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خداداد به سراغ کمیته داوران مى رود؟درآمدهاى مالیاتى، جایگزینى براى درآمدهاى نفتىزمان پخش «خندوانه» و حراجى موزه «دورهمى» مشخص شدنقاشى پیکاسو از شوراى امنیت خارج شد ورزشاستانفرهنگ جهان نما

بازداشت سارق 
40 فقره دریچه 

فاضالب  

بحران در دشت هاى استان اصفهان 
2

3

2

8

سهم ترکیه از خروج
 100 میلیارد دالر 

سرمایه ایران

رونمایى از کتاب
 «تاریخ آب و فاضالب اصفهان»

شرط پذیرش مسافران 
نوروزى در اصفهان

5

تغییر طرح زوج و 
فرد به طرح خرید 

مجوز تردد

فرمانده انتظامى شهرستان مبارکه از دستگیرى سارق 
دریچه هاى فاضالب این شهرستان در عملیات 

مأموران و اعتراف وى به 40 فقره سرقت خبر داد.  
سرهنگ رضامحمدي با اعالم این خبر بیان کرد: درپى 

وقوع چند فقره سرقت دریچه فاضالب...

مدیرکل مطالعات و برنامه ریزى معاونت حمل 
و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان گفت: طرح 
خرید مجوز تردد در محــدوده ترافیک اصفهان 
نســبت به زوج و فرد، مؤثرتر اســت و مى تواند 
به آرام ســازى و خلوت کردن هســته مرکزى 
شهر که هویت گردشــگرى و تاریخى و انبوهى 
از آثار میراثى دارد و کاهــش آلودگى هوا منجر

 شود. جمشــید لقایى در گفتگو با «ایرنا»  با بیان 
اینکه در زمان حاضر طرح زوج و فرد در هســته 

مرکزى کالنشهر اصفهان...

4

تأیید قطعى وجود کروناى انگلیسى در اصفهانتأیید قطعى وجود کروناى انگلیسى در اصفهان
نتایج تست هاى مشکوك از تهران رسیدنتایج تست هاى مشکوك از تهران رسید

3

سازمان زمین شناسى و اکتشافات معدنى کشور بار دیگر درباره فرونشست زمین در استان هشدار داد

حسرت منوچهر والى زاده 
از فقدان چنگیز جلیلوند 

خداحافظ کرانچار دوست داشتنى
سرمربى اسبق تیم هاى امید ایران و سپاهان و تیم ملى کرواسى درگذشت.

 رسانه هاى کرواسى خبر دادند وى پس از یک بیمارى کوتاه و شدید، در این 
کشور دارفانى را وداع گفت. وضعیت سالمتى زالتکو کرانچار حدود 10 
روز پیش  در شهر زادار وخیم شد و به بیمارستان منتقل شده و از آنجا به 

زاگرب رفت اما پزشکان نتوانستند جان او را نجات بدهند.
کرانچار در دوران فوتبال به عنوان یکى از بهترین...
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3

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

جزئیات اعمال طرح ترافیک
 در مرکز شهر اصفهان

پیاده راه شدن 
چهارباغ چقدر خرج 

برداشت؟

کمک ها به کمیته امداد از اصفهان خارج نمى شود
3

ترابى پشت سایپاترابى پشت سایپا
 گیر کرد گیر کرد

آگهى دعوت نوبت دوم مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
و مجمع عمومى فوق العاده شرکت اکسیر سازان رایحه گستر سهامى خاص 

ثبت شده به شماره 1534 و شناسه ملى 14003836451
 باتوجه به اینکه جلســه مورخ 10 / 12 / 1399 مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده ســاعت 08:00 صبح و جلسه مورخ 
1399/12/10 مجمع عمومى فوق العاده ساعت 10:00 صبح شرکت مذکور به حد نصاب الزم جهت اتخاذ تصمیم نرسیده است 
. لذا بدین وسیله و براى دومین بار از کلیه سهامداران شرکت دعوت میشود در جلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
که در ساعت 11:00 صبح مورخ 25 / 12 / 1399 و صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده ساعت 12:00 مورخ 25 / 12 / 1399 در 
آدرس استان اصفهان ، شهرستان آران و بیدگل ، بخش مرکزي ، دهستان سفیددشت ، روستا علی آبادکویر، محله شهرك 
صنعتی مالک اشتر ، کوچه ((اسماعیل غالمی)) ، خیابان شــهرك صنعتی مالک اشتر ، پالك 0 ، ابوالفضل بختیاري ، طبقه 

همکف وکدپستى 8743144798 تشکیل مى گردد حضور بهم رسانند.
 دستور جلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده:

1- انتخاب بازرس  2- تصویب ترازنامه حساب سود و زیان منتهى به تاریخ 31 / 06 / 1399
 دستور جلسه مجمع عمومى فوق العاده:

1- افزایش سرمایه از طریق آورده نقدى ســهامداران و افزایش تعداد سهام و همچنین تفویض اختیار افزایش سرمایه به 
هیئت مدیره

فراخوان مناقصه عمومى دو مرحله اى

دعوت کننده:رئیس هیئت مدیره شرکت

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان

1- شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى دو مرحله اى، به شرح جدول 
زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید.

2- کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و 
www. بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس
setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل 
ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق 

سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 99/12/10 مى باشد.

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه 
و ارائه پاکت هاى الف:

1- 3- آدرس: اصفهان، خیابان شیخ کلینى، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب 
و فاضالب استان اصفهان، تلفن: 8- 36680030- 031، اتاق (292)

4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
1- 4- مرکز تماس: 41934- 021

2- 4- دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش 

ثبت نام/ پروفایل/ تامین کننده/ مناقصه گر موجود است. 
نام روزنامه: روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار:1399/12/12

شماره سامانه تدارکات تضمینشماره مرجعموضوعردیف
الکترونیکى دولت

1

خرید، نصب و راه اندازى و تست 
دو عدد مخزن آب آشامیدنى

 200 مترمکعبى پیش ساخته 
استوانه اى عمودى سه جداره در 
محل روستاى ایچى اصفهان

99 -4 -272/2384/000/0002099001434000077

تاریخروزساعتعنوان

99/12/13چهارشنبه15:00مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه

99/12/23شنبه15:00مهلت زمانى ارسال پیشنهاد

99/12/24یکشنبه8:00زمان بازگشائى پاکت ها

نوبت دوم

آگهى مزایده
«فروش واحدهاى اضافى» - نوبت سوم

این تعاونى در نظر دارد تعداد چهار واحد از واحدهاى تازه احداث خود در خیابان کاوه، 
خیابان اتحاد، کوچه سامان، جنب شهردارى منطقه 7 را از طریق مزایده بر پایه قیمت 
کارشناسى به فروش برساند. متقاضیان مى توانند حداکثر تا پایان وقت ادارى روز 
چهارشنبه 99/12/20 با مراجعه به دفتر تعاونى واقع در شاهین شهر، خیابان رازى، 
فرعى 7 شرقى، پالك 81، طبقه اول، واحد 2 و یا با شماره تلفن هاى 03145242630- 
09139148161 جهت بازدید و اقدامات بعدى هماهنگى الزم را به عمل آورند و قیمت 
کارشناســى خود را بطور مکتوب همراه با واریز 1٪ از قیمت پیشنهادى به حساب 
1407/317/279160/1 به نام تعاونى مسکن پاالیشگاه، به دفتر تعاونى تحویل دهند.

وحیدرضا مشکوه روحانى- مدیرعامل تعاونى مسکن کارمندان پاالیشگاه اصفهان 

4

ق

پى 

3

خد
سرمربى
 رسانه ها
کشو
روز
زاگ
ک

5



0202جهان نماجهان نما 3989سه شنبه  12 اسفند  ماه   1399 سال هفدهم

نماینده مــردم رزن در مجلس، در رابطــه با اینکه ما 
ســاالنه تعداد زیادى فرار مالیاتى داریم اما در بودجه 
1400 شــاهد افزایش مالیات و یا اخــذ مالیات هاى 
جدید هســتیم، گفت: یکى از مشکالت این است که

 88 درصد بودجــه صرف هزینه هاى جارى کشــور 
مى شود که هیچ آمار دقیق از این هزینه ها وجود ندارد 
و فقط 12 درصد، صرف هزینه هاى عمرانى مى شود. 
مالیات یکى از 76 منابع درآمدى کشور است، بسیارى از 
افراد ثروتمند فرار مالیاتى دارند و هیچ اطالعات دقیق 
از وضعیت این افراد و دارایى هــاى آنها وجود ندارد و 
نمى توانیم، مالیات اخذ کنیــم و نهایتًا فرار مالیاتى ها 

را شاهدیم. 
حســن لطفى ادامه داد: باید اطالعات جامع و کاملى 
از دارایى هاى افراد داشته باشــیم تا بتوانیم آنها را به 
پرداخت مالیات مکلف کنیم، بــه دلیل نبود اطالعات 
براساس مفروضات و براســاس منابعى که در دست 

داریم مالیات اخذ مى کنیم.
لطفى گفت: در حوزه مالیات 800 عنوان قانون داریم و 
با تعدد قوانین مواجهیم و باید  اصالح شود و این موضوع 
برعهده مجلس بوده زیرا تعدد قانون باعث فرار مالیاتى 
شده است. از کارهاى اساسى مجلس این است که این 

موضوع را به طور جدى پیگیرى کند.

رئیس اتاق بازرگانى تهران اخیراً از خــروج 100 میلیارد 
دالر ســرمایه از ایران خبر داد. این حجم عظیم سرمایه 
روانه کشور هاى همســایه ایران از جمله ترکیه، امارات و 
گرجستان شــده و ایرانیان در حوزه امالك آن کشور ها 

سرمایه گذارى کرده اند.
به نظر مى رســد ترکیه بزرگ ترین برنده وضعیت فعلى 
اقتصادى در ایران باشد چرا که بخش مهمى از 100 میلیارد 
دالر ســرمایه خارج شــده از ایران صرف خرید امالك و 
سرمایه گذارى در این حوزه در ترکیه کشور همسایه ایران 

شده است.
شــبکه خبرى «الجزیره» در گزارشى درباره نتایج خروج 

سرمایه از ایران در سالیان اخیر و نفع آن براى کشور هاى 
دیگر مى نویسد: قطعًا بخش گردشگرى و امالك ترکیه 
سود اصلى را از وضعیت جارى اقتصاد ایران برده است چرا 
که ایرانیان در زمره اصلى ترین گردشگران به ترکیه بوده اند. 
ایرانیان چندین سال متمادى در زمره اصلى ترین خریداران 
ملک در ترکیه بوده اند و در جایگاه نخست خریداران ملک 
در ترکیه در سال 2020 میالدى قرار گرفته اند. به همین 
دلیل مقام هاى ترکیه با حذف پاســپورت براى سفر اتباع 
ایرانى به آن کشــور موافقت کرده اند. این موضوع نشان 
مى دهد ترکیه تا چه اندازه از سفر هاى تفریحى ایرانیان و 

سرمایه گذارى آنان در حوزه امالك سود برده است.

دلیل فرار مالیاتى
تعدد قوانین است

سهم ترکیه از خروج 
100میلیارد دالر سرمایه ایران

اصفهانى ها شاد نیستند
  روزنامه همشهرى| آخرین پژوهش 
صورت گرفته در این باره که به «رابطه شادکامى 
و سالمت خودگزارشى» مى پردازد در سال 98 
و در میان افراد 18 تا 65 ساله انجام شده است.  
براساس این تحقیق که هنوز به صورت رسمى 
منتشر نشده اســت، قم، سیستان و بلوچستان، 
هرمزگان، چهارمحال وبختیارى، تهران، قزوین، 
لرستان و کردســتان در وضع مطلوب ترى از 
نظر شــادکامى قــرار دارنــد و در مقابل افراد 
شــرکت کننده از اصفهان، ســمنان و زنجان 
پایین ترین میزان شادکامى را گزارش کرده اند.

کشف روزانه 2 ُتن مخدر 
  خبر آنالین| معــاون مقابله با عرضه و 
امور بین الملل ستاد مبارزه با موادمخدر از کشف 
بیش از 14 ُتن موادمخدر در کشور از 25 بهمن 
تا اسفند ماه خبر داد. وى به این موضوع که بالغ 
بر 76 درصد کشــفیات این دوره زمانى مربوط 
به شش استان کشور است اشاره و تصریح کرد: 
بیشترین حجم کشفیات با 3861 کیلوگرم یعنى 
معادل 27 درصد کشــفیات کشــور مربوط به 
استان کرمان است و خراسان جنوبى، سیستان 
و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، فارس و یزد به 

ترتیب در رتبه هاى بعدى قرار دارند.

«بایا» مورد تأیید نیست
  صبا| نهمین جلســه کمیته مرکزى 
تبلیغات سازمان نظام پزشکى برگزار و درباره 
تبلیغات تلویزیونى «بایا» بحث و بررسى هاى 
الزم انجام شد. مطابق با دستورالعمل تبلیغات 
سازمان نظام پزشــکى، هر نوع تبلیغ در حوزه 
خدمات سالمت باید مجوز خود را از این سازمان 
اخذ کند و با توجه به اینکه «بایا» مجوز تبلیغات 
از سازمان نظام پزشکى ندارد، تبلیغات آن مورد 

تأیید نیست.

من همینجا هستم!
  خبر فورى| ســارا خوئینى ها نسبت 
به خبر کشــف حجابش واکنش نشان داد. د و 
شب پیش، استورى از ســارا خوئینى ها منتشر 
شد که در آن حجاب سر نداشت که بالفاصله 
از صفحه شخصى اش پاك شــد. اما برخى از 
رســانه ها، خبرى را مبنى بر کشف حجاب این 
بازیگر منتشر کردند.  سارا خوئینى ها در واکنش 
به حواشى آن اســتورى نوشت: عکسى که در 
استورى مشــاهده کردین بدون هیچ قصد و 
نیتى گذاشــته شــد و هرگونه خبر در رابطه با 
کشــف حجاب و مهاجرت به خارج از کشور را 

تکذیب مى کنم.

بیمه شده ها مراقب باشند
  رکنا| سازمان تأمین اجتماعى با صدور 
اطالعیه اى اعالم کرد: شرکت هاى سودجو و 
افراد شیاد با بیمه شدگان و بازنشستگان تماس 
مى گیرند و به بهانه توقف انتشار دفترچه، کارت 
بیمه درمان طالیى، کارت هوشمند درمان، کارت 
تکمیلى درمان و... را به آنها معرفى مى کنند و 
مدعى مى شوند در قبال دریافت وجه کارت جدید 
براى آنها صادر کنند. این افراد صرفاً قصد اخاذى 
دارند و بار دیگر این سازمان تأکید مى کند در قبال 
حذف تدریجى دفترچه ها هیچ کارت و دفترچه 

جدیدى صادر نمى شود.

راهکار برقى!
  ایسنا| سخنگوى شــرکت توزیع نیروى 
برق اهواز هم از ادامه قطع برق شــبانه بازارها 
و مراکز پرتجمــع در اهواز خبــر داد. علیرضا 
شکرخدایى اظهار کرد: به دلیل عدم توجه برخى 
شهروندان به پروتکل هاى بهداشتى و حضور در 
مکان هاى پرتردد؛ در ادامه قطع برق شبانه، برق 

بازارها و مراکز پرتردد شهر اهواز قطع شد.

الریجانى مسافر چین شد
  دیده بان ایران| پس از کــش و قوس هاى 
فراوان باالخره نماینده ایران در سفر استراتژیک چین، 
على الریجانى شد. بنا بر خبرهاى رسیده، طبق برنامه 
قرار است تست کروناى على الریجانى داخل ایران را 
انجام داده ولى بر اساس قوانین چین درخاك چین هم 
باید تست کرونا دهد. گفتنى است پیش از این قرار بود 

محمدباقر قالیباف به چین سفر کند.

اتفاق بزرگ
  خبرگزارى حوزه| حجــت االســالم و 
المسلمین سید صدر الدین قبانچى، امام جمعه نجف 
اشرف دیدار پاپ فرانسیس با حضرت آیت ا... سیستانى 
را اتفاق بزرگ توصیف کرد وگفت: نجف در این سفر 
تاریخى ســه پیام را ابالغ مى کند؛ اول اینکه شیعیان 
حامى مستضعفان هســتند و پاپ متوجه مى شود که 
شیعیان از مســیحیان حمایت کردند، پیام دوم اینکه 
عراق عرصه همزیستى مسالمت آمیز میان ادیان است 

و پیام سوم اینکه تکفیر داعشى نماینده اسالم نیست.

قهر مى کنند 
و کاندیدا مى شوند!

صادق خــرازى، دبیرکل حــزب نداى    رکنا|
ایرانیان مى گوید: در دموکراســى هاى نهادینه شده، 
احزاب افراد را به عنوان کاندیــدا در انتخابات معرفى 
مى کنند. در ایران هرکســى از خانه قهــر مى کند، 
کاندیداى انتخابات ریاست جمهورى مى شود و اتفاقًا 
رئیس جمهور هم مى شود. اگر در سال 84 الریجانى از 
خود اصولگرایان انتخاب مى شد، شرایط کشور با حال 
حاضر خیلى متفاوت بود، زیرا او فکر بلند و بینش دارد. 
اگر آیت ا... هاشــمى انتخاب مى شد، با ادامه مسیرى 
که دولت خاتمى آغاز کرده بود، به یک موقعیت بزرگ 
تاریخى مى رسیدیم و بزرگ ترین قدرت اقتصادى غرب 
آسیا مى شدیم و در تمام نهادهاى بین المللى نقش اول 

داشتیم و طرف مشورت در وقایع بین المللى بودیم. 

انتقاد «کیهان» 
از مسیح مهاجرى

  روزنامه کیهان| مدیر روزنامه «جمهورى 
اسالمى» سال هاست این روزنامه متعلق به بیت المال 
و حزب جمهــورى اســالمى را در خدمت طیف هاى 
زاویه دار با نظام و انقالب قرار داده است. به نظر مى رسد 
افراطیون مدعــى اصالحات - و محافل رســانه اى 
دنبالــه رو آنها - بیش از هــر چیز، از اینکــه دولت، با 
مدیریتى حزب اللهى و پرانرژى نو شود و بساط مدیریت 
تنبل و اشرافیت زده و غربگرا را برچیند، نگران هستند 
و به همین دلیل هم سعى مى کنند هرکدام از نامزدها 
را به بهانه اى آماج ترور شــخصیت قرار دهند یا نسخه 

مصلحت نبودن نامزدى شان را بپیچند.

کاهش مرگ و میر در انگلیس
  انتخاب| دولت بریتانیا اعالم کرد تاکنون بیش 
از 20 میلیون نفر از جمعیت این کشور دوز اول واکسن 
کرونا را دریافت کرده اند. عالوه بر این، حدود 800 هزار 
نفر نیز موفق به دریافت دوز دوم واکسن کرونا شده اند. 
بریتانیا به لحاظ سرعت اجراى واکسیناسیون در اروپا 
پیشتاز است. تازه ترین آمارها نشان دهنده کاهش شمار 
مبتالیان و قربانیان ویروس کرونا در هفت روز گذشته 
اســت. بر همین اســاس، نرخ مرگ ومیر ناشى از این 

بیمارى تا 33/5 درصد کاهش یافته است.

ثروتمندترین انسان
  ایسنا| نشــریه «فوربس» طبق روال گذشته 
اقدام به معرفى ثروتمندترین افراد جهان کرد که بر این 
اساس و تا پایان ماه ژانویه، «جف بزوس» مدیرعامل 
فروشگاه اینترنتى آمازون موفق شد بار دیگر به عنوان 
ثروتمندترین فرد جهان معرفى شــود. در حال حاضر 
46 فرد با ثروت باالى 30 میلیارد دالر در جهان وجود 
دارند. بزوس تا پایان ژانویــه 181/5 میلیارد دالر پول 

داشته است. 

خبرخوان

آرمان کیانى

مدیرکل دفتــر بررســى مخاطرات زمین شناســى و 
زیست محیطى سازمان زمین شناسى و اکتشافات معدنى 
کشور یک بار دیگر نسبت به خطر فرونشست زمین در 

مناطق مختلف استان اصفهان ابراز نگرانى کرد.
رضا شــهبازى در عین حــال گفت که تهیه نقشــه 
فرونشست دشت هاى چهار استان کشور در سطح ملى 
در دستور کار اســت که امیدواریم تا پایان سال جارى 

منتشر شود.
وى که با خبرگزارى «ایســنا» گفتگو مى کرد با اشاره 
به خطر فرونشست بسیارى از دشت هاى کشور اظهار 
کرد: این پدیده به صورت ویژه در دشت هاى استان هاى 
البرز، تهران و ســمنان و به ویژه اصفهان وجود دارد که 
تهیه نقشه پهنه فرونشست این مناطق در دستور کار ما 

قرار دارد.  
شهبازى با تأکید بر اینکه دشــت هاى استان اصفهان 
در شرایط نامناسب فرونشســت قرار دارند گفت: نرخ 
فرونشســت در دشــت اصفهان به عنوان یک مؤلفه 
باالست، اما وقتى با سایر مؤلفه ها بررسى مى شود خطر 
فرونشست را بیشتر مى کند؛ چراکه این پدیده در مناطق 
مســکونى، جمعیتى و جاده ها که زیرساخت و امکانات 
وجود دارد و سازه هاى حساسى مانند نیروگاه و فرودگاه 

احداث شده، رخ داده است.
این محقق حــوزه مخاطرات با اشــاره بــه موقعیت 
زمین شناسى خاص و اقلیم خشک و نیمه خشک استان 
اصفهان با تأکید بر اینکه دشت اصفهان چشم انداز خوبى 
به لحاظ تغذیه آبخوان ها ندارد، توضیح داد: زاینده رود به 
عنوان عامل تغذیه آبخوان ها خشک است و این شرایط 
دشت هاى اصلى استان اصفهان را با چالش فرونشست 
رو به رو کرده است. بررسى ها نشان مى دهد دشت هاى 
پیرامون منطقه که از زاینده رود تغذیه مى کرد و همچنین 
شهرهاى دامنه، اردستان، کاشان و ورزنه بسیار متأثر از 

فرونشست است.
مدیرکل دفتر بررسى مخاطرات زمین شناسى و زیست 
محیطى سازمان زمین شناسى و اکتشافات معدنى کشور 
با اشاره به اینکه فرونشست زمین در اصفهان از دهه 40 

آغاز شد و از دهه 80 به عنوان مخاطره خود را نشان داد، 
یادآور شد: دشــت کاشان-اردستان که رودخانه دائمى 
ندارد، به بارش وابسته بوده و این در حالى است که کشور 
در مدت یک دوره 20 ساله (از سال 1377 تا 1397) که 
خشکسالى را تجربه کرد و از همین بازه زمانى فرونشست 

به صورت عمده در سطح کشور رخ داد.
شهباز شهریور ماه امسال هم نسبت به وقوع این پدیده در 
استان اصفهان هشدار داده و اصفهان را نماد کشور در این 
زمینه دانسته بود. او همان زمان باالترین نرخ فرونشست 
در اصفهان را در منطقه رهنان به سمت خمینى شهر با 

18/5 سانتیمتر اعالم کرد.
بر پایه نتایج مطالعات اخیر سازمان زمین شناسى، دشت 

اصفهان به ویژه مناطقى که از زاینده رود تغذیه مى کرده، 
نواحى شمال شــهر اصفهان و منطقه رهنان، فرودگاه 
شهید بهشــتى، کوهپایه و همچنین شهرهاى دامنه، 
اردستان، کاشــان، ورزنه، برخوار، خوراسگان، شهرضا، 
سجزى و دشت مهیار بســیار متأثر از پدیده فرونشست 

هستند.
بررسى 35 محدوده مطالعاتى (دشت) به لحاظ سطح آب 
زیرزمینى و فرونشست در استان اصفهان حاکى است 
که از این تعداد 8 محدوده آزاد، 17 محدوده ممنوعه و 10 
محدوده ممنوعه بحرانى بوده و آثار فرونشست زمین در 

این 27 دشت ممنوعه مشاهده شده است.
8 محدوده آزاد که وضعیت مناســب ترى از نظر سطح 

آبخوان دارند شامل مناطق انارك، نایین، خور، جندق، 
بیاضه، بختیــارى، گاوخونى و چوپانان اســت؛ اما 10 
محدوده ممنوعه بحرانى دشت هاى مهیار شمالى، مهیار 
جنوبى، کاشان، گلپایگان، اصفهان- برخوار، اردستان، 
باد- خالدآبــاد، دامنــه، مورچه خــورت و نجف آباد را 
شــامل مى شــود که همگى درگیر فرونشست زمین 

هستند.
آمارها نشان مى دهد استان اصفهان در چهار دهه اخیر 
نزدیک به 12 میلیارد متر مکعب کســرى مخازن آب 
زیرزمینى داشته است و بیشترین کسرى مخازن آب و 
فرونشست زمین در استان در امتداد رودخانه زاینده رود 

و باغات بوده است.

سازمان زمین شناسى و اکتشافات معدنى کشور بار دیگر درباره فرونشست زمین در استان هشدار مى دهد

بحران در دشت هاى استان اصفهان 

محمود احمدى نژاد در ادامه اظهارات جنجالى اش این بار 
از تهدید به ترورش حرف زده است.

احمدى نژاد در پاســخ به ســئوالى درباره تهدیدش به 
ترور گفت: ستاد درست مى کنند، برنامه تبلیغى درست 
مى کنند براى تخریب دیگران. خوشــبختانه سهم من 
خیلى زیاد است، از زمین و زمان مى زنند! چه خبر است؟ 
چه شده است؟ وى گفت: من هم معتقد هستم که بحث 
ترور جدى است. خودشان مى کشند، خودشان هم مراسم 

عزادارى برپا مى کنند و بعد دیگران را متهم مى کنند!
رئیس جمهور سابق گفت: البته من یک جان ناقابلى دارم 
که فداى ملت ایران است. پاى ملت ایران ایستاده ام، پاى 

حقوق ملت ایران ایستاده ام، کوچک ملت ایران هستم. 
جان ما ناقابل اســت، فداى ملت ایــران، فداى عظمت 
ایران. بروید و ببینید که آن کانال تلگرامى مال چه کسى 
است که رسماً تهدید کرده است ما مى خواهیم ترور کنیم، 

پیدا مى شود.
وى گفت: البته من مسائل را گفته و تشریح کرده ام چون 
اطالع دارم کجاها، چه کسانى مى نشینند و چه تصمیماتى 
مى گیرند. اینها را گفته ام، ضبط کــرده ام و در چندین 
جاى مطمئن قرار داده ام. همان هایى را که نوشــته ام 
دنبال کنید، مى توانید متوجه بشوید که وابسته به کجاها 

هستند.

على مطیعى در سال 2007 از ایران به عراق رفته و پس از 
9 سال اقامت در آنجا به وان ترکیه آمده است. او ضایعات 
و برخى مواد بازیافتى را جمــع آورى و از آنها در کارگاه 

کوچک خود آثار خارق العاده اى خلق مى کند.
على تصمیم گرفت از ضایعات، موتورسیکلت تک چرخ 

که در یک فیلم علمى تخیلى دیده بود، 
بسازد و توانست تمام قطعات الزم را در 
عرض چهار ماه کامــل کند. وى اولین 
تست آزمایشــى حرکت موتور خود را 
در میان نگاه هاى کنجکاو ساکنان این 

شهر انجام داده و موفق شد.
مطیعــى اظهار کــرد: براى ســاخت 
موتورســیکلتى که آرزویش را داشتم 
ســخت کار کــردم. بــا مراجعــه به 
فروشــندگان قطعات قراضه و اوراقى 
مواد مورد نیازم را جمــع آورى کردم. 
تنها حامى من در ایــن روند خانواده ام 

بودند.
وى افزود: مردم وان با دیدن موتورسیکلت بسیار تعجب 
کردند و مورد توجه آنها قرار گرفت. آنها با تلفن هایشان 
اقدام به تهیه فیلم و عکس کردند و من نیز از این اتفاق 

خوشحالم. هدف من این است که بیشتر پیشرفت کنم.

نســخه بدل «گرنیکا»، شــاهکار ضد جنــگ «پابلو 
پیکاسو» پس از 35 سال به درخواست خاندان «راکفلر» 
از ورودى ساختمان شوراى امنیت سازمان ملل متحد در 

نیویورك برداشته شد.
پسر «نلســن راکفلر» (معاون رئیس جمهورى آمریکا 
در دوران «جرالد فورد») از مقام هاى ارشــد ســازمان 
ملل خواســت این نقاشــى پرده اى را به خانواده آنها 
بازگردانند. یک سخنگوى ســازمان ملل هم با انتشار 
بیانیه از خاندان نامدار راکفلر بــراى امانت دادن تابلو 
براى بیش از 35 ساله تشــکر کرد. «گرنیکا» از 1985 
بیرون سالن نشست هاى شوراى امنیت نصب شده بود 

و نسخه اصلى آن در موزه ملى مرکز هنر 
رینا سوفیا در مادرید نگهدارى مى شود.

نسخه بدل «گرنیکا» که از مشهورترین 
تابلوهاى ضد جنگ در تاریخ نقاشــى 
دنیاست، با نظارت خود پیکاسو در یک 
کارگاه در جنوب فرانســه کشیده شد. 
پس از آنکه استاد نقاش نامدار اسپانیایى 
نســخه اصل «گرنیــکا» را نفروخت، 
خانواده ســرمایه دار راکفلر براى خلق 
یک نسخه دیگر از آن کلى هزینه کردند. 
پیکاسو تابلو را در 1937 کشیده و در آن 
ماجراى بمباران شــهر گرنیکا را در جریان جنگ هاى 

داخلى اسپانیا روایت کرده بود.
در بمباران گرنیکا صدها نفر جان خود را از دست دادند 
و کشته شدند و نقاش اســپانیایى کوشید در یک تابلو، 
ســیاهى و تباهى جنگ را به تصویر بکشــد. 84 سال 
پس از پایان خلق «گرنیکا»، هنوز هم کارشناسان هنر 
این تابلو را از قدرتمندترین و اثرگذارترین نقاشى هاى 
ضد جنگ دنیا مى دانند. با حذف این تابلو از ساختمان 
مرکزى سازمان ملل در نیویورك، براى جایگزین کردن 

آن تصمیمى گرفته نشده است.

یکى از اعضاى شوراى اسالمى شهر تهران درخصوص 
عوامل افزایش تصادفات جاده اى در تهران وجود تعداد 
زیاد بزرگراه ها را عامل اصلى این مشکل دانسته است. 
در همین رابطه ابوالفضل قناعتى، عضو ســابق شوراى 
اسالمى شــهر تهران در واکنش به این اظهارات گفت: 
من نمى دانم چرا بعضى از دوســتان چنیــن مطالبى را 
مطرح مى کنند. پس اگر مى خواهیم ترافیک هاى محلى 
و منطقه اى کاهش پیدا کند به ایران خودرو بگوییم براى 

مردم هواپیما بسازد که از مسیر هوایى تردد کنند!
قناعتى اظهار کرد: بخاطر جمعیتى که در طول روز تا 13 
میلیون هم مى رسد نمى توان براى این شهر با خیابان هاى 

قدیمى مسیر ها را معین کرد. در تهران اگر کسى بخواهد 
از یک نقطه به نقطه دیگر برود باالى 40 تا 50 کیلومتر 
مسیر را باید طى کند. حاال اگر فردى بخواهد این مسیر 
40کیلومترى را از طریق کوچه ها و معابر قدیمى طى کند 
گذشته از مسئله ترافیک و آلودگى هوا باید ساعت ها در 

خیابان ها معطل شود.
قناعتى ادامه داد: من تعجب مى کنم دوستان چرا چنین 
مباحثى را مطرح مى کنند؟ از یــاد نبریم روزى نزدیک 
به هزار وســیله نقلیه به چرخه حمل و نقــل در تهران 
افزوده مى شود. این وسایل نقلیه جدید در کجا باید تردد 

کنند؟ 

احمدى نژاد: مى خواهند من را ترور کنند 

ایرانى مقیم ترکیه
 از ضایعات موتورسیکلت تک چرخ ساخت

خب براى مردم هواپیما بسازید!

نقاشى پیکاسو از شوراى امنیت خارج شد

مناقشه بر سر بزرگراه سازى در پایتخت
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اصالح شبکه فاضالب 
خیابان شمس آبادى

به گزارش روابط عمومی آبفا منطقه3، عملیات اصالح 
وتعویض لوله هاي فاضالب در ابتداي خیابان آیت ا… 
شمس آبادي در حال اجرا است. به گفته رئیس بهره 
برداري وتوسعه فاضالب آبفا منطقه، این عملیات در 
ابتداي خیابان آیت ا… شـمس آبـادي در دوپیاده رو 
شـرقی و غربی خیابان به طول 230 متـر بالوله پلی 
اتیلـن قطـر 250 میلیمتر و بـا عمق 2,8 متر توسـط 
پیمانکار در حال اجرا می باشد. این عملیات به منظور 
ارتقاي سطح بهداشت وخدمات رسانی به شهروندان 

صورت گرفته است.

تعویض 2 والو میدان خواجو
به گزارش روابط عمومى آبفا منطقه یک، 2 والو 400 
و 300 میلى متر میدان خواجوى اصفهان توسط واحد 
حوادث امور آبفا منطقه یک تعویض شد. این عملیات 
به دلیل فرسـودگى و جلوگیرى از نشت احتمالى آب 
در ایـن میدان اصلى شـهر با نظـارت اداره توسـعه و 

بهره بردارى آب آبفا منطقه یک انجام شد.

بازدید از 
مناطق زلزله زده سمیرم

اسـتاندار اصفهـان و مدیرعامـل شـرکت  توزیـع 
برق اسـتان اصفهان بـه همـراه معاونیـن و مدیران 
دسـتگاه هاى اجرایـى اسـتان از مناطـق زلزلـه زده 
شهرسـتان سـمیرم بازدیـد کردنـد. در ایـن بازدید، 
عالقمنـدان مدیرعامـل شـرکت  توزیع برق اسـتان 
اصفهان بـه همراه معاونـت بهره بردارى شـرکت از 
وضعیت فعلى بخـش پادنا علیا بازدید بـه عمل آورد. 
همچنین طى این بازدید مالقات مردمى شهرسـتان 
سمیرم در ورزشگاه فرهنگ شـهر با حضور استاندار 
و معاونیـن و مدیـران دسـتگاه هاى ذیربـط  صورت 

پذیرفت.

تجهیز سعید آباد به فیبر نورى
 ( FTTH) با نصب وراه اندازى تلفن هـاى فیبر نورى
در منطقه کارگاهى سعید آباد گلپایگان، این شهرك 
به شـبکه فیبر نورى مخابرات متصل شـد. با اجراى 
شبکه فیبر نورى در ناحیه صنعتى سـعیدآباد، امکان 
بهره مندى مشترکین این منطقه صنعتى از سرویس 
FTTH (فیبر منازل و مشـاغل ) فراهم شـده اسـت.  

الزم به ذکر است با فناورى FTTH ،عالوه بر داشتن 
خطوط تلفـن ثابت بـا کیفیت مطلـوب و اسـتفاده از 
اینترنت پر سـرعت با پهناى بانـد باال،  امـکان ارائه 

سرویس هاى جدید مهیا مى شود.

افتتاح داروخانه  گیاه پزشکى 
نخستین داروخانه  گیاه پزشـکى استان در فالورجان 
افتتاح شـد. مهدى تقـى پـور، رییس سـازمان نظام 
مهندسى کشاورزى و منابع طبیعى استان در حاشیه 
افتتاح این داروخانه گیاه پزشکى با اشاره به اینکه تمام 
فروشندگاِن سم و کود موظف هستند که عنوان واحد 
خود را از فروشـندگى به داروخانه گیاه پزشکى تغییر 
بدهند و در تمام ایـن داروخانه ها بـراى ارائه خدمات 
بهتر، یک مسـئول فنـى و متخصص گیاه پزشـکى 
حضور دارد. افزود: کارشناسان بهترین توصیه ها را در 
زمینه هاى کنترل آفات و بیمارى ها ارائه خواهند کرد.

کمک اوقاف به زلزله زدگان 
بـراى کمک به زلزله زدگان سـى سـخت دراسـتان 
کهگیلویه و بویـر احمـد 500 میلیون ریـال اهدایى 
اوقاف شهرسـتان اصفهان ارسـال شـد. رئیس اداره 
اوقاف و امور خیریه شهرسـتان اصفهـان گفت: این 
میزان کمـک از محل درآمـد نیـت موقوفه هاى این 
شهرسـتان اختصاص یافته اسـت. حجت االسـالم 
روح ا...بیدرام افزود : این میزان کمک به حساب اداره 
کل اوقاف و امور خیریه استان کهگیلویه و بویر احمد 
واریز شده تا آن اداره کل براساس نیاز وسایل و لوازم 
مورد احتیاج مردم زلزلـه زده آن منطقـه را تهیه و در 

اختیار زلزله زدگان قرار دهد.

خبر

معاون اســتاندار اصفهان با اشاره به آخرین مصوبات ستاد 
مقابله با کروناى استان اصفهان در زمینه سفرهاى نوروزى 
اظهار داشت: آنچه در این ســتاد مصوب شده و بر اساس 
مصوبات ستاد ملى کرونا اســت، چنانچه شرایط استان در 
وضعیت زرد و آبى باقى بماند پذیرش مســافران نوروزى 
را در حد هتل هــا و مراکزى که تاییدیــه دریافت کرده اند 
خواهیم داشــت. حجت ا... غالمى با بیــان اینکه پذیرش 
مسافران نوروزى با رعایت دستورالعمل هاى بهداشتى انجام 
خواهد شد، ابراز داشت: بر این اساس تاکنون براى هتل ها، 
مهمانسراها، و مهمان پذیرها مجوز پذیرش مسافر نوروزى 

صادر شده است.

وى با بیان اینکه در خصوص مدارس براى پذیرش مسافران 
نوروزى دستور قطعى صادر نشده است، افزود: اما در نظر 
داریم از ظرفیت مدارسى که از نظر ساختمان داراى کیفیت 

ویژه هستند در این زمینه استفاده کنیم.
وى در ادامه با بیان اینکه پذیرش مســافر از اســتان هاى 
نارنجى به ویژه خوزســتان، ایالم و استان هاى شمالى در 
اصفهان ممنوع است، افزود: خودروهاى این استان ها نیز 
اجازه ورود به استان را ندارند. غالمى در خصوص فعالیت 
واحدهاى صنفى نیز ابراز داشت: چنانچه استان در وضعیت 
زرد و یا آبى کرونا بماند فعالیت اصناف ادامه خواهد داشت 

و در غیر این صورت در این زمینه بازنگرى خواهیم داشت.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینى (ره) اســتان اصفهان 
گفت: تمام کمک هاى مردمى که به دست کمیته امداد 
مى رسد در اختیار مددجویان قرار مى گیرد و هیچ یک از 
کمک هاى مردم به کمیته امداد استان اصفهان از استان 
خارج نمى شود. کریم زارع در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: 
حمایت هاى کمیته امداد با همراهى مردم توانســته در 
طول یک سال گذشته و بحران ناشى از کرونا بسیارى از 

نیازمندان را تحت پوشش قرار دهد.
وى با بیــان اینکه بیش از 230 هــزار نفر جمعیت تحت 
پوشش کمیته امداد استان اســت، ادامه داد: کمیته امداد 
ایجادکننده فقر نیست و منشا فقر در جامعه ناشى از عوامل 

مختلفى است و رویکرد کمیته امداد توانمندسازى افراد 
جامعه است.  

زارع با اعتقاد بر اینکه معتقدیم اگر نتوانیم افراد را به باور 
توانمندى برسانیم، چرخه فقر ادامه خواهد داشت،  اضافه 
کرد: توانمندسازى در کمیته امداد از لحاظ فکرى تا مسائل 

اقتصادى و ایجاد شغل را در بر مى گیرد.
وى خاطرنشان کرد: امسال بیش از 11 هزار و 500 شغل 
ایجاد کرده ایم که نسبت به سال گذشته رشد 25 درصدى 

داشته است.
زارع  تصریح کرد: تمرکز کمیته امداد بر اشتغال ُخرد و با 

تاکید بر اشتغال خانگى است.

کمک ها به کمیته امداد از 
اصفهان خارج نمى شود

شرط پذیرش مسافران 
نوروزى در اصفهان

مدیرکل مطالعات و برنامــه ریزى معاونت حمل و نقل 
و ترافیک شــهردارى اصفهان گفت: طرح خرید مجوز 
تردد در محدوده ترافیک اصفهان نسبت به زوج و فرد، 
موثرتر اســت و مى تواند به آرام سازى و خلوت کردن 
هسته مرکزى شهر که هویت گردشگرى و تاریخى و 
انبوهى از آثار میراثــى دارد و کاهش آلودگى هوا منجر

 شود.
جمشید لقایى در گفتگو با «ایرنا»  با بیان اینکه در زمان 
حاضر طرح زوج و فرد در هســته مرکزى کالنشــهر 
اصفهان در حال اجراست، گفت: در طرح صدور مجوز 
تردد در محدوده ترافیک مانند آنچه که در تهران در حال 
اجراست، هر فردى که قصد ورود به محدوده طرح دارد 

باید مجوز مربوطه را خریدارى کند.
لقایى به مطالعه اى که ســال هاى 94 و 95 توســط 
دانشگاه صنعتى اصفهان درباره طرح زوج و فرد انجام 
شد، اشــاره کرد و افزود: نتایج این مطالعه نشان داد که 
اجراى این طرح در دراز مدت موفق نیســت و منجر به 
ازدیاد و حتــى انفجار مالکیت خودرو خواهد شــد زیرا 
خانواده ها بــه خرید حداقل دو خــودرو با پالك هاى 

متفاوت زوج و فرد روى مى آورند.
لقایى با بیان اینکه طرح قیمت گذارى محدوده ترافیک، 
ورود به مرکز شهر را محدود مى کند و تجربه کشورى 
گویاى موفقیت آمیز بودن آن است، تصریح کرد: مردم 
براى ورود به مرکز شهر حق انتخاب دارند که از وسایل 
حمل و نقل مختلف مانند قطار شهرى، دوچرخه، موتور 
سیکلت، خودروى شخصى، تاکسى یا اتوبوس استفاده 
کنند و اگر بخواهند از خودروى شخصى استفاده کنند 

باید مجوز آن را بخرند.

مدیرکل مطالعات و برنامه ریزى معاونت حمل و نقل و 
ترافیک شهرى اصفهان با بیان اینکه زیرساخت هاى

الزم براى پیاده ســازى طــرح خرید مجــوز تردد در 
محــدوده ترافیک ماننــد قطار شــهرى، پارکینگ و 

دوربین هاى کنترل ترافیک در چند سال اخیر در هسته 
مرکزى شهر ایجاد شده اســت، تصریح کرد: اکنون به 
مرحله اى رسیدیم که مى توانیم این طرح را مرحله به 

مرحله اجرا کنیم.

وى، نخســتین مرحله از اجــراى این طــرح را ثبت 
مشخصات ســاکنان محدوده مرکز شهر عنوان کرد و 
گفت: این افراد در صورت ثبت نام در طرح از تخفیف 80 

درصدى بهره مند مى شوند.

لقایى با تاکیــد بر اینکه هر خانوار ســاکن در محدوده 
مرکزى شــهر فقط براى یک خودرو مــى تواند مجوز 
طرح ترافیک خریدارى کند، اضافه کرد: ســایر افرادى 
که قصد تردد به منطقه مرکزى شهر را دارند باید هزینه 
کامل طرح ترافیکى را که 10 هزار تومان تعیین شــده 

است، بپردازند.
وى با بیان اینکه بر اساس آمار و اطالعات موجود حدود 
28 هزار خانوار در محدوده مرکزى کالنشهر اصفهان 
ساکن هستند، خاطرنشان کرد: زمان کافى تا اردیبهشت 
سال آینده براى ثبت نام آنها در سامانه طرح ترافیکى به 

نشانى trafficzone.isfahan.ir وجود دارد.
لقایى، مرز شرقى محدوده طرح ترافیکى در کالنشهر 
اصفهان را خیابان هاى چهارباغ خواجو، نشاط و هاتف، 
مرز غربى را خیابان هاى آیت ا... کاشــانى و شــهید 
بهشتى، مرز شمالى را خیابان هاى عبدالرزاق و مسجد 
سید و مرز جنوبى را خیابان هاى شهید مطهرى و کمال 

اسماعیل اعالم کرد.
وى با بیان اینکه اجراى طرح ترافیکى ممکن است در 
روزهاى نخستین با مشکالتى همراه باشد، تصریح کرد: 
اجراى این طرح در دراز مدت به آرام ســازى و کاهش 

آلودگى هوا منجر خواهد شد.
وى با اشاره به اینکه منطقه مرکزى حدود 3/5 درصد از 
کل مساحت کالنشهر اصفهان را در برمى گیرد، اضافه 
کرد: هدف نهایى ما این اســت که در مرکز کالنشهر 
اصفهان شاهد تردد خودرویى نباشیم بلکه شهروندان و 
گردشگران بتواند به راحتى و پیاده در آن تردد کنند و در 
همین راستا پیاده سازى بسیارى از معابر مانند چهارباغ 

و خیابان سپه اجرایى شده است.

معاون عمران شهرى شهردار اصفهان گفت: براى اجراى 
پروژه  چهارباغ (غیر از پیاده روهاى طرفین) 13 قرارداد به 
مبلغ شش میلیارد و 110 میلیون تومان منعقد شده است.
ایرج مظفر ، با ارائه گزارش چهارســاله معاونت عمران 
در این دوره مدیریت شــهرى از ابتداى مهرماه ســال 
96 تاکنون، اظهار کرد: یکى از پروژه هاى ناتمام شهر، 
پیاده سازى محور چهارباغ عباســى بود که در این دوره 

تکمیل شد.
وى با بیان این که براى اجراى پروژه هاى چهارباغ 13 
قرارداد به مبلغ شش میلیارد و 110 میلیون تومان منعقد 
شده است، افزود: براى پروژه چهارباغ، یک قرارداد قبل 
از مهرماه 96 و 12 قرارداد به مبلغ شــش میلیارد تومان 
در این دوره مدیریت شهرى منعقد شده که از این تعداد 
تاکنون هشت قرارداد به مبلغ 663 میلیون تومان تحویل 

موقت شده است.

معاون عمران شهرى شــهردار اصفهان تصریح کرد: 
قراردادهاى مربوط به میدان امام حسین (ع) و خیابان هاى 
شیخ بهایى و عباس آباد، سید على خان و آمادگاه جزء این 

قراردادها نیست.
وى بــا بیــان این کــه عملیــات کف ســازى میدان 
امام حسین (ع) در دستور کار قرار گرفت و در حال تکمیل 
است، ادامه داد: پیاده راه سازى و کف سازى خیابان سپه 
و فرعى هاى منتهى به چهارباغ از دیگر پروژه هاى مهم 
شهرى در اصفهان است که بخشــى از آن به سرانجام 

رسیده و بخش هاى دیگر در دست اجرا است.
مظفر با بیان این که برنامه ریزى هایى براى بدنه محور 
چهارباغ عباســى انجام شــده که پس از تکمیل محور 
چهاربــاغ اجرا خواهد شــد، گفت: چهاربــاغ کنونى بر 
زیبایى هاى شــهر افزوده اســت به طورى که آرامش 

شهروندان را در این محیط شاهد هستیم.

قیمت مسکن در سپاهان شــهر هر متر 14 تا 28 میلیون 
تومان براى خانه هاى نوســاز اعالم شــده است.  قیمت 
مسکن براى واحدهاى نوساز ســپاهان شهر از مترى 14 
میلیون تومان براى خانه اى در کوى راه حق تا مترى 28 

میلیون تومان براى خانه اى در بلوار شاهد مى رسد.
در لیست خانه هاى غیر نوســاز، مبلغ هر متر 36 میلیون 
تومان براى خانه اى با قدمت 3 ســال در سپاهان شهر و 

هر متر 23 میلیون تومان براى خانه اى با قدمت بیش از 22 
سال در همان منطقه اعالم شده، در این منطقه همچنین 
خانه اى با قدمت 14 سال در بلوار غدیر به قیمت هر متر 14 
میلیون تومان براى فروش ارائه شده است. در این منطقه 
بیشتر خانه ها ساخت دهه 80 است که مى توان با دارا بودن 

سرمایه اى بین 1 تا 3 میلیارد تومان صاحب خانه شد.
عالوه بر این، قیمت رهن و اجاره در این منطقه براى یک 

واحد مســکونى 90 مترى در سپاهان شــهر 50 میلیون 
تومان رهن و مبلغ 3 میلیون و 700 هزارتومان اجاره است 
و براى یک واحد 180 مترى در سپاهان شهر مبلغ رهن 45 
میلیون تومان و اجاره هر ماه یک میلیون و 950 هزار تومان 

اعالم شده است.
در این منطقه منزلى با رهــن کامل به قیمت 100 تا 230 

میلیون تومان است.

فرمانده انتظامى شهرستان مبارکه از دستگیرى سارق 
دریچه هاى فاضالب این شهرستان در عملیات ماموران 

و اعتراف وى به 40 فقره سرقت خبر داد. 
ســرهنگ رضامحمدي با اعالم این خبر بیان داشت: 
درپى وقوع چند فقره ســرقت دریچه فاضالب شهرى 
موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس 

آگاهى فرماندهــى انتظامى شهرســتان مبارکه قرار 
گرفت و کارآگاهان موفق شــدند، هویت اصلى سارق 

دریچه هاى فاضالب را به دست آورند.
وى با بیان اینکه در بررســى به عمل آمده مشــخص 
شد، فرد مذکور از سارقان ســابقه دار است گفت: نهایتًا 
با تالش ماموران مخفیگاه وى شناســایى و دســتگیر 

شد.
سرهنگ محمدي با اشــاره به کشف دریچه فاضالب 
ُخرد شده و ابزار آالت ُخرد کردن دریچه ها از مخفیگاه 
متهــم اظهار داشــت: متهــم در تحقیقــات علمى و 
تخصصى به سرقت 40 فقره دریچه فاضالب اعتراف 

کرد.

اقناع افکار عمومى در صدر سیاســت ها و اقدامات نظام 
مالیاتى براى رســیدن به چشــم اندازهاى ترسیم شده 
جهت جایگزینى درآمدهاى مالیاتى به جاى درآمدهاى 
نفتى قرار دارد.  نفت به عنوان منبعى ناپایدار که به نسل 
آینده نیز تعلق دارد نمى توانــد تکیه گاه مطمئنى براى 
تجهیز زیر ســاختها و توسعه و گســترش پروژه هاى 
عمرانى و جوابگویى به مطالبات مردم و تامین امکانات 

رفاهى آنها باشد.
یکى از بزرگترین سرمایه هاى سازمان امور مالیاتى کشور 

در جلب افکار عمومى به اهمیــت مالیات و مزیت هاى
تکیه بر درآمد پایدار مالیاتى به جاى درآمدهاى متزلزل 
و ناپایدار نفتى، نگاهى نو به مفهوم فرهنگ مالیاتى در 
قالب سیاســت ها و طرح هاى فرهنگ سازى مالیاتى 
اســت. تالش در جهــت ایجاد یک فرهنــگ مالیاتى 
پیشرو و قوى در کشور مى تواند تأثیر مهمى در کاهش 
هزینه  ها، افزایش درآمدهاى دولت و ایجاد سیاست  هاى 
پولى و مالى مناسب داشته باشــد که نتیجه آن افزایش 

عدالت اجتماعى و رفاه عمومى است.

مدیر روابط عمومى فوالد مبارکه گفت: ســاختارهاى 
رسانه اى فوالد در حال تغییر اســت و هفته نامه فوالد 
مبارکه  با طراحــى جدید و محتوایــى متفاوت عرضه 

مى شود.
هادى نباتى نژاد در نشست با اصحاب رسانه مبارکه، اظهار 
داشت: با اکثر رسانه ها ارتباط داریم و ما از اشکاالتى که 
رســانه ها در حوزه فوالد مبارکه بیــان مى کنند، مطلع 

هستیم.
مدیر روابط عمومى مجتمع فوالد مبارکه افزود: هنگامى 
مى گوییم قطب صنعت فوالد هســتیم، پس باید قطب 

رسانه هم باشــیم و معدل کلى عملکردى همه افراد در 
روابط عمومى فوالد مبارکه خیلى خوب بوده، اما براى 

فوالد مبارکه جایگاه باالترى را متصور هستیم.
وى با اشــاره بــه تغییرات خــوب و اصولــى در آینده 
روابط عمومى فــوالد مبارکه، گفت: در همین راســتا 
در حال تقویــت پایگاه خبرى فوالد مبارکه هســتیم و 
زیرساخت هاى رسانه اى قرار است توسعه یابد و جلسات 
متعددى با رســانه ها براى تقویت عرصه روابط عمومى 
داشته ایم. همچنین برنامه تلویزیونى برخط را راه اندازى 

کرده ایم. 

جزئیات اعمال طرح ترافیک در مرکز شهر اصفهان

تغییر طرح زوج و فرد به طرح خرید مجوز تردد

درآمدهاى مالیاتى، جایگزینى براى درآمدهاى نفتى

ساختارهاى رسانه اى فوالد مبارکه تغییر خواهد کرد

آخرین قیمت مسکن در سپاهانشهر پیاده راه شدن چهارباغ چقدر خرج برداشت؟ 

بازداشت سارق 40 فقره دریچه فاضالب  

سخنگوى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان با اشاره به 
وضعیت کروناى استان اظهار داشت: با توجه به شرایط 
استان طبق دســتورالعمل معاونت درمان تغییراتى در 
وضعیت بیمارستان ها به سبب چینش و ظرفیت آن ها 
ایجاد شــد تا اگر تعداد بیماران افزایــش پیدا کرد، این 

ظرفیت و آمادگى وجود داشته باشد.
آرش نجیمى افزود: پرســنل بیمارســتان عیسى بن 
مریم ماه هاســت که درگیر بیماران کرونایى هستند و 
بیمارســتانى بوده که به عنوان مرجع بیماران کرونایى 
بیشترین فعالیت را کرده است، بنابراین این بیمارستان از 
تاریخ 20 اسفند ماه بیمار کرونایى جدید پذیرش نمى کند 

و از حیطه بیمارستان هاى مرجع خارج مى شود.
وى با اشــاره به اینکه از تاریخ 16 اسفند ماه بیمارستان 
خورشــید با تمام ظرفیت تخت فعال پذیرش بیماران 
بسترى مشکوك به کرونا را انجام مى دهد گفت: براى 
آمادگى پیک احتمالى که ممکن است اواخر اسفند داشته 
باشیم، تغییرى در افزایش ظرفیت بیمارستان هاى تأمین 

اجتماعى مانند صدوقى انجام شده است.
نجیمى با اشاره به مشاهده کروناى انگلیسى در اصفهان 
بیان کرد: بر اساس تست هاى اولیه استان تعدادى بیمار 
مشــکوك به کروناى جهش یافته در استان شناسایى 

شدند و تأیید نهایى آن در آزمایشگاه هاى تهران انجام 
مى شود.

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان ادامه داد: روز 
یکشنبه بعضى از تســت هایى که به پایتخت فرستاده 
بودیم را تهــران به عنوان تســت هاى قطعى کروناى 
جهش یافته تأیید کرد و مى توانیم به جرأت بگوییم موارد 
قطعى کروناى جهش یافته در استان اصفهان شناسایى 
شده اســت و تاکنون بیش از 14 نفر افراد مشکوك به 

کروناى انگلیسى در استان شناسایى شده اند.
 در همین حال معاون بهداشتى شبکه بهداشت و درمان 

خمینى شــهر گفت: دو نفر مبتال به ویــروس کروناى 
انگلیسى در شهرستان خمینى شهر شناسایى شده اند که 
توسط تیم واکنش سریع در منزل قرنطینه و تحت مداوا 
هستند. محســن روحانى اظهار کرد: ابتالى دومین نفر 

به کروناى انگلیسى 10 اسفند در خمینى شهر تأیید شد.
وى افزود: با توجه به ارتباط مردم خمینى شهر و خوزستان 
و ورود تعداد زیادى از استان خوزستان به این شهر، بیم آن 
مى رود که شهرستان در شرایط حاد قرار بگیرد و به همین 
دلیل رعایت قرنطینه افراد مشــکوك و رعایت بهداشت 

توسط شهروندان به شدت تأکید مى شود.

 تأیید قطعى وجود کروناى انگلیسى در اصفهان
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محمد احسانى مدیر شبکه نسیم در حاشیه بازدید از سریال تلویزیونى «دست 
انداز» در جمع خبرنگاران گفت: شبکه نســیم هفت عنوان برنامه در نوروز 
1400 براى مخاطبان در نظرگرفته است از جمله سرى هفتم خندوانه؛ البته 
پیش بینى ما این است که برنامه خندوانه زودتر از ایام نوروز شروع شود و بعد 

از نوروز هم ادامه دارد.
وى عنوان کرد: براى خندوانه دکور بزرگى طراحى شــده است، تماشاگران 
کمترى نســبت به قبل حضور خواهند داشــت. مى دانید که خندوانه جزو 
برنامه هایى اســت که مخاطبان منتظر آن هستند. وجود چنین برنامه هایى 
ضرورى است، اما عوامل به دنبال لوکیشنى بودند که رعایت دستورالعمل ها 
به خوبى عملى شود. پخش خندوانه در نوروز سه شب در هفته است و بعد از 

آن روال عادى خواهد داشت.
وى افزود: از دیگر برنامه هاى نوروزى شبکه نسیم، سریال طنز «دست انداز»، 
شوتبال، کودك شو، سرى جدید هوش برتر، سرى جدید شکرستان و نسیم آوا 
ویژه نوروز 1400 هستند. البته شبکه نسیم به شکل متعارف مثل شبکه هاى 
اصلى برنامه نداشته است، یکى از ویژه برنامه هاى نوروزى به عنوان تحویل 

سال روى آنتن خواهد رفت.
مدیر شــبکه نســیم درباره موزه دورهمى گفت: موزه دورهمى به سرانجام 
رسیده و خریدار هزینه را پرداخت کرده است. حراج به مدت پنج ماه در سایت 
برگزار و پیشنهاد قیمت ها بررسى شد و در نهایت یک شرکت موزه دورهمى 
را خریدارى کرد. قراراست در آخرین قسمت دورهمى در فصل چهارم، آیتم 

موزه دورهمى پخش شود.
احسانى درباره مهمانان دورهمى و تغییرات آن گفت: فصل جدید دورهمى 
با تغییرات جدید و ساختار متفاوت تولید مى شود، این روز ها که آقاى مدیرى 
مشغول ساخت سریالش در شبکه نمایش خانگى است،  در قسمت آخر درباره 
حضور مهمانان صحبت مى کند. زمانى که تعداد برنامه ها بیشتر مى شود، به 

خاطر دعوت از افراد بازیگر و ورزشکار یک مقدار محدودیت به وجود مى آمد. 
البته در فصل چهارم ما شاهد چهره هاى جدیدى بودیم مثل انوشه، مهرانه 
مهین ترابى، مسعودفروتن و... که بازخورد هاى خوبى داشت. دورهمى یک 
مجموعه است و همه اتفاقات با هم روى آن تاثیر مى گذارد. دورهمى از معدود 

برنامه هایى بود که در ایام شیوع کرونا متوقف نشد.
وى عنوان کرد: در ایامى که مردم نیاز به برنامه مفرح داشتند دورهمى روى 
آنتن بود و در کنار آن مهمانان هم با یک مالحظاتى در ایام کرونا در برنامه 
حضور پیدا کردند. در طول برنامه هم خیلى از مهمانان به خاطر کرونا از خانه 
بیرون نمى آمدند و نتوانستند در دورهمى حضور پیدا کنند. وى افزود: هنوز 
تصمیم قطعى براى پخش آخرین قســمت دورهمــى در عید مبعث گرفته 

نشده است.
احسانى درخصوص مجموعه دست انداز گفت: کار هاى طنز آیتمى چند ساله 
بود که وقفه اى در ساخت آن ها شــاهدبودیم، ما احساس کردیم که این نیاز 
در بین مخاطبان وجود دارد که این بخش را در برنامه هاى شبکه هاى نسیم 

داشته باشیم.
وى افزود: دوستان سراغ گروهى رفتند که در این حوزه فعالیت داشتند. حدود 
سه هفته اى است که کار شروع شده اســت. خوشبختانه اولین سرى برنامه 
دست انداز نوروز 1400 از شبکه نسیم خواهیم داشت. براى پخش ساعت 20 
را در نظرگرفته ایم که سه بار هم تکرار خواهد داشت. این برنامه 90 قسمت 
است که 15 قســمت نوروز 1400 پخش مى شود، در ادامه هم شاهد پخش 

قسمت هاى آن خواهیم بود.
مدیر شبکه نسیم یادآور شد: تعداد بازیگران اصلى، مهمان و هنرور دست انداز 
زیاد اســت، کار هاى آیتمى در چند لوکیشن ها کار ها تقسیم مى شود. در این 
برنامه شیوه جدید اجرا را تجربه کردند که در کار هاى قبلى نبوده است. یک 

مدل بازى و اجراست که مخاطبان در نوروز مى بینند.

زمان پخش «خندوانه» و حراجى موزه «دورهمى» مشخص شد

«نسیم» نوروزى

کاظم نوربخش بازیگر نقش سلمان در ســریال نون خ که در این سریال بسیار خوش 
درخشیده است، عکس جدیدى از خود به همراه على صادقى بازیگر طناز کشورمان در 

پشت صحنه سریال منتشر کرد.
ســریال نون خ به کارگردانى ســعید آقاخانى و تهیه کنندگى مهدى فرجى، یکى از 
سریال هاى پر بیننده تلویزیون است که دو فصل موفق را پشت سر گذاشته است. فصل 
سوم سریال نون خ، یکى از سریال هاى تلویزیونى در نوروز 1400 است که با قصه اى 

متفاوت، مهمان منزل بینندگان در تعطیالت خواهد شد.
على صادقى یکى از بازیگران موفق عرصه کمدى که در فصل دوم ســریال نون خ 
غیبت داشت بار دیگر به جمع بازیگران این سریال پیوسته و موجب جذابیت بیشتر این 

مجموعه خواهد شد.
على صادقى بازیگر طناز کشورمان عالوه بر سریال نون خ، در سریالهاى دیگر طنز به 
کارگردانى سعید آقاخانى حضور داشت. این بازیگر در فصل اول سریال نون خ، ایفاگر 

نقش سیروس داماد نورالدین خان زاده با بازى سعید آقاخانى بود.
سریال نون.خ با داستانى کمدى روایتى از زندگى شخصیت اصلى داستان یعنى نورالدین 
خانزاده با بازى ســعید آقاخانى است. تصویربردارى فصل ســوم سریال نون خ از 19 

مهرماه آغاز شده و تا کنون مراحل فنى آن سپرى مى شود.

على صادقى در پشت صحنه سریال «نون. خ»

در سلســله گفتگوهاى تاریخ شــفاهى، موزه 
سینماى ایران این بار میزبان فریدون جیرانى به 
مناسبت زادروزش بود که بیش از سه ساعت به 
طول انجامید. جیرانى در بخشى از این گفتگو به 
ساخته شدن فیلم مشهورش «قرمز» و انتخاب 
بازیگر براى آن اشاره کرده است. این کارگردان 

سینما و روزنامه نگار گفته است: 
سال 75 به پیشــنهاد غالمرضا موسوى بعد از 
شکســت فیلم اولم «صعــود» تصمیم گرفتم 
فیلم بســازم و آن زمان براى فیلمنامه تصویب 
شده «مدیرعامل» پروانه ساخت گرفته بودم. 
ابتدا تصمیم داشتم یک فیلم کمدى رومانتیک 
بسازم اما تغییر فضاى سیاسى- فرهنگى کشور 
باعث شــد فیلمنامه «قرمز» را بنویسم که در 
ابتدا اسم آن «عاشقم من» بود. براى نقش اول 
این فیلم مى خواستم زنده یاد خسرو شکیبایى 
را بیاورم اما به دلیل اینکه فیلم اولم شکســت 
خورده بود او نیامد. به سراغ ابوالفضل پورعرب 
رفتم اما او با خشونت مرد داخل فیلم مخالف بود 
و مى خواست فیلمنامه تغییر پیدا کند در حالى که 
ما نمى خواستیم آن را تغییر دهیم. پارسا پیروزفر 
هم درباره نقش فکر کرد و نیامد. لعیا زنگنه هم 
که با سریال در پناه تو معروف شده بود فیلمنامه 
را خواند و بازى نکرد. سرانجام غالمرضا موسوى 
قبول کرد از بازیگران جوان استفاده کنیم. قبل از 
این فیلم «غریبانه» ساخته شده بود که فیلمنامه 
آن را من نوشته بودم و هدیه تهرانى در آن فیلم 
بازى کرده بود و من نسخه مونتاژ شده این فیلم 
را دیده بودم. آقاى نعیمى فیلمنامه «قرمز» را به 
هدیه تهرانى داده بود و او خوانده بود و روزى که 
قرار بود من قرارداد ببندم هدیه تهرانى به دفتر 
ما آمد و بازیگر نقش اول فیلم شد و بدین ترتیب 
مسیر فیلم عوض شــد و محمدرضا فروتن نیز 

نقش اول مرد فیلم شد.

«قرمز» چگونه به 
هدیه تهرانى و 

محمدرضا فروتن رسید

بازیگر فیلم «گیج گاه» مشکل معیشتى را یکى از دالیل پذیرش نقش از سوى 
برخى بازیگران دانست وگفت: باالخره هر آدمى دخل و خرج دارد، یک بازیگر 
هم هزینه هایى دارد که باید مثل سایر مردم از محلى تامین شود، من 
خودم هم مى دانم شاید گاهى در آثار شاخصى بازى نکرده ام اما 

باالخره باید خرج زن و بچه ام را بدهم.
نادر سلیمانى پیرامون حضورش در فیلم سینمایى «گیج گاه» 
گفت: به شــخصه حضور در این فیلم را بى نهایت دوست 
داشتم، صادقانه در ابتدا فکر نمى کردم این فیلم تا این حد 
خوش ساخت شود اما بعد از اینکه اثر را در جشنواره فیلم 
فجر دیدم متوجه شدم که جاى چنین اثرى در سینماى 

ایران خالى بوده است.
وى در همین رابطه اضافه کرد: البته فیلم مى توانست 
کاملتر باشد و تا آنجا که متوجه شدم پیش از حضور در 
جشنواره بخش هایى از اثر حذف شــده بود، به شخصه 
امیدوارم همیشه تمام آنچه کارگردان مد نظر دارد روى پرده سینما 

نقش ببندد.  وى با اشاره به عالقه خود به حضور در آثار جدى تاکید کرد: من 
به شدت دوست دارم سینماى جدى را تجربه کنم، اما همه این ها به فیلمنامه، 
کارگردانى و نقشى که به من پیشنهاد مى شود بستگى دارد، من بازیگرى را 
از نقش هاى جدى در تئاتر شروع کردم و بعد از آن به سینماى کمدى اضافه 
شدم، در حال حاضر هم اگر نقشى جدى و خوب پیشنهاد شود از آن استقبال 
خواهم کرد. من به شخصه آثار جدى خوبى بازى کرده ام اما نمى دانم تا کى 

قرار است براى آثار کمدى انتخاب شوم. 
بازیگر سریال معماى شاه با اشــاره به عالقه خود به کمدى هاى استاندارد 
در سینما افزود: من عالقمند به سینماى کمدى هستم که هم وجه کمیک 
آن رعایت شــود و هم اینکه حرفى براى گفتن داشته باشد، اما واقعیت براى 

بازیگران همیشه شرایط براى انتخاب محدود چندان مطلوب نیست. 
وى در همین رابطه اذعان کرد: من به عنوان یک بازیگر اگر پشت سر هم کار 
رد کرده و در خانه بنشینم، کم کم تمامى پیشنهادات از بین رفته و مى گویند که 
سلیمانى دیگر نمى خواهد کار کند، به همین خاطر سخت است که در سینماى 

امروز خیلى هم با وسواس عمل کنیم. 

اولین قسمت سریال گیسو، چهارشــنبه 13 اسفند،ساعت 20 به صورت اختصاصى از 
نماوا منتشر خواهد شد.

این چهارمین محتواى اختصاصى نماواست که یک روز به انتشار آن باقى مانده است.
در این سریال بازیگرانى چون محمدرضا گلزار ، هومن سیدى، ساره بیات ، هانیه توسلى 
با هنرمندى مسعود رایگان ، شمســى فضل اللهى، علیرضا زمانى نسب، سید جمشید 
حسینى جولیا پانلى، آزاده ریاضى، سانیا ساالرى، بهاره رهنما و حسین یارى ایفاى نقش 
کرده اند. تهیه کنندگى این کار برعهده هومن کبیرى و کارگردانى آن را منوچهر هادى 

بر عهده دارد.

فردا، پخش اولین قسمت سریال «گیسو» 

نادر سلیمانى: 

براى خرج زن و بچه در نقش هاى معمولى ظاهر شدم 
بازیگر فیلم «گیج گاه»
برخى بازیگران دانست
همهزینه هایى
خودم همم
باالخره
نادر سل
گفت
داش
خ

ک
جشن
امیدوارم ه

براى

منوچهر والى زاده، پیشکسوت عرصه صدا  از مرحوم چنگیز جلیلوند که سال 99 به دلیل ابتالء به کرونا از دست رفت، یاد مى کند. او که هنوز از رفتن جلیلوند حسرت 
مى خورد و داغى بر دل دارد، پس از گذشت سه ماه از این فقدان چنین مى گوید، در سالى که گذشت یک پشتوانه ارزنده را در دوبله از دست دادیم.

این دوبلور قدیمى گفت: دیگر نظیر آقاى جلیلوند نخواهد آمد. فکر نمى کنم به این سادگى ها جلیلوندى پیدا شود. آخرین فیلمى که با هم نشستیم و کار کردیم، 
«کتاب سبز» نام داشــت که فیلم معروفى هم بود و بازیگر آن جایزه اســکار گرفته بود. دوبله این فیلم با چنگیز جلیلوند براى من خاطره شد. 

فیلم هاى دیگر هم بود ولى این، آخرین کارى بود که با هم دوبله کردیم و در نقش ها بده بستان داشتیم.
وى گفت: جلیلوند اگر کرونا نگرفته بود، حداقل ده پانزده سال دیگر آمادگى کار داشت آنقدر که با انرژى کار مى کرد. هنوز هم انگیزه 
دوران جوانى را داشت و با عشق و عالقه پاى نقش مى نشست و در ید خود کار را اجرا مى کرد. خاطراتش از یادم نمى رود و باور ندارم 

که از دنیا رفته است. 

حسرت منوچهر والى زاده از فقدان چنگیز جلیلوند 

ب ود، حضور مهمانان صحبت مى کند. زمانىکه تعداد برنامهها بیشتر مى

منوچهر والى زاده، پیشکسوتعرص
مىخورد و داغىبر دل دارد، پس از
این دوبلور قدیمى گفت: دیگر نظ
«کتاب سبز»ن
فیلم ها
وىگ
دو
ک

حسر

فصل دوم سریال "دودکش" دو هفته اى است با بازیگران قدیمى اش فیلمبردارى را آغاز کرده است، 
اما مشخص نیست به ماه رمضان شبکه یک سیما برسد یا خیر.

مجموعه تلویزیونى "دودکش2" به کارگردانى برزو نیک نژاد و تهیه کنندگى زینب تقوایى دو هفته اى 
است در ســکوِت خبرى فیلمبردارى را آغاز 
کرده اند. سریالى که نخستین بار به کارگردانى 
محمدحســین لطیفى و تهیه کنندگى زینب 
تقوایى در ماه رمضان سال 1392 روى آنتن 
شبکه یک رفت و با توجه به مضمون کمدى 
و طنازانه توانست در رده آثار پرمخاطب جاى 

بگیرد.
در "دودکش1" برزو نیک نژاد نویسندگى متن 
و بازیگردانى پروژه را نیز برعهده داشت. حاال او 
فصل دوم این مجموعه تلویزیونى را به عنوان 
نویسنده و کارگردان توأمان پیش مى برد. او 
در گفت وگویى به این نکته اشاره کرد که کار 
را شروع کردیم و امیدوارم خوب پیش بروید. 
هم درگیر نوشتنم و هم ساخت؛ هنوز درباره 

رسیدن یا نرسیدن به زمان خاصى نمى توان صحبتى کرد.
کارگردان این مجموعه تلویزیونى درباره قرار گرفتن در کنداکتور ماه رمضان شبکه یک، گفت: براى 
ما کیفیت اهمیت دارد و باید پیش برویم تا بهتر بتوان تصمیم گیرى کرد. به هر حال این روزها شرایط 

کرونا هم مزید بر علت شده که کارها یک مقدار زمان برتر پیش بروند. 

او در خصوص حضور بازیگران قدیمى و اضافه شدن بازیگران جدید هم تأکید کرد که آن گروه قدیمى 
حضور دارند اما بازیگران جدید هم به تناوب قصه و اتفاقات، اضافه خواهند شد. 

گروه سریال "دودکش2" در شمال شــرقى تهران همان منطقه بلوار ارتش کار خودشان را پیش 
مى برند. البته در عین حال مجموعه تلویزیونى 
"زیرخاکى2" به کارگردانى جلیل ســامان 
که ماه رمضــان 1399 فصــل اول آن روى 
آنتن رفت هم گزینه پخش رمضانى شــبکه 
یک اســت که زودتر از این ســریال هم کار 
فیلمبردارى را آغاز کرده و همچنین "دعوت 
نحــس" علیرضا افخمى که پیــش از آن به 
عنوان سریال رمضانى شبکه سه سیما هم از 

آن یاد مى کردند. 
هنوز نمى توان دربــاره کنداکتور ماه رمضاِن 
تلویزیون بــه صورت قطعــى صحبت کرد؛ 
همان طور که سریال هاى نوروزى هم با تمام 
گمانه زنى ها و اعالِم گروه هاى ســازنده، باز 
توسط مدیران و دســت اندرکاران با تغییراتى 
همراه شد. مصداق بارز آن شبکه سه و پخِش سریال "لوتى" و پخش "نوروز رنگى" است که تا چند 
روز گذشته براى شبکه پنج سیما قطعى نشده بود. باید منتظر ماند و دید که رونِد تولید و تصمیم گیرى 
سازندگان و مدیران به کجا خواهد رســید و کنداکتور رمضانى تلویزیون چه شکل و شمایلى خواهد 

داشت؟

فصل جدید سریال «دودکش» به ماه رمضان مى رسد؟

محسن چاوشى خواننده مشهور پاپ تصویرى 
از خود در کنار شهاب حســینى منتشر کرد و با 
نوشتن کلمه «هم رفیق» به شایعات مربوط به 
حضورش در برنامه اى با همیــن نام با اجراى 

شهاب حسینى دامن زد. 
در هفته هاى گذشته شایعه شده بود که محسن 
چاوشى قرار است با حضور در برنامه هم رفیق 
به ســال ها بى میلى خود براى قرار گرفتن در 
مقابل دوربین پایان دهد اما آن خبر پس از مدتى 
تکذیب شد. اکنون چاوشى بار دیگر شایعات را 

زنده کرده است.
حضور محســن چاوشــى براى برنامه شهاب 
حسینى امتیازى محسوب مى شود چراکه تا به 
امروز هیچ مهمان ویژه اى در این برنامه حضور 
نداشته و مهمانان پیشین حرف جدیدى براى 
گفتن نداشــتند. با وجود آنکه از پست چاوشى 
اینطور تصور مى شــود که او قرار است مهمان 
هم رفیق باشــد اما هواداران دوآتشــه چاوشى 
امیدى به این اتفاق ندارند و معتقدند که چاوشى 
صرفًا براى حمایت از شــهاب حسینى پس از 
هجمه هاى اخیر چنین پســتى را منتشر کرده 
است.   شهاب حسینى پس از حاشیه هاى واکسن 
زدنش در آمریکا با انتشــار متنى گالیه آمیز از 

اینستاگرام خداحافظى کرد.

محسن چاوشى به برنامه 
شهاب حسینى مى رود؟
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سرمربى اســبق تیم هاى امید ایران و سپاهان و  تیم ملى کرواسى 
درگذشت.

 رســانه هاى کرواســى خبر دادند وى پس از یک بیمارى کوتاه و 
شدید، در این کشور دارفانى را وداع گفت. وضعیت سالمتى زالتکو 
کرانچار حدود 10 روز پیش  در شهر زادار وخیم شد و به بیمارستان 
منتقل شده و از آن جا به زاگرب رفت اما پزشکان نتوانستند جان او 

را نجات بدهند.
کرانچار در دوران فوتبال به عنوان یکى از بهترین مهاجمان تاریخ 
دیناموزاگرب شناخته مى شــود؛ وى در 261 مسابقه، 98 گل براى 
آبى ها به ثمر رسانده است. کار اصلى کرانچار به دوران مربیگرى اش 
بر مى گردد که به جز هدایت باشــگاه هاى متعدد، مدتى سرمربى 
تیم ملى کرواسى نیز بود و موفق شــد در جام جهانى 2006 آلمان 
و هم چنین یورو 2008 حضور داشــته باشد. او 25 بار روى نیمکت 
تیم ملى کرواسى نشســته و 11 پیروزى، 8 تساوى و 6 شکست را 

کسب کرد.
او در ایران نیز سابقه فوق العاده و طوالنى دارد و با تیم فوتبال سپاهان 
سابقه قهرمانى باشــگاهى ایران را دارد و یک جام حذفى را نیز با 
این تیم کسب کرده است؛ آخرین شــغل زالتکو کرانچار در ایران، 
سرمربیگرى تیم ملى امید ایران بود که بعد از صعود از مرحله اول، 

به دلیل اختالفاتى سمت خود را ترك کرد.

کرانچار یکى از جنتلمن ترین هاى فوتبال بود
مربى اســبق تیم فوتبال سپاهان گفت: ســال اولى که کرانچار به 
سپاهان آمد من به تیم هاى سایپا و پیکان رفتم که سال سوم خلیلیان 
از من خواست به عنوان کمک اول او به سپاهان برگردم، زمانى که 

این را شنیدم از خوشحالى گریه کردم.
مجید بصیــرت در رابطه با فــوت زالتکو کرانچــار، اظهار کرد: 
مى خواستم یکى از عکس هاى این مربى را استورى کنم و بنویسم 

مرد جنتلمن فوتبال و حاال از شنیدن خبر فوت او ناراحت شدم.
وى ادامه داد: کرانچار یکــى از جنتلمن ترین افرادى بود که من در 
فوتبال با او کار کردم، همیشه گفته ام مربى و آدم فوق العاده خوبى 
بود. سال اولى که کرانچار به ســپاهان آمد من به تیم هاى سایپا و 

پیکان رفتم که سال ســوم خلیلیان از من خواست به عنوان کمک 
اول او به سپاهان برگردم، زمانى که این را شنیدم از خوشحالى گریه 
کردم. همیشه به عنوان یک آدم بزرگ و مثبت به او فکر مى کردم 

و خواهم کرد.
مربى تیم ســپاهان نوین با بیان اینکه کرانچار شــخصیت آرامى 
داشت، تصریح کرد: زمانى هم که تیم نتیجه نمى گرفت این مربى 
آرامش خود را حفظ مى کرد و به تیم هاى ســپاهان و پرسپولیس 
کمک کرد. مقطعى ســرمربى تیم ملى امید شــد کــه به نظر من 
مى توانست سرمربى تیم ملى بزرگساالن هم باشد، اما حاال رفته و 

نمى دانم دیگر چه بگویم.

کرانچار عاشق سپاهان بود
مترجم کرانچار هم گفت: هر کسى از کرانچار شاکى است بیاید و 
آزادانه در مطبوعات صحبت کند که چه آزارى به آن شخص رسانده 
اســت و کســانى که به آنها خدمت کرده یکى یکى صحبت کنند 

کسانى هستند که به من زنگ مى زنند و عاشقش بودند.
رضا چلونگر در رابطه با فوت زالتکو کرانچار، اظهار کرد: چند روزى 
در بیمارستان "زادار" کرواسى بسترى بوده است و از پس مبارزه با 

بیمارى کبدى برنیامده و فوت مى کند.
وى در رابطه با شخصیت کرانچار، گفت: هر کسى از کرانچار شاکى 
اســت بیاید و آزادانه در مطبوعات صحبت کند که چه آزارى به آن 
شخص رسانده است و کســانى که به آنها خدمت کرده یکى یکى 
صحبت کنند کسانى هســتند که به من زنگ مى زنند و عاشقش 
بودند. خود برانکو که هــم دوره و رقیبش بود بــا گریه این خبر را 

مى گفت و باورش نمى شد که کرانچار فوت کرده است.
مترجم کرانچار افزود: انتظار نداشــتیم این اتفــاق بیفتد و آماده 
مى شــدم که به او زنگ بزنم که رئیس فدراســیون فوتبال ایران 
تعیین شده است که متأســفانه این خبر آمد. عاشق سپاهان بود، 
آنقدر عاشق بود که من شاهد بودم 5 دقیقه با منوچهر نیکفر (رئیس 
سابق هیئت مدیره باشگاه سپاهان) صحبت کرد و بعد از آن با یک 

امضا 600 هزار یورو به سپاهان بخشید و300 هزار دالر را به 
مهرزاد خلیلیان (مدیرعامل سابق سپاهان) یکجا بخشید.
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خداحافظ کرانچار دوست داشتنى

قهرمان ووشــوى ایران بعد از جریمه مهاجم پرسپولیس به 
خاطر عکــس گرفتن با او اعالم کرد خــودش این جریمه را 

پرداخت مى کند.
مهدى عبدى مهاجم جوان پرســپولیس مدتــى قبل بدون 
رعایت پروتکل هاى بهداشــتى و بدون اســتفاده از ماسک 
دیدارى با ســهیال منصوریان، قهرمان ووشو داشت و با وى 
عکس یادگارى گرفت. انتشار این عکس در فضاى مجازى 
بازتاب گسترده اى داشــت و به همین دلیل طبق نظر افشین 
پیروانى و یحیى گل محمدى این بازیکن 20 میلیون تومان 

جریمه شد.
حاال بعد از این اتفاق، سهیال منصوریان روى اینستاگرام خود 
به جریمه عبدى واکنش نشان داده و مدعى شده که جریمه 20 

میلیونى عبدى را هم خودش پرداخت خواهد کرد! 
این قهرمان ووشو که اعالم کرده این اقدام در راستاى کمک 
به زلزدگان سى سخت بوده، انتظار داشته باشگاه پرسپولیس 

از مهاجم خود تقدیر کند، نه اینکه او را جریمه کند.

ستاره باتجربه طالیى پوشــان روز خوبى را در مقابل وچان 
کردستان سپرى کرد و توانست مهره کلیدى ترکیب تیمش 

باشد.
شقایق روزبهان کاپیتان باتجربه و ارزشمند تیم فوتبال زنان 
ســپاهان در جریان اولین پیروزى طالیى پوشان در مرحله 
نهایى لیگ برتر فوتبال زنان که مقابل وچان و آن هم پس از 
دو شکست مقابل شهردارى بم و شهردارى سیرجان به دست 
آمد، ستاره اول ترکیب ســپاهانى ها بود و هر چند یک ضربه 
پنالتى را هم از دست داد اما با بریس خود در گلزنى، توانست 

تیمش را از بحران نجات بدهد.
دشت 3 امتیازى ســپاهانى از تقابل با وچان در شرایطى به 
دســت آمد، که آن ها در اولین بازى دور برگشت هم باید در 
مقابل این تیم این بار در ســنندج صف آرایى کنند و بخت و 
اقبال براى سپاهانى ها به دســت آمده تا هم روحیه از دست 
رفته خود را به ویژه پس از شکســت 6 گله مقابل شهردارى 
سیرجان به دست آورند و هم به کورس رقابت براى قهرمانى 
در لیگ فوتبال زنان بازگردند. هر چند آن ها در راه رسیدن به 
قهرمانى، دو حریف سرسخت مانند شــهردارى سیرجان و 

شهردارى بم را در پیش رو دارند.
روزبهان که بهترین گلزن ســپاهانى ها در این فصل با 8 گل 
زده اســت و در زمینه گل هاى 3  امتیازى و سرنوشت ســاز 
متخصص بوده، مى تواند با ادامه درخشش خود در سه بازى 
باقیمانده هم تیمش را به روزهــاى اوج و روند پیروزى هاى 
متوالى بازگرداند و هــم خود در پایان فصــل جام قهرمانى 
فوتبال زنان به عنوان کاپیتان طالیى پوشان اصفهانى باالى

 سر ببرد.

جریمه عبدى؟ اون با من!

چه کرد شقایق

مکاتبات پى در پى عربستانى ها

یک پیشکسوت داورى معتقد است که خداداد افشاریان 
اگر بخواهد ریاست کمیته داوران را برعهده بگیرد، باید 

از پذیرفتن سمت هاى دیگر خودددارى کند.
راى گیرى هیات رییسه فدراســیون فوتبال انجام شد 
و خداداد افشــاریان توانســت با راى آوردن به عنوان 
کارشناس، به هیات رییسه راه پیدا کند. با توجه به این 
که رییس کمیته داوران باید عضو هیات رییسه باشد، 
این داور بازنشسته شانس باالیى براى رسیدن به این 

سمت دارد.
حیدر سلیمانى، پیشکســوت داورى در گفت وگویى در 
این خصوص گفت: با توجه بــه راى گیرى هاى انجام 
شده و حضور خداداد افشــاریان در هیات رییسه جدید 
و با توجه به این که او تنها داور بازنشسته هیات رییسه 
جدید است، شــانس بســیار باالیى براى رسیدن به 

قرار است ریاست کمیته داوران را دارد. البته او اگر 
زیر این سمت را قبول کند، نباید 

بــار مســئولیت هاى 
اجرایى دیگر برود و 
وقتــش را باید براى 

داورى صــرف کنــد. 
اگر مى خواهد به نظارت 
و نمایندگى اش برســد، 

همان بهتر اســت کــه رییس 
کمیته داوران نشود. 

وى ادامه داد: او بایــد برنامه ریزى دقیقى 
براى داورى و آینــده آن بکند و آن برنامه را 
براى اجرا به دپارتمان بدهــد. نباید بگذارد 
دپارتمان داورى شــهر به شهر بچرخد و در 
کارهاى اجرایى دخالــت کند. او باید به فکر 

آموزش و استعدادیابى باشد. امثال او، ترکى، کامرانى فر 
و فغانى حاصل استعدادیابى روساى پیشین کمیته داوران 
بودند و روساى چند ســال اخیر هیچ عملکرد مثبتى در 
این امر نداشــتند. بزرگترین ضعف داورى ســال هاى 
اخیر، استعدادیابى بوده است و او باید با 
تمام تمرکز روى پیشرفت جامعه 

داورى فکر کند.

هافبک پرسپولیس در فاصله چند ساعت مانده به بازى  دیروز برابر سایپا 
مجوز حضور در این جدال را به دست نیاورد.

 مهدى ترابى که در نقل و انتقاالت زمستانى به پرسپولیس بازگشت، به دلیل 
عدم ارسال نامه فیفا براى تایید پرداخت به ماریو بودیمیر و باز شدن پنجره 

این باشگاه، مجوز بازى اول در دور برگشت لیگ برتر را به دست نیاورد.
ترابى که یکى از بازیکنان تاثیرگذار و ستاره این تیم براى دور برگشت 
قلمداد مى شود که شــاید بتواند معادالت قهرمانى را نیز براى سرخ ها 
در مسیر آســان ترى قرار دهد، امید زیادى داشت که با توجه به آمادگى 
مناسبى که پشت سر مى گذارد شرایط حضور برابر سایپا را به دست بیاورد 

اکنون این جدال را از دست داده است. 
هافبک تکنیکى پرسپولیس که قابلیت حضور در خط حمله را نیز دارد، 
اکنون باید امیدوار باشد تا جدال بعدى ســرخ ها شرایط براى باز 
شدن پنجره نقل و انتقاالتى این باشگاه فراهم شود. هرچند این 
باشگاه اکنون با مشکالتى از نظر شکایت برخى بازیکنان 
داخلى به کمیته تعیین وضعیت هم مواجه شده تا شرایط 
براى دریافت مجوز جذب بازیکن در پنجره نقل و 
انتقاالت با شرایط ویژه همراه شود و باید دید 
مدیران تیم چه برنامه اى براى این موضوع 

خواهند داشت.

مهاجم ســابق ســپاهان به لیگ فوتبال عمان 
برگشت.

 ذیاب البلوشــى، خبرنگار عمانى 
ســایت «الکوره» از انتقال 
محسن الغسانى مهاجم 
سابق سپاهان به 
تیــم الســیب 
خبــر عمــان 

 داد.
الغسانى بعد از یک فصل ناموفق به همراه سپاهان 
هفته گذشــته 6 ماه مانده به اتمــام قراردادش 
با کســب رضایت قراردادش را فســخ کرد و به 

کشورش برگشت.
الغسانى  از سوى برانکو سرمربى سابق پرسپولیس 
و کنونى تیم ملى عمان به اردوى تیم ملى دعوت 

شده بود.

صفحه جام جهانى و جام ملت هاى آسیا 
تولد کارلوس کى روش و سالروز آخرین 
گل ملى على دایى را یادآورى کرده است.
 صفحه جام جهانى فیفــا با تبریک تولد 
کارلوس کى روش نوشــت: کى روش 
اولین مربى در تاریخ اســت که توانست 
ایران را بــه دو دوره پیاپــى جام جهانى 

برساند.
همچنین  دیروز سالروز آخرین گلى ملى 
على دایى مهاجم سابق تیم ملى فوتبال 
ایران اســت که توانست در جریان دیدار 
دوستانه برابر کاســتاریکا که با برترى 3 
بر 2 ایران به پایان رسید، آخرین گل ملى 

خود را به ثمر برساند. 
على دایى با زدن 109 گل ملى رکورددار 
گلزنى در دیدارهاى ملى است. به همین 
خاطر صفحه جام ملت هاى آسیا به این 

موضوع اشاره کرد.

ســهیل مهدى مى گوید که دیدار تیم هاى پرسپولیس و 
تراکتور در تعطیالت نوروز برگزار نمى شود.

 بازى ســوپرجام که معموال پیش از شــروع فصل برگزار 
مى شــد، این بار قرار بود که بین تیم هاى پرســپولیس و 
تراکتور در تعطیالت نیم فصل برگزار شــود اما فشردگى 
بازى هاى لیگ برتر سبب شد تا سازمان لیگ از انجام این 

مسابقه ناکام بماند.
ابتدا قرار بود که روز 27 اسفند به عنوان آخرین بازى امسال 
فوتبال ایران، پرسپولیس و تراکتور به مصاف هم بروند اما 
سپس تاریخ 8 فروردین براى این بازى اعالم شد که حاال 

سهیل مهدى آن را تکذیب کرده است. 
او مى گوید: ما یکم تا دهم فیفــا دى را داریم که در اختیار 
تیم هاى ملى اســت و برنامه ریزى براى تیم ملى انجام 
مى شــود و قاعدتــا امکانى بــراى برگزارى ســوپرجام 

نیست.

ى معتقد است که خداداد افشاریان 
میته داوران را برعهده بگیرد، باید 

 دیگر خودددارى کند.
فوتبال انجام شد  سه فدراســیون
توانســت با راى آوردن به عنوان 
ییسه راه پیدا کند. با توجه به این 
ن باید عضو هیات رییسه باشد، 
نس باالیى براى رسیدن به این 

ســوت داورى در گفت وگویى در 
 توجه بــه راى گیرى هاى انجام 
فشــاریان در هیات رییسه جدید 
 تنها داور بازنشسته هیات رییسه 
 بســیار باالیى براى رسیدن به 

قرار است را دارد. البته او اگر 
زیر ند، نباید 

ى 

د. 
رت 
ــد، 

ــه رییس 

د برنامه ریزى دقیقى 
 آن بکند و آن برنامه را 
ن بدهــد. نباید بگذارد 
هر به شهر بچرخد و در 
ــت کند. او باید به فکر 

آموزش و استعدادیابى باشد. امثال او، ترکى، کامرانى فر
و فغانى حاصل استعدادیابى روساى پیشین کمیته داوران
بودند و روساى چند ســال اخیر هیچ عملکرد مثبتى در
نداشــتند. بزرگترینضعف داورى ســال هاى امر این
اخیر، استعدادیابى بوده است و او باید با
تمام تمرکز روى پیشرفت جامعه

داورى فکر کند.

خداداد به سراغ کمیته داوران مى رود؟

ترابى پشت سایپا گیر کرد

عربستان با مکاتبات پیاپى با کنفدراســیون فوتبال آسیا در پى 
دریافت میزبانى دور اول مقدماتى لیگ قهرمانان آسیا در چندین 

گروه است.
در شرایطى که کشور قطر از میزبانى متمرکز رقابت هاى لیگ 
قهرمانان آسیا کنار کشیده و هیچ کدام از باشگاه هاى این کشور 
در گروه هاى پنج گانه درخواســت میزبانى لیگ قهرمانان آسیا 
را ارائه نداده اند، عربستان در تالش است میزبانى را براى چهار 

تیمى که در مرحله مقدماتى این رقابت ها شــرکت مى کنند، به 
دست آورد.

عربســتان که امکانات و اســتادیوم هاى خوبــى را در اختیار 
دارد، براى رســیدن به این مقصود یک مانع بزرگ دارد که آن 
هم گروهى تیم هاى ایرانى با تیم هاى عربستانى است که پیش 
از این و در چهار فصل گذشــته، کشور عربســتان بنا به دالیل 
سیاسى مانع از انجام بازى ها در این کشور و البته سفر به ایران 

شده اســت. با این حال مسئوالن عربســتانى به کنفدراسیون 
فوتبال آسیا اطمینان خاطر داده اند که این موضوع را حل خواهند 

کرد.
در عین حال نکته مهم دیگر تقســیم میزبانى بین کشــورهاى 
درخواست کننده از ایران تا امارات و از هند تا ازبکستان است و 
با توجه به شواهد به نظر نمیرسد که ایران شانس چندانى براى 
دریافت میزبانى رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا داشته باشد و بنا 

بر اخبار واصله شاید فوالد بتواند در  مرحله پلى آف میزبان دیدار 
خود با العین امارات باشد.

 شانس کشور هندوســتان هم براى میزبانى گروه پرسپولیس از 
تیم ایرانى بیشتر است چرا که اسپانسرهاى لیگ قهرمانان آسیا 

عالقه چندانى به برگزارى مسابقات در کشور ایران ندارند.
کنفدراسیون فوتبال آسیا که قرار بود انتهاى هفته گذشته تکلیف 
میزبانى لیگ قهرمانان را مشخص کند هنوز در این باره به نتیجه 

نرسیده است.
تیم هاى ایرانى در ســه گروه با نمایندگان عربســتان همگروه 
هســتند یا امکان تقابل دارنــد. در گروه دوم الوحــده مکه در 
صورت پیروزى مقابل نماینده عراق به استقبال تراکتور خواهد 
رفت، استقالل با االهلى عربســتان همگروه است و النصر در 
انتظار نتیجه پلى آف العین - فــوالد خواهد بود. به عبارتى تنها 

پرسپولیس و الهالل از این قاعده مستثنى شده اند.

  سوپرجام   الغسانى سیبى شد 
  سرگیجه گرفت 

  تولد کى روش و سالروز آخرین گل ملى دایى  
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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: 2027048728 /99 تاریخ: 1399/12/09 دراجراى 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 تســلیم 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 
انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1- راي شماره 139960302027013357 مورخ 1399/07/03اسداله اسدي کلبیبکی فرزند 
عوضعلی بشماره شناسنامه 13 صادره از گندمان بشماره ملی 6299761873 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 

180 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
2- راي شماره 139960302027017258 مورخ 1399/10/15حمید سلیمانی چغاهستی فرزند 
تیمور بشماره شناسنامه 5 صادره از فارسان بشماره ملی 4679539895 در ششدانگ یکباب خانه 
احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 125/47 

مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی عبدالرحیم کشاورز هفدانى.
3- راي شماره 139960302027017924 مورخ 1399/10/29محمود قادري خوراسگانی فرزند 
محمدحسین بشماره شناسنامه 33 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291235221 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 9620 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 185/50 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
4- راي شــماره 139960302027017463 مورخ 1399/10/18فاطمه کرمعلى خوراسگانى  
فرزند عبداله بشماره شناسنامه 60 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291304053 در سه دانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 48 فرعــی از اصلی 15192 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 213/93 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی  آقاى محمد حسین حمامى خوراسگانى.
5- راي شماره 139960302027017461 مورخ 1399/10/18فرزاد حمامى خوراسگانى فرزند 
محمد حسین بشماره شناسنامه 404 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291579656 در یک و نیم 
دانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 48 فرعی از اصلی 15192 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 213/93 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمی  آقاى محمد حسین حمامى خوراسگانى.
6- راي شماره 139960302027018394 مورخ 1399/11/05محسن کیانى ابرى فرزند اکبر 
بشماره شناسنامه 60 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291402071 در ششدانگ یکباب خانه 
احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 12657 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

189/50 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی مشاعى مى باشد.
7- راي شــماره 139960302027017950 مورخ 1399/10/29ابراهیم عباسى دشتى فرزند 
رضا بشماره شناسنامه 9 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291798706 در ششدانگ یکباب خانه 
احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 237 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 101/35 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمی  

حیدرعلى حسومى فرزند محمد.
8- راي شماره 139960302027002459 مورخ 1399/02/25محمد ملکوتی خواه فرزند فرج 
اله بشماره شناسنامه 25 صادره از کوهپایه بشماره ملی 5659438253 در سه دانگ یکباب خانه 
احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 250/38 
مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی شاپور ایروانى فرزند محمد على .

9- راي شماره 139960302027002460 مورخ 1399/02/25قمر ملکوتی خواه فرزند علی 
اکبر بشماره شناسنامه 15 صادره از کوهپایه بشماره ملی 5659503748 در سه دانگ یکباب خانه 
احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 250/38 
مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی شاپور ایروانى فرزند محمد على .

10- راي شماره 139960302027017760 مورخ 1399/10/22ماهرخ اسکندري وشاره فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 4249 صادره از آباده بشماره ملی 2410450466 در دو دانگ یکباب 
خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 10276 واقع در - ثبت اصفهان به مساحت 102 

مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
11- راي شــماره 139960302027017761 مورخ 1399/10/22سمیه نبوى فرزند محمود 
بشماره شناسنامه 4393 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1288292481 در چهار دانگ یکباب 
خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 10276 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به 
مساحت 102 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمی عباس کردگارى 

کردآبادى فرزند حسن.
12- راي شــماره 139960302027009167 مورخ 1399/05/01فاطمه ایزدي فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 5166 صادره از گلباف بشماره ملی 3189671664 در ششدانگ یکباب خانه 
احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 47 فرعی از اصلی 15192 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 104/42 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمی 

عبداله شجاعى ابرى فرزند رمضان .
13- راي شماره 139960302027017483 مورخ 1399/10/18فاطمه مشهدى بفروئى  فرزند 
یداله بشماره شناسنامه 39410 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1282321552 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 فرعی از اصلی 11580 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 98/66 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
14- راي شــماره 139960302027015872 مورخ 1399/09/08احمد قادري زفره ي فرزند 
منصور بشماره شناسنامه 5650060721 صادره از زفره بشماره ملی 5650060721 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 2 فرعی از اصلی 9970 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 89/52 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی 
آقایان حسین لطیفى فرزند حسن و عبدالعلى سلطانى خوراسگانى فرزند حسین و محمد زمانى 

خوراسگانى فرزند محمد على .
15- راي شــماره 139960302027017645 مــورخ 1399/10/21روح انگیز بصیري فرزند 
على بشماره شناسنامه 590 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286216877 در ششدانگ یکباب 
ساختمان احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 6291 فرعی از اصلی 15190 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 110/71 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
16- راي شماره 139960302027014739 مورخ 1399/08/10احمدرضا باقرى فرزند رمضان 
بشماره شناسنامه 8 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1291398953 در ششدانگ یکباب خانه 
احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 15243 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 
149/02 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمی بنیاد مسکن انقالب 

اسالمى.
17- راي شــماره 139960302027018776 مورخ 1399/11/13بتــول اعتباري فرد فرزند 
عباسعلى بشماره شناسنامه 2769 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283691450 در سه دانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به مساحت 209/15 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمی رضا پسر 

قربانعلى قربانى.
18- راي شماره 139960302027018777 مورخ 1399/11/13احمد جعفري پزوه فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 2176 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283686521 در سه دانگ یکباب خانه 
احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 
209/15 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی رضا پسر قربانعلى قربانى.

19- راي شــماره 139960302027017625 مورخ 1399/10/21عباس باقري  فرزند یداله 
بشــماره شناســنامه 15 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1291697081 در ششدانگ یکباب 
یک قطعه زمین محصور و اتاق متصله که قبال کاروانســراى قدیمى بوده است  احداثی بر روي 
قســمتی از قطعه زمین پالك 1 فرعی از اصلی 35 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 
1259/58 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمی  آقاى محمد باقرى 

گورتى فرزند باقر .

20- راي شماره 139960302027015852 مورخ 1399/09/05محبوبه فروغى ابرى فرزند 
رضا بشماره شناسنامه 361 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291461523 در 1000 سهم مشاع 
از 5987520 سهم ششــدانگ یکباب قطعه زمین مشجر احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین 
پالك 9335 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 5987520 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمی سکینه خاتون لطیفى فرزند مالمحمد.
21- راي شماره 139960302027019181 مورخ 1397/08/06 علی امینی  فرزند رجب علی 
بشماره شناسنامه 10 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291355901 در 0/01873 حبه مشاع از 
72 حبه ششدانگ معادل 1882/5 سهم مشاع از 7235503 سهم ششدانگ یکباب باغ احداثی 
بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 9334- 9335 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

7235503 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
22- راي شــماره 139960302027017857 مــورخ 1399/10/25طاهــره فروغى فرزند 
محمدعلی بشماره شناسنامه 1842 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283647257 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 13213 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 265/13 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
23- راي شــماره 139960302027019583 مورخ 1399/11/27مهري محمدي سمسوري 
فرزند قربانعلى بشماره شناسنامه 12 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291375775 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 7736 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به مساحت 190/68 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی عبدالمحمد 

سلمانى سمسورى .
24- راي شماره 139960302027019272 مورخ 1399/11/21روح اله محمدي فرزند حبیب 
بشماره شناسنامه 7 صادره از نائین بشماره ملی 1249843111 در سه دانگ یکباب خانه احداثی 
بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 197 

مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
25- راي شماره 139960302027019276 مورخ 1399/11/21هادي محمدي فرزند حبیب 
بشماره شناسنامه 44 صادره از نائین بشماره ملی 1249981190 در سه دانگ یکباب خانه احداثی 
بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 197 

مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
26- راي شــماره 139960302027018957 مورخ 1399/11/14اصغر رفیعی فرزند ولى اله 
بشماره شناســنامه 78925 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281883646 در ششدانگ یکباب 
مغازه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 4053 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 16/04 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی 

رسول محمدنظر فرزند حیدر .
27- راي شماره 139960302027018973 مورخ 1399/11/15قاسمعلى امینى فرزند عباس 
بشماره شناسنامه 15 صادره از اصفهان بشــماره ملی 129313613 در ششدانگ یکباب خانه 
احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 171 

مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
28- راي شماره 139960302027017844 مورخ 1399/10/25 محمود رضایی کوجانی فرزند 
اسماعیل بشماره شناسنامه 168 صادره از شــهر رى بشماره ملی 0491334478 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 2 فرعی از اصلی 12384 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 169/82 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
29- راي شماره 139960302027019164 مورخ 1399/11/19محسن کریمی بوزانی فرزند 
سیف اهللا بشماره شناسنامه 790 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1291535802 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1775 فرعی از اصلی 10393 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 157/11 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
30- راي شماره 139960302027014836 مورخ 1399/08/11مجتبى اتحادى ابرى فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 1017 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1291479309 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 12629 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به مساحت 152 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمی خاتون فروغى 

ابرى فرزند محمود .
31- راي شماره 139960302027017659 مورخ 1399/10/22مریم فخر زارع فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 4462 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288392575 در ششدانگ یکباب خانه 
احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 15 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 
185/97 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصــورت عادي از مالک رســمی رجبعلى نجاریان 

خوراسگانى فرزند حسین .
32- راي شماره 139960302027017642 مورخ 1399/10/21جمال کیانی ابري فرزند عباس 
بشماره شناسنامه 53 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291402004 در ششدانگ یکباب خانه 
احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 12708 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 
84/85 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمی قدیرعلى فروغى ابرى 

فرزند رمضان .
33- راي شماره 139960302027018967 مورخ 1399/11/14فخرى صادقیان فرزند محمد 
بشماره شناســنامه 162 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1291368868 در ششدانگ یکباب 
ساختمان احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 10210 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به مساحت 143/36  مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی آقاى یداله 

حاجى علیزاده فرزند على .
34- راي شماره 139960302027019157 مورخ 1399/11/19سعید پرهام فر  فرزند صادق 
بشماره شناســنامه 946 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1286862647 در ششدانگ یکباب 
ساختمان احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 1152 فرعی از اصلی 10354 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 204/80 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
35- راي شماره 139960302027018171 مورخ 1399/11/02محمد امیري قهفرخی  فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 1340 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1285653831 در ششدانگ 
یکباب کارخانه تولید بتن احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 62 فرعی از اصلی 27 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 17001 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمی مشاعى مى باشد.
36- راي شماره 139960302027017641 مورخ 1399/10/21محمود قاسمیان خوراسگانى 
فرزند حاجى رضا بشــماره شناســنامه 72 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1291292470 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 7199 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 192/67 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
37- راي شــماره 139560302027009800 مورخ 1395/08/06 ناصر قضاوي خوراسگانی 
فرزند محمد علی بشماره شناسنامه 11026 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283814137 در 
ششدانگ یکباب خانه دو طبقه  احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 1 فرعی از اصلی 

7039 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 132/33 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
38- راي شماره 139960302027017816 مورخ 1399/10/24عباس عابدینی فرزند حسن 
بشماره شناسنامه 1118 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1291628908 در ششدانگ یکباب 
ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
مساحت 262/45 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی مشاعى مى باشد.

39- راي شــماره 139960302027016689 مورخ 1399/10/03رضا صادقى فرزند منصور 
بشماره شناسنامه 7014 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287411460 در ششدانگ یکباب خانه 
احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 10409 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

161/88 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی خانم افضل فزوه .
40- راي شماره 139960302027017468 مورخ 1399/10/18محمدرضا حسن زاده  فرزند 
حسین بشماره شناســنامه 38337 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282310828 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 9002 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 155/22 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
41- راي شــماره 139960302027016044 مورخ 1399/09/19مسعود بندرى فرزند احمد 
بشماره شناسنامه 7120 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1292224037 در سه دانگ یکباب 
ســاختمان احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به 
مساحت 202/93 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی احسان گلشنى 

منش.

42- راي شماره 139960302027016043 مورخ 1399/09/19احسان گلشنی منش فرزند 
محمدرضا بشماره شناســنامه 275 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291507388 در سه دانگ 
یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 

به مساحت 202/93 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
43- راي شماره 139960302027012226 مورخ 1399/06/12رقیه واحدي فرزند حسینعلی 
بشماره شناسنامه 41 صادره از میمه بشــماره ملی 6229850151 در 6 یکباب خانه احداثی بر 
روي قســمتی از قطعه زمین پالك 10379 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 111/45 

مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
44- راي شماره 139960302027014682 مورخ 1399/08/07محبوبه شیرى فرزند هاشم 
بشماره شناســنامه 61233 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281709352 در ششدانگ یکباب 
کارگاه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 2 فرعی از اصلی 12384 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 79/02 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
45- راي شماره 139960302027018637 مورخ 1399/11/09علی اکبر دهقانی خوراسگانی 
فرزند صفر بشماره شناسنامه 944 صادره از خوراسگان بشماره ملی 1291467351 در دو سهم 
از پنج سهم یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 5952 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 229/75 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی آقاى 

حسن شاهدلى خوراسگانى .
46- راي شــماره 139960302027018638 مورخ 1399/11/09زهرا دهقانى خوراسگانى 
فرزند صفر بشماره شناسنامه 1988 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291595325 در یک سهم 
از پنج سهم یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 5952 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 229/75 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی آقاى 

حسن شاهدلى خوراسگانى .
47- راي شماره 139960302027018636 مورخ 1399/11/09علیرضا دهقانى خوراسگانى 
فرزند صفر بشماره شناسنامه 15460 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283858002 در دو سهم 
از پنج سهم یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 5952 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 229/75 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی آقاى 

حسن شاهدلى خوراسگانى .
48- راي شماره 139960302027019271 مورخ 1399/11/21مصطفی میرزائی پزوه  فرزند 
اصغر بشماره شناســنامه 2284 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1293388051 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 7736 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به مساحت 156/77 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی عبدالمحمد 

سلمانى سمسورى فرزند باقر .
49- راي شماره 139960302027018063 مورخ 1399/11/01هوشنگ جلیلی پیرانی فرزند 
ناصر بشماره شناسنامه 436 صادره از لردگان بشماره ملی 4669284002 در ششدانگ یکباب 
ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 11516 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
مساحت 118/70 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی جالل جعفرى 

سنجوانمره فرزند حسن.
50- راي شماره 139960302027003110 مورخ 1399/03/03طاهره قاسمی قلعه عبداللهی 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 1759 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286727154 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 180 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
51- راي شــماره 139960302027016925 مــورخ 1399/10/07اســمعیل امینى فرزند 
محمدعلی بشماره شناسنامه 242 صادره از شیراز بشماره ملی 2295939232 در سه و دو سوم 
دانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 9372 واقع در 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 184/13 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
52- راي شــماره 139960302027016924 مورخ 1399/10/07فخرالسادات لوح موسوي 
فرزند عباس بشماره شناسنامه 1228 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287844529 در دو و یک 
سوم دانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 9372 واقع در 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 184/13 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
53- راي شماره 139960302027016249 مورخ 1399/09/24معصومه محمد حسینی فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 7 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291251758 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 9490 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

85/24 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
54- راي شــماره 139960302027017648 مــورخ 1399/10/22اعظم کریمی فرزند رضا 
بشماره شناسنامه 2 صادره از اردستان بشــماره ملی 1189867338 در سه دانگ یکباب خانه 
احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 79/75 

مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی فضل اله اسدى فرزند رضا.
55- راي شماره 139960302027017647 مورخ 1399/10/22حمید سنابادي فرزند اسماعیل 
بشماره شناسنامه 1662 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286903386 در سه دانگ یکباب خانه 
احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 79/75 

مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی فضل اله اسدى فرزند رضا.
56- راي شــماره 139960302027018972 مورخ 1399/11/15جمال مقتدائى فرزند رضا 
بشماره شناسنامه 13181 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1283833611 در سه دانگ یکباب 
خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 
321/98 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی آقایان رحیم و رجبعلى 

زمانى پزوه فرزندان حاج احمد .
57- راي شماره 139960302027018971 مورخ 1399/11/15مرضیه ایگدر باصرى فرزند 
اسفندیار بشماره شناسنامه 198 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1284275337 در سه دانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
مساحت 321/98 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی آقایان رحیم و 

رجبعلى زمانى پزوه فرزندان حاج احمد .
58- راي شــماره 139960302027016319 مورخ 1399/09/27زیبا رســتمى فرزند صفدر 
بشماره شناسنامه 652 صادره از فریدن بشماره ملی 1159462755 در ششدانگ یکباب خانه 
احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 1,2,3 فرعی از اصلی 43 واقع در بخش 18 ثبت 
اصفهان به مساحت 77/38 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی محمد 

نیازى فرزند ابوالقاسم .
59- راي شــماره 139960302027017976 مورخ 1399/10/30شریفه اتحادي ابري فرزند 
على بشماره شناسنامه 1910 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286588634 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 
109/40 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی آقاى على کشاورز فرزند 

حسین .
60- راي شماره 139960302027017938 مورخ 1399/10/29 علیرضا نجاریان خوراسگانى 
فرزند حسین بشــماره شناســنامه 751 صادره از خوراسگان بشــماره ملی 1291512195 در 
ششدانگ یکباب خانه در حال ساخت احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 9737 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 179 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی حاجى حسن فرزند محمد نجار .
61- راي شــماره 139960302027015853 مورخ 1399/09/05 مهین کشاورز شهرستانى 
فرزند فرهاد بشماره شناسنامه 18 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291264353 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 30 و 245 فرعی از اصلی 15316 و 
15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 177/18 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.

62- راي شــماره 139960302027017653 مورخ 1399/10/22 جــواد دهقانى فرزند اکبر 
بشماره شناسنامه 0 صادره از اصفهان بشماره ملی 1270499513 در ششدانگ یکباب ساختمان 
احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 12706 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

209/41 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
63- راي شــماره 139960302027017640 مورخ 1399/10/21 اکبر فروغی ابري  فرزند 
اسماعیل بشماره شناسنامه 10 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291232656 در ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعى احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 1 فرعی از اصلی 43 واقع در 
بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 8049/61 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمی بانو ملکه تخته چیان  و على محمد قضاوى .
64- راي شماره 139960302027006037 مورخ 1399/04/12 محمدجواد باغ جنتی فرزند 
علی بشماره شناسنامه 58344 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281010561 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 

198/87 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
65- راي شــماره 139960302027002470 مــورخ 1399/02/27 عبدالحمید بیگى فرزند 
رضاقلی بشماره شناسنامه 217 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1290932141 در ششدانگ 
قسمتى از یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 12209 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 70/10 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
66- راي شماره 139960302027016917 مورخ 1399/10/07 مصطفی کردگاري کردآبادي 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 27 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291405641 در ششدانگ 
یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 629 فرعی از اصلی 10408 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 207/52 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
67- راي شــماره 139960302027018067 مورخ 1399/11/01 اصغر افقرى فرزند حسین 
بشماره شناسنامه 64751 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1281748072 در 1737/40 سهم 
مشاع از 21895/5 سهم مشاع از 2102 سهم زارعین از 5858 جریب یکباب انبار احداثی بر روي 
قسمتی از قطعه زمین پالك 35 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 1737/4 مترمربع. 

خریداري طی سند رسمی.
68- راي شماره 139960302027017395 مورخ 1399/10/17 منوچهر خادمی جبلی فرزند 
ابراهیم بشماره شناسنامه 2179 صادره از کوهپایه بشــماره ملی 5658958660 در ششدانگ 
یکباب ســاختمان احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 12617 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 149 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
69- راي شماره 139960302027017563 مورخ 1399/10/20 مجتبی اسمعیلی خاتون آبادي 
فرزند مرتضی بشماره شناسنامه 202 صادره از اصفهان بشماره ملی 1293367966 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 902 فرعی از اصلی 9335 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 204 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
70- راي شــماره 139960302027015600 مورخ 1399/08/25 فاطمــه بیگم طباطبائی 
خوراستگانی فرزند سیدمحمد بشماره شناسنامه 9 صادره از اردکان بشماره ملی 4449827430 
در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 2 فرعی از اصلی 5326 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 163 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمی سیدرضا طباطبائى خوراسگانى .
71- راي شــماره 139960302027018974 مــورخ 1399/11/15 رســول عظیمی فرزند 
محمدعلی بشماره شناسنامه 1925 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288049773 در ششدانگ 
یکباب رســتوران احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 10210 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 204/05 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمی 

حفیظ اله قاراخانى دهسرخى فرزند حسین .
72- راي شماره 139960302027016049 مورخ 1399/09/19 جواد مشهدي خوراسگانی 
فرزند محمدحسین بشماره شناســنامه 564 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291533540 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 6012 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 12/50 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
73- راي شماره 139960302027017425 مورخ 1399/10/17 مهرى سوارى دهقى فرزند 
رجب بشماره شناسنامه 750 صادره از اصفهان بشماره ملی 1285629991 در ششدانگ یکدرب 
باغ ویالئى احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 15 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 10290/25 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
74- راي شماره 139960302027017840 مورخ 1399/10/25 احمدرضا رستگارپناه فرزند 
محمد  بشماره شناسنامه 2631 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1286735874 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 1 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
مساحت 98/23 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمی خدیجه زارعى 

فرزند عزیزاله.
75- راي شــماره 139960302027019567 مورخ 1399/11/27 زهره یزدخواســتی فرزند 
مرتضى بشماره شناســنامه 2093 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286569249 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 80 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 104 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی 

رمضان شیرى پایین دروازه فرزند حیدر .
76- راي شماره 139960302027014834 مورخ 1399/08/11 صدیقه بیگم حسینى فرزند 
سیدرسول بشماره شناسنامه 1 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291850988 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 147 فرعی از اصلی 10353 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 143/5 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
77- راي شماره 139960302027017828 مورخ 1399/10/25 سید حسین انوري  فرزند سید 
کاظم بشماره شناسنامه 52 صادره از فریدونشهر بشماره ملی 1129552667 در سه دانگ یکباب 
ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 178/80 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
78- راي شماره 139960302027017829 مورخ 1399/10/25 علی اکبري قوام آبادي  فرزند 
الیاس بشماره شناسنامه 1285 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287686451 در یکدانگ یکباب 
ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 178/80 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
79- راي شــماره 139960302027017830 مورخ 1399/10/25 مه فــروز مدینه اي فرزند 
محمود بشماره شناسنامه 7369 صادره از شمیران بشماره ملی 0450483088 در دو دانگ یکباب 
ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 178/80 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
80- راي شماره 139960302027019750 مورخ 1399/11/29 داود اسلفى فرزند عباسعلى 
بشماره شناسنامه 1271439573 صادره از اصفهان بشماره ملی 1271439573 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 3 فرعی از اصلی 10353 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 182/79 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی  

حسن دهقانى کلمانى فرزند رمضان  .
81- راي شماره 139960302027019485 مورخ 1399/11/25 صادق صادقی فرزند منصور 
بشماره شناسنامه 112 صادره از قمشه بشــماره ملی 1199956678 در ششدانگ یکباب خانه 
احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 237 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 188/19 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
82- راي شماره 139960302027019489 مورخ 1399/11/26 محسن محمدي فرزند رسول 
بشماره شناسنامه 1270426079 صادره از اصفهان بشماره ملی 1270426079 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 251 فرعــی از اصلی 7725 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 175/41 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی اسماعیل ملک احمدى فرزند محمد باقر .
83- راي شــماره 139960302027019018 مورخ 1399/11/16 کریم اســالمی پور فرزند 
عبدالرضا بشماره شناسنامه 1042 صادره از نائین بشــماره ملی 1249681731 در ششدانگ 
یکباب کارگاه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 35 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 
به مساحت 1403/60 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی آقاى فرهاد 

بدیعى فرزند محمد هادى .
84- راي شــماره 139960302027019747 مورخ 1399/11/29 جعفر ترکی حبیب آبادي 
فرزند محمدعلی بشماره شناســنامه 50378 صادره از اصفهان بشماره ملی 1293418986 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 34 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 297/49 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی 

سید احمد موسوى فرزند سید حسن.
85- راي شماره 139960302027018837 مورخ 1399/11/14 مهرداد عابدى کوپایى فرزند 
محمدابراهیم بشماره شناسنامه 1270267841 صادره از اصفهان بشماره ملی 1270267841 
در ششدانگ یک درب باغ و ساختمان متصله احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 11548 
ادامه در صفحه 7...
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واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 1150/60 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمی صفرعلى بصیرى فرزند حسن.
86- راي شماره 139960302027016928 مورخ 1399/10/07 سهیال پناهنده فرزند ولى 
اله بشماره شناسنامه 40 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288079044 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 237 فرعی از اصلی 15201 واقع در 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 238/14 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
87- راي شــماره 139960302027018654 مورخ 1399/11/11 سعید امینى پزوه فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 15904 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283860112 در ششدانگ 
یکباب مغازه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 5372 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به مساحت 30/34 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی آقایان جواد 

و محمود و حسن ربانى .
88- راي شماره 139960302027016928 مورخ 1399/10/07 سهیال پناهنده فرزند ولى 
اله بشماره شناسنامه 40 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288079044 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 237 فرعی از اصلی 15201 واقع در 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 238/14 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
89- راي شــماره 139960302027017848 مــورخ 1399/10/25 مریم شــفیعى فرزند 
محمدعلی بشماره شناسنامه 56 صادره از نیک آباد بشماره ملی 5649695261 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به 

مساحت 115 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
90- راي شــماره 139960302027017488 مورخ 1399/10/20 طیبه شب انگیز فرزند 
اسماعیل بشماره شناسنامه 34546 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282272871 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 10310 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به مساحت 110/70 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمی صدیقه 

ترکیان فرزند حاج محمد .
91- راي شماره 139960302027017832 مورخ 1399/10/25 مصطفی لطفی پور  فرزند 
قربانعلی بشماره شناسنامه قربانعلی صادره از اصفهان بشماره ملی 1287043690 در سه دانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 277 فرعی از اصلی 15201 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 153/23 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمی مشاعى مى باشد.
92- راي شــماره 139960302027017836 مورخ 1399/10/25 محمود محمدي  فرزند 
احمد بشماره شناسنامه 6127 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1292589736 در سه دانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 277 فرعی از اصلی 15201 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 153/23 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمی مشاعى مى باشد.
93- راي شــماره 139960302027017954 مورخ 1399/10/29 فاطمــه رادصفا فرزند 
منوچهر بشماره شناسنامه 1834 صادره از شهر رى بشماره ملی 0491664443 در ششدانگ 
یکباب ساختمان احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 11548 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 193/02 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی 

مشاعى مى باشد.
94- راي شماره 139960302027017672 مورخ 1399/10/22 علیرضا شیرانى فرزند اکبر 
بشماره شناسنامه 1392 صادره از اصفهان بشماره ملی 1289332959 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 10408 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
مساحت 215/92 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمی حاج جعفر 

اسماعیلى فرزند حسن.
95- راي شــماره 139960302027017651 مورخ 1399/10/22 محمود رشیدیان نیک 
آبادى فرزند على محمد بشماره شناسنامه 38959 صادره از تهران بشماره ملی 0077852923 
در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 10393 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 138/21 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
96- راي شماره 139960302027016289 مورخ 1399/09/27 طوبی اسکندري نیسیانی 
فرزند کرمعلى بشــماره شناســنامه 92 صادره از اردستان بشــماره ملی 1189772477 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك یک واقع در بخش 18 ثبت 

اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
97- راي شماره 139960302027016690 مورخ 1399/10/03 منیژه بشیرى گورتی فرزند 
عبدالعلى بشماره شناسنامه 1000 صادره از اصفهان بشماره ملی 1284081540 در ششدانگ 
یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 8 فرعی از اصلی 10354 واقع در 

5 ثبت اصفهان به مساحت 331/19 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
98- راي شماره 139960302027015860 مورخ 1399/09/05 سیدمصطفی زارعی فرزند 
سیدحسن بشماره شناسنامه 941 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283906961 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 23 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 

به مساحت 371/31 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
99- راي شماره 139960302027017464 مورخ 1399/10/18 نصراله جعفرى فرزند امیر 
بشماره شناسنامه 1586 صادره از شهرکرد بشماره ملی 4620982733 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 

136/37 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
100- راي شماره 139960302027015755 مورخ 1399/08/29 صدیقه سجادى نیا فرزند 
فریدون بشماره شناسنامه 3 صادره از لردگان بشماره ملی 6329938490 در سه دانگ یکباب 
خانه باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 9334 - 9335 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 174/30 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
101- راي شماره 139960302027015757 مورخ 1399/08/29 محمد سجادي نیا فرزند 
فریدون بشماره شناسنامه - صادره از لردگان بشماره ملی 6320003820 در سه دانگ یکباب 
خانه باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 9334 - 9335 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 174/30 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
102- راي شماره 139960302027017620 مورخ 1399/10/21 زینب کوچکى فرزند علی 
بشماره شناسنامه 3282 صادره از اصفهان بشماره ملی 1293398101 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 9503 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
مساحت 214/57 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی حسین امینى 

پزوه فرزند عباسعلى و مهدى مکاریان خوراسگانى فرزند صفرعلى.
103- راي شــماره 139960302027017362 مورخ 1399/10/16 ســید رضا  مرتضوي 
فرزند سید حسن بشماره شناسنامه 16454 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283867273 در 
دوازده حبه یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 6703 واقع در 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 537/83 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی 

خانم زهرا لطیفى نیا فرزند حسن.
104- راي شــماره 139960302027017357 مورخ 1399/10/16 سید مجتبی مرتضوي 
خوراســگانی فرزند سید حسن بشــماره شناســنامه 17484 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1283876965 در دوازده حبه یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
6703 واقع در 5 ثبت اصفهان به مســاحت 537/83 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمی خانم زهرا لطیفى نیا فرزند حسن.
105- راي شــماره 139960302027017354 مورخ 1399/10/16 زهرا  لطیفی نیا فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 8985 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283791722 در هجده حبه 
یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 6703 واقع در 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 537/83 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
106- راي شماره 139960302027017353 مورخ 1399/10/16 عزت سقارئیس االیتام 
فرزند حسن بشماره شناســنامه 275 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291612361 در شش 
حبه یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 6703 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 537/83 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی 

خانم زهرا لطیفى نیا فرزند حسن.
107- راي شــماره 139960302027017352 مــورخ 1399/10/16 ســمیه شــاهین 

ورنوســفادرانی فرزند رجبعلى بشــماره شناســنامه 1160 صادره از اصفهان بشــماره ملی 
1291587101 در شش حبه یکباب ســاختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
6703 واقع در 5 ثبت اصفهان به مســاحت 537/83 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمی خانم زهرا لطیفى نیا فرزند حسن.
108- راي شماره 139960302027017349 مورخ 1399/10/16 سید مرتضی مرتضوي 
خوراســگانی فرزند سید حســن بشــماره شناســنامه 714 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1291559221 در نه حبه یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 6703 
واقع در 5 ثبت اصفهان به مساحت 537/83 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمی خانم زهرا لطیفى نیا فرزند حسن.
109- راي شــماره 139960302027017348 مورخ 1399/10/16 زهرا زارعی خیادانی 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 1331 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291588795 در نه حبه 
یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 6703 واقع در 5 ثبت اصفهان 
به مساحت 537/83 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی خانم زهرا 

لطیفى نیا فرزند حسن.
110- راي شماره 139960302027017580 مورخ 1399/10/21 امیر حسین ثاراهللا فرزند 
احمد رضا بشماره شناسنامه 2219 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287363539 در سه دانگ 
یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 

به مساحت 285/82 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
111- راي شماره 139960302027017572 مورخ 1399/10/21 محمد رامین ثاراهللا فرزند 
احمد رضا بشماره شناسنامه 8575 صادره از اصفهان بشماره ملی 1292016817 در سه دانگ 
یکباب ساختمان احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در - ثبت اصفهان به 

مساحت 285/82 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
112- راي شماره 139960302027015772 مورخ 1399/08/29 فاطمه صادقی حداد فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 50 صادره از اردستان بشماره ملی 1189583461 در سه دانگ یکباب 
خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 279 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 115/25 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
113- راي شماره 139960302027015771 مورخ 1399/08/29 ابوالفضل صادقى فرزند 
رحیم بشماره شناسنامه 30 صادره از اردستان بشماره ملی 1189583267 در سه دانگ یکباب 
خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 279 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 115/25 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
114- راي شماره 139960302027017151 مورخ 1399/10/13 زینت فروغى ابرى فرزند 
مصطفى بشماره شناســنامه 27 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291250115 در ششدانگ 
یکباب ساختمان احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 13174 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 26/12 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمی 

خدیجه سلطان فروغى ابرى .
115- راي شــماره 139960302027016290 مورخ 1399/09/27 منصور قیصري حسن 
آبادي فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه 2141 صادره از جرقویه بشماره ملی 5649413282 
در سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 237 فرعی از اصلی 
15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 240/07 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
116- راي شــماره 139960302027016291 مورخ 1399/09/27 فاطمه قیصرى فرزند 
غالمحسین بشماره شناسنامه 38234 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282314793 در سه 
دانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 237 فرعی از اصلی 15201 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 240/07 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
117- راي شــماره 139960302027015870 مورخ 1399/09/08 محبوبه سازشی ابري 
فرزند اکبر بشماره شناسنامه 223 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291484736 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 10281 واقع در - ثبت اصفهان به 

مساحت 222/51 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
118- راي شماره 139960302027015939 مورخ 1399/09/17 رسول باقرى فرزند عباس 
بشماره شناسنامه 408 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1291410449 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 7897 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
مساحت 192/80 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی آقاى محمد 

جعفر باقرى پزوه .
119- راي شماره 139960302027016048 مورخ 1399/09/19 مهناز ایزدى فرزند اکبر 
بشماره شناسنامه 10 صادره از شهرضا بشماره ملی 1199547034 در ششدانگ یکباب خانه 
احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 748 فرعی از اصلی 15234 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 235/37 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
120- راي شــماره 139860302027008906 مــورخ 1398/08/13 رضا شــمس فرزند 
رحبعلی  بشماره شناســنامه 5 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1291662464 در ششدانگ 
یکباب مرغدارى احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پــالك 32 واقع در بخش 18 ثبت 
اصفهان به مساحت 2012/5 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی 

رجبعلى شمس آمرزید آبادى.
121- راي شماره 139960302027019882 مورخ 1399/12/02 رسول فروغی ابري فرزند 
قدیرعلى بشماره شناســنامه 12 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291346368 در ششدانگ 
یکباب کارخانه تولید بتن آماده و شن ماســه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 22 
فرعی از اصلی 27 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 91928 مترمربع. خریداري مع 
الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی مشاعى رسول فروغى و آقایان رمضان و حسن  و اکبر 

و اسداله آقاجان فرزندان غالمحسین.
122- راي شــماره 139960302027017646 مورخ 1399/10/21 احمد عطار پور فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 825 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286483646 در چهار دانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به 

مساحت 169/23 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
123- راي شماره 139960302027017644 مورخ 1399/10/21 شهین ذاکري زاده  فرزند 
عباسقلی بشماره شناسنامه 58316 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281681431 در دو دانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به 

مساحت 169/23 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
124- راي شــماره 139960302027015879 مورخ 1399/09/12 پروین فالحتی پائین 
دروازه فرزند شکراله بشماره شناسنامه 183 صادره از اصفهان بشماره ملی 1110109873 در 
346/35 سهم مشاع از 4903 سهم ششدانگ یکباب ساختمان مخروبه احداثی بر روي قسمتی 
از قطعه زمین پالك 498 فرعی از اصلی 19 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 4903 

مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی شکراله فالحتى پایین دروازه.
125- راي شماره 139960302027015880 مورخ 1399/09/12 ناهید فالحتی پایین دروازه 
فرزند شکراله بشماره شناســنامه 59008 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281689599 در 
346/35 سهم مشاع از 4903 سهم ششدانگ یکباب ساختمان مخروبه احداثی بر روي قسمتی 
از قطعه زمین پالك 498 فرعی از اصلی 19 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 4903 

مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی شکراله فالحتى پایین دروازه.
126- راي شــماره 139960302027016930 مورخ 1399/10/07 رمضان زارعی شمس 
آبادي فرزند حسن بشــماره شناسنامه 9 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1291306110 در 
ششدانگ یکباب گاودارى احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 4 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 1502 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
127- راي شــماره 139960302027016608 مــورخ 1399/10/01 مهدیه براتی فرزند 
1271609134 بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشماره ملی 1271609134 در دو دانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 237 فرعی از اصلی 15201 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 102 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی مصطفى مسائلى فرزند حسین .
128- راي شــماره 139960302027016606 مورخ 1399/10/01 پروین جعفرى فرزند 
عبدالرسول بشماره شناسنامه 277 صادره از شهرضا بشماره ملی 1198499524 در دو دانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 237 فرعی از اصلی 15201 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 102 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی مصطفى مسائلى فرزند حسین .
129- راي شماره 139960302027016610 مورخ 1399/10/01 مبینا براتى فرزند محسن 
بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشــماره ملی 1273429583 در دو دانگ یکباب خانه 
احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 237 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 102 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی 

مصطفى مسائلى فرزند حسین .
130- راي شــماره 139960302027016005 مورخ 1399/09/18 ماه سلطان اسماعیلی 
دهاقانی فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه 207 صادره از دهاقان بشماره ملی 5129623797 
در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 11516 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 294/04 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی خانم زهرا بهزاد فرزند شکراله .
131- راي شــماره 139960302027016542 مورخ 1399/09/30 على نیکبخت فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 57 صادره از جرقویه بشماره ملی 5649659702 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 

200/58 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
132- راي شماره 139960302027016535 مورخ 1399/09/30 نرگس تکى فرزند مرتضى 
بشماره شناسنامه 50371 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282425048 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 9595 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 103/67 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
133- راي شماره 139960302027016240 مورخ 1399/09/24 نیما حکیم الهی  فرزند 
على بشماره شناسنامه 2702 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1292920645 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1152 فرعی از اصلی 10354 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 183/15 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
134- راي شــماره 139960302027016513 مورخ 1399/09/30 صدیقه رحمتى اندانى 
فرزند رمضانعلى بشماره شناسنامه 72 صادره از خمینى شهر بشماره ملی 1141594021 در 
سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 فرعی از اصلی 6650 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 258/39 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
135- راي شماره 139960302027016514 مورخ 1399/09/30 اکبر افالکى خوراسگانى 
فرزند عباسعلى بشماره شناسنامه 7745 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283779242 در سه 
دانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 فرعی از اصلی 6650 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 258/39 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
136- راي شــماره 139960302027016861 مورخ 1399/10/06 علیرضا ساسانی فرزند 
یداله بشماره شناسنامه 1769 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1286696496 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 305 فرعی از اصلی 15190 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 218/21 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمی 139960302027016861.
137- راي شماره 139960302027016546 مورخ 1399/09/30 محسن اسماعیلی نیسیانی 
فرزند علیرضا بشماره شناسنامه 13889 صادره از اصفهان بشماره ملی 1292531258 در دو 
دانگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 39 واقع در بخش 18 ثبت 
اصفهان به مساحت 130/96 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی 

آقاى حسین لودرى ارزنانى فرزند رضا که طبق سوابق به مظاهرى زاده تغییر نام یافته .
138- راي شــماره 139960302027016547 مورخ 1399/09/30 محمد امیرى پیکانى 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 4601 صادره از اصفهان بشماره ملی 1292438762 در دو دانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 39 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به 
مساحت 130/96 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی آقاى حسین 

لودرى ارزنانى فرزند رضا که طبق سوابق به مظاهرى زاده تغییر نام یافته .
139- راي شماره 139960302027016552 مورخ 1399/09/30 مجید اسماعیلى فرزند 
اصغر بشماره شناسنامه 2199 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1293244635 در دو دانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 39 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به 
مساحت 130/96 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی آقاى حسین 

لودرى ارزنانى فرزند رضا که طبق سوابق به مظاهرى زاده تغییر نام یافته .
140- راي شماره 139960302027014661 مورخ 1399/08/05 فاطمه ولیخانی قصرچمی 
فرزند علی کرم بشماره شناســنامه 2664 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288233973 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 345 فرعی از اصلی 7725 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 344/20 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
141- راي شــماره 139960302027015032 مــورخ 1399/08/14 آمنــه اکبرى جبلى 
فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه 1570 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287357067 در 
ششدانگ یکباب انبار  احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 23 واقع در بخش 18 ثبت 
اصفهان به مساحت 5967 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی سید 

عباس سجادى.
142- راي شــماره 139960302027016967 مورخ 1399/10/07 حسین عبائیان فرزند 
رسول بشماره شناسنامه 71684 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281816035 در ششدانگ 
یکباب قطعه زمین مزروعى محصور با کاربرى کشاورزى احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین 
پالك 3و2و1 فرعی از اصلی 11519 واقع در 5 ثبت اصفهان به مساحت 3760/68 مترمربع. 

خریداري طی سند رسمی.
143- راي شماره 139960302027016052 مورخ 1399/09/19 احسان زارعى کردآبادى 
فرزند عزیزاله بشماره شناسنامه 2624 صادره از اصفهان بشماره ملی 1293391441 در سه 
دانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 194 فرعی از اصلی 10353 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 138 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
144- راي شماره 139960302027016051 مورخ 1399/09/19 محسن زارعى کردآبادى 
فرزند عزیزاله بشماره شناسنامه 2508 صادره از اصفهان بشماره ملی 1289709467 در سه 
دانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 194 فرعی از اصلی 10353 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 138 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
145- راي اصالحى  شــماره 139960302027015877 مورخ 1399/09/12 زینب براتى 
ارداجى فرزند قربانعلی بشماره شناسنامه 3408 صادره از اصفهان بشماره ملی 1293399280 
در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 فرعی از اصلی 8929 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 150 مترمربع. خریداري طی سند رسمی صحیح 
مى باشد که در راى شماره مورخ 139960302027008962 مورخ 1399/04/31 به اشتباه 

ثبت شده بود
146- راي اصالحى  شماره 139960302027015850 مورخ 1399/09/05 رضا کاشانی 
فرزند حبیب اله بشماره شناسنامه 3152 صادره از خمینى شهر  بشماره ملی 1140555111 
در ســه دانگ یکباب باغ ویال  احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پــالك 46 واقع در 
بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 2765/09 مترمربع. خریداري طی سند رسمی. صحیح 
مى باشد که در راى شــماره 139960302027006050 مورخ 1399/04/12 به اشتباه ثبت 

شده بود.
147- راي اصالحى شــماره 139960302027015851 مورخ 1399/09/05 اکبر کاشانی 
فرزند حبیب اله بشماره شناسنامه 3805 صادره از برخوار بشماره ملی 5110153914 در سه 
دانگ یکباب باغ ویال  احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 46 واقع در بخش 18 ثبت 
اصفهان به مساحت 2765/09 مترمربع. خریداري طی سند رسمی صحیح مى باشد که در راى 

شماره 139960302027006051 مورخ 1399/04/12 به اشتباه ثبت شده بود.
148- راي اصالحــى شــماره 139960302027017798 مــورخ 1399/10/23 ســید 
محمد مرتضوي نصیري فرزند ســید احمد بشماره شناســنامه 7 صادره از نائین بشماره ملی 
1249628342 در ششــدانگ ورثه اى یکباب کارگاه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین 
پالك 15234 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 219/30 مترمربع. خریداري مع 
الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی رمضانعلى میزبانى فرزند رضا که خانم فرزانه مرتضوى 
فرزند سیدمحمد به ش ش 280 وشماره ملى 1291530691 طبق قاون ارث نیز احدى از ورثه 
مى باشند. صحیح مى باشد که در راى شماره 139960302027013737 مورخ 1399/07/09 

قید نشده بود.

149- راي  اصالحى شــماره 139960302027017799 مورخ 1399/10/23 سید محمد 
مرتضوي نصیري فرزند محمد بشــماره شناســنامه 2315 صادره از اصفهان بشــماره ملی 
1249628342 در ششــدانگ ورثه اى یکباب کارگاه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین 
پالك 15234 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 112/05 مترمربع. خریداري مع 
الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی رمضانعلى میزبانى فرزند رضا. که خانم فرزانه مرتضوى 
فرزند سیدمحمد به ش ش 280 وشماره ملى 1291530691 طبق قاون ارث نیز احدى از ورثه 
مى باشند که در راى شماره 139960302027013786 مورخ 1399/07/12 به اقید نشده بود

149- راي اصالحى شماره 139960302027019198 مورخ 1399/11/20 سمیه حسینی 
پنارتی فرزند قاسمعلی بشماره شناسنامه 263 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283665638 
در سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 11516 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 291/95 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 
رسمی امیرقلى بهزاد صحیح مى باشــد که در راى شماره 139960302027008885 مورخ 

1399/04/29 به اشتباه ثبت شده بود.
150- راي اصالحى شماره 139960302027019096 مورخ 1399/11/16 رضاقلی غالمی 
عباس آباد فرزند حسن بشماره شناســنامه 4 صادره از نائین بشماره ملی 1249585848 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 80 فرعی از اصلی 7725 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 140/04 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 
عادي از مالک رســمی ربابه طغیانى پزوه فرزند غالمعلى صحیح مى باشد که در راى شماره 

139860302027007900 مورخ 1398/07/14 به اشتباه ثبت شده بود
151- راي اصالحى  شــماره 139960302027020095 مورخ 1399/12/05 عباس انوشا 
بروجنی فرزند منصور بشماره شناسنامه 2033 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288368283 
در سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت 
اصفهان به مساحت 135/80 مترمربع. خریداري طی سند رسمی صحیح مى باشد که در راى 

شماره 139960302027014690 مورخ 1399/08/07 به اشتباه ثبت شده بود.
152-راي شــماره 139960302027018752 مورخ 1399/11/12 سیروس امینى فرزند 
عنایت اله بشماره شناسنامه 1 صادره از فارسان بشــماره ملی 4679605731  در ششدانگ 
یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 
به مســاحت 240/90 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی مشاعى 
مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/12/12 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/12/27 م الف: 

1102260  مهدى شبان- رییس ثبت شرق اصفهان/12/126
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
شــماره  راى  بــر  برا  1399 /12 /06  -139960302016000999 شــماره: 
139960302016000986 مورخ 99/11/27 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى  و ساختمانهاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک تیران 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى اسماعیل دادخواه تهرانى فرزند محمدعلى بشماره 
شناسنامه 5415 صادره از تیران به شماره ملى 5499024405 در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک قطعه باغ به مساحت ششدانگ 3788 مترمربع پالك 1493 فرعى از 1 اصلى واقع در تیران 
بخش 12 ثبت اصفهان خریدارى از مالکین رسمى با واســطه آقایان آقارضا رفیعى، مرتضى 
رفیعى و میرزا جمال رفیعى 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: 99/12/12 تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 99/12/27 م الف: 1102347 سید محمدحسن مصطفوى- رئیس ثبت اسناد 

و امالك تیران/12/128
مفاد آرا

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 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 139960302035000301– 1399/12/10 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى 
حیدر اسدى جزى فرزند عباس بشماره شناسنامه 23  صادره از گزوبرخوار نسبت به چهار دانگ 
و نیم مشاع از ششدانگ یک باب کوره آجرپزى ششدانگ  به مساحت 27937/82 متر مربع 
پالك و 1789 و 1824 و 1790 فرعى از409 اصلى واقع در بخش 16 اصفهان خریدارى شده 
مع الواسطه از مالک رسمى و هم بصورت سند اولیه بنام متقاضى به آدرس گرگب جاده کوره ها 
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 انتشار 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 است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد . م الف: 1102623 تاریخ انتشــار نوبت اول: 99/12/12 و تاریخ انتشار نوبت دوم: 

99/12/26 عباسعلى عمرانى رییس ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/12/133  
مفاد آرا

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 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 139960302035000205– 1399/10/15 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى 
رسول اسدى جزى فرزند حیدر بشماره شناســنامه 328  صادره از گزوبرخوار نسبت به یک 
دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک باب کوره آجرپزى ششدانگ  به مساحت 27937/82 متر 
مربع پالك و 1789 و 1824 و 1790 فرعى از409 اصلى واقع در بخش 16 اصفهان خریدارى 
شده مع الواسطه از مالک رسمى و هم بصورت سند اولیه بنام متقاضى به آدرس گرگب جاده 
کوره ها 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 انتشار 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 است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد . م الف: 1103034 تاریخ انتشار نوبت اول : 99/12/12 و تاریخ انتشار 

نوبت دوم: 99/12/26  عباسعلى عمرانى رییس ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/12/135 
مفاد آرا

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 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 139660302035000139 – 1399/8/14 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى 
حسن ابدالى حاجى ابادى فرزند محمد بشماره شناسنامه 14 صادره از برخوار در ششدانگ یک 
باب ساختمان نیمه سازه  به مساحت 140/60 متر مربع پالك 301 اصلى واقع در بخش 16 
خریدارى شده مع الواسطه از مالک رسمى اقاى عباس ابدالى حاجى آبادى به آدرس شاهین 
شهر حاجى آباد خیابان شاهد نبش خیابان والیت 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 انتشار اولین آگهى به مدت دوماه 
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض ، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . م الف: 1103076  
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/12/12  و تاریخ انتشــار نوبت دوم: 99/12/26 عباسعلى عمرانى 
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در مراسمى با حضور مدیران عامل ادوارى شرکت آبفا صورت گرفت

رونمایى از کتاب «تاریخ آب و فاضالب اصفهان»

 با حضور جمعــى از مدیران عامل ادوارى شــرکت آبفا، کتاب «تاریــخ آب و فاضالب 
اصفهان» رونمایى شد.

مدیرعامل شرکت آّبفا استان اصفهان در این مراسم گفت: این کتاب با هدف مستند سازى 
تالش هایى که در  دهه چهل تا کنون  در راستاى ارائه  خدمات زیر بنایى همچون تامین 
آب شرب سالم و بهداشتى و جمع آورى، دفع و تصفیه فاضالب به مردم اصفهان صورت 

گرفته، منتشر شده است.
هاشــم امینى با بیان اینکه بنیانگذار صنعت آبفا در کشور، اصفهان مى باشد عنوان کرد: 
صنعت آبفا در اصفهان پایه گذارى شد و دیگر استانهاى کشور با الگو بردارى از اصفهان، 

چگونگى  ارائه خدمات آبفا را در دستور کار قرار دادند.
وى ادامه داد: صنعت آبفا اصفهان همچنان در ارائه خدمات به مردم در کشــور  پیشــرو 
محسوب مى شــود چرا که کارکنان فعلى این صنعت میراث دار خوبى از لحاظ خدمات 

رسانى بى وقفه به مردم مى باشند.

مدیرعامل شــرکت آبفا اســتان اصفهان با بیان اینکه در 11 ســال گذشــته به رغم 
محدودیت هاى منابع آب، آب شرب پایدار مردم تامین گردید، تصریح کرد: عالوه بر اینکه 
با استفاده از تکنولوژى نوین آب شرب مردم در سطح استان به صورت پایدار تامین گردید، 
خدمات رسانى در قالب  جمع آورى، انتقال، دفع فاضالب به صورت بهداشتى با سرعت 
قابل توجهى در دستور کار قرار گرفت، به گونه اى که تقریبا در هر سال یک تصفیه خانه 

در سطح استان در مدار بهره بردارى قرار گرفته است. 
امینى به سرمایه گذارى بخش خصوصى در پروژه هاى آبفا اشاره کرد و اظهار داشت: از 
ســال 92 تاکنون بیش از 3 هزار میلیارد تومان به  روشهاى  مختلف از جمله بیع متقابل، 

فاینانس و تبصره 3 سرمایه گذارى شده است.  
وى بهره مندى آبفا از  تکنولوژى در ارائه خدمات مستمر به مردم را موثر  برشمرد و بیان 
داشت: تودشک اولین شهر هوشمند از لحاظ تامین و توزیع آب شرب مى باشد و این امر در 

دیگر شهرها همانند خوانسار و بادرود عملیاتى شده است.

وى افزود : 23 خدمت آبفا به صورت الکترونیک و غیر حضورى ارائه مى شود که این امر 
بیانگر بهره مندى مطلوب آبفا اصفهان از دانش روز مى باشد.

امینى  گفت: شرکت آب و فاضالب استان اصفهان نخستین شرکت آبفاى کشور به شمار 
مى رود که تاکنون با نصب یک میلیون و 400 هزار انشعاب آب در 98 شهر و حدود 1000 
روستاى استان و نیز نصب 670 هزار انشعاب فاضالب در 35 شهر و پنج روستاى استان 
اصفهان، جمعیتى بالغ بر 4 میلیون و 800 هزار نفر را در بخش آب و نزدیک به 3 میلیون و 

120 هزار نفر را در بخش فاضالب تحت پوشش خود قرار داده است.
مدیر عامل شرکت آبفا استان اصفهان با بیان اینکه این کتاب در 604 صفحه، قطع وزیرى 
و در قالب شش فصل و دو ضمیمه منتشر شده اظهار داشــت: «اصفهان در دهه 1340 
شمسى»، « اصفهان پیش از تشکیل سازمان آب و فاضالب»، «تاسیس سازمان آب و 
فاضالب اصفهان»، «گسترش کار سازمان آبفا به شهرهاى اطراف» و «تشکیل شرکت 
آب و فاضالب استان اصفهان» عناوین پنج فصل نخست این کتاب را تشکیل مى دهند. 

فصل ششم این کتاب که «تاریخ شــفاهى» نام دارد حاوى 20 مصاحبه با افراد مطلع و 
تاثیرگذار در طول تاریخ فعالیت شرکت آب و فاضالب استان اصفهان است که مطالعه آن 

براى مخاطب لذت بخش است.
مدیرعامل شــرکت آبفا استان اصفهان گفت:ضمیمه نخســت این کتاب به «خاطرات 
مهندس امیر سعید  موسوى حجازى» بنیانگذار سازمان آب و فاضالب اصفهان در سال 
1345 اختصاص دارد که نگاهى ژرف و موشکافانه به معضل تامین آب شرب و همچنین 
جمع آورى، دفع و تصفیه فاضالب در کهن شهر اصفهان انداخته است. ضمیمه  دوم این 
کتاب نیز شامل 13 سند و 74 قطعه عکس است که تعداد زیادى از آن ها براى نخستین 
بار منتشر مى شود. اضافه مى شــود «دکتر عبدالمهدى رجایى» مورخ و از پژوهشگران 
دانشگاه اصفهان و «مهرداد خورســندى» سرپرست گنجینه و مرکز اسناد شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان، کار نگارش کتاب «تاریخ آب و فاضالب اصفهان» را  در مدتى 

بیش از یک سال به انجام رسانده اند.

آگهى مناقصه نوبت دوم
 شهردارى چرمهین بر اساس مصوبه شماره 5/294/ش شــوراى محترم اسالمى شهر و به 
موجب ماده 4 آیین نامه مالى شــهردارى ها در نظر دارد عملیات لکه گیرى، ترمیم ترانشه و 
آسفالت معابر را بر اساس نقشه و مشخصات فنى به پیمانکاران واجد شرایط داراى رتبه بندى 
5 در رشته راه و باند طبق برآورد قیمت، برابر فهرست بهاى راه و باند سال 1399 با مبلغ پایه 
6/000/000/000 ریال از محل اعتبارات شــهردارى واگذار نماید، لذا متقاضیان مى توانند از 
تاریخ انتشار این آگهى تا پایان وقت ادارى روز یک شنبه مورخ 1399/12/24 به واحد درآمد 
شهردارى مراجعه و اسناد شرکت در مزایده را دریافت و قیمت پیشنهادى خود را تا پایان وقت 
ادارى روز دوشنبه مورخ 1399/12/25 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 52552444- 031 تماس حاصل فرمایند.

چاپ اول

م.الف:1103360 ثابت راسخ- شهردار چرمهین

اطالعیه
قابل توجه کلیه مجاورین اراضى حاشیه مسیل هاى هریزه کوهپایه، محمدآباد، نیک آباد و نصرآباد 
جرقویه (شهرستان اصفهان)، نجف آباد، مسیل حبیب آباد (برخوار) و سرشک و بیداخود نطنز

به استناد تبصره یک ماده دوم قانون توزیع عادالنه آب و به استناد ماده سه آیین نامه مربوط به 
حریم و بستر رودخانه ها، انهار، مسیل ها و... به اطالع مى رساند، میزان بستر و حریم مسیل هاى
 اشاره شده تعیین گردیده است، لذا الزم است جهت کسب اطالعات از محدوده بستر و حریم 
تعیین شده و رعایت آن به شــرکت آب منطقه اى (اداره منابع آب شهرستان هاى اصفهان، 
نجف آباد، شاهین شهر و میمه و نطنز) مراجعه نموده و در صورت اعتراض ظرف حداکثر مدت 

یک ماه از تاریخ این اطالعیه، اعتراض خود را جهت رسیدگى تسلیم و رسید دریافت نمایند.
بدیهى است پس از پایان مهلت اعالم شده، رسیدگى به اعتراض هاى واصله مقدور نبوده و نظر 

شرکت آب منطقه اى که در حکم نظر وزارت نیرو محسوب مى گردد، قطعى است.

م.الف:1103406روابط عمومى شرکت آب منطقه اى اصفهان


