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پژمان جمشیدى 
هم کرونا 
گرفته بود؟

متفاوت ترین 22 بهمن اصفهان
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حمله گسترده ملخ به کشور 
از 2 هفته دیگر

پارك هاى خصوصى و 
خّیرساز ایجاد مى شود

تغییر وضعیت 7 شهر
 در استان اصفهان از آبى 

به زرد
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بودجه فرهنگى 
اداره  ارشاد 

اصفهان صفر است

پژمان جمشیدى پنج شنبه هفته پیش بى سر و صدا به بهشت 
زهرا رفت و بر سر مزار على انصاریان و مهرداد میناوند اشک 
ریخت. همان روزى که خبر رسید على انصاریان دچار ایست 
تنفسى شده، شایعه ابتالى پژمان جمشیدى به کرونا هم در 

محافل فوتبالى و میان دوستان نزدیک این هنرمند...

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمى اصفهان روز 
گذشته در نشســت خبرى با اصحاب رسانه، به 
اهمیت مســئله فرهنگ در کشــور اشاره کرد و 
گفت: مأموریت هایى بــراى وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمى تعریف شده است که باید بر مبناى 
آن فعالیت کنیم، بایستى ســازمان ها و ادارات 
وابسته به وزارت بر مبناى این ریل گذارى نظام 
مقدس اسالمى حرکت کنند و مبناى فعالیت آنها 

مأموریت هاى محوله باشد...
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خیز مالیم کرونا و هشدار به 88  استان   استان 
ممنوعیت ورود خودروهاى غیربومى به اصفهان

2

مسیرپیمایى خودرویى، موتورى و مجازى جایگزین راهپیمایى مرسوم سالروز پیروزى انقالب اسالمى است 

بازگشت عطاران به 
سریال سازى پس از 13 سال

آقا محرم در مورد کاپیتانى 
پیام با من صحبت کرد

هافبک تیم فوتبال سپاهان معتقد است تیمش مى توانسته گل هاى بیشترى 
در دربى اصفهان بزند و با اختالف بیشترى این مسابقه را ببرد.

جالل على محمدى هافبک تیم فوتبال سپاهان در مورد پیروزى 3 بر 1 تیمش 
مقابل ذوب آهن در دربى اصفهان در گفتگویى اظهار داشــت: بازى سخت و 

درگیرانه اى بود و فکر مى کنم برخالف شرایطى که ...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان: 
بعضى دستگاه ها 500 میلیارد تومان 

بودجه فرهنگى دارند اما؛

صادرات
 گیاهان دارویى 
اصفهان به اروپا

واکسیناسیون از این هفته  آغاز مى شود
2

با نگاهى به درخشش ستاره ایرانى در با نگاهى به درخشش ستاره ایرانى در 
آسمان چمپیونشیپآسمان چمپیونشیپ

  افزایش سرمایه شــرکت پاالیش نفت اصفهان از 
51هزار میلیارد ریال به 76 هزار  میلیارد ریال

در  جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت پاالیش 
نفت اصفهان (سهامی عام) در ســاعت 10:00 صبح روز  سه شنبه 
1399/07/15 افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 000ر51میلیارد ریال 
به مبلغ 000ر76 میلیارد ریال (معادل 49درصد) از محل سود انباشته 
و اندوخته طرح و توسعه و از طریق صدور سهام جدید مورد تصویب 

قرار گرفت.
  پروژه تصفیه گازوئیل شرکت پاالیش نفت اصفهان 
در حال انجام اســت و  ســال 1400 به بهره بردارى 

مى رسد
با پایان یافتن پروژه تصفیه گازوئیل، تمام 20 میلیون لیتر گازوئیل 

تولیدي شپنا، مطابق با استاندارد بین المللى یورو 5 خواهد شد.
 این طرح در حال نهائی شدن مراحل نصب و پیش راه اندازى است، 
هدف از اجراي آن را بهبــود فرآیندهاي عملیاتی و افزایش کیفیت 
ســوخت هاى تولیدي و حذف ترکیبات ســولفور از دیزل تولیدي 
و تصفیه گازوئیل اســت. با بهره بردارى رســمی از طرح، ترکیبات 
گوگردي محصول، از 10 هزار بــه 10PPM، کاهش مى یابد. این  
طرح با هزینه اى معادل 495 میلیون یــورو و 3191 میلیارد تومان 

احداث مى شود. 
  پروژه گوگردزدایی از ته مانــده برج هاى تقطیر در 

حال اجراست
 پروژه گوگردزدایــى از ته مانده برج هاى تقطیــر (RHU) از دیگر 
طرح هایى است که باهدف گوگردزدایى از ته مانده برج هاى تقطیر 
شرکت پاالیش نفت اصفهان در حال انجام است و انشا ا... در سال 
1403 به پایان مى رسد. پیش بینى هزینه انجام این پروژه حدود 600 

میلیون یورو است

  واحدهاى تقطیر و گاز مایع شماره 3 راه اندازى شده 
است

 در سال گذشــته باهدف کاهش تنگناهاى عملیاتی و کاهش بار 
ترافیکى خوراك نفت خام در واحدهاى تقطیر راه اندازى شد. هزینه 

این پروژه  40 میلیون یورو و 415 میلیارد تومان است.
  فعالیت شرکت در شرایط مطلوب  

آنچه براى شرکت پاالیش نفت اصفهان اهمیت دارد نداشتن حادثه 
در شرکت است که خوشبختانه در ســالهاي مدید  هیچ گونه حادثه 
ناتوان کننده اى نداشته ایم و این یکى از مزیت هاى بزرگ شرکت در 

این سالها ست.
  تولید حالل پنتان با خلوص باالي 99 درصد و عاري 

از هرگونه آالینده زیست محیطى 
براي نخستین بار شرکت پاالیش نفت اصفهان موفق به تولید حالل 
پنتان با خلوص باالي 99 درصد و با ظرفیت 1000 بشــکه در روز 
شده است. با تولید این محصول که به عنوان محصولی سبز شناخته 
مى شود، عالوه بر رفع نیازهاي کشور، امکان صادرات آن به خارج 
از کشور نیز وجود دارد.  پنتان تولیدي پاالیشگاه اصفهان  عاري از 
ترکیبات آروماتیکی، الفینی و گوگردي و  محصولی سبز و دوستدار 
محیط زیســت اســت. خلوص پنتان در این محصول بیش از 99 
درصدخواهد بود و نسبت نرمال پنتان به ایزو پنتان در این محصول 
مطابق با استانداردهاى روز دنیا است و با توجه به قابلیت هائی که در 
فرایند تولید این محصول وجود دارد، نسبت ترکیبات ایزو پنتان به 

نرمال پنتان متناسب با نیاز همه صنایع، قابل تنظیم است.
  تولید موفقیت آمیز دو محصول جدید زیست  محیطى 

در  شرکت پاالیش نفت اصفهان
(حالل++ AW - 406   و حالل نرمال هگزان)

دو طرح جدید تولید نرمال هگــزان و ++ AW - 406   با ظرفیت تولید 
1000 بشکه در روز در پاالیشگاه اصفهان به بهره برداري رسید. 

نرمال هگزان تولیدشده در پاالیشــگاه اصفهان عاري از هرگونه 
ترکیبات گوگردي و آروماتیکی اســت و به همیــن دلیل نیازي به 
فراورش و تصفیه هاى ثانویه ندارد. این محصول که یک محصول 
سبز و دوستدار محیط زیست محسوب مى شود، تأثیرات بسیار مثبتی 

در راستاي حفظ و نگاهداشت محیط زیست دارد. 
  اجراي پروژه خط انتقال 230 کیلوولت و پست فشار 

قوي  230/33 کیلوولت اختصاصى 
شرکت پاالیش نفت اصفهان به منظور تأمین برق واحدهاى عملیاتی 
پاالیشگاه به صورت پیوسته و پایدار باقابلیت اطمینان باال و ایمن از 
شبکه برق سراســر، اقدام به خریدMW 60  دیماند از شرکت برق 

منطقه اى اصفهان نموده است.
  پروژه ملى تصفیه پساب و استفاده صنعتى از فاضالب 

شهرى 

نخستین پروژه ملى زیســت محیطى تصفیه و اســتفاده صنعتى 
از فاضالب شــهرى در شــرکت پاالیش نفت اصفهان با رویکرد 
کاهش مصرف منابع آب شرب با ظرفیت 750 مترمکعب در ساعت 

راه اندازى شد.
در این پــروژه بر اســاس برنامه ریزى ها، انتقال و تصفیه پســاب 
شاهین شــهر با همکارى دو شرکت داخلى در ســه مرحله ساخت 
ایستگاه پمپاژ پساب در محل تصفیه خانه، احداث خط انتقال پساب 
به پاالیشگاه و ساخت تصفیه خانه در محل این شرکت انجام گرفته 
است، به طورى که 750 مترمکعب پساب شهرى در ساعت را تصفیه 
مى کند. این پروژه در مدت 24 ماه و با هزینــه بالغ بر 100 میلیارد 

تومان در محل شرکت پاالیش نفت اصفهان احداث شد.
  احداث  سکوهاى بارگیرى فرآورده هاى ویژه 

شرکت پاالیش نفت اصفهان به منظور بارگیرى فرآورده هاى ویژه 
خود، 18 سکوى بارگیرى باهدف بارگیرى محصوالتى همچون لوب 
کات، آیزوریسایکل، انواع حالل ها و وکیوم باتوم (ته مانده برج خأل) 
طراحى و در مساحت 1,5 هکتار با هزینه اى بالغ بر 60 میلیارد تومان 

احداث کرده است.
  احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز طبیعى طرح بهبود 

فرآیند و بهینه سازى  پاالیشگاه اصفهان
باهدف تأمین گاز طبیعی طرح بهبود فرآیند و بهینه سازى پاالیشگاه 
 Gas Reducing)اصفهان ، پروژه ایستگاه تقلیل فشار گاز طبیعی
Station) به صورت EPC احداث شــد. طرح ایستگاه تقلیل فشار 

گاز (Gas Reducing Station) با ظرفیت 300,000 اســتاندارد 
مترمکعب بر ساعت به همراه یک RUN(خط) با ظرفیت 150,000 

استاندارد مترمکعب به صورت یدکى است.
  صادرات حالل 402 شرکت پاالیش نفت اصفهان  

به خارج از کشور
محموله صادراتی «حالل 402 » از طریق  بورس انرژي،  به خارج از 
کشور صادر شد.  شرکت پاالیش نفت اصفهان به عنوان اولین شرکت 
پاالیشی محسوب می شــود که با واگذاري به بخش خصوصی، در 
دى ماه سال 1389 اقدام به عرضه محصوالت خود در بورس کاال 
کرد. در حال حاضر شــرکت پاالیش نفــت اصفهان محصوالت 
خود همچون وکیــوم باتوم،گوگرد و لــوب کات را در بورس کاال 
و آیزوریســایکل و انواع حالل هاي تولیدي را در بورس انرژي به 

فروش می رساند.
  نصب تجهیز اکونومایزر در کانال دو خروجی دیگ 

بخار شماره 2 شرکت پاالیش نفت اصفهان
تجهیز اکونامایزر (Economizer) به منظور اســتفاده بهینه از انرژي 
و افزایش راندمان دیگ بخارها در مســیر گازهاي داغ خروجی آن ها 
و قبل از دودکش نصب  شــد. درنتیجه انجام این کار بخشی از انرژي 

تلف شده حاصل از احتراق دیگ بخارها که از طریق دودکش به محیط 
اطراف وارد مى شــود، در تجهیز اکونومایزر با آب ورودي دیگ بخار 
تبادل حرارت مى کند. با این عمل دمــاي گاز خروجى از دیگ بخار 
کاهش یافته و هم زمان دماي آب ورودي به دیگ بخار افزایش مى یابد.

  عملیــات اجرایى خــط انتقال آبرســانى درچه به 
پاالیشگاه اصفهان آغاز شد

از ابتداي دى ماه ســال جاري، عملیات اجراى خــط انتقال آب از 
آب رسانى درچه به شرکت پاالیش نفت اصفهان شروع شد.   هدف از 

پروژه آب رسانى ایجاد 11 کیلومتر خط انتقال به منظور ایجاد پتانسیل 
ظرفیت انتقال آب به میزان 550 لیتر در ثانیه است.  هزینه پیش بینى 

پروژه  1000 میلیارد ریال اعالم شده است.
  تعویض کامل تیوب هاي قسمت تشعشع کوره واحد 

کاهش گرانروي شرکت پاالیش نفت اصفهان
 براي نخســتین بار در صنعت پاالیش نفت، کارشناســان شرکت 
پاالیش نفت اصفهان موفق شــدند تیوب هاى کوره واحد کاهش 
گرانروي شماره 2 را که برخالف ســایر کوره ها داراي 100 درصد 
اتصاالت خاص (Expand) است، با صرف 52 هزار نفر ساعت و در 

کوتاه ترین زمان ممکن به طور کامل تعویض نمایند.
  اجراي مسئولیت هاى اجتماعی در شرکت 

 مسئولیت هاى اجتماعی شرکت پاالیش نفت اصفهان با مأموریت 
سازمان گره خورده و درهم آمیخته است. پاالیشگاه اصفهان به عنوان 
یکی از بزرگ ترین و اســتراتژیک ترین صنایع کشور، وظیفه دارد 
به عنوان یک مسئولیت اجتماعی، سوخت مورد نیاز جامعه و مردم را 

باکیفیت هاى استاندارد تهیه نماید.
   استخدام بیش از 400 نفر در شرکت پاالیش نفت 

اصفهان 
این  شرکت در سال جاري  از طریق چاپ  اطالعیه در روزنامه ها و 
درج در سایت طی گذراندن مرحله آزمون کتبی  و مصاحبه  مبادرت 
به اســتخدام بیش از 400 نفر نموده اســت. این افــراد در  بخش 

مهندسی، تعمیرات  و آتش نشانى جذب شده اند.
به غیراز این شرکت پاالیش نفت اصفهان، همواره خود را در مقابل 
مصائب و مشکالت اجتماعی مردم مســئول مى داند و در راستاي 
همین مسئولیت هاى خطیر اجتماعی و مدنی اقدامات زیادي انجام 

داده است که از آن جمله مى توان به موارد زیر اشاره کرد: 
پیوستن به کاروان همدلى و  مواسات و  اهداء  1500 دستگاه تبلت 
به دانش آموزان نیازمند تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) 
اســتان اصفهان، کمک هاى  مالی به بهســازي میدان استقالل 
اصفهان، به اداره بهزیستی اســتان، کمک 300 میلیونی به آزادي 
زندانیان جرائم غیر عمد آزادي زندانیان (اصفهان)، کمک  میلیاردي 
به ســیل زدگان ایام نوروز سال هاى گذشــته، کمک میلیاردي  به 
زلزله زدگان کرمانشاه و بازسازى دو باب مدرسه در مناطق زلزله زده 
کرمانشــاه، کمک به تکمیل پروژه کلینیک فرهنگیــان (پایگاه 
سالمت) شاهین شهر، کمک به پروژه هاى عمرانی استان اصفهان 
(خمینى شهر) و...، مشــارکت در پروژه هاى شاهین شهر اصفهان 
(تکمیل ورزشگاه) و...  از سال گذشته نیز با توجه به شیوع ویروس 
کرونا این شرکت فعالیت هاى زیر را انجام داده و مى دهد: - کمک 
مالی 9 میلیارد تومانی به  شهرداري و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
- تولید و توزیع بیش از 300 هــزار لیتر ماده ضدعفونى کننده براي 

سازمان ها وادارات متقاضی اصفهان و...

شرکت پاالیش نفت اصفهان،  پیشرو در تنوع تولید  و اجراي مسئولیت هاي اجتماعی 

فعالیت هاي شرکت پاالیش نفت اصفهان در یکسال اخیر

4

لل ز13 زىپس ل زری زىپس ل 3ری

برگ برنده شبکه نمایش خانگى در 1400

صدا به بهشت 
یناونداشک 
ن دچار ایست 
کرونا هم در 

مند...
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هافبک
در دربى
جاللع
مقابلذ
درگیران
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«سامان» سر و سامان «سامان» سر و سامان 
یافت تا باد چنین بادایافت تا باد چنین بادا
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مدیرکل دفتر مبارزه با آفات عمومى و همگانى سازمان 
حفظ نباتات کشــور از ورود دســته گســترده اى ملخ 

صحرایى به کشور از هفته هاى آینده خبرداد.
ســعید معین گفت: در آبان ماه یک دسته کوچک ملخ 
صحرایى از پاکستان وارد کشــور و شهرستان بشاگرد 
اســتان هرمزگان شد. در آذرماه هم دســته اى دیگر از 
سمت کویت وارد استان هاى خوزستان و بوشهر شد و 
قرار بود ریزش گسترده ملخ صحرایى به کشور از ابتداى 
بهمن صورت گیرد ولى این حمله براساس فاکتورهایى 
چون دما و جهت وزش باد احتماًال در اواخر بهمن و اوایل 
اسفند است، زیرا جهت باد تا کنون به سمت ایران نبوده 

است ولى تا تیرماه از سمت شبه جزیره عربستان جهت 
باد به سمت ایران خواهد بود.

وى اضافه کرد: دسته هاى ملخ صحرایى از شرق آفریقا 
یعنى سواحل سودان، جیبوتى، اتیوپى، اریتره و سومالى 
وارد شبه جزیره عربستان مى شــوند و با مناسب شدن 
شرایط به  شمال عربستان حرکت مى کنند. پس از آن 

وارد جنوب ایران مى شود.
معین تصریح کرد: حمله اصلى از دو تا ســه هفته دیگر 
آغاز مى شود و استان هاى خوزستان، هرمزگان، بوشهر، 
سیستان و بلوچســتان، کرمان و جنوب فارس را درگیر 

خواهند کرد.

رئیس جمهورى گفت: کادر درمان، سالمندان و افراد داراى 
بیمارى هاى زمینه اى، در اولویت دریافت واکسن هستند.

حجت االسالم والمسلمین حســن روحانى روز شنبه در 
نشســت ســتاد ملى مقابله با کرونا اضافه کرد: جمعیت 
بشر 7/8 میلیارد اســت و اگر بخواهیم هشت میلیارد نفر 
را واکسن بزنیم، باید هشت میلیارد واکسن بسازیم که به 
زودى انجام نمى شود. رئیس قوه مجریه خاطرنشان کرد: 
ما در ایران 84 میلیون نفر جمعیت داریم و باید عدد قابل 
مالحظه اى واکسن تولید کنیم. تولید واکسن در اولویت 
ماست. اگر شرایط هم در دسترس باشد، امکانات تزریق 
واکسن کار آسانى نیســت و پنج شش ماه زمان مى برد تا 

افراد واکسینه شوند.
روحانى اضافه کــرد: این هفته یعنى هفتــه دهه مبارکه 
فجر و هفته جشن ملى کشور، قبل از 22 بهمن براساس 
اولویت هایى که وزارت بهداشت و درمان مشخص مى کند، 

واکسیناسیون آغاز مى شود.
وى اظهار کرد: حتى اگر همه واکسن ها آماده و تزریق شود 
به دلیل اینکه خود واکسیناسیون یک زمان شش ماهه نیاز 
دارد و از سویى اثر آن واکسن ها 100 درصد نیست و در دو 
مرحله باید این کار انجام شــود، بنابراین ما باید تا یکسال 
آینده خودمــان را آماده کنیم براى اینکــه  پروتکل هاى 

بهداشتى را همچنان مراعات کنیم.

حمله گسترده ملخ به کشور 
از 2 هفته دیگر

واکسیناسیون 
از این هفته  آغاز مى شود

زمان واریز یارانه 
  بهار| بر اســاس اطالعیه ســازمان 
هدفمندسازى یارانه ها، «یکصد و بیستمین» 
مرحلــه یارانه نقــدى مربوط بــه بهمن ماه 
ساعت 24 روز دوشنبه 20 بهمن ماه به حساب 
سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت خواهد 
بود. همچنین این ماه هشتمین قسط از اقساط 
تسهیالت قرض الحســنه یک میلیون تومانى 

کسر خواهد شد.

واردات 2/5میلیون دالرى 
موس

براســاس آمار واردات گمرك    میزان|
در 9 ماهه ابتدایى ســال 1399 بیش از 92 ُتن 
موشواره (mouse) از کشور هاى مختلف جهان 
وارد ایران شده و دو میلیون و 518 هزار و 692 
دالر ارز از کشور خارج شــد. بررسى ها حاکى 
از آن است که موشــواره از کشور هاى چین و 

امارات وارد ایران شده است.

«شناى پروانه» لو رفت
  باشگاه خبرنگاران جوان| سناریوى 
قاچاق فیلم هاى سینمایى ادامه دارد و این دفعه 
نوبت به «شناى پروانه» رســید. این فیلم در 
سى وهشتمین جشــنواره ملى فیلم فجر برنده 
جوایز متعددى شد. اینکه چطور این فیلم قاچاق 
شده سئوال همیشگى است که در نهایت جواب 

درست و سرراستى براى آن پیدا نمى شود! 

چند راننده 
کرونا گرفته اند؟

مدیرعامــل اتحادیــه    عصــر ایران|
تاکسیرانى هاى شهرى کشــور گفت: تا کنون 
1383 نفر از رانندگان تاکسى به ویروس کرونا 
مبتال شــده اند و از این تعداد متأسفانه 152 نفر 
فوت کرده اند. مرتضى ضامنى افزود: رانندگان 
تاکسى در صورتى که از ماسک استفاده نکنند، 

با آنها برخورد خواهد شد.

عجیب ترین ادمین ها
  دیده بان ایران| جانشــین معــاون 
دادستان عمومى و انقالب مشهد بیان کرد: در 
پرونده اى یک شاطر نانوایى ادمین یک کانال 
سرمایه گذارى و بورسى شــده بود، در پرونده 
دیگرى یک پسر 12 ســاله ادمین یک کانال 
10 هزار نفرى شــده و با ارائه  سیگنال مردم را 
به سمت سرمایه گذارى در بورس سوق مى داد.

قاچاق پول ایران؟!
  رکنا| دو خارجى که قصد خارج کردن 
پول هاى ایرانى را داشتند در مرز تایباد دستگیر 
شــدند. پس از انتقال دو تبعه مشکوك کشور 
افغانستان و بررسى لوازم و کیف هاى مسافرتى 
آنهــا 580 میلیون ریال وجــه رایج جمهورى 
اسالمى ایران کشف شــد. متهمان که قصد 
داشتند این اسکناس ها را از کشور خارج کنند 
آنها را به طرز ماهرانــه اى در میان لوازم خود 

جاسازى کرده بودند. 

صادقى کنسرت نمى گذارد
رضا صادقى از اجراى کنسرت    ایلنا|
در جزیره کیش امتناع کرد. این درحالى است 
که برخى ازخوانندگان پاپ مشــغول برگزارى 
کنسرت در جزیره کیش هستند. رضا صادقى 
با انتشار متنى در اینباره نوشته است: در شرایط 
این روزهاى کرونا و از دست دادن هموطنان و 
دوستان عزیزم ترجیح مى دهم سالمتى اعضاى 
بند و هواداران برایم در اولویت باشــد. و براى 
همدردى با خانواده هاى داغدار کشور، امسال 

هیچ اجراى صحنه اى نداشته باشم.

شائبه  ترور احمدى نژاد!
  برترین ها| کانال دولت بهار که دائمًا تالش 
دارد جلوه  خاصى به اخبار مربوط به احمدى نژاد بدهد، 
این بار ادعاى عجیبى را مطرح کرده است. این کانال 
تلگرامى هواداران رئیس دولت هاى نهم و دهم نوشت: 
هشدار امنیتى، برخى معتقدند اخبار انفجارها در نارمک 
که برخى رسانه ها بابزرگنمایى منتشر کردند، زمینه 
چینى براى عادى جلوه دادن سوء قصد به فرزند ملت، 

دکتر محمود احمدى نژاد است.

انقالب مقابل عقب ماندگى 
حجت االســالم و المســلمین    برترین ها|
سیدحسن خمینى در اختتامیه اولین جشنواره فرهنگى 
هنرى «دختران امروز» گفت: انقالب اســالمى در 
مقابل سد عقب ماندگى ایستاد، تا جایى که حتى قبل 
از انقالب «بلندگو» در روزگارى تحریم بود و «دوش 
حمام» بخاطر جایگزین شدن با خزینه، فریادها بلند 

کرد!

قالیباف به مسکو مى رود
  ایسنا| یک عضو کمیسیون اقتصادى مجلس 
گفت که قالیباف روز یک شــنبه ( امروز)در سفرى سه 
روزه به روسیه خواهد رفت. مجتبى  توانگر  افزود: رئیس 
مجلس در این سفر با «والدیمیر پوتین»، رئیس جمهور 
روسیه و «ویچیسالو والودین»، رئیس دوماى دولتى 
روسیه، رئیس شــوراى عالى امنیت ملى روسیه دیدار 
خواهد داشت. توانگر با تأکید بر اینکه ابعاد اصلى سفر 
قالیباف به روسیه، اقتصادى است، گفت: در دیدار با پوتین، 
مواضع صریح نظام درخصوص برجام، تعامالت اقتصادى 
با روسیه، فروش نفت و.. ابراز و پیامى نیز به رئیس جمهور 

روسیه تقدیم خواهد شد.

پل ها را خراب نکنید
  روزنامه همشهرى| محمــد جــواد 
ظریف، وزیر خارجه ایران اظهار داشــت: در قطعنامه 
2231 آمده که اگر تحریم هاى شوراى امنیت برگردد، 
ایران هم اقداماتى را مى کنــد که در هیچ قطعنامه اى 
چنین چیزى سابقه ندارد. دوستان ما که دوست دارند ما 
را به نخواندن برجام و 2231متهم  کنند، بروند نگاه کنند. 
براى خودشان هم خوب است؛ چون برخى دوستان از 
االن شروع کرده اند و دوســت دارند دور بعد دولت در 
اختیارشان باشد و مذاکره کننده باشند. نوش جانشان، ما 
مشکلى نداریم، اما اقًال بدانند درباره چه چیزى مذاکره 
مى کنند. بدانند داشته هاى ما چیست و بدانند دست ما 
چقدر پر اســت. این برجام و توافق ها مال همه کشور 
اســت. آنها هم روزى مى خواهند از آن استفاده کنند. 
پس پل هاى پشت سرشان را خراب نکنند. بعد ها به این 

پل ها احتیاج دارند.

یارانه به نرخ احمدى نژاد
  خبر فورى| محمــود احمــدى نــژاد، 
رئیس جمهور پیشین ایران در مورد مبلغ یارانه پرداختى 
به مردم گفت: آن زمانى که ما 45 هزار و 500 تومان 
را دادیم، نزدیک بیــش از 40 دالر بود. االن هم باید 
همان را به مردم بدهیم. یعنى با قیمت هاى امروز،2/5 

میلیون تومان در ماه به هر ایرانى مى رسید.

ایرانى ها 
از انگلیس بر مى گردند

  فارس| مدیــرکل روابط عمومــى ایران ایر 
گفت: روز 23 بهمن ایرباس ایــران ایر به لندن پرواز 
مى کند تا بعد از ظهر همان روز تعدادى مسافر ایرانى را 
از لندن به تهران منتقل کند، مسافران باید تست منفى 
کرونا داشته باشند و یک هفته هم با هزینه شخصى 
در هتل فرودگاه امام(ره) قرنطینه شوند و پس از یک 
هفته تست کرونا از آنها انجام مى شود که اگر منفى بود، 
مى توانند از هتل خارج شوند. حسین جهانى اظهار کرد: 
مسافران باالى هشت سال در فرودگاه لندن باید حتمًا 
براى سوار شــدن به پرواز ایران ایر تست منفى کرونا 

داشته باشند. 

خبرخوان

آرمان کیانى

همزمان با ممنوعیت ورود خودروهاى غیربومى به چندین 
شهر از جمله اصفهان، سخنگوى ستاد ملى مقابله با کرونا 
ضمن هشدار نسبت به خیز مالیم کرونا در برخى استان ها، 

از دو برابر شدن شهرهاى نارنجى در کشور خبر داد.
علیرضا رییسى روز گذشــته در حاشیه پنجاه و ششمین 
جلســه ســتاد ملى مقابله با کرونا که با حضور رئیس 
جمهور و دیگر اعضا برگزار شد، درباره آخرین وضعیت 
کشورگفت: خوشبختانه هنوز شهر قرمز نداریم، اما تعداد 
شهرهاى نارنجى از 18 به 36 رسیده و دوبرابر شده که 
این یک هشدار است. شهرهاى زرد از 130 به 178 رسیده 
و شهرهاى آبى از 306  به 234 شهر کاهش یافته است.

وى افزود: بنابراین نشــان مى دهد که خیزى از بیمارى 
در برخى اســتان ها گرچه به صورت مالیم، شروع شده 
و چون در ابتداى راه هســتیم مى توانیم جلو خیز شدید 

بیمارى را بگیریم.
رییسى گفت: به استان هاى هرمزگان، خوزستان، یزد، 
استان هاى شمالى گیالن، مازندران و گلستان، آذربایجان 
غربى و لرستان هشدار مى دهیم که باید به دقت مراقب 
و مواظب باشیم. هفته گذشته فقط در دو استان مازندران 
و گیالن شهر نارنجى داشتیم اما اکنون پراکندگى این 
36 شهر نارنجى در شهرهاى مختلفى اعم از آذربایجان 
شرقى، اصفهان، خراسان شــمالى، سمنان، کرمانشاه، 
گیالن، مازندران، گلســتان، هرمزگان، همدان، یزد و... 
نشان مى دهد برخى شهرها که در این استان ها زرد بودند 
با توجه به افزایش موارد ابتال، تغییر رنگ داده و یک درجه 

باالتر رفتند و وارد شهرهاى نارنجى شده اند.
در همین حال رئیس مرکــز اطالعات و کنترل ترافیک 

پلیس راهور از ممنوعیت ورود پــالك هاى غیربومى 
به سه استان و هفت شهر کشــور از روز شنبه خبر داد. 
سرهنگ احمد شیرانى با اشاره به اجراى این طرح اظهار 
کرد: برابر مصوبات ستاد ملى مقابله با کرونا از روز شنبه 

ورود خودروها با پالك غیر بومى به استان هاى گیالن، 
مازندران و گلستان و همچنین شهرهاى مشهد، اصفهان، 
شیراز، بندرعباس، بوشــهر، جزیره قشم و کیش ممنوع 

است. 

رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیــک پلیس راهور 
خاطرنشان کرد: محدودیت تردد شــبانه نیز از ساعت 
21 تا 3 بامداد در شــهرهاى قرمز، نارنجــى، زرد و آبى 

اجرا مى شود.

ممنوعیت ورود خودروهاى غیربومى به اصفهان

خیز مالیم کرونا و هشدار به 8 استان 

برنامه «دســتخط» این بار با حضور امیر سرتیپ عزیز 
نصیرزاده، فرمانده نیروى هوایى ارتش جمهورى اسالمى 
از صدا وســیما پخش شــد. امیر نصیرزاده در بخشى از 
سئوال و جواب هاى این برنامه به شبى در سال گذشته 

اشاره مى کند که تا مرز جنگ با آمریکا پیش رفتیم.
گفته بودید در شــب شهادت سردار 
سلیمانى ما تا لحظه جنگ پیش رفتیم.

آن شب تقریبًا آماده یک جنگ واقعى بودیم.
بعد از شهادت؟

بله. آن شــبى که پایگاه عین االسد توسط برادران سپاه 
زده شد.

پس یک هفته بعد از شهادت بود.
بله. اینکه بیان مى کنم شب شهادت منظور همان شب 
است که به درگیرى نزدیک شدیم. در منطقه خلیج فارس 
تعدادى از هواپیماهاى دشمن را داشــتیم. پایگاه هاى 
جنوب کشــور آماده بودند. چند فروند هواپیما بلند شدند 

و در هوا بودند که اگر تعرضى باشــد، مقابله کنند. کامًال 
شــرایط جنگى براى خودمان ایجاد کردیم. چون منتظر 
بودیم دشمن پاســخ بدهد که اگر پاســخ مى داد آماده 

پاسخگویى بودیم.
آنها هواپیماهایشان را بلند کردند.

هواپیماها بلند شــدند ولى در منطقه ما نبود. در خارج از 
مرز ما بود و ما هم در منطقه خودمان پرواز مى کردیم.

خیلى ســئوال مى کنند که مــا واقعاً 
قدرت تقابل داریم؟

در درگیرى هوایى، خلبانان ما آن شــب از من مأموریت 
مى خواستند. از این موضوع ناراحت بودند و مى خواستند 
یک کارى انجام دهند. در درگیرى ما به ِعده و ُعده نگاه 
نمى کنیم. ما طرح هایــى داریم که ابتکارى اســت و 

مى توانیم به دشمن ضربه کارى بزنیم.
مختص خود ماست؟

بله.

واکنش تند مشاور وزیر بهداشت به اظهارات افخمى   شبى که جنگ نزدیک بود

بى قرارى دختر شهید زرین حین اکران «تک تیرانداز»

دودکردن اسپند براى موز الکچرى!

کرونایى شدن فیلمبردار 
ویژه برنامه دربى؟ 

تعطیلى حرم امام رضا(ع) و نمازهاى جمعه به روایت 
تولیت آستان قدس

رعایت نکردن پروتکل هاى بهداشتى از سوى بهروز افخمى 
در کاخ سى ونهمین جشنواره ملى فیلم فجر که برخوردى 
هم با آن نشده، با سکوت ستاد ملى کرونا مواجه شده است.

در روزهاى گذشته پخش ویدیوى گفتگویى از این کارگردان 
سینما که در آن به صراحت ماسک زدن و محدودیت هاى 
کرونایى را رد مى کند، مورد توجه فراوانى قرار گرفته است. 
صحبت هاى وى در این گفتگو که در کاخ ســى ونهمین 
جشــنواره ملى فیلم فجر ضبط شــده، انتقادات فراوانى را 
برانگیخته است. این کارگردان سینما در گفتگویى دیگرى 
هم اعالم کرده پس از ورود به کاخ جشنواره، ماسک خود 
را درمى آورده اســت؛ با این حال مشــخص نیست چرا در 
مدت زمان حضور افخمى در برج میالد، وى با تذکر عوامل 

اجرایى جشنواره مواجه نشده است. 
در همین حال علیرضا وهاب زاده، مشاور وزیر بهداشت در 
اینســتاگرام خود به اظهارات عجیب بهروز افخمى درباره 

کرونا پاسخ داد. وى در این باره نوشت: 
«یک میلیون نفر در دنیا بر اثر کرونا فوت کردند اما این آدم 
بعد از یکســال مى گوید این توطئه بوده. هم ماسک زدن 
اشتباه است و هم بســتن مدارس و... البته مشکل ایشان 
جاى دیگرى اســت. افخمى ناراحت تعطیل شدن کاسبى 
خودش است نه جان مردم. االن هم مجدد مى گوید مدارس 
و دانشگاه ها را بازکنید! نه اینکه دغدغه علم و دانش داشته 
باشد... قبًال هم نامه اى بلند به وزیر بهداشت نوشته بودند 
که چرا شلوغ مى کنید! مدافعان ســالمت را بزرگ نکنید! 
مگر چند نفر از کادر درمان بر اثر کرونا فوت کرده اند که این 
همه سر و صدا مى کنند! آقاى افخمى، مرد باش! یک روز 
یک شیفت بیا بیمارستان کنار همین پزشکان و پرستاران 
کرونایى کنار بیمــاران باش. بیا یــک روز به هموطنانت 
خدمت کن. مگر نمى گویى کرونا دروغ اســت؟ این گوى 

این میدان...»

در سومین روز از یازدهمین جشنواره فیلم فجر اصفهان، 
فیلم ســینمایى «تک تیرانداز» با حضور خانواده شهید، 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان، نماینده 
مردم خمینى شهر در مجلس شوراى اسالمى و جمعى 
از اهالى هنر و رسانه در پردیس ســینمایى سیتى سنتر 

اکران شد.
فیلم سینمایى «تک تیرانداز»  به کارگردانى على غفارى، 

روایتگر تک تیرانداز ایرانى است که کابوسى مرگبار براى 
افسران و فرماندهان ارتش بعث شده بود. کامبیز دیرباز 
با گویش اصفهانى نقش شــهید عبدالرسول زرین، تک 

تیرانداز ایرانى را بازى مى کند. 
دختر شهید زرین، در لحظات پایانى فیلم و لحظه شهادت 
پدرش، بى قرارى کــرد و واکنش او منجــر به حضور 

اورژانس شد.

همزمان با افزایش قیمت موز تا کیلویى حدود 60 هزار 
تومان، ویدیویى در شبکه هاى اجتماعى منتشر شده که 
در آن یک شــهروند در یک اقدام کنایه آمیز براى موز 

الکچرى اسپند دود کرده است!
در همین حال قیمت خیار به دلیــل کاهش عرضه از 
ســوى مراکز تولید، به کیلویى 20 هزار تومان افزایش 

یافت. 

فعاالن بخش خصوصى درباره دالیل افزایش قیمت 
خیار به کیلویى 20 هزار تومان در بازار مى گویند کمبود 
عرضه و افزایش قیمت خیــار در چنین فصلى طبیعى 
است اما امسال فراتر از حد معمول قیمت این محصول 
گران شده اســت. به گفته این فعاالن، شنیده مى شود 
یکى از دالیل اصلى افزایش قیمت خیار، کاهش عرضه 

آن است.

فیلمبردار ویژه برنامه دربى با حضور على انصاریان و میناوند 
هم در حال حاضر به علت کرونا به کما رفته است.

این در حالى اســت که تهیه کننــده ایــن برنامه مدعى 
اســت او اصًال به کرونا مبتال نشــده اســت! ویژه برنامه 
دربــى بــه مناســبت بــازى پرســپولیس و اســتقالل 

برگزار شــد و علــى انصاریان و مهــرداد میناونــد در این 
ویژه برنامه حضور داشتند که به کرونا مبتال شده و در کمتر 
از 14 روز فوت کردند. خبر ها حاکى از آن است  که فیلمبردار 

ویژه برنامه دربى نیز به دلیل عفونت ریه به کما رفته است.
 چه کسى کرونا داشــته و به دیگرى منتقل کرده مشخص 

نشده است اما داماد انصاریان اظهار کرد که  على انصاریان در 
بیمارستان گفته بود مهرداد میناوند وقتى به ویژه برنامه دربى 
آمد داراى عالئم کرونا بوده اســت.  ویژه برنامه دربى بدون 
رعایت پروتکل هاى بهداشتى و  فاصله گذارى اجتماعى با 

حضور مهرداد میناوند و على انصاریان اجرا شد.

تولیت آستان قدس رضوى طى سخنانى درباره تصمیم 
تعطیلى حرم مطهــر امام رضا (ع) ابراز کرد: بر اســاس 
اسناد تعطیلى حرم امام رضا (ع) در هیچ دوره اى و حتى 
در حوادث بزرگ تاریخى ســابقه نداشته است، اما براى 
حفظ ســالمت مردم مجبور به انجام این تصمیم دشوار 
شــدیم؛ در ایام تعطیلى حرم مطهر بســیار تحت فشار 
بودیم، اگرچه اکثریت مردم با شناخت صحیح همراهى 
بسیار خوب و قابل تقدیرى داشتند، اما عده اى نیز از طرق 
مختلف مانند فضاى مجازى، نامه و یا حضورى انتقادات 
و گالیه هاى شدیدى نســبت به بنده داشتند و هنوز هم 
على رغم بازگشایى بسیارى از فضا هاى حرم مطهر این 

گالیه ها ادامه دارد.
حجت االسالم والمســلمین احمد مــروى اضافه کرد: 
هنگامى که بحث تعطیلى حرم هاى مطهر مطرح شــد، 
با آیت ا... ســعیدى تولیت حرم مطهر حضرت معصومه 
(س) تماس گرفتم و از ایشان خواستم نظر آیت ا... صافى 

گلپایگانى، آیت ا... مکارم شیرازى و آیت ا... نورى همدانى 
را در خصوص تعطیلى حرم هاى مطهر براى پیشگیرى 
از شــیوع ویروس کرونا اخذ کنند که هر سه این مراجع 
بزرگوار نظرشان اجراى تصمیم ستاد ملى کرونا مبنى بر 

تعطیلى موقت حرم ها بود.
تولیت آســتان قدس رضوى همچنین با اشاره به اقدام 
بى ســابقه تعطیلى نماز جمعه هاى کشور، تصریح کرد: 
براى نخســتین بار در تاریخ جمهورى اســالمى و طى 
اقدامى بى سابقه نماز جمعه هاى کشور براى پیشگیرى از 
ویروس کرونا تعطیل شد؛ درحالى که تاکنون هیچ مانعى 
حتى جنگ و انفجار بمب در میان خطبه هاى نماز جمعه 
سال 63 که به امامت رهبر معظم انقالب اقامه مى شد، 
نتوانسته بود برگزارى نماز جمعه ها را تعطیل کند؛ با این 
حال، وقتى ســتاد ملى کرونا تصمیم لغو نماز جمعه ها را 
گرفت همه احترام گذاشتند و این مراسم عبادى برگزار 

نشد که کار بسیار بزرگى بود.
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لزوم توجه به صادرات 
محصوالت گلخانه اى 

استاندار اصفهان گفت: باید اقدامات قابل توجهى براى 
صادرات محصوالت گلخانه اى صورت گیرد و مسئوالن 
و سرمایه گذاران مربوط براى تحقق این مهم از طریق 
کارگوترمینال اصفهان اقـدام کنند. عبـاس رضایى در 
آیین بهره بردارى از پروژه هاى کشـاورزى شهرسـتان 
گلپایـگان با تاکیـد بر ضـرورت توجـه بـه ارزاق مردم، 
افزود: باید براى بازاریابى محصوالت گلخانه اى برنامه 
ریزى جدى صورت بگیرد. وى با بیان اینکه باید به فکر 
خالقیـت و نـوآورى در زمینـه محصـوالت گلخانه اى 
باشیم، خاطرنشـان  کرد: برخى اقالم  راهبردى هم باید 

گلخانه اى شوند.

نمایش واره روى پل بزرگمهر
نمایـش واره "شـب هـاى روشـن" از سـوى منطقه 4 
شـهردارى اصفهان ویـژه دهه فجر هر روز سـاعت 17 
بر روى پـل بزرگمهر اجرا مى شـود. شـهردار منطقه 4 
اصفهان  گفت: برنامه "شب هاى روشن"  شامل نمایش 
واره نور ،صدا و تصویر همراه با برنامه هاى هنرى دیگر 
بوده که تداعى کننده روزهاى پیروزى و سـرودهاى آن 
روزگار است.  رضا اخوان اظهار کرد: این برنامه از سوى 
منطقه 4 شهردارى اصفهان در کنار آذین بندي محله ها 
و میادین منطقه، هماهنگ با سایر مناطق شهر اصفهان 
بر روى پل بزرگمهر هر روز از ساعت 17 اجرا مى شود تا 

به نشاط شهر کمک کند.

کاهش 22 درصدى بارش ها 
رییس اداره پیش  بینى هواشناسى استان اصفهان گفت: 
بارش هاى سـال آبـى جارى ایـن منطقه در مقایسـه با 
دوره مشـابه میانگین بلندمدت با کاهـش 22 درصدى 
روبروسـت. فاطمه زهرا سـیدان افزود: از ابتداى سـال 
آبـى جـارى تـا 18 بهمن مـاه 75.8 میلیمتر بـارش در 
استان گزارش شده است که در مقایسه با دوره میانگین 
بلندمدت با کاهش روبروسـت. وى گفت : در عین حال 
میانگین حسـابى بارندگى سـال جارى اسـتان تاکنون 
نسبت به مدت مشـابه سـال قبل تنها 3درصد افزایش 
داشته است.  سیدان گفت: تاکنون بارش هاى زمستانى 

کافى در استان نداشتیم. 

معرفى سرپرست جدید 
نیروگاه اصفهان

عبدالرضـا جعفرى به عنوان سرپرسـت جدیـد نیروگاه 
اصفهان معرفى شد.

در مراسـم تودیع و معارفه  که با حضور معاونین شرکت 
مادر تخصصـى تولیـد نیـروى بـرق حرارتى کشـور و 
مدیرعامل شـرکت برق منطقه اى اصفهان در نیروگاه 
اصفهان برگزار شد، از خدمات امیر نریمانى، مدیرعامل 
سـابق این نیـروگاه، تقدیر و سرپرسـت جدیـد نیروگاه 
اصفهـان معرفى شـد. نیـروگاه حرارتـى اصفهـان با 5 
واحد بخـارى مولد بـرق و مجموع ظرفیـت نامى تولید 
835 مگاوات در جنوب غربى شهر اصفهان و در حاشیه 

رودخانه زاینده رود واقع شده است.

اجراى 337 متر لوله گذارى 
به گـزارش روابـط عمومـی آبفا منطقـه 5، واحـد بهره 
برداري توسـعه آب این منطقـه در دي ماه سـال جاري 
اقدام به توسـعه 337 متر شـبکه آب نمود. این عملیات 
شـامل خیابان هـاي امام خمینـی و خیابان طاهـر زاده 

صورت گرفت.

نصب 500 فقره انشعاب
 آب و فاضالب 

به گـزارش روابط عمومى آبفـا منطقه یـک، در 10 ماه 
گذشـته بیش از 500 فقـره انشـعاب آب و فاضالب در 
سـطح آبفا منطقه یک نصب شـده اسـت. این عملیات 
توسط پیمانکاران و با نظارت امور آب و فاضالب منطقه 
یک اصفهان صـورت پذیرفته و پیش بینى مى شـود تا 
پایان سال جارى 100 فقره انشعاب دیگر در این منطقه 

نصب گردد.

خبر

سخنگوى استانى ســتادمقابله با کرونا در اصفهان گفت: 
وضعیت شهرستان اردســتان از زرد به نارنجى تغییر کرد 
همچنین 7 شهرســتانى که قبًال آبى بودنــد به علت عدم 
رعایت دستورالعمل ها به وضعیت زرد تغییر پیدا کردند. این 
شهرستان ها شامل خمینى شــهر، شاهین شهر، گلپایگان، 
لنجان، مبارکه، نجف آباد و نطنز، اســت. حجت ا... غالمى 
اظهار کرد: رعایت دستورالعمل هاى بهداشتى از 95 درصد 
به 80 درصد کاهش داشته اســت. وى با بیان اینکه با این 
شرایط باید به ســراغ اعمال محدودیت هایى برویم که در 
طرح جامع هوشمند محدودیت ها ابالغ شده بود، خاطرنشان 
کرد: اگر باز هم شهرى به شهرهاى نارنجى اضافه شود قطعًا 

محدودیت ها تشدید خواهد شــد، در حال حاضر هم تردد 
خودروهاى غیربومى به اصفهان ممنوع است و هر خودروى 
غیربومى که به اصفهان ســفر کند مشــمول جرایم 500 
هزارتومانى مى شود. غالمى تصریح کرد: شهرستان هایى که 
مانند اردستان وضعیت نارنجى پیدا مى کنند ممنوعیت سفر 
به آن شهر و بالعکس به سایر شهرستان ها را خواهیم داشت.

سخنگوى استانى مقابله با کرونا در اصفهان گفت: در حال 
حاضر در شهرستان اردستان محدودیت ها برقرار شده است، 
اما شهرستان هاى خمینى شــهر، شاهین شهر، گلپایگان، 
لنجان، مبارکه، نجف آباد و نطنز هفت شهرســتان زردى 

هستند که شرایطشان به نارنجى شدن نزدیک مى شود.

 عضو هیأت مدیره ذوب آهــن اصفهان به تولید ریل در 
ذوب آهن اصفهان پرداخت و افزود: با برنامه ریزى هاى 
مدیریت عالى شرکت و تالش شبانه روزى کارکنان در 
بخش هاى مختلف تولید ریل در ایران به اسم ذوب آهن 
اصفهان ثبت شــد. در زمینه تولید تیرورق، میلگرد و ... 
صنایع دیگر فعال هســتند اما ریل ذوب آهن در غرب 

آسیا بى همتاست.
مرتضى یزدخواستى که ریاست کمیته طرح هاى ارزش 
افزا در ذوب آهن اصفهان را نیز عهده دار اســت،گفت: 
ایده هاى بســیار خوبى از ســوى کارکنان بخش هاى 
مختلف دریافت نمودیم که در کمیته مربوطه در دست 

بررســى هســتند و کلیه همکاران مى توانند از طریق 
سرپرســتان، مدیران، معاونین و همچنیــن دبیرخانه 
این کمیته نســبت به حضــور در ایــن پویش علمى

 اقدام نمایند.
این مقام مسئول در شــرکت ذوب آهن اصفهان، گفت: 
برنامه ریزى مــا در تولید ریلى ملــى افزایش صادرات 
این محصول به کشــورهاى همسایه است و هم اکنون 
با مسئوالن راه آهن چند کشور همسایه براى صادرات 
ریلى در حال مذاکره هستیم و تالش ما این است که با 
صادرات ریل توسعه راه ابریشم ریلى در منطقه با سرعت 

بیشترى دنبال شود.

راه ابریشم ریلى در منطقه را 
توسعه خواهیم داد

تغییر وضعیت 7 شهر در 
استان اصفهان از آبى به زرد

مدیر بازارهاى روز کوثر شــهردارى اصفهان گفت: 
بازارهاى کوثر بدون در نظر گرفتن حاشیه سود براى 
بهره برداران اقدام به عرضــه کاالهاى دولتى مورد 
نیاز مردم در بدترین شــرایط کرونا در بستر سیستم 

الکترونیکى رهتاب کرده اند.

مرتضى عزیزى ادامه داد: در سیســتم الکترونیکى 
رهتاب میــزان ورود اقــالم دولتى و نیــز دریافت 
کنندگان اقالم به صورت شــفاف و دقیق ثبت شده 
است در حالى که در اکثر فروشگاه هاى سطح شهر 
خبرى از ساز و کار سیســتم رهتاب و متعاقبًا امکان 
رصد و نظارت بر عرضه کاالهاى دولتى وجود ندارد.

عزیزى با تاکید بر اینکه در بازارهاى روز کوثر مانند 
بعضى از فروشگاه هاى زنجیره اى هیچ گونه فروش 
اجبارى کاالهاى غیرضرورى به همراه اقالم مایحتاج 
عمومى وجود ندارد، گفــت: همه اقالم فروش ویژه 
و تخفیفات مربوط به کاالها قبل از اعالم توســط 
کارگروه قیمت گذارى واحد بازارهاى سازمان بررسى 

و سپس مجوز آن صادر مى شود.

عرضه کاالهاى دولتى با «رهتاب»

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســالمى اصفهان روز گذشته در 
نشست خبرى با اصحاب رسانه، به اهمیت مسئله فرهنگ در 
کشور اشاره کرد و گفت: مأموریت هایى براى وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمى تعریف شده است که باید بر مبناى آن فعالیت 
کنیم، بایستى سازمان ها و ادارات وابسته به وزارت بر مبناى 
این ریل گذارى نظام مقدس اسالمى حرکت کنند و مبناى 

فعالیت آنها مأموریت هاى محوله باشد.
حجت االســالم رمضانعلى معتمدى با تأکید بر اینکه باید 
بررسى کنیم وضعیت فرهنگ کشور پیش از انقالب و پس 
از انقالب اسالمى چگونه بوده است خاطر نشان کرد: منظور 
از فرهنگ به طور عام است و همه عرصه هاى فرهنگى را 

شامل مى شود.
وى در همین راســتا اضافه کرد: بنابر دیدگاه رهبر معظم 
انقالب فرهنگ زیربناى همه توســعه هاى کشور است، 
پیشرفت ها و توسعه ها و ابر پروژه هایى که مى خواهد در 
کشور انجام شود الزاماً باید پیوست فرهنگى داشته باشد در 
حالى که بیش از 90 درصد پروژه ها پیوست فرهنگى ندارد.

حجت االســالم معتمدى نبــود پیوســت فرهنگى براى 
پروژه هاى کشور را از مشکالت حوزه فرهنگى کشور دانست 
و تصریح کرد: تمام ادارات و سازمان ها با خدماتى که دارند 
باید پیوست فرهنگى داشته باشند، خدمات رسانى و توسعه با 
حوزه فرهنگ عجین شده اما اینکه چقدر این پیوست ها را مد 
نظر داشته و انجام داده ایم موضوعى است که اصحاب رسانه 

باید از مدیران و مسئوالن مطالبه کنند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســالمى اصفهان به جلسه اخیر 
شوراى فرهنگ عمومى استان اصفهان با حضور وزیر ارشاد 
اشاره کرد و گفت: تشــکیل 9 کارگروه تخصصى شوراى 
فرهنگ عمومى یکــى از فعالیت ها و ایده هاى شــوراى 
فرهنگ عمومى اصفهان بود که کشورى شد، 26 دستگاه 
در حوزه فرهنگ فعالیت دارند که باید مجرى سیاست هاى 
فرهنگى وزارت ارشاد باشند اما در این خصوص کوتاهى دارند 
و سیاست هاى خود را دنبال مى کنند و زمانى که به مشکل بر 

مى خورند وزارت ارشاد باید پاسخگو باشد، مجلس شوراى 
اسالمى باید قوانینى وضع کند که تمام دستگاه ها ملزم به 

انجام دستورات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى باشند.
وى خبرنگاران را محروم ترین و مظلوم ترین قشر در عرصه 
فرهنگ و هنر دانســت و تصریح کرد: نجابت و آبرودارى 
هنرمندان و خبرنگاران باعث شده اســت که این عزیزان 
دست به تجمع نزنند، این وظیفه مجلس است که قوانینى 
تصویب کند که سیاستگذارى عرصه فرهنگ و هنر برعهده 
وزارت ارشاد باشد و مجریان موظف به انجام سیاست هاى 
این وزارت باشــند نه اینکه مجریان بودجه ها را دریافت و 

برمبناى سلیقه خود کار کنند.
حجت االسالم معتمدى با اشاره به بودجه کمتر از 2 درصدى 
فرهنگ در بودجه کشور اظهار کرد: از این مقدار حدود نیم 
درصد متعلق به وزارت ارشاد است. با چنین بودجه محدودى 
امکان تولید محتوا، نظــارت و حمایت وجود ندارد و بخش 
خصوصى و مردمى را با چنین بودجــه ناچیزى نمى توان 
مدیریت و حمایت کرد و اگر بخش هاى مردمى تأمین بودجه 

شوند مى توانند معجزه کنند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى اصفهان در همین راستا 
تأکید کرد: بــراى اجراى عدالت فرهنگــى نیازمند بودجه 
فرهنگى هستیم، بودجه فرهنگى ارشاد اصفهان صفر است 
درحالى که بعضى دســتگاه ها 500 میلیارد تومان بودجه 

فرهنگى دارند.
وى  با بیان اینکه وظیفه همه ما خدمت به مردم و خدمت به 
اسالم و ارزش هاى اسالمى و انقالب اسالمى است بیان 
کرد: براى اینکه عدالت فرهنگى ایجاد شود در 8 ماه اخیر 
که در اداره کل ارشاد حضور داشته ام سند چشم انداز 5 ساله 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى را تدوین کردیم و شهر به 
شهر را در این سند در نظر گرفتیم و این سند به مسئوالن و 

نمایندگان و ائمه جمعه شهرستان ها ارائه مى شود.
حجت االسالم معتمدى درباره فعالیت خانه مطبوعات گفت: 
پیشنهاد من به خانه مطبوعات این است که خانه مطبوعات از 
ظرفیت همه اعضا باید بهره ببرد، کمیته هاى تخصصى ذیل 

هیئت مدیره باید تشکیل شود استفاده از افراد توانمند اعضاى 
خانه مطبوعات یکى از مسائلى است که باید هیئت مدیره 
خانه مطبوعات به آن توجه داشته باشند و از ظرفیت هاى 
آنها به خوبى استفاده کنند و مطالبه گرى از دستگاه ها براى 

احقاق حق اصحاب رسانه از وظایف خانه مطبوعات است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى اصفهان با اشاره به حرکت 
روبه جلوى کشور و انقالب اسالمى علیرغم همه تحریم ها 
و توطئه هاى دشمنان، اظهار کرد: در همه حوزه ها نیاز به 
وحدت، همدلى، جوانگرایى و توسعه فعالیت ها را داریم، در 
عرصه فرهنگ و هنر کشور به برکت انقالب اسالمى رشد و 
پیشرفت چشمگیرى داشته است. حکومت ما یک حکومت 
الهى است و تمام مسئوالن ســعى بر این دارند که مردم را 
به سوى خدا دعوت کنند و این هدفى است که تمام انبیا و 

پیامبران هم داشتند.
حجت االسالم معتمدى با بیان اینکه از رسانه ها باید پرسید 
سهم امام زمان(عج) در رســانه  شما چیست و آیا بخشى از 
فعالیت خود را به ایشان اختصاص داده اید یا خیر، تصریح 
کرد: هفته اى دو مرتبه نامه اعمال ما بــه امام زمان(عج) 
ارائه مى شود و زمانى که در نامه اعمال ما ببینند براى ایشان 

نوشته ایم خوشحال شده و براى ما دعا مى کنند.
وى فعالیت هاى قرآنى را سمت و سو و مبناى فعالیت هاى 
اداره کل ارشاد دانست و خاطرنشان کرد: نگاه جدیدى که 
در شوراى فرهنگ عمومى ایجاد شده این است که حضور 
دستگاه هایى که در عضویت این شورا هستند را بیشتر و بهتر 
بتوانیم مورد استفاده قرار دهیم، بر همین مبنا کارگروه هاى 
مختلفى با حضور دستگاه ها ایجاد شده و جلسات ماهیانه 
این کارگروه ها اگر تشکیل شود 220 جلسه کارگروهى ذیل 

شوراى فرهنگ عمومى برگزار خواهد شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان با تأکید 
بر ضرورت تقویت حوزه دین و اندیشــه در عرصه رســانه 
عنوان کرد: جلساتى با نهادهاى حوزوى و حوزه هاى علمیه 
داشته ایم تا بتوانیم حوزه رسانه اى دین و اندیشه را تقویت 

کنیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان: 
بعضى دستگاه ها 500 میلیارد تومان بودجه فرهنگى دارند اما؛

بودجه فرهنگى اداره  ارشاد 
اصفهان صفر است

مدیر عامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى اصفهان با اشاره به ایجاد پارك هاى خصوصى و خیرساز 
در اصفهان، گفت: مى توان عالوه بر فعالیت و حضور خیران در عرصه هاى مدرسه سازى، سالمت و مسکن با 

توجه به موضوع آالیندگى ها، شاهد احداث پارك هاى خیرساز نیز در شهر باشیم.
فروغ مرتضایى نژاد اظهار کرد: در شوراى سازمان پارك ها پیشنهادى مبنى بر استفاده از ظرفیت خیران براى 
احداث پارك ها تحت عنوان «پارك هاى خیر ساز» مطرح شد از این رو با اداره اوقاف و امور خیریه رایزنى الزم 
شد. وى تصریح کرد: بررسى ها نشان مى دهد بوستان هایى در کشور توسط خیرین احداث شده که از جمله این 

موارد مى توان به احداث بوستانى توسط خیران بوشهر در سال 93 اشاره کرد.
وى ادامه داد: نمونه موردى آن در اصفهان احداث یک پاکت پارك (پاتوق شهرى) به مساحت 850 مترمربع 
در خیابان میرزا طاهر واقع در منطقه 9 توســط واقفان اداره اوقاف اصفهان است که مالک اداره اوقاف بود و 
ســازمان پارك ها با همکارى منطقه 9 درختکارى هاى آن را انجام داد، همچنین محوطه آن توسط سازمان 

زیباسازى، دیوارنویسى شد.

رییس شــوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى اصفهان 
گفت: امسال به دلیل شــرایط کرونایى، مسیرپیمایى 
خودرویى، موتورى و مجــازى جایگزین راهپیمایى 
مرسوم 22 بهمن اصفهان است و از هفت مسیر از پیش 

تعیین شده انجام مى شود.
محمدعلى احمدى روز شنبه در جمع خبرنگاران افزود: 
راهپیمایى موتورى از مبــادى هفتگانه حرم حضرت 
زینب (س) در زینبیه، میدان شهید علیخانى، امامزاده 
ابوالعباس (ع) خوراســگان، پل شهرســتان، مسجد 
المهدى (عج) مرداویج، مسجد جامع گورتان در خیابان 
آتشگاه و میدان 9دى قائمیه به سمت میدان امام حسین 
(ع) برگزار و از آنجا به صورت متمرکز به سمت گلستان 
شــهداى اصفهان ادامه خواهد یافــت. وى ادامه داد: 
همچنین راهپیمایى خودرویى از میدان الله به سمت 
بزرگراه شهیداردســتانى، آقابابایى و صیاد شیرازى و 

سپس پل غدیر و پل دفاع مقدس انجام خواهد شد.
وى خاطر نشان کرد: در حاشیه این مراسم شاهد اجراى 
برنامه هاى نمایشى توسط اسکیت سواران، دوچرخه 
سواران و دیگر گروه هاى ورزشــى، اجراى گروه هاى 
ســرود، پرواز پاراموتور و به پرواز درآمدن 1399 کبوتر 

خواهیم بود.
رییس شــوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى اصفهان 
اظهار کــرد: همچنین ســامانه fajr.ccoip.ir  به 
منظور برگزارى راهپیمایى  مجازى راه اندازى شده است 
که امکان حضور در آن از امروز فراهم شده و شعارها و 

قطعنامه هاى این مراسم در آن بارگذارى شده است.
وى با اشاره به سردادن بانگ تکبیر در ساعت 21 روز 21 
بهمن، تصریح کرد: این مراسم مطابق سال هاى گذشته 
از میدان ها  و پشــت بام ها انجام خواهد شد و همزمان 
توسط دستگاه هایى چون شهردارى اصفهان و بسیج 

فضاى شهر نورافشانى مى شود.

وى خاطر نشان کرد: امسال به دلیل شرایط کرونایى 
هیچ تجمعى وجود ندارد و تاکید مى شــود شــرکت 
کنندگان در راهپیمایى موتــورى و خودرویى، موازین 
بهداشــتى را حتى در داخل خــودرو و جمع خانوادگى 
رعایت کنند. احمدى اضافه کرد: پیشــنهاد شــوراى 
هماهنگى تبلیغات اســالمى این اســت که شرکت 
کنندگان در مراســم با تزیین موتــور و خودرو و خلق 
ابتکارات در زیبایى و ایجاد جلوه هاى بصرى این مراسم 

اهتمام داشته باشند.
همچنین معاون عملیات سپاه صاحب الزمان (عج) در 
این نشست، گفت: امسال به مناسبت دهه فجر رزمایش 
گردان هاى بســیج به نام "الى بیت المقدس" از 12 
بهمن با نام آغاز و تا 22 بهمن در سطح استان ادامه دارد. 
سرهنگ پاسدار مصطفى صانعى تصریح کرد: در این 
رزمایش گشت هاى محله محور رضویون توسط حوزه 
و پایگاه هاى بسیج، رژه موتورى و خودرویى در سطح 
شهر توسط نواحى و اقشار بسیج، تورهاى ایست و کنترل 
در مبادى ورودى و خروجى شــهر در حال اجراست . 
همچنین رییس پلیس راهور شهرستان اصفهان نیز در 
این نشست گفت: شهروندان براى شرکت در راهپبمایى 

موتورى و خودرویى از سالمت خودرو مطمئن باشند.
على مولوى اضافه کرد: در ایــن برنامه رعایت فاصله 
خودرو با خودروى جلویى، تمرکز و پرهیز از اقداماتى که 
موجب حواس پرتى راننده خودرو شود، رعایت قوانین 
راهنمایى و رانندگى و اســتفاده از کاله ایمنى توسط 

راکبان موتور سیکلت مورد تاکید است.
وى اضافه کرد: طول مسیر حرکت خودروها و مسیرهاى 
منتهى به سمت میدان امام حسین(ع) پوشش ترافیکى 
داده شده است و محدودیت ترافیکى اعمال خواهد شد 
و در طول مسیر از حرکت خودروهاى سنگین ممانعت 

خواهد شد.

متفاوت ترین 22 بهمن اصفهان

مدیر عامل اتحادیه تعاونى هاى منابع طبیعى مهر اســتان 
اصفهان از برندســازى و برنامه ریزى ایــن اتحادیه براى 

صادرات گیاهان دارویى به اروپا خبر داد. 
مجتبى محمدى ورزنه تصریح کرد: تولید و برند سازى برخى 
داروهاى گیاهى به ویژه محصــول بى نظیرى به نام " طعم 
کوهستان" از دیگر فعالیت هاى اتحادیه تعاونى هاى منابع 
طبیعى مهر استان اصفهان است که با استفاده از گیاه کرفس 
کوهى از شهرستان فریدون شــهر تولید و برنامه ریزى براى 
صادرات این محصول پر ارزش به کشورهاى اروپایى اقدام 

شده است که در این زمینه شاهد موفقیت هایى نیز بوده ایم.

پارك هاى خصوصى و خّیرساز ایجاد مى شود صادرات گیاهان دارویى 
اصفهان به اروپا 

محیا حمزه

معــاون درمان علوم پزشــکى اصفهــان گفت: یک 
بخش جدید، تحــت عنوان بخــش VIP یا بخش 
منتخب، به بیمارســتان اضافه شد و بخش هایى مثل 
اکوکاردیوگرافى، بخش آندوسکوپى و کولونوسکوپى 
و اســپیومترى، از جمله بخش هاى اضافه شــده به 

بیمارستان عیسى بن مریم(ع) است.
بهروز کلیدرى در حاشــیه بازدید و افتتاح بخش هاى 
جدید بیمارستان عیسى ابن مریم(ع) اظهار کرد: شاهد 
این بودیم که بیمارستان عیسى بن مریم، با وجود اینکه 

حدود 11 ماه است که به صورت یک بیمارستان مرجع، 
در حال خدمت دادن به بیماران کرونایى بوده است، از 
بازسازى و توسعه خود غفلت نکرده و در این مدت سعى 
کرده است نقایصى که در بیمارستان براى ارائه خدمات 

عمومى، وجود دارد را به تدریج مرتفع کند.
وى ادامــه داد: در جهت رفع نقایص نیــز یک تانک 
اکسیژن 10 ُتنى، به مجموعه ذخایر اکسیژن بیمارستان 
اضافه شد تا بیمارستان با مشکل کمبود اکسیژن مواجه 

نشود. 

افتتاح بخش هاى جدید
 در بیمارستان عیسى بن مریم(ع)
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پژمان 
جمشیدى هم 

 کرونا 
گرفته بود؟

جسارت 
باران کوثرى و 
انتخاب درست 
هدیه تهرانى

قهر کردن 
على اوجى  

با حمیدرضا 
آذرنگ

اطلس آمایش مشــارکت  اجتماعى شــهر اصفهان 
به عنوان نقشه راه «عمل اجتماعى» در ایام دهه فجر 
با حضور قدرت اله نوروزى شهردار اصفهان، معاونان 

شهردار و شهرداران مناطق رونمایى شد.
این اطلس به تحلیل مقایسه اى وضعیت مشارکت  
اجتماعى در هر منطقه از شــهر اصفهــان پرداخته 
که نتیجه تالشى یک ســاله در معاونت اجتماعى و 
مشارکت هاى مردمى سازمان فرهنگى، اجتماعى و 

ورزشى شهردارى اصفهان است.
در 15 اطلس آمایش مشارکت  اجتماعى شهر اصفهان 
شــاخص هایى مانند تثبیــت ازدواج، میل به تجرد، 
معلوالن، سالمندان، انباشت فرهنگى، بى سازمانى 
اجتماعى، سوادآموزى، اشتغال زنان، حاشیه نشینى، 
زنان سرپرست خانوار، فرزندپرورى و جامعه پذیرى، 
جوانان، اشــتغال فارغ التحصیالن و طالق به عنوان 
موضوعات مطلوب براى مشارکت اجتماعى مطرح 
و مشخص شده که این شــاخص ها در هر منطقه و 
در هر محله چه وضعیتى دارنــد و نهادهاى مدنى و 
سازمان هاى مردم نهاد باید در هر منطقه چه اقداماتى 

انجام دهند.
شهردار اصفهان در آیین رونمایى، تهیه این اطلس را 
اقدامى علمى و بزرگ دانست و اظهار داشت: اطلس 
آمایش مشارکت  اجتماعى شهر اصفهان مى تواند کار 
بسیارى از دستگاه ها مانند بهزیستى را تسهیل کند و 
هرکدام از بندهاى آن مى تواند موضوع یک پایان نامه 
دانشگاهى قرار گیرد، به همین دلیل امیدوارم مراکز 
علمى و دانشگاهى و همچنین بهزیستى از نتایج این 
اقدام بهره مند شوند. قدرت اله نوروزى افزود: توجه به 
مسائل فرهنگى و اجتماعى روحى است که باید در 

تمام اقدامات ما در شهر اصفهان دمیده شود.
محمد عیدى، معــاون فرهنگى شــهردار و رییس 
ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى 
اصفهان نیز تصریح کرد: ســند آمایش مشــارکت  
اجتماعى مناطق 15گانه شهر اصفهان براى نخستین 
بار در کالنشهرهاى کشور تدوین و به  عنوان طرح 
برتر کشور نیز انتخاب شده است که در این سند 14 
مســأله اجتماعى در 15 منطقه و 228 محله شــهر 

اصفهان آمایش شده است.
به گفته وى، این ســند به مدیــران مناطق کمک 

مى کند که محله به محله به بررسى مسائل اجتماعى 
مناطق بپردازنــد. همچنین شــهرداران مى توانند 
ظرفیت مشارکت هاى مدنى در مناطق را شناسایى 

و تقویت کنند.
عیدى با بیان اینکه قرار است اطالعات این اطلس 
هر دو سال یک بار به روز شود، افزود: امیدوارم با توجه 
به سیاست هاى فرهنگى ابالغى شهردار اصفهان در 
برنامه شــهروندى فرهنگى، شهرداران مناطق این 
موضوع را در قالب برنامه ریزى فرهنگى و اجتماعى 
در هر منطقه از معاونان فرهنگى مناطق طلب کنند، 
چون این اطلس ها وضعیت اجتماعى و فرهنگى را در 
کوچک ترین محالت شــهر اصفهان نشان مى دهد 
و منبع اطالعاتى بسیار خوبى محسوب مى شود که 

براى نخستین بار در کشور تهیه شده است.
معاون فرهنگى شهردار اصفهان ادامه داد: مسئوالن 
کالنشهرهاى اراك، شیراز و کرمان از ما درخواست  
کرده  اند مشــابه چنین اقدامى را براى آنها نیز انجام 

دهیم .
وى اضافه کرد: اگر موضوعات مطرح شــده در این 
اطلس موردتوجه شــهرداران مناطق قرار گیرد، در 
توسعه کالبدى شهر نیز موردتوجه قرار خواهدگرفت.

همچنین معاون اجتماعى و مشــارکت هاى مردمى 
ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى 

اصفهان نیز در این خصــوص گفت: اطلس آمایش 
مشارکت  اجتماعى محالت شــهر اصفهان حاصل 
تالش بیش از یک سال تیمى پژوهشى است که به 
تحلیل محتوایى 228 محله شهر اصفهان پرداخته 
و هم شــامل تحلیل اجتماعى محالت است و هم 
نقش و وظیفه ســازمان هاى مردم نهادى که در دل 
این محالت در حال فعالیت هســتند را مشــخص 

کرده است.
مرتضــى رشــیدى بیــان کــرد: ایــن اطلس به 
تصمیم گیران و مدیران ارشــد شهرى به خصوص 
شهرداران مناطق 15گانه شهر اصفهان و همچنین 
نهادهاى هم ســو و هم هدف کمــک مى کند تا با 
بهره گیرى از داده هاى این آمایش در حوزه اجتماعى 
به هم افزایى برسیم و شــاهد کاهش بیش از پیش 

دغدغه هاى اجتماعى در شهر اصفهان باشیم.
به گفته وى، با رونمایى از این آمایش و بهره بردارى 
مدیران مناطق 15گانه شــهر اصفهــان از آن، این 
اطلس  در اختیــار نهادهاى دیگر مرتبــط نیز قرار 
مى گیرد تا با افزایش تعامالت این نهادها با شهردارى 
اصفهان بــه دغدغه هاى اجتماعى کــه به صورت 
اختصاصى در هر منطقه و محله شهر مشخص شده 
فائق آییم و در نهایت شاهد شــهر، منطقه و محله 

عارى از هرگونه آسیب و مشکل باشیم.

مجموعه ســه جلدى داســتان هاى «دست هاى 
کوچک، مهربانى هاى بزرگ» بــا موضوع نهادینه 
کردن کار داوطلبانه و ارتقاى مســئولیت یذیرى در 
کودکان همزمان با ایــام دهه فجر و چهل و دومین 
سالگرد پیروزى انقالب اســالمى از سوى معاونت 
اجتماعى و مشارکت هاى مردمى سازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشــى شــهردارى اصفهان رونمایى

 شد.
این مجموعه کتاب که با حضور کوروش محمدى 
رئیس کمیسیون اجتماعى و محیط زیست شوراى 
اسالمى شــهر اصفهان و نویسنده و تصویرگر آن و 
همچنین پروین کلباســى از خیران به نام و پرسابقه 
شهر اصفهان رونمایى شد، با هدف فرهنگ سازى 
و نهادینه کردن کار داوطلبانه و ارتقاى مســئولیت 
پذیرى در کودکان به سفارش اداره مشارکت هاى 
فرهنگى و اجتماعى این سازمان به نگارش درآمده 

است.
دســت اندرکاران نگارش و چاپ این مجموعه سه 
جلدى امیدوارند کودکان بــا مطالعه این کتاب ها از 
سن کم با کار داوطلبانه آشنا شده و در کارهاى خیر 

پیش قدم شوند.
معاون اجتماعى و مشــارکت هاى مردمى سازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشــى شهردارى اصفهان 

در مراســم رونمایى ایــن مجموعه کتــاب اظهار 
داشت: مجموعه سه جلدى داستان هاى "دست هاى 
کوچک، مهربانى هاى بزرگ" ویژه گروه  سنى“ب“ 
تدوین شــده که امیدوارم با هدف گذارى در حوزه 
کودکان و نوجوانان، کار خیر و این فرهنگ ارزشمند 
دینى و ملــى را بتوانیم در این گروه ســنى نهادینه 

کنیم.
مرتضى رشــیدى افزود: امیدوارم ایــن مجموعه 
کتاب بتواند پیــام کار داوطلبانه را بــه کودکان و 
نوجوانان شــهر اصفهان و همین طور کشور منتقل

 کند.
نویسنده مجموعه داستان هاى "دست هاى کوچک، 
مهربانى هاى بزرگ" نیز این مجموعه سه جلدى را 
حاصل تالش دسته جمعى گروهى از فعاالن حوزه 
کار داوطلبانه دانست و گفت: تالش کردیم مفهوم 
کار داوطلبانه را در قالب داستان و از سنین کودکى 
براى کودکان تبیین کنیم چون در دنیا به این نتیجه 
رسیده اند که هیچ آموزشــى به ثمر نمى رسد مگر 
اینکه در دوران کودکى به کــودکان آموزش داده

 شود.
بنفشه رسولیان شــنیدن و خواندن داستان  را یکى 
از بهتریــن راهکارها براى آموزش بــه کودکان و 
نوجوانان دانســت و ادامــه داد: پیــش از این نیز 

نویســندگى یک مجموعه داستان پنج جلدى با نام 
«مهربانى هاى ریزه میزه» ویژه گروه ســنى "الف" 
(از پیش دبستانى تا دوم دبستان) را بر عهده داشتم 
که خوشبختانه مجوز رشد را نیز از وزارت آموزش و 

پرورش دریافت کرد.
وى افزود: امیدوارم مجموعه سه جلدى «دست هاى 
کوچک، مهربانى هاى بزرگ» نیــز که ویژه گروه 
سنى «ب» (سوم و چهارم دبستان) تهیه شده مجوز 

رشد را دریافت کند.
نویسنده مجموعه داستان هاى «دست هاى کوچک، 
مهربانى هاى بزرگ» و «مهربانى هاى ریزه میزه» 
بیان کــرد: ســازمان فرهنگى اجتماعى ورزشــى 
شهردارى اصفهان پیشــنهاددهنده و حامى تدوین 
این کتاب ها بود. همچنین در طى مراحل بررســى 
متون و تصویرگرى این دو مجموعه کتاب، نظرات 
مسئوالن اداره مشارکت هاى فرهنگى و اجتماعى 
این سازمان براى ما بسیار کارساز بود که نتیجه آن، 

چاپ این مجموعه شد.
مرضیه قائــدى تصویرگــر کتاب کــودك نیز در 
این مراســم تأکید کرد: در مجموعه داســتان هاى 
«مهربانى هــاى ریــزه میــزه» که ویــژه گروه 
ســنى «الف» اســت از عناصر تصویرى بســیار 
ملموس و نزدیــک به زندگــى کــودکان که در 
بازى هاى خود با آنها آشــنا هســتند استفاده شده 

است.
وى ادامه داد: در مجموعه «دســت هاى کوچک، 
مهربانى هاى بــزرگ» ویژه گروه ســنى «ب» از 
عناصر تصویرى غیرانســانى اســتفاده شده چون 
کودکان این گروه ســنى مى توانســتند در جهان 
کودکانه خود با ایــن عناصر کامــًال ارتباط برقرار

 کنند.
این تصویرگر کتاب کودك نهادینه کردن فرهنگ 
همیارى و نوع دوســتى را هــدف از تدوین این دو 
مجموعه کتاب دانســت و گفت: این داســتان ها 
قابلیت آمــوزش در مقطع دبســتان را دارد چرا که 
در آنها به کارهاى داوطلبانه و خیرخواهانه کوچک 
و قابل  دســترس اشــاره شــده که حتى مى تواند 
به صــورت عملــى نیز توســط کــودکان تمرین

 شود.

اطلس آمایش مشارکت  اجتماعى 
شهر اصفهان رونمایى شد

«دست هاى کوچک، مهربانى هاى بزرگ» 
کار داوطلبانه را نهادینه مى کند

یکى از محبوب ترین و موفق ترین سریال ســازان تاریخ تلویزیون ایران 13 سال پس از 
جنجال هاى «بزنگاه» دوباره روى صندلى کارگردانى مى نشیند و این بار یک پروژه براى 

شبکه نمایش خانگى مى سازد.
هر چند رضا عطاران در بیش از یک دهه گذشته فیلم هم ساخته اما بیشتر توان و وقت او در 
دنیاى بازیگرى هزینه شده است؛ بازیگرى توانمند و ستاره اى پولساز که جز در چند فیلم 
انگشت شمار از جمله «رد کارپت» به کارگردانى خودش توانست در گیشه هم بدرخشد. با 
این حال، بسیارى از مردم ایران هنوز هم او را با سریال هاى مناسبتى و ماه رمضانى دهه 

80 به یاد مى آورند.
پس از توفیق نسبى چند کار کودك و اســتقبال مردم از «کوچه اقاقیا» (که این روزها از 
شبکه نسیم روى آنتن است)، عطاران به برگ برنده تلویزیون تبدیل شد. «خانه به دوش» 
در ماه رمضان 83 به نمایش درآمد و تا امروز از پرتکرارترین سریال هاى تاریخ تلویزیون 
بوده است؛ مجموعه اى که همچنان پس از حدود 15 سال تماشایى و تازه به نظر مى رسد 

و دیدن آن خنده بر لب تماشاگران تلویزیون مى آورد.
کمتر از یک ســال بعد عطاران و رفقا باز هم به تلویزیون بازگشــتند و این بار با «متهم 

گریخت» همه را غافلگیر کردند. این ســریال تقریبا تمام ویژگى هاى «خانه به دوش» 
را داشت و ترانه آن را هم خود عطاران خوانده بود. «ترش و شیرین» ادامه مسیر آشناى 
سریال سازى این چهره محبوب بود که در رمضان 85 به نمایش درآمد و چهره اى تازه از 

بازیگرانش از جمله خود عطاران براى مردم به نمایش گذاشت.
در فاصله یک سال دورى از تلویزیون، نام رضا عطاران با سریال محبوب «سه در چهار» در 
قاب کوچک دیده شد؛ مجموعه اى به کارگردانى مجید صالحى و البته حضور عطاران در 
مقام مشاور. یک سال بعد جنجالى ترین تجربه او در تلویزیون رقم خورد و ماجرا به گونه اى 
پیش رفت که پس از نمایش «بزنگاه» با ممیزى هاى فراوان، عطاران براى همیشه چهار 

گوشه تپه هاى جام جم را بوسید و دیگر هرگز به تلویزیون بازنگشت.
با اینکه در چند سال گذشته بارها شایعه بازگشــت عطاران به دنیاى سریال سازى براى 
تلویزیون ســر زبان ها افتاد اما ناگفته پیدا بود این شــایعه ها هرگز رنگ حقیقت به خود 
نمى گیرند. او چنان از برخورد مدیران وقت سر ماجراهاى «بزنگاه» رنجیده بود که حتى 
حاضر بود بیکار بماند اما دیگر با تلویزیون کار نکند. در این میان، رونق بازار شبکه نمایش 

خانگى و موفقیت چند سریال عزم عطاران را براى ورود به این حوزه جزم کرد.

عطاران که امسال با یکى دو فیلم از جمله «شیشــلیک» محمدحسین مهدویان در 
جشنواره ســى و نهم فیلم فجر حضور دارد، این روزها از برنامه خود براى ساختن 

یک سریال در شــبکه نمایش خانگى خبر داده است؛ پروژه اى که متن هایش 
در حال آماده شدن است و به احتمال زیاد سال آینده کلید مى خورد. به این 

ترتیب، او 13 سال پس از «بزنگاه» با یک دورخیز خوب به دنیاى 
سریال سازى پا مى گذارد.

رضا عطاران هنوز از محبوب ترین بازیگران ســینماى ایران 
اســت و حتى حرف زدنش هم مى تواند مــردم را بخنداند. با 
اینکه او مدت هاست از کارگردانى فاصله گرفته اما از همین 
امروز مى توان توفیق احتمالى ســریالش را حتى در شبکه 
نمایش خانگى با پخش کننده انحصارى پیش بینى کرد. اگر 
عطاران از ناکامى هاى دوست قدیمى اش مهران مدیرى 
درس گرفته باشد، در 1400 دست باال را در شبکه نمایش 

خانگى خواهد داشت.

برگ برنده شبکه نمایش خانگى در 1400

بازگشت عطاران به سریال سازى پس از 13 سال 
ل با یکى دو فیلم از جمله «شیشــلیک» محمدحسین مهدویان در 

هم فیلم فجر حضور دارد، این روزها از برنامه خود براى ساختن 
ـبکه نمایش خانگى خبر داده است؛ پروژه اى که متن هایش 

ن است و به احتمال زیاد سال آینده کلید مى خورد. به این 
 پس از «بزنگاه» با یک دورخیز خوب به دنیاى 

ى گذارد.
 از محبوب ترین بازیگران ســینماى ایران 
ف زدنش هم مىتواند مــردم را بخنداند. با 
ت از کارگردانى فاصله گرفته اما از همین 
یق احتمالى ســریالش را حتى در شبکه 
خش کننده انحصارى پیش بینى کرد. اگر 
هاى دوست قدیمى اش مهران مدیرى 
0 در 1400 دست باال را در شبکه نمایش 

ت.

1 سال 

پژمان جمشیدى پنج شنبه هفته پیش بى سر و صدا به بهشت زهرا رفت و بر سر 
مزار على انصاریان و مهرداد میناوند اشک ریخت.

همان روزى که خبر رسید على انصاریان دچار ایست تنفسى شده، شایعه ابتالى 
پژمان جمشــیدى به کرونا هم در محافل فوتبالى و میان دوستان نزدیک این 
هنرمند فعلى و فوتبالیست قدیمى پیچید. هر چند خود او، این موضوع را تکذیب 
مى کند. در واقع هنرمندانى که بعد از شــنیدن وخیم شدن حال على انصاریان 
سراسیمه خودشان را به بیمارستان فرهیختگان مى رساندند، در میان حرف هایى 
که مى زدند، به این نکته هم اشاره مى کردند که پژمان جمشیدى نیز 
به کرونا مبتال شده بود اما خوشبختانه بیمارى او چندان حاد 
نبود و درمان شد. دوستان پژمان مى گویند او به تازگى از 
بستر بیمارى و دوره قرنطینه کرونا بیرون آمده است. 
البته ناراحتى امروز پژمان کروناى خودش نیست، او 
سوگوار درگذشت دوستانى است که سالها کنارشان 

بود و کنارش بودند.
به گفته یکى از دوستان جمشیدى، ابتالى پژمان 
به کرونا مربوط به روزهاى پایانى دى ماه مى شود 
و خوشــبختانه ویروس کرونا به ریه او آســیب نزد و 
آزمایش هاى متوالى نشــان داد به طــور کامل از این 

ویروس رها شده است.

یکى از سه فیلم پرمخاطب سى و نهمین جشنواره فجر ساخته جدید محسن قرایى با نام «بى همه 
چیز» است؛ فیلمى اقتباس شده از نمایشنامه مشهور «مالقات با بانوى سالخورده» اثر فریدریش 
درونمات که در روزهاى گذشته هم فیلم و هم بازى بازیگرانش مورد تحسین خیلى  از منتقدان و 

تماشاگران جشنواره قرار گرفته است.
در این فیلم بابک کریمى که فیلم «سینما شهر قصه» را از جشنواره سال قبل هنوز در نوبت اکران 
دارد، با بازیگرانى همچون هدیه تهرانى، پرویز پرستویى، هادى حجازى فر، فرید سجادى حسینى 

و پدرام شریفى همبازى شده که با بیشتر آن ها اولین تجربه همکارى را داشته است. 
کریمى که با بیشــتر بازیگران این فیلم اولین تجربه همکارى را داشته درباره هدیه 
تهرانى که این روزها بخاطر بازى در این فیلم تحسین شده، ادامه مى دهد: در 
میان بازیگران زن هستند کسانى که جذابیت مرموز این کاراکتر را بتوانند 
خلق کنند، اما اگر هــر کس دیگرى بجز خانم تهرانــى بود یک فیلم 
دیگرى مى داشتیم.  هدیه تهرانى بویژه با آن لباس ها و گریم تاثیرگذار 
انتخاب بسیار درستى بود و یادم هست براى گریم و پیدا کردن یک 
ترکیب خوب کاله و لباس تســت هاى زیادى انجام شــد. کال فکر 
مى کنم تمام بازیگرها حتى آن هایى که رل هاى کوتاهى داشــتند، 
سر جاى خود بودند. ضمن اینکه باید به باران کوثرى هم اشاره کرد 
که خیلى جسارت داشت چون حاضر شــد گریمى سنگین داشته باشد 
تا این قدر زشت شود و کمتر کسانى پیدا مى شوند که این گریم را تحمل

 کنند.

نشست پرسش و پاســخ «روزى روزگارى آبادان» به 
کارگردانى حمیدرضا آذرنگ برگزار شد. در این نشست، 
على اوجى تهیه کننده فیلم به قهر کردنش با حمیدرضا 
آذرنگ بر سر ساخته شدن این فیلم پرداخت و گفت:  در 
یک زمانى چون بازیگر نداشتیم قرار شد آذرنگ بازى کند 
که من اصال راضى نبودم این به قهر من و حمید ختم شد 
تا اینکه دوباره از طرف عبدا... اسکندرى و آذرنگ دعوت 
شدم . خیلى سریع شروع به تولیدش کردیم و 
به علت شیوع ویروس کرونا و خطرات 
ناشى از آن این فیلم را در تهران 

فیلمبردارى کردیم.
وى افزود: زمانى که تنابنده 
از پروژه فرهادى به سمت ما 
آمد و تستش مثبت شده بود 
باعث شد از 70  نفر عوامل 
فیلم تســت کرونا گرفتم و 
خوشبختانه هیچکس نداشت 
و پس از بهبودى تنابنده تولید را 

آغاز کردیم.
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فقدان مدارك
برگ ســبز خودرو ســوارى دنا تیپ 
EF7 دنا مدل 1399 بنزینى به شماره 
موتور147H0500636و شماره شاسى

NAAW01HE4LE221083 بــه 
شــماره پالك 67 – 563 ل 89 متعلق 
به یوســف خدیوپور به شــماره ملى 
1272631567 فرزنــد حمید مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

کار خوب محمد رضا خلعتبــرى در دربى اصفهان فقط 
پاس زیبایى که به دانیال اسماعیلى فر داد، نبود. 

 محمدرضا در این بازى یک کار قشــنگ دیگر هم کرد 
که مهمتر از پــاس گل و حرکت زیدانــى اش بود. در

 صحنه اى  و بعد از جنب و جوش محمد رضا خلعتبرى 
براى توپ گیرى از قاسم حدادى فر، کاپیتان ذوب آهن 
وقتى از زمین برخاست محمدرضا را هل داد و این بازیکن 
ریز نقش هم نقش بر زمین شد اما هیچ واکنشى از خود 
نشان نداد. او حتى برنگشت تا به صورت قاسم حدادى 
فر نگاه کند و تنها این براى او جاى ســوال بود که چرا 
کاپیتان آرام ذوب آهن عصبى شــده اســت؟ این شاید 
به خاطر نتیجه بازى بود و شــاید به خاطر فشارى است 
که قاسم این روزها به خاطر نتایج ذوب آهن تحمل مى 
کند. بدون شک کاپیتان ذوب آهن یکى از آرام ترین و 

با اخالق ترین بازیکنان سال هاى اخیر لیگ برتر بشمار 
مى رود. دقیقا به همین دلیل بود که محمد رضا خلعتبرى 
بعد از بازى گفت اگر قاســم تو گوش او هم بزند جواب 
نخواهد داد. البته آنها سال هاى سال در ذوب آهن با هم 
همبازى  بودند و حضور در فینال آسیا را هم تجربه کردند. 
حتما به یاد دارید پاس گل زیبایى که قاســم حدادى فر 
در بازى با پوهانگ اســتیلرز کره جنوبى به محمد رضا 
خلعتبــرى داد و با ذوب آهن با برتــرى یک بر صفر در 
این دیدار به دیــدار پایانى لیگ قهرمانان آســیا صعود 

کرد. 
خویشتن دارى محمد رضا خلعتبرى در این بازى مهمتر 
از پاس گل زیدانى اش بود و مى تواند یک الگوى خوب 
رفتارى براى جوان ها باشــد که در برابر حرکات بازیکن 
بزرگ تر باید صبور باشند؛ بدون شــک اکنون قاسم از 
عصبانیت خود ناراحــت به نظر مى رســد. البته گاهى 

عصبانى شدن حتى از ســوى بازیکنان آرام هم طبیعى 
است. شــاید قاســم تصور مى کرده هدف محمد رضا 
مصدومیت او بود در حالى که این سبک بازى خلعتبرى 
است که براى گرفتن توپ تالش مى کند و تفاوتى نمى 
کند که از اول بازى کند یا دقیقه 90 وارد زمین شــود. او 
در هر تیمى بوده و در هر بازى براى درخشــش دنیایى 
امید داشته اســت. او با این انگیزه حاال حاالها مى تواند 
فوتبال کند. تیم براى محمد رضــا خلعتبرى خط قرمز 
است و او حاضر بود قاسم حدادى فر تو گوشش هم بزند 
اما در پایان بازى به همراه سپاهان برترى در این بازى را 
جشن بگیرد که این طور هم شد اما با این تفاوت که قاسم 
چنین کارى نکرد. اتفاق بین این دو در همان زمین تمام 
شد و محمد رضا هم در پایان بازى صریح به خبرنگاران 
گفت اگر قاســم تو گوشــش هم بزند حرفــى نخواهد

 زد.

سامان قدوس در بازى اخیر برنتفورد درخشان ظاهر شد و 
گل برترى تیمش برابر بریستول را به ثمر رساند. این 
بازیکن دوتابعیتى روزهاى پرفروغى را پشت سر 
مى گذارد، طورى که مدیران برنتفورد برآن 
شــدند قرارداد قرضى او را دائمى کنند و 
حاال با درخشــش این ستاره ایرانى در 
آسمان لیگ چمپیونشیپ بیش از هر 
کسى این سوئدى ها و فرانسوى ها 
هستند که بابت از دست دادن سامان 

قدوس حسرت مى خورند.
وینگرى که چیزى نمانده بود به دلیل 
محرومیت چند ماهه اش از فوتبال و 
مصدومیتى که بالفاصله پس از اتمام 
این دوره پراسترس گریبانگیرش شد، 
از دنیاى فوتبال خداحافظى کند. آن 
هم در سن 27 سالگى و در عنفوان جوانى 
و در حالى که پیش از آن به دلیل عملکرد فوق 
العاده اش در تیم اوسترشوندس هم سرمربیان دو 
کشور سوئد و ایران از این بازیکن دو تابعیتى براى 
حضور در تیم هاى ملى دعوت کرده بودند و هم 
به عنوان بهترین ورزشــکار سال سوئد انتخاب 

شده بود.
اما پس از آن چیزى نمانــده بود که با یک 
تصمیم اشتباه، فوتبال این ملى پوش ایرانى 
به تباهى کشیده شــود ولى او به هر جان 
کندنى بود اجازه نداد این اتفاق بیافتد و حاال 
اوضاع سامان دوباره سر و سامان یافته و به 
روزهاى اوجش برگشته طورى که «توماس فرانک» 
سرمربى برنتفورد پس از هربازى لب به تحسین از 
او مى گشاید و معتقد است سامان قدوس بسیار بلند 

پرواز و جاه طلب است و سطح باالترى هم دارد.

و پر بیــراه هم نمــى گوید، که اگــر نبود جــاه طلبى و 
بلندپروازى اش هیچ بعید نبود تسلیم افکارى شود که در 
یکسال گذشته به سراغش آمده بودند و به این زودى ها 
نمى توانست خود را ریکاورى کند و سایه آن دوران سخت 
موجب کمرنگ شدن نقشش در میادین فوتبالى مى شد. در 
کنار اینها البته نمى توان تأثیر دوستان و مشاوران کاربلدى 
که راه و چاه را به او نشــان داده اند را نادیده گرفت که اگر 
حضور آنها نبود هم امکان داشت این ستاره نیز مثل اکثر 
بازیکنان دوتابعیتى ایران پس از درخششى کوتاه مدت با 

انتخابى اشتباه رو به افول گراید.
همان ســتاره هاى پرفروغى که به واسطه عملکرد قابل 
قبولشان در لیگ هاى معتبر اروپایى به تیم ملى کشورمان 
دعوت شدند اما بیش از پنج شــش بار با پیراهن تیم ملى 
ایران به میدان نرفتند و خیلى زود اشباع شدند و به تدریج یا 
به کلى محو شدند یا اینکه با انتخاب مسیر اشتباه از دوران 

اوج خود فاصله گرفتند.
برخى از آنها همین که نامى بــراى خود مطرح کردند و با 
صف مشتریان مواجه شــدند، پیشنهادهایى که بوى پول 
بیشــترى مى داد آنها را چنان وسوسه کرد که فوتبالشان 
را فــداى زرق و برق دنیا کردند و با نقــل مکان کردن به
 تیم هاى عربى متمکن، نزول کرده و روزهاى آخر فوتبالى 
شان را هم در تیم هاى ایرانى سپرى کردند و کفش هاى 
خود را در حالى آویختند که مى توانســتند با انتخاب هاى 
بهتر و درخشــش در تیم هاى مطرح دنیا سالیان متمادى 

تیتر اول رسانه هاى اروپایى باشند.
و به جرأت مــى توان مدعى شــد هیچکــدام از آنها در 
مخمصه اى که قــدوس گرفتارش شــد، نیافتاده بودند. 
اى کاش سامان هرچه زودتر دســت به قلم شود و کتاب 
تجربیات روزهاى تلخ و پرفشارى که پشت سرگذاشته را 
به نگارش درآورد تا فوتبال ایران بیش از این در حســرت 
ســتاره هاى دورگه اى که زود فراموش و خاموش شدند،

 نسوزد.

هافبک باتجربه ذوب آهن معتقد است که 
تیمش مســتحق باخت در دربى اصفهان 

نبود.
تیم ذوب آهن در چارچوب هفته چهاردهم 
لیگ برتر با نتیجه ســه بر یــک مغلوب 
همشهرى خود سپاهان شد. صحبت هاى 
قاسم حدادى فر، هافبک باتجربه ذوب آهن 

بعد از این دیدار را بخوانید: 
با وجود اینکه بازى ســختى بود اما خیلى 
امیدوار به کســب نتیجه بودیم. روى یک 
غافلگیرى در ابتداى بازى گل خوردیم اما 
در ادامه بد کار نکردیم. متاسفانه زمانى که 
باید گل مى زدیم، گل خوردیم و سه امتیاز 

حساسى را از دست دادیم.
شــرایط خوبى نداریم و این موضوع باعث 
ناراحتى اســت. امیــدوارم کــه در ادامه به 
گونه اى عمل کنیم که شــرمنده هواداران 
نشویم. خیلى تحت فشار هســتیم و آینده 
سختى در انتظارمان است . در نیم فصل دوم 
محکوم به جبران هســتیم تا  شرمنده مردم 
اصفهان نشویم. البته با تمام احترامى که براى 
ســپاهان قائلم، به هیچ عنوان در این دیدار 
مستحق باخت نبودیم. موقعیت هاى خوبى 
داشتیم ولى روى غافلگیرى گل هاى دوم و 

سوم را خوردیم.

هافبک تیم فوتبال ذوب آهن مى گوید 
شــرایط در این تیم خوب نیست و باید 
تمرکز بیشترى در اردوى تیم وجود داشته 

باشد.
میــالد جهانى هافبــک تیــم فوتبال 
ذوب آهن در مــورد  شکســت 3 بر 1 
مقابل ســپاهان در گفتگویــى در مورد 

این شکســت بیان کــرد: در این بازى 
گل زودهنگام خوردیم و مى خواســتیم 
جبران کنیــم که نشــد و گل هاى دوم 
و ســوم را هم خوردیم و شرایط سخت 

شد. 
او ســپس در مورد شــرایط این روزهاى 
ذوب آهــن و آینــده تیــم و همینطور 
صحبت هایى که در مورد انتقال خودش 
به تیم هــاى دیگر وجــود دارد، توضیح 
داد: خب من خودم بــا ذوب آهن قرارداد 
دارم. باید شرایط طورى شود که تک تک 
بچه ها تمرکزشان را بگذارند روى بازى ها 
تا به رتبه هاى باالیى جدول بیاییم. االن 
شرایط خیلى سخت است و پایین هستیم. 
باالى جدولى هــا مى برند و مســاوى 
مى کنند و ادامه کار ســخت شده است. 
بازى هاى بعدى باید تالش کنیم تا نتایج 

خوبى بگیریم.

 سکوت در برابر خشم قاسم

سامان قدوس در بازى اخیر برنتفورد درخشان ظاهر شد و 
گل برترى تیمش برابر بریستول را به ثمر رساند. این

بازیکن دوتابعیتى روزهاى پرفروغى را پشت سر 
مى گذارد، طورى که مدیران برنتفورد برآن 
شــدند قرارداد قرضى او را دائمى کنند و 
حاال با درخشــش این ستاره ایرانى در 
آسمان لیگ چمپیونشیپ بیش از هر 
کسى این سوئدى ها و فرانسوى ها 
هستند که بابت از دست دادن سامان 

قدوس حسرت مى خورند.
وینگرى که چیزى نمانده بود به دلیل

محرومیت چند ماهه اش از فوتبال و 
مصدومیتى که بالفاصله پس از اتمام 
این دوره پراسترس گریبانگیرش شد، 
از دنیاى فوتبال خداحافظى کند. آن

7هم در سن 27 سالگى و در عنفوان جوانى 
و در حالى که پیش از آن به دلیل عملکرد فوق 
العاده اش در تیم اوسترشوندس همسرمربیان دو

کشور سوئد و ایران از این بازیکن دو تابعیتى براى 
حضور در تیم هاى ملى دعوت کرده بودند و هم 
سالسوئد انتخاب به عنوان بهترین ورزشــکار

شده بود.
اما پس از آن چیزى نمانــده بود که با یک 
تصمیم اشتباه، فوتبال این ملى پوش ایرانى 
به تباهى کشیده شــود ولى او به هر جان

کندنى بود اجازه نداد این اتفاق بیافتد و حاال 
اوضاع سامان دوباره سر و سامان یافته و به 
روزهاى اوجش برگشته طورى که «توماس فرانک» 
سرمربى برنتفورد پس از هربازى لب به تحسین از 
او مى گشاید و معتقد است سامان قدوس بسیار بلند 

پرواز و جاه طلب است و سطح باالترى هم دارد.

با نگاهى به درخشش ستاره ایرانى در آسمان چمپیونشیپ

«سامان» سر و سامان یافت تا باد چنین بادا
مرضیه غفاریان

احمدرضا خلیلى

هافبــک تیم فوتبــال ســپاهان معتقد اســت تیمش 
مى توانسته گل هاى بیشترى در دربى اصفهان بزند و با 

اختالف بیشترى این مسابقه را ببرد.
جالل على محمدى هافبک تیم فوتبال سپاهان در مورد 
پیروزى 3 بر 1 تیمش مقابل ذوب آهن در دربى اصفهان 
در گفتگویى اظهار داشت: بازى سخت و درگیرانه اى بود 
و فکر مى کنم برخالف شرایطى که در جدول رده بندى 
مسابقات دارد، تیم خیلى خوبى است؛ فوتبال خیلى خوبى 
بازى کرد؛ مهره هاى خیلى خوبى دارند. دربى اصفهان 
همیشــه یک دربى قشــنگ و جذاب بوده اســت. چه 
دربى هایى که خودم بازى کــرده ام؛ چه مواقعى که از 
تلویزیون نگاه کرده ام. همیشه این بازى قشنگ بوده و 
این بازى هم قشنگ بود. مى توانستیم گل هاى بیشترى 
در 10 ، 15 دقیقــه آخر بزنیم ولى بازم خدا را شــکر که 

بازى را بردیم. 
او در مورد دیدار برابر استقالل بیان کرد: خب این بازى 
قهرمان نیم فصل را تعیین خواهــد کرد. نه صد در صد 
ولى دو تیم باالیى جدول رده بندى هستند. با این حال 
ما شــرایط بهترى داریم و در اصفهان بازى مى کنیم. 
مسافرت نداریم و زمان خوبى براى ریکاورى وجود دارد. 
بازى چند روز دیگر خواهد بود و مسابقه جاندارى خواهد 

بود؛ هم براى ما و هم هواداران استقالل.
جالل على محمدى بازیکن با سابقه تیم فوتبال سپاهان 
در مورد بستن بازوبند کاپیتانى توسط پیام نیازمند، اینطور 
توضیح داد: خب بســتن بازوبند کاپیتانى سپاهان براى 
هر بازیکنى باعث افتخار اســت. چه من و چه بازیکنان 
دیگر. آقا محرم در این مورد با من صحبت کردند و گفتند 
دوست دارم امروز کاپیتان پیام باشد. این مسائل در تیم ما 
جایى ندارد که بخواهیم حاشیه با این موضوعات درست 
کنیم. پیام بازوبند را بست و همه او را حمایت کردیم؛ روز 
خوبى براى او و تیم بود. خدا را شکر بردیم. این مسائل 
حاشیه اى است و به آن فکر نمى کنیم. با تمرکز و براى

 موفقیت هاى بعدى به جلو نگاه مى کنیم.

آقا محرم 
در مورد کاپیتانى 

پیام با من صحبت کرد

هافبک تیم فوتبال سپاهان اصفهان گفت: تیم ما فوتبال زیبایى 
را به نمایش مى گذارد و از نظر تاکتیکى یک ســر و گردن باالتر 

از بقیه است.
یاسین ســلمانى در گفتگویى در خصوص بازى  سپاهان مقابل 
ذوب آهن اظهار داشت: خداراشــکر توانستیم در دربى اصفهان 
برنده باشیم. کسب این 3 امتیاز برایمان خیلى مهم بود چون بازى 
قبلى را مقابل شهرخودرو واگذار کردیم و پیروزى در این مسابقه 
در جدول خیلى به ما کمک مى کرد. بازى بعدى ما مقابل استقالل 

است که مى تواند جدال قهرمانى نیم فصل باشد.
هافبک تیم سپاهان در مورد اینکه براى اولین بار در فصل جدید 

لیگ برتر به او بازى رسید و توانست در این فرصت براى تیمش 
گلزنى کند، عنوان کرد: محرم نویدکیا یک بازى آسیایى هم به 
من میدان داده بود و توانستم خودم را آنجا نشان بدهم. دربى هم 
اولین بازى من در لیگ برتر بود. خوشــحالم توانستم گل بزنم و 
جواب اعتماد سرمربى را بدهم. امیدوارم در ادامه فصل بیشتر به 
تیمم کمک کنم و سپاهان هم در پایان فصل با یک قهرمانى دل 

هوادارانش را شاد کند.

سلمانى درباره باز کردن دروازه ذوب آهن در دربى اصفهان گفت: 
وقتى وارد زمین شدم 3 موقعیت داشــتم که یکى از آنها را گل 

کردم، خداراشکر بازى برایم با گل تمام شد و از همه هم تیمى ها 
تشکر مى کنم.

وى در خصوص فرصت بیشتر براى بازى در سپاهان، عنوان کرد: 
من تالشم را مى کنم و ادامه کار بستگى به نظر کادر فنى و شرایط 
بازى ها دارد. البته ترافیک خط هافبک در تیم ما زیاد است ولى به 
هرحال من تالش مى کنم بتوانم در این پست بیشتر بازى کنم. 
هرچند فرقى ندارد من در زمین باشــم یا بازیکن دیگرى، فقط 
موفقیت تیم مهم است و این تفکر هم به من و هم به بچه هاى 

دیگر بیشتر کمک مى کند.
هافبک ســپاهان در خصوص بازى زمینى این تیــم و روند رو 

به رشــدى که پیدا کرده، گفت: ما فوتبــال زیبایى را به نمایش 
مى گذاریم و خداراشکر همه راضى هستند. یکى از شانس هاى 
کسب قهرمانى هستیم. امیدوارم این فصل طورى تمام شود که 
بتوانیم حداقل یک جام براى اســتان بیاوریم. فکر مى کنم تیم 

ما یک سر و گردن از لحاظ  تاکتیکى از بقیه تیم ها باالتر است.
سلمانى در خصوص بازى بعدى سپاهان مقابل استقالل عنوان 
کرد: این بازى مى تواند بازى خیلى خوبى باشــد و مى توان گفت 
فینال نیم فصل اســت. ما در زمین خودمان بازى مى کنیم. این 
مساله خیلى مهم است و به ما کمک مى کند که بتوانیم این بازى 

را ببریم و به امیدخدا به قهرمانى نیم فصل برسیم.

یاسین سلمانى: این اولین بازى لیگ برترى من بود

عزت پورقاز بعد از هفته ها نیمکت نشــینى 
به خط دفاعى ســپاهان برگشت و نمایش 
خوبى در دربى اصفهان داشت. به خصوص 
که تک گل تیم حریف از روى شــوت از راه 
دور به دست آمد و از دســت بازیکنى کارى 

ساخته نبود.  
عزت بعد از بازى در هفته هاى ابتدایى خیلى 
زود نیمکت نشــین شــد اما در هفته هاى 
نیمکت نشینى که در ترکیب سپاهان براى 
او تازگى داشت سعى کرد همانند یک بازیکن 
حرفه اى تمرین وتابع تصمیم سرمربى تیم 
باشد. او در بازى با صنعت نفت براى دقایقى 
کوتاه به میدان آمد و در همان دقایق کوتاه 
شانس گلزنى داشت که ضربه اش روى پایش 
به خوبى ننشست و در دســتان حامد فالح 
جاى گرفت. در دربــى اصفهان عزت پورقاز 
در کنار محمد نژاد مهــدى زوج خط دفاعى 
سپاهان را تشــکیل دادند که آرامش این دو 
بازیکن در خط دفاعى کمتــر موجب ایجاد 

خطر از سوى تیم حریف روى دروازه سپاهان 
شد و شــاگردان رحمان رضایى تنها یک بار 
آنهم روى شوت از راه دور حسین شنانى به 
گل رسیدند در حالى که در بازى هاى قبلى 
بارها و بارها به قلب خط دفاعى حریف نفوذ 

مى کردند. 
نکته جالــب در مورد ســپاهان اینکه با 23 
گل زده در فاز تهاجمى بهترین تیم بشــمار 
مى رود اما در فــاز دفاعى 18 گل خورده که 
این آمار بدى براى تیم مدعى قهرمانى است 
که محــرم نویدکیا هم بعد از بازى با شــهر 
خودرو که تیمش 3-1 بازنده شد بدان اشاره 
کرد و گفت خوردن 17 گل در 13 بازى اصال 

کارنامه خوبى براى تیم او نیست. 
عملکرد خوب تیم سپاهان در فاز دفاعى اگر 
در بازى هاى بعدى هم تکرار شود مى تواند 
امتیازات حساس دیگرى را براى تیم سپاهان 
به دســت بیاورد. باید منتظر ماند و دید که 
محرم نوید کیا به ترکیب خط دفاعى تیمش 

در دیدار آینده دست خواهد زد یا خیر.

سازمان دفاعى عزتمند

سعید نظرى

غافلگیر شدیم

االن شرایط سخت شده است
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0606آگهىآگهى 3972 سال هفدهمیک شنبه  19 بهمن  ماه   1399

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى  مستقر در ثبت شرق 

اصفهان 
شماره: 2027042744 /99 تاریخ: 1399/11/04 در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا 
ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا ســهم مفروزى متقاضى صادر 
گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود تا شخص یا اشخاصى که به آرا مذکور 
اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول 
به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضــا مهلت و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نخواهد بود .
1- راي شماره 139960302027014734 مورخ 1399/08/10آسیه زمانى پزوه فرزند 
محمدعلی بشماره شناســنامه 2479 صادره از اصفهان بشماره ملی 1293389994 در 
ششدانگ یکباب خانه در حال ساخت  احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 13206 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 149/87 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
2- راي شــماره 139960302027013360 مورخ 1399/07/03منوچهر انارى انارکى 
فرزند محمد بشــماره شناســنامه 88 صادره از انارك بشــماره ملی 1249914000 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 15191 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 167/30 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
3- راي شــماره 139960302027002476 مورخ 1399/02/27مرتضی طالبی فرزند 
علی محمد بشماره شناسنامه 14049 صادره از اصفهان بشماره ملی 1292668751 در 
سه دانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 

18 ثبت اصفهان به مساحت 198 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
4- راي شــماره 139960302027002477 مورخ 1399/02/27اردشیر صابرى فرزند 
کمال بشماره شناسنامه 1682 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288920180 در سه دانگ 
یکباب ساختمان احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت 

اصفهان به مساحت 198 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
5- راي شــماره 139960302027015869 مــورخ 1399/09/08متین لطیفى فرزند 
حسنعلى بشماره شناسنامه 704 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1287233678 در سه 
دانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 9336 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 454/56 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
6- راي شــماره 139960302027015868 مورخ 1399/09/08محمد لطیفى فرزند 
حسنعلى بشماره شناسنامه 501 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1288083653 در سه 
دانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 9336 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 454/56 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
7- راي شماره 139860302027013676 مورخ 1398/11/02 سید منصور میرفروغی 
قهفرخی فرزند ســیداحمد بشــماره شناســنامه 268 صادره از شــهرکرد بشماره ملی 
4622339684 در ســه دانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 178/18 مترمربع. خریداري طی سند 

رسمی.
8- راي شماره 139860302027013679 مورخ 1398/11/02 زهرا نکوئی اصفهانی 
فرزند محمود بشماره شناسنامه 1375 صادره از اصفهان بشماره ملی 1285600452 در 
دو دانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 11548 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 178/18 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
9- راي شــماره 139860302027013678 مــورخ 1398/11/02 ثمینه الســادات 
میرفروغی قهفرخی فرزند سیدمنصور بشماره شناسنامه 2782 صادره از اصفهان بشماره 
ملی 1292556307 در یکدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 178/18 مترمربع. خریداري طی سند 

رسمی.
10- راي شــماره 139960302027013408 مورخ 1399/07/05لیال باقرپور  فرزند 
محمدعلی بشماره شناســنامه 797 صادره از شهرضا بشــماره ملی 1199186694 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
11- راي شماره 139960302027012850 مورخ 1399/06/23محمد علی گنجعلی 
فرزند مصطفی بشماره شناسنامه 564 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291025162 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 11548 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 136/25 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی خانم صاحب بصیرى .
12- راي شماره 139960302027015224 مورخ 1399/08/17علیرضا اتحادى ابرى 
فرزند نادعلی بشماره شناسنامه 1359 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283642468 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 10393 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 91/10 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی حسین سازش بوزانى فرزند حاجى صفر على .
13- راي شــماره 139960302027015593 مورخ 1399/08/25حسن یزدانفر فرزند 
رجبعلی بشماره شناسنامه 116 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291256891 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 5736 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 365/70 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
14- راي شــماره 139960302027002092 مورخ 1399/02/24سمیه قصابى سینى 
فرزند احمد بشماره شناســنامه 6331 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287404642 در 
یکدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 305 فرعی از اصلی 
15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 199/20 مترمربع. خریداري طی سند 

رسمی.
15- راي شــماره 139360302027003626 مورخ 1393/03/22 احمد فتحیه فرزند 
حسن بشماره شناســنامه 55956 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281656585 در پنج 
دانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 305 فرعی از اصلی 15190 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 199,2 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
16- راي شــماره 139960302027006580 مورخ 1399/04/16اشرف علی جانیان 
فرزند مهدي بشماره شناســنامه 63366 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281731021 
در سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 31 فرعی از اصلی 
15305 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 322 مترمربع. خریداري طی ســند 

رسمی.
17- راي شــماره 139960302027006579 مورخ 1399/04/16حسن تمیزى فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 2222 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286670012 در سه دانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 31 فرعی از اصلی 15305 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 322 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
18- راي شــماره 139960302027014541 مــورخ 1399/08/04رحمت اله حبیبى 
خوراســگانى فرزند عباس بشــماره شناســنامه 506 صادره از اصفهان بشــماره ملی 
1291422791 در ســه دانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
9508 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 184/65 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمی سلطنت خانم نیکلى فرزند عبدالعلى.
19- راي شــماره 139960302027014540 مــورخ 1399/08/04زهرا جیهانى نژاد 
خوراسگانى فرزند حسین بشــماره شناســنامه 12849 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1283830299 در ســه دانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
9508 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 184/65 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمی سلطنت خانم نیکلى فرزند عبدالعلى.
20- راي شماره 139860302027002605 مورخ 1398/03/08 احترام نوابی کردآبادي 

فرزند حسن بشماره شناســنامه 44 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1287962912 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 171 فرعی از اصلی 
10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 160 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمی بنیاد مستضعفان .
21- راي شــماره 139860302027015991 مــورخ 1398/12/04 زهــرا وکیلــی 
خوراســگانی فرزند بمانعلی بشــماره شناســنامه 452 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1291473564 در 0/93 سهم مشاع از 5/6 سهم ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي 
قســمتی از قطعه زمین پالك 6219 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 340/80 

مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
22- راي شــماره 139860302027015990 مــورخ 1398/12/04 فاطمه اصغري 
خوراســگانی فرزند حســن بشــماره شناســنامه 160 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1291275592 در 1/7 سهم مشاع از 5/6 سهم ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روي 
قســمتی از قطعه زمین پالك 6219 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 340/80 

مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
23- راي شــماره 139860302027015985 مــورخ 1398/12/04 هاشــم وکیلى 
خوراســگانى فرزند کاظم بشــماره شناســنامه 49 صــادره از اصفهان بشــماره ملی 
1291230041 در 2/97 سهم مشاع از 5/6 سهم ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي 
قســمتی از قطعه زمین پالك 6219 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 340/80 

مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
24- راي شــماره 139960302027015750 مــورخ 1399/08/29رضــا افالکــی 
خوراســگانی فرزند اکبر بشــماره شناســنامه 5554 صادره از اصفهان بشــماره ملی 
1293420743 در چهار دانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
8881 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 155/21 مترمربع. خریداري طی سند 

رسمی.
25- راي شماره 139960302027015752 مورخ 1399/08/29شیرین رحمتی فرزند 
نعمت اله بشماره شناسنامه - صادره از قم بشماره ملی 0371037166 در دو دانگ یکباب 
خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 8881 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 155/21 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
26- راي شــماره 139960302027008825 مورخ 1399/04/29امان اله صفدریان 
فرزند نعمت اله  بشماره شناســنامه 24 صادره از شهرضا بشماره ملی 1199729401 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 7897 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 130/50 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی حاج على فرزند برومند.
27- راي شــماره 139960302027016611 مورخ 1399/10/01اعظم امینى فرزند 
محمد بشماره شناســنامه 12809 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1283829894 در 
ششدانگ یکباب خانه باســتثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین 
پالك 6458 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 163/80 مترمربع. خریداري طی 

سند رسمی.
28- راي شــماره 139960302027015035 مورخ 1399/08/14سعید شیرمحمدي 
اسفه فرزند صفرعلی بشماره شناسنامه 51 صادره از آبادان بشماره ملی 1815946679 
در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 27 فرعی از اصلی 
15316 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 132/5 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمی فاطمه موذنى فرزند حسین.
29- راي شماره 139960302027016970 مورخ 1399/10/07عبدالعلی غفوري جبلی 
فرزند شکراله بشماره شناسنامه 25 صادره از شمیران بشــماره ملی 0451802047 در 
ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 8428 فرعی از اصلی 

15190 واقع در 5 ثبت اصفهان به مساحت 51/08 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
30- راي شماره 139960302027006197 مورخ 1399/04/14حاجیه خانم قیصرى 
خوراسگانى فرزند على بشماره شناسنامه 32 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291354611 
در دو دانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 5954 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 204/80 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
31- راي شــماره 139960302027006198 مورخ 1399/04/14حســین قیصري 
خوراســگانی فرزند رضا بشــماره شناســنامه 170 صــادره از اصفهان بشــماره ملی 
1291349529 در چهار دانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
5954 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 204/80 مترمربع. خریداري طی سند 

رسمی.
32- راي شماره 139960302027006074 مورخ 1399/04/13اکبر مکاریان  فرزند 
علی بشماره شناسنامه 38876 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282316214 در ششدانگ 
یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 278 فرعی از اصلی 15201 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 195/38 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
33- راي شــماره 139760302027012190 مــورخ 1397/12/12 علــی عبداللهی 
خوراســگانی فرزند قدیرعلی بشــماره شناســنامه 416 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1291441360 در ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
1 فرعی از اصلــی 8816 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 226/22 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی معصومه عبدالهى.
34- راي شــماره 139960302027013615 مــورخ 1399/07/07ابوالفضل زارعی 
محمودآبادي فرزند غالمرضا بشــماره شناســنامه 2183 صادره از یزد بشــماره ملی 
4489938527 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
30 فرعی از اصلی 15316 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 206/68 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی شهردارى اصفهان .
35- راي شــماره 139960302027015743 مورخ 1399/08/29اســمعیل شریعتی 
مهردرانی فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 1 صادره از نائین بشماره ملی 1249692318 
در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 1567 فرعی از 
اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 206/7 مترمربع. خریداري طی 

سند رسمی.
36- راي شــماره 139960302027015768 مورخ 1399/08/29حســین محسنی 
خوراسگانی فرزند بمانعلی بشــماره شناســنامه 10487 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1283806746 در ســه دانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
5812 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 194/18 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمی جالل حسینى خوراسگانى.
37- راي شــماره 139960302027015769 مــورخ 1399/08/29عفت محســنی 
خوراســگانی فرزند محمد علی بشماره شناســنامه 555 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1291423281 در ســه دانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
5812 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 194/18 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمی جالل حسینى خوراسگانى.
38- راي شماره 139960302027015745 مورخ 1399/08/29نعمت اله امینى فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 152 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291321187 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 5 فرعی از اصلی 15202 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 136/06 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمی محمود کاظمى کردآبادى فرزند رضا .
39- راي شــماره 139960302027015235 مــورخ 1399/08/17مرتضی عابدیان 
برخواري فرزند حســین بشــماره شناســنامه 672 صــادره از اصفهان بشــماره ملی 
1287969194 در 2 سهم مشاع از 7 سهم ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی 
از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 140/48 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی سید حسین امین جواهرى.
40- راي شماره 139960302027015237 مورخ 1399/08/17اعظم عابدیان برخواري 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 49835 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282420615 در 
یک سهم مشاع از 7 سهم ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین 

پالك 1 واقع در بخــش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 140/48 مترمربع. خریداري مع 
الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی سید حسین امین جواهرى.

41- راي شماره 139960302027015239 مورخ 1399/08/17زهره عابدیان برخواري 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 660 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286022320 در یک 
سهم مشاع از 7 سهم ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 140/48 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمی سید حسین امین جواهرى.
42- راي شــماره 139960302027015241 مــورخ 1399/08/17وجیهه عابدیان 
برخواري فرزند حســین بشــماره شناســنامه 1479 صادره از اصفهان بشــماره ملی 
1293468126 در یک سهم مشــاع از 7 سهم ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روي 
قســمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 140/48 
مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی سید حسین امین جواهرى.

43- راي شــماره 139960302027015242 مــورخ 1399/08/17خدیجه عابدیان 
برخواري فرزند حســین بشــماره شناســنامه 817 صــادره از اصفهان بشــماره ملی 
1287349536 در یک سهم مشــاع از 7 سهم ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روي 
قســمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 140/48 
مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی سید حسین امین جواهرى.

44- راي شماره 139960302027015233 مورخ 1399/08/17زهرا عابدیان برخواري 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 1796 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287939910 در 
یک سهم مشاع از 7 سهم ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین 
پالك 1 واقع در بخــش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 140/48 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی سید حسین امین جواهرى.
45- راي شــماره 139960302027014863 مــورخ 1399/08/12فرزانه محمدزاده 
خوراســگانی فرزند اصغر بشــماره شناســنامه 4848 صادره از اصفهان بشــماره ملی 
1291618082 در ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
6773 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 98/05 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمی سید حسین حسینیان.
46- راي شماره 139960302027015740 مورخ 1399/08/29معصومه خواجه زاده 
فرزند ماشاءاله بشماره شناسنامه 612 صادره از بندر گناوه بشماره ملی 3539691367 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 160 فرعی از اصلی 
10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 84/20 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمی محمد صادقیان کردآبادى فرزند رمضان.
47- راي شــماره 139960302027014865 مورخ 1399/08/12احمدرضا نصیري 
زودانی فرزند قاسم بشماره شناسنامه 1474 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287751709 
در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 243/03 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
48- راي شماره 139960302027016225 مورخ 1399/09/23زهرا آقاجانی زردنجانی 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 3230 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283697724 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 39 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 217/35 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی حاج محمد کشاورز فرزند حاج على .
49- راي شــماره 139960302027014858 مورخ 1399/08/12محسن نیک نداف 
فرزند تقی بشماره شناســنامه 701 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1283576457 در 
ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1-2-3 فرعی از اصلی 
43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 32/45 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمی حاج محمد تقى نیک.
50- راي شــماره 139960302027010372 مورخ 1399/05/15رسول کفایت فرزند 
خسرو بشماره شناسنامه 776 صادره از اصفهان بشماره ملی 1289342342 در دو دانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 

به مساحت 200 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
51- راي شماره 139960302027010370 مورخ 1399/05/15اقدس عبدلی زاده فرزند 
محمدجعفر بشماره شناسنامه 35383 صادره از اصفهان بشماره ملی 1280779462 در 
دو دانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت 

اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
52- راي شماره 139960302027010371 مورخ 1399/05/15 علیرضا کفایت فرزند 
خسرو بشماره شناسنامه 1347 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287935427 در دو دانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 

به مساحت 200 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
53- راي شــماره 139960302027015969 مــورخ 1399/09/18مریم رفیع فرزند 
عباسقلى بشماره شناســنامه 256 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287084176 در سه 
دانگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 9637 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 126/29 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی علیرضا زمانى خوراسگانى فرزند محمد .
54- راي شماره 139960302027015968 مورخ 1399/09/18رسول اسدالهی فرزند 
تقى بشماره شناسنامه 438 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291441581 در سه دانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 9637 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 126/29 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی 

علیرضا زمانى خوراسگانى فرزند محمد.
55- راي شــماره 139960302027015599 مورخ 1399/08/25محمود شریف زاد 
فرزند ابوطالب بشماره شناسنامه 38447 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282311921 
در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 7897 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 159/65 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
56- راي شماره 139960302027015773 مورخ 1399/08/29 نادر اباذري فرزند سیف 
اله بشماره شناسنامه 1447 صادره از اصفهان بشماره ملی 1289451745 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 7949 واقع در - ثبت اصفهان به 
مساحت 191/70 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی آقایان 

على و براتعلى باللى پزوه فرزندان عباس .
57- راي شماره 139760302027007437 مورخ 1397/08/12 حسین شعبانی هلق 
فرزند علی بشماره شناســنامه 644 صادره از شهررى بشــماره ملی 0492440794 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 134/66 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی غالمعلى زارعى هفدانى فرزند شکراله.
58- راي شماره 139960302027013344 مورخ 1399/07/02 سعید نیک نداف فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 392 صادره از اصفهان بشماره ملی 1293040975 در 3 حبه و 
یک - بیست و یکم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیانی 
احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 262/5 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
59- راي شــماره 139960302027013343 مورخ 1399/07/02 محسن نیک نداف 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 46631 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282388967 در 
3 حبه و یک - بیست و یکم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه 
اعیانی احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 262/5 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
60- راي شــماره 139960302027013341 مورخ 1399/07/02 زهرا لقمانى فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 381 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291084894 در 1 حبه و 
یازده - بیست و یکم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیانی 
احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 262/5 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
61- راي شماره 139960302027013346 مورخ 1399/07/02 علی نیک نداف فرزند 

محمد بشماره شناسنامه 1077 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288180187 در 3 حبه و 
یک - بیست و یکم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیانی 
احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 262/5 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
62- راي شماره 139960302027015753 مورخ 1399/08/29 نرگس اندیک فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 419 صادره از اهواز بشــماره ملی 1754809103 در ششدانگ 
یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 31 فرعی از اصلی 15305 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 208 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
63- راي شــماره 139960302027015776 مــورخ 1399/08/29 مریــم آقا جانی 
کرد ابادي فرزند محمدرضا بشــماره شناســنامه 4325 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1293408451 در ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
11 فرعی از اصلی 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 60/60 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی آقاى على معتمدى فرزند مهدى .
64- راي شــماره 139960302027014567 مورخ 1399/08/04 ژاله کوهاتی فرزند 
ابراهیم بشماره شناسنامه 6368 صادره از گیالنغرب بشماره ملی 3329164697 در سه 
دانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 فرعی از اصلی 15203 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 125/11 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
65- راي شــماره 139960302027014563 مورخ 1399/08/04 محمدرضا شفیعى 
فرزند عباس بشماره شناسنامه 90 صادره از تویسرکان بشماره ملی 3979197042 در سه 
دانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 فرعی از اصلی 15203 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 125/11 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
66- راي شماره 139860302027016647 مورخ 1398/12/22 محمدرضا زرى باف 
فرزند محمود بشماره شناسنامه 1078 صادره از اصفهان بشماره ملی 1285838092 در 
ششدانگ یکباب مغازه تجارى احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 303 فرعی 
از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 50/70 مترمربع. خریداري 

طی سند رسمی.
67- راي شــماره 139960302027014868 مورخ 1399/08/12 فردوس حســینی 
پائین دروازه فرزند سیدمصطفی بشماره شناســنامه 61246 صادره از اصفهان بشماره 
ملی 1281709484 در ششــدانگ یکباب کارگاه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین 
پالك 2 فرعی از اصلی 12384 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 60/57 مترمربع. 

خریداري طی سند رسمی.
68- راي شــماره 139960302027006025 مورخ 1399/04/12 زهرا شــیرعلیان 
فرزند اسمعیل بشماره شناسنامه 9942 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283801299 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 9724 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 161/33 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی غالمرضا اعتباریان خوراسگانى فرزند حسن.
69- راي شماره 139960302027015741 مورخ 1399/08/29 زهرا سخاوت فرزند 
محمود بشماره شناسنامه 107 صادره از اصفهان بشماره ملی 1284859861 در ششدانگ 
یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 10393 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 285/69 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
70- راي شــماره 139960302027014683 مورخ 1399/08/07 محســن اکبریان 
فرزند قدمعلی بشماره شناسنامه 1026 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291514929 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 5908 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 257/84 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
71- راي شــماره 139960302027015862 مورخ 1399/09/05 حمیدرضا افالکی 
خوراسگانی فرزند عبدالغفار بشماره شناســنامه 12774 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1283829649 در ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
6677 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 173/60 مترمربع. خریداري طی سند 

رسمی.
72- راي شماره 139960302027012033 مورخ 1399/06/07 جواهر عزیزى آغچه 
فرزند احمد بشماره شناسنامه 2 صادره از فریدن بشماره ملی 6219769554 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 
به مســاحت 202 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمی على 

کشاورز فرزند حسین.
73- راي شماره 139960302027015738 مورخ 1399/08/28 محسن طالبی فرزند 
بهرام بشماره شناسنامه 1908 صادره از اصفهان بشماره ملی 1289668310 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 782 فرعی از اصلی 15191 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 96/84 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
74- راي شــماره 139960302027012191 مــورخ 1399/06/12 اکبــر شــاهین 
ورنوســفادرانی فرزند نعمت اله بشماره شناســنامه 925 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1283916169 در ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
1 فرعی از اصلــی 11580 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 16/73 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی مشاعى مى باشد.
75- راي شــماره 139960302027012044 مــورخ 1399/06/07 مهدي قندهاري 
علویجه فرزند مصطفی بشــماره شناســنامه 49535 صادره از اصفهان بشــماره ملی 
1282417681 در ســه دانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
1576 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 194/14 مترمربع. 

خریداري طی سند رسمی.
76- راي شــماره 139960302027012042 مورخ 1399/06/07 شبنم یاوري فرزند 
مهدي بشماره شناسنامه 3401 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288203381 در سه دانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 1576 فرعی از اصلی 15190 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 194/14 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
77- راي شــماره 139960302027014350 مورخ 1399/07/30 مسعود ذوالفقاري 
تودشکی فرزند ولی اله بشماره شناسنامه 7 صادره از کوهپایه بشماره ملی 5659596029 
در سه دانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 31 واقع در 

بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 783 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
78- راي شــماره 139960302027014351 مورخ 1399/07/30 منصور ذوالفقاري 
تودشکی فرزند ولی اله بشماره شناسنامه 10 صادره از اصفهان بشماره ملی 5659589121 
در سه دانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 31 واقع در 

بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 783 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
79- راي شماره 139960302027015861 مورخ 1399/09/05 سعیدالملوك صدري 
فرزند نعمت اله بشماره شناسنامه 434 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287877133 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 10208 و 10220 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 73/75 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمی یداله حاجى علیزاده فرزند على.
80- راي شماره 139960302027014356 مورخ 1399/07/30 نجمه هفت برادران 
فرزند کریم بشماره شناسنامه 45694 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282379232 در 
یک و نیم دانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 178 فرعی از 
اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 155 مترمربع. خریداري طی 

سند رسمی.
81- راي شــماره 139960302027014352 مورخ 1399/07/30 مسعود فالمک فرد 
فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه 2540 صادره از شیراز بشماره ملی 2298197458 در سه 
دانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 178 فرعی از اصلی 15190 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 155 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
82- راي شماره 139960302027014354 مورخ 1399/07/30 محمد عمادزاده فرزند 
رضا بشماره شناسنامه 1585 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287888658 در یک و نیم 
دانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 178 فرعی از اصلی 15190 
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واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 155 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.

83- راي شــماره 139960302027015434 مورخ 1399/08/22 مصطفی افتخاري 
علی آبادي فرزند مرتضی بشــماره شناســنامه 799 صادره از اصفهان بشــماره ملی 
1284383784 در ســه دانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
9564 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 148/37 مترمربع. 

خریداري طی سند رسمی.
84- راي شــماره 139960302027015435 مــورخ 1399/08/22 صغــري بیگم 
حسینی نصر آبادي فرزند سید محمد بشماره شناســنامه 41 صادره از اصفهان بشماره 
ملی 1287584810 در ســه دانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین 
پالك 9564 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 148/37 

مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
85- راي شــماره 139960302027015229 مــورخ 1399/08/17 زهــرا حبیبی 
خوراســگانی فرزند احمد بشــماره شناســنامه 1051 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1291479643 در ســه دانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
6940 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 157/99 مترمربع. خریداري طی سند 

رسمی.
86- راي شماره 139960302027015230 مورخ 1399/08/17 محمد فروغى ابرى 
فرزند فرج اله بشماره شناسنامه 15036 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283852799 در 
سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 6940 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 157/99 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
87- راي شماره 139960302027015585 مورخ 1399/08/25 اصغر صبوري فرزند 
عبدالعلی بشماره شناســنامه 129 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1291373152 در 
ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 6454 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 42 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
88- راي شماره 139960302027015744 مورخ 1399/08/29 علی نصوحی دهنوي 
فرزند اسداله بشماره شناســنامه 215 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288055854 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 237 فرعی از اصلی 
15201 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 153/70 مترمربع. خریداري طی 

سند رسمی.
89- راي شــماره 139960302027011630 مورخ 1399/06/02 منصور قاســمی 
دســتگردي فرزند علمدار بشــماره شناســنامه 64 صادره از شهرکرد بشــماره ملی 
6339913288 در ســه دانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
39 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 107/20 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمی رباب تقى زاده خواجوئى.
90- راي شماره 139960302027011628 مورخ 1399/06/02 زهرا کلبعلى سیبکى 
فرزند ابوالفضل بشماره شناسنامه - صادره از فریدونشهر بشماره ملی 1120022568 
در سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 39 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مساحت 107/20 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمی رباب تقى زاده خواجوئى.
91- راي شماره 139960302027015437 مورخ 1399/08/22 حسن گلزار اصفهانى 
فرزند علی بشماره شناســنامه 36542 صادره از اصفهان بشماره ملی 1280791039 
در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 1799 فرعی از 
اصلی 15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 350/51 مترمربع. خریداري 

طی سند رسمی.
92- راي شماره 139960302027011030 مورخ 1399/05/28 مرضیه امینی بروجنی 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 3470 صادره از اصفهان بشماره ملی 1292427450 در 
یکدانگ یکباب ساختمان تجارى  احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 6 فرعی 
از اصلی 34 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 144 مترمربع. خریداري طی 

سند رسمی.
93- راي شماره 139960302027011028 مورخ 1399/05/28 مریم امینی بروجنی 
فرزند محمد بشماره شناســنامه 736 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288309600 در 
یکدانگ یکباب ساختمان تجارى  احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 6 فرعی 
از اصلی 34 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 144 مترمربع. خریداري طی 

سند رسمی.
94- راي شماره 139960302027011026 مورخ 1399/05/28 علی امینی بروجنی 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 2466 صادره از اصفهان بشماره ملی 1284965181 در 
دو دانگ یکباب ساختمان تجارى  احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 6 فرعی 
از اصلی 34 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 144 مترمربع. خریداري طی 

سند رسمی.
95- راي شماره 139960302027011024 مورخ 1399/05/28 ارسالن امینی بروجنی 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 1863 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287064681 در 
دو دانگ یکباب ساختمان تجارى  احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 6 فرعی 
از اصلی 34 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 144 مترمربع. خریداري طی 

سند رسمی.
96- راي شــماره 139960302027015974 مورخ 1399/09/18 رضا باقرى فرزند 
محمد بشــماره شناســنامه 65465 صادره از تهران بشــماره ملی 0032974061 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 15271 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 214/45 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمی شهردارى خوراسگان.
97- راي شــماره 139960302027015770 مورخ 1399/08/29 سید على حسینى 
فرزند سید عباس بشماره شناسنامه 940 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291057242 
در ششدانگ یکباب کارگاه تولید بتون احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 28 

واقع در 18 ثبت اصفهان به مساحت 5184/5 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
98- راي شماره 139960302027012812 مورخ 1399/06/22 على سیاوشى فرزند 
عباسعلی بشماره شناسنامه 31 صادره از فریدونشهر بشــماره ملی 1129728031 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 13 فرعی از اصلی 43 
واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 148/30 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.

99- راي شماره 139960302027015749 مورخ 1399/08/29 حمیال اسماعیلی کل 
گچی فرزند عبداله بشماره شناسنامه 7 صادره از لردگان بشماره ملی 4669738356 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 3و2و1 فرعی از اصلی 
43 واقع در - ثبت اصفهان به مساحت 201 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمی نوروز على قنبرى فرزند عبدالصمد .
100- راي شماره 139960302027015597 مورخ 1399/08/25 احترام اعرابی فرزند 
شکراله بشماره شناسنامه 1 صادره از کوهپایه بشماره ملی 5659589677 در ششدانگ 
یکباب کارگاه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 31 واقع در بخش 18 ثبت 

اصفهان به مساحت 840/26 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.

101- راي شــماره 139960302027015566 مورخ 1399/08/24 ناصر هادیان پور 
فرزند هوشنگ بشماره شناسنامه 1132 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283605783 
در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 8855 واقع در 5 

ثبت اصفهان به مساحت 170/38 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
102- راي شــماره 139960302027014341 مــورخ 1399/07/29 احمد زارعین 
گشیري فرزند حسن بشماره شناسنامه 1 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291301461 
در ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 11548 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 235/70 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
103- راي شماره 139960302027013338 مورخ 1399/07/02 اعظم فودهء فرزند 
علی بشماره شناسنامه 2416 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286733723 در 12 حبه 
مشاع از 72 حبه ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 
10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 262/5 مترمربع. خریداري طی سند 

رسمی.
104- راي شماره 139960302027013333 مورخ 1399/07/02 مهدي نیک نداف 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 32904 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282256033 
در 22 حبه و دو - سوم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی 
از قطعه زمین پالك 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 262/5 مترمربع. 

خریداري طی سند رسمی.
105- راي شماره 139960302027013337 مورخ 1399/07/02 طاهره نیک نداف 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 772 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287661319 در 
5 حبه و یک - سوم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی 
از قطعه زمین پالك 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 262/5 مترمربع. 

خریداري طی سند رسمی.
106- راي شــماره 139960302027013334 مورخ 1399/07/02 علی نیک نداف 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 29134 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282218875 
در 10 حبه و دو - سوم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی 
از قطعه زمین پالك 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 262/5 مترمربع. 

خریداري طی سند رسمی.
107- راي شــماره 139960302027013336 مورخ 1399/07/02 اصغر نیک نداف 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 31035 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282239716 
در 10حبه و دو - سوم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی 
از قطعه زمین پالك 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 262/5 مترمربع. 

خریداري طی سند رسمی.
108- راي شماره 139960302027000973 مورخ 1399/02/09 محمد نجفی فرزند 
ابراهیم بشماره شناسنامه 480 صادره از اهواز بشماره ملی 1754080911 در دو دانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 

به مساحت 200 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
109- راي شــماره 139960302027014839 مورخ 1399/08/11 فاطمه قائدامینی 
هارونی  فرزند رجبعلی بشــماره شناســنامه 1680 صــادره از اصفهان بشــماره ملی 
1288959796 در ششــدانگ یکباب خانه باســتثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر روي 
قسمتی از قطعه زمین پالك 7949 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 117/78 
مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی حسین باللى پزوه فرزند 

حسن .
110- راي شــماره 139960302027006078 مــورخ 1399/04/13 ناصــر مالکى 
خوراســگانى فرزند رمضانعلى بشماره شناســنامه 192 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1291419640 در سه دانگ یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر روي قسمتی 
از قطعه زمین پالك 6501 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 186/91 مترمربع. 

خریداري طی سند رسمی.
111- راي شــماره 139960302027006079 مــورخ 1399/04/13 منصور مالکی 
فرزند رمضانعلی بشماره شناسنامه 249 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291439692 
در سه دانگ یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین 
پالك 6501 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 186/91 مترمربع. خریداري طی 

سند رسمی.
112- راي شماره 139860302027012825 مورخ 1398/10/18 محمود یزدخواستى 
فرزند عباس بشماره شناسنامه 1749 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286316901 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 2433 فرعی از اصلی 
15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 71/98 مترمربع. خریداري طی سند 

رسمی.
113- راي شــماره 139960302027000975 مورخ 1399/02/09 غالمرضا نجفی 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 60400 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282434136 
در دو دانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
114- راي شماره 139960302027000976 مورخ 1399/02/09 حکمت خانم میرنیا 
فرزند سیدحبیب اله بشماره شناسنامه 10 صادره از شهرضا بشماره ملی 1199576352 
در دو دانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
115- راي شماره 139960302027016969 مورخ 1399/10/07 محمود ترابى پوده 
فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 433 صادره از اصفهان بشماره ملی 1289441618 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 7897 واقع در 5 ثبت 
اصفهان به مســاحت 213/20 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی حاجى غالمعلى فرزند مرحوم حاج محمدعلى طغیانى .
116- راي شــماره 139960302027017559 مورخ 1399/10/20 یوسف محمدى 
خوراســگانى فرزند رضا بشماره شناســنامه 1270937596 صادره از اصفهان بشماره 
ملی 1270937596 در ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین 
پالك 9542 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 263/35 مترمربع. خریداري 

طی سند رسمی.
117- راي شماره 139960302027017561 مورخ 1399/10/20 مهدى اکبرى پنارتى 
فرزند اسماعیل بشماره شناسنامه 1672 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291498222 
در ششدانگ یکباب ســاختمان مخروبه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 
11516 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 216/46 مترمربع. خریداري طی سند 

رسمی.
118- راي شــماره 139960302027015878 مــورخ 1399/09/11 احمــد امینی 
خوراسگانی فرزند قدیرعلى بشــماره شناســنامه 134 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1283664062 در ششدانگ یکباب یکدرب باغ احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین 
پالك 11516 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 1053/36 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی  آقاى قدیرعلى امینى فرزند حسین .
119- راي شماره 139960302027013711 مورخ 1399/07/09 علی رضا امین آبادي 

فرزند محمد بشماره شناســنامه 1349 صادره از سبزوار بشماره ملی 0792256867 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 164/90 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
120- راي شــماره 139960302027016934 مــورخ 1399/10/07 على موحدى 
نسب فرزند قاسمعلى بشــماره شناســنامه 1271851261 صادره از اصفهان بشماره 
ملی 1271851261 در ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین 
پالك 11548 واقــع در 5 ثبت اصفهان به مســاحت 380/95 مترمربع. خریداري طی 

سند رسمی.
121- راي شماره 139960302027017174 مورخ 1399/10/14 رحیم راطبی فرزند 
محمد حسن بشماره شناسنامه 840 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287682006 در سه 
دانگ یکباب کوره آجرپزى و معدن شن احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 28 
فرعی از اصلی 27 واقع در 18 ثبت اصفهان به مساحت 373619/32 مترمربع. خریداري 

طی سند رسمی.
122- راي شماره 139960302027017171 مورخ 1399/10/14 محمدرضا رمضان 
پور فرزند عباس بشماره شناســنامه 18 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288687168 
در سه دانگ یکباب کوره آجرپزى و معدن شــن احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین 
پالك 28 فرعی از اصلی 27 واقع در 18 ثبت اصفهان به مساحت 373619/32 مترمربع. 

خریداري طی سند رسمی.
123- راي شماره 139960302027017177 مورخ 1399/10/14 رحیم راطبى فرزند 
محمد حسن بشماره شناسنامه 840 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287682006 در 
سه دانگ یکباب زمین کشاورزى به انضمام یک حلقه چاه آب احداثی بر روي قسمتی از 
قطعه زمین پالك 28 فرعی از اصلی 27 واقع در 18 ثبت اصفهان به مساحت 232771 

مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
124- راي شماره 139960302027017176 مورخ 1399/10/14 محمدرضا رمضان 
پور فرزند عباس بشماره شناسنامه 18 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288687168 در 
سه دانگ یکباب زمین کشاورزى به انضمام یک حلقه چاه آب احداثی بر روي قسمتی از 
قطعه زمین پالك 28 فرعی از اصلی 27 واقع در 18 ثبت اصفهان به مساحت 232771 

مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
125- راي شماره 139960302027014870 مورخ 1399/08/12 مریم خزائی فرزند 
اکبر بشماره شناسنامه 13914 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283840898 در چهار 
دانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 5911 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 148/04 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
126- راي شــماره 139960302027014871 مورخ 1399/08/12 مهدي چنگانیان  
فرزند علی بشماره شناسنامه 268 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291409041 در دو 
دانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 5911 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 148/04 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
127- راي شماره 139960302027015857 مورخ 1399/09/05 مجتبی شرکت قناد 
فرزند جالل بشماره شناسنامه 45500 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282375652 در 
ششدانگ یکباب کارگاه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 23 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مساحت 169 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی احمد شعبانى مولنجانى فرزند ابوطالب.
128- راي شماره 139960302027015858 مورخ 1399/09/05 مجتبی شرکت قناد 
فرزند جالل بشماره شناسنامه 45500 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282375652 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 23 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 121/55 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی احمد شعبانى مولنجانى فرزند ابوطالب.
129- راي شــماره 139960302027015038 مورخ 1399/08/15 ســعدي قربانی 
آبگرمکی فرزند جانطال بشــماره شناســنامه - صــادره از مال خلیفه بشــماره ملی 
6320000503 در ســه دانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
35 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 200/50 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمی احمد بشیرى گورتى فرزند حسن .
130- راي شماره 139960302027015037 مورخ 1399/08/15 فرشید قربانى فرزند 
جانطال بشماره شناسنامه 149 صادره از مال خلیفه بشماره ملی 6329703612 در سه 
دانگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 35 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 200/50 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی احمد بشیرى گورتى فرزند حسن .
131- راي شــماره 139960302027015226 مــورخ 1399/08/17 محمدعلــی 
ایوبی پزوه فرزند فضل اله  بشــماره شناســنامه 14679 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1283848554 در سه دانگ یکباب ساختمان باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر روي 
قسمتی از قطعه زمین پالك 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 172/60 

مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
132- راي شماره 139960302027015225 مورخ 1399/08/17 علیرضا ایوبی پزوه 
فرزند فضل اله  بشماره شناسنامه 1097 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291515641 
در سه دانگ یکباب ساختمان باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر روي قسمتی از قطعه 
زمین پالك 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 172/60 مترمربع. خریداري 

طی سند رسمی.
133- راي شماره 139960302027015581 مورخ 1399/08/25 رضا احمدي پزوه 
فرزند علی بشماره شناســنامه 2454 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283688786 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 5585 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 126/80 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی مرتضى ربانى خوراسگانى فرزند محمد .
134- راي شماره 139960302027015579 مورخ 1399/08/25 رضا  احمدي پزوه 
فرزند علی  بشماره شناســنامه 2454 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283688786 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 5585 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 164/77 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی مرتضى ربانى خوراسگانى فرزند محمد .
135- راي شــماره 139960302027017465 مورخ 1399/10/18 اصغر عزیز خانى 
فرزند فرامرز بشماره شناسنامه 74 صادره از شهرضا بشــماره ملی 5419705494 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 10393 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 165/10 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمی آقاى على فروغى ابرى فرزند حاج میرزا حسین .
136- راي اصالحى  شماره 139960302027017564 مورخ 1399/10/21 زهرا هادى 
عابدینى سودانى فرزند قدمعلی بشماره شناســنامه 145 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1291600795 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
14 فرعی از اصلی 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 145/211 مترمربع. 
خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی عبدالرحیم حسینعلى زاده خراسانى 
صحیح مى باشد که در راى شماره راى 139960302027011922 مورخ 1399/06/06 

به اشتباه ثبت شده است.
137- راي اصالحى  شــماره 139960302027017442 مــورخ 1399/10/18 علی 
رضا زاهدي فرزند عباسعلی بشــماره شناســنامه 250 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1286959918 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
35 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 148/75 مترمربع. خریداري مع الواسطه 
بصورت عادي از مالک رسمی مصطفى بدیعى گورتى. صحیح مى باشد که در راى شماره 

139960302027011720 مورخ 1399/06/03 به اشتباه ثبت شده بود. 
138- راي اصالحى شماره 139960302027017162 مورخ 1399/10/14 شهرداري 
اصفهان بشــماره ثبت 411367487781 صادره از  شناســه ملی14000277232 در 
ششــدانگ یکباب ســاختمان و اراضى متصله با کاربرى بهداشــتى و درمانى واقع در 
شهرك سالمت  احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 1 -اصلى واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مســاحت 32716/56 مترمربع. خریداري طی سند رسمی صحیح 
مى باشد که در راى شماره 139760302027001924 مورخ 1397/02/24 به اشتباه 

ثبت شده بود.
139- راي اصالحى شــماره 139960302027016326 مــورخ 1399/09/29 امیر 
قلی دهقان نصیري فرزند محمد علی بشماره شناســنامه 1 صادره از نائین بشماره ملی 
1249660262 در چهار دانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
9167 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 163/15 مترمربع. 
خریداري طی سند رسمی. صحیح مى باشد که در راى شماره 139960302027009168 

مورخ 1399/05/01 به اشتباه ثبت شده بود.
140- راي اصالحى شــماره 139960302027016327 مــورخ 1399/09/29 زهرا 
ترابی محســن آبادي فرزند ابوتراب بشــماره شناســنامه 5 صادره از کوهپایه بشماره 
ملــی 5659584349 در دو دانگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین 
پــالك 9167 فرعی از اصلــی 15190 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 
163/15 مترمربع. خریداري طی ســند رســمی. صحیح مى باشــد که در راى شماره 

139960302027009169 مورخ 1399/05/01 به اشتباه ثبت شده بود.
141- راي  اصالحــى شــماره 139960302027015921 مــورخ 1399/09/17 
رضا موسوى فرزند یعقوب بشــماره شناســنامه 21221 صادره از تهران بشماره ملی 
0059383224 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
12584 واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان به مســاحت 131/31 مترمربع. خریداري مع 
الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی زین العابدین فروغى ابرى صحیح مى باشد که 
در  راى شماره 139960302027008950 مورخ 1399/04/31 به اشتباه ثبت شده بود. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/11/04 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1399/11/19 م الف: 
1082380  مهدى شبان - رییس منطقه ثبت اسناد وامالك شرق اصفهان/11/111                                                                            

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

بــر راى شــماره  1399 برا /10 شــماره: 139960302016000865- 25/
139960302016000849 مورخ 99/10/15 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 
تیران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى على اکبر نورى فرزند احمد  بشــماره 
شناسنامه 3 کدملى 5499400334 صادره از تیران در ششدانگ یک قطعه باغ با کاربرى 
کشاورزى به مســاحت 6064/69 مترمربع پالك 96/2 فرعى از 8 اصلى که به پالك 
1104 فرعى از 8 اصلى تبدیل شده اســت واقع در بخش 12 ثبت اصفهان خریدارى از 
مالک رسمى آقاى غالمرضا نورى کوهانى محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/11/04 تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/11/19 م الف: 1078979 

سید محمدحسن مصطفوى- رئیس ثبت اسناد و امالك تیران/11/103
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
بــر راى شــماره  1399 برا /10 شــماره: 139960302016000863- 25/
139960302016000815 مورخ 99/10/11 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ملک تیران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى غالمرضا دادخواه تهرانى فرزند 
محمود بشماره شناســنامه 134 صادره از تیران در ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 
969/67 مترمربع پالك 2369 فرعى از 1 اصلى واقع در تیران بخش 12 ثبت اصفهان 
خریدارى از مالک رسمى با واسطه آقاى ابوالقاسم شیرازى تهرانى محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 99/11/04 تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 99/11/19 م الف: 1080822 سید محمدحسن مصطفوى- رئیس ثبت اسناد 

و امالك تیران/11/105
مفاد آرا

هیات موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند 
رسمى- آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 139960302035000167– 
1399/9/12 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان 
هاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شــاهین شهر تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى ااحمد زینلى قلعه ناظرى فرزند درویشــعلى بشــماره 
شناسنامه 1517  صادره از اصفهان درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 169/11متر 
مربع به پــالك 301 اصلى واقــع دربخش 16 خریدارى شــده مع الواســطه از مالک 
رســمى آقاى امیر آقا رحیمى حاجى آبادى به آدرس شاهین شــهر حاجى آباد ، خیابان 
فتح المبین فرعى امت اســالم پالك 1 محرز گردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که اشــخاص نسبت به 
صدورســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشــته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مــدت دوماه اعتراض خــود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ، دادخواســت خود را به مراجــع قضایى تقدیم 
نمایند بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد . تاریخ انتشار نوبت اول : 5 / 11 / 99 و تاریخ انتشار نوبت دوم: 
19 /11 /99 م الف: 1082239  عباســعلى عمرانى رییس ثبت اســناد و امالك شاهین 

شهر/11/113 

تاسیس 
شرکت سهامى خاص نو اندیشان آینده ساز مهر آسمان اسپادان درتاریخ 1399/10/03 به شماره ثبت 66483 به شناسه ملى 14009673039 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :1.کلیه خدمات نور و نورپردازى براى اجراى همایش ها،جشن ها و کنسرت ها .کلیه 
خدمات تشریفات براى اجراى همایش ها،جشن ها و کنسرت ها 3.کلیه خدمات پذیرایى براى اجراى همایش ها،جشن ها و کنسرت ها .کلیه خدمات غرفه چینى و نمایشگاهى براى اجراى همایش ها،جشن ها و کنسرت ها راه اندازى و نصب تجهیزات سالن هاى همایش،جشن، انجام کلیه فعالیت ها مربوط به فستیوال ها،کنفرانس ها کلیه خدمات 
غرفه بندى و آیین بندى براى نمایشگاها، زیرصالح برگزارى مسابقات ملى مهارت فنى و حرفه اى برگزارى مسابقات استعدادیابى برگزارى کلیه مسابقات استعدادیابى وتقویت استعدادها در حوزه هاى مختلف بعد از اخذ مجوزهاى الزم ازسازمان هاى ذیصالح. کارگروهى براى خدمات تشریفاتى،خدمات vip وcip، درصورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله ارغوانیه ، بلوار دانشگاه ، خیابان ((دانشگاه)) ، پالك 5 ، طبقه همکف کدپستى 8155139998 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى منقسم به 
100 سهم 100000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 10000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 120394 مورخ 1399/09/15 نزد بانک ایران زمین شعبه حکیم نظامى با کد 6928069 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى سپهر محقق دولت آبادى به شماره ملى 1271443171 و به سمت مدیرعامل 
به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى علیرضا وکیلى سهرفروزانى به شماره ملى 1286043263 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محمد صادق سیستانى به شماره ملى 1292049286 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء رییس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم بهرخ توکلى به شماره ملى 1284880605 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى سید امیدرضا صاحبى 
پور به شماره ملى 1292620072 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1088340)



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

اوســت که آفریدگان خود را در این جهان جاى داد و پیامبــران را بر جن و 
انس مبعوث فرمود، تا پــرده از چهره دنیا برگیرند و مــردم را از بدى ها و 
سختى هایش بر حذر دارند و برایشان از دنیا َمَثل ها آورند و دیدگانشان را 
به معایب آن بگشایند و به ناگهان برایشان در آیند و سخنى عبرت آمیز گویند، 
از دگرگونى هاى آن چون تندرستى هاى آن و بیمارى هاى آن و حالل آن و 
حرام آن و آنچه خدا براى فرمانبرداران مهیا کرده و آنچه براى بزهکاران 

از بهشت و دوزخ و بزرگوارى و خوارى. 
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1- خالصه عملکرد سال 1399 از ابتداى سال تا 11 بهمن ماه

عملکرد سال 99
- پرکردن 593 حلقه چاه غیرمجاز 

- صرفه جویى 5  میلیون مترمکعب از محل پرکردن چاههاى غیرمجاز 
-اصالح و تعدیل 1976 پروانه بهره بردارى 

- نصب 606  کنتور حجمى هوشمند

2- عملکرد پروژه هاى طرح احیا از ابتدا تا کنون 
الف) پروژه پر و مسلوب المنفعه نمودن چاههاى غیر مجاز استان اصفهان

در اشکال 1 و 2 به ترتیب تعداد چاه غیرمجاز  پر و مسلوب المنفعه شده و حجم صرفه جویى 
شده از این طریق نشان داده شده است. از سال 1384 تاکنون تعداد 7016 حلقه چاه غیرمجاز 

در استان اصفهان پر و مسلوب المنفعه شده است. 

شکل 1- تعداد چاه مربوط به پروژه پر و مسلوب المنفعه نمودن چاههاى غیرمجاز در استان اصفهان

شکل 2- حجم صرفه جویى از محل پروژه پر و مسلوب المنفعه نمودن چاههاى غیرمجاز در استان اصفهان

ب) کنترل منصوبات(جلوگیرى از اضافه برداشت)
شکل شماره 3 عملکرد اســتان اصفهان را در کنترل منصوبات و جلوگیرى از اضافه برداشت 

چاههاى مجاز نشان میدهد.

شکل 3- عملکرد جلوگیرى از اضافه برداشت در استان اصفهان

ج) اصالح و تعدیل پروانه هاى بهره بردارى
طى سالهاى 99  - 95 در استان اصفهان تعداد 14836 پروانه بهره بردارى مربوط به چاههاى 

کشاورزى اصالح و تعدیل شده است. 

جدول 1- روند اصالح و تعدیل پروانه ها در استان اصفهان

حجم صرفه جویىتعدادسال
(میلیون مترمکعب)

3431163سال 1395
4501266سال 1396
2568153سال 1397
2360143سال 1398

1976114بهمن ماه سال 1399
14836839جمع

د) تقویت گروههاى گشت و بازرسى :
تقویت گروههاى گشت و بازرسى در استان اصفهان به تعداد 61 اکیپ در سطح دشتهاى استان 

اصفهان، منجر به گزارش به موقع و جلوگیرى از بسیارى از تخلفات آبى شده است.

ه) عملکرد نصب کنتورهاى هوشمند حجمى استان  اصفهان:
از سال 1387 تا 1395 تعداد 3896 کنتورهوشمند آب و برق در استان اصفهان نصب شده 
است. همچنین از سال 1396 تاکنون تعداد 1723 کنتور حجمى هوشمند آب در استان نصب 
شده است. عملکرد نصب کنتورهاى حجمى سال 1399 تا بهمن ماه ، تعداد 606 کنتور بوده 

است. 

و) عملکرد برخورد با متخلفین در حوزه آبهاى زیرزمینى
اطالعات توقیف دســتگاه و ادوات حفارى غیرمجاز موردنظر به تفکیک سال در جدول 

شماره 2 ارائه شده است. 

جدول2- توقیف دستگاهها و ادوات حفارى غیرمجاز استان  اصفهان

توقیف دستگاهها و ادوات غیرمجاز حفارى
تعدادسال

1392258
1393242
1394355
1395364
1396433
1397552
1398431
1399394
3029جمع

ز) ساماندهی شرکت هاي حفارى و نظارت بر  نصب و عملکرد  GPS بر روي دستگاه هاي حفاري
تجهیزات  GPSروى همه دســتگاههاى حفارى اســتان نصب شــده اند و نظارت بر این 

دستگاههاى حفارى صورت مى پذیرد. 

عملکرد طرح احیا و تعادل بخشى شرکت آب منطقه اى اصفهان

آگهی مزایده عمومی 
شرکت تعاونى دامداران فجر فالورجان  به استناد مصوبه مجمع عمومى عادى 
مورخ 1396/11/19 در نظر دارد امالك و مستغالت تحت اختیار خود را از طریق 

مزایده عمومی با جزئیات مندرج در اسناد مزایده برگزار نماید.

1– مهلت زمانى دریافت اسناد : از تاریخ 99/11/19  تا تاریخ 99/11/21 از ساعت 
9 صبح لغایت 14 عصر

2 - محل دریافت و تحویل اسناد  جاده فالورجان قهدریجان – خیابان امام رضا 
_ روبروى روستاى دشتچى  دفتر شرکت تعاونى دامداران فجرفالورجان

3 – کلیه اطالعات در اسناد تدوین شده است .
 4 -جهت اطالعات بیشتر با شماره همراه  09134051064   آقاى مؤذنى تماس 

حاصل نمایند .

پالك موضوع مزایده ردیف
محل ملکثبتى

قیمت 
پایه

  ( ریال )
کاربري

مبلغ سپرده 
(ریال)

1

زمین و ساختمان 
موجود با عنوان شرکت 
تعاونى گوسفند داران 

وحدت 
434/58

اتوبان ذوب آهن نرسیده به پل 
اشترجان – خیابان بهشت – 

300 مترى اتوبان
وضع -

2,000,000,000موجود

زمین2
قولنامه 
عادى

روستاى طاد – جنب سالن 
وضع -ورزشى

500,000,000موجود

شرکت تعاونى دامداران فجر فالورجان

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى مناقصه شماره 103/99/33 
مناقصه گزار: اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان

موضوع مناقصه شماره  103/99/33 : زمین مرجع نمودن نقشه ها و حدنگاري پالکهاي ثبتی در سطح استان اصفهان 
محل تامین اعتبار : سازمان ثبت اسناد و امالك کشور

مهلت دریافت اسناد :  از روز یکشنبه 19 /11/ 1399 لغایت روز  شنبه  مورخ  1399/11/25
محل دریافت اسناد کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس (www.setediran.ir ) انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در 

سایت مذکور و دریافت گواهى امضاء الکترونیکى را جهت شرکت مناقصه محقق سازند . 
آگهى مناقصه در ســایت اداره کل ثبت اســناد وامالك اســتان بــه نشــانى www.es.ssaa.ir و همچنین در ســایت ملى مناقصات به نشــانى

 www.iets.mporg.ir نیز درج شده است.
تاریخ تحویل پاکت هاى مناقصه : روز سه شنبه 1399/12/05 تاساعت 14

تاریخ بازگشایى پاکت ها : ساعت 9صبح روز چهار شنبه 1399/12/06 
گروه و رشته شغلى : شرکتهائی اجازه شرکت در مناقصه را دارند که داراى صالحیت نقشه برداري زمینی با پایه حداقل 2 از سازمان برنامه وبودجه کشور 

باشند وحداکثر مبلغ مجاز عقد قرارداد آنها ازجمع مبلغ اعالم شده دربرگ پیشنهاد قیمت کمتر نباشد و پیشنهاد فنى آنها مورد تایید مناقصه گزار باشد.
محل تحویل پاکت هاى مناقصه : پیشنهاد قیمت به انضمام کلیه مدارك اعالم شده از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت اعالم گردد و پاکت الف حاوى 
ضمانت نامه بانکى به نشانى اصفهان خیابان چهارباغ باال-بعد از چهار راه نیکبخت-روبروي بیمارستان شریعتی- دبیرخانه  اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان تحویل و رسید دریافت شود.
  نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : مبلغ ضمانتنامه بانکى در وجه اداره کل ثبت اسناد وامالك استان اصفهان به مبلغ 000/000/ 900 (معادل نهصد میلیون 
ریال) مى باشد که مى بایست براى مدت 90 روز معتبر بوده و پس از آن نیز با اعالم کارفرما قابل تمدید باشد. ضمناً به پیشنهاداتى که فاقد ضمانتنامه یا امضاء 
مخدوش و مشروط  و ضمانتنامه هاى  کمتر از میزان مقرر ، چک تضمین شده وچک شخصى ونظایر آن وپیشنهاداتى که پس از انقضاء مدت مقرر در آگهى 

واصل شود ، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
(( سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .))

آدرس اداره کل ثبت اسناد وامالك  : اصفهان خیابان چهارباغ باال-بعد از چهار راه نیکبخت-روبروي بیمارستان شریعتی-اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان     تلفن: 1113)7-36611074)                                    دورنگار: 36623116

م الف:1090901   اداره کل ثبت اسناد وامالك استان اصفهان

نوبت اول


