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کاپیتان کشتى کانتینرى ایران-شــهرکرد کشتیرانى 
جمهورى اسالمى ایران جزئیات جدید از حمله تروریستى 

به این شناور تجارى را تشریح کرد.
کاپیتان کشــتى کانتینربر شــهرکرد اظهــار کرد: روز 
چهارشنبه 20 اسفندماه ســال جارى ساعت 6 به وقت 
محلى در آب هاى بین المللى دریاى مدیترانه در حدود 
75 مایلى از سواحل رژیم صهیونیستى در حال حرکت 
بودیم که حادثه اصابت شــىء انفجارى به کشتى روى 
داد. رخداد انفجار با صدا هاى مهیبى که از روى عرشــه 
در محل کانتینر هاى جلو و به فاصله چند ثانیه شــنیده 
شد به وقوع پیوست و متعاقب آن، آتش در کانتینر هاى 

منفجر شده شعله ور شد. وى تصریح کرد: طبق گزارش 
افسر اول کشتى، در فاصله حدود نیم ساعت قبل از حادثه 
 (GPS) به مدت 15 دقیقه دستگاه موقعیت یاب کشتى
از کار افتاده، ولى در زمــان حادثه همه چیز طبیعى بوده 
است. وى ادامه داد: بالفاصله پس از وقوع حادثه آتش 
به طور کامل مهار شد و سریعًا به سمت لنگرگاه بانیاس 
در کشور سوریه تغییر مسیر دادیم. وى افزود: بر اساس 
اعالم تیم هاى فنى مسئول تعمیرات بخش هاى آسیب 
دیده، عملیات بازسازى و ایمن سازى کشتى حدود 14 
روز زمان خواهد برد و پس از آن بر اساس برنامه قبلى به 

سمت بندر والنسیا در کشور اسپانیا حرکت خواهیم کرد.

مدیرکل روابط عمومى سازمان نظام پزشکى نسبت به 
افزایش آمار کرونا بعد از ایام نوروز هشدار داد. 

حسین کرمانپور بیان کرد: متأسفانه آمار کرونا در برخى 
بیمارستان ها در حال افزایش است و در بعضى دیگر ثابت 
باقى مانده است که این امر نشان مى دهد شرایط کنترلى 

کامل نیست.
این پزشک گفت: آثارســوء عدم رعایت پروتکل ها هم 
اکنون آشکار نمى شود و احتماًال بعد از ایام نوروز و حدود 
پانزدهم فروردین شاهد افزایش آمارهستیم و به همین 
دلیل مردم و مغازه داران باید خودشان به خودشان رحم 

کنند.

وى توضیح داد: در طول ســال بار ها شاهد این موضوع 
بوده ایم وقتى براى مدت طوالنى در یک محیط کوچک 
زیر یک سقف با افراد بســیارى در ارتباط هستیم، 28 تا 
30 روز بعد با عوارض سوء آن مواجه مى شویم. کرمانپور 
عنوان کرد: اینکه 10 نفر همراه با فرزندانشــان در یک 
مغازه کوچک حضور دارند، حتى اگر ماسک داشته باشند 
و دو تا ماســک هم بزنند، بازهم شرایط بسیار خطرناك 

است.
وى متذکر شد: در مغازه هایى که تجمع زیاد است یا باید 
اصًال حضور نیابیم یا اگر به هر دلیلى مجبور به حضور در 

آنجا هستیم نباید بیشتر از 3 تا 4 دقیقه آنجا باشیم.

روایت کاپیتان کشتى ایرانى 
از حمله تروریستى

خودتان به خودتان 
رحم کنید

ورود به مشهد، ممنوع 
سرهنگ حســین میش مست    ایسنا|
رئیس پلیس راه خراســان رضوى در خصوص 
وضعیت ورود خودروهاى غیربومى به مشهد، 
اظهار کرد: شــهر مشــهد در رنگبندى هاى 
کرونایى جزو شهرهاى زرد قرار گرفته و سفر 
به مشــهد بالمانع اعالم شــده، اما با توجه به 
مسافرپذیر بودن مشــهد، ورود به این شهر با 
پالك هاى درون و خارج از استان اکیداً ممنوع 

است.

مبلغ جدید دیه
  ایسنا| غالمحســین اســماعیلى، 
ســخنگوى قوه قضاییه در نشست خبرى در 
پاسخ به ســئوالى درباره مبلغ دیه سال 1400 
گفت: به موجب قانون در پایان هر ســال باید 
مبلغ دیه توسط قوه قضاییه تعیین و تکلیف شود. 
این موضوع در دو جلســه متوالى روز گذشته و 
دوشنبه در شوراى عالى قوه قضاییه مطرح شد. 
نهایتًا مصوبه ریاســت قوه قضاییه این شد که 
براى سال 1400 نرخ دیه قتل غیرعمد مسلمان 
480 میلیون تومان باشد و از اول فروردین سال 

1400 الزم االجراست.

امروز
ورود دومین محموله 

محموله دوم کوواکسین امروز    انتخاب |
چهارشــنبه از هند بــه مقصد تهران ارســال 
مى شود. کیانوش جهانپور، سخنگوى سازمان 
غذا و دارو در صفحه شخصى در فضاى مجازى 
نوشــت: محموله دوم کوواکسین شامل 375 
هزار دوز واکســن کرونا، چهارشنبه (امروز) از 

هند به مقصد تهران ارسال مى شود.

واردات 11 میلیون دالر 
بادام زمینى!

  میزان | بررسى آمار واردات بر اساس 
اطالعات موجود و کارشناســى نشده 9 ماهه 
سال 1399 نشان مى دهد که در این مدت بیش 
از 12 هزار و 414 ُتن بادام زمینى از کشور هاى 
مختلف جهان وارد ایران شده است. بر اساس 
واردات ایــن حجم بــادام زمینى به کشــور،

 11 میلیون و 465 هزار دالر ارز از کشور خارج 
شد بادام زمینى از کشــور هاى امارات، ترکیه، 

چین، سودان و هند وارد ایران شده است.

طالب پا به عرصه 
خبرنگارى گذاشتند

دوره  نخســتین    خبرگزارى حوزه |
آموزش خبرنگارى مقدماتى براى طالب استان 
آذربایجان شرقى به صورت مجازى برگزار شد. 
این دوره اصول و مبانى خبرنویسى(مقدماتى) 
با شرکت 45 نفر از طالب زن و مرد  برگزار شد و 
شرکت کنندگان با مفاهیم و اصول خبرنویسى 

و گزارش نویسى آشنا شدند.

مرد اول سینماى ایران 
کیست؟

روزنامــه «هفت صبح»     ایران آرت |
فعالیت هاى اخیر بازیگران مشــهور سینما را 
بررســى کرده و طبق این بررسى مدعى شده 
که جواد عزتى در حال حاضــر محبوب ترین 
بازیگر مرد ســینماى ایران است. این روزنامه 
درباره جواد عزتى نوشته است: در این سال ها 
جنگ همزمان او در دو جبهه درام و کمدى او 
را به موفقیت شــگفت انگیزى در هردو کانال 
رسانده اســت. تنوع نقش هایش او را از تکرار 
دور کــرده و در فضاى مجــازى و کانال هاى 
تلگرامى مى توانید به سادگى قوام محبوبیتش 

را حس کنید. 

لحظه دقیق تحویل سال 1400
زمان تحویــل ســال 1400 هجرى    فرادید|
شمسى مصادف است با روز شــنبه 30 اسفند 1399 
هجرى شمسى مطابق با 6 شعبان 1442 هجرى قمرى 
و 20 مارس 2021 میالدى. ساعت دقیق تحویل سال 
1400 هم ساعت 13 و 7 دقیقه و 28 ثانیه است. سال 

1400 سال گاو است.

احتمال بروز اختالل  
با آغاز سال 1400

مرکز مدیریت راهبردى افتا هشدار    عصر ایران |
داد: با آغاز سال 1400 در سامانه هایى که فیلد سال در 
آنها به صورت دو رقمى نگهدارى مى شود، احتمال بروز 
اختالل وجود دارد. این نوع نگرانى قبًال در ورود به سال 
2000 میالدى، نیز مطرح شــده بود و تجربیات بین 
المللى در این زمینه وجود دارد. مرکز مدیریت راهبردى 
افتا خواست تمامى سامانه هاى وابسته به تاریخ شمسى 
از جمله CRM، انباردارى، فروش، حسابدارى، مدیریت 
محتوا و هر سامانه دیگرى را از نظر امکان بروز مشکل 

در تغییر تاریخ و آغاز سال جدید، بررسى شوند.

خیز انتخاباتى خوابید؟
غالمرضا تاجگردون، نماینده ادوار مجلس    بهار |
در رابطه خیز انتخاباتى محمدباقر قالیباف براى انتخابات 
1400 گفت: در ابتدا قالیباف خیزى سریع براى انتخابات 
ریاســت جمهورى برداشــت که زود خوابید. خود او و 
مشاورانش یک اشتباه، در روند ورود به انتخابات انجام 
دادند. او توقعاتى ایجاد کرد که نمى تواند به آنها عمل 

کند و رزومه اجرایى  خودش را به خطر انداخت.

نامزدها پیرتر مى شوند
نمایندگان مجلس براى تأمین نظر    انتخاب |
شوراى نگهبان موضوع سن کاندیداها را اصالح کرده 
و ایرانى االصل و تابع ایران بودن را به شروط این قانون 
براى ثبت نام کاندیداهاى انتخابات اضافه کردند. براین 
اســاس جزء 2 بند (ب) ماده (1) موضوع اصالح ماده 
(35) قانون به شــرح زیر اصالح مى شود: حداقل سن 
40 سال تمام شمســى و حداکثر سن 75 سال تمام در 

هنگام ثبت نام.

حکم طبرى تأیید شد
  تسنیم| با تصمیم گیرى قضات دیوان عالى 
کشــور رأى پرونده اکبر طبرى، معاون اجرایى سابق 
حوزه ریاست قوه قضاییه نهایى شــد. طبق این خبر، 
حکم محکومیت اکبر طبرى توســط شعبه اول دیوان 
عالى کشور تأیید شده است. محکومیت معاون اجرایى 
سابق حوزه ریاست قوه قضاییه به 58 سال و 9 ماه و 20 
روز حبس و هزار میلیارد ریال جزاى نقدى، در صورت 
قطعى شدن دادنامه، بر اساس قانون مجازات اشد 31 

سال حبس قابل اجراست.

بازداشت رئیس شورا 
سرهنگ حکمت ا... داودى    دیده بان ایران |
که سابقه معاون حمل و نقل و عملیات ترافیک پلیس 
راهنمایى و رانندگى ناجا را در کارنامه دارد بازداشت شده 
و همچنان در بازداشت به سر مى برد. سرهنگ داودى 
عضو دو دوره شوراى اسالمى شــهر قزوین بوده و در 

دوره اخیر رئیس این شورا محسوب مى شد.

کروناى فرانسوى هم رسید!
اداره کل بهداشــت و درمان فرانسه با    ایرنا |
صدور بیانیه اى اعالم کــرد نوع جهش یافته جدیدى 
از ویروس کرونا در استان برتاین فرانسه شناسایى شده 
است. در این بیانیه آمده است که تحقیقات براى ارزیابى 
میزان انتقال و شدت موارد ابتال و مرگ و میر ناشى از آن 
در حال انجام است.  مقامات بهداشتى فرانسه در استان 
برتاین مواردى شناســایى کرده اند که عالئم بالینى 
 PCR همه گیــرى کووید-19 را داشــته اما تســت

(آزمایش کرونا) آنها منفى بوده است.

خبرخوان

تقارن ها همیشه جذاب بوده اند. زمان انتشار این شماره از 
روزنامه هم مجموعه اى از تقارن هاست: آخرین شماره 
ســال و قرن. چهارهزارمین شــماره از روزنامه. نوروز، 
فرا رسیدن بهار و میالد فرخنده آقا ابا عبدا... الحسین(ع).

گفتنى در مورد هر کدام و مجموعه تمام آنها بسیار است. 
ولى شاید در این میان باید به شماره 4000 بیشتر پرداخته 
شود. براى بسیارى این عدد صرفًا همان یک عدد است. 
ولى وقتى از آن به عنوان قله اى یاد مى شــود که یک 
روزنامه در اصفهان به آن رسیده، براى اهل فن و آنان که 
دستى در آتش رسانه و مطبوعات دارند، معنا و مفهومى 

خاص پیدا مى کند.
ســال ها پیش وقتى به شماره صد رســیدیم، سر از پا 
نمى شــناختیم. صدگان روزنامه براى مــان تا یکى دو 
سال جذاب بود. شماره 300 کم نمک شد و شماره 400 
عادى بود. ولى شماره هزار به قدرى مهم بود که براى آن 
ویژه نامه منتشر کنیم و استاندار اصفهان تبریک بگوید. 

انصافًا تبریک هم داشت. یک مجموعه جوان و جویاى 
نام به جایى رسیده بودند که هزار شماره از یک روزنامه 
را بدون وقفه به مخاطب رسانده بودند. بعد از آن بود که 
هزارگان نشریه جذاب شد. اگر چه در هزاره هاى دوم و 
سوم کم رنگ و بو از کنار آن گذشتیم ولى شماره 4000 
به جهت همان تقارن ویژه اش با نــوروز و بهار و پایان 
قرن جارى، رنگ و بویى منحصر به فرد پیدا کرده است.

اگر چه امروز هم براى آن هیــچ نکردیم و اوج هنرمان 
به طراحى خــاص صفحه اول خالصه شــد، ولى تمام 
تقارن ها را به فال نیک گرفته و بدون آنکه به رنج هایى 
که تحمل کرده ایم یا سختى هایى که در پیش داریم، فکر 
کنیم، در آرزوى فرا رسیدن روزهایى هستیم که با توسعه 
کمى و کیفى روزنامه در جمیع جهات، اطالع رسانى را به 

عالى ترین سطح ممکن برسانیم.

قرن جارى آخریــن روزهاى خود را ســپرى مى کند و 
انتشار 4000 شــماره روزنامه طى آن، شاید اندوخته و 
یادگار مناسبى باشد براى اداى دین به تاریخ مطبوعات 
این دیار کهن. هم اکنون نیز در حالى گام به نخســتین 
روزهاى سال جدید مى گذاریم که سرشار از ایده و آرمان و 

امیدهایى هستیم که سعى در تحقق زودهنگام آن داریم. 
قاعدتاً باید چنان کنیم که در چشم آنان که در قرن بعدى، 
آرشــیو مطبوعات اصفهان را ورق مى زنند، ســربلند و 

پر افتخار قلمداد شویم.
براى آینده و ســال جدید، هــزاران آرزو در دل داریم و 

مى دانیم که راه سخت و رنج و مشکالت بسیار است ولى 
همزمانى آغاز سریال هزاره جدید روزنامه با بهار و نوروز 
و به خصوص اعیاد عزیز شــعبانیه قوت قلبى است که 
پر نشــاط و امیدوار به قلب قرن جدید بزنیم و آن گونه 

باشیم که باید و شاید، ان شاءا...

4000 و هزاران آرزو !
ایرج ناظمى

مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران، تعطیالت رسمى سال 
1400 شمسى و رویدادى آن را منتشر کرد.

فروردین 
از یک فروردیــن تا چهارم فروردین در تقویم شمســى 
آغاز نوروز نامگذارى شده اســت. در تقویم سال 1400 
روز دوشــنبه، 9 فروردین مصادف با 15 شعبان 1442، 
والدت حضرت قائم عجل  ا... تعالى فرجه الشریف است. 
پنج شــنبه 12 فروردین، روز جمهورى اسالمى ایران و 

جمعه 13 فروردین روز طبیعت نامگذارى شده است.
اردیبهشت 

سه شنبه 14 اردیبهشــت 1400 مصادف با 21 رمضان 
1442 شهادت حضرت على علیه السالم بوده و پنج شنبه، 
23 اردیبهشت مصادف با اول شوال 1442 عید سعید فطر 
است. همچنین جمعه 24 اردیبهشت مصادف با 2 شوال 

1442 به مناسبت عید سعید فطر تعطیل رسمى است.
خرداد 

جمعه 14 خرداد رحلت حضرت امــام خمینى رحمت ا... 
علیه، رهبر کبیر انقالب و بنیانگذار جمهورى اســالمى 
ایران و انتخاب حضــرت آیت ا... خامنــه اى به رهبرى 
نامگذارى شده است و روز شــنبه 15 خرداد به یاد قیام 
خونین 15 خرداد نام گرفته اســت. یک شنبه 16 خرداد 
1400 مصادف با 25 شوال 1442 شهادت حضرت امام 

جعفر صادق علیه السالم است.
تیر 

چهارشنبه 30 تیر مصادف با 10 ذى الحجه 1442 عید 
سعید قربان است.

مرداد 
پنج شنبه، 7 مرداد 18 ذى الحجه 1442 مصادف با عید 
سعید غدیر خم، چهارشنبه 27 مرداد مصادف با 9 محرم 
1443 تاسوعاى حسینى و پنج شنبه 28 مرداد مصادف با 

10 محرم 1443 عاشوراى حسینى است.
شهریور 

در این ماه تعطیالت رسمى وجود ندارد.
مهر 

دوشنبه 5 مهر مصادف با 20 صفر 1443 اربعین حسینى 
نامگذارى شده است. سه شنبه 13 مهر مصادف با 28 صفر 
1443 در تقویم 1400 رحلت حضرت رسول اکرم صلى 
ا... علیه و آله و شهادت حضرت امام حسن مجتبى علیه 
السالم بوده و پنج شنبه 15 مهر مصادف با آخرین روز صفر 
1443 شهادت حضرت امام رضا علیه السالم نامگذارى 
شده است، همچنین جمعه 23 مهر مصادف با 8 ربیع االول 
1443 شهادت حضرت امام حســن عسکرى(ع) و آغاز 
امامت حضرت ولى عصر عجل ا... تعالى فرجه خواهد بود.

آبان 
یک شنبه 2 آبان مصادف با 17 ربیع االول 1443 والدت 
حضرت رسول اکرم صلى ا... علیه و آله (53 سال قبل از 
هجرت) و روز اخالق و مهرورزى و والدت حضرت امام 

جعفر صادق علیه السالم مؤسسه مذهب جعفرى است.
آذر 

در این ماه تعطیالت رسمى وجود ندارد.
دى 

پنج شــنبه 16 دى مصادف با 30 جمادى الثانیه 1443 
شهادت حضرت فاطمه زهرا سالم ا... علیهاست.

بهمن 
جمعه 22 بهمن روز پیروزى انقالب اســالمى ایران و 
سقوط نظام شاهنشاهى و سه شنبه، 26 بهمن مصادف 
با 13 رجب 1443 والدت حضرت امام على علیه السالم 

است.
اسفند  

سه شنبه 10 اســفند مصادف با 27 رجب 1443 مبعث 
حضرت رسول اکرم صلى ا... علیه و آله، جمعه 27 اسفند 
مصادف با 15 شعبان 1443 والدت حضرت قائم عجل ا... 
تعالى فرجه و یک شنبه 29 اسفند روز ملى شدن صنعت 

نفت ایران نامگذارى شده است.

تعطیالت رسمى سال 1400 در یک نگاه
دوستى مى گفت «بهار فصل رهیدن دل از زندان زمان 
است» اما دو سالى مى شود که ویروسى منحوس همه 
ایام را براى زمینیان خزان کرده و حاال دوباره در آستانه 
بهار، دل ها در بنِد زمان مانده و تن ها به اجبار اسیر مکان 
شده اند؛ با این حال، چه بخواهیم چه نخواهیم، چه منتظر 
باشیم و یا حال و حوصله عید و سال نو را نداشته باشیم، 

«نرم نرمک مى رسد اینک بهار»...
و این یعنى زمین و زمان فارغ از بالى کرونا به چرخش و 
گردش خود ادامه مى دهند، پس اى دوست! «مگر کم از 

خاکیم، نفس کشید زمین، ما چرا نفس نکشیم؟»
حالیا بیایید همزمان با خانه تکانــى هاى معمول، غبار 
غم از دل بزداییم و چون طبیعت به پیشواز نوروز برویم، 
نوروزى که نهمین روزش به نام یوسف زهرا(عج) است.

بیایید ما هم «با همین دســت تهى» همچو نسیم روز 
میالد «گل نرگس» را به رسم هر سال جشن بگیریم و در 
ششمین روز از فروردین به رسم اجدادمان «شادباشى» 
بنویسیم و یکپارچه تمنا شویم و ظهورش را فریاد زنیم. 
بگوییم اى امید دل هاى خســته، پســر طاها، زمزمه 
لب هاى همه الهى عظم البالست. طلوع کن، خورشید 
منتظــران عالم، در ایــن «طلوع فروردیــن» تا ما هم 
«معجزه باران» سخاوت و محبت بى کرانت را به تماشا 
ماء» و «زمین را عطشى وحشى  بنشینیم که «ُمنَِعِت السَّ

سوخت»...
خورشید عالم تاب! «زمهریر غریبى» جهان را فرا گرفته 
و دل ها همه پژمرده و تنها همه افسرده شده اند، انوارت 
را از ما دریغ مکن تا باز کنیم پنجره هاى دل هایمان را و 

باور کنیم بهاران را... 

«یا على گفتیم و عشق آغاز شد» کلید واژه ماست. از ابتدا 
همین بوده، هست و خواهد بود. چه خیال ها که گذر کرد 
و چه روزهایى که تلخ و شیرین سنجاق صفحات روزنامه 
کردیم. روزهاى ســختى که از پى هم گذشته اند تا عدد 
چهار هزار در آستانه سال هزار و چهارصد، توالى عددى 

باشد که به خیرش امیدوارتریم.
هزاران هزار اتفاق و رویــداد در صفحات ماندند تا تاریخ 
براى قضاوت کردن حرف هــاى زیادى براى گفتن پیدا 
کند. حرف هایى از دل مردم، چرا که همیشــه خودمان 
را صداى ایشان دانســتیم و به این هم نوایى مفتخریم. 
صدایى که بدون شــک در صفحات روزنامــه بلندتر از 

همیشه گفته شد و خواهد شد.
نصف جهان و مردمان سخت کوشش و«نصف جهاِن» ما 
با همکاران دوست داشتنى و متعهد کنار هم بودیم و هم 
مسیر با یکدیگر در کشاکش این روزها، ماندیم و نوشتیم تا 
درس آزادگى و استقامت را بیش از پیش با هم مرور کنیم. 
زاینده رود و آب دغدغه مشترکمان بود، از هواى آلوده رنج 
بردیم و از کرونا هراسیدیم و مطلب ها نوشتیم و گالیه ها 
کردیم. از محیط زیست صفحات روزنامه سبز شدند و با 
دردهاى مردم صفحات تاب سیاهى هاى انبوه را نیاوردند.
در سالى که گذشــت، مردم دنیا به ویژه مردم سرزمینم 
ایران، روزهاى ســخت ترى را پشــت ســر گذاشتند. 
«کرونا» با تمام قوا نشان داد تا چه میزان انسان معاصر 

شکننده تر از همیشه در مسیر زندگى قرار دارد. نشان داد 
تصمیم هاى اشتباه عده اى قلیل مى تواند چه هزینه هاى 
جبران ناپذیرى را به کشور و مردم تحمیل کند و حتى به 

مرگ هزاران نفر بیانجامد.
شنبه موعودى که هنوز نرسیده است و در پس آن هزاران 
نفر به دیار باقى شــتافتند، هزاران نفــر رخت عزا به تن 
کردند، کادر درمان با چالش هاى زیادى روبه رو شــد و 
تصمیم گیرى هاى اشتباه، ســفره مردم را کوچک تر از 

قبل کرد.
سالى که عالوه بر کرونا چالش هاى اقتصادى بازار ارز 
و ســکه امان مردم را برید و پناهشــان را در پس چراغ 
قرمز ساعت 9 شــب در خانه هایشــان پنهان کردند. 
وزیر بهداشت روزى از اقتدار مى گوید و روزى التماس 
مى کند. ســتاد ســفر نوروزى برنامه مى چیند و وزیر 
خواهش مى کند. آن یکى وزیر مى گوید نمى شود مردم 
را در خانه نگه داریم و اتوبوس ها و هواپیماها جایى براى 
رزرو ندارند و آقاى رئیس جمهور مى گوید که مدیریت ما 
سرمشقى است براى آیندگان و باید در کتاب هاى درسى 

گنجانده شود.
همینقدر جذاب به 1400 مى رسیم. همینقدر امیدواریم 
به ضرب المثلى تاریخى که «نوروز به شــنبه افتاد» تا 
 سرآغازى باشد براى خیر  و برکتى براى تمام مردم جهان 
و به ویژه مردم ایران زمینم که نوروز، سال نو و چهارهزار 

روز کنار هم بودن مبارکمان باشد.

معجزه باران

چهار هزارمین شماره براى هزار و چهارصد

مرضیه غفاریان

محیا حمزه
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ممنوعیت سفر به گلپایگان
با توجه بـه اینکـه گلپایـگان در وضعیت نارنجـى قرار 
دارد مسـافرت از و بـه این شهرسـتان ممنوع اسـت. بر 
اسـاس اطالعیه شـماره 5 کمیتـه امنیتـى، اجتماعى و 
انتظامى ستاد ملى مدیریت بیمارى کرونا با توجه به اینکه 
شهرستان گلپایگان وضعیت نارنجى قرار دارد سفر از این 
شهرستان و به این شهرستان از 25 اسفند سال 99 تا 15 

فروردین 1400 ممنوع است.

استقرار مرکز زبان روسى 
تفاهم نامه همکارى بین بنیاد روسـکى میر و دانشـگاه 
اصفهان براى اسـتقرار مرکز زبان روسـى در دانشـگاه 
اصفهان امضا شـد. در این تفاهم نامه بـر تحکیم روابط 
علمى و آموزشى دانشگاه هاى دو کشور تاکید شده است. 
این تفاهم نامه بین والدیمیر کوچین مدیر اجرایى بنیاد 
روسکى میر و سید کمیل طیبى مشـاور رئیس دانشگاه 
در امـور بین الملل و مدیـر دفتر همکارى هـاى علمى و 

بین المللى دانشگاه اصفهان امضا شد. 

اصالح شبکه آب
به گزارش روابط عمومى آبفا شهرضا، عملیات اصالح و 
اتصال خط انتقال قطر 300 و 350 میلیمتر واقع درخیابان 
طالقانى به خط اصلى آبرسـانى شـهرى به اتمام رسید. 
این عملیات با هدف افزایش کمیت و کیفیت آب شرب 
و همچنین بهبود فشار شـبکه توزیع طى دو روز متوالى 
با وقوع کمترین افت و قطعى در شبکه آبرسانى به پایان 

رسید.

گازگرفتگى خانوادگى 
سخنگوى مرکز اورژانس استان اصفهان از گازگرفتگى 
دوعضو یک خانواده خبر داد. عباس عابدى اظهار داشت: 
یک مرد 72 ساله و خانم 60 ساله با گاز مونوکسید کربن 
به دلیل نشت گاز از آبگرمکن منزل مسکونى در خیابان 
آتشگاه اصفهان دچار گاز گرفتگى و به بیمارستان عیسى 

ابن مریم منتقل شدند.

99/5 درصد گاز دارند 
مدیرعامل شـرکت گاز اسـتان اصفهان از تحقق 99/5 
درصـدى گازرسـانى در اسـتان اصفهان خبر داد. سـید 
مصطفى علوى با بیان اینکه بعد از انقالب اسالمى سطح 
خدمت رسانى به مردم سرعت چشمگیرى داشته است، 
افزود: در حال حاضر صددرصد شهرها معادل 111 شهر 
در سطح استان و 1060 روستا، حتى در دور افتاده ترین 
مناطق استان از نعمت گاز طبیعى بهره مند هستند. علوى 
گفت: امسال با وجود تحریم ها و فشارهاى زیاد اقتصادى 
که وجود داشـت، با برنامه ریزى صحیـح و هدفمند در 
توسعه گازرسانى به شهرها، روستاها و صنایع موفق عمل 
کردیم و به لطف خـدا و همت کارکنان خدوم شـرکت، 
بیش از 468 کیلومتر شـبکه گذارى 12 هزار انشعاب و 
بیش از 45 هزار مشترك جدید به تعداد مشترکین استان 

اضافه شده است.

شستشوى منبع آب 
به گـزارش روابط عمومـى آبفا میمه، با توجـه به برنامه 
ادوارى شستشـو و جهت حفظ کیفیت آب شـرب، منبع 
1000 مترمکعبى زمینى شـهر میمه بـا همکارى آتش 

نشانى منطقه شستشو شد .

کشف 2000 محموله 
شیرخشک 

جانشین انتظامى استان اصفهان از کشف بیش از دوهزار 
محموله شیرخشک قاچاق در اصفهان خبر داد. سرهنگ 
محمدرضا هاشمى فر بیان داشت: در بازرسى از یک انبار 
یک محموله شیرخشـک خارجى قاچاق بـه ارزش 37 
میلیارد ریال در عملیات ماموران پلیس امنیت اقتصادى 
اصفهان کشف شـد. وى افزود: پس از کسب اطالعات 
الزم از محل مذکور بازدید شـد که 2 هزار و 163 کیسه 
25 کیلویى شیرخشـک خارجى فاقد مـدارك قانونى و 

گمرکى کشف شد.

خبر

مدیر بازرسى و نظارت اصناف استان اصفهان گفت: طرح 
تشدید نظارت و بازرسى بر صنوف این منطقه تا پایان ایام 

نوروز 1400 ادامه دارد.
جواد محمدى فشــارکى  اظهار داشــت: در شهرستان 
اصفهان 120 هــزار واحد صنفى وجــود دارد که طبق 
برنامه اى که به صورت دفترچه براى بازرسان تهیه شده 
اســت از قبل تا پایان نوروز در چهار مرحله صنوف دسته 
بندى شــده اند و طبق آن سرکشى و بازرسى ها صورت 
مى گیرد. وى افزود: طرح تشــدید و نظارت و بازرسى از 
کاالهاى ضرورى و مایحتــاج مردمى از 20 بهمن آغاز 
شده است و  آخر تعطیالت نوروز ســال آتى ادامه دارد. 

مدیر بازرسى و نظارت اصناف اســتان اصفهان گفت: 
در مجموعه مدیریت بازرســى و نظارت اصناف استان 
اصفهان فقط 87 نفر بازرس  وظیفه نظارت بر 120 هزار 

واحد صنفى را بر عهده دارند.
وى تصریح کرد: 50 هزار و 355 بازرسى از 20 بهمن ماه 
تا 22 اسفند ماه جارى داشتیم که 791 پرونده در همین 

راستا به تعزیرات حکومتى ارسال شده است.
محمدى فشــارکى گفت: تشــکیل پرونده تعزیراتى و 
احکام تعزیرات پیش گیرنده تخلفات نیست و علت آن 
هم نقص برخى قوانین وضع شــده و ضعف قانونگذار 

است.

رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى استان اصفهان از آغاز 
فعالیت پلیس دوچرخه سوار در این کالنشهر خبر داد.

سرهنگ محمدرضا محمدى در آئین آغاز فعالیت پلیس 
دوچرخه ســوار در اصفهان، اظهار کرد: امروزه دوچرخه 
یک وســیله نقلیه پاك و ایمن به شمار مى رود و قوانین 
راهنمایى و رانندگى شامل دوچرخه سواران نیز مى شود 

و باید به قوانین احترام بگذارند.
وى با اشــاره به آمار حوادث دوچرخه ســوارى در شهر 
تصریح کرد: در سال جارى شاهد وقوع چند فقره تصادف 
منجر به فوت و جرح دوچرخه سواران در اصفهان بوده ایم 
که الزم اســت این افراد هنگام دوچرخه سوارى عالوه 

بر استفاده از کاله ایمنى مخصوص به رعایت قوانین و 
مقررات راهنمایى و رانندگى توجه داشته باشند.

وى گفت: دوچرخه هاى نیروهاى پلیس در اصفهان داراى 
برچسب پلیس بوده و ظاهرى شیک و مناسب دارند؛ این 
دوچرخه ها داراى پالك بوده و اســتفاده از کاله ایمنى 
الزمه نیروهاى پلیس است و همکاران بدون کاله ایمنى 

حق استفاده از دوچرخه ها را ندارند.
رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى استان اصفهان تصریح 
کرد پلیس براى اســتفاده از دوچرخه پیشــقدم شده و 
امیدواریم مسئوالن نیز در این حوزه به میدان عمل بیایند 

و براى کاهش آلودگى هوا نقش آفرینى کنند.

آغاز فعالیت پلیس 
دوچرخه سوار در اصفهان 

نظارت بر واحدهاى صنفى 
اصفهان تا پایان نوروز 

استان اصفهان، برترین تولید کننده گل هاى شب بو است 
و هر ساله عطر این گل ها از گلخانه هاى نصف جهان مشام 
سراسر کشــور را مى نوازد. هرچند کرونا پارسال و امسال 
اجازه نداده تولیدکنندگان گل و گیاه آنطور که انتظار داشتند 

با رسیدن بهار، بهار کسب و کار را تجربه کنند. 
احمد رضا رئیــس زاده مدیر امور باغبانى ســازمان جهاد 
کشاورزى اســتان اصفهان گفت: ســطح تولید گل و گیاه 
زینتى در استان اصفهان 247 هکتار است که 54 هکتار آن 

فضاى باز و 193 هکتار گلخانه است.
او افزود: خمینى شــهر با 89 هکتار، اصفهــان 55 هکتار، 
دهاقان 25 هکتــار و فالورجان با 16 هکتــار عمده ترین 

شهرســتان هاى تولید کننده گل وگیاهان زینتى در استان 
اصفهان هستند.

مدیر امور باغبانى سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان 
افزود: یکــى از معروف ترین گل هاى تولیدى در اســتان 
شب بوى گلدانى است که استان اصفهان با میزان تولید 13 
میلیون و 500 هزار گلدان در سال رتبه اول تولید در کشور 
را دارد و خمینى شهر به عنوان قطب تولید شب بوى کشور 
به تنهایى 13 میلیون گلدان از این تعداد را تولید مى کند و 

بیشتر آن در استان هاى دیگر عرضه مى شود.
عــزت ا... کریم زاده، مســئول باغبانى جهاد کشــاورزى 
شهرستان خمینى شهر هم گفت: شب بو ها ارقام مختلفى 

دارند که به دو صورت گلدانى و خاکى در گلخانه کشــت 
مى شود و گل هاى کشت خاکى به صورت شاخه بریده است.

او افزود: به دلیل این که گل شب بو با آب، هوا و خاك منطقه 
خمینى شهر سازگار است این شهرستان رتبه اول تولید را 
در کشور دارد و مسئول باغبانى جهاد کشاورزى شهرستان 
خمینى شهر با اشاره به این که بذر این گل در کشور تولید 
نمى شود و بذر ها وارداتى است تصریح کرد: باید شرکت هاى 
تحقیقاتى به تولید بذر F1 ورود کنند. بذر هاى F1 بذر هایى 
هستند که اولین بار کاشته مى شــود و خالص سازى شده 
اند و گل هاى این بذر ها کیفیت رنگ و یا محصول بســیار 

باالیى دارد.

تولید 13 میلیون گلدان شب بو 
در خمینى شهر 

محققان دانشگاه صنعتى اصفهان موفق به طراحى 
و ســاخت روبات زیرآبى کنترل از راه دور به عنوان 
نخســتین روبات زیر آبى آب هاى عمیق(400 متر) 
کشور و بومى ســازى این فناورى شدند. این روبات 
مجهز به دو  بازو براى بازرسى و فیلمبردارى در زیر 

آب است.
رییس دانشگاه صنعتى اصفهان درباره این محصول 
فناورانه گفت: ساخت روبات زیرآبى8 ایران را در زمره 
کشورهاى برخوردار از فناورى روبات هاى زیر آبى با 
مأموریت هاى عملیات براى آب هاى عمیق قرار داد.
سید مهدى ابطحى با بیان اینکه فناورى سطح باالى 
این نوع سامانه پیش از این در اختیار برخى کشورهاى 

پیشرفته از جمله آمریکا، انگلیس و نروژ بود افزود: در 
طراحى و تولید این روبات از به روزترین فناورى ها 

استفاده شده است.
وى با اشــاره به کاربردهاى ویژه این نوع روبات در 
صنایع مختلف به ویژه نفت وگاز، مخابرات زیرآب، 
صنایع نیروگاهى مبتنى بر سدها و مخازن و شیالت 
گفت: از جمله کاربرى هــاى عملیاتى این محصول 
فناورانه در حوزه بازرسى، انجام عملیات زیر آب مانند 
نصب سکوهاى دریایى و عملیات لوله گذارى، کابل 
گذارى در بستر دریا، پیدا کردن و بازیابى اشیاى گم 
شده در آب و بازبینى سازه ســدها و مخازن بزرگ 

است.

روبات زیرآبى آب هاى عمیق در اصفهان ساخته شد

رییس اتحادیه صنف گز و شــیرینى اصفهان گفت: 
امسال با توجه به کم شــدن رونق مراسم ها، بازار 

شیرینى و گز سنتى اصفهان از رونق افتاده است.
حسن شریفى، تقاضاى شیرینى و گز در بازار را حدود 
80 درصد کمتر از سال قبل دانست و افزود: کم شدن 
برگزارى مراســم ها تقاضا هم در این صنعت را کم 

رونق کرده است.
وى گفت: در آستانه شب عید تیم بازرسى مشترك از 
اتحادیه گز وشیرینى، اتاق اصناف و اداره کل صنعت، 
معدن وتجارت استان اصفهان بر روند عرضه شیرینى 
و گز نظارت مى کنند تا محصول باکیفیت و با قیمت 

مناسب در اختیار شهروندان قرار گیرد.
رییس اتحادیه صنف گز وشــیرینى اصفهان گفت: 
درچند ماه گذشــته توزیع ِهل از مــواد اولیه تولید 
شــیرینى و گز تا 900 درصد تفاوت قیمت داشته و 

قیمت شــکر هم در مقایســه با ابتداى سال تا 100 
درصد گرانتر شده است.

حسن شــریفى افزود: همچنین کمبود روغن باعث 
شد اعضاى صنف سه برابر گرانتر از قیمت مصوب 
کارخانه، این مــاده اولیه را از بــازار تهیه کنند که با 
همکارى صنعت، معدن وتجارت کمى از مشــکل 
تامین مواد اولیه شکر و روغن با صدور حواله برطرف 
شده است. وى گفت: اکنون انواع شیرینى سنتى عید 
شامل سوهان عسلى اصفهان، نان قرابى بادامى، لوز 
مخلوط، کرکى و نان نخوچى، برشــتوك و گز هاى 
اســتاندارد 40 و 28 درصد بادام و پسته در قنادى ها 

عرضه مى شود.
رییس اتحادیه صنفى گز وشیرینى اصفهان گفت: از 
2400 واحد توزیع گز وشیرینى استان اصفهان، 1200 

واحد در شهرستان اصفهان فعال است.

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان گفت: از 
اول سال تا روز 25 اســفند، 4 روز هواى پاك، 230 روز 
سالم، 92 روز ناسالم براى گروه هاى حساس و 32 روز 
ناسالم براى عموم بوده اســت و در مجموع 124 روز 

ناسالم براى گروه هاى حساس و عموم بوده است.
منصور شیشه فروش افزود: این شــرایط مى طلبد که 
برنامه ریزى  ویژه اى براى پیشگیرى و کنترل آلودگى هوا 
انجام شود. مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان 
با اشاره به اینکه کارگروه هاى متعددى تشکیل شده و در 
اوایل سال آینده در راستاى پیشگیرى و کنترل از آلودگى 
هوا برنامه ریزى مى شود، افزود: با همکارى بخش هاى 

مختلف در راســتاى اجراى قانون هواى پاك در سال 
آینده برنامه ریزى مى شود. وى با اشاره به اینکه اصفهان 
در منطقه خشک و نیمه خشک قرار دارد و متاثر از شرایط 
آب و هوایى اســت، گفت: در پاییز و زمستان به علت 
برودت هوا و تشکیل توده هواى سرد و سنگین آلودگى 
هوا ایجاد مى شود. مدیرکل مدیریت بحران استاندارى 
اصفهان با بیان اینکه در تابســتان به علت فعال شدن 
کانون هاى گرد و غبار در مناطق شرق و شمال و وزش 
باد از شــرق به غرب آلودگى ها به وجود مى آید، عنوان 
کرد: 16 کانون گرد و غبار در اســتان شناسایى شده که 
هماهنگى ها براى کنترل این کانون ها انجام شده است.

بازار کم رونق شیرینى و گز در شب عید اصفهان

124 روز هواى ناسالم سهم اصفهانى ها در سال 99

13 طرح نو آورانه در دانشگاه هاى آزاد سراسر استان 
اصفهان افتتاح شد. محمد مهدى طهرانچى، رئیس 
دانشــگاه آزاد اســالمى در آیین افتتاح اولین سراى 
نوآورى صنعت ساخت طال و جواهرات در دانشگاه آزاد 
اسالمى نجف آباد گفت: سراى نوآورى گیاهان دارویى، 
مرکزآموزش و تحقیقات ایده هاى نو در فراورده هاى 
لبنى، توسعه و بهســازى دانشــکده دندانپزشکى، 
آزمایشگاه نانو ساالت پیشــرفته ازجمله این طرح ها 

هستند.
رئیس دانشگاه آزاد نجف آباد نیز گفت: ایجاد و توسعه 
بستر هاى علمى و پژوهشى مورد نیاز در راستاى فعالیت 

سراى نوآورى، توسعه فناورى در زمینه صنعت ساخت 
طال و جواهر و جــذب و حمایت از ایده ها و طرح هاى 
فناورانه با قابلیت تجارى ســازى و ارزش آفرینى، از 
جمله زمینه هاى همکارى بین دانشگاه آزاد اسالمى 

واحد نجف آباد وصنعت مى شود.
امیر رضا نقش افزود: سراى نوآورى صنعت ساخت طال 
و جواهرات در دانشگاه آزاد اسالمى نجف آباد با بیش از 
20 میلیارد ریال هزینه در زمینى به مساحت ششصد و 
زیر بناى 900 مترمربع در سه طبقه با امکاناتى همچون 
دستگاه فرز مینیاتورى، نورد طالسازى، کوره برقى و 

تجهیزات ذوب طال افتتاح شد.

افتتاح 13 طرح در دانشگاه هاى آزاد استان

فاکتورهاى اقتصادى به نوبه خود مى تواند در توسعه و 
گسترش فرهنگ مالیاتى نقش بسزایى ایفا کند. عوامل 
مهم در این مورد اشتغال کامل، سیاست هاى ضدتورمى 
 و درآمــد باالى افراد جامعه اســت. اصــوًال وصول 
مالیات ها و قوانین مالیاتى که توسط دست اندرکاران 
و مسئولین امر تهیه و تنظیم مى شود، در شرایطى قابل 
اجرا است که اشــتغال کامل و میزان تورم در کنترل 

دولت باشد .
اطالع رسانى، آموزش و ارائه خدمات مالیاتى به مودیان 
و شهروندان،گسترش اطالعات در خصوص اهداف و 
عملکرد و خط مشى ها ،افزایش کیفیت و درستى آمار، 
جلوگیرى از تبعیض مالیاتى و تسهیل قوانین مالیاتى 

مى تواند به گسترش فرهنگ مالیاتى کمک نماید.

توسعه فرهنگى از طریق آموزش وپرورش (از طریق 
کتابهاى درسى ) ورســانه هاى گروهى (برنامه هاى 
تلویزیونى و..) نیز در نهادینه کردن فرهنگ مالیاتى 
مثمر ثمر خواهد بود. تدویــن برنامه هاى تلویزیونى 
مناســب به گونه اى که درآن شرکت ها و اشخاصى 
که از مودیان خوش حساب بوده اند حضور یابند مى 
تواند پرداخت مالیات را به شناسنامه افراد تبدیل کند به 
گونه اى کــه در رزومه افــراد، پرداخت بــه موقع و 

داوطلبانه مالیات به یک افتخارملى تبدیل شود.
در این راستا استفاده از هنرمندان ورزشکاران خوش 
حساب نیز بســیار موثر خواهد بود. بى شک تقویت 
فرهنگ پرداخت مالیــات از ضروریات تحقق اهداف 

چشم انداز بیست ساله خواهد بود .

راه هاى ارتقاى فرهنگ پرداخت مالیات

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان از ابتالى 678 
نفر به کرونا در 24 ساعت منتهى به روز سه شنبه در مراکز 

تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکى اصفهان خبر داد.
 آرش نجیمى اظهار کرد: در این بازه زمانى تعداد کل موارد 
نمونه گیرى شده ویروس کرونا در استان 3067 نفر بودند 
که 678 بیمار جدید مبتال به کرونا در استان اصفهان به جز 

شهرستان هاى کاشان و آران و بیدگل شناسایى شدند.
وى افزود: از این تعداد بیمار جدید مبتال به کروناى شناسایى 
شده 75 نفر در مراکز درمانى تحت پوشش دانشگاه علوم 
پزشکى اصفهان بسترى شدند همچنین در این بازه زمانى 

110 بیمار بهبود یافته از مراکز درمانى ترخیص شدند.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با بیان اینکه در 
حال حاضر 476 بیمار مبتال به کرونا در مراکز درمانى استان 
اصفهان به جز کاشــان و آران و بیدگل بســترى هستند، 
تصریح کرد: از این تعداد 70 بیمار در بخش مراقبت هاى 

ویژه نگهدارى مى شوند.
وى آمار مرگ و میر بیماران مشــکوك به کرونا طى 24 
ساعت منتهى به روز سه شنبه در استان اصفهان را هفت 
نفر اعالم کرد و گفت: از این تعداد چهار نفر فوت شده مثبت 

کرونا بوده است.

آمار مبتالیان به کرونا به 4 رقمى شدن نزدیک مى شود

کارشناس اداره پیش بینى هواشناسى استان اصفهان از 
وقوع رگبارهاى موقت در ســطح این استان و وزش باد 

شدید توام با گرد و خاك در نیمه شرقى خبر داد.
آســیه آقایى بــا اشــاره به اســتقرار جوى به نســبت 
ناپایدار در ســطح اســتان اصفهــان، اظهار داشــت: 

آســمان بســیارى از مناطق نیمه ابرى اســت و گاهى 
افزایش ابــر و وزش باد به نســبت شــدید پیش بینى

 مى شود.
وى ادامه داد: افزایش ابر و وزش باد شدید و گاهى طوفان 
لحظه اى توأم با گرد و خاك محلى در نیمه شرقى استان 

از روز چهارشنبه (امروز) تا پایان هفته دور از انتظار نیست.
کارشناس اداره پیش بینى هواشناســى استان اصفهان 
افزود: احتمال وقوع رگبارهاى موقت همراه با رعد و برق 
در سطح استان به ویژه در نیمه شمالى اصفهان تا پایان 

هفته وجود دارد.

رگبار باران و طوفان لحظه اى در راه آسمان اصفهان

رئیس پلیس راه اســتان اصفهان گفت: روزانه به طور 
میانگین 150 خودرو با پالك غیر بومى در مبادى ورودى 

شهر اصفهان اعمال قانون و برگردانده مى شوند.
سرهنگ اصغر زارع با بیان اینکه پلیس راه استان اصفهان 
تاکنون ویژه برنامه اى را براى ایام نوروز در دســتور کار 
قرار نداده اســت، گفت: در این زمینه همــه اقدامات با 
توجه به تصمیم گیرى ستاد مقابله با کرونا برنامه ریزى 

مى شود.
او با بیان اینکه محدودیت ورود به شهر اصفهان از سوى 
خودرو هاى غیربومى همچنان برقرار است، تصریح کرد: 
ورود خودرو هاى غیر بومى به شهر اصفهان ممنوع است 

و با رانندگان متخلف برخورد خواهد شد.
رئیس پلیس راه استان اصفهان با اشاره به اینکه در حال 
حاضر به صورت متوسط روزانه 150 خودرو با پالك غیر 
بومى در مبادى ورودى شهر اصفهان شناسایى و اعمال 
قانون مى شود، تصریح کرد: عالوه بر اعمال قانون این 

رانندگان به مبدا خود بازگردانده مى شوند.
او با تاکید بر اینکه توصیه ما عدم انجام سفر است، افزود: 
از این رو ایستگاه هاى ســالمت بین راهى نیز در استان 

اصفهان براى ایام نوروز 1400 پیش بینى نشده است.
ســرهنگ زارع اضافه کرد: ایســتگاه هاى امنیت سفر 
فعالیت خود را همواره ادامه خواهند داد و تعطیلى ندارند.

روزانه150 خودرو با پالك غیربومى از اصفهان برگردانده مى شود
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  امور پیمانهاي شرکت شهرکهاي صنعتی استان اصفهان

 فراخوان مناقصه عمومی 
همزمان با ارزیابی کیفی(فشرده) یک مرحله اي 

م.الف: 1113831 

نوبت دوم

شرکت شهرکهاى صنعتى استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) (محوطه 
سازي قسمتی از فاز 3 شهرك صنعتی رنگسازان) به شــماره (2099001281000172 ) را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران 
و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام 
خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 
امضاي الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1399/12/26 

می باشد.
مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19 روز شنبه تاریخ 1400/01/14

مهلت زمانی ارسال اسناد ارزیابی و پیشنهاد قیمت: ساعت 13:30 روز پنجشنبه تاریخ 1400/01/26
زمان بازگشایی پاکتهاي ارزیابی : ساعت 8:30 صبح روز شنبه تاریخ 1400/01/28

هزینه درج آگهى روزنامه به عهده برنده مناقصه مى باشد.
موضوع مناقصه : محوطه سازي قسمتی از فاز 3 شهرك صنعتی رنگسازان 

مبلغ برآورد اولیه : 124,645,064,993ریال و براساس فهارس بهاي سال 1399 سازمان برنامه و بود جه کشور (اعتبار 
طرح جاري)

مبلغ تضمین شرکت  در فرآیند ارجاع کار : 5,192,902,000ریال
رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: رتبه 5 یا باالتر در رشته راه و ترابري

مدت اجرا:  16 ماه 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف : آدرس 
اصفهان خیابان 22 بهمن، مجموعه اداري امیر کبیر، شرکت شهرکهاي صنعتی استان اصفهان و تلفن 03132647300 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس :021-41934
دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها،در سامانه www.setadiran.ir بخش ثبت نام / پروفایل/ تامین کننده/
مناقصه گر موجود است.

 هیأت مدیره

آگهى دعوت مجمع  عمومى عادى    شرکت   ایمن محک 
ایرانیان سهامى خاص  به شماره ثبت65998و شناسه ملى  

    14009546110
بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام  شــرکت فوق دعوت مى شود که در جلسه مجمع 
عمومى عادى      که   در ســاعت  10 صبح مورخ  1400/01/10  در محل  استان اصفهان ، 
شهرستان اصفهان ، بخش مرکزي، شهر اصفهان، محله برازنده ، کوچه فرهنگیان5، 
خیابان گلســتان ، پالك 110 ، ســاختمان نگیــن ، طبقه دوم ، واحد 7 کدپســتی 

8193956377 تشکیل مى گردد حضور به هم رسانید.
دستور جلسه  

انتخاب مدیران روزنامه  بازرس و تصویب تراز 

روابط عمومى شرکت آب منطقه اى اصفهان

آگهى تجدید فراخوان مناقصه
 (شماره فراخوان در سامانه ستاد 2099001205000070)

نوبت دوم

شرکت آب منطقه اى اصفهان در نظر دارد الیروبى دریاچه سد آبشار را از طریق مناقصه عمومى با شرایط و مشخصات زیر به پیمانکار واجد صالحیت واگذار 
نماید. لذا از مناقصه گرانى که تمایل به حضور در مناقصه فوق را دارند دعوت مى گردد نسبت به دریافت استعالم ارزیابى کیفى و اسناد مناقصه از سامانه 

تدارکات الکترونیک دولت (www.setadiran.ir) اقدام نمایند.
مبلغ پایه: برآورد مناقصه معادل 20/060/175/374 ریال براساس فهرست بهاء واحد پایه رشته هاى آبیارى و زهکشى سال 1399 مى باشد.

شرایط مناقصه گر: مناقصه گران داراى گواهینامه صالحیت پیمانکارى حداقل پایه 5 از سازمان برنامه و بودجه در رشته آب و ارائه گواهینامه صالحیت ایمنى.
محل اجراء: استان اصفهان- شهرستان اصفهان

مدت اجراء: 5 ماه
نوع اعتبار: اعتبارات این پروژه از محل جارى شرکت مى باشد.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه، مدت اعتبار پیشنهادها و چگونگى و زمان تحویل پیشنهادها متعاقباً در  اسناد مناقصه مشخص خواهد شد.
مناقصه گران واجد شرایط مطابق شرایط قید شده در سامانه ستاد (setadiran.ir) مهلت دارند از طریق این سامانه نسبت به دریافت استعالم ارزیابى 

کیفى و اسناد مناقصه و بارگذارى پیشنهاد قیمت و اسناد مناقصه مهر شده و مدارك مثبته شرکت اقدام نمایند.
نشانى مناقصه گزار: اصفهان- پل خواجو- بلوار آئینه خانه- جنب هالل احمر- شرکت آب منطقه اى اصفهان- دفتر امور قراردادها.

فاکس: 36611073 تلفن تماس: 5- 36615360 داخلى 2529 و 2528  
م.الف:1113993 

داود بحیرایى- شهردار بهارستان

آگهى مناقصه عمومى
شهردارى بهارستان در نظر دارد با استناد به نامه شماره 33132 مورخ 99/08/20 سازمان شهردارى ها و 
دهیارى هاى کشور نسبت به برگزارى مناقصه عمومى جهت اجراى طرح بازسازى سه دستگاه اتوبوس کمنز 
سازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى بهارســتان از محل اعتبارات کمک بالعوض دولت با اعتبار بالغ بر 

5/250/000/000 ریال طبق شرایط مندرج در اسناد مناقصه اقدام نماید.
1- متقاضیان مى توانند از تاریخ 99/12/20 تا مورخ 1400/01/05 جهت دریافت اســناد مناقصه به سامانه 

تدارکات الکترونیکى دولت- سامانه ستاد مراجعه نمایند.
2- آخرین مهلت ارسال اسناد به سامانه تدارکات الکترونیکى دولت- سامانه ستاد پایان وقت ادارى روز 

یکشنبه مورخ 1400/01/15 مى باشد.
3- زمان بازگشایى پیشنهادات راس ساعت 14:30 بعدازظهر روز دوشنبه مورخ 1400/01/16 مى باشد.

4- سپرده شرکت در مناقصه 262/500/000 ریال مى باشد.
5- شهردارى در رد یا قبول پیشنهادات رسیده مختار است.

6- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج گردیده است.

نوبت دوم

م الف: 1111218

ویژه برنامه «عیدانه، اســتقبال از بهار» همراه با بهارى خوانى و خیمه شب بازى در گذر 
چهارباغ مورد توجه شهروندان قرار مى گیرد.

رئیس اداره توســعه فرهنگ شــهروندى با اعالم این خبر گفت: بهارى خوانى و نوروز 
خوانى همیشه در فرهنگ کشور ما مطرح بوده اســت لذا هر ساله شاهد برنامه هایى در 
رابطه با استقبال نوروز هستیم که بیشــتر آنها حول محور نمایش هاى آئینى و سنتى و 

نشانگرنمادین ورود عمو نوروز و رفتن ننه سرما است.
احمد رضایى اظهار داشت: امســال نیز به همت ســازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى 
شهردارى اصفهان شاهد برگزارى  برنامه خیمه شب بازى و نغمه پردازى عروسکى، حضور 

ننه سرما، عمو نوروز و مبارك در گذر چهارباغ خواهیم بود. 
وى با اشاره به حضور نوروز خوان ها در گذر چهارباغ، افزود: با توجه به شیوع کرونا در سال 
جارى به منظور پاسداشت تالش کادر درمان در عرصه ســالمت، یک ابر عروسک از 
پرستاران (مدافعان سالمت) تهیه شده که در برنامه "عیدانه، استقبال از بهار" حضور دارد.

وى با بیان اینکه چهارباغ  به عنوان  گذر فرهنگــى و مرکزى پایلوت اجراى این رویداد 
در نظر گرفته شــده و در مناطق مختلف نیز برنامه هایى به این شکل برگزار خواهد شد 
تصریح کرد: در این عیدانه، عمو نوروز و ننه سرما با نغمه پردازى هر روز از ساعت 16 تا 
18 در گذر چهارباغ و خیابان هاى سطح شهر به استقبال بهار رفته و در مناطق مختلف 

حرکت مى کنند.
رئیس اداره توسعه فرهنگ شهروندى ادامه داد: زیبایى نوروز به رویدادهاى پیش از آن بوده 
و همیشه در این زمان شاهد اتفاقات زیبایى هستیم لذا با تکمیل و بازآفرینى قطعه پازل 
گمشده آئین هاى پیش از نوروز و با اجراى این مجموعه برنامه ها، سعى بر ایجاد فضاى 

شادى و نشاط به شهر و شهروندان داشته ایم.
رضایى خاطرنشان کرد: این برنامه از سوى معاونت اجتماعى سازمان فرهنگى اجتماعى 
ورزشى شهردارى اصفهان برنامه ریزى شــده و امیدواریم با این بازآفرینى، مردم از این 

آئین ها لذت برده و به استقبال بهار بروند.

بازآفرینى آیین هاى نوروزى در 
ویژه برنامه « عیدانه، استقبال از بهار»

کتاب سبک زندگى و آداب شهروندى طرح «کالس شهر» ویژه دانش آموزان پایه ششم 
ابتدایى به ســامانه کنترل کیفیت منابع آموزشــى و تربیتى مکتوب سازمان پژوهش و 

برنامه ریزى آموزشى وزارت آموزش و پرورش راه یافت و مورد تأیید قرار گرفت.
رئیس اداره توسعه فرهنگ شهروندى سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى 
اصفهان با اعالم این خبر گفت: طبق تفاهم نامه طرح کالس شهر، چهار کتاب این طرح 
باید به عنوان کتب اصلى مورد بررســى قرار مى گرفت که از طریق اداره کل آموزش و 
پرورش استان براى وزارت آموزش و پرورش ارسال شد و در نهایت مورد تأیید قرار گرفت 
و در سامانه کنترل کیفیت منابع آموزشى و تربیتى مکتوب سازمان پژوهش و برنامه ریزى 

آموزشى این وزارتخانه به عنوان کتاب هاى مناسب براى آموزش و پرورش شناخته شد.
احمد رضایى افزود: در مرحله نخست، کتاب کار دانش آموز، کتاب کار معلم و کتاب کار 
اولیا ویژه کالس اول ابتدایى که شامل 15 سرفصل حوزه شهروندى بود مورد تأیید قرار 

گرفت و در این سامانه ثبت شد.
وى با اشاره به تفاوت کتاب ویژه پایه ششم ابتدایى با سه کتاب  پایه اول ابتدایى ادامه داد: 
کتاب سبک زندگى و آداب شهروندى ویژه پایه ششم ابتدایى در واقع کتاب درسى است. 
دانش آموزان این پایه یک ساعت در هفته، درسى با عنوان آشنایى با سبک زندگى دارند 

که مقرر شد این کتاب از سوى ما تألیف شود.
وى اظهار داشت: تألیف این کتاب ها توسط گروه کارشناسى شامل کارشناسان معاونت 
فرهنگى شــهردارى و اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان انجام شد و این کتاب 
نیز اخیراً مورد تأیید وزارت آمــوزش و پرورش قرار گرفت و در ســامانه کنترل کیفیت 

منابع آموزشى و تربیتى مکتوب سازمان پژوهش و برنامه ریزى آموزشى وزارت آموزش 
و پرورش بارگذارى شــد و همچنین شــوراى شــهر اصفهان چاپ این کتاب به تعداد 

دانش آموزان پایه هاى اول و ششم ابتدایى را تصویب کرد. 
رئیس اداره توسعه فرهنگ شــهروندى گفت: این کتاب ها را پس از طى مراحل قانونى 
چاپ در اختیار آموزش و پرورش قرار مى دهیم تا به همراه کتاب هاى درسى سال 1400 

در مدارس توزیع شود.
به گفته رضایى، حمل و نقل عمومى، پســماند و بازیافت، پارك ها و فضاى سبز، آتش 
نشــانى، حوادث و ایمنى، مصرف بهینه انرژى، حفظ محیط زیست، اخالق شهروندى، 
مشارکت شهروندى، احساس تعلق شهروندى، مسئولیت پذیرى شهروندى، مراقبت از 
اموال عمومى، قانون  پذیرى و رعایت قوانیــن، ارتباط موثر با دیگران، احترام به دیگران 

و دوستى و دوست یابى سرفصل هاى کتاب طرح کالس شهر در پایه اول ابتدایى است. 
رضایى ادامه داد: کالس شهر طرحى مکمل است که طبق آخرین توافق با اداره کل آموزش 
و پرورش قرار است در برنامه شاد یک کانال ملى بازگشایى شود که بر اساس سرفصل هاى 
این کتاب ها هم اکنون بیش از 200 محتوا  تولید شده که به محض راه اندازى این کانال 
در آن بارگذارى خواهد شد تا تمام دانش آموزان کشور، معلمان و اولیا از آنها استفاده کنند.

وى طرح کالس شهر را موفقیت بزرگى براى مدیریت شهرى و شوراى شهر اصفهان در 
دوره فعلى دانست که حاصل تالش معاونت فرهنگى و معاونت اجتماعى شهردارى بوده تا 
دانش آموزان در کنار دروس رسمى با مفاهیم شهرى و شهروندى آشنا شوند و این مباحث 

را در قالبى رسمى آموزش ببینند.

کتاب «کالس شهر» در 
وزارت آموزش و پرورش کشور تأیید شد
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شهردارى هاى 15گانه کالنشــهر اصفهان در ســال اخیر عمدتًا از 
افزایش درآمد و ایجاد پروژه هاى عظیم و توســعه شــهري صحبت 
مى کنند و عملکرد آنان نیز توســط مردم مورد بررسى قرار مى گیرد 
چون ملموس ترین تحــول در زندگی شــهروندان تغییرات محیط 
اطراف زندگى شان است و طبیعتا عملکرد شهرداري ها به طور واضح 

قابل مشاهده است.
محمد کیهانى، مدیر منطقه 8 شــهردارى اصفهان با اشاره به اینکه 
ارزیابى اصلى عملکرد منطقه توسط مدیریت ارشد شهري، نمایندگان 
مردم در شوراي اسالمى شــهر و همچنین شهروندان انجام مى شود، 
اظهار مى کند: پس از 21 ماه خدمت در منطقه 2 شهردارى اصفهان، 
تقریبا نیمه دوم ســال 98 بود که به منطقه 8 منتقل شــدم. وضعیت 
تحقق بودجه چندان مورد انتظار نبود و این مسئله هم دالیل مختلفى 
داشت؛ در نیمه نخست سال 98 تنها 20 درصد از درآمدها تحقق پیدا 
کرده بود و از طرفى هم فقط 6 ماه فرصت داشتیم تا کل بودجه سال 

98 را محقق سازیم.
کیهانى ادامه مى دهد: عمومًا بسته هاى تشویقی در نیمه دوم هر سال 
در اختیار شهردارى  مناطق قرار داده مى شود و همچنین شهروندان و 
سرمایه گذاران نیز در صورتى که قصد سرمایه گذارى داشته باشند در 

شش ماهه دوم سال بیشتر اقدام مى کنند.

 اتفاقات ســال 98 شــرایط ویژه اى را براى منطقه 8 
رقم زد

مدیرمنطقه 8 شهردارى اصفهان تصریح مى کند: سال 98 شرایط ویژه و 
سختی را سپرى کردیم؛ سالى که اتفاقات آبان ماه عملکرد شهردارى را 
تحت الشعاع قرار داد؛ به دنبال افزایش نرخ بنزین، اعتراض هاى مردمى 
شدت گرفت و خسارت هاى بسیار زیادي را در منطقه 8 بر جاى گذاشت 
و حدود یک ماه زمان برد تا مجدداً وضعیت را به حالت سابق برگردانده 

و شرایط منطقه تا حدودى به شرایط قبلى برگردد.
وى اضافه مى کند: با توجه به اینکه جذب بیشتر درآمدها در اسفندماه 
است، اما شیوع ویروس کرونا از اواخر سال گذشته تأثیر بسیار زیادى 
بر این موضوع گذاشــت که البته با تالش و همکارى همه مدیران و 
مسئوالن منطقه موفق شدیم در پایان سال  94 از کل بودجه را جذب 
کنیم که با وجود اتفاقات بازدارنده آبانماه و همچنین شــیوع ویروس 

کرونا، اتفاق بسیار خوبى بود.
کیهانى مى گوید: زمانى که تقریبا کل بودجه سالیانه یک منطقه محقق 
مى شود، طبیعتاً برنامه هاى پیش بینى شده و اهدافى که در ابتداى سال 

براى منطقه پیش بینى شده عملیاتى مى شود.

 تحقــق 100 درصــدى بودجه ســال 99 در دى ماه 
سال جارى

مدیر منطقه 8 شهردارى اصفهان تصریح مى کند: بودجه سال 98 این 
منطقه 140 میلیارد تومان بود که در ســال 99 به 174 میلیارد تومان 
افزایش یافت که البته پس از اصالح بودجه در زمســتان،  به رقم 180 
میلیارد تومان افزایش یافت که در دى ماه سال جارى 100 درصد آن 
محقق شد و پیش بینى مى کنیم تا پایان ســال 99 این میزان به 140 
درصد رسیده و ســال 99 را با 40 درصد مازاد بودجه پیش بینى شده، 

به پایان برسانیم که در این صورت به موفقیتى بزرگ دست یافته ایم.
وى افزود: از این میــزان نزدیک به 93 میلیــارد تومان در حوزه هاى 
عمرانی، خدمات شهري، فرهنگی و ... هزینه شد که مطابق با بودجه  

پیش بینى شده بود.

 پیش بینى خوشبینانه تحقق بودجه 280 میلیارد تومانى 
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وى اضافه مى کند: بودجه ســال 1400 منطقه که به تصویب شوراى 
اسالمى شهر اصفهان نیز رسیده است با افزایش 60 درصدي نسبت به 
بودجه امسال، یعنى از 180 میلیارد تومان به 280 میلیارد تومان افزایش 
یافته و پیش بینى مى کنیم که مطابق با برنامه ریزى هاى انجام شده  

این میزان در سال آینده محقق شود.
مدیر منطقه 8 شهردارى اصفهان اشــاره مى کند: بعضًا در بین عوام 
تصور مى شود بودجه تصویبى از مرکز به مناطق اختصاص داده مى شود 
و شهروندان در صحبت هاى خود عنوان مى کنند که بعضاً بودجه فالن 
پروژه چرا اختصاص نیافته اســت و یا در جاي دیگرى صرف مى شود 
که این تصور کامًال اشتباه است. بودجه یک برنامه پیش بینى درآمدي 
است؛ به این معنا که پیش بینى مى شود منطقه 8 سال آینده 280 میلیارد 
تومان درآمد کسب کند و قرار نیســت این بودجه از منبع مشخصى یا 
به حساب منطقه واریز شــود بلکه این بودجه پیش بینى شده توسط 
مدیران، مسئوالن و کارمندان شــهردارى طبق برنامه هاى از پیش 
تعیین شده تأمین مالى و تحقق پیدا نماید. البته در این منطقه مى بایست 
حدوداً یک چهارم از درآمد ســاالنه حاصله را نیز به شهرداري مرکزي 
بر گردانیم تا در پروژه هاى کالِن شهرى از جمله احداث آزادراه، مترو 

و ... هزینه شود.

 هزینه عمده بودجــه شــهردارى در آبادانى مناطق 
کم برخوردار شهر

وى ادامــه مى دهد: خوشــبختانه در این دوره از مدیریت شــهرى و 
شوراي اســالمى شــهر اصفهان بیشــترین هزینه ها صرف احداث 

پروژه هــاى بزرگ و کوچــک در مناطــق محــروم و کم برخوردار 
مى شــود و توجه ویژه مدیریت شــهري، به آبادانى ایــن مناطق از 
کالنشــهر اصفهان بوده است. در راســتاى این سیاست گذارى کلى 
نیز، در منطقه 8 نگاه ویژه اى به مناطق کم برخوردار داشــته و داریم. 
به طــور مثال طى یک ســال اخیــر در بحــث احداث پیــاده راه و 
آسفالت ریزى، احداث پارك ها و بوســتان هاى محلى ، ورزشگاه  و در 
مجموع بیشترین حجم فعالیت هاى عمرانی، در مناطق کم برخوردار 

انجام شده است.

250 هزار مترمربع از معابر سطح منطقه آسفالت ریزى 
شد

کیهانى ادامه مى دهد: از آبان ماه ســال گذشــته تاکنون 250 هزار 
مترمربع آســفالت ریزى در سطح منطقه انجام شــده است. منطقه 8 
به عنوان پرجمعیت ترین منطقه شــهر اصفهان و جمعیتى نزدیک به 
300 هزار نفر با تنوع قومی و گرایش هاى متفاوت شهروندان و البته با 
ســطح درآمدى متفاوت را در خود جاى داده است که برآورده ساختن 
انتظار همه ساکنان منطقه  کمى سخت است چراکه نیازهاى متفاوتی 
دارند. به عنوان مثال با توجه به اینکه برخى از معابر این منطقه از لحاظ 
زیرسازى و آسفالت وضعیت مناسبى نداشت، شهروندان مکرراً تقاضاى 
آسفالت ریزى معابر را مطرح مى کنند که این کار در اولویت برنامه هاى 
عمرانى سال جارى قرار گرفت و در سال 1400 نیز با قوت ادامه خواهد 
داشت، البته متأسفانه افزایش قیمت قیر روند کار ما را با مشکل مواجه 
کرده است، اما با این وجود از شدت انجام آن کم نخواهیم کرد و معابر 

نامناسب به مرور سامان مى یابند.

 کمبود سرانه فضاى ســبز منطقه 8 نسبت به جمعیت 
باالى آن

مدیر منطقه 8 شهردارى اصفهان اظهار مى کند : این منطقه نزدیک 
به 53 بوستان محلی دارد که البته نسبت به جمعیت باالى آن، از سرانه 
فضاي سبز پایین ترى نسبت به حد نرمال برخوردار است و با توجه به 
خشکسالى هاى اخیر، فضاى ســبز منطقه وضعیت مناسبی نداشت و 
بخش زیادي از آن دچار آســیب جدي شده بود که با پیگیري مدیران 
قبلی و توجه ویژه اى که از بدو ورودم به این منطقه داشــتم به همت 
تالش مضاعف همکارانم در معاونت خدمات شهري، اقدامات خوبی 

در حوزه فضاى سبز انجام شد که کامال از نظر بصرى ملموس است.
وى با بیان اینکه چهار بوســتان محلی در سال 1400 به بهره بردارى 
خواهد رسید، اضافه مى کند: در سال 1399 پارك محلى فردوان واقع در 
خیابان امام خمینی به وسعت 2200 مترمربع احداث و مورد بهره بردارى 
شهروندان قرارگرفته که البته هنوز به صورت رسمی افتتاح نشده است. 
همچنین بوستانى در محله شمس آباد با وسعت 3000  مترمربع در حال 
احداث داریم که مطابق با پیش بینى ما در ابتداى ســال آینده به بهره 
بردارى مى رسد.البته در خیابان آیت ا... صادقی و مشرف به اتوبان شهید 
خرازى نیز شهردارى توانســته زمینی به متراژ حدود 9000 مترمربع 
تملک و آزادسازى کرده که در حال حاضر پیمانکار عمران در آن مشغول 
به کار است و در بهار سال آتى به مجموعه فضاي سبز منطقه اضافه 
خواهد شد. همچنین بوستان دیگري نیز به وسعت 3500 مترمربع در 
خیابان سردار صادقی در دست احداث است که آنهم در فروردین 1400 

به بهره بردارى خواهد رسید.

 بهره بردارى از فاز نخست پروژه خط انتقال آب کلکتور 
پس از 8 سال

کیهانى با تأکید بر اینکه پس از گذشت 8 ســال توانستیم خط انتقال 
آب کلکتور منطقه را که سال ها بالتکلیف مانده بود و عملیاتی نشده 
بود، را به سرانجام رسانیم، وى ادامه مى دهد: فاز نخست این پروژه که 
5 کیلومتر است، تا پایان سال جارى به بهره بردارى مى رسد که اتفاق 
بزرگی در حوزه فضاي سبز منطقه به شمار مى رود. همچنین پیش بینى 
شده است فاز 2 خط انتقال آب کلکتور که 4 کیلومتر مى باشد در سال 
1400 به اتمام برسد تا پروژه آبرسانى کلکتور پس از گذشت نزدیک به 

یک دهه به صورت کامل بهره بردارى شود.
مدیر منطقه هشت شهردارى اصفهان خاطرنشــان مى کند: کلنگ 
بهره بردارى از منبع بزرگ 2500 مترمکعبى آب در فلکه رباط و بوستان 
کساره (معروف به چشمه کساره) که در حال حاضر در مرحله طراحى 
است، به زودى و با مشخص شدن پیمانکار آن، در ابتداى سال 1400 

به زمین خواهد خورد.

 بهره بردارى از احداث ایســتگاه آتش نشانى خداداد 
امینى در خردادماه 1400

وى با اشاره به اینکه احداث ایســتگاه آتش نشانى از دیگر پروژه هایى 
بود که منطقه 8 سال هاى زیادى به دنبال انجام آن بوده است تا از این 
طریق به بخشی از خیابان امام خمینی، محله بزرگ مارچین، خیابان 
بهارســتان و همچنین منطقه پرجمعیت خانه اصفهان خدمت رسانى 
شود، مى گوید: طى یکى دو ســال اخیر و با پیگیرى هاى انجام شده 
زمینی در حاشیه خیابان شهید امینی تملک و مراحل ساخت ایستگاه 
آتش نشانى در حال و به سرعت در حال انجام است و سعی مى شود تا 

خرداد 1400 این ایستگاه مهم و حیاتى به بهره بردارى برسد.

 انجام 62 کیلومتر لوله گذارى سیستم آبیاري تحت فشار 
در منطقه 8

کیهانى با بیان اینکه راه اندازى سیســتم آبیاري تحت فشار با سرعت 
باالیى در سطح منطقه 8 در حال انجام است، ادامه مى دهد: این سیستم 
براي صرفه جویى در مصرف آب و بهبود کیفیت  آبیارى فضاي ســبز 
منطقه بسیار حائز اهمیت مى باشد که تاکنون با استفاده از لوله هاى 63  

تا 160 میلى مترى، حدود 62 کیلومتر لوله گذارى شده است.
مدیر منطقه 8 شهردارى اصفهان با اشــاره به اقدامات انجام شده در 
زمینه ورزشى، تصریح مى کند: از ســال گذشته تاکنون چندین زمین 
ورزشى روباز در ســطح منطقه منجمله زمین روباز جنب برج کبوتر 
مارچین احداث شده و یا به زودى احداث مى شود.زمین ورزشگاه روباز 
اصفهان ویال واقع در خیابان رزمنــدگان  با 1200  مترمربع و با اعتبار 
عمرانى 15 میلیارد ریال نیز در حال ساخت است؛ همچنین نوسازي و 
بازسازي اساسی مجموعه زمین هاى ورزشى روباز پارك گل محمدي 
با متراژ 5000 متر مربع و با اعتبار عمرانى 20 میلیارد ریال در دســت 
اقدام است و طى چند ماه آینده به بهره بردارى مى رسد. مراحل انتخاب 
پیمانکار ساخت ورزشگاه سرپوشــیده رزمی محله شمس آباد واقع در 
جنب فرهنگســراى باران نیز با اعتبار عمرانى  15 میلیارد ریال انجام 
شده است و در چند ماه آینده از این ورزشگاه نیز بهره بردارى خواهد شد.
وى با بیان اینکه در زمینه هاى فرهنگی نیز اقدامات خوبی در ســطح 
منطقه انجام  شده است. مى گوید: در حال حاضر 17 مجموعه فرهنگی-

ورزشی در این منطقه در حال خدمت رســانى به شهروندان است که 
مى توان گفت بیشترین مراکز فرهنگى- ورزشــى را نسبت به سایر 
مناطق در اختیار داریم و برنامه هاى متنوعی با رویکرد اشاعه فرهنگ  
شهروندى و آگاهى  بخشى به شهروندان به مناسبت هاى مختلف در 

این مراکز برگزار مى شود.

 احداث 22 کیلومتر مسیر دوچرخه سوارى در منطقه 8
کیهانى با اشاره به شعار «پیشتازي شهرداري اصفهان در تشویق مردم 
به استفاده از وسایل نقلیه عمومی» و همچنین استفاده از دوچرخه اضافه 
مى کند: طبق دستور شهردار اصفهان، در سال 99 مى بایست مسیرهاى 
دوچرخه سوارى در کالنشــهر اصفهان به 777 کیلومتر برسد که طى 
گذشت دو ماه از شــروع این پروژه و پس از کارشناسى موضوع، سعی 
کرده ایم محله ها و معابري که شهروندان آن از دوچرخه بیشتر استفاده 
مى کنند را انتخاب کنیم تا با انجام یک اقدام غیرکارشناســى، موجب 
نارضایتی شهروندان نشویم. ســهم منطقه 8 در اجراى پروژه احداث 
مسیر دوچرخه سوارى در سال جارى، 22 کیلومتر بوده است که طبق 
برنامه زمانبندى شده، این میزان تا پایان سال به بهره بردارى  خواهد 
رسید و بخشى از بودجه ســال آینده نیز براى براى افزودن مسیرهاى 

دیگر  این پروژه در نظر گرفته  شده است.
مدیر منطقه 8 شهردارى اصفهان با تأکید بر اینکه همیشه شهروندان 
را به استفاده از دوچرخه تشویق کرده ایم، معتقد است: اگر مى خواهیم 
شعارهایمان در جهت اســتفاده شــهروندان از دوچرخه، عملی شود 
مى بایست مسیرهاى دوچرخه سوارى را که موجب ترغیب شهروندان 
به این امر مى شود را تکمیل کنیم؛ در مجموع باید زیرساخت این طرح 
فراهم شود تا شهروندان تمایل به استفاده از دوچرخه به جاى خودرو 
و وســایل نقلیه اى که موجب افزایش آالیندگى هوا و ترافیک شهر 

مى شود، داشته باشند.

 پیش بینى احداث 100 هزار مترمربع پیاده رو در سال 
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وى مى گوید: پروژه احداث پیاده رو در سطح منطقه با مساحت نزدیک به 
100 هزار مترمربع در سال 1400 پیش بینى شده است که در این پروژه 
سعى کرده ایم محله هایى در سطح منطقه را شناسایی و با نوسازي و 
احداث مسیرهاى جدید پیاده روى، زمینه دستیابى به شعار «پیشتازي 
شهرداري اصفهان در تشویق مردم به پیاده روى همچنین استفاده از 

وسایل نقلیه عمومی» را فراهم آوریم.
کیهانى خاطرنشــان مى کند: طبق برنامه هدف گذارى شده در سال 
1400 قصد داریم عالوه بر انجام پروژه هاى کالن، تعداد پروژه هاى 

عمرانى  خرد و کوچک را افزایش و به انجام برسانیم.
وى خاطرنشان مى کند: تمام تالشمان را مى کنیم که در سال آینده فاز 
دوم خیابان استاد شهریار آزادسازي و اتوبان ردانی پور به طور مستقیم 
به خیابان شهید باهنر و همچنین خیابان عالقمندان وصل شود که این 

امر در کاهش بار ترافیکى منطقه سهم زیادي دارد.
کیهانى با اشاره به احداث باغ ایرانى در منطقه 8 مى گوید: به دنبال ادامه 
آزادسازى زمین هاى بوستان بزرگ باغ گله محله شمس آباد در سال 
1400، در نظر داریم در این مکان باغ ایرانی احداث شود که بدون شک 

این پروژه، پروژه اى محرك توسعه در محله شمس آباد خواهد بود.
مدیر منطقه 8 شهردارى اصفهان با بیان اینکه چشم انداز مثبتى نسبت 

به سال 1400 براى منطقه هشت پیش رو داریم، اظهار مى کند: سعی 
کردیم بودجه سال آینده را بر اساس نیازسنجى شهروندان، تعیین کنیم 
و در راستاى سیاست هاى کلى شهردارى اصفهان و شوراى اسالمى 
شهر، بیشتر توجه و هدف گذارى برنامه ها را معطوف به خواسته آن ها 

کنیم.
وى اضافه مى کند: متأسفانه زیرساخت هاى شهرى منطقه 8 مناسب 
نیست و به همین جهت عمده هدف گذارى برنامه هاى ما نیز در جهت 

بهبود وضعیت زیرساخت ها است.
کیهانى تأکید مى کند: متولی هر حوزه اى در کشــور مشخص است؛ 
برآورده شدن همه درخواست ها از سوى شهردارى، صحیح و امکانپذیر 
نیست. ولى شــهرداري هم طبق وظایف تعریف شده، به کمک این 

نهادها مى آید.

 کسب 94 درصد رضایتمندى شــهروندان از طریق 
سامانه 137

کیهانى با اشــاره به ســامانه 137، که پل ارتباطى بین شــهروندان 
و مسئوالن شــهرى بوده تا از طریق آن مشکالت، مســائل، انتقاد 
و پیشــنهادهاى خود را در حوزه شــهرى مطرح کننــد و با مدیران 
شــهر در میان بگذارند، مى گوید: منطقه 8 ماهانه بــا بیش از 2 هزار 
تماس دریافتى از شهروندان با این ســامانه، بیشترین تعداد تماس را 
در بین سایر مناطق 15گانه کالنشهر اصفهان به خود اختصاص داده 
است که این امر ارتباط مستقیمى با تعداد جمعیت ساکن در منطقه دارد.

مدیر منطقه 8 شهردارى اصفهان اضافه مى کند: بر اساس آمارى که 
به صورت ماهانه از ســوى اداره ارتباطات مردمى شهردارى اصفهان 
(سامانه پاسخگویى 137) ارائه  مى شود، منطقه 8 موفق به کسب 94 
درصد رضایت مندى شهروندان شده است که این موضوع نشان دهنده 
توجه ویژه  مســئوالن به رفع مشــکالت و پاســخگویى به موقع به 

درخواست هاى شهروندان است.

 تعداد زیاد زمین هاى بایر در سطح منطقه و هزینه هاى 
زیاد پاکسازى آنها

مدیر منطقه 8 شــهردارى اصفهان با تأکید بر اینکــه با وجود تمامى 
اقدامات انجام شده طى یک سال اخیر در سطح منطقه، موانعى هم سد 
راه ما بوده اســت، ادامه مى دهد: منطقه 8 داراى بیشترین تعداد زمین 
بایر در شهر اصفهان است که متأسفانه بسیاري از آن ها داراي اشکال 
اساسی در اسناد مالکیت است و همین موضوع کار را براي آزادسازي 
خیابان ها و معابر دشوار کرده اســت و نمى توانیم با همه مالکان این 
زمین ها به توافق برسیم. وجود زمین هاى بایر متعدد در سطح منطقه، 
مشکالت خاص خودش را به دنبال دارد. ساالنه حدود 2 میلیارد تومان 
فقط صرف حمل نخاله هاى ساختمانی رها شده در این زمین ها مى شود 
که ســال آینده این هزینه با افزایش زیادى روبه رو خواهد شــد و بار 

سنگینى بر دوش شهردارى منطقه خواهد گذاشت.
وى مى گوید: متأسفانه رفتار برخی شهروندان کار ما را سخت مى کند 
چراکه با رها کردن نخاله و زباله هاى خود در زمین هاى بایر، شهردارى 
هزینه گزافى بابت بارگیرى و پاکســازى زمین ها متحمل مى شود. از 
طرفی متأسفانه عده اى از شهروندان زباله هایشــان را خارج از نوبت 
بارگیرى، در کوچه و معابر رها مى کنند کــه این کار موجب هدررفت 

سرمایه مالى و انسانى است.

 موفقیت در طرح «عدم بارگیرى پسماند خارج از نوبت 
در محله میرعماد»

کیهانى با اشــاره به اجراى طرح ویژه «عدم بارگیرى پسماند خارج از 
نوبت در محله میرعماد»، اظهار مى کنــد: در این طرح که به صورت 
پایلوت و براى نخســتین بار در اصفهان توســط منطقه 8 شهردارى 
اصفهان در آذرماه اجرا شد، در ابتدا آموزش خانه به خانه انجام و تمامى 
اهالى محله بزرگ میرعماد از تاریخ و زمان بیرون گذاشتن پسماند به 
صورت کامل آگاه شدند و به آن ها تأکید شد پسماندهایى که خارج از 
زمان بارگیرى در معابر، کوچه ها و درب منازل گذاشته شود عالوه بر 
اینکه بارگیرى نخواهد شد، مشمول جریمه نیز مى شود و حال با گذشت 
چند ماه از اجرایى شدن این طرح، شاهد کاهش چشم گیر رها سازى 
زباله خارج از نوبت در این محله هستیم؛ البته در همان اوایل و در حین 
اجراى طرح، تعداد زیادي پرونده حقوقــی و قضایی براى متخلفینى 
که پســماند خارج از نوبت داشــتند، تشکیل شــد، اما به مرور زمان، 
میزان زباله هاى خارج از نوبت در این محله به طور محسوسی کاهش 

یافت.
مدیر منطقه 8 شــهردارى اصفهان مى افزاید: با همکارى شهروندان 
در عملیاتى شدن طرح «عدم بارگیرى پسماند خارج از نوبت در محله 
میرعماد» که خوشبختانه موفقیت آمیز بود، درصدد هستیم تا این طرح 

را در سایر محله هاى 17گانه منطقه هشت نیز اجرایى کنیم.
کیهانى با بیان اینکه عوامل خدمات شهرى هر 48 ساعت یک بار طبق 
زمانبندى از قبل مشخص شــده، زباله ها را جمع آورى مى کنند و رها 
کردن زباله  خارج از نوبت در کوچه و معابــر، وجه نازیبایی به محله ها 
مى دهد از شــهروندان مى خواهد از قرار دادن پســماندهاى خارج از 
نوبت در معابر ســطح منطقه جداً خودداري کنند که این امر عالوه بر 
تحمیل هزینه هاي گزاف بر دوش شهرداري، سیماى شهر را نیز نازیبا 

مى  کند. 

محمد کیهانى مدیر منطقه 8 شهردارى اصفهان تشریح کرد

گزارش عملکرد یکساله پرجمعیت ترین منطقه کالنشهر اصفهان 

به منظور ابراز همدلى و همدردى با آســیب دیدگان زلزله 
اخیر شهر سى سخت استان کهگیلویه و بویراحمد و تأمین 
بخشــى از مایحتاج ضرورى و مورد نیاز، کمک هاى غیر 
نقدى شرکت پاالیش نفت اصفهان به این شهر ارسال شد.

با حمایــت مدیریت این شــرکت مبلغ 10 میلیــارد ریال 
کمک هاى ضرورى در قالب اقالم مصرفــى مورد نیاز به 

زلزله زدگان سى سخت اهداء شد.
این کمک ها شامل 800 تخته پتوى یک نفره، 1000 کیسه 

برنج، 1000بسته حبوبات شامل عدس، ماش، نخود، لوبیا، 
لپه، ماکارونى، رب گوجه فرنگى، کنسرو تن ماهى وکنسرو 
بادنجان در خودروى هاى ســنگین، بارگیرى و به منطقه 

زلزله زده ارسال گردید.
مدیر روابط عمومى شرکت پاالیش نفت اصفهان در حاشیه 
ارسال اقالم مورد نیاز منطقه گفت: یکى از خصلت هایى که 
در سرشت همه انسان ها نهفته کمک به همنوع است، زمین 
لرزه، آتش سوزى، ســیل و توفان، بالیاى طبیعى است که 

در جاى جاى جهان رخ مى دهد؛ اما آنچه مصیبت ناشى از 
دست دادن مال و زندگى را براى بازماندگان کاهش مى دهد 
حرکت هاى انسان دوستانه و همراهى مردمى است که تجلى 
آن را مى توان در ملت ایران دید. محمد صادق حاجیان با بیان 
اینکه ایرانیان همواره در هنگام بروز حوادث همچون زلزله 
اخیر شهر سى سخت، عشق به همنوع را به جهانیان نشان 
داده اند گفت: ارسال انواع کمک ها به آسیب دیدگان زمین 

لرزه در جهت حمایت از هموطنان عزیزمان است.

معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى اصفهان گفت: 
طرح انتقال آب خلیج فارس به اســتان اصفهان توسط 
رئیس جمهور افتتاح  شد و شــرکت فوالد مبارکه سهم 

عمده اى در پیشبرد این طرح برعهده دارد. 
سید حسن قاضى عســگر افزود: طرح انتقال آب خلیج 
فارس در استان هاى کرمان و یزد با زیرساخت هاى انجام 
شده در حال پیشرفت است و لوله گذارى آن باقى مانده 
است. وى بیان داشــت: این طرح در یک بازه زمانى سه 

ساله تعریف شده است. 
قاضى عسگر میزان آب انتقال یافته از طرح خلیج فارس 
به استان اصفهان را 200 میلیون مترمکعب اعالم کرد و 
افزود: استان اصفهان چندین دهه است که با خشکسالى 
دست به گریبان اســت و اجراى این طرح مى تواند آب 

مورد نیاز صنایع را تامین کند. 
معــاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى اصفهان 
تصریح کرد: شرکتى متشــکل از صنایع بزرگ استان 

اصفهان اعم از شــرکت فــوالد مبارکه، پتروشــیمى، 
پاالیشگاه، ذوب آهن، شرکت شــهرك هاى صنعتى، 
شــهردارى اصفهان و اتاق بازرگانى سهامداران بزرگ 
این شرکت هســتند و پس از بهره بردارى از این طرح 
با ســهام خریدارى شــده از این آب انتقالــى بهره مند 

مى شوند.  
وى افزود: شرکت فوالد مبارکه ورق هاى مورد نیاز لوله 

گذارى انتقال آب از خلیج فارس را تامین مى کند .

فوالد مبارکه، سهامدار مهم پروژه انتقال آب خلیج فارس به اصفهان کمک هاى شرکت پاالیش نفت اصفهان به زلزله زدگان 
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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 مســاحت 1150/60 مترمربع. خریداري مع الواســطه 

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 ســعید 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 مورخ 1399/10/25 مریم شفیعى فرزند 
محمدعلی بشــماره شناســنامه 56 صادره از نیک آباد بشــماره ملی 5649695261 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 115 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
90- راي شماره 139960302027017488 مورخ 1399/10/20 طیبه شب انگیز فرزند 
اسماعیل بشماره شناسنامه 34546 صادره از اصفهان بشــماره 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 الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی صدیقه ترکیان فرزند حاج محمد .
91- راي شــماره 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 شماره 139960302027017836 مورخ 1399/10/25 محمود محمدي  فرزند 
احمد بشماره شناسنامه 6127 صادره از اصفهان بشماره 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 مســاحت 153/23 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمی مشاعى مى باشد.
93- راي شماره 139960302027017954 مورخ 1399/10/29 فاطمه رادصفا فرزند 
منوچهر بشماره شناســنامه 1834 صادره از شهر رى بشــماره ملی 0491664443 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی 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 الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی 

حاج جعفر اسماعیلى فرزند حسن.
95- راي شــماره 139960302027017651 مورخ 1399/10/22 محمود رشــیدیان 
نیک آبادى فرزند على محمد بشــماره شناســنامه 38959 صادره از تهران بشماره ملی 
0077852923 در ششــدانگ 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 شــماره 139960302027016289 مورخ 1399/09/27 طوبی اســکندري 
نیسیانی فرزند کرمعلى بشماره شناسنامه 92 صادره از اردستان بشماره 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 شــماره 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 شناســنامه 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 مســاحت 174/30 مترمربع. خریداري 

طی سند رسمی.
101- راي شــماره 139960302027015757 مورخ 1399/08/29 محمد سجادي نیا 
فرزند فریدون بشماره شناســنامه - 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 مســاحت 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 پــالك 9503 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مســاحت 214/57 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک 

رسمی حسین امینى پزوه فرزند عباسعلى و مهدى مکاریان خوراسگانى فرزند صفرعلى.
103- راي شماره 139960302027017362 مورخ 1399/10/16 سید رضا  مرتضوي 
فرزند سید حسن بشماره شناسنامه 16454 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283867273 
در دوازده حبه یکباب ســاختمان 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 شماره 139960302027017357 مورخ 1399/10/16 سید مجتبی مرتضوي 
خوراسگانی فرزند سید حسن بشماره شناســنامه 17484 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1283876965 در دوازده حبه یکباب ســاختمان 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.
105- راي شماره 139960302027017354 مورخ 1399/10/16 زهرا  لطیفی نیا فرزند 
حسن بشماره شناســنامه 8985 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283791722 در هجده 
حبه یکباب ساختمان احداثی بر روي قســمتی 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 شناسنامه 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 مورخ 1399/10/16 ســمیه شــاهین 
ورنوسفادرانی فرزند رجبعلى بشــماره شناســنامه 1160 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1291587101 در شش 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.
108- راي شماره 139960302027017349 مورخ 1399/10/16 سید مرتضی مرتضوي 
خوراسگانی فرزند سید حسن 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 شماره 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 قســمتی 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 شــماره 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 قسمتی 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 شــماره 139960302027015771 مورخ 1399/08/29 ابوالفضل صادقى 
فرزند رحیم بشماره شناسنامه 30 صادره از اردســتان 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 قسمتی از قطعه زمین پالك 13174 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 26/12 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمی خدیجه سلطان فروغى ابرى .
115- راي شــماره 139960302027016290 مــورخ 1399/09/27 منصور قیصري 
حسن آبادي فرزند محمدرضا بشــماره شناســنامه 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 شماره 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 سازشــی 
ابري فرزند اکبر بشماره شناسنامه 223 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291484736 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی 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 بشماره ملی 1291410449 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پــالك 7897 واقع 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 شــماره 139960302027016048 مورخ 1399/09/19 مهناز ایزدى فرزند 
اکبر بشماره شناسنامه 10 صادره از شهرضا بشــماره ملی 1199547034 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پــالك 748 فرعی از اصلی 15234 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 235/37 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
120- راي شــماره 139860302027008906 مورخ 1398/08/13 رضا شمس فرزند 
رحبعلی  بشماره شناسنامه 5 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291662464 در ششدانگ 
یکباب مرغدارى احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 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 ماسه 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 شماره 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 شــماره 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 شماره 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 
قســمتی از قطعه زمین پالك 498 فرعی از اصلی 19 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به 
مساحت 4903 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمی شکراله 

فالحتى پایین دروازه.
125- راي شــماره 139960302027015880 مــورخ 1399/09/12 ناهید فالحتی 
پایین دروازه فرزند شکراله بشــماره 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 شماره 139960302027016930 مورخ 1399/10/07 رمضان زارعی شمس 
آبادي فرزند حسن بشماره شناسنامه 9 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291306110 در 
ششدانگ یکباب گاودارى احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 4 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 1502 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
127- راي شماره 139960302027016608 مورخ 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 مســاحت 102 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 
عادي از مالک رسمی مصطفى مسائلى فرزند حسین .

128- راي شماره 139960302027016606 مورخ 1399/10/01 پروین جعفرى فرزند 
عبدالرسول بشماره شناسنامه 277 صادره از شــهرضا 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 مســاحت 102 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمی مصطفى مسائلى فرزند حسین .
129- راي شــماره 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 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 .
130- راي شــماره 139960302027016005 مــورخ 1399/09/18 مــاه ســلطان 
اسماعیلی دهاقانی فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه 207 صادره از دهاقان بشماره ملی 
5129623797 در ششــدانگ 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 شماره 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 شــماره 139960302027016535 مورخ 1399/09/30 نرگس تکى فرزند 
مرتضى بشماره شناســنامه 50371 صادره از اصفهان بشــماره 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 بشماره ملی 1292920645 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی 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 شماره 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 شــماره 139960302027016514 مــورخ 1399/09/30 اکبــر افالکى 
خوراسگانى فرزند عباسعلى بشــماره شناســنامه 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 شماره 139960302027016861 مورخ 1399/10/06 علیرضا ساسانی فرزند 
یداله بشماره شناسنامه 1769 صادره از اصفهان بشماره 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 مســاحت 218/21 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمی 139960302027016861.
137- راي شــماره 139960302027016546 مورخ 1399/09/30 محسن اسماعیلی 
نیســیانی فرزند علیرضا بشــماره شناســنامه 13889 صادره از اصفهان بشــماره ملی 
1292531258 در دو دانــگ 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 حســین لودرى ارزنانى فرزند رضا که طبق سوابق به 

مظاهرى زاده تغییر نام یافته .
138- راي شماره 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 شــماره 139960302027016552 مورخ 1399/09/30 مجید اســماعیلى 
فرزند اصغر بشماره شناســنامه 2199 صادره از اصفهان بشماره ملی 1293244635 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 حســین لودرى ارزنانى فرزند رضا که طبق سوابق به مظاهرى زاده تغییر نام 

یافته .
140- راي شــماره 139960302027014661 مــورخ 1399/08/05 فاطمه ولیخانی 
قصرچمی فرزند علی کرم بشــماره شناســنامه 2664 صادره از اصفهان بشــماره ملی 
1288233973 در ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
345 فرعی از اصلی 7725 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 344/20 مترمربع. 

خریداري طی سند رسمی.
141- راي شــماره 139960302027015032 مورخ 1399/08/14 آمنه 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 حســین 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 مســاحت 

3760/68 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
143- راي شــماره 139960302027016052 مورخ 1399/09/19 احســان زارعى 
کردآبادى فرزند عزیزاله بشــماره شناســنامه 2624 صــادره از اصفهان بشــماره 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 شــماره 139960302027016051 مورخ 1399/09/19 محســن زارعى 
کردآبادى فرزند عزیزاله بشــماره شناســنامه 2508 صــادره از اصفهان بشــماره 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 مــورخ 1399/09/12 زینب 
براتى ارداجى فرزند قربانعلی بشــماره شناســنامه 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 مساحت 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 پالك 46 واقع در 
بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 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 شماره 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 مورخ 1399/10/23 ســید 
محمد مرتضوي نصیري فرزند سید احمد بشماره شناسنامه 7 صادره از نائین بشماره ملی 
1249628342 در ششدانگ ورثه اى یکباب کارگاه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین 
پالك 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 219/30 مترمربع. خریداري مع 
الواســطه بصورت عادي از مالک رســمی 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 شماره 139960302027017799 مورخ 1399/10/23 سید محمد 
مرتضوي نصیري فرزند محمد بشماره شناســنامه 2315 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1249628342 در ششدانگ ورثه اى یکباب کارگاه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین 
پالك 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 112/05 مترمربع. خریداري مع 
الواســطه بصورت عادي از مالک رســمی 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 شــماره 139960302027019198 مورخ 1399/11/20 ســمیه 
حسینی پنارتی فرزند قاســمعلی بشماره شناســنامه 263 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1283665638 در سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 
11516 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 291/95 مترمربــع. خریداري مع 
الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی امیرقلى بهزاد صحیح مى باشد که در راى شماره 

139960302027008885 مورخ 1399/04/29 به اشتباه ثبت شده بود.
150- راي اصالحى شــماره 139960302027019096 مورخ 1399/11/16 رضاقلی 
غالمی عباس آباد فرزند حســن بشــماره شناســنامه 4 صادره از نائین بشــماره ملی 
1249585848 در ششــدانگ 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 شــماره 139860302027007900 مورخ 1398/07/14 به 

اشتباه ثبت شده بود
151- راي اصالحى  شــماره 139960302027020095 مورخ 1399/12/05 عباس 
انوشــا بروجنی فرزند منصور بشــماره شناســنامه 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 شــماره 139960302027014690 مورخ 1399/08/07 به 

اشتباه ثبت شده بود.
152-راي شــماره 139960302027018752 مورخ 1399/11/12 ســیروس امینى 
فرزند عنایت اله بشــماره 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: 1102264  مهدى شبان- رییس ثبت شرق اصفهان/12/127

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 موضــوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى  و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر 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 رســمى با واسطه 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، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 99/12/12 تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/12/27 م الف: 

1102360 سید محمدحسن مصطفوى- رئیس ثبت اسناد و امالك تیران/12/129

فقدان سند مالکیت 
شماره: 139985602030016908 خانم اعظم حق پرستى نجف آبادى  فرزند محمد کریم 
باستناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند 
که سند مالکیت 1/5 دانگ مشاع  از ششدانگ پالك ثبتى شماره 1602/3 فرعى مجزى 
شده از (1،2) 1602 واقع در قطعه یک نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان که درصفحه 475 
دفتر 169 امالك ذیل ثبت 30237 بنام نامبرده ثبت و سند بشماره چاپى 217301 صادر و 
تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: دراثر 
سهل انگارى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده 
طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس 
مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت 
مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود 
را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و ســند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد 
شد. تاریخ انتشار 1399/12/27، 1113785/ م الف- مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى 

ملک نجف آباد از طرف محسن نساج نجف آبادى/12/163 

فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 139985602008004281 تاریخ ارسال نامه: 1399/12/05 نظر به اینکه سند 
مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شماره: 3239 فرعى از 76- اصلى که طبق دفتر الکترونیکى 
شماره بنام حمید روشنى ثبت و ســند صادر گردیده اینک نامبرده با ارائه درخواست کتبى 
به شــماره وارده: 139921702008020483- 99/11/4 به انضمام دو برگ استشهادیه 
محلى که امضاء شهود آن ذیل شــماره: 19844- 99/11/25 به گواهى دفترخانه شماره 
292 شهرضا رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود گردیده 
است و درخواست صدور المثناى سند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره 
یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى 
مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ 
انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا 
سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت 
به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1114011 سید اسداله موسوى- مدیر واحد ثبتى 

حوزه ثبت ملک شهرضا از طرف محمدحسن صمصامى/12/164 
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میثم محمدى، شهردار زرین شهر در نشســت با مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع 
دستى و گردشگرى استان اصفهان اظهار کرد: طى سالهاى اخیر با استقرار اداره میراث 
فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى در شهرستان لنجان در سه حوزه میراث فرهنگى، 

گردشگرى و صنایع دستى اقدامات خوبى به سرانجام رسید.
وى افزود:خوشــبختانه برخى اقدامات که در ذهن شهروندان، شهرداران شهرهاى 
9گانه شهرستان و غیره وجود داشت به منصه ظهور رسید و براساس برنامه ریزى ها و 
طرح هاى خوبى که در این راستا انجام گرفت شاهد هم افزایى و همکارى بین مدیریت 
شهرى و اداره میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى شهرستان و حرکت در 

مسیر ثبت آثار ناملموس و احیاء آثار ملموس بودیم.
شهردار زرین شهر با بیان اینکه حفظ و پاسدارى میراث ناملموس از راه هاى رسیدن 
به توسعه پایدار شهرى است، تصریح کرد: با توجه به احیاء میراث ملموس و ثبت و 
معرفى آثار ناملموس زمینه رونق گردشگرى تاریخى- فرهنگى را مهیا مى سازد این 
مهم مورد توجه مدیریت شهرى زرین شهر قرار گرفت و در کنار بازسازى برج کبوتر 
باغ برجى ریز ثبت دمپخت الخلى در میراث ناملموس کشور در دستور کار قرار گرفت 

که خوشبختانه شاهد تحقق این مهم بودیم.
وى با بیان اینکه میراث ناملموس در ابعاد مختلف زندگى روزمره شهروندان نقش 

دارد، ادامه داد: بر خالف میراث ملموس محدود بجا مانده از گذشته در خطه طالیى 
ایران، میراث ناملموس این خطه گستره  وسیعى دارد و معرفى آنها با بهره گیرى از تنوع 
قومیتى ساکن در زرین شهر مى تواند ظرفیت هاى تازه اى را با تکیه بر آداب و آئین ها 

و نیز باورها و اعتقادات درمسیر توسعه گردشگرى شهرى فراهم کند.
محمدى با بیان اینکه شهردارى زرین شهر در مسیر حفظ معدود آثار باقى مانده کهن 
در شهر گام برداشته است، گفت: ملکى قدیمى در طرح احداث پارکینگ قرار داشت که 
از نظر معمارى معرف معمارى منطقه بود از این رو تصمیم گرفتیم در اولین فرصت این 
خانه توسط شهردارى، تملک و بازسازى شده و به عنوان سند تاریخى شهر احیا شود.

وى عنوان کرد: با توجه به اهمیت موضوع الیحه  تملک این ملک توسط شهردارى 
به شوراى اسالمى زرین شهر تقدیم شد تا مجوز خرید این خانه تاریخى که مساحتى 
حدود 500 متر مربع دارد را با هزینه اى بالغ بر 5 میلیارد تومان خریدارى کرده و آن را 

به خانه فرهنگى مبدل سازیم.
شهردار زرین شهر خاطرنشان کرد: این خانه از جمله معدود خانه هاى قدیمى شهر 
به شمار مى آید که هویت و سند شهر هســتند و امیدواریم با تملک آن  زمینه حفظ 
و احیاى این میراث را فراهم ســاخته و به مکانى براى فعالیت هاى فرهنگى مبدل

شود.

تجلیل از شهردار زرین شهر توسط مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان اصفهان

حرکت شهردارى زرین شهر 
در مسیر حفاظت از معدود آثار باقیمانده کهن در شهر

مدیرکل میراث فرهنگى و گردشگرى استان اصفهان مطرح کرد

ظرفیت تولید انبوه و تجارى سازى دمپخت لنجان با ثبت 
دراطلس خوراك و غذاى ایرانى

فریدون الهیــارى، مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشــگرى 
اســتان اصفهان  در نشست با شــهردار زرین شــهر با بیان اینکه شهرداران 
شهرســتان لنجان توجه ویژه اى به موضوعات میراثى، گردشگرى و صنایع 
دستى داشته اند، اظهار کرد: شهرســتان لنجان ظرفیت هاى بسیار فراوانى را 
در حوزه هاى گردشگرى، صنایع دستى و میراث فرهنگى دارد و خوشبختانه 
جهت گیرى بســیار خوبى توسط شــهردارى هاى این شهرستان در راستاى 
توسعه گردشگرى شهرى و تبیین هویت شــهرهاى 9گانه لنجان انجام شده

 است.
وى حفاظت از میراث ملمــوس و ناملموس را از اهمیت ویــژه اى برخوردار 

دانست و افزود: ثبت آثار ناملموسى چون دمپخت الخلى لنجان در زرین شهر، 
آیین شــالورا جارى در چرمهین و پولکى رســى باغبادران قطعا سبب خواهد 
شد تاریخ خلق شده توسط مردمان این دیار، از نســلى به نسل دیگر منتقل و 
موجب توجه نســل هاى مختلف به تنوع فرهنگى و خالقیت اجداد خود شود 
از این رو امیدواریم ثبــت اینگونه میراث ناملموس به جا مانده از گذشــتگان

 استمرار یابد.
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشــگرى استان اصفهان با بیان 
اینکه نوآورى و خالقیت در مدیریت شهرى از اهمیت ویژه اى برخوردار است، 
تصریح کرد: مباحث عمرانى همواره در شهرهاى مختلف مورد توجه بوده اما 

اگر قصد احیاء یک شهر را داشته باشیم باید شهرهاى ایران رنگ و بوى خاص 
خود را براى گردشگران متجلى سازند و این مهم تنها با تکیه بر میراث ملموس 

و ناملموس محقق خواهد شد.
الهیارى با اشاره به ظرفیت هاى شهرستان لنجان در زمینه میراث ملموس و 
ناملموس اضافه کرد:  زرین شهر آثار تاریخى معدودى را در دل خود جاى داده و 
این مسئله نه تنها آسیب به شمار نمى آید بلکه احیاء و معرفى آنها سبب خواهد 

شد این آثار بیشتر دیده شوند.
وى شناسایى و ومستندنگارى رویدادهاى تاریخى را از اهمیت ویژه اى برخوردار 
دانست و خاطرنشان کرد: امروز اتفاقات ارزشمندى در قالب رویدادها در شهرستان 

لنجان رخ داده و برگزارى هفته فرهنگى زرین شهر، جشنواره بِه باغبادران و آیین 
شــاهلورا جارى از آن جمله هستند و قطعا گســترش زیرساخت هاى الزم براى 
معرفى این رویدادها مى توان رونق اقتصادى گردشگرى بر پایه میراث فرهنگى 

ملموس و ناملموس را در شهرستان لنجان افزایش داد.
الهیارى یادآور شد: دمپخت الخلى یکى از ظرفیت هایى به شمار مى آید که با 
معرفى آن مى توان به سمت برندسازى، تولید انبوه و تجارى سازى این غذاى 
سنتى گام برداشت که ثمره آن رونق اقتصادى شهرى است و این مهم با ثبت 
این غذا در اطلس استانى و همچنین اطلس خوراك ایران و غذاى ایرانى دست 

یافتنى است.


