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اجراى نخستین پاکت پارك شهر اصفهانکمتر «گاز» مصرف کنیدچرا با کارتون ها ما را رنج مى دادند؟وضعیت بالینى داوطلبان واکسن ایرانى کرونا شاید این چند نفر از اردوگاه زرد بروند استاناستانفرهنگ ورزش جهان نما

بیشترین نگرانى 
ساده انگارى 

جامعه نسبت به 
کروناست

جزئیات بازداشت 5 نقابدار مسلح در شهر اصفهان
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کاهش جدى صادرات 
ایران به ترکیه

اجراى برنامه هاى محله 
محور به مناسبت دهه فجر

پاالیشگاه اصفهان
 رتبه نخست تنوع تولید 

فرآورده هاى نفتى

5

4 هزار کیلومتر 
رودخانه هاى فصلى 

اصفهان نیازمند 
الیروبى است

استاندار اصفهان گفت: مهمترین مسئله و بیشترین نگرانى 
ما عادى انگارى و ساده انگارى جامعه نسبت به کرونا و 

بى تفاوتى مردم نسبت به رعایت پروتکل هاى بهداشتى 
است که این خطر باعث به وجود آمدن پیک جدید خواهد 

شد. عباس رضایى افزود: مسئوالن دانشگاه هاى ...

مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان 
گفت: 4000 کیلومتر رودخانه فصلى این استان 
براى مدیریت سیالب ها و پیشــگیرى از وقوع 

حوادث بحرانى نیازمند الیروبى است.
منصور شیشه فروش در ســفر به تیران و کرون 
و بازدید از وضعیت پروژه هاى مدیریت شــهرى 
و مدیریت بحران این شهرســتان بدون اشــاره 
به مقدار اعتبارات موردنیاز براى انجام الیروبى 
افزود: اگرچه براى این اقــدام مهم محدودیت 

اعتبارى داریم اما تحقق آن ضرورت دارد...

4

استانداردهاى حوزه حمل و نقل اصفهان به روز رسانى نشده استاستانداردهاى حوزه حمل و نقل اصفهان به روز رسانى نشده است
3838 درصد کامیون ها و تریلرهاى استان آلودگى ایجاد مى کنند درصد کامیون ها و تریلرهاى استان آلودگى ایجاد مى کنند

3

این سارقان طعمه هاى خود را از بین کهنساالن متمول انتخاب مى کردند

خاطره گویى بهزاد فراهانى به 
مناسبت سالروز تولدش

این دیگر اسمش اشتباه نیست

ذوب آهن دوباره از سوى داور ترور شد
دقیقه 80 دیدار هفته گذشته دو تیم ذوب آهن و نفت مسجد سلیمان در ورزشگاه 
فوالدشهر با صحنه اى همراه شد که مى توانست نتیجه اى غیر از تساوى بدون 
گل روى تابلوى پایان بازى رقم بزند. هنوز بحث و جدل بر سر تصمیم زاهدى فر 
داور مسابقه دیدار دو تیم پرسپولیس و فوالدخوزستان در ورزشگاه آزادى ادامه 

دارد، که در ورزشگاه فوالدشهر شاهد یک تصمیم حاشیه ساز دیگر بودیم...
3

3

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

مجسمه پرویز تناولى 
به دروازه دولت 

بازگشت

درخواست روسیه از ایران براى تولید واکسن مشترك کرونا
2

4

روزى که از دیوار مدرسه 
پایین پریدم... 

5

فعًال در اختیارفعًال در اختیار
 ذوب آهن هستم  ذوب آهن هستم 

ى 
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مدیر مرکز کارآزمایى بالینى دانشگاه علوم پزشکى تهران 
درباره وضعیت بالینــى داوطلبان واکســن «کوو ایران 
برکت»  اظهار کرد: در حال حاضر 21 داوطلب در فاز اول 
تست بالینى، واکسن کوو ایران برکت را دریافت  و هفت 
داوطلب از این تعداد دوز دوم واکسن را نیز دریافت کرده اند، 
گفت: روز شنبه (امروز) جلسه کمیته پایش تشکیل مى شود 
و اگر اجازه دهند، آن وقت اجازه داریم تزریق واکســن را 

براى 14 نفر دیگر انجام دهیم.
سید حامد حسینى افزود: تمامى داوطلبان زمانى که از هتل 
بیرون مى آیند به هر کدامشان دماسنج و دفترچه اى مرسوم 
به دفترچه خاطرات داده مى شــود که این دفترچه داراى 

لیستى از همه عوارض احتمالى است و باید روزانه آن را پر 
کنند. وى گفت: روزانه با این افراد تماس گرفته مى شود و 

آنها وضعیت خود را به ما به صورت تلفنى مى گویند.
مدیر مرکز کارآزمایى بالینى دانشگاه علوم پزشکى تهران 
گفت: کنترل روزانه شــرایط بالینــى دریافت کنندگان 
واکســن ایرانى کرونا تا 28 روز پس از اولین تزریق ادامه 
خواهد داشــت و بعد از آن کنترل شرایط روزانه نخواهیم 
داشت. حســینى ادامه داد: در حال حاضر ما به داوطلبان 
اعالم نمى کنیم نتایج تســت به چه شکل است، چرا که 
هر کســى به صورت رندوم دوز هاى مختلفى را دریافت

 کرده است.

اتاق بازرگانى تهران در جدیدترین گزارش خود به بررسى 
تجارت مشترك ایران و ترکیه در 11 ماه سال 2020 پرداخته 
که نشــان از کاهش جدى صادرات ایران به این همسایه 

غربى دارد.
در 11 ماه ابتدایى سال گذشته میالدى، ایران 898 میلیون 
دالر کاال به ترکیه صادر کرده که در قیاس با سه میلیارد و 
181 میلیون دالر ســال قبل، کاهش 72 درصدى را نشان 

مى دهد.
همچنین ایران در طول این مــدت حدود 1/5 میلیارد دالر 
کاال از ترکیــه وارد کــرده که این عدد در قیــاس با مدت 
مشابه ســال قبل که حدود 2/1 میلیارد دالر بوده، کاهشى 

27 درصدى را نشــان مى دهد. در میــان کاالهاى اصلى 
صادراتى ایران به ترکیه، پالســتیک و اجزاى آن با بیش از 
210 میلیون دالر بیشترین سهم را داشته و پس از آن، مس، 
روى، کود و آلومینیوم قرار گرفته اســت. در میان کاالهاى 
اصلى وارداتى ایران از ترکیه نیز دیگ هاى بخار و آب گرم، 
ماشین آالت و وسایل مکانیکى، الیاف، پالستیک، توتون و 
تنباکو و دستگاه هاى برقى اصلى ترین گروه هاى کاالیى به 

شمار مى روند.
ترکیه تا ســال قبل جزو اصلى ترین شرکاى تجارى ایران 
به شمار مى رفت اما تحت تأثیر تحریم هاى آمریکا، میزان 
واردات این کشور از ایران در سال 2020 کاهش یافته است.

وضعیت بالینى داوطلبان 
واکسن ایرانى کرونا

کاهش جدى صادرات ایران
 به ترکیه

افزایش تقلب دانشجویان 
   ایسنا | رئیس دانشگاه تهران گفت: پاندمى 
کرونا باعث شد تقاضا براى رشته هاى علوم پایه و 
پزشــکى افزایش یافته و تقاضا در برخى رشته ها 
کاهش پیدا کند، بنابراین امتحانات پایان ترم نباید 
مالك گزینش دانشجویان مى شد. محمود نیلى 
احمدآبادى گفت: تأثیر پاندمى باعث کاهش عالقه 
مندى دانشــجویان، کپى کارى، افزایش تقلب و 
روى آوردن دانشجویان جهت استفاده از خدمات 

شرکت ها براى شرکت در امتحانات شد./4352  

ارزش فعلى سهام عدالت
   بهــار | ارزش هر برگه ســهام عدالت 490 
هزارتومانى دارندگان این سهام به هشت میلیون و 
358 هزار تومان رسیده است. سهام عدالت درحالى 
به رقم فوق رســیده که تاکنون افزایش ســهام 
شرکت هاى فوالد خوزســتان، پاالیشى تهران و 
اصفهان ازسوى ســازمان بورس و اوراق بهادار 
اعمال نشده اســت چراکه در صورت اعمال این 
افزایش ســهام، ارزش سهام عدالت چیزى حدود 

9/4 میلیون تومان خواهد شد.

واردات
 6 میلیون دالرى تراش!

   میزان | بررســى آمــار واردات بر اســاس 
اطالعات موجود و کارشناسى نشده 9 ماهه سال 
1399 نشان مى دهد که در این مدت بیش از 1114 
ُتن مدادتراش و تیغه آن از کشــور هاى مختلف 
جهان وارد ایران شده است. بر اساس واردات این 
حجم مدادتراش و تیغه آن به کشــور، بالغ بر 25 
میلیارد تومان در آمار گمرك به ثبت رسیده است. 
مدادتراش از کشور هاى اســپانیا، آلمان، امارات، 
ترکیه، چین، فرانسه و ده کشــور دیگر وارد ایران 

شده است.

سرما تا دوشنبه 
مهمان ماست

   ایرنــا | کارشناس هواشناســى با پیش بینى 
وزش باد در اغلب مناطق کشــور  گفت: سرماى 
هوا تا روز دوشنبه در کشور پایدارى خواهد داشت. 
فریبا گودرزى افزود: آسمان کشور با خروج سامانه 
بارشى از شنبه تا دوشنبه در اکثر مناطق صاف پیش 
بینى مى شــود؛ با این حال، سرماى هوا در کشور 
ماندگار است و به تدریج از روز دوشنبه میزان سرما 

کاهشى پیش بینى مى شود.

خودکشى پرستار جوان
   رکنــا | پرســتار جــوان کــه در یکــى از 
بیمارستان هاى آبادان مشغول به کار بود وقتى در 
خانه تنها بود با تزریق دو آمپول بیهوشى دست به 
خودکشى زد. بررسى ها نشان داد که پرستار جوان 
از شهر دیگرى به آبادان آمده و با دوستانش در یک 
خانه زندگى مى کند و زمانى که دوستانش به سر 
کار رفته اند این پرستار در خانه تنها بوده و دست به 
خودکشى زده است. تحقیقات از دوستان این پرستار 
نشان از آن دارد که او در روزهاى کرونایى به دلیل 
نامعلومى دچار مشکالت روحى شده بوده وبه همین 

دلیل تصمیم به خودکشى گرفته است.

اصلى ترین دلیل تصادفات
   فارس | سید حسین میرشفیع، نماینده وزیر 
راه و شهرسازى در امور زیربنایى و طرح هاى ویژه 
مى گوید: چهار عامل اصلى «خطاى انســانى»، 
«خودرو»، «جاده» و «شــرایط آب و هوایى» در 
بروز ســوانح رانندگى تأثیر دارد. وى بیان کرد: در 
حوزه بروز ســوانح رانندگى عامل انسانى اولین 
دلیل محسوب مى شــود، 70 درصد بروز سوانح 
رانندگى مربوط به رفتار رانندگان است و پس از آن 
زیرساخت هاى جاده اى،  خودرو و شرایط محیطى 

از دیگر عوامل بروز سوانح رانندگى است./4354

دورنماى درآمد از آگهى
   مهر | عبدالعلى على عسکرى، رئیس رسانه ملى 
گفت: عده اى مى گفتند صداوسیما باید مستقل شود و 
از راه هاى مختلف هزینه هایــش را تأمین کند؛ هرچند 
موظفیم امسال 2700 میلیارد تومان از محل آگهى ها 
درآمد کسب کنیم تا بتوانیم برنامه بسازیم، اما ما خودمان 
را رسانه توسعه محور و پیشرفت مدار مى دانیم و مبنایمان 

کسب درآمد نیست./4355

شعررضایى براى رفتن ترامپ
   برترین ها | محسن رضایى با انتشار شعرى به پایان 
کار «ترامپ» واکنش نشان داد. او در حساب کاربرى خود 
در توییتر نوشت: «ترامپ، پنس و پمپئو رفتند. همانطور 
که بولتون رفت. ایران ما؛ تو ماندى و زمانه توست... یک 
شعر حکمت آمیز ایرانى مى گوید: بزرگش نخوانند اهل 
ِخَرد، که نام بزرگان به زشتى برد... و چه نامى بزرگ تر 

از ایران و سلیمانى.»

چه خوش یمن!
   بهار |کوچک ترین دختر «دونالد ترامپ» نامزدى 
خود را در آخریــن روز کارى پدرش بــه عنوان رئیس 
جمهور آمریکا اعالم کرد. عکســى که در اینستاگرام 
به اشتراك گذاشته شــده، «تیفانى ترامپ» 27 ساله را 
همراه با «مایکل بولُوز» در کنار یکى از ستون هاى کاخ 
سفید نشــان مى دهد. خانواده مایکل بولوز، امپراتورى 
شرکت هاى بولوز را راه اندازى کرده اند که شامل کار با 
خودرو، ماشین آالت و ابزار، کاالهاى مصرفى و صنایع 

ساختمانى است که میلیاردها دالر ارزش دارد.

ورود عارف جدى شد
   دیده بــان ایران | در فاصله چنــد ماه مانده به 
فصل انتخابات اخبار رســیده حاکى از این است که 
محمدرضا عارف، رئیس فراکســیون امید مجلس 
دهم که اطرافیانش پیش تــر از حضور قطعى او در 
انتخابات ریاســت جمهورى 1400 خبر داده بودند، 
فعالیت انتخاباتى اش را آغاز کــرده و تیم تبلیغاتى 
عارف در حــال برنامه ریزى براى مــاه هاى پیش 

رو است. 

خبر بد براى مردم دنیا 
   رکنا |محققان دولتى در آفریقاى جنوبى خبر بدى 
را براى مردم دنیا و دنیاى پزشکى اعالم کردند. آنها بیان 
داشتند که واکســن هاى ضدکرونا براى مبارزه با انواع 
کروناى جهش یافته باید آپدیت شوند. محققان متوجه 
شــدند نوع جدید این ویروس که به کروناى آفریقاى 
جنوبى مشهور شده، در برابر آنتى بادى مقاومت مى کند 
و این بدان معناســت  افرادى که قبًال کرونا گرفته اند، 
مجدداً ویروسى خواهند شد و بنابراین واکسن تأثیر خود 

را از دست مى دهد.

ما زنده و سرحالیم 
   انتخاب | بیژن زنگنه، وزیر نفت در آیین بهره بردارى 
از طرح هاى ملــى وزارت نفت گفــت: «ترامپ» فکر 
مى کرد که ما با تحریم مى میریم اما ما نمردیم و آنها نابود 
شــدند. ما زنده ایم و طرح ها را پیش بردیم گرچه حجم 
سرمایه گذارى کم شد اما هیچ طرحى به دلیل فناورى و 
تجهیزات معطل نماند. ما زنده و سرحالیم و امیدمان از 

گذشته بیشتر است./4356

جلوگیرى از برخى تراکنش ها
   خبر گزارى صداوسیما | معاون فناورى هاى 
نوین بانک مرکزى در صفحه شخصى خود در فضاى 
مجازى نوشــت:  از 5 بهمن ماه تراکنش هاى بدون کد 
ملى براى شخص حقیقى یا شناسه ملى براى شخص 
حقوقى در «ساتنا» برگشت مى خورند. مهران محرمیان 
در ادامه یادآور شده است: این اقدام هشدارى است براى 
اشخاصى که کد یا شناسه ملى ندارند یا به بانک اعالم 

نکرده اند.

خبرخوان

این مسئولیتى اســت که از زمان «جان اف کندى» به 
تمام رؤساى جمهورى ایاالت متحده سپرده شده است و 
آن وظیفه نگهدارى از «فوتبال هسته اى»  است، همان 
کیف مخصوصى که روز تحلیف هر رئیس جمهورى در 
ایاالت متحده از طرف رئیس جمهور قبلى به جانشــین 

خود داده مى شود. 
این کیف توسط دستیار نظامى رئیس جمهور حمل شده و 
حاوى برنامه هاى حمله نظامى، دسترسى به سیستم هاى 
رهبرى و کنترل و مکانیزم تأیید کردن کدهاى هسته اى 
است به کوتاه ترین راه براى رئیس جمهور ایاالت متحده 
براى در دست داشتن مســئولیت کامل اعالم حمله اى 
تبدیل شده اســت اما مکانیزم انجام این کار چندان هم 

ساده نیست.
فوتبال هســته اى که با عنوان «کیــف اضطرارى» یا 
«دکمه» نیز شناخته مى شــود یک کیف دستى فلزى با 
پوششى چرمى است که بســیار شبیه کیف هاى قدیمى 
پزشــکان اســت و حدود 20 کیلوگرم وزن دارد. گفته 
مى شــود که این کیف حاوى یک کپى از «کتاب سیاه» 
که شــامل گزینه هایى براى واکنش هسته اى است و 
«بیســکویت»، یک کارت الکترونیکى فعال اســت که 
رئیس جمهور را به عنوان کســى که حق قانونى اعالم 
دستور استفاده از سالح هاى هسته اى را دارد مى شناسد. 
در آخر اینکه مهمترین چیز در این کیف یک سیســتم 
خبرپراکنى اضطرارى است که به رئیس جمهور امکان 

مى دهد فرامین خود را منتقل کند.
کیف فوتبال هســته اى اما به خودى خود بیشــتر یک 
پشتیبان اســت که براى زمانى طراحى شده که رئیس 
جمهور در حال حرکت بــوده و از مراکز ثابت و حفاظت 
شده فرماندهى و کنترل مانند اتاق فرماندهى کاخ سفید 
دور باشد، جایى که مقامات کلیدى کشور پیش از هر گونه 

واکنشى به حمالت هسته اى کشورهاى دیگر در جریان 
اوضاع و خبرهاى جدید قرار داده و شرایط را براى تصمیم 

گیرى او در این مورد فراهم مى سازند. 
در حالى که انتقال فیزیکى فوتبال هســته اى به بخشى 
از ســنت انتقال قدرت در ایاالت متحده تبدیل شده اما 
انتقال واقعى مسئولیت ها کمى کســل کننده است. در 
جریان مراسم تفهیم مسائل مربوط به کدهاى هسته اى 
و کیف اضطرارى در صبح روز تحلیف، نکته کلیدى که 
رخ مى دهد این است که «بیسکویت» از نو برنامه ریزى 

شده و به رئیس جمهور جدید یا دستیار نظامى وى داده 
شــده و ظهر همان روز همه چیز در مورد این کیف فعال 
مى شــود، بدین معنى که رئیس جمهور جدید مى تواند 

کنترل این کیف را در دست داشته باشد. 
در واقع بسیارى از گزارش ها نشان مى دهند که سه کیف 
از این نوع وجود دارد، یکى که براى معاون رئیس جمهور 
در نظر گرفته شــده و یکى دیگر که براى یک بازمانده 
منتخب در نظر گرفته مى شود که معموًال یکى از اعضاى 
کابینه است که توســط رئیس جمهور انتخاب شده و در 

صورت ایجاد مشکلى براى رئیس جمهور و معاون وى، 
نفر ســومى خواهد بود که کنترل امور را در دست خواهد 

گرفت.
 ظهر روز چهارشنبه هفته پیش به وقت آمریکا که «جو 
بایدن» سوگند یاد کرد، بیسکویت هسته اى «دونالد 
ترامپ» غیرفعال شد و او قدرت ترسناکى که چهار سال 
داشت را دیگر ندارد. ترامپ در پرواز خود به فلوریدا این 
کیف را همراه داشت اما فقط تا ساعت 11:59:59 ظهر 

روز چهارشنبه به وقت رسمى واشنگتن دى سى.

شرحى از چگونگى انتقال کدهاى دستور حمله هسته اى به رئیس جمهور جدید آمریکا

«فوتبال» و «بیسکویت» 
در دست مستأجر جدید 

   حسین على پناهى / روزیاتو |

علیرضا بیگلــرى، رئیس انستیتوپاســتور ایران گفت: 
تشخیص بیمارى کرونا در کشــور با کار شبانه روزى 
انسیستوپاســتور ایران و بدون نیاز به خارج از کشور در 

340 آزمایشگاه انجام شد.
وى افزود:انستیتوپاســتور ایران به عنوان قدیمى ترین 
واکسن ســاز در منطقه مطرح اســت و تقریبًا در بدن 
همه مردم ایران واکسنى ازانستیتوپاستور ایران و رازى 

وجود دارد.
بیگلرى ادامه داد: افتخار داریم که فلج اطفال با واکسن 
رازى در کشور واکسینه شد و همینطور آبله در 80 سال 
گذشته توســط انستیتوپاستور هم در کشــور و هم در 

منطقه واکسینه شد.

 وى خاطرنشان کرد: دو ســال پیش با کوبا قراردادى 
براى ساخت واکسن پنوموکوك یا واکسن ذات الریه که 
یکى از پیچیده ترین واکسن هاى دنیاست و تنها چهار 
کشــور تکنولوژى تولید آن را دارند، منعقد کردیم و در 
حال حاضر نیز تکنولوژى تولید واکسن کرونا را از کشور 

کوبا دریافت کردیم.
بیگلرى با بیان اینکه واکســن مشترك ایران و کوبا در 
عین ایمن بودن، کارآیى بســیار باالیى دارد، افزود: در 
نظر داریم واکسن کرونا براى کسانى که به کرونا مبتال 
شده اند، نیز تولید شود. همچنین با توجه به پیشرفت هاى 
کشور در تولید واکسن کرونا، روســیه نیز براى تولید 

مشترك واکسن درخواست مذاکره داده است.

درخواست روسیه از ایران
 براى تولید واکسن مشترك کرونا

احتمال ورود ســعید جلیلى به انتخابات میان دوره اى 
مجلس و تالش براى نشستن بر جاى قالیباف از حالت 
زمزمه درآمده و حاال دیگر یک خبر جدى تر به حساب 
مى آید. موفقیت او در این راستا، اما همچنان نامعلوم و 

در انتظار تصمیم چهره هاى اصولگراست.
هنوز تا انتخابات پنج ماهى مانده و این مدت براى برهم 
خوردن هر معادله اى کافى اســت. اما گفته مى شــود 
گفتگو هاى پشــت پرده براى ورود ســعید جلیلى به 

انتخابات میــان دوره اى مجلــس و انتخابات هیئت 
رئیسه صورت گرفته است، قرار است او از حوزه تهران 

وارد شود.
بر اساس شــنیده ها، جبهه پایدارى موافقت هاى الزم 
را از ســایر طیف ها گرفته و اکنون 
از رساندن گزینه اصلح خود به آن 
کرسى خرسند است. گفته مى شود 
بخش مهمى از اصولگرایان ضمن 
اینکه مخالفتى با این جابه جایى ها 
ندارند، شــرایطى تعیین کرده اند. 
ســایر طیف ها نیز روى جلیلى به 
توافق رســیده اند و شانس او براى 
پیروزى در انتخابات هیئت رئیسه 

بسیار است.
حال باید منتظر ماند و دید که این سناریو چقدر و چطور 
محقق مى شود. آیا در زمان باقیمانده تا انتخابات تغییر 
و تحولى رخ خواهد داد که این معادالت را برهم بریزد 

یا خیر.

ریاست مجلس به جلیلى مى رسد؟

چند روز پیش کبرى خزعلى، رئیس شــوراى فرهنگى 
اجتماعى زنان درباره موضــوع غربالگرى جنین توییتى 
منتشر کرد که حسابى سر و صدا به پا کرد و واکنش هاى 
بسیارى را به دنبال داشت. او در توییت خود نوشته بود: 
«مجلس اجبار به غربالگرى جنین را برداشته است.» اگر 
چه این توییت توسط او حذف شــد اما جامعه پزشکى و 
مردم واکنش شدیدى نشان دادند و همچنان صحبت ها 
درمورد این طرح در کمیســیون ویژه جمعیت و خانواده 

ادامه دارد.
سید محمد اکرمى، دانشیار ژنتیک دانشگاه علوم پزشکى 
تهــران و رئیس انجمن علمى ژنتیک پزشــکى ایران در 
گفتگو با «برنا» با اشاره به تعداد نوزادان معلولى که در سال 
به دنیا مى آیند، تصریح کرد: سالى یک میلیون و 200 هزار 
تولد زنده اتفاق مى افتد که از این تعداد 29 تا 32 هزار نوزاد 
معلول هستند. این درحالى است که با استفاده از کارهاى 
علمى و تخصصى ژنتیک مى توان از تولــد نوزاد معلول 

جلوگیرى کرد.
این دانشیار ژنتیک دانشگاه علوم پزشکى ادامه داد: متأسفانه 
در یک اقدام عجیب و غریب که همگان را شگفت زده کرد، 
یک کمیسیون فرعى مجزا از کمیسیون تخصصى بهداشت 
و درمان مجلس شوراى اسالمى با هدف افزایش جمعیت 
طرحى را مطرح کرد. این طرح براســاس اصل 85 قانون 

اساسى به صحن علنى نمى رود و مستقیماً پس از تصویب 
به شوراى نگهبان ارسال مى شود و مشکل اینجاست در 
ماده 40 این طرح ناگهان اعالم کردند تســت غربالگرى 

باید حذف شود.
اکرمــى در انتقاد به ایــن طرح گفت: جامعه پزشــکى و 
متخصصین متعجب هستند که چرا این طرح در کمیسیون 
تخصصى بهداشت و درمان مورد بررسى قرار نگرفته است؟ 
او با تأکید بر اینکه باید جلوى سقط غیرقانونى گرفته شود، 
عنوان کرد: سال گذشته 9000 سقط درمانى صورت گرفت 
درحالى که چند ده برابر این عدد سقط غیرقانونى رخ داد و 
به جاى اینکه جلوى آن را بگیرند مى خواهند غربالگرى را 
حذف کنند، کارى که در کشور بسیار پیشرفته و علمى انجام 
مى شود و حتى از سایر کشورهاى منطقه براى انجام این 

کار به ایران مى آمدند.

حذف تست غربالگرى 
به رغم تولد 32 هزار نوزاد معلول در سال

امام جمعه کاشان در مراسم تکریم و معارفه دبیر ستاد اقامه 
نماز این شهرستان از ساخت آشپزخانه هاى اُپن انتقاد کرد.

آیت ا... عباسعلى سلیمانى با بیان اینکه براى توسعه سبک 
زندگى اسالمى موضوع فرهنگ اسالمى باید مورد توجه 
جدى قرار گیرد، اظهار کرد: به دلیل اینکه اکثر آشپزها در 
منازل نوامیس ما هســتند باید آن محیط از دید نامحرم 

حفظ شود.
وى با بیان اینکه نباید در ساخت آشپزخانه از فرهنگ غربى 

الگو بردارى شود، افزود: اینکه اگر آشپرخانه ها اُپن باشند 
قیمت خانه ها افزایش پیدا مى کند، فرهنگ غلطى است.

امام جمعه کاشان با بیان اینکه فرهنگ خواب، مراوده و 
تهیه غذا نیاز به تحول اساسى دارد، گفت: در حالى که پدر 
خانواده در زندگى هاى سنتى با سِر شب خوابیدن نمازش 
قضا نمى شد، االن اکثر خانواده ها براى دیدن فوتبال و 
فیلم تا نیمى از شــب بیدارند و در نتیجه نماز صبحشان 

قضا مى شود.

نوامیس با آشپزخانه اُپن در معرض نگاه نامحرمند
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کمتر «گاز» مصرف کنید
مدیرعامل شرکت گاز استان به کاهش 12 درجه اى 
هوا اشاره کرد و گفت: کاهش دما ممکن است مصرف 
گاز را افزایش دهد که در صورت صرفه جویى نکردن، 
ممکن است منجر به قطع جریان گاز در برخى از نقاط 
استان خصوصا شرق شود. سید مصطفى علوى با بیان 
اینکه به ادارات گفته شده که سیستم هاى گرمایشى 
را در روز هاى تعطیل خامـوش کنند، افزود: مردم هم 
با مراعات و صرفه جویى کمک کنند که این چند روز  

سرد بدون قطع جریان گاز سپرى شود./4350

تخریب 8 ویالى غیرمجاز 
سید کسرى بابایى، مدیر جهاد کشاورزى شهرستان 
مبارکه اظهار کرد: در راسـتاى قانـون حفظ کاربرى 
اراضـى زراعى و باغـى و جلوگیرى از تغییـر کاربرى 
غیرمجـاز و بـى توجهـى صاحبـان ایـن واحدهـا به 
اخطاریه هاى صادرشـده، 8 باب ویالى غیر مجاز در 
اراضى کشاورزى شهرستان مبارکه به مساحت 1200 

متر مربع تخریب شد.

برگزیده جشنواره نقاشى 
رکسانا رستمى، کودك هفت ساله اصفهانى توانست 
در جایگاه دوم جایزه جهانى نقاشى صلح که هرساله به 
ابتکار سازمان جهانى شهرداران صلح برگزار مى شود، 
قرار گیرد. در این جایزه 3122 اثر از 99 شـهر جهان 
از 19 کشـور در دو گروه سـنى  با یکدیگـر به رقابت 
پرداختند و در هر گروه سـنى، شـش نفر صاحب آثار 

برتر شدند و در جایگاه اول تا سوم ایستادند. /4346

آغاز جشن نیکوکارى 
مدیرکل کمیته امداد امام در اسـتان اصفهـان از آغاز 
برگزارى جشـن نیکوکارى کمیته امـداد در اصفهان 
خبر داد. کریم زارع گفت: امسـال با توجه به شـرایط 
ویژه ناشى از همه گیرى ویروس کرونا برگزارى جشن 
نیکوکارى زودتر از موعد سـال هاى قبل و با تاکید بر 
روش هاى الکترونیکى آغاز شده است ولى بر اساس 
سنت هر ساله این نهاد پایگاه هاى فیزیکى جمع آورى 

کمک هاى مردمى نیز برپا خواهند شد./4347

رفع حادثه شبکه آب 
به گزارش روابط عمومى آبفا بهارستان، حادثه شبکه 
آب به قطر110 میلى مترواقـع در فاز 1مجتمع زرین 
طالیى برطـرف گردید. اکیپ حوادث پـس از اعالم 
واحد122 فورى به محل اعزام شده و پس از مشاهده 
شکسـتگى و نشـت آب با رعایت کامل موارد ایمنى 
اقدام به حفـارى نموده و در کمتریـن زمان ممکن از 
لحاظ قطعى آب، حادثه مذکور برطرف گردید./4348

اتصال 2 روستا 
به اینترنت همراه 

ارتباطات اینترنتى روستاهاى کاهگانک و وزوه از توابع 
فریدون شهر، ازطریق شـبکه همراه اول برقرار شد. 
در این راسـتا طى اجراى فیبر نورى خاکى حدفاصل 
دورك ، کاهگانک و وزوه ارتباط دو سـایت روستاى 
کاهگانـک و وزوه از لینک ماهواره اى بـر روى فیبر 
نورى خاکى برگردان و ارتباط دو سایت از طریق فیبر 
تامین گردید. گفتنى است طى این عملیات سرویس 
اینترنت دو روستا نیز که به دلیل نبود پهناى باند قابل 

تامین نبود تامین و برقرار شد.

اجراى مانور فرضى 
آتش نشانى 

سـخنگوى سـازمان آتش نشـانى و خدمـات ایمنى 
شـهردارى اصفهان از اجراى مانور فرضـى خبر داد. 
فرهاد کاوه آهنگـران اظهار کرد: یـک مانور فرضى 
بدون اطالع قبلى در ایسـتگاه مترو در حـال احداث 
خیابان خرازى برگزار شد و با توجه به اینکه نیروهاى 
آتش نشانى همیشه آمادگى اعزام به حریق و حوادث 
را دارند، نیاز به آمادگى قبلى هم وجود نداشت. /4349

خبر

تشکیل پرونده الکترونیک ســالمت در کنار اجراى نظام 
ارجاع و پزشک خانواده به همراه اجراى نسخه الکترونیک از 
جمله برنامه هاى سازمان بیمه سالمت است که در راستاى 
اهداف توسعه نظام سالمت الکترونیک وزارت بهداشت 
براى کنترل هزینه هاى ســالمت در کشور اجرا گردیده 
است. مدیر کل بیمه ســالمت استان اصفهان با بیان این 
مطلب افزود: نسخه هاى کاغذى عالوه بر اتالف بودجه 
گزاف بابت تامین کاغذ و نسخه با خطاهایى در تجویز دارو 
همراه است.  دکتر بانک گفت: ما در حوزه هاى اقتصادى 
از جمله بانکدارى الکترونیک دســت آوردهاى خوبى در 
کشور داشته ایم. نسخه نویسى و نسخه پیچى الکترونیک 

نیز یکى از بخشهاى ســالمت الکترونیک را مى توان به 
عنوان یکى از مهم ترین ابزارهاى کنترل تجویز منطقى 
دارو و کنترل هزینه هاى زائد و غیر ضرورى حوزه سالمت 
و ارائه خدمات درمانى مطلوب نام برد. با اجراى کامل نسخه 
نویسى الکترونیک پرونده سالمت الکترونیک تحقق یافته 
و باعث رصد کامل و نظارت بر نحوه تجویز دارو بر اساس 

راهنماهاى بالینى نیز خواهد شد.
وى تصریح کــرد: این اداره کل طرح نســخه نویســى 
الکترونیک را از ماههاى ابتدایى سال آغاز نموده است که 
در حال حاضر باالى 80 درصد پزشکان طرف قرارداد در 

این طرح مشارکت نسبى داشته اند.

استاندار اصفهان گفت: مهمترین مسئله و بیشترین نگرانى 
ما عادى انگارى و ســاده انگارى جامعه نسبت به کرونا و 
بى تفاوتى مردم نسبت به رعایت پروتکل هاى بهداشتى 
است که این خطر باعث به وجود آمدن پیک جدید خواهد 
شــد. عباس رضایى افزود: مسئوالن دانشگاه هاى علوم 
پزشکى اصفهان و کاشان تمامى هم و غم خود را به سمت 
آموزش مقابله با کرونا سوق دهند، در صورتى که ویروس 
انگلیسى در کشور شیوع پیدا کند با وضعیت بدترى مواجه 

خواهیم شد.
وى ادامه داد: مردم استان اصفهان داراى فرهنگ و فهم 
باالیى هســتند که باید از این ظرفیت در جهت استمرار 

رعایت پروتکل هاى بهداشتى استفاده شود.
استاندار اصفهان تصریح کرد: مسئوالن باید الگوى رعایت 
پروتکل هاى بهداشتى و رعایت فاصله گذارى اجتماعى 
باشند همچنین باید بیش از پیش تمهیدات زندگى با کرونا 

بین مردم به وجود بیاید.
وى با تاکید بر اینکه عادى انگارى خطر بسیار بزرگى است، 
ادامه داد:  صداو سیما و اصحاب رسانه در استان  بر روى 
این موضوع کار کنند چرا که کرونا هنوز تمام نشده است.

وى خاطرنشان کرد: باید براساس اصول و ضوابط براى 
ساخت واکســن کرونا تالش کنیم تا شاهد مرگ و میر 

بیشتر شهروندان و هم میهنانمان نباشیم.

بیشترین نگرانى ساده انگارى 
جامعه نسبت به کروناست

تحقق پرونده سالمت الکترونیک 
با نسخه نویسى الکترونیک 

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان در بازدید 
معاون هماهنگــى امور اقتصادى و توســعه منابع 
استاندارى اصفهان و تعدادى از مسئولین استانى از  
این شرکت، با اعالم اینکه پاالیشگاه اصفهان رتبه 
نخست تنوع تولید فرآورده هاى نفتى در کشور را به 
خود اختصاص داده است، اظهار داشت: پاالیشگاه  

30 نوع فرآورده نفتى تولید مى کند.
مرتضى ابراهیمى با بیان اینکه  پروژه هاى شرکت 
همه با رویکرد زیست محیطى، اجرا مى شود افزود: 
اخیراً محصوالت سبز  دیگرى  مانند هگزان، پنتان

 و … را به فرآورده هاى خود اضافه کرده ایم.
وى گفت: پاالیشــگاه اصفهــان در جهت  کاهش 
آالیندگى ســال هاســت براى مصرف ســوخت 
در کوره ها  تنها از ســوخت گاز اســتفاده مى کند، 

 از ســال 1394 نیز محصول بنزیــن تولیدى این 
واحد پاالیشى بنزین یورو 5  شده اســت  و  البته با 
اتمام واحد تصفیه گازوئیل که در سال آینده  عملى 
خواهد شــد، تمام  گازوئیل تولیدى شرکت یورو 5  

مى شود.
معاون هماهنگــى امور اقتصادى و توســعه منابع 
اســتاندارى اصفهان نیز با اشــاره به اینکه شرکت 
پاالیش نفت اصفهان  با تولیــد فرآورده هاى نفتى 
اصلى بنزین، گازوئیل و نفت کوره و 27 فرآورده دیگر 
گام موثرى در کاهش وابستگى ها و واردات برداشته 
است، تصریح کرد: در حمایت از پاالیشگاه،  باید یک  
کارگروه  مشترك  به منظور تســهیل و رفع موانع  
تولید شرکت تشکیل شود و موضوعات مطرح شود و 

براى رفع مشکالت اقدام گردد.

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان گفت: 
چهار هزار کیلومتر رودخانه فصلى این استان براى 
مدیریت ســیالب ها و پیشــگیرى از وقوع حوادث 

بحرانى نیازمند الیروبى است.
منصور شیشــه فروش در ســفر به تیران و کرون و 

بازدید از وضعیــت پروژه هاى مدیریت شــهرى و 
مدیریت بحران این شهرستان بدون اشاره به مقدار 
اعتبارات موردنیاز براى انجام الیروبى افزود: اگرچه 
براى این اقدام مهم محدودیــت اعتبارى داریم اما 

تحقق آن ضرورت دارد.
وى اظهارداشت : الیروبى رودخانه هاى فصلى این 
استان براى مدیریت ســیالب ها توسط شهردارى، 
دهیــارى و شــوراهاى مدیریــت بحــران الزم

 است.
وى یادآور شــد: 20 کیلومتر از رودخانه هاى فصلى 
اصفهان در شهرســتان تیران و کرون قــرار دارد 
که باید مدیریت شــهرى در الیروبــى آن ها اقدام

 کند.

مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان از اجراى نخستین پاکت پارك شهر اصفهان 
در حاشیه خیابان خلجا خبر داد و گفت: پاکت پارك ها 
نواحى کوچکى از فضاهــاى عمومى دعوت کننده 
هستند که فضایى را براى فرار از فشار و شلوغى شهر 

فراهم مى کنند.
فروغ مرتضایى نژاد اظهار کــرد: پاکت پارك ها به 
عنوان فضاى گمشده از سلســله مراتب پارك هاى 
شهرى اســت که مى تواند نقش مؤثرى در حیطه 
آرامــش، فضــاى فراغت، بــازى و گردشــگرى 

شهروندان داشته باشد.

وى ادامه داد: از مزایاى پاکــت پارك خیابان خلجا 
تقویت محور مادى و نمایش ابعاد تاریخى چنار 80 

ساله موجود در محل است.
وى با بیان اینکه منظرســازى دیوارى پاکت پارك 
خلجا توسط سازمان زیباسازى انجام شده و المان با 
آب نماى زیبایى در آن قرار گرفته است، تصریح کرد: 
ضوابط طراحى و اجراى پاکت پارك ها در ســازمان 
پارك ها و فضاى ســبز جز پروژه هاى واحد طراحى 

سازمان بود که مورد بررسى قرار گرفت.
مرتضایى نژاد افزود: سه نمونه دیگر پاکت پارك ها در 

سایر مناطق شهردارى در حال طراحى و اجرا است.

پاالیشگاه اصفهان، رتبه نخست تنوع تولید 
فرآورده هاى نفتى

38 درصد کامیون ها و تریلرهاى استان آلودگى ایجاد مى کنند

استانداردهاى حوزه حمل و نقل 
اصفهان به روزرسانى نشده است

4 هزار کیلومتر رودخانه هاى فصلى اصفهان 
نیازمند الیروبى است

اجراى نخستین پاکت پارك شهر اصفهان 

قسمت سرو میانى مجسمه «تقدیس» ساخته پرویز تناولى، 
هنرمند مشهور کشورمان پس از یکسال دورى به جاى خود 

در دروازه دولت اصفهان بازگشت.
نزدیک یکســال از روزى که قســمت میانى مجســمه 
«تقدیس» به ســرقت رفت مى گــذرد. روزى که مردم 
در دروازه دولــت اصفهان و در جوار ســاختمان مرکزى 
شهردارى جاى خالى یادگار پرویز تناولى را احساس کردند. 
اما «تقدیس» زیاد دور نشد و تنها پس از چند ساعت کشف 
و تحویل شهردارى داده شد. از آن زمان عملیات مرمت بر 
روى این مجسمه انجام شــد و در نهایت روزهاى گذشته 
سرو میانى این مجســمه به جاى خود بازگشت. البته در 

حال حاضر این مجســمه حفاظى ســفید رنگ دورتادور 
خود مى بیند که حفاظى موقتى است و به زودى برداشته 

خواهد شد.
مسیح احمدى، نماینده پرویز تناولى در اصفهان و یکى از 
مرمت گران این مجسمه درباره نصب اثر «تقدیس» که 
تناولى به یاد مادر خود ساخته و در دهه گذشته شهردارى 
اصفهان آن را خریدارى کرد، بــه «ایمنا» گفت: به علت 
سردى هوا پروژه نصب سرو میانى این تندیس ُکند پیش 
رفت و تا اواخر دى ماه ســال جارى به طول انجامید. سرو 
میانى را از همان لحظه تحویل بــه کارگاه مرمتى بردیم 
و مرحله به مرحله کار مرمت با اطالع و تایید استاد تناولى 

صورت گرفت و هیچ چیز به اثر اضافه یا از آن کم نشد.  
احمدى تصریح کرد: با توجه به اینکه عملیات کف سازى 
و ایجاد فضاى ســبز در پیرامون محل نصب مجســمه 
«تقدیس» ادامه دارد، یک حفاظ موقتى نصب شده و دور 
اثر پوشش داده شده است. این پوشش سفید رنگ موقتى 

است و بعد از پایان برنامه هاى عمرانى برداشته مى شود.
وى درباره برنامه هاى حفاظتى از این اثر که پیش تر یک بار 
به سرقت رفته، توضیح داد: به طور کلى هر حفاظى براى 
اثر آلودگى ایجاد خواهد کرد، به همین دلیل همانند گذشته 
«تقدیس» بدون هیچ حفاظى سر جاى خود قرار مى گیرد 

همچنین نورپردازى هم از چند زاویه به اثر انجام مى شود.

رئیس پلیس آگاهى فرماندهى انتظامى استان از دستگیرى 
اعضاى باند پنج نفره اى که اقدام به سرقت مسلحانه 10 
میلیارد ریال اموال از سه منزل کرده و متوارى شده بودند در 

کمتر از 48 ساعت پس از وقوع سرقت خبر داد.
سرهنگ حسین ُترکیان بیان داشت: در پى شکایت یکى از 
شهروندان مبنى بر اینکه چند نفر نقابدار با تهدید سالح وارد 
منزل وى شده و طالجات، دالر و سکه هاى طالى موجود 
در منزل را به سرقت بردند با توجه به اهمیت و حساسیت 
موضوع کارآگاهان اداره عملیات ویژه پلیس آگاهى استان 
بالفاصله در محل حضور یافته و بررسى هاى تخصصى 

خود را آغاز کردند.
وى افزود: تحقیقات علمى و تخصصــى کارآگاهان به 

سرعت انجام گرفت و نهایتًا با جمع آورى مستندات بجا 
مانده از ســارقان، پایش هاى تصویرى و انجام  اقدامات 
هوشمندانه هویت اصلى دو نفر از سارقان به دست آمد و 
کمتر از 48 ساعت پس از وقوع سرقت مخفیگاه آنان در 

حاشیه شهر اصفهان مورد شناسایى قرار گرفت.
رئیس پلیس آگاهى فرماندهى انتظامى استان اصفهان 
تصریح کرد: کارآگاهان پس از کسب اطالعات الزم طى 
هماهنگى با مقام قضائى وارد عمل شده و در یک عملیات 
ضربتى متهمان را بدون اینکه فرصت فرار داشته باشند 

دستگیر کردند.
این مقام انتظامى از دســتگیرى سه  همدست دیگر این 
سارقان با اعترافات آنان خبر داد و اظهار داشت: در بازرسى 

از مخفیگاه متهمان شش قبضه اسلحه غیرمجاز به همراه 
خشــاب هاى مربوطه، 37 عدد فشنگ جنگى و 23 عدد 

فشنگ مربوط به سالح کمرى کشف شد.
سرهنگ ُترکیان، با بیان اینکه افراد دستگیر شده به سرقت 
10 میلیارد ریال اموال از سه منزل در شهر اصفهان اقرار 
کردند بیان داشت: این افراد که از سارقان سابقه دار هستند 
طعمه هاى خود را از بین کهنساالن متمولى که به تنهایى 
زندگى مى کنند انتخاب کرده و به صورت شبانه با به همراه 
داشتن سالح وارد منزل این افراد مى شده و اموال آنان را 
سرقت مى کردند که با اقدام سریع پلیس در انهدام این باند 
از وقوع سرقت هاى دیگر توســط این افراد شرور گرفته
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مجسمه پرویز تناولى به دروازه دولت بازگشت

جزئیات بازداشت 5 نقابدار مسلح در شهر اصفهان

رییس امــور آزمایشــگاه هاى اداره کل حفاظت محیط 
زیست اصفهان گفت: بیشترین تولید ذرات معلق کمتر 
از 2.5 میکرون در بخش حمل و نقل به عنوان مهمترین 
شاخصه  آلودگى هواى کالنشهر اصفهان مربوط به تردد 

کامیون ها، تریلرها و اتوبوس هاست.
بابک صادقیان با بیان اینکه اصفهان رتبه اول مصرف 
گازوئیل را در کشور دارد افزود: بخشــى از گازوئیل در 
صنعت استان مصرف مى شود و بخش عمده اى از آنها 
توســط کامیون ها و اتوبوس ها به این صنایع سرویس 
ارائه مى کنند. وى ادامه داد: استانداردهاى ارائه شده در 
حوزه حمل و نقل قابل قبول نیست و حمل و نقل استان 

اصفهان به روز رسانى نشده است.
به گفته وى سوخت و گازوئیل یورو 4 توزیع مى شود اما 
بخش زیادى از اتوبوس هاى فعال یورو 2 هستند و تعداد 

کمى از آنها یورو 3 یا 4 هستند.
رییس امور آزمایشــگاه هاى اداره کل حفاظت محیط 

زیست اصفهان اظهار داشــت: بر اساس آمار 38 درصد 
کامیون ها و تریلرهاى استان اصفهان فرسوده است  که 
حتى با دریافت سوخت استاندارد، راندمان مناسب ندارند 

و آلودگى ایجاد مى کنند.
وى خاطرنشــان کرد: اتوبوس هــاى گازوئیلى فعال 
در کالنشهر اصفهان سهمیه ســوخت یورو 4 دریافت 
مى کنند اما با توجه به اینکه موتور آنها به روز نیســت،  

راندمان باالیى ندارند.
صادقیان اضافه کرد: توسعه ناوگان حمل و نقل عمومى 
در 2 سال گذشته با مشکل جدى مواجه شد به طورى که 
شرکت اتوبوسرانى بر اساس آمار یک هزار و 200 دستگاه 
اتوبوس دارد که چند سال گذشته تعدادى از اینها گازسوز 
شدند اما در زمانحاضر به دلیل مشکالت فنى موتورهاى 
گازسوز با مشکل مواجه شــدند و بطور تقریبى همه از 

گازوئیل استفاده مى کنند.
وى تصریح کرد: اشتباه بزرگ راهبردى که در دهه هاى 

گذشته انجام شده و اثرات آنرا امروز قابل مشاهده است 
بارگذارى هاى صنعتى موجب تمرکز جمعیت، توســعه 

ناموزون حمل و نقل در استان شده است.  
رییس امور آزمایشــگاه هاى اداره کل حفاظت محیط 
زیســت اصفهان یادآور شــد: به دلیل افزایش قیمت 
براى خریــد اتوبوس هاى یورو 4 با مشــکل اقتصادى 
مواجه هستیم و با توجه به این مشکالت در 2 سال اخیر 
نتوانســتیم خودروهاى فرســوده را از رده خارج کنیم و 

خودرو جدید جایگزین کنیم.
وى افزود: به دلیل وجود مشــکالت اقتصادى در کشور 
تسهیالتى در ازاى خارج کردن خودروهاى فرسوده ارائه 

نمى شود و این طرح هم متوقف شده است.
صادقیان اظهار داشت: وضعیت موتورسیکلت هاى این 
استان هم بسیار نامناسب است و اغلب آنها غیر استاندارد 
هســتند و هر کدام به اندازه چند خودروى ســوارى در 

آلودگى هوا نقش دارند.

رئیس شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى اصفهان 
از اجراى برنامه هاى محله محور به مناســبت دهه 

فجردر اصفهان خبر داد.
محمدعلى احمدى درنشست هماهنگى برنامه هاى 
دهه فجر انقالب اســالمى بــا بیــان اینکه براى 
گرامیداشت دهه مبارك فجر برنامه هاى شاخصى 
در اســتان برگزار مى شود،گفت: نشــاط آفرینى و 
امیدآفرینى جزء برنامه هاى ما در دهه فجر امســال 

است.
وى اضافه کرد: همچنین اجــراى رزمایش کمک 
مؤمنانه، فعالیت هاى محله محــور، برپایى یادواره 
شــهداى انقــالب اســالمى ، نورافشــانى معابر، 
عطرافشانى قبور شهدا، برگزارى برنامه هاى مختلف 
فرهنگى به ویــژه براى بانــوان و توجه به موضوع 
پیشگامان انقالب اسالمى از جمله  برنامه هاى ما به 

مناسبت ایام ا... دهه فجر است.

اجراى برنامه هاى محله محور به مناسبت دهه فجر 
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پسربچه از دیوار مدرسه باال رفت و خود را به درون مدرسه انداخت تا آقا معلم را ببیند. او شیفته معلم ورزش 

بود. این پسربچه بهزاد فراهانى بود و آن آقا معلم، ناصر ملک مطیعى.
اول بهمن سالروز تولد بهزاد فراهانى بودکه او را به عنوان بازیگر، نمایشنامه نویس، فیلمنامه نویس، هنرمند 
رادیو و کارگردان تئاتر مى شناسیم. موزه سینما در فیلم کوتاهى که در سالروز تولد این هنرمند منتشر کرد، 

نگاهى گذرا به برخى از خاطرات او داشت.
فراهانى در این گفتگو از روستاى زادگاهش مى گوید، از پدرش که شهادت خوان تعزیه بوده، عشقى که به 

ناصر ملک مطیعى داشته، از استادانش یاد و از خانواده اش صحبت مى کند.
او مى گوید: «دهقان زاده اى هستم اهل فراهان و تحصیل کرده یکى از بزرگترین دانشگاه هاى فرانسه. شاگرد 
شاهین سرکیسیان و عباس جوانمرد هستم. مى نویسم، کارگردانى مى کنم، بازى مى کنم و گاه مى خندم و 

مى خوانم و مى رقصم.»
او سپس ما را با پدر و مادرش آشنا مى کند: «مادرم شاعر بود و اهل دل ،کار مشاطه گرى عروس هاى آبادى را 
انجام مى داد. از خوانین  بود. پدرم هم دهقانى بود با قدى 195 سانت و سینه اى گشاده داشت نزدیک به یک 
متر. شهادت خوان بود و وقتى زره پوش، سوار بر اسب مى شد، تصویرى حماسى ایجاد مى کرد که مستمعین 

تعزیه را به شوق مى آورد و بسیار زیبا، باشکوه و حماسى بود.»
پسرك نیز در کنار پدر کار هنر را با تعزیه خوانى آغاز کرده است: «در 6 سالگى بچه خوان تعزیه هاى پدرم بودم. 

پسر حر را خوانده ام، طفالن مسلم و کم کم على اکبر خوانى کردم.»
او با مرور سال هاى کودکى اش ادامه مى دهد: «8ساله بودم که از مکتب خانه مذهبى ده به تهران آمدم و در 
مدرسه باباطاهر در شرق تهران با رفیقانى آشنا شدم که تئاتر را دوست داشتند؛ کسانى مانند بهمن مفید، بهرام 
وطن پرست، مرتضى عقیلى ، رضا مینویى و ... با بزرگان هنر همچون خانواده مفید بویژه بیژن و پدرشان 

غالمحسین خان مفید آشنا شدم که حاال باید براى هر سه نفرشان عبارت «خدا بیامرز» را به کار برد.»
فراهانى سپس از عالقه وافر خود به ناصر ملک مطیعى مى گوید: «زنده یاد ناصرخان ملک مطیعى که من 
رفیقش بودم و خاطرات خوشى از بودن با او دارم، فیلمى بازى کرده بود به نام فرزند گمراه. آن زمان در خانه 
خدابیامرز دایى ام درس مى خواندم که منشاء اثرى شد در زندگى من. به خاله ام التماس کردم که من تا به حال 
سینما نرفته ام. وقتى بچه هاى کوچه از فیلم هایى که دیده اند تعریف مى کنند، دلم مى سوزد. به دایى جان بگو 

مرا به سینما ببرد تا ببینم سینما چیست که اینها این اندازه از آن تعریف مى کنند .»
خاله موضوع را با دایى در میان میگذارد و پســرك را به ســینما مى برند و با دیــدن اولین فیلم، حجمى از 

بهت زدگى و خوشحالى به پسر نوجوان هجوم مى آورد.

عالقه به ناصر ملک مطیعى و اشتیاق فراوان براى دیدار او، دیگر موضوعى است که از آن سخن مى گوید: 
«من عاشق ناصر ملک مطیعى بودم و در نوجوانى براى دیدن او خیلى زحمت کشیدم. از دیوار مدرسه  در 
نارمک باال رفتم و پریدم داخل. مى دانستم معلم ورزش است و دارد از بچه ها امتحان مى گیرد. جلو رفتم، اسمم 

در لیست نبود و گفتم شاگرد شما نیستم. پرسید اینجا چه مى کنى، گفتم آمده ام شما را ببینم.»
 زمان گذشت و پســر نوجوان براى دیدن بازیگر مورد عالقه اش خانه او را یافت و از ساعت 7 صبح ایستاد 

منتظر تا ملک مطیعى کى از خانه بیرون بزند.
فراهانى اضافه مى کند: «وقتى ساعت 9 با فولکسش از خانه بیرون آمد و در گاراژ را باز کرد ، یک 5 تومانى 
زمین افتاد که برش داشتم و همین که خواست بعد از بستن در گاراژ بیاید، گرفتم دستم و گفتم این پول مال 
شماست. فکر کرد من نوجوان به این شیوه دارم کمکش مى کنم. بهت زده شدم ولى 5 تومانى را نگه داشتم.

باز هم زمان گذشت و تازه جوان با درخواست دوستانش رو به رو شد که از او خواستند فیلمنامه «نقره 
داغ» را بازنویسى کند. مى دانستند در تئاتر مى نویسد و شاگرد جوانمرد و رفیق بیضایى 

است. فیلمنامه را بازنویسى کرد و ظاهرا کار خوبى از آب در آمد. زمان ساختش، 
کارگردان که ایرج قادرى بود، به او پیشنهاد بازى در یکى از نقش ها را 

داد . او هم موضوع را با عباس جوانمرد، موسس گروه هنر ملى در 
میان گذاشت و جوانمرد قول کمک  داد و با ملک مطیعى تماس 

گرفت  و سفارش این جوان تازه وارد را کرد که همین موضوع 
باعث احترام مضاعف به او شد و براى اولین بار مقابل ملک 

مطیعى و ایرج قادرى بازى کرد.
فراهانى در ادامه از خانه و خانــواده اش هم صحبت 
مى کند؛ از اینکه همسرش فهیمه رحیم نیا چگونه او 
را به درس خواندن واداشته است : «رد شده بودم و 
سه چهار سال گذشته بود. درخواست فهیمه بود که 
باید هم دیپلم بگیرى و هم دانشگاه قبول شوى. 
آن سال کلى خرخوانى کردم. دیپلم گرفتم و در 
دو دانشکده قبول شدم.» او که مى گوید همواره 
کوشــیده کودك درون خود را زنده نگه دارد، 
نمى داند پیرى چیست و همچنان اهل همان 
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خاطره گویى بهزاد فراهانى به مناسبت سالروز تولدش

روزى که از دیوار مدرسه پایین پریدم... 

فرهنگفرهنگ

ىدیدار او، دیگر موضوعى است که از آن سخن مى گوید: 
ى براى دیدن او خیلى زحمت کشیدم. از دیوار مدرسه در

زشاست و دارد از بچه ها امتحان مى گیرد. جلو رفتم، اسمم 
جا چه مى کنى، گفتم آمده ام شما را ببینم.»

7 مورد عالقه اش خانه او را یافت و از ساعت 7 صبح ایستاد 

5سش از خانه بیرون آمد و در گاراژ را باز کرد ، یک 5 تومانى 
د از بستن در گاراژ بیاید، گرفتمدستم و گفتماینپولمال
بهت زده شدمولى5 تومانى را نگه داشتم. 5مکشمى کنم.

انشرو به رو شد که از او خواستند فیلمنامه «نقره 
رفیق بیضایى شاگرد جوانمرد و سد و

 از آب در آمد. زمان ساختش،
ىدر یکى از نقش ها را 

گروه هنر ملى در 
طیعى تماس 

ن موضوع 
لملک 

حبت
ه او 
 و
ه

 پریدم... 

آنتونى هاپکینز و جودى فاســتر به مناســبت سى امین 
ســالگرد اکران فیلم "ســکوت بره هــا" در مجموعه 
مصاحبه هاى ورایتى مجدداً بــا یکدیگر دیدار کرده اند. 
در این گفتگو دیرى نپایید که فاستر اعتراف کند پس از 
اولین جلسه  فیلمنامه خوانى "سکوت بره ها" مى ترسیده 
با هاپکینز حرف بزند. این بازیگــران هر دو براى بازى 
در این فیلم برنده  اسکار شدند در حالى که خود فیلم در 
بخش هاى بهترین فیلم، بهترین کارگردانى، و بهترین 

فیلمنامه  اقتباسى برنده  اسکار شد. 
فاستر مى گوید: پیش از جلسه  اصلى فیلمنامه خوانى زیاد 
با هم حرف نزدیم. فقط از آنسوى اتاق دستى تکان دادیم 
و بعد سر میز نشستیم. و وقتى که شما اولین بار در نقش 
"هنیبال لکتر" فرو رفتید، من هراسى را در اتاق احساس 
کردم. مثل این بود که مى ترســیدیم پــس از آن با هم 

حرف بزنیم.
فاستر تنها فردى نبود که در محل فیلمبردارى از هاپکینز 
مى ترســید. هاپکینز حتى در میان برداشت ها از قالب 
شــخصیتش بیرون نمى آمد و یکــى از اعضاى گروه 
نورپردازى باید هدف تهدید هــاى هراس انگیز هنیبال 
قرار مى گیرد. هاپکینز حتى به یکى از اعضاى گروه تولید 

پرخاش و "جاناتان دمى" را بهت زده مى کند.
هاپکینز در ســال 1989 فیلمنامه  "ســکوت بره ها" را 
دریافت مى کند. او ابتدا فکــر مى کند که فیلمنامه براى 
یک داستان کودکانه است، و پس از خواندن چند صفحه  

از آن نقش را مى پذیرد.
هاپکینز مى گوید: پــس از 10 صفحه، با ایجنتم تماس 
گرفتم.گفتم: این یک پیشنهاد واقعى است؟ مى خواهم 
بدانم. این بهترین نقشــى اســت که خوانــده ام. ادامه  
فیلمنامه را خواندم و جاناتان بعد از ظهر یک روز شنبه آمد 
و ما با هم شام خوردیم. به او گفتم: "جدى است؟" گفت: 

"بله." گفتم: "بسیار خوب." 
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مراسم اعطاى جوایز نهمین دوره جشنواره فیلم هاى ایرانى استرالیا 
برگزار شد و محسن تنابنده جوایز این جشنواره را درو کرد.

محســن تنابنده که با فیلم قسم در این جشــنواره حضور داشت، 
جایزه بهترین کارگردانى و بهترین فیلم از نگاه مخاطبان را دریافت 
کرد. تنابنده با انتشار ویدئویى از مراســم اعطاى جوایز جشنواره 
فیلم هاى ایرانى استرالیا نوشــت: ممنون از همه همکارانم در فیلم 
قســم. جایزه بهترین کارگردانى و بهترین فیلم از نگاه تماشاگران 
از فستیوال فیلمهاى ایرانى اســترالیا براى فیلم قسم و تبریک به 

حسن پورشیرازى براى جایزه بازیگرى...
مراسم اعطاى جوایز این جشنواره فیلم هاى ایرانى استرالیا در منزل 
سفیر استرالیا در ایران برگزار شد. فیلم سینمایى قسم به کارگردانى 
محســن تنابنده و تهیه کنندگى الهام غفورى و جلیل شعبانى یکى 
از فیلم هاى سى و هفتمین جشــنواره فیلم فجر بود که در جشنواره 

فیلم هاى ایرانى استرالیا به نمایش درآمد.
فیلم قسم 9 مردادماه 98 در سینماهاى کشور اکران شد و به فروشى 

بیش از دو میلیارد تومان دست یافت.
در این فیلم، ســعید آقاخانى، مهران احمدى، مهناز افشار و حسن 

پورشیرازى به ایفاى نقش پرداختند./4353

محسن تنابنده
بهترین کارگردان 
جشنواره استرالیا

ترس عجیب از رویارو شدن با «آنتونى هاپکینز»

50 درصد ازتصویربردارى سریال «بچه مهندس 4» به کارگردانى احمد کاورى و  تهیه کنندگى سعید سعدى 
سپرى شده است واین روز ها تصویربردارى در لوکیشن هاى خیابانى ادامه دارد.

در این مجموعه بازیگرانى مانند ثریا قاســمى، فرهاد قائمیان، عبدالرضا اکبرى، مهشید جوادى، محمدرضا 
رهبرى، نسیم باقریان، کریم قربانى، عباس جمشیدى فر و شیوا خسرومهر حضور دارند و به زودى چند بازیگر 

جدید نیز به گروه اضافه خواهند شد.
سرى چهارم این سریال در 30 قسمت ساخته مى شود و مانند سرى قبل، حسن وارسته به همراه یک گروه چند 

نفره کار نویسندگى را برعهده دارند.
سریال «بچه مهندس 4» به تهیه کنندگى سعید سعدى و به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه دو سیما تهیه 

و تولید مى شود.

صداى ناهید امیریان به جاى شخصیت هاى اصلى بسیارى از کارتون هاى خاطره انگیز مثل هاچ در «هاچ زنبور 
عسل»، خرس مهربون در «پسر شجاع»، جینا در «پینوکیو»، موشکا در «میشکا و موشکا»، بنر در «سنجاب 
کوچولو»، نِل در «دخترى به نام نل»، فلون در «خانواده دکتر ارنست»، سباستین در «بل و سباستین»، لوسى مى 
در «مهاجران»، آنت در «بچه هاى کوه آلپ»، و بامزى در «بامزى قوى ترین خرس دنیا» در خاطر ما مانده است.

این دوبلور پیشکسوت کشورمان، هفته گذشته مهمان مهران مدیرى در برنامه «دورهمى» بود.
امیریان که این روز ها 66 ســالگى خود را ســپرى مى کند، درباره کارتون هاى قدیمى گفت: چرا اینقدر با آن 
کارتون ها ما را رنج مى دادند. گریه و زارى بود همش! همه شــخصیت ها پدر یا مادر نداشــتند، نمى دانم چرا 

سازندگانشان این کارتون ها را ساخته بودند و همیشه دنبال پدر و مادر خود بودند و کارتون ها غم انگیز بود.
این دوبلور ادامه داد: در 5 ســالگى نخســتین فیلمى که دوبله کردم فیلم ژاپنى «هرگز نمیر مادر» بود. نقش 

دختربچه اى را دوبله کردم که او هم دنبال مادرش مى گشت! (خنده)
وى افزود: خیلى سعى کردم صدایم را براى نقش بزرگسال استفاده کنم، اما صداى من تا 15 سال مناسب تر است.

تولید «بچه مهندس 4» به نیمه رسید

چرا 
با کارتون ها 

ما را رنج 
مى دادند؟

 سهیال شهبازى/ خبرگزارى ایسنا|
جلیل سامان فصل جدید سریال «زیرخاکى» را به تازگى کلید زده است و همزمان، انتخاب بازیگران این مجموعه ادامه دارد.
یک بازیگر جدید دیگر به فصل دوم سریال «زیرخاکى» به کارگردانى جلیل سامان و تهیه کنندگى رضا نصیرى نیا پیوست.

گروه بازیگران این مجموعه تلویزیونى در حال تکمیل  شدن است و در مدتى که از کلید خوردن آن گذشته است، بازیگرانى چون 
هومن برق نورد، گیتى قاسمى، ستاره پسیانى و مریم سرمدى جلوى دوربین رفته اند. هرچند از جمع بازیگران فصل اول، هادى 

حجازى فر و گوهر خیراندیش در فصل دوم سریال حضور ندارند.
جدیدترین عضو گروه بازیگران این مجموعه تلویزیونى «فروغ قجابگلو» اســت. این بازیگر در تئاتر ایفاى نقش داشــته و در 
سریال هایى همچون «مسافرخانه سعادت»، «على البدل» و «قرعه» هم بازى کرده است. همچنین «یلدا» به کارگردانى مسعود 

بخشى آخرین فیلمى است که از او روى پرده سینما رفته است.
فصل اول ســریال «زیرخاکى» در بســتر وقایع ماه هاى منتهى به انقالب اسالمى، اردیبهشت امســال روى آنتن شبکه یک 
رفت. این فصل با تالش ناکام فریبرز باغپیشه با بازى پژمان جمشــیدى براى خروج از کشور همزمان با آغاز جنگ تحمیلى به 

پایان رسید. 
بازیگران فصل دوم «زیرخاکى» تولید سیما فیلم که این روزها در حال ضبط است، عبارتند از: پژمان جمشیدى، ژاله صامتى، نادر 

فالح، گیتى قاسمى، مریم سرمدى، امید روحانى، اصغر نقى زاده، رایان سرلک و ستاره پسیانى، با حضور هومن برق نورد.

«زیرخاکى» همچنان بازیگر مى گیرد
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دقیقه 80 دیدار هفته گذشته دو تیم ذوب آهن و نفت مسجد سلیمان 
در ورزشگاه فوالدشهر با صحنه اى همراه شد که مى توانست نتیجه 

غیر از تساوى بدون گل روى تابلوى پایان بازى رقم بزند.
هنوز بحث و جدل بر سر تصمیم زاهدى فر داور مسابقه دیدار دو تیم 
پرسپولیس و فوالدخوزستان در ورزشگاه آزادى ادامه دارد، که در 
ورزشگاه فوالدشهر شاهد یک تصمیم حاشیه ساز دیگر بودیم؛ اینبار 
از سوى تیم داورى دیدار دو تیم ذوب آهن و نفت مسجد سلیمان که 
سعید رحیمى مقدم داور وسط بود و رحیم شاهین و حمیدرضا افشون 

به عنوان کمک داور اول و دوم فعالیت مى کردند.
این تصمیم زمانى رخ داد کــه مارکوویچ بازیکن تیم فوتبال ذوب 
آهن، هم تیمى خود را در محوطه جریمه صاحب توپ کرد و او هم 
پس از اینکه یکى دو قدم به ســمت دروازه حرکت کرد، به توپ 
ضربه زد و دروازه نفت مسجد سلیمان را باز کرد، ولى تا شماره 74 
ذوب آهن شادى گل را برپا کرد، با پرچم باال رفته کمک داور اول 

مسابقه مواجه شد و این گل مورد قبول قرار نگرفت.
قبول نشــدن گلى که در تصاویر تلویزیونى سالم به نظر مى رسد، 
رحمان رضایى را که تیمش در دو سه هفته ابتدایى نیز به شدت از 
تصمیمات داورى متضرر شد، به نقطه جوش رساند و او در کنفرانس 
خبرى پس از پایان بازى که با تساوى بدون گل همراه شد، خطاب 

به داوران مســابقه و به خصوص کمک داورى که پرچمش را باال 
برد، گفت حتى یک نابینا هم مى   توانست آفساید نبودن این صحنه 

را تشخیص بدهد.
براى بررسى این صحنه برخى چهره هاى داورى فوتبال کشور ابراز 

نظر کرده اند که در ادامه مى خوانید.

حسین عسگرى:
آنچه  که تصاویر نشان مى دهد، اگر کمک داور گل را به دلیل آفساید 
مردود اعالم کرده، کامآل اشتباه بوده است؛ چون یکى از مدافعان 
حریف که روبروى دروازه بان ایســتاده، چیزى حدود 1 تا 1/5 متر 
ازمهاجمى که گل مى زند، به دروازه خودش نزدیک تر است؛ پس به 

هیچ عنوان نمى تواند این گل آفساید باشد.

على خسروى:
در این لحظه، وقتى بازیکن ســفید توپ را تصاحب مى کند و به 
بازیکن هم دســته مى دهد، کامال مشخص اســت که بازیکن 
هم دسته او در زمان دریافت توپ، در موقعیت Onside قرار داشته و 
هرگز این توپ آفساید نیست. دلیل هم این است که اگر خط عرضى 
محوطه 5/5 متر را در نظر بگیریم، مدافع زرد وســط ایستاده و دو 

بازیکن سفید که پشت سر او هستند، نزدیک تر از بازیکنى هستند 
که توپ به آنها پاس داده مى شــود. کمک داور اشتباه کرده و این 

توپ اصال آفساید نیست.

رسول فروغى
گل در شرایط سالم به ثمر رسیده و آفساید نیست.

یکى از داوران بین المللى فوتبال که تمایلى به درج 
نامش نداشت:

اول اینکه دوربین روى خط نیست. از طرفى کمک داور جایگیرى 
و دید مناســبى دارد و دقیقا صحنه را مى بیند. این ها فاکتورهایى 
است که یک کمک داور مى تواند در تشخیص درست صحنه، بهره 
بگیرد؛ در مجموع با توجه به چیزى که مى بینیم باید تصمیم کمک 
داور را قبول کرد. در واقع با تصاویر تلویزیونى نمى توان به صورت 

قاطع در مورد آفساید بودن یا نبودن صحنه صحبت کرد.

نوید مظفرى: 
آفساید نیست و اشتباه کمک داور. متاسفانه کمک داور تمرکز الزم 

را در این صحنه ندارد و اشتباه پرچم مى زند.

تعدادى از بازیکنان مطرح نیمکت نشــین سپاهان به دنبال جدایى از 
این تیم هستند.

تیم فوتبال سپاهان که این روزها عملکرد خوبى در رقابت هاى لیگ برتر 
دارد و یکى از مدعیان جدى قهرمانى لیگ بیستم است، جزو تیم هاى 
پر مهره لیگ برتر است و به دلیل تعداد زیاد بازیکنان مدعى حضور در 
ترکیب اصلى در چند پست، برخى از بازیکنان شناخته شده تیم نیمکت 
نشین شدند و اگرچه با مدیریت این موضوع تا امروز براى طالیى پوشان 
چندان مشکل ساز نشــده و به جز یک بازیکن، کسى نسبت به عدم 
حضور در ترکیب حرکت اعتراضى نشان نداده ولى این موضوع باعث 
شده احتمال تغییرات در این تیم بعد از نیم فصل زیاد شود و در پنجره 
زمستانى باید شــاهد خروج تعدادى از این نفرات از سپاهان باشیم که 

چندتاى آن قطعى به نظر مى رسد.
یکى از این نفرات مهدى کیانى، کاپیتان 2 فصل گذشته سپاهان است 
که شیوه بازى او با سبک مورد نظر محرم نویدکیا همخوانى ندارد و از 
همین رو فرصت بازى در ترکیب اصلى تیم به او نمى رســد. نیمکت 
نشینى کیانى او را عصبى و ناراحت کرده و 2-3 هفته اى مى شود که 
این بازیکن در تمرینات حضور ندارد و منتظر باز شدن پنجره زمستانى 
است تا با گرفتن رضایت نامه جدا شود. ظاهراً نویدکیا هم مخالفتى با 

جدایى کیانى ندارد.
محسن الغسانى، وینگر عمانى سپاهان گزینه خروجى بعدى سپاهان 
است. الغسانى که در دیدارهاى آسیایى سپاهان زیرنظر نویدکیا بازى 
کرد عملکرد ضعیفى از خودش نشــان داد و سرمربى سپاهان پیش از 
شروع فصل به او گفت اگر در تیم بماند زیاد بازى نخواهد کرد. در آن 
مقطع پیشــنهادى براى جدایى الغسانى وجود نداشــت ولى حاال او 
مى تواند به کشورش برگردد یا به تیم هاى دیگرى کشورهاى حاشیه 
خلیج فارس برود. با توجه به اینکه قرارداد الغســانى به صورت ارزى 
است باشگاه سپاهان هم تمایلى به حفظ یک بازیکن با دستمزد باال و 

نیمکت نشین ندارد.
عزت اله پورقاز، ستاره خط دفاعى ســپاهان در چند فصل اخیر گزینه 
دیگر خروج از ســپاهان در نیم فصل اســت. با توجه به تعداد بازیکن 
زیاد در پست دفاع میانى در ســپاهان و اینکه نویدکیا بعد از چند تغییر 
به زوج مهدیزاده - گولســیانى رســیده اســت پورقاز نیمکت نشین 
شــده و تعویض هایى که انجام مى شــود هم نشــان مى دهد گزینه 
ســوم خط دفاعى نویدکیا، نژادمهدى اســت و از همین رو پورقاز به 

به فکر جدایــى در نیم فصل خاطر نیمکت نشینى 
رســمى به این بازیکن داده است. هنوز پیشنهاد 
اینکه تیم هاى زیادى مشکل نشده ولى به دلیل 
مشتریان زیادى براى این دفاع وسط دارند 

بازیکن وجود خواهد داشت.
رضا میرزایى، وینگر جوان سپاهان و از محصوالت این باشگاه است که 
به او در ترکیب اصلى سپاهان زیاد بازى نمى رسد و معموًال به عنوان یار 
تعویضى وارد زمین مى شود. میرزایى ابتداى فصل پیشنهاداتى داشت 
ولى پس از صحبت با نویدکیا و اعالم نیاز به حضورش در سپاهان ماند 
ولى حاال به نظر مى رسد بحث جدایى او جدى تر از نیم فصل نخست 
باشد. از دو تیم شهرســتانى به عنوان مقصد احتمالى میرزایى در نیم 
فصل دوم یاد مى شــود. هرچند احتمال اینکه سپاهان مانع جدایى او 

شود زیاد است.
محمدرضا خلعتبرى، وینگر با تجربه سپاهان هم گزینه دیگرى است 
که چندى پیــش در مصاحبه  خودش اعالم کرد بــه احتمال زیاد نیم 
فصل با محرم نویدکیا صحبت مى کند و درخواست جدایى خواهد داد. 
خلعتبرى هم در ترکیب اصلى ســپاهان جایى ندارد و بیشتر به گزینه 
جانشین محسوب مى شود ولى خود او با توجه به شرایط سنى که دارد 
ترجیح مى دهد بیشــتر بازى کند و براى همین به فکر جدایى در نیم 

فصل افتاده است.
رضا دهقانى، بازیکن جوان ســپاهان هم که به نیمکت نشــینى خود 
معترض است گزینه دیگرى اســت که چندى پیش صحبت هایى از 
اعتراضش به نیمکت نشینى و درخواست جدایى زودهنگامش به باشگاه 
منتشر شده بود. البته مسئوالن باشگاه این مورد را مدیریت کرده و پس 
از صحبت با دهقانى او را از خواسته خود منصرف کردند و اعالم کردند 
سپاهان به او نیاز دارد. بعید است سپاهان با جدایى دهقانى موافقت کند 

ولى به هر حال نام او هم جزو احتماالت خروج زمستانى است.
و در نهایت مى توان از مهدى ترکمان نام برد که به تازگى از ســوى 
کمیته تعیین وضعیت تبرئه شد و در بازى اخیر سپاهان براى اولین بار 
نامش در فهرست 18 نفره قرار داشت ولى به او بازى نرسید. با توجه به 
سیستم بازى نویدکیا و انتقال نورافکن به پست دفاع چپ و اینکه شایان 
مصلح هم روى نیمکت سپاهان حضور دارد، ترافیک در پست دفاع چپ 
باعث شده احتمال جدایى ترکمان زیاد شود. باید دید موضع کادرفنى در 

قبال این بازیکن چیست.
به هر جهت باید 3-4 هفته باقى مانده تا نیم فصل نخست رقابت ها و 
باز شدن پنجره زمستانى صبر کرد و نکته قابل توجه اینجاست که تمام 
این نفرات تحت قرارداد باشگاه سپاهان هستند و براى جدایى نیاز به 

ولى باتوجه به سیاســت هاى محرم رضایت باشگاه دارند 
اینکه بازیکنى را به زور در تیمنویدکیا مبنى بر 

باشگاه سپاهان هم در راستاى نگه نمى دارد، 
خودش نســبت به این موارد تامین منافع 

گیرى خواهد کرد. ضمن اینکه تصمیم 
احتمال جذب 2 تا 3 بازیکن 
در نیم فصل بــا توجه به 

خروجى ها وجود دارد.

با اینکه بیش از یک هفته از صحبت هاى رحمان رضایى علیه 
رســول کربکندى مى گذرد اما روزى نبوده که فوتبالیســت و 
پیشکسوتى از اصفهان در حمایت از اسطوره فوتبال شهرشان در 
برابر سخنان بى پرده سرمربى شمالى ذوب آهن قد علم نکرده 
باشد و علیه رحمان رضایى جبهه نگرفته باشد که چرا به خودش 
اجازه داده آنچنان گستاخانه به سخنگوى باشگاه ذوب آهن که 

پیشکسوت و بزرگ تر اوست بى احترامى کند.
اما این فقط رحمان رضایى نبود که در هفته گذشته با جسارت 
تمام هرچه دلش خواســت علیه ســخنگوى ذوب آهن و بهتر 
بگوییــم تمامى مخالفانش جارى ســاخت. چنــد روز پس از 
مصاحبه جنجالى سرمربى سبزپوشان اصفهان و در طول بازى 
پرسپولیس و فوالد خوزستان هم مربیان و کادر فنى دو تیم که 
از قضا در گذشته اى نه چندان دور با یکدیگر همبازى و به قول 
خودشان رفیق(!) بوده اند هم حسابى از خجالت هم در آمدند و 
مهدى هاشمى نسب، مربى فوالدى ها پاى این درگیرى ها را 
به نشست خبرى پس از مسابقه هم باز کرد و همین باعث شد 
برخى از پرسپولیسى ها مانند سنگربان این تیم به خودشان اجازه 
دهند به خیال حمایت از تیمشان در جواب سخنان هاشمى نسب 
در فضاى مجازى به او حمله کنند و ماجرا وقتى بدتر مى شود 
که یکى از ســتارگان همین تیم فوالد هم که حسابى از دست 
مدیران تیم شاکى بود با الگوگیرى از«الت بازى» مربى خود 
فرصت را غنیمت شمرده و در فضاى مجازى به آنها به خصوص 

هاشمى نسب تاخت.
البتــه این اولین بار نیســت کــه مدافع یاغى ســال ها پیش 
ســرخابى ها در اینگونه بحــث و جدل ها آتش بیــار معرکه 
مى شــود. او در بازى فوالد با اســتقالل هم با محمود فکرى 
سرمربى آبى هاى پایتخت و برخى بازیکنان این تیم نیز درگیرى 

لفظى داشــت و بحث و جدل بیــن آنها به آنتــن زنده یکى از 
برنامه هاى فوتبالى رسانه ملى هم کشیده شد. باز جاى شکرش 
باقى است که دعوا و کشــمکش قدیمى هاى فوتبال فعًال به 
همین درگیرى هاى لفظى ختم شده و مثل تکواندو هنوز کار به 

کتک و کتک کارى نرسیده است.
در همین هفته گذشــته و در بحبوحه تنش هــاى زبانى اهالى 
فوتبال، قهرمان ارزنده جهان(!) چنان سیلى به صورت ورزش 
ایران خواباند که هنوز صداى آن در محافل ورزشى و حتى غیر 
آن شنیده مى شود. صداى ســیلى هادى ساعى به گوش دبیر 
سازمان لیگ تکواندو، که تاوان آن یکسال محرومیت براى او از 
سوى کمیته قضایى فدراسیون این رشته رزمى بود، هرچند خود 
ساعى درگیرى فیزیکى را تکذیب کرده و گفته فقط از کوره در 

رفته است و باقِى ماجرا...
این هفته پر جدال و تنش ورزش و این سخنان نه چندان جالب 
رد و بدل شده در فوتبال و درگیرى فیزیکى پیش آمده در تکواندو 
تنها مشتى نمونه خروار است و با محرومیت هاى یک، دو و حتى 
ده ســاله هم نمى توان امید به کاهش آنها داشت چرا که روح 
پهلوانى مدتى است در ورزش ایران به خواب رفته و وقتى عنان 
تربیت نسل آینده پرطرفدارترین رشته ورزشى در کشورمان را 
به دست افرادى مانند هاشمى نســب سپرده ایم که روى آنتن 
زنده برنامه اى پربیننده مى گوید «جواب هاى هوى اســت و 
جواب سالم علیکم، علیکم سالم!» احتماًال باید منتظر اتفاقاتى 
بدتر از این هم باشیم، همانطور که پیش از این شاهد ماجراهایى 
از این دست بودیم. نمونه بارزش هم کرى خوانى توهین آمیز 
دو پیشکسوت سرخابى پیش از دیدار پرسپولیس در فینال لیگ 
قهرمانان آسیا در سال جارى بود که هنوز جامعه ورزشى ایران به 
خصوص بانوان ورزشکار، «هاى و هوى» زننده آن دو در فضاى 

مجازى را از یاد نبرده اند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى ادعاى دخالت این وزارتخانه در امور مربوط به 
تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان را تکذیب کرد.

 در حالى که سید ناصر موسوى الرگانى، یکى از نمایندگان مجلس شوراى اسالمى 
در برنامه «فوتبال برتر» ادعایى را درخصوص دخالت مدیران وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعى در امور مربوط به تیم فوتبال ذوب آهن مطرح کرد، این وزارتخانه 

هفته پیش در جوابیه اى به اظهارات این نماینده مجلس واکنش نشان داد.
در این متن آمده است:

1. نکتــه اول؛ توجــه و احترام بــه نظرات تخصصــى وکارشناســى در همه 
زیر مجموعه هاى وزارت متبوع، همواره محور اصلى و در صدر سیاســت هاى 
کارى بوده و تنها نقش این وزارتخانه در امــور زیرمجموعه خود، نقش حمایتى 
و تسهیل گرى است بر همین اســاس، هرگونه ادعاى دخالت،توصیه و سفارش 
از ســوى وزیر محترم، معاونین و مدیران در امور مربوط به تیم فوتبال ذوب آهن 

صحیح نیست و تکذیب مى شود. 
2. نکته دوم؛ ضرورى اســت نماینده محترم مدارك،مستندات و شواهد مبنى بر 

ادعاهاى مطرح شده را در اسرع وقت و از طریق برنامه مذکور ارائه نماید.

این دیگر اسمش اشتباه نیست

ذوب آهن دوباره از سوى داور ترور شد

محسن الغسانى، وینگر عمانى سپاهان گزینه خروجى بعدى سپاهان 
است. الغسانى که در دیدارهاى آسیایى سپاهان زیرنظر نویدکیا بازى 
کرد عملکرد ضعیفى از خودش نشــان داد و سرمربى سپاهان پیش از 
شروع فصل به او گفت اگر در تیم بماند زیاد بازى نخواهد کرد. در آن 
الغسانىوجود نداشــت ولى حاال او مقطع پیشــنهادى براى جدایى

مى تواند به کشورش برگردد یا به تیم هاى دیگرى کشورهاى حاشیه 
خلیج فارس برود. با توجه به اینکه قرارداد الغســانى به صورت ارزى 
با دستمزد باال و است باشگاه سپاهان هم تمایلى به حفظ یک بازیکن

نیمکت نشین ندارد.
عزت اله پورقاز، ستاره خط دفاعى ســپاهان در چند فصل اخیر گزینه 
دیگر خروج از ســپاهان در نیم فصل اســت. با توجه به تعداد بازیکن 
زیاد در پست دفاع میانى در ســپاهان و اینکه نویدکیا بعد از چند تغییر 
به زوج مهدیزاده - گولســیانى رســیده اســت پورقاز نیمکت نشین 
شــده و تعویض هایى که انجام مى شــود هم نشــان مى دهد گزینه 
ســوم خط دفاعى نویدکیا، نژادمهدى اســت و از همین رو پورقاز به 

نیمکت نشینى فصل خاطر نیم به فکر جدایــى در
پیشنهاد بازیکن داده است. هنوز رســمى به این
اینکه تیم هاى زیادى مشکل نشده ولى به دلیل 
مشتریان زیادى براى این دفاع وسط دارند 

منتشر شده بود. البته مسئوالن باشگاه این مورد را مدیریت کرده و پس 
ازصحبت با دهقانى او را از خواسته خود منصرف کردند و اعالم کردند 
سپاهان به او نیاز دارد. بعید است سپاهان با جدایى دهقانى موافقت کند 

ولى به هر حال نام او هم جزو احتماالت خروج زمستانى است.
از مهدىترکمان نام برد که به تازگى از ســوى و در نهایتمى توان

کمیته تعیین وضعیت تبرئه شد و در بازى اخیر سپاهان براى اولین بار 
8نامش در فهرست 18 نفره قرار داشت ولى به او بازى نرسید. با توجه به 
انتقال نورافکن به پست دفاع چپ و اینکه شایان سیستم بازى نویدکیا و

مصلح هم روى نیمکت سپاهان حضور دارد، ترافیک در پست دفاع چپ 
باعث شده احتمال جدایى ترکمان زیاد شود. باید دید موضع کادرفنى در 

قبال این بازیکن چیست.
هر جهت باید 3-4 هفته باقى مانده تا نیم فصل نخست رقابت ها و  3به
باز شدن پنجره زمستانى صبر کرد و نکته قابل توجه اینجاست که تمام 
نیاز به  این نفرات تحت قرارداد باشگاه سپاهان هستند و براى جدایى

ولى باتوجه به سیاســت هاى محرم رضایت باشگاه دارند 
مبنى بر اینکه بازیکنى را به زور در تیمنویدکیا
باشگاه سپاهان هم در راستاى نگه نمى دارد،
خودش نســبت به این موارد تامین منافع 

گیرى خواهد کرد. ضمن اینکه تصمیم 
3 بازیکن 3 تا جذب 2 2احتمال

در نیم فصل بــا توجه به 
خروجى ها وجود دارد.

کنکاشى درباره منش پهلوانى پیشکسوتان ورزش؛شاید این چند نفر از اردوگاه زرد بروند

از حمله لفظى رضایى تا سیلى ساعى
مرضیه غفاریان 

ما اصالً دخالت نمى کنیم جنگ قهرمانى تا روز آخر ادامه دارد
 پیشکسوت تیم سپاهان گفت: من سپاهان را کنار استقالل و پرسپولیس جزو مدعیان قهرمانی می دانم با اینکه 

فکر می کنم قهرمان لیگ برتر در روز آخر مشخص خواهد شد.
سیدمهدي سیدصالحی در خصوص شــرایط این روزهاي تیم فوتبال سپاهان اظهار داشت: محرم نویدکیا تازه 
سرمربیگري را شروع کرده اســت و زمان می برد تا تاکتیک خود را به تیم منتقل کند. سپاهان در حال حاضر با 
سیستم 3-3-4 بازي می کند و متکی به کار هاي تاکتیکی است و می خواهد بازي را از دروازه بان شروع کند. با این  

حال این تیم نتایج خوبی هم گرفته است.
وي در خصوص اینکه گفته می شود نتایج سپاهان تا به اینجا سینوسی بوده است و ثبات نداشته، تصریح کرد: این 
موضوع را قبول دارم اما این سینوسی نتیجه گرفتن براي تمام تیم هاي لیگ برتر است و مختص به سپاهان نیست. 

به همین دلیل است که فاصله بین تیم هاي باالي جدول و پایین جدول بسیار کم است.
 پیشکسوت تیم فوتبال سپاهان درباره گلزنی هاي متعدد شهباززاده براي این تیم گفت: سجاد انگیزه باالیی دارد 
و گل هایی که می زند همه نتیجه کار هاي ترکیبی سپاهان است. به نظرم نویدکیا توانسته از این بازیکن به خوبی 

بازي بگیرد و اگر این روند را ادامه دهد شانس آقاي گلی هم دارد.
سیدصالحی در پایان خاطرنشان کرد: من سپاهان را کنار استقالل و پرسپولیس جزو مدعیان قهرمانی می دانم. 
با اینکه فکر می کنم قهرمان لیگ برتر در روز آخر مشخص خواهد شد و رقابت بسیار سختی بین مدعیان وجود 

دارد.

وینگر ذوب آهن نسبت به توافق با استقالل واکنش نشان داد.
 میالد جهانى پس از بازى ذوب آهن و نفت مسجدسلیمان در رابطه با شایعاتى مبنى بر توافق این بازیکن با استقالل اظهار 
کرد: من صبح از خواب بیدار شدم و در سایت ها دیدم با استقالل توافق کردم. من فعال در اختیار ذوب آهن هستم و با این تیم 
قرارداد دارم. اگر اتفاقى هم قرار است رخ دهد و انتقالى صورت گیرد هر دو باشگاه باید با هم صحبت کنند و کنار بیایند. من 

تا موقعى که قرارداد دارم به نحو احسن کارم را پیش خواهم برد.
او درباره تساوى دوباره ذوب آهن گفت: ما تمام تالش مان را کردیم و 90 دقیقه حمله کردیم اما بدشانسى آوردیم. گلى هم 

که زدیم اصال آفساید نبود.
هافبک ذوب آهن در پایان اضافه کرد: تیم ما خیلى تیم خوب و بزرگى است و فکر مى کنم تا نیم فصل دوم به باالى جدول 

بیاییم.

فعالً در اختیار ذوب آهن هستم 
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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 ساختمان مخروبه احداثی بر روي قسمتی 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. 
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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: 1078964 

سید محمدحسن مصطفوى- رئیس ثبت اسناد و امالك تیران/11/102
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: 1080807 سید محمدحسن مصطفوى- رئیس ثبت اسناد 

و امالك تیران/11/104
فقدان سند مالکیت 

شماره: 139985602030014964  خانم محبوبه فاضل نجف آبادى فرزند محمد باقر 
باستناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند 
که سند مالکیت نیم سهم مشاع از 8/5 سهم  ششدانگ پالك ثبتى شماره 142/2  واقع در 
قطعه 6 نجف آباد بخش یازده  ثبت اصفهان که درصفحه 29 دفتر 330 امالك ذیل ثبت 
80946 بنام نامبرده ثبت و سند بشــماره چاپى260178 صادر و تسلیم گردیده و معامله 
دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایى مفقود 
شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک 
اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام 
معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد 
خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. 
تاریخ انتشار 1399/11/4، 1081711/م الف-مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک 

نجف آباد از طرف محسن نساج نجف آبادى/11/107
 فقدان سند مالکیت 

شماره: 139985602030014950 خانم زهرا حاجى عرب اذان آخارى فرزند اکبر باستناد 
یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند 
مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شماره 4547 فرعى از 1670 از 902 اصلى  واقع در قطعه 4 
نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان که درصفحه 86 دفتر 652 امالك ذیل ثبت 146512 
بنام نامبرده  ثبت و سند بشماره چاپى 135665  سریى الف 91صادر و تسلیم گردیده و 
بموجب سند 47282-1390/05/26 و 52642- 1392/5/2 دفترخانه 42 نجف آباد در 
رهن بانک مسکن بازار مى باشد و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا 
ازبین رفتن: به علت جابجائى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى 
مى شــود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به 
آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشــد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثنى سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1399/11/04، 1082193/م 
الف- مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از طرف محسن نساج نجف 

آبادى/11/108 
حصروراثت 

آقاى حمید شــادمان داراى شناسنامه شــماره 1178 به شــرح دادخواست به کالسه 
9901671 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان فرخ خادم المومنین بشناســنامه  14542 در تاریخ 90/12/27 اقامتگاه دائمى 
خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. سعید شادمان   
ش ش 427  ، 2. بهزاد شــادمان ش ش 123 ، 3. مسیح شادمان ش ش 433 ، 4. حمید 
شادمان  ش ش 1178 ، 5. ثریا شــادمان ش ش 510  (فرزندان متوفى)، 6. عنایت اله 
شادمان  ش ش 21446  (همسر متوفى ) ،  متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر 
کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 1080216 /م الف رئیس شعبه 10 حقوقى 

دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/11/109 
 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 

ساختمانهاى فاقد سند 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 139960302035000168– 1399/0/12 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند 
رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شــهر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضى آقاى رضا شارجبیان گرگابى فرزند رجب بشــماره شناسنامه 10 صادره از برخوار 
درششدانگ یک باب مرغدارى به مساحت 5577/10 متر مربع قسمتى از  پالك 409 اصلى 
مفروز و مجزى شده از واقع در بخش 16 خریدارى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حسن 
نصیرى طوسى به آدرس گرگاب بهشــت معصومه ادامه کانال مرغدارى رضا شاه رجبیان 
محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى 
شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دوماه 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 اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد تاریخ انتشار نوبت اول : 20 /10/ 99 و تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 4 /11 /99 . م الف: 1073834 عباســعلى عمرانى- رییس ثبت اسناد و امالك 

شاهین شهر/10/143  



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

شایسته اســت، آنان که مرتکب گناه نشــده اند و از معصیت در امان مانده اند، 
به گناهکاران و عاصیان رحمت آورند. و همواره به درگاه خداوندى سپاس 
گزارند تا ســپاس خداونــدى، آنــان را از عیبجویى گناهکاران بــاز دارد. 
پس   چگونه است حال غیبت کننده اى که زبان به غیبت برادر خود مى گشاید 
و او را به سبب گرفتار شــدنش در چنگ گناه ســرزنش مى کند. آیا به یاد 
ندارد که خداوند گناهان او را مستور داشته؟ آن هم گناهانى، که از گناهان 

کسى که زبان به غیبتش گشاده ، بسى بزرگ تر بوده است.
موال على (ع)

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          

تمام درآمد حاصل از فروش این روزنامه و بخشى از مبلغ آگهى هاى بازرگانى صرف کمک به بیماران نیازمند مى شود.
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بدینوسیله به اطالع کلیه سهامداران محترم شرکت پرتو تصویر شفا مى رساند با 
توجه به مصوبه هیئت مدیره ،جلسه مجمع عمومى فوق العاده در روز جمعه مورخ 
99/11/17 ساعت 9:00 صبح در محل بیمارستان میالد واقع در شهرك ولیعصر ، انتهاى 

شهید بخشى تشکیل مى گردد حضور بهم رسانید.
دستورات جلسه: 

- تغییر در مفاد اساسنامه ( کاهش بهاى اسمى سهام از طریق افزایش تعداد سهام)
- سایر تصمیماتى که در صالحیت مجمع عمومى فوق العاده مى باشد.

آگهى دعوت سهامداران جهت تشکیل  مجمع عمومى
 فوق العاده شرکت پرتو تصویر شفا

(سهامى خاص) شماره ثبت 25637

هیئت مدیره شرکت پرتو تصویر شفا (بیمارستان فوق تخصصى میالد اصفهان)

بدینوسیله به اطالع کلیه سهامداران محترم شرکت همساز تصویر مى رساند با توجه به 
مصوبه هیئت مدیره ،جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده در روز جمعه مورخ 
99/11/17 ساعت 8:00 صبح در محل بیمارستان میالد واقع در شهرك ولیعصر، انتهاى 

شهید بخشى تشکیل مى گردد حضور بهم رسانید.
دستورات جلسه: 

-تصویب واگذارى و انتقال کلیه سهام شرکت همساز تصویر در (شرکت پرتو تصویر شفا) 
به سهامداران 

- سایر تصمیماتى که در صالحیت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده مى باشد.

آگهى دعوت سهامداران جهت تشکیل  مجمع عمومى
 عادى به طور فوق العاده شرکت همساز تصویر

(سهامى خاص) شماره ثبت 9273

هیئت مدیره شرکت همساز تصویر (مرکز MRI  اصفهان)

شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومى خرید  را مطابق جدول زیر از 
فروشندگان  ذیصالح انجام دهد.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تاساعت 15:00روزشنبه به تاریخ 99/11/18
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ازساعت 8:00 روزیکشنبه به تاریخ 99/11/19

WWW.abfaesfahan. irمحل دریافت اسناد: سایت اینترنتى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا:  8-6680030 3 -  031 (  قراردادها داخلی 388  بازرگانى 360 )

آگهى مناقصه عمومى

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت دوم

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 1399/11/04

مبلغ تضمین (ریال)نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

99-4-234 Cخریدکنتور آب مولتی جت خشک یا نیمه خشک معادل کالس
 DN15 به قطر 1/2 اینچQ3/Q1 = 1601,930,000,000جارىبا نسبت

خرید لوله پلى اتیلن دو جداره فاضالبى کاروگیت کوپلر سرخود در اقطار200 ، 99-4-235
1,718,000,000جارى250، 315 ،  400،  500 و 600میلیمتر  جهت منطقه فالورجان 

خرید دریچه منهول فاضالبى چدنى لوالدار  C250 90 کیلوئی جهت منطقه 99-4-240
1,221,000,000جارىفالورجان

شهردارى چرمهین بر اساس مصوبه شماره 5/286/ش شوراى اسالمى شهر و ماده 4 آیین نامه مالى شهردارى ها، در نظر دارد 
در راستاى اجراى پروژه هاى منطقه نمونه گردشگرى آبشار شاه لوالك به شرح ذیل به پیمانکاران واجد شرایط داراى رتبه 

بندى در رشته ابنیه طبق برآورد قیمت برابر فهرست بهاى ابنیه سال 1399 از طریق مناقصه واگذار نماید.
بر این اساس متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار آگهى تا روز چهارشنبه مورخ 1399/11/15 به واحد درآمد یا عمران شهردارى 
مراجعه و اسناد شرکت در مناقصه را دریافت و تا پایان وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 1399/11/16 به دبیرخانه محرمانه 
(حراست) شهردارى ارائه نمایند. شرکت کنندگان جهت کسب اطالعات بیشتر مى توانند به سایت شهردارى چرمهین به 

آدرس: www.chermahin.ir مراجعه و یا با شماره تلفن هاى 5- 52552444- 031 تماس حاصل فرمایند.
1- پروژه تکمیل ساختمان پنج واحد ویالى تحت مالکیت شهردارى در دهکده تفریحى اقامتى چهرمینو (شرح عملیات دیوار 

چینى، گچ خاك و کلیه عملیات نازك کارى، تأسیسات برقى و مکانیکال) با اعتبار 13/118/821/845 ریال
2- پروژه احداث تاالر پذیرایى (اسکلت بتنى ساختمان شرح عملیات گودبردارى، الشه چینى، اجراى فونداسیون، ستون و 

سقف) با اعتبار 26/959/750/733 ریال
3- پروژه احداث هتل سوئیت و رستوران (اجراى اسکلت بتنى ساختمان شرح عملیات گودبردارى، الشه چینى، اجراى 

فونداسیون، ستون و سقف) با اعتبار 30/341/039/595 ریال
4- پروژه احداث آشپزخانه مشترك تاالر و هتل سوئیت و رستوران (اجراى اسکلت بتنى ساختمان شرح عملیات گودبردارى، 

الشه چینى، اجراى فونداسیون، سقف و ستون) با اعتبار 5/066/212/609 ریال
5- پروژه احداث سازه سر درب ورودى محور گردشگرى (مســیر پیاده راه و دوچرخه سوارى) منطقه گردشگرى آبشار 

شاه لوالك با اعتبار 962/998/364 ریال

آگهى مناقصه

ثابت راسخ- شهردار چرمهین

نوبت اول

 م .الف:1082384

شرکت آب منطقه اى اصفهان در نظر دارد رپرگذارى رودخانه هاى شور، سلمان و قهنویه را از طریق مناقصه عمومى با شرایط و 
مشخصات زیر به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید. لذا از مناقصه گرانى که تمایل به حضور در مناقصه فوق را دارند دعوت 

مى گردد نسبت به دریافت اسناد مناقصه از سامانه تدارکات الکترونیک دولت (www.setadiran.ir) اقدام نمایند.
مبلغ پایه: برآورد مناقصه معادل 9/510/191/239 ریال بر اساس فهارس بهاء واحد پایه رشته آبیارى و زهکشى سال 1399 مى باشد.

شرایط مناقصه گر: مناقصه گران داراى گواهینامه صالحیت پیمانکارى حداقل پایه 5 از سازمان برنامه و بودجه در رشته هاى 
ساختمان یا آب و ارائه گواهینامه صالحیت ایمنى

محل اجراء: استان اصفهان
مدت اجراء: 6 ماه

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه، مدت اعتبار پیشنهادها و چگونگى و زمان تحویل پیشنهادها متعاقباً در اسناد مناقصه 
مشخص خواهد شد.

مناقصه گران واجد شرایط مطابق شرایط قید شده در سامانه ستاد (setadiran.ir) مهلت دارند از طریق این سامانه نسبت 
به دریافت اسناد مناقصه و بارگذارى مدارك مثبته شرکت اقدام نمایند.

نشانى مناقصه گزار: اصفهان- پل خواجو- بلوار آئینه خانه- جنب هالل احمر- شرکت آب منطقه اى اصفهان- دفتر امور 
قراردادها.

تلفن تماس: 5- 36615360 داخلى 2529 و 2528 فاکس: 36611073 

آگهى فراخوان مناقصه
 (شماره فراخوان در سامانه ستاد 2099001205000043)

امور قراردادها- شرکت آب منطقه اى اصفهان

نوبت اول

م.الف:1082375


