمرود، قرارگرفته اند 

مخاطره آمیز می شود. 
او بــا اشــاره به روز ۲۴ فروردین، روز ملــی قدردانی از 
گیاهان، گفت: بی مهری ما نسبت به گیاهان، حتی برداشت 
غیراصولی آن ها باعث نابودی رویشگاه های آن ها به طورکلی 
می شــود که ظلم به نسل بشــر اســت. او افزود: باید به 
گیاهان فرصت زندگی، تولیدمثل و تکثیر بدهیم. در شرایط 
خشک سالی سال جاری، روستانشینان و طبیعت گردها، الزم 
است توجه داشته باشند که چیدن گیاهان دارویی نباید باعث 
از بین رفتن خزانه آن ها شود. خالویی در مورد شیوه اصولی 
چیدن گیاهان در طبیعت، گفت: گیاهان، نباید از ریشه کنده 
شوند. نباید یکجا و در یک محل کوچک گیاه را چید، بلکه 
باید در فضای پراکنــده حرکت کرد تا گیاهان یک منطقه 
از بین نرود، درحالی که ما به این اصول ســاده هیچ توجهی 
نداریم. این فعال حوزه محیط زیست و منابع طبیعی، افزود: 
ریشــه گیاه در هیچ شرایطی نباید قطع شود. مثاًل ریواس، 
برگ آن باید برای خود گیاه باشد تا گیاه زنده بماند. خاصیت 
دارویی ریواس، در ساقه گل دهنده آن است که این خواص 

شــاید در برگ هم باشــد و نباید تمام گیاه را بچینم و آن 
را از بین ببریم. او تصریح کرد: برخی شــهروندان، آویشن 
و زرین گیاه را از ریشــه می چیننــد و آن را از بین می برند. 
رویشگاه بسیار ناچیزی در ارتفاع باالی ۲۵۰۰ متر شهرستان 
کاشان هست که زود چیدن، یکجا چیدن و یا از ریشه چیدن 
آن ها باعث شد تا این گیاهان به شدت از بین بروند و امروز 
گیاه چاهی کوهی نیز در معرض خطر نابودی است. خالویی 
تأکید کرد: تمام شــهروندان به ویژه کوهنوردان و چوپانان 
هنگام برداشت گونه های گیاهی دقت کنند که سال ها طول 
کشیده که این گیاهان جان بگیرند و برای حفاظت از خاک 
و نفوذ آب نقش آفرینی بســیاری دارند پس با سهل انگاری 
خود، یک موجود را از روی نقشــه طبیعت کاشــان حذف 
نکنیــم. او اظهار کرد: حفظ منابــع طبیعی نیازمند آموزش 
مستمر است. مثاًل گیاه »کاله میرحسن« یکی از گیاهانی 
است که ســاالنه حدود دو تا سه میلی متر رشد می کند، اما 
متأسفانه آن ها را چیده و روی دیوار آغل می گذارند تا امنیت 
گوسفندشان را تأمین کنند که اگر ارزش این گیاه را بدانند، 
قطعًا آن را نمی کنند، آتش نمی زنند و یا زیر پا نابود نمی کنند. 
این فعال زیست محیطی گفت: طبیعت محل تعارض انسان 
نیســت که اگر چنین تفکری داشته باشیم قطعًا شکست 
می خوریم. پس هنگام طبیعت گردی، از روی خودخواهی، 
هر جا که خواستیم آتش درست نکنیم، از جاده های خاکی 
موجود خارج نشویم، بوته ها را زیر چرخ خودروهایمان نابود 
نکنیــم و اجازه ندهیم کودکانمان آن ها را پایمال کنند. این  
موارد، آداب درست طبیعت گردی است. خالویی افزود: عمر 
کره زمین، حدود ۴.۵ میلیارد ســال است اگر با یک انسان 
۴۶ ســاله مقایسه کنیم، شــما ببینید در این فاصله کوتاه 
زندگی، چقدر گونه های جانوری و گیاهی را با دخالت های 
خود تخریب کرده ایم و با جنگل های شــمال و زاگرس که 
 ۸۰ درصد از آب شیرین کشورمان را تولید می کنند، چگونه

 برخورد کردیم؟!

تأثیر قرارداد میان سه طالیه دار 
گردشگری ایران

تارعنكبوت به موسیقی 
تبدیل شد

مشتاق دیدار تیشه به ریشه حیات خود نزنیم

رئیس دانشــگاه صنعتی امیرکبیر گفت: این دانشگاه 
مقام نخســت را در تعداد شرکت های دانش بنیان در میان 

دانشگاه های کشور کسب کرد.
به گــزارش دانشــگاه صنعتی امیرکبیر، ســید احمد 
معتمدی در افتتاحیــه صندوق پژوهــش و فناوری این 
دانشــگاه افزود: در دانشــگاه امیرکبیر موضوع توســعه 
شــرکت های دانش بنیــان موردتوجه اســت و اکنون به 
مقام نخســت در تعداد شــرکت های دانش بنیان در میان 

دانشگاه های کشور دست یافته ایم. او افزود: در حال حاضر 
۳۱۵ شــرکت دانش بنیان در دانشــگاه صنعتی امیرکبیر 
فعال هستند که همچنان نیز شــاهد تقاضا برای استقرار 
شرکت دانش بنیان در دانشــگاه هستیم. رئیس  دانشگاه 
صنعتی امیرکبیر به مدل های بســیار خــوب حمایتی از 
شــرکت های دانش بنیان در این دانشگاه صنعتی اشاره و 
تأکید کرد: با توجه به این حمایت ها شاهد رشد شرکت های 
دانش بنیان در دانشــگاه بوده ایم. معتمدی اظهار داشــت: 

در حال حاضر هشت دانشــکده  این دانشگاه دارای مرکز 
 نوآوری هستند که در سال جاری برنامه داریم بر تعداد این 

مراکز بیفزاییم.
Á  پارک علم و فناوری دانشــگاه صنعتی

امیرکبیر به زودی شروع به کار می کند
معاون پژوهشــی دانشــگاه صنعتی امیرکبیر هم در 
این مراســم گفت: فعالیت پــارک علم و فنــاوری این 
دانشــگاه به زودی آغاز می شود. حسین حسینی تودشکی 
افزود: دانشگاه صنعتی امیرکبیر از وزارت علوم درخواست 
کرد که مرکز نوآوری آن تبدیل به پارک علم و فناوری شود 
که این درخواست عملیاتی شده است. او یادآور شد: مجوز 
راه اندازی پارک علم و فناوری دانشــگاه صنعتی امیرکبیر 
اخذشــده و این موضوع در دستور کار جلسه آینده شورای 
گسترش وزارت علوم قرارگرفته است که مراحل نهایی طی 
شود. معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر اظهار داشت: 
همچنین با تالش های صورت گرفته توانستیم در بودجه 
ســال جاری ردیف اختصاصی برای پارک علم و فناوری 
دانشگاه تعیین کنیم. حسینی تودشکی  خاطرنشان کرد: با 
راه اندازی پارک علم و فناوری دانشــگاه صنعتی امیرکبیر 
 شــاهد تحول و رونق جدیدی در حوزه نوآوری و فناوری

 دانشگاه خواهیم بود.

 دانشگاه امیرکبیر مقام نخست فعالیت شرکت های
 دانش بنیان را کسب کرد

با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
۱۷ شــتاب دهنده در حوزه آب و انرژی شکل گرفت تا با 

کمک آن ها کسب وکار های این حوزه گسترش یابد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، ســتاد توسعه 
فناوری های آب و انرژی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری به دنبال توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری این 
صنعت در کشور اســت. بر همین اساس از شکل گیری 
شرکت ها، مراکز نوآوری و شــتاب دهنده های این حوزه 
حمایت می کند. این حمایت ها تاکنون منجر به شکل گیری 
بیش از ۱۷ شتاب دهنده آب و انرژی در کشور شده است. 
مراکزی که امکان رشــد ســریع و صحیح شرکت های 
استارتاپی را مهیا می کنند. ازآنجایی که تعداد قابل توجهی از 
صاحبان ایده ها و نوآوری ها از توانایی و قدرت مالی کافی 
و یا دانش و شبکه بازاریابی کافی برای توسعه کسب وکار 
خود برخوردار نیســتند، این شتاب دهنده ها، مجموعه ای 
کامل از خدمات موردنیاز برای رشــد یک کسب وکار نوپا 
را نظیر منابع مالی، انواع مشــاوره، فناوری ها و تجهیزات 
مختلف و همچنین فضایی را برای استقرار شرکت نوپا در 

یک بازه زمانی تقریبا کوتاه در اختیار استارتاپ های نوپا قرار 
می دهند. ســتاد توسعه فناوری های آب و انرژی معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز با توجه به اهمیت 
و نقش اثرگذار این شتاب دهنده ها تالش می کند تا تعداد 
این مراکز در حوزه آب و انرژی بیشتر شود و شرایط برای 
تقویت اســتارتاپ ها و شرکت های نوپا و تبدیل آن ها به 

شرکت هایی توانمند در بازار رقابت فراهم شود.

 حمایت از گسترش فناوری های 
حوزه آب و انرژی


