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الریجانى کار سند 25 ساله را پیش مى بردپیشنهاد افزایش 50 درصدى قیمت نان در اصفهان«خون شد» فعًال اکران نمى شود6000 پرستار در مرخصى استعالجى هستند دیدار دوباره نویدکیا و اسکوچیچ در پک جهان نمااستانفرهنگ ورزش جهان نما

 احسان علیخانى: 
من کرونا 
نگرفته ام

کشف 95 هزار کیلو موز خارجى قاچاق
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پراید ارزان تر شد  
اما خریدار ندارد

انجام پرواز از فردا
 با 60 درصد ظرفیت 

تنها سد تاریخى 
فعال کشور کاربرى جاده 

پیدا کرده است! 5

15 درصد 
مشترکین خانگى 
برق، کم مصرف 

هستند

این روزها اخبارى مبنى بر ابتالى برخى هنرمندان 
کشورمان به کرونا منتشر مى شود. در همین راستا 

خبرى مبنى بر  ابتالى احسان علیخانى به این بیمارى 
هم منتشر شد که او با انتشار پستى در فضاى مجازى 

این خبر را تکذیب کرد. 

مدیرروابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهــان درباره اجــراى طرح بــرق امید براى 
مشترکین خانگى کم مصرف مى گوید: طرح برق 
امید با هدف تشویق و ترغیب مشترکین خانگى به 
مصرف کمتر و تقدیر ازمشترکین کم مصرف است 
که هدف اصلى وزارت نیرو آن است تا مشترکین 
خوش مصرف و پر مصرف را ترغیب به اســتفاده 

بهینه و...

4 کاوش ها در تپه اشرف متوقف شدکاوش ها در تپه اشرف متوقف شد
چند ماه بعد از کشفیات بى سابقه باستان شناسى در شرق شهر اصفهان؛چند ماه بعد از کشفیات بى سابقه باستان شناسى در شرق شهر اصفهان؛

3

با توقیف 3 کامیون کشنده در محور شاهین شهر- کاشان محقق شد

متولى فوتبال در ایران مرده است 
مدیرعامل باشگاه فوالدخوزستان در پستى انتقادى به وضعیت کنونى 

مدیریت و حضور سیاسیون در فوتبال پرداخت.
 سعید آذرى، مدیرعامل باشگاه فوالدخوزستان در پستى اینستاگرامى 
به بررسى مدیریت فوتبال پرداخت و سئوال هایى در این مورد مطرح 
کرد تا به نوعى مدیریت ایــن ورزش اول جهان را در ایران به چالش 

بکشد.
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

کدام مشترکین اصفهانى مشمول 
تخفیف صد درصدى مى شوند؟

دالیل افت شدید 
صادرات طال 
از استان اصفهان

معاون اقتصادى استاندارى تشریح کرد

150 مرکزپیش دبستانى در اصفهان تعطیل شد
به دلیل تصمیم والدین در اوج بحران کرونا؛

3

نرخ هاى جدید بلیت هواپیما به زودى اعالم مى شود

9  مهر ماه 1399 /21  اکتبر   20 چهارشنبه 30
8 صفح / 8 4سال هفدهم /شماره 3884
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علیرضا منصوریان:علیرضا منصوریان:
 سرباز وفادار بلى، بازیکن  سرباز وفادار بلى، بازیکن 
3030 میلیاردى خیر میلیاردى خیر

آگهى مناقصه مرحله دوم
تعاونى مسکن پاالیشــگاه اصفهان در نظر دارد کلیه مراحل اجراى عملیات سفت کارى 
واحدهاى در دســت احداث خود را واقع در شاهین شــهر، منطقه خانه کارگر- انتهاى 
خیابان شــیخ بهایى- فرعى 10 غربى بیدرام به متراژ تقریبى 8000 مترمربع در 2 بلوك، 
برابر نقشــه هاى فنى موجود را به پیمانکاران واجد شــرایط واگــذار نماید. متقاضیان 
ذى صالح مى توانند از تاریخ چهارشنبه 1399/07/30 لغایت پایان وقت ادارى روز پنجشنبه 
99/08/08 با در دست داشتن رسید پرداخت به مبلغ چهار میلیون ریال به حساب کارت
 5264- 0040- 7370- 6063 نزد بانک قرض الحســنه مهر ایران به نام این تعاونى و به 
منظور دریافت اسناد مناقصه به دفتر تعاونى واقع در شاهین شهر- خیابان رازى- فرعى 7 
شرقى- پالك 81 طبقه اول- واحد 2 مراجعه نمایند. همچنین تاریخ تحویل پاکت هاى قیمت 
پیشنهادى حداکثر در پایان وقت ادارى روز دوشنبه 99/08/12 خواهد بود. متقاضیان جهت 
کسب اطالعات بیشتر مى توانند با شماره تلفن هاى 03145274922 و 03145242630 و 

09139148161 تماس حاصل نمایند. 
وحیدرضا مشکوه  روحانى - مدیرعامل تعاونى مسکن پاالیشگاه اصفهان

آگهى مناقصه مرحله دوم
تعاونى مســکن پاالیشــگاه اصفهان در نظر دارد کلیه مراحل اجراى عملیات سفت کارى 
واحدهاى در دســت احداث خود را واقع در شــاهین شــهر، منطقه خانه کارگر- انتهاى 
خیابان شــیخ بهایى- فرعى 10 غربى بیدرام به متراژ تقریبــى 8000 مترمربع در 2 بلوك، 
برابر نقشــه هاى فنى موجود را به پیمانکاران واجد شــرایط واگذار نمایــد. متقاضیان 
ذى صالح مى توانند از تاریخ چهارشنبه 1399/07/30 لغایت پایان وقت ادارى روز پنجشنبه 
99/08/08 با در دست داشــتن رســید پرداخت به مبلغ دو میلیون ریال به حساب کارت
 5264- 0040- 7370- 6063 نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران به نام این تعاونى و به منظور 
دریافت اسناد مناقصه به دفتر تعاونى واقع در شاهین شهر- خیابان رازى- فرعى 7 شرقى- 
پالك 81 طبقه اول- واحد 2 مراجعه نمایند. همچنین تاریخ تحویل پاکت هاى قیمت پیشنهادى 
حداکثر در پایان وقت ادارى روز دوشنبه 99/08/12 خواهد بود. متقاضیان جهت کسب اطالعات 
بیشتر مى توانند با شماره تلفن هاى 03145274922 و 03145242630 و 09139148161 تماس 

حاصل نمایند. توضیح اینکه هر پیمانکار مى تواند فقط در اجراى یک بلوك شرکت نماید.
وحیدرضا مشکوه  روحانى - مدیرعامل تعاونى مسکن پاالیشگاه اصفهان

(( آگهی فراخوان  ))
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

نوبت اول

ضمناً لیست استعالم هاي مربوط به خریدهاي متوسط (بدون برگزاري مناقصه) در سایت شرکت به آدرس ذیل درج میگردد.
سایر موارد :

1- زمان دریافت اسناد : از تاریخ نشر آگهی نوبت اول تا پایان ساعت اداري مهلت دریافت اسناد (مندرج در جدول)
2-جهت  دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر به آدرس www.esfahansteel.ir   مراجعه فرمایید.

روابط عمومی ذوب آهن اصفهان

مهلت ارائه پیشنهادمهلت دریافت اسنادموضوعشمارهنوع فراخوانردیف

R ۱  9901742مناقصه1

نوسازي لوله مسیرهاي 
زیر زمینی فاضالب جنوب 
برجهاي خنک کننده واحد 
یک انرژي و بیوشیمی

99/  08/  081399/  08/  20

5070 متر کابل مسی ولتاژ 9803854استعالم2
14 /08 /021399 /08 /99باال

تجدید 3
خرید 4 ردیف قرقره و قالب 9804601مناقصه

21 /08 /101399 /8 99/0فوالدسازي

آگهى شرکت فوالد مبارکه

مناقصات و مزایدات : جهت دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر به نشانى   www.msc.ir  لینک مناقصات و 
مزایدات بخش خرید و تأمین کنندگان مراجعه و طبق راهنماي موجود، نسبت به انتخاب مناقصه مورد نظر از طریق 

سیستم ارتباط با تأمین کنندگان (SRM) ا قدام نمائید. 
سایر فراخوان ها: جهت کسب اطالعات بیشتر به نشانى www.msc.ir  بخش اطالعیه ها، فراخوان مربوطه مراجعه 

بفرمایید.
 روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه 

مهلت ارسالموضوعشمارهنوع فراخوانردیف
مدارك

مدیریت
مرتبط

خرید روکش هاى سیلیکونى 48510254مناقصه عمومى1
خرید مواد خرید مصرفى1399/08/06عایق هاى حرارتى

48513391مناقصه عمومى2
انجام عملیات ساخت و تامین 

لوله هاي مورد نیاز و انجام پوشش 
خارجی-تامین لوله پلى اتیلن

قراردادهاى خرید99/08/10

خرید مواد خرید مصرفى1399/08/10خرید 10 ردیف متعلقات ریل481518706مناقصه عمومى3

کد آگهى : 99142
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ریحانه پارسا 
واقعًا 
مهاجرت
 کرد!

ى 
ى 

طیل شد
3

م
مد
مد
 سع
به
کر

بکش



0202جهان نماجهان نما 3884چهارشنبه  30 مهر  ماه   1399 سال هفدهم

در پى کاهش نرخ ارز، قیمت ها در بازار خودرو نیز کاهشى 
شــد به طورى که قیمت خودرو هاى داخلى هفت تا ده 
میلیون تومان پایین آمد. در عین حال قیمت خودرو هاى 
خارجى نیز به طور متوسط حدود 30 میلیون تومان کاهش 

یافته است.
در حال حاضر تعداد فروشــندگان خودرو در بازار بیشتر 
از میزان تقاضاى خرید اســت، اما در مجموع معامله اى 
صورت نمى گیرد، در عین حال وضعیت بازار خودرو طورى 
است که قیمت ها چندان باثبات نیستند و به عنوان مثال 
براى خودرویى مانند پراید قیمت بین 125 تا 117 میلیون 

تومان اعالم مى شود.

طى روز هاى اخیر تعداد فروشندگان در بازار خودرو بیشتر 
از قبل شــده، اما خریداران دست نگه داشــته اند و فعًال 
خرید نمى کنند. در حال حاضر نیــز قیمت هاى کاهش 
یافته، فقط بر روى کاغذ نوشته مى شود و خرید و فروشى 

صورت نمى گیرد.
وى ادامه داد: در حال حاضر بحــث دالر 26 یا 27 هزار 
تومانى در بازار مطرح است که اگر این رقم محقق شود 

قیمت خودرو در بازار کاهش چشمگیرى خواهد داشت.
وى گفت: قیمت ســایپا 131 که تا 130 و 132 میلیون 
تومان باال رفته بود در حال حاضر به 125 میلیون تومان 
رسیده و  تا 115 میلیون تومان نیز پایین خواهد آمد./3311

بانک ایران زمین در راستاى پیاده سازى زیرساخت هاى 
اجــراى بانکــدارى دیجیتــال و همچنین توســعه 

سیستم هاى الکترونیک، مرکز داده خود را افتتاح کرد.
عبدالمجید پورسعید با اشاره به تالش هاى صورت گرفته 
در چهار سال گذشته براى پیاده سازى زیرساخت هاى 
اجراى بانکدارى دیجیتال گفــت: راه اندازى مرکز داده 
بانک یکى از نیازهاى پیاده سازى بانکدارى دیجیتال بود 
که با همت همکاران پرتالش در روز پنج شنبه افتتاح و 

زمینه ساز اجراى بانکدارى دیجیتال خواهد بود. 
پورســعید چشــم انداز بانک ایران زمین را دستیابى به 
بانکدارى دیجیتال دانســت و گفت: اجراى بانکدارى 

دیجیتال در چهار سال گذشته به عنوان چشم انداز بانک 
ایران زمین بوده اســت اما امروز تنها چند گام به اجراى 
آن باقى مانده است که به زودى با برداشتن این گام ها از 

اجراى این پروژه رونمایى خواهیم کرد. 
همچنین در این زمینه فرهــاد اینالوئى، معاون فناورى 
اطالعات بانک ایران زمین با اشاره به اینکه راه اندازى 
و افتتاح این مرکز پیش زمینــه آغاز بانکدارى دیجیتال 
خواهد بود گفت: این تجربه خوشــایند که آغازى براى 
شروع فعالیتى بزرگ تر است ما را بر آن مى دارد که اعالم 
کنیم به زودى از «پایلوت اولین بانک دیجیتال» کشور 

رونمایى خواهیم کرد.

پراید ارزان تر شد  
اما خریدار ندارد

افتتاح مرکز داده 
بانک ایران زمین 

درج نام مادر 
روى کارت ملى

  عصر ایران| معاون امور زنان و خانواده 
رئیس جمهورى در پاسخ به پرسشى درباره درج 
نام مادران در کارت ملى گفت: وزیر کشور موافق 
اجراى این پیشنهاد هســتند و اکنون منتظریم 
سازمان ثبت احوال نظر خود را اعالم کند. این 
طرح نیازمند اصالح آیین نامه است تا بتواند تا ماه 
آینده اجرا شود. به گفته  معصومه ابتکار ثبت نام 
مادر در کارت ملى هیچ هزینه مضاعفى نخواهد 
داشت بلکه پس از ابالغ آن، تنها در کارت ملى 
کودکانى که به دنیا مى آیند و کسانى که اقدام به 
تعویض کارت ملى و دریافت مجدد آن مى کنند، 

اعمال خواهد شد./3304

ضرب در 2/5 کنید
  ایسنا| عضو کمیته علمى ستاد مقابله 
با کرونا با اشــاره به نگرانى ها از روند فزاینده 
کرونا در کشور، این موضوع را نتیجه بى توجهى 
به الگوهاى پیشنهادى ســتاد کرونا دانست و 
گفت: بیش از شش ماه است تأکید ما بر اعمال 
محدودیت هاست. مسعود مردانى مدعى شد: 
آمار روزانه مرگ ناشى کرونا هم واقعى نیست و 
براى آنکه بدانیم در واقعیت چند نفر روزانه تلف 
مى شوند این عدد باید ضرب در 2/5 شود تا عدد 

اصلى به دست آید./3305

بازدید از مزار شجریان 
پولى شد!

بهمن بابازاده در کانال خود    برترین ها |
ویدیویى از  بلیت فروشــى براى مزار اســتاد 
 شجریان منتشــر کرده است. استاد محمدرضا 
شــجریان، 17 مهرماه دار فانى را وداع گفت و 
پیکر او در توس و در جوار آرامگاه فردوســى و 

مهدى اخوان ثالث آرام گرفت./3306

حکم عجیب دادگاه 
دادگاه کیفرى 2 مشهد یک متهم    رکنا|
به توهین، تهدید و مزاحمت ملکى را به انجام 
بیش از 500 ســاعت ارائه خدمات نظافتى به 
صورت رایگان در مراکز آموزشــى و پرورشى 
محکوم کــرد. رأى صادره حضــورى و ظرف 
مهلت 20 روز پس از ابــالغ قابل تجدید نظر 
خواهى در محاکم تجدید نظر استان خراسان 

رضوى است.

9 میلیون نفر را مى شود 
سیر کرد

  پانا| رئیــس اتحادیــه صادرکنندگان 
محصوالت کشاورزى مى گوید اکنون مطابق 
با اظهار نظر فائو 30 تــا 35 درصد از تولیدات 
کشــاورزى در ایران اتالف شده و به ضایعات 
بدل مى شود که مى تواند ساالنه غذاى 9 میلیون 
نفر را تأمین کند و عالوه بــر آن جلوگیرى از 
این اتــالف مى تواند زمینه اى مناســب براى 
افزایــش صــادرات محصوالت کشــاورزى

 باشد./3307

20 نوع مدرسه داریم!
عضو هیئت علمى پژوهشگاه    ایسنا|
مطالعات آموزش و پرورش با اشــاره به پدیده 
تنوع مدارس در کشــور گفت: وقتى خواستیم 
اصل 30 قانون اساســى را اجرا کنیم، نزدیک 
به 20 نوع مدرســه ایجاد کرده ایــم، آیا این 
تنوع مدارس عادالنه است؟ پاسخم این است 
که تنوع مــدارس به خودى خــود عادالنه یا 
غیرعادالنه نیســت چون مدرســه عشایرى 
یا شــبانه روزى هــم داریم که در راســتاى 
سیاست هاى جبرانى شکل گرفته است اما باید 
دید آیا تک تک مدارس با این مدل قابل انطباق 

هستند یا خیر؟ /3308

ان شاء ا... کنترل مى شود
عبدالناصــر همتى، رئیس کل     خبر آنالین |
بانک مرکزى در جلســه شــوراى گفتگوى دولت و 
بخش خصوصى تأکید کرد: مشکالت ناشى از تحریم 
و اثرات آن بر صــادرات را اطالع دارم و علت کاهش 
صادرات ما در شش ماهه ابتداى سال دقیقًا مشخص 
است و ان شــاء ا... در نیمه دوم سال جهش خوبى در 
این زمینه خواهیم داشت و ان شاء ا... نرخ ارز نیز کنترل 
مى شود و شــرایط بازار در خصوص نرخ ارز مثبت تر 
شده و نکته دوم اینکه عرضه ارز در سامانه نیما بسیار 

بهتر شده است.

وعده هاى بى سرانجام
   روزنامه اعتماد | «ارزان تر شدن کاالها در 
آینده اي نزدیک» کلیدواژه اصلی سخنان مسئوالن 
در واکنش به التهــاب قیمتی در بــازار و آرام کردن 
جو روانی حاکم بر آن اســت. حداقل در دو سال اخیر 
وعده هاي کاهش قیمت مسکن، ارز، خودرو و حتی 
تخلیه حباب ســکه کم از سوي مســئوالن مرتبط 
محقق نشده است. هر چند برخی به جاي پیدا کردن 
«سرنخ ماجرا» توصیه هایی از قبیل «نخرید تا ارزان 
شود» هم کرده اند. با مقایسه اي میان «زمان» وعده 
داده شده از سوي مسئوالن براي کاهش قیمت ها و 
قیمت هاي پس از آن «زمــان» می توان دریافت که 
تقریبًا «وعده هاي» مبتنی بر ارزان تر شدن، تاکنون 
به سرانجام نرسیده یا در یک بازه زمانی کوتاه مدت اثر 
داشته و برخی قیمت ها روند نزولی داشتند و پس از آن 

نرخ ها با شیب تندتري باال رفتند./3301

هرشب استرس دارم
  باشگاه خبرنگاران جوان | وزیر بهداشت 
در جلسه ستاد مبارزه با کرونا در آذربایجان غربى گفت: 
زمانى که هرشــب گزارش ها در خصوص وضعیت 
کرونا را مى خوانم اســترس مى گیرم کــه نکند در 
سیاه چاله اى بیافتیم که نتوانیم از آن خارج شویم. سعید 
نمکى گفت: همواره خودم را کوچک ترین سرباز در 
خدمت کشورم مى دانم و در هشت ماه گذشته حتى 
یک شــب هم به مدت یک ســاعت به طور پیوسته 

نخوابیده ام./3302

خوش بینى 
صندوق بین المللى پول

صندوق بین المللى پــول در ارزیابى    ایسنا|
جدید خود از وضعیت اقتصادى کشــورهاى منطقه 
خاورمیانه و آسیاى مرکزى اعالم کرد بخش بزرگى 
از این کشورها از جمله ایران، ســال آینده وضعیت 
اقتصادى بهتــرى را تجربه خواهند کــرد. به گفته 
صندوق بین المللى پول، تورم امسال ایران 31 درصد 
خواهد بود که این رقم ســال آینده بــه 29/3 درصد 

کاهش پیدا خواهد کرد. /3303

بدآموزى دولتى
  مهر | سخنگوى وزارت بهداشت گفت: باید دو 
تا سه هفته محدودیت هاى شدید گذاشته شود تعداد 
کارکنان تهران کم و دورکارى انجام شود. سیما سادات 
الرى افزود: وزارتخانه ها باید جلسات غیر ضرورى را 
تعطیل کنند مشاهده مى شود جلسات شلوغ دولتى ها 
بدآموزى دارد و خودش باعث انتقال کروناست. وى 
تأکید کرد: آمار قطعى مرگ و میر کرونا در شهر تهران 

روزانه بین 40 تا 55 نفر است.

گاز ایران به افغانستان
 مى رسد؟

  ایلنا| «عبــدا... عبدا...»، رئیس شــوراى 
عالى مصالحه ملى افغانستان درباره برنامه کابل براى 
واردات گاز از ایران اظهار کرد: در کمیسیون مشترك 
اقتصادى و ســفر مقامات دو کشور در این خصوص 
بحث و تبادل نظر شده است. وى درباره خط لوله تاپى 
و تأمین امنیت آن از سوى طالبان گفت: اگر به توافق 
صلح برســیم برنامه هاى زیربنایى نیز تحت پوشش 

قرار مى گیرد.

خبرخوان

معاون سازمان نظام پرستارى از استخدام بیش از 7650 
پرستار در بیمارســتان هاى وزارت بهداشت و سازمان 
تأمین اجتماعــى خبر داد و گفت: اکنــون حدود 6000 
پرستار به علت ابتال به بیمارى کووید-19 در مرخصى 

استعالجى به سر مى برند.
حمیدرضا عزیزى افزود: پرستاران به عنوان مدافعان خط 
اول مبارزه با کرونا واقعًا جان خود را کف دست گرفته اند 
و براى مراقبت و نجات بیماران فداکارى مى کنند. حدود 
70 هزار پرســتار طى ماه هاى گذشته در کشور در خط 
مقدم این دفاع ملى هستند. تاکنون بیش از 31 هزار نفر 
آنها به بیمارى کووید-19 مبتال شده اند، حدود 26 هزار 
نفر آنها درمان شدند اما از این تعداد 54 نفر تاکنون جان 
باخته اند و البته اکنون حدود پنج تا شش هزار پرستار به 

علت ابتال به بیمارى کووید-19 در مرخصى استعالجى 
هستند.

معاون سازمان نظام پرستارى از استخدام 7650 پرستار 
در بیمارستان هاى وزارت بهداشــت و سازمان تأمین 
اجتماعى خبر داد و گفت: قرار است از حدود 3500 مجوز 
استخدامى سازمان تأمین اجتماعى، 2650 سهمیه براى 
استخدام پرســتاران در این سازمان اختصاص پیدا کند. 
وزارت بهداشت هم قول داده تا ســه ماه آینده حداقل 
5000 پرستار استخدام کند. قرار است اولویت استخدام 
با پرستارانى باشد که در ماه هاى گذشته در بخش هاى 
کرونا به صورت شرکتى فعالیت کرده اند. اگر این اتفاق 
بیا فتد، با توجه به خستگى پرستاران مى تواند روح تازه اى 

در بین کادر پرستارى ایجاد کند./3309

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: على الریجانى در موضوع 
سند 25 ساله بین ایران و چین با دولت همکارى مى کند.

محمود واعظى در پاسخ به سئوالى مبنى بر اینکه آیا على 
الریجانى مسئول اجراى سند همکارى ایران و چین شده 
است، گفت: آقاى الریجانى از زمانى که رئیس مجلس 
بود و سفرى هم که به چین داشت، موضوع سند 25 ساله را 
دنبال مى کرد. وى افزود: بعد از اینکه الریجانى از مجلس 
بیرون آمد، از او درخواست کردیم کار خود را در خصوص 
پیگیرى این سند ادامه دهد، او هم پذیرفت و این روزها 
براى پیشــبرد برنامه هاى مربوط به اجــراى این توافق 

همکارى ایران و چین وقت مى گذارد.
رئیس دفتر رئیس جمهور همچنین در خصوص تجهیز 
دفترى در پاســتور براى الریجانى به منظور پیگیرى و 
اجراى سند همکارى ایران و چین، اظهار بى اطالعى کرد.

گفتنى است، پس از ســفر رئیس جمهور چین به ایران و 
توافق بر سر تنظیم یک سند همکارى میان دو کشور، على 
الریجانى به همراه چند تن از وزراى دولت و برخى رؤساى 
کمیسیون هاى مجلس به چین سفر کرد و رایزنى هایى 
را براى نحوه تدوین و اجرایى ســازى توافق 25 ساله با 

مقامات چینى انجام داد.

وزیر راه و شهرســازى با بیــان اینکه شــرکت هاى 
هواپیمایى از اول آبان ماه، موظف به رعایت ظرفیت 60 
درصدى هواپیماها هستند، گفت: به زودى قیمت هاى 

جدید بلیت اعالم خواهد شد.
 دو هفته پیش بود که انجمن شرکت هاى هواپیمایى از 
نرخ هاى جدید هواپیما که در آن متوسط افزایش قیمت ها 
به  80 درصد مى رســید رونمایى کــرد. بهانه افزایش 
ناگهانى قیمت ها از ســوى شــرکت هاى هواپیمایى، 
مصوبه ســتاد مبارزه با کرونا براى انجام پروازها با 60 

درصد ظرفیت و همچنین قیمت دالر بود.
با این حال وزیر راه و شهرسازى ســه روز بعد از اعالم 
قیمت هاى جدید از ابطال نرخ نامه جدید شــرکت هاى 
هواپپمایى خبر داد و گفت: افزایش قیمت اعالم شــده 
از سوى انجمن شــرکت هاى هواپیمایى معتبر نیست و 
قیمت هاى جدید که قرار بود از اول آبان ماه اعمال شود 

لغو شده است. 
فرداى همان روز جلســات شــرکت هاى هواپیمایى با 
ریاست سازمان هواپیمایى آغاز و قرار شد تا اول آبان ماه 
بلیت هواپیما باقیمت نرخ نامه شــهریور سال گذشته به 
فروش برسد و قرار شد نتیجه نهایى در جلسه اى با حضور 

وزیر راه و شهرسازى اعالم شود.
در همین راستا روز گذشــته پایگاه خبرى وزارت راه و 
شهرسازى، از جلسه هم اندیشــى وزیر راه و شهرسازى 

با مدیران عامل شرکت هاى حمل ونقل هوایى خبر داد.

محمد اســالمى در این جلســه گفت: شــرکت هاى 
هواپیمایى ملزم هستند مصوبات ستاد مقابله با کرونا در 
خصوص رعایت پروتکل هاى بهداشتى را به طور دقیق 
رعایت کنند و از اول آبان ماه، رعایت حداکثر 60 درصد 

ظرفیت صندلى ها در هواپیما الزامى است.

اســالمى با تأکید بر لزوم کمترین افزایش نرخ قیمت 
بلیت هواپیما اظهار کرد: بعد از بررسى هایى که سازمان 
هواپیمایى کشــورى با همکارى انجمن شــرکت هاى 
هواپیمایى انجــام خواهد داد بــه زودى نرخ هاى جدید 
بــا رد نرخ اعالمــى روزهاى گذشــته اعــالم خواهد

 شد.
مقصود اســعدى ســامانى، دبیر انجمن شــرکت هاى 
هواپیمایى هم در این جلســه اعالم کرد: در ایام کرونا 
پروازهاى داخلى 48 درصد و پروازهاى خارجى 96 درصد 

کاهش داشته است.

نرخ هاى جدید بلیت هواپیما به زودى اعالم مى شود

انجام پرواز از فردا با 60 درصد ظرفیت 

تنها ســد تاریخى فعال کشــور با 400 ســال سن، با 
وجود اینکه از محل حقابــه و قایق هاى تفریحى براى 
صاحبانش درآمد خوبى دارد اما اکنون نه تنها آســیب 

شناسى نشده بلکه کاربرى جاده دارد!
تنها سد تاریخى فعال کشــور در مجموعه جهانى باغ 
عباس آباد بهشــهر به عنوان بزرگ ترین باغ تاریخى 
ایران و در 9 کیلومترى شهرســتان بهشهر قرار گرفته 
اســت. این ســد تاریخى در کنار مخزن و دریاچه سد، 
گل باغ، کاخ، حمام، آسیاب آبى و دو برج آجرى به دستور 
شاه عباس اول صفوى در ســال هاى 1020 و 1021 
هجرى قمرى در محلى که خرگوران نام داشته ساخته 

شــد و اکنون به عنوان مهمترین باغ غیر کویرى ایران 
به شمار مى آید.

این ســد تاریخى تاجى دارد که خودروهاى یک ارگان 
نظامى از آن عبور مى کنند و در واقع شــبیه به جاده و 
یا پلى شده تا خودروهاى ســنگین آنها براى ساختمان 
سازى آن طرف دریاچه کاربرى داشته باشد در حالى که 
این سد 400 سال ســن دارد و باید هر از گاهى حداقل 
آسیب شناسى شــود. با پیگیرى هایى که مسئوالن باغ 
جهانى عباس آباد انجام دادند توانستند از عبور و مرور 
خودروهاى ســنگین روى این تاج جلوگیرى کنند اما 
همچنان این سد تاریخى به آسیب شناسى نیاز دارد تا 

مبادا با شکستن آن، نصف بهشهر را آب بگیرد./3310

تنها سد تاریخى فعال کشور 
کاربرى جاده پیدا کرده است!

6000 پرستار در مرخصى استعالجى هستند

الریجانى کار سند 25 ساله را پیش مى برد

این روزها مهمترین بحث مجلــس یازدهم در دو کلمه 
خالصه مى شود: استیضاح روحانى.

اینکه آیا مجلس جدید ظرفیــت انجام این تحول بزرگ 
سیاسى را داراســت یا نه یک طرف بحث است اما آنچه 
فعًال محل رایزنى است، تضاد دیدگاه نمایندگان اصولگرا 

در این باره است.
روز گذشته در حالى که امیرآبادى فراهانى، عضو هیئت 
رئیســه مجلس یازدهم گفت اســتیضاح رئیس جمهور 
انجام نخواهد شــد، جالل محمــودزاده، نماینده مهاباد 
اعالم کرد حداقل 60 نماینده طرح پاســخگویى رئیس 
جمهور به مجلس را امضا کرده انــد. این اختالف عقیده 
درباره اســتیضاح روحانى بــه حدى دور از هــم به نظر 

مى رسد که بعید است حلقه وصلى بتواند این دو دیدگاه را 
به هم متصل کند.

نمونه یک تضاد
امیرآبادى فراهانى، عضو هیئت رئیســه مجلس یازدهم 
معتقد است اگر االن استیضاح رئیس جمهور را شروع کنیم، 
روند آن در حدود دو ماه طول مى کشد و به ماه دهم سال 
مى رسیم، بعد از آن نیز معاون اول رئیس جمهور به مدت 
سه ماه رئیس دولت مى شود و بعد از آن هم به تعطیالت 
عید مى رسیم و اندکى بعد نیز مهلت کارِ دولت تمام مى شود 
و اگر نتیجه اى داشت انجام مى شد؛ بنابراین ما در مجلس 

به این نتیجه رسیده ایم که استیضاح انجام نشود.
از آن سو جالل محمودزاده، نماینده مهاباد در مجلس با 

بیان اینکه طرح اســتیضاح و عدم کفایت سیاسى حسن 
روحانى رئیس جمهور روز یک شنبه در مجلس به جریان 
افتاد، گفت: استقبال نمایندگان از استیضاح روحانى خوب 
بوده به طورى که در همان ســاعت اولیه تهیه طرح، 60 
نماینده آن را امضا کردند. وى با بیان اینکه در حال حاضر 
مجلس 286 نماینده دارد، افزود: براى استیضاح روحانى 
حداقل به امضاى یک چهارم نمایندگان یعنى 72 نماینده 
نیاز اســت که پیش بینى مى شود، تعداد نمایندگان امضا 

کننده به بیش از این برسد.

یک اسم رمز
آنچه مشخص اســت اینکه جمع بندى نظر اصولگرایان 
درباره استیضاح حسن روحانى با توجه به اینکه تنها چند ماه 

تا پایان کار این دولت باقى مانده نمى تواند به وحدت میان 
آنها منجر شود. بنابراین شاید حرف آخر را بتوان از میان 
اظهارات امیرآبادى فراهانى جست آنجا که مى گوید بنا نه 
بر استیضاح که بر پایه همکارى مجلس با دولت خواهد بود. 
اینجاست که نه دو کلمه «استیضاح روحانى» که یک کلمه 
«مصلحت اندیشى» اساس کار سیاست ایران در روزهاى 

ُپرتالطم پیش رو را تعیین خواهد کرد:
«مجلس با مصلحت اندیشــى به دولت کمک مى کند 
تا به راحتى به خرداد ماه ســال آینده یعنى پایان مهلت 
قانونى خود برســد. چراکه هدف مجلس کمک به دولت 
براى سهولت در ادامه کار خود اســت. اکنون شرایط به 
گونه اى است که اگر مجلس یک یا دو وزیر دیگر از دولت 

را استیضاح کند دولت مستقر سقوط خواهد کرد.»

آیا مجلس رئیس جمهور را استیضاح خواهد کرد؟

ظاهراً «مصلحت» نیست

  فاطیما کریمى/ خبرگزارى مهر |

مانى مهدوى
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تشییع پیکر تازه داماد 
پرستار

پیکر نهمین مدافع سالمت زیر مجموعه دانشگاه علوم 
پزشکى اصفهان تشییع و در گلستان شهداى اصفهان به 
خاك سپرده شد. على برجیس، پرستار بخش آنژیوگرافى 
مرکز آموزشـى، درمانى و پژوهشـى قلب شهید چمران 
اصفهان پـس از یک هفته جـدال با ویـروس منحوس 
کرونـا در بیمارسـتان کاشـانى اصفهان دعـوت حق را 
لبیک گفت. وى 31 ساله و حدود هفت ماه پیش، زندگى 
مشـترك خود را آغاز کرده بـود. تاکنـون از کادر درمان 
زیر مجموعه دانشـگاه علوم پزشـکى اصفهان، هشت 
نفر در اصفهان و یک نفر در نطنز شـهید مدافع سالمت 

شده اند./3312

شناسایى روزانه 1200 مبتال 
به کرونا 

سخنگوى دانشـگاه علوم پزشـکى اصفهان با اشاره به 
اینکـه وضعیت اسـتان اصفهـان از نظر شـیوع کرونا با 
روزهاى گذشته و هفته قبل تفاوت زیادى نکرده، اظهار 
کـرد: روزانـه بیـش از 1200 مبتال بـه کرونا در اسـتان 
شناسایى مى شـود. آرش نجیمى تعداد بیماران بسترى 
در بیمارستان ها را بیش از 200 نفر در هر روز اعالم کرد 
و افزود: بیماران بسترى در آى سى یو نیز به بیش از 300 
نفر رسـیده، این درحالى اسـت که در روند فعلى شـیوع 
بیمارى تغییرى که نشـان دهنده بهبود شـرایط باشـد 

نمى بینیم./3313

کاهش قیمت مرغ از امروز
معاون بهبـود تولیدات دامى سـازمان جهاد کشـاورزى 
استان اصفهان گفت: کارگروه ستاد تنظیم بازار اصفهان 
دیروز سـه شـنبه -29 مهرماه - قیمت مرغ را هر کیلو 
20 هزار تومان تصویـب کرد که بـا هماهنگى اتحادیه 
مرغدارى ها و انجمن کشـتارگاه ها از امـروز قیمت آ ن 
به کمتـر از 22 هزار تومان براى مصـرف کننده کاهش 
مى یابد. ایراندوست تاکید کرد: قیمت 27 هزار تومانى را 
تأیید نمى کنم؛ این افزایش قیمت کشورى بوده که ناشى 

از هیجانات بازار است و باید اصالح شود./3314

پایتخت عسل ایران رکورد زد
در شش ماه نخست امسال 200 تن عسل از خوانسار به 
خارج از کشور صادر شده که ارزآورى 10 میلیون دالرى 
براى کشور به همراه داشته است. مدیر شبکه دامپزشکى 
خوانسار با اشـاره به اینکه این میزان صادرات 30 درصد 
بیشتر از مدت مشابه پارسال بوده است گفت:پاکستان، 
عراق، کویـت و مالزى مقصـد عسـل هاى ایرانى بوده 

است./3315

به بار نشستن درخت شاتوت
شاتوت میوه مورد عالقه بسیارى از افراد است؛ این درخت 
اغلب در نیمه هاى تابستان به بار نشسته و بعد از چند هفته 
عمًال نشانه اى از شاتوت بر درخت آن دیگر هویدا نیست. 
اما در یکى از باغات شـهر نوش آباد از توابع شهرسـتان 
آران و بیـدگل در حالـى که قاعدتـاً باید در پاییز شـاهد 
ریزش برگ درخت شاتوت باشیم، شاهد به بار نشستن 

این درخت هستیم./3316

صید 3000 کیلو قزل آال 
به گـزارش روابط عمومى بنیـاد تعاون زندانیان اسـتان 
اصفهان، در اولیـن دوره صید ماهى در اسـتخر پرورش 
ماهى واحد گلپایـگان، 3000 کیلوگرم ماهـى قزل آال 

صید و به فروش رسید.

فعالیت اکیپ مروجین آبفا 
اکیپ مروجین آبفـا منطقه با توجه به کمبـود منابع آبى 
در روسـتاهاى شهرسـتان فریدونشـهر، فعالیت خود را 
دوچندان کرده اند. همچنین توزیع بروشـور ، نصب بنر 
مدیریت مصرف بهینه آب ، بررسى وضعیت و برخورد با 
مشترکین پر مصرف ، پیمایش آبرسانى به ملک مجاور و 

اقداماتى از این قبیل نیز صورت پذیرفت.

خبر

رئیس اداره پیــش دبســتانى و دوره اول ابتدایى آموزش و 
پرورش استان اصفهان گفت: 150 مرکز پیش دبستانى در 
استان اصفهان در بحران شیوع کرونا فعالیت خود را متوقف 

کرده اند.
نسرین باباپور اظهار داشت: با توجه به بسته شدن این مراکز 
به دلیل بحران شــیوع کرونا وزارت آموزش و پرورش طرح 
ثبت نام و آموزش مجازى کودکان 4 تا 6 سال را در دستور کار 
قرار داد. وى با بیان اینکه به دنبال اعالم این طرح و ثبت نام 
تعدادى از والدین در این سامانه مسئوالن مراکز پیش دبستانى 
استان اصفهان واکنش نشان داده و خواستار اجراى طرح هاى 
حمایتى براى خود شــدند، افزود: بدیــن ترتیب طرح هاى 

حمایتى براى مسئوالن مراکز پیش دبستانى در دستور کار قرار 
گرفت که در شوراى نظارت آموزش و پرورش استان اصفهان 
در دست بررسى است. وى با بیان اینکه پیش بینى ما براى 
ثبت نام در مراکز پیش دبستانى در سال جارى 60 هزار کودك 
4 تا 6 سال بود، گفت: این در حالى است که تنها 20 هزار نفر 
در این بازه سنى در مراکز پیش دبستانى ثبت نام کردند و هیچ 
اطالعاتى از 40 هزار کودك دیگر نداریم. باباپور با بیان اینکه 
سامانه الکترونیکى آموزش و پرورش استان اصفهان براى 
ثبت نام کودکان پیش دبستانى در نظر گرفته شده است، ادامه 
داد: این سایت به منظور شناسایى کودکان بازمانده از تحصیل 

در دوره پیش دبستانى است./3317

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان با حضور در 
ذوب آهن اصفهان عالوه بر گفتگو با منصور یزدى زاده، 
مدیرعامل این شرکت، از تجهیزات ستاد بحران و آتش 

نشانى شرکت بازدید کرد.
منصور شیشه فروش گفت: اعضاى ستاد بحران استان و 
مدیریت ایمنى، بهداشت و محیط زیست وظیفه دارند تا 
از خانواده ذوب آهن حراست کنند تا این شرکت وظیفه 
خود که همان تولید است را انجام دهد. وى به اقدامات 
ذوب آهن در راستاى مســئولیت هاى اجتماعى اشاره 
کرد و گفت: اعزام نیرو، تجهیزات و ماشین آالت و اقالم 
مورد نیاز حادثه دیدگان در ســیل خوزستان و زلزله سر 

پل ذهاب و همچنین اقدامات مؤثر و زمانبندى شده این 
شرکت در مقابله با ویروس کرونا شایسته تقدیر است. 
شیشه فروش خاطرنشــان کرد: ذوب آهن اصفهان با 
ســرمایه گذارى در زمینه خرید پساب شهرستان هاى 
اطراف و استحصال و بازچرخانى آب توانسته اقدامات 

مؤثرى در زمینه کاهش مصرف آب داشته باشد.
مجید مکارى، مدیر ایمنى بهداشــت و محیط زیست 
شــرکت نیز گفت: آتش نشــانان ذوب آهن اصفهان 
آمادگى دارند در عملیات هاى اطفا و نجات در ســطح 
استانى و کشور با مدیریت ستاد بحران استان همکارى 

کنند.

اقدامات ذوب آهن در مقابله با 
کرونا شایسته تقدیر است

150 مرکز پیش دبستانى در 
اصفهان تعطیل شد

اتاقک هاى تزریق گاز کلر در ناحیه انرژى و ســیاالت 
فوالد مبارکه بهینه سازى شد و ارتقاى ایمنى یافت.

کارشناس تعمیرات برق و اتوماسیون و ابزار دقیق واحد 
توزیع سیاالت فوالد مبارکه گفت: با توجه به خطرات زیاد 
مرتبط با ایستگاه هاى گاز کلر در کشور، امور آب وزارت 
نیرو، تهیه دستورالعمل هاى ساخت سامانه هاى کلرزنى 
در تصفیه خانه هاى آب و فاضالب را با هماهنگى سازمان 
مدیریت و برنامه ریزى کشور در دســتور کار قرار داد و 

ناحیه انرژى و سیاالت فوالد مبارکه، طرحى را با عنوان 
بهینه سازى و اصالح اتاقک هاى تزریق گاز کلر اجرا کرد.
مهدى شفیعى با تأکید بر اینکه بیشترین استفاده از گاز 
کلر در برج هاى خنک کننده فوالد مبارکه است، گفت: 
برج هاى خنک کننده، تجهیزى براى دفع حرارت آب به 
محیط است و در پى آن، تزریق گاز کلر در آب گردشى 
برج باعث جلوگیرى از رشد باکترى، جلبک و همچنین 

گندزدایى آن مى شود.

بهینه سازى اتاقک هاى تزریق گاز در فوالد مبارکه

در نشست بررســی فرصت هاي توســعه تعامالت و 
ارتباطات اصفهــان و ترکیه که با حضــور رئیس اتاق 
بازرگانى اصفهان، نایب رئیس کمیسیون تجارت، دبیر 
اقتصادى سفارت ترکیه در تهران و رئیس اتاق مشترك 
ایران و ترکیه به صورت مجازى برگزار شد، عنوان شد 
اتاق اصفهان با ایجاد میزهاى تجارى با کشــورهاى 
دوست و همسایه، نقش تسهیل کنندگى روابط طرفین 
را مورد توجه ویژه و در اولویت برنامــه هاى خود قرار 

داده است.
رئیس اتاق بازرگانى اصفهان در این جلسه بر ضرورت 
تمرکز بیشــتر بر ارتباطات گســترده بین کشورهاى 
همسایه در شــرایط کنونى تأکید کرد و گفت: با توجه 
به وجود سابقه تفاهمنامه همکارى بین ایران و ترکیه، 
ضرورى است که گام هاى اجرایى در این زمینه برداشته 
شود.  مسعود گلشــیرازى افزود: اصفهان دومین قطب 
اقتصادى کشور و قطب تولید فوالد ایران بوده و تولید 
محصوالت پتروشیمى، ســنگ هاى تزیینى، قطعات 

خودرو و نساجى از محورهاى اصلى صنعت این استان 
است. دبیر شــوراى گفتگوى دولت و بخش خصوصى 
اســتان اصفهان تصریح کرد: اتاق بازرگانى اصفهان با 
ایجاد میزهاى تجارى با کشورهاى دوست و همسایه، 
نقش تســهیل کنندگى این روابط را مورد توجه ویژه 

قرار داده است. 
«عبدا... اوســکاى»، دبیر اقتصادى سفارت ترکیه در 
تهران نیز در گسترش روابط تجارى با ایران و باالخص 
با استان اصفهان اعالم آمادگى کرد. وى به روز کردن 
و تجدید نظر در لیســت کاالها و تعرفــه ها با توجه به 
مقتضیات و پتانسیل بازار تجارى بین ایران و ترکیه را 

ضرورى دانست. 
اوسکاى افزود: ترکیه مایل به گسترش روابط تجارى، 
بازنگرى در موافقتنامه تعرفه ترجیحى و لیست کاالهاى 
مشمول تعرفه ترجیحى است و امیدواریم که سازمان 
توسعه تجارت ایران با پشــتیبانى اتاق هاى بازرگانى، 

اقدامات الزم را پیگیرى کند.

آمادگى ترکیه براى گسترش روابط تجارى
 با اصفهان

مسئول کمیســیون آموزش اتحادیه نانوایان اصفهان 
با بیان اینکه در حال حاضر بین هر کیســه آرد دولتى و 
آزاد 150 هزار تومان اختالف قیمت وجود دارد، گفت: با 
وجودى که در ابتدا پیشنهاد ما افزایش 50 درصدى نرخ 
نان بود، اما در نهایت با افزایش 20 درصدى قیمت نان 

موافقت شد.
محمدرضا خواجه در گفتگو با «ایســنا» با بیان اینکه 
در ابتدا قرار بــود از فروردین ماه با توجه به افزایش نرخ 
دستمزد و همچنین نرخ آب، برق، گاز و... قیمت نان نیز 
افزایش یابد، تأکید کرد: متأسفانه به دلیل برخى مصلحت 
و سیاست هاى دولت، این افزایش قیمت اعمال نشد که 

در ادامه شاهد افت کیفیت نان و آسیب زدن به سالمت 
مردم شدیم. به گفته خواجه افزایش 20 درصدى قیمت 
نان مربوط به استان اصفهان است و هر منطقه و استانى 
با توجه به اقلیم و شرایط جغرافیایى خود، افزایش نرخ 
متفاوتى را اعالم مى کند. وى با تأکید بر اینکه قیمت آرد 
در گرانى نان تأثیرى نداشته است، اظهار کرد: قیمت آرد 
هنوز تغییرى نکرده، اما در حال حاضر بین هر کیسه آرد 
دولتى و آزاد 150 هزار تومان اختالف قیمت وجود دارد 
و علت این اختالف قیمت برخالف تصور عموم کمبود 
توزیع آرد نیست، بلکه دلیل آن بى تدبیرى در توزیع آرد 

است و متأسفانه شاهد قاچاق آرد هستیم.

پیشنهاد افزایش 50 درصدى قیمت نان در اصفهان

معاون امور اقتصادى وزارت امور اقتصاد و دارایى با اهداى 
تقدیرنامه اى از تالش هاى سرپرست مخابرات منطقه 
اصفهان در راستاى راه اندازى پنجره واحد شروع کسب 

و کار قدردانى کرد.
در لوح تقدیر اهدایى از طرف محمدعلى دهقان دهنوى 
خطاب به ناصر مشایخى از جمله آمده است: راه اندازى 
پنجره واحد شــروع کســب و کار، یک گام از مجموعه 
اقداماتى اســت که در این وزارت برنامه ریزى شده است 
و به یارى خداوند متعال با اجراى آنها ســهولت فضاى 
کسب وکار در کشور به سطحى شایســته نام پرافتخار 
جمهورى اســالمى ایران خواهد رسید. به ثمر نشستن 

تالش هاى جنابعالى و همکاران در شــرکت مخابرات 
منطقه اصفهان و مسئولین سایر دستگاه هاى ذیربط براى 
راه اندازى «پنجره واحد شروع کسب و کار» گام مهمى 
بود که متوســط زمان الزم براى انجام الزامات قانونى 
شروع کسب وکار در ایران را از 72/5 روز به سه روز کاهش 
داد. اســتقبال و قدردانى رئیس محتــرم اتاق بازرگانى، 
صنایع، معادن و کشاورزى ایران و انتقال آن به ریاست 
محترم جمهورى اسالمى ایران، عنایت و تقدیر ایشان 
از این مقام شایسته را دنبال داشت. لذا ضرورى دانستم 
مراتب تقدیر و سپاس خود را از جنابعالى ابراز داشته و براى 

شما در مسیر این خدمت، آرزوى توفیق روزافزون دارم.

تقدیر از سرپرست مخابرات منطقه اصفهان 

رئیس هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمى دادگسترى 
اســتان اصفهان با اشــاره به ثبت روزانه 60 پرونده در 
کانون کارشناسان، گفت: در استان اصفهان حدود 2600 
کارشناس فعال هســتند که وظیفه اصلى آنها کمک به 
دستگاه قضا در صدور نظر کارشناســى آراء است تا این 

نظرات بر اساس عدالت و حق صورت گیرد.
فرهاد طاهریون اصفهانى اظهار کرد: در استان اصفهان 
حدود 2200 کارشــناس فعال هســتند که این تعداد با 

کارآموزان به بیش از 3000 کارشناس مى رسد که در 65 
رشته تخصصى و بیش از 500 صالحیت در این رشته ها 
فعالیت مى کنند و وظیفه اصلى آنها کمک به دستگاه قضا 
در صدور نظر کارشناسى آراء است تا این نظرات بر اساس 

عدالت و حق صورت گیرد.
طاهریون در پاســخ به ســئوالى مبنى بــر اینکه براى 
جلوگیرى از فساد در کانون کارشناسان چه اقداماتى انجام 
شده، افزود: کارشناســان با توجه به پایبندى به اخالق 

حرفه اى و سوگندى که در ابتداى فعالیت خود خورده اند 
خدمات ارائه مى کنند، البته اگر مواردى مشاهده شود قطعًا 
از طریق دادسرا و دادگاه انتظامى بررسى شده و در صورت 

اثبات، پروانه کارشناس مربوطه باطل مى شود.
وى ادامه داد: سال گذشته 334 شکایت از مراجع قضایى 
و اشخاص حقیقى و حقوقى داشتیم که 10 درصد از این 
موارد منجر به صدور رأى شده است و مطمئنًا این مقدار 

باید به حداقل برسد.

روزانه 60 پرونده در کانون کارشناسان ثبت مى شود

مدیرروابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
درباره اجراى طرح برق امید براى مشــترکین خانگى کم 
مصرف مى گوید: طرح برق امید با هدف تشویق و ترغیب 
مشــترکین خانگى به مصرف کمتر و تقدیر ازمشترکین 
کم مصرف اســت که هدف اصلى وزارت نیرو آن است تا 
مشترکین خوش مصرف و پر مصرف را ترغیب به استفاده 

بهینه و صرفه جویى در برق نماید.
محمد على اکبرى درباره اینکه به چه مشــترکانى خوش 
مصرف و یا پرمصرف اطالق مى شــود گفــت:در حوزه 
شهرســتان اصفهان براى مــاه هاى غیر گــرم از مهر تا 
اردیبهشــت ماه مصرف 80 کیلو وات ساعت در ماه معیار 
کم مصرفى محسوب مى شود که مشترکین از تخفیف 100 
درصدى برق بهره مند مى شوند و براى ماه هاى گرم میزان 
مصرف 100 کیلو وات ساعت برق در ماه براى مشترکین به 

عنوان کم مصرف بودن تلقى مى شود.
على اکبرى ، میزان مشترکین کم مصرف در شهر اصفهان را  
که تا پایان مردادماه میزان مصرف آن ها کمتر از100 کیلو 
وات ساعت بوده است شامل 15 درصد از مشترکین خانگى 

عنوان کرد و ادامه داد: این مشترکین مشمول تخفیف صد 
درصدى برق مى شوند.

وى با اشاره به اینکه استاندارد جهانى مصرف برق به ترتیب 
70 درصد خانگــى و 30 درصد مربوط به صنایع و ســایر 
مصارف است افزود: این معادله در ایران نزدیک به 80 درصد 
مصرف برق در بخش خانگى است که البته در شهر هاى 
مختلف میزان مصرف مشترکین خانگى نیز متفاوت است.

وى تاکید کرد: هم اکنون در شــهر اصفهــان 870 هزار 
مشترك خانگى داریم که نزدیک به 72 درصد مشترکین 

خانگى هستند. 
وى بیان داشت: در طرح برق امید تمامى قبض مشترکین 
کم مصرف اعم از بیمه و مالیــات و آبونمان و غیره صفر 
خواهد شد و تمامى این هزینه ها توسط وزارت نیرو پرداخت 

مى شود .
على اکبرى اشاره کرد: پیش بینى ما این است که با اجراى 
طرح برق امید صرفه جویى 10 درصدى برق را در کشــور 
شاهد باشیم و از محل 10 درصد صرفه جویى که با اجراى 
طرح برق امید در کشور محقق مى شود مى توان بسیارى از 

هزینه ها که شامل ساخت نیروگاه است را به صفر رساند و 
پروژه هاى سرمایه گذارى در توسعه شبکه انتقال و توزیع در 

بخش کالن را کاهش داد.
وى در پاســخ به این پرســش که تدبیر وزارت نیرو براى 
محاســبه برق مجتمع هاى مســکونى و نحوه محاسبه 
مشترکین پر مصرف از کم مصرف چگونه است ادامه داد: 
به طور کلى تخفیفات برق امید شــامل حال  باغ ویالها، 
ویالها، خانه هاى اجاره اى، مهمانسراها و سکونت گاه هاى 
غیر دائم  نمى شود. مشترکین باید در نظر داشته باشند که 
تسهیالت اعطایى در طرح برق امید فقط براى سکنه دائمى 
در منازل مسکونى اختصاص مى یابد و حتى در آپارتمان هاى 
مسکونى هم تنها به مشترکین خانگى و دائم و  واحد هایى 

که مشترك کم مصرف هستند  را شامل مى شود .
وى درباره اینکه صحت ســنجى دائمى بــودن یا نبودن 
مشترکین در مجتمع هاى مســکونى چگونه خواهد بود 
پاسخ داد: این کار از دو طریق انجام مى شود؛ بررسى اسناد 
و سوابق قبوض مشترکین در دوره قبلى و همچنین چک 

کردن سکونتگاه ها توسط مامور قرائت کنتور.

کدام مشترکین اصفهانى مشمول تخفیف صد درصدى مى شوند؟

15 درصد مشترکین خانگى برق 
کم مصرف هستند

اگرچه اصفهان، بزرگترین اســتان صادرکننده طال در 
سال هاى گذشته بوده اســت، اما میزان صادرات طال در 
این اســتان به دلیل برخى مشکالت و چالش ها کاهش 

یافته است. 
معاون اقتصادى استاندارى اصفهان یکى از دالیل افت 
صادرات طال را ذهنیت بد برخى دســتگاه هاى اجرایى 
از ایــن صنف دانســت و گفت: متاســفانه برخى تصور 
مى کنند وقتى طال گران مى شود در واقع سود آن به جیب 

طالفروش و زرگر مى رود، در حالى که تولیدکننده طال 
معموال تنها ســطح موجودى از طال و منابع خود را حفظ 
مى کند و سعى مى کند با تولید مصنوعات جدید، به روز 
و مدرن درآمدى از محل هزینه ساخت خود داشته باشد. 

حسن قاضى عســگر تاکید کرد: متاسفانه برخى مواقع 
مالیات هاى کالنى بــراى تولیدکننــدگان طال بریده 
مى شود و یا بیمه درخواســت هایى از آنها دارد که این 
شرایط موجب شــده تولیدکنندگان طال از کار کردن در 

این حوزه دور شوند و حتى گاه با فروش بخشى از دارایى 
طالى خود، از طریق آن ارتزاق کنند و یا به مشاغل دیگر 
روى آورده اند. به گفته معاون استاندار اصفهان، اگرچه 
صادرات طال از استان اصفهان در اوایل دهه 90 حدود 
700 میلیون دالر بود، با توجه به موانع موجود اکنون به 
20 میلیون دالر رسیده است. وى هم چنین تحریم ها و 
به خصوص تحریم طال را دیگر مشکل صادرکنندگان 

این حوزه دانست.

دالیل افت شدید صادرات طال از استان اصفهان

سرپرست هیئت باستان شناسى تپه اشرف گفت: این تپه 
بخشى از تاریخ ارزشمند اصفهان در عهد اشکانى است اما 
یک ماه است کاوشهاى این منطقه متوقف شده و شهردارى 

باید در این زمینه با ما همکارى کند.
علیرضا جعفرى زند با اشاره به توقف یک ماهه پروژه تپه 
اشرف اظهار داشت: قرار بود شهردارى کالنشهر اصفهان 
در راستاى توسعه پروژه تپه اشــرف با ما همیارى کند که 
متأسفانه هنوز و پس از گذشــت یکى دو ماه از کشفیاتى 
بســیار مهم در این محل ا ز دوره اشکانى تحرك خاصى 

انجام نشده و در مرحله نامه نگارى مانده ایم.

وى افزود: پیشنهاداتى به مدیریت شهرى در راستاى توسعه 
پروژه تپه اشرف مطرح کرده ایم که هنوز اقدام خاصى در 

این ارتباط انجام نشده است.
سرپرست هیئت باســتان شناسى تپه اشــرف با اشاره به 
هفت مرحله کاوش انجام شده در این منطقه تصریح کرد: 
مهمترین یافته ها در فصل اخیر کاوش تپه اشرف شامل سه 
تدفین در گورستان اشکانى، گور خمره، کارگاه هاى فلزکارى 
و عصاره گیرى میوه اســت که گمانه زنى ها از وجود شهر 
اشکانى در این محل حکایت دارد. وى اضافه کرد: شواهد 
کاوش هاى فصل هفتم بر وجود بخش صنعتى و گورستانى 

اصفهان در عهد اشکانى در تپه اشرف اصفهان حکایت دارد.
جعفرى زند با اشاره به اینکه تپه اشــرف، بخشى از تاریخ 
ارزشمند اصفهان عهد اشکانى اســت گفت: محوطه تپه 
اشرف وسیع و گسترده است و 500 مترمربع از ضلع شمالى 
تپه اشرف تا پل شهرستان شامل خانه، گذر و خیابان است 
که به احتمال قوى آثار مهمــى در دل آن نهفته و مدفون 

است.
وى بیان داشــت: بخش اعظم سایت تپه اشرف مسکونى 
است و ممکن است این آثار مدفون شــده ارزشمند دوره 

اشکانى بر اثر فعالیت هاى عمرانى از میان برود.

کاوش ها در تپه اشرف متوقف شد

جانشین فرمانده انتظامى استان اصفهان از کشف 95 
هزار کیلو موز خارجى قاچاق در اصفهان خبر داد.

سرهنگ محمدرضا هاشمى فر بیان کرد: این موزها به 
ارزش 19 میلیارد ریال در اصفهان کشف و توقیف شد.

وى گفت: ماموران پلیــس امنیت اقتصادى اصفهان با 
اطالع از انتقال مقدار زیادى موز خارجى قاچاق به یکى از 
استان هاى شمالى از محور هاى مواصالتى اصفهان وارد 
عمل شدند و در محور شاهین شهر- کاشان 3 کامیون 

کشنده را در این رابطه شناســایى و متوقف کردند. در 
بازرسى از این کامیون ها ، 75 هزار کیلو گرم موز خارجى 
بدون مدارك گمرکى کشف شد و همچنین در بازرسى 
از سردخانه اى در اصفهان 20 هزار کیلو موز خارجى بدون 
مدارك قانونى توقیف شد. جانشــین فرمانده انتظامى 
استان اصفهان با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش این 
محموله ها را 19 میلیارد ریال اعالم کردند، افزود: 4 نفر 

دستگیر و سه کامیون کشنده نیز توقیف شد.

کشف 95 هزار کیلو موز خارجى قاچاق
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ریحانه پارسا که از پرحاشیه ترین بازیگران ایرانى در ســال هاى اخیر بوده است و ماجراى ازدواجش با مهدى کوشکى 
حسابى جنجال به پا کرد براى مدتى نامعلوم از کشور خارج شــد و هوادارانش را به فکر فرو برد که آیا قصد مهاجرت از 

کشور را دارد؟
پارسا خبرى را در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد که نشان مى دهد شایعات خروج او از کشور صحت دارد. البته در متن 
خبر از مهاجرت ریحانه پارسا نوشته شده است در حالى که در ادامه گفته شده او براى ساخت فیلم در خارج از کشور به 

سر مى برد و این یک تناقض است.
در خبرى که منتشر شده و بازیگر سریال «پدر» و فیلم «ارتش سرى» آن را بازنشر داده آمده است: «ریحانه پارسا، 
بازیگر 21 ســاله "پدر" و "خوب بد جلف 2" که سال گذشته فیلم کوتاه "شــب" را نیز کارگردانى کرده بود، براى 
مشارکت در ســاخت فیلم "زمان" از ایران مهاجرت کرد. طرح ساخت این فیلم که از دو سال پیش توسط پارسا 
(بر اساس تجربیاتى از زندگى شخصى  اش) به نگارش درآمده بود، در حال حاضر به مرحله پیش تولید رسیده و 
به زودى در خارج از ایران مقابل دوربین خواهد رفت. پارسا به عنوان بازیگر در فیلم "زمان" حضور نخواهد 
داشت، براى ساخت این فیلم لوکیشن ها بازسازى مى شــوند و تعدادى از بازیگران ایرانى در آن ایفاى 

نقش خواهند کرد.»
خبر مهاجرت ریحانه پارسا از کشور را اولین بار سام درخشــانى، همبازى او در «خوب بد جلف 2» 
رسانه اى کرد. درخشانى در گفتگویى رادیویى درباره عدم حضور ریحانه پارسا در «خوب، بد، جلف» 

جدید گفت: «ایشان در خارج از کشورند، قصد مهاجرت دارند.»
مدتى الیوها و گفتگوهاى ویدیویى ریحانه پارســا بازیگر سینما و تلویزیون بعد از حاشیه هاى 
ازدواج و طالقش، سوژه خیلى از رسانه ها شده بود. برخى مى گفتند او دیگر تواِن پاسخگویى و 
جدال با حاشیه هاى مجازى را ندارد. فردى که تا مدت ها در فضاى مجازى خودش دیگران 
را سوژه مى کرد و در زمره یکى از شاخ هاى اینســتاگرامى تبدیل شده بود آرام آرام دنبال 
فرصتى مى گشت تا از این میدان فرار کند. تا اینکه خبر نپیوستن این بازیگر به «خوب، بد، 

جلف» جدید بیرون آمد. 
عوامل سریال گفته بودند به دالیلى این حضور محقق نشــده اما سام درخشانى در 
گفتگوى رادیویى از این موضوع پرده برداشت و گفت: «فکر مى کنم ایشان به خارج از 

کشور رفته اند. خانم پارسا هم ما را و هم خانواده شان را شگفت زده کردند.»
وى افزود: «به ریحانه پارسا گفتم به خودشان وقت بدهند از این حالت خارج شوند 
و به بازى شان ادامه دهند. فعًال در کشور همســایه بودند و خودشان مى گفتند 
قصد مهاجرت دارند. اما تصمیم شان قطعى نبود، چیزى که هست از کار ما جدا 
شدند.»   بازیگر سینما و تلویزیون خاطرنشان کرد: «بگذارید تصمیم نهایى را 
از خودشان بشنویم. فقط من گفتم عجله نکنند که زمان همه چیز را درست 
مى کند. االن خسته اند و شــاید اتفاقات اخیر خیلى به ایشان فشار آورده 
باشد. باال خره آستانه تحمل خیلى ها پایین آمده و باید بیشتر به خودشان 
وقت بدهند. امیــدوارم به حرف من گوش بدهنــد و تصمیم دیگرى 
بگیرنــد. اینکه چــه اتفاقــى مى افتد را حتمــًا از زبان خودشــان 

مى شنویم.»/3300

ریحانه پارسا 
واقعًا مهاجرت کرد!

ریحانه پارسا که از پرحاشیه ترین بازیگران ایرانى در ســال هاى اخی
حسابى جنجال به پا کرد براى مدتى نامعلوم از کشور خارج شــد و ه

را دارد؟ کشور
پارسا خبرى را در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد که نشان مى دهد
خبر از مهاجرت ریحانه پارسا نوشته شده است در حالى که در ادامه

سر مى برد و این یک تناقض است.
در خبرى که منتشر شده و بازیگر سریال «پدر» و فیلم «ارتش س
2خوب بد جلف 2" که سال گذشته فی " ســاله "پدر" و " 1بازیگر 21
"مشارکت در ســاخت فیلم "زمان" از ایران مهاجرت کرد. طر

(بر اساس تجربیاتى از زندگى شخصى  اش) به نگارش درآ
زودى در خارج از ایران مقابل دوربین خواهد رفت. پا به

داشت، براى ساخت این فیلم لوکیشن ها بازسازى مى
نقشخواهند کرد.»

خبر مهاجرت ریحانه پارسا از کشور را اولین بار س
رسانه اى کرد. درخشانى در گفتگویى رادیویى د
جدید گفت: «ایشان در خارج از کشورند، قصد
مدتى الیوها و گفتگوهاى ویدیویى ریحانه
ش ازدواج و طالقش، سوژه خیلى از رسانه ها
جدال با حاشیه هاى مجازى را ندارد. فرد
شاخ ه زمره یکى از مى کرد و در را سوژه
فرصتى مى گشت تا از این میدان فرار

جلف» جدید بیرون آمد. 
عوامل سریال گفته بودند به دالیل
گفتگوى رادیویى از این موضوع پ
کشور رفته اند. خانم پارسا هم ما
وى افزود: «به ریحانه پارسا گف
و به بازى شان ادامه دهند. ف
قصد مهاجرت دارند. اما تص
شدند.»   بازیگر سینما و ت
از خودشان بشنویم. فقط
مى کند. االن خسته اند
باشد. باال خره آستانه
وقت بدهند. امیــد
بگیرنــد. اینکه چ
مى شنویم.»/00

ریح
واقعًا مهاج
ری این روزها اخبارى مبنى بر ابتالى برخى هنرمندان کشورمان به کرونا منتشر مى شود. در همین 

راستا خبرى مبنى بر  ابتالى احسان علیخانى به این بیمارى هم منتشر شد که او با انتشار پستى 
در فضاى مجازى این خبر را تکذیب کرد. 

او در این باره نوشت: « در روز هایى سرشار از 
اخبار و احوال بد و تلخ و امروز که در رکوردى 
عجیب، رکورد از دســت دادن هموطن را 
شکســتیم، خبر کذب کرونا داشــتن بنده 
چندان اهمیتى ندارد، اما به جهت وظیفه و 
تماس ها و پیغام هاى مکرر دوستان عرض 
مى کنم که به لطف خدا تا این لحظه مبتال 
نشدم، اما رفقا و دوســتان زیادى دارم که 
درگیر شــدن متأســفانه، البته انگار با این 
وضعیت، سیاست هاى شل کن سفت کن، 
فشــار اقتصادى که مانع تعطیلى میشــه، 
بى اهمیتى تعداد فراوانــى از هموطنان به 
این ویروس، قراره همه مبتال بشــن و چه 
داغ هایى که آمد و قراره بیاد با آرزوى ســالمتى براى تمام بیماران. خدایا خودت به دادمون 

برس.»

رهام هادیان، خواننده گروه ماکان بند که به 
کرونا مبتال شده بود، توانست این بیمارى را 

شکست دهد.
چندى پیش رسانه ها خبرى مبنى بر ابتالى 
رهام هادیان خواننده «ماکان بند» به کرونا 
منتشــر کردند؛ حتى گفته مى شد که این 
خواننده ســختى فراوانى را در مبارزه با این 
ویروس متحمل شــده و بخش هایى از ریه 

وى آسیب دیده است.
با گذشت چند روز مشخص شد که هادیان 
به نمونه خفیف کووید-  19 مبتال شده است. 
حاال این خواننده جوان با سپرى کردن دوره 
بیمارى و پس از حــدود 20 روز، وضعیت 
جســمانى نرمال دارد و کرونا را شکســت 

داده است.

 احسان علیخانى: من کرونا نگرفته ام

وضعیت خواننده «ماکان بند» 
پس از درگیرى با کرونا

محمدصادق رنجکشان، سرمایه گذار فیلم «خون شد» 
به کارگردانى مسعود کیمیایى، پس از اعالم پخش کننده 
این فیلم مبنى بر آمادگى براى اکران از آبان ماه امسال،  بر 

مخالفت خود با این تصمیم تأکید کرد.
امیرحسین حیدرى، مدیر شرکت پخش نمایش گستران 
چند روز پیش از اکران فیلم ســینمایى «خون شد» به 
کارگردانى مسعود کیمیایى در آبان ماه امسال خبر داده 
بود، اما حاال محمدصادق رنجکشــان سرمایه گذار این 

فیلم سینمایى از مخالفت با این تصمیم مى گوید.
او تأکید کرد: قرار نیست «خون شد» را اکران کنیم. هیچ 
فیلم دیگرى را هم اکران نمى کنم تا احوال به گونه اى 

شود که مردم خواهان سینما رفتن شوند.
وى درباره خبر منتشر شــده درباره اکران «خون شد» 
در آبان ماه هم عنوان کرد: ما دین خود را به ســینما با 
اکران دو فیلم ادا کرده  ایم و برنامه اى براى اکران فیلم 

«خون شد» نداریم.
از ابتداى امسال دو فیلم «شناى پروانه» به کارگردانى 
محمد کارت و «بى حســى موضعى» ســاخته حسین 
مهکام با ســرمایه گذارى محمدصادق رنجکشان روانه 
پرده سینماها شدند که با توجه به شرایط کرونایى حاکم 

بر سینماها، فروش قابل توجهى نداشتند. / 3299

«خون شد»
 فعالً اکران نمى شود

زهرا منصورى/ خبرگزارى مهر

کمیســیون اجتماعى و محیط زیست شوراى اسالمى 
شهر اصفهان و معاونت اجتماعى ســازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى شهردارى در دومین نشست از سلسله 
نشست هاى تخصصى بررسى مسائل اجتماعى ایران به 
بررســى ابعاد حقوقى و اجتماعى پدیده کودك آزارى و 

خشونت خانگى پرداختند.
در ابتداى این وبینار که با محوریت بررسى ریشه هاى 
قتل «رومینا اشرفى» و ارزیابى قانون حمایت از کودکان 
و نوجوانان برگزار شد، رئیس کمیســیون اجتماعى و 
محیط زیست شوراى اسالمى شهر اصفهان به واکنش 
هیجانى جامعه به اتفاقاتى مانند قتل هاى ناموسى اشاره 
کرد که این تب تند پــس از مدتى فروکش کرده و این 

فجایع به دست فراموشى سپرده مى شود.
کورش محمدى در این خصوص اظهــار کرد: جامعه 
ما به شــدت درگیر هیجانات است و جامعه علمى ما به 
راحتى از کنار مسائلى مانند قتل هاى ناموسى مى   گذرد 
و اگر درباره این مســائل صحبت و بحث نکنیم، جامعه 

علمى همچنان منفعل و منفصل از مســائل روز جامعه 
باقى مى ماند.

وى افزود: متأسفانه پرونده هاى کودك آزارى، قتل هاى 
ناموسى و خشــونت خانگى خیلى زود بسته مى شود و 
شاهد هستیم که این پدیده ها در اشکال فجیع تر تکرار 
مى شود و جامعه نســبت به این اتفاقات بى تفاوت شده 

است.
رئیس کمیســیون اجتماعى و محیط زیســت شوراى 
اسالمى شهر اصفهان ادامه داد: جامعه نباید با قضاوتى 
سطحى از مسائلى مانند قتل رومینا اشرفى بگذرد چون 

مشابه این اتفاق بسیار در کشور رخ مى دهد.
■■■

در ادامه، رئیس اداره امور اجتماعى ســازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشــى شــهردارى اصفهان با اشاره به 
تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در خردادماه 
امســال، این ســئوال را مطرح کرد که آیا این قانون 
مى تواند نقش بازدارندگى در برابر خشــونت خانگى و 

کودك آزارى داشته باشد یا خیر؟
مســعود مهدویان فر اضافه کرد: تعریــف از کودك و 
نوجوان یکى از نقاط قوت این قانون است که افراد زیر 
18 سال را در زمره کودك و نوجوان محسوب مى کند، در 
حالى که در گذشته این گونه نبود و تفسیرهاى متفاوتى 
از سن کودکى و نوجوانى وجود داشت. همچنین دامنه 
و گستره آســیب هاى حوزه کودکان و نوجوانان در این 
قانون آمده است. پیش بینى جرم و امکان اقامه جرم علیه 
افراد حقیقى و حقوقى نیز دیگر حسن این قانون است. در 
واقع به جز پدر و مادر و افراد حقیقى، اگر اهمال در انجام 
وظایف از سوى شخص حقوقى که مسئولیتى بر عهده 
دارد منجر به خشــونت یا آزار کودکان و نوجوانان شده 

باشد مى توان از او شکایت کرد.
به گفته وى، به رسمیت شــناختن بحث غفلت والدین 
از فرزند خود به عنــوان یکى از مصادیق کودك آزارى، 
تابوزدایى از بحث آزار جنسى و پیش بینى مجازات براى 
آن و پیش بینى مداخالت در لحظه نیز از دیگر محسنات 

قانون حمایت از اطفال و نوجوانان است.
مهدویان فر با بیان اینکه سیاستگذارى هاى تغییر رفتار 
پنج مرحله دارد، گفت: مســئله یابى، تغییر دستور کار، 
قانونگذارى، پیاده ســازى قانون و نظارت و ارزیابى از 
مراحل مختلف این سیاســتگذارى اســت که باید در 
کنار آنها به افزایــش آگاهى هاى عمومى، فعالیت هاى 
نخبگانى و مشــارکت اجتماعى در بسترسازى، اجرا و 
نظارت بر قانــون هم توجه کرد، لــذا قانون حمایت از 
اطفال و نوجوانان مى تواند از تکرار فجایعى مانند قتل 
رومینا اشــرفى جلوگیرى کند به شــرطى که موجى از 
مطالبه گرى عمومى براى اجــراى آن در جامعه ایجاد 

شود. 
■■■

در ادامه کورش محمدى تأکید بر قانون را اشتباه دانست 
و گفت: به نظر مى رســد در این زمینه، مشــکل صرفًا 
قانون نیست چون قانونگذار در کشور ما قوانین بسیارى 
به تصویب رســانده که عمًال تأثیرى در جامعه نداشته 

است، پس قوانین حقوقى، حمایتى و بازدارنده در کنار 
قوانین اخالقى و تربیتى است که مى تواند اثرگذار باشد.

وى بیان کرد: متأسفانه در کشور ما بسیارى از مشکالت 
و آســیب ها به وجود مى آید و تازه پس از رخ دادن آنها 
مى خواهیم این آســیب ها را با قوانین رفع کنیم، اما به 
عنوان یک آسیب شــناس اجتماعى معتقدم مجموعه 
دســتگاه ها و افرادى که در تربیت رومینا از بدو تولد تا 
نوجوانى نقش داشته اند را باید بررسى و آسیب شناسى 

کرد.
■■■

امان  ا... باطنى، پژوهشــگر اجتماعى و مشــاور رئیس 
سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان 
نیز در این نشســت اظهار کرد: در کشور با تورم قانون 
مواجه هســتیم که منجر به تورم کیفرى و حجم زیاد 
پرونده هاى قضایى شده به طورى که با 11 هزار قانون و 
1800 عنوان مجرمانه، 18 میلیون پرونده قضایى روى 

میز دادگسترى هاست.

وى افزود: به نظر مى رســد باید به جاى قضاوت هاى 
اخالقى پیش عرفى و تأکید بیش از حد بر قانون و نظام 
جزا و پاداش، باید بر قضاوت اخالقى پس عرفى و مبتنى 

بر تعهد و وجدان تأکید کنیم.
باطنى ادامه داد: به جــاى تأکید و تمرکــز بر قانون و 
جزا باید براى برقرارى نظــم اجتماعى، جامعه پذیرى 
را تقویت و از نظریه کنتــرل اجتماعى و نفوذ اجتماعى 
استفاده کنیم تا بتوانیم با کودك آزارى و خشونت خانگى 

مقابله کنیم.
■■■

در ادامه، مدیرکل امــور بانوان و خانواده اســتاندارى 
اصفهــان آســیب هایى ماننــد خشــونت خانگى و 
کودك آزارى را ناشى از عدم تاب آورى اعضاى خانواده و 
عدم آگاهى آنها از حق و حقوق خودشان دانست . شادى 
فضلى گفت: در این زمینه باید بــا همکارى نهادهایى 
مانند بهزیســتى فعالیت هاى آموزشــى و ترویجى را 

دنبال کنیم.

در دومین نشست از سلسله نشست هاى تخصصى بررسى مسائل اجتماعى ایران مطرح شد

قتل هاى ناموسى نباید به فراموشى سپرده شود
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سرمربى جدید تراکتور اعالم کرد که در تیمش به دنبال بازیکن سرباز و وفادار است.
علیرضا منصوریان، سرمربى جدید تراکتورسازى تبریز در حاشیه تمرین این تیم در گفتگو با خبرنگاران 
حرف هایش را با موضوع اینستاگرام باشگاه آغاز کرد و در مورد گرفتن تیک آبى صفحه رسمى این باشگاه 
گفت: اعتقاد من بر این اســت که نباید ما اهداف کوچکى داشته باشیم. نباید ما با گرفتن یک تیک آبى 
براى صفحه رسمى باشگاه در اینستاگرام، خیلى خوشــحال شویم که حال و هوایى چون حال و هواى 
قهرمانى داشته باشیم. کمترین چیزى که باشگاه تراکتور مى توانست داشته باشد، یک تیک آبى است. 

وى ادامه داد: ما باید پلکانى موفقیت هایمان را جشــن بگیریم. نسبت به ســال گذشته، پنج بازیکن 
خارجیمان را از دست داده ایم و چند بازیکن اصلى از تیم جدا شده اند. نسبت به خرید و خواسته اى که 
باشگاه داشته است باید عمل کنیم. در بازار نقل و انتقاالت بخشى از قیمت ها به صورت کاذب باال رفته 

است و واقعى نیست.
منصوریان در مورد لیست خرید تیمش و بازیکنانى که جذب شده اند گفت: طبیعى است که هر سرمربى 
سعى دارد بهترین ها را بخواهد. من در زمان بازیگرى هم کم خواه نبودم. ما براى جذب بازیکن، لیست 
خرید را به سه اولویت تقســیم بندى کردیم و در هر دسته چند بازیکن را جذب کردیم. بعضى جاها باید 
منطقى فکر کرد. سه بازیکن که مدنظر ما بودند، 30 میلیارد تومان مى خواستند که این توازن تیم ما را 

به هم مى زند.
او ادامه داد: ما سعى کردیم باالنس تیم را حفظ کنیم. ولى در مجموع باید مسائل اخالقى، روحى روانى 
و گذشته بازیکن را مدنظر گرفت. من به دنبال بازیکن حاشیه دار نیستم. چرا که زمانى براى اصالح 

رفتار آنها در تراکتور ندارم. من به دنبال بازیکن مخلص، سرباز و وفادار هستم. 
سرمربى تراکتور گفت: بازیکن بى حاشیه با نمره 70 از بازیکن حاشیه دار با نمره 100 بهتر است. ما 
بازیکنى که بخواهد در روزهاى سخت فضاى رختکن و تیم را به هم بزند را نمى خواهیم. ما روبه 
روى باشگاه نیستیم بلکه همسوى باشگاه هستیم. زمانى که مى بینیم بازار نقل و انتقاالت به هم 

ریخته است، سعى مى کنیم بازیکنان را گلچین کنیم.
منصوریان در پایان خاطرنشان کرد: همه ما در یک کشتى هستیم. یکجاى آن سوراخ شود، همه با 
هم غرق مى شویم. ان شاءا...  بتوانیم با بازیکنان جوانان خواسته هواداران را اجابت کنیم و نتایجمان 

بهتر از فصل گذشته شود.

سرمربى جدید تراکتور اعالم کرد که در تیمش به دنبال باز
د علیرضا منصوریان، سرمربى جدید تراکتورسازى تبریز
حرف هایش را با موضوع اینستاگرام باشگاه آغاز کرد و در
گفت: اعتقاد من بر این اســت که نباید ما اهداف کوچک
براى صفحه رسمى باشگاه در اینستاگرام، خیلى خوشـ
قهرمانى داشته باشیم. کمترین چیزى که باشگاه تراکتو
وى ادامه داد: ما باید پلکانى موفقیت هایمان را جشــن
خارجیمان را از دست داده ایم و چند بازیکن اصلى از تی
باشگاه داشته است باید عمل کنیم. در بازار نقل و انتقاال

است و واقعى نیست.
منصوریان در مورد لیست خرید تیمش و بازیکنانى کهج
سعى دارد بهترین ها را بخواهد. من در زمان بازیگرىه
خرید را به سه اولویت تقســیم بندى کردیم و در هر دس
0منطقى فکر کرد. سه بازیکن که مدنظر ما بودند، 30 می

به هم مى زند.
و او ادامه داد: ما سعى کردیم باالنس تیم را حفظ کنیم.
و گذشته بازیکن را مدنظر گرفت. من به دنبال بازیک
در تراکتور ندارم. من به دنبال بازیکن مخل رفتار آنها
0سرمربى تراکتور گفت: بازیکن بى حاشیه با نمره 0
بازیکنى که بخواهد در روزهاى سخت فضاى رخ
روى باشگاه نیستیم بلکه همسوى باشگاه هستیم
ریخته است، سعى مى کنیم بازیکنان را گلچین کن
منصوریان در پایان خاطرنشان کرد: همه ما در یک
هم غرق مى شویم. ان شاءا...  بتوانیم با بازیکنان جو

بهتر از فصل گذشته شود.

علیرضا منصوریان:
 سرباز وفادار بلى،
 بازیکن 30 میلیاردى خیر

نباید از 
تیک آبى
 خوشحال باشیم

نشست مشترك ســرمربى تیم ملى با محرم 
نویدکیا در  پک برگزار شد.

پیش از این دراگان اســکوچیچ در ســفرهاى 
خود به شهرهاى مختلف ایران یکبار با محرم 
نویدکیا دیدار و گفتگو کرده بود و حاال با حضور 
کاروان طالیى پوشان در تهران، این فرصت بار 
دیگر براى سرمربى جوان سپاهان و اسکوچیچ 
فراهم شده تا گپ و گفت فوتبالى داشته باشند 
و درباره موضوعات مختلف فنى فوتبال ایران 

تبادل نظر شد.

سپاهان در اردوى اخیر تیم ملى امید نورافکن و 
پیام نیازمند را به عنوان دو ملى پوش در اختیار 
داشت و البته محبى اگر مصدوم نبود، شاید تعداد 

ملى پوشان سپاهان به عدد سه هم مى رسید.
در اولین دیدارى که اسکوچیچ و نویدکیا داشتند، 
شماره 4 سابق سپاهان هنوز به عنوان سرمربى 
جدید طالیى پوشــان در لیگ بیستم انتخاب 
نشده بود؛ با این حال، اسکوچیچ پس از مالقاتى 
که او داشــت، از میزان دانش و معلومات او با 

وجود دورى چند ساله از فوتبال تمجید کرد.

باشــگاه ذوب آهن اصفهان این روز ها باز هم با 
مشــکلى به نام ناهماهنگى و اقدامات متفاوت 

مواجه شده است.
 تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در حالى با هدایت 
رحمان رضایى خود را آماده حضور در دوره بیستم 
لیگ برتر مى کند، که هنوز در پر کردن جاى خالى 
نفرات جدا شــده و جذب بازیکنان جدید خیلى 

خوب و ایده آل عمل نکرده است.
این در حالى اســت که از ابتــدا اختالفاتى بین 

سرمربى تیم و مجموعه مدیریت باشگاه بر سر 
عدم جذب بازیکنان مورد نیاز به وجود آمده بود، تا 
حدى که رحمان رضایى در مصاحبه اى رسماً از 

وضعیت نقل و انتقاالتى تیمش انتقاد کرده بود.
16 آبان لیگ برتر رســمًا آغاز مى شود اما هنوز 
ذوبى  ها نتوانســته اند در جذب نفرات مورد نیاز 
موفق عمل کنند، عاملى که حاال باعث نگرانى 
و البته ناراحتــى رحمان رضایــى و  هواداران 
ذوب آهن براى سرنوشــت تیم شــان در فصل 
بیستم شده است. در سوى دیگر شنیده مى  شود 
اقداماتى از طــرف برخى اعضــاى مدیریتى 
باشــگاه در جذب بازیکنان انجام شده که این 
ناهماهنگى ها در رونــد یارگیرى تیم اخالل به 

وجود آورده است.
ذوبى ها در حال حاضر فرصت زیادى براى تکمیل 
نفرات و هماهنگى تیم شــان ندارند و زمان به 
سرعت براى این تیم اصفهانى در حال گذر است. 
با این شرایط ناهماهنگى ها بین ارکان باشگاه 
در مذاکره و جذب بازیکن مزید بر علت شده تا 
ذوب  آهن در همین ابتداى کار مجبور باشد مسیر 

را به سختى طى کند.

 امید نمازى پیشــنهاد مربیگرى در استقالل را 
دریافت کرده. این چند روز کشــمکش بر ســر 
اینکه آیا امکان حضور نمازى هست یا نه خیلى 
زیاد بود. در عین حال محمود فکرى با یک مربى 
ایرانى ساکن آمریکا به اسم «امیدعلى دفترى» 
هم مالقات داشــته. اطالعات ما هم در مورد او 
در همین حد اســت؛ یک اسم ناشناخته. همین 
اما بهانه اى شده تا نمازى از آن سر دنیا استورى 

بگذارد و بنویسد: «فقط مراقب باشید امید با امید 
اشتباه نشود. امید با کارنامه با امید بى کارنامه...» 
امید بى کارنامه که هیچ، اما اگر منظور نمازى از 
امید باکارنامه خودش باشد، این هم زیاد جذاب 
نیست. ما نمازى را با دستیارى نافرجامش در تیم 
ملى و اخراجش از ذوب آهن به جا مى آوریم و البته 
با حضور در تیمى آمریکایى که او حاضر است آن 

را به  خاطر دستیارى محمود فکرى رها کند!

دیدار دوباره نویدکیا و اسکوچیچ در پک

هماهنگ باشید رفقا

معنى کارنامه را هم فهمیدیم

هافبک سابق پرسپولیس براى پیوستن به تیم فوتبال ذوب آهن 
دچار مشکل شده است.

 محسن ربیع خواه بعد از فسخ قرارداد با باشگاه پرسپولیس در 
آستانه پیوستن به تیم ذوب آهن قرار داشت اما در آخرین لحظه 
مذاکرات آنها به نتیجه نرسید.  گویا این مشکل از طرف ذوبى ها 
بوده و چنانچه حل شود ربیع خواه مشــکلى براى پیوستن به 

این تیم ندارد.

باشگاه هاى پرسپولیس و اســتقالل تهران در زمان نقل و 
انتقاالت تابستانى فوتبال پایه کشور هیچ عملکردى نداشتند 

تا در آستانه حذف از این بازى ها باشند.
باشگاه هاى استقالل تهران و پرسپولیس به دلیل پرداخت 

نکردن مطالبات سرمربیان پیشین خود با محرومیت از حضور 
در نقل و انتقاالت روبه رو هســتند. محرومیتى که براى تمام 
تیم هاى فوتبالى هر دو باشگاه در تمامى رده ها لحاظ مى شود 
تا بحران جذب بازیکن براى درآمدزایى از این روش و پرورش 

استعداد به وجود بیاید.
پرسپولیس تا 22 شــهریور ماه فرصت داشت بازیکنان جدید 
خود در رده هــاى پایه را همچون تیم بزرگســاالن ثبت کند 
اما این باشــگاه در تعللى عجیب نه تنها بازیکنى را به خدمت 
نگرفت بلکه قرارداد بازیکنان فصل گذشته تیم هاى نونهاالن، 
نوجوانان و جوانان خود را نیز در هیئت فوتبال استان تهران ثبت 
نکرده است تا مشکل جدى براى حضور در رقابت هاى فصل 

پیش رو داشته باشد.
مسئوالن هیئت فوتبال استان تهران بازه زمانى 24 مردادماه 
تا 7 مهرماه ســال جارى را براى نقل و انتقاالت تیم هاى پایه 

در نظر گرفته بودند اما خبرى از پرسپولیس در این برهه نشد.
باشگاه استقالل تهران نیز شرایطى مشابه پرسپولیس دارد. این 
تیم که با تغییر مدیرعامل خود روبه رو شده است هیچ فعالیتى 
در تیم هاى پایه نداشته اســت تا بازیکنان رده هاى پایه این 

باشگاه ها در آستانه حذفى بزرگ قرار بگیرند.
پرسپولیس و اســتقالل تهران تنها در حالى مجوز حضور در 
رقابت هاى فوتبال پایه فصل پیش رو را مى توانند بگیرند که 
هیئت فوتبال استان تهران زمان نقل و انتقاالت را تمدید کند  
تا سرخابى ها بتوانند قرارداد بازیکنان قدیمى خود را براى سال 

جارى تمدید کرده و ثبت کنند.

بن بست موقت در مذاکرات 
ربیع خواه و ذوب آهن

خرابکارى
 استقالل و پرسپولیس 

در لیگ هاى پایه

مدیرعامل باشــگاه فوالدخوزســتان در پســتى انتقــادى به 
وضعیــت کنونــى مدیریــت و حضــور سیاســیون در فوتبال

 پرداخت.
 ســعید آذرى، مدیرعامل باشــگاه فوالدخوزســتان در پستى 
اینستاگرامى به بررســى مدیریت فوتبال پرداخت و سئوال هایى 
در این مورد مطرح کرد تا به نوعى مدیریت این ورزش اول جهان 

را در ایران به چالش بکشد.
ســعید آذرى مدیرعامل فوالد در صفحه شخصى اینستاگرامش 
نوشته اســت: «فوتبال پر بیننده ترین و پر طرفدارترین ورزش 

جهان، صنعت پول سازى که اجرا کنندگان آن در قالب بنگاه هاى 
اقتصادى در سراسر جهان به جز ایران ســال هاى سال است به 
مفهوم واقعى صنعتى آن پى برده اند. ورزشــى که تکلیفش همه 
جاى کره خاکى مشخص است، متولیان اصلى آن نیز کامًال معین 

شده و سیستم هاى مدیریت آن.
اما ما با فوتبــال و هوادارانش چه کردیم؟ چرا بایســتى آنچنان 
مردم را از خود و مدیریت خود ناامید کنیم تا عمًال تمامى قوانین 
سیســتمى این زیباترین دورهمى جهان را با شیوه اى منحصر به 

فرد نابود کنیم.

متولى فوتبال ایران کیست؟ مدیران فدراسیون و سازمان لیگش 
چه کاره اند؟ مدیران باشگاه هاى بزرگش را چه کسانى منصوب 
مى کنند؟ تا چه زمانى سیاسیون و دولتى هایش مى خواهند عرصه 
فوتبال را تحت سیطره خود در آورند؟ هیئت مدیره هایش از کجا 
مى آیند؟ با چه تخصصى؟ هوادارانش چه گناهى دارند؟ چرا آنها 
را هر روز به ســازمان جدیدى حواله مى دهیم؟ ما با فوتبال چه 
کردیم و چه مى کنیم؟ کجاى دنیا فوتبــال را به پارلمان هایش 
مى فرستد و هوادارش مجبور مى شــود به نماینده پارلمان پناه

 ببرد؟ 

تمام اینها یک پاسخ دارد: ایران 
ولى چرا؟

جوابش ســاده اســت. متولى فوتبال گویى مرده است. هر روز 
آزموده اى را که قبًال آزموده به فوتبــال بر مى گرداند، مدیرانش 
بى تخصص هستند و عشق شهرت. بى مسئولیتى موج مى زند در 
وانفســاى بى در و پیکرش. و این میانه واى بر هوادار است، با هر 
رنگى با هر عقیده اى. جمع کنیم بســاط بى تدبیرى را، پارلمان 

محل قانونگذارى است، محل رتق و فتق فوتبال نیست.
هوادار را عذاب ندهیم و با آدرس غلط گمراه نکنیم.» 

متولى فوتبال در ایران مرده است 
مدیرعامل باشــگاه فوالدخ
وضعیــت کنونــى مدیریــ

 پرداخت.
ب  ســعید آذرى، مدیرعامل
اینستاگرامى به بررســى مد
در این مورد مطرح کرد تا به
را در ایران به چالش بکشد.
ســعید آذرى مدیرعامل فو
ب پر نوشته اســت: «فوتبال

فدراسیون پزشکى ورزشى در نامه اى به فدراسیون 
فوتبال خواستار تعویق رقابت هاى لیگ برتر و آغاز 

فصل جدید آن از 16 آبان ماه شده است.
موج ســوم کرونا و افزایش آمار مبتالیان به این 
ویروس اقدام فدراســیون پزشکى ورزشى در منِع 
فدراسیون فوتبال براى آغاز سروقت مسابقات لیگ 

برتر را به همراه داشته است.
محمد اسد مسجدى، سرپرست فدراسیون فوتبال 
در گفتگویى در این زمینه گفت: با توجه به بحران 
کرونا و شرایط هر یک از رشته ها، نسبت به ادامه 

برنامه و فعالیت هایشان تصمیم گیرى مى کنیم. در 
همین رابطه خواستار تعویق رقابت هاى لیگ برتر 

فوتبال شده ایم.
وى با بیان اینکه این درخواســت اخیراً به صورت 
رســمى توسط فدراســیون پزشــکى ورزشى به 
فدراسیون فوتبال ارائه شــد، خاطرنشان کرد: در 
این نامه خواستار این شده ایم که با در نظر گرفتن 
شرایط کرونا، آغاز مســابقات لیگ برتر در زمان 

مقرر لغو و به 16 آبان ماه موکول شود.
مســجدى تأکید کرد  که در واقع این یک دستور 

است که به فدراســیون فوتبال فوتبال اعالم شده 
است.

وى گفت: تمام تصمیمات بــا هماهنگى وزارت 
بهداشت اتخاذ مى شود. پیش از این هم برگزارى 
دو رویداد در رشته هاى دوومیدانى و سوارکارى را 
منتفى کرده بودیم. حال تشخیص این بود که لیگ 

برتر فوتبال به تعویق بیافتد.
سرپرست فدراسیون پزشکى ورزشى گفت: فعًال 
در رابطه با دیگر رشته ها و برنامه هاى آنها تصمیم 

گیرى جدیدى نشده است.

مدیرعامــل تراکتور گفــت: من در حــال تهیه 
نامه اى هستم تا اجازه استفاده از 10 درصد ظرفیت 

ورزشگاه را به هوادارانمان بدهند.
محمد علیپور، مدیرعامل تراکتور در پاسخ به این 
سئوال که باشگاه تراکتور چه برنامه اى براى حضور 
هواداران در ورزشگاه دارد، گفت: من در حال تهیه 
نامه اى هستم که سازمان لیگ اجازه استفاده از 10 
درصد ظرفیت ورزشــگاه را به هوادارانمان بدهد. 

البته با ترس و لرز این را مى گویم.

وى ادامه داد: ترس من این است که با درخواست 
ما موافقت شده و 10 درصد به ورزشگاه بیایند. من 
نگرانى ام این است که به جاى 10 درصد، 1000 
درصد بیایند پشت در و به هر نحوى که شده براى 
ورود تالش کنند و بازى مــان ناتمام بماند و یک 
3 بر صفر در آغاز فصل دشت کنیم و برویم این ور 
و آنور جوابگو باشــیم و آقاى وزیر بهداشت من را 

احضار کند.
سرمربى تراکتور خاطرنشــان کرد: این یک عزم 

ملى مى خواهد. طرح ما این است که بر اساس کد 
ملى کار کنیم. مثًال کد ملى که بازى با نفت مسجد 
ســلیمان را آمد و دید، در بازى بعدى حق حضور 
نداشته باشد و یکسرى دیگر به جاى او در ورزشگاه 

حاضر شوند.
علیپور تأکید کرد: بخش نگران کننده این است که 
آیا کسى تضمین مى کند که به جاى ده هزار نفر، 
نود هزار نفر نیاید؟ البته با وجود همه این ها به دنبال 

این کار هستیم.

16 آبان، این یک دستور است

نگرانم وزیر بهداشت احضارم کند
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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 
دراجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند 
رسمى و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى 
شود تا شخص یا اشــخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر 
طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در 
صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1 - راي شــماره 139960302027000762 مورخ 1399/02/02 اشرف احمدي پزوه 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 31 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1291313771 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 7897 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 456/10 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی عباس و حسن زمانى پزوه.
2 - راي شماره 139960302027004092 مورخ 1399/03/19 محمد على ترابى فرزند 
غالم حسن بشماره شناسنامه 1533 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288022611 در 
یک و نیم دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین 
پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 200 مترمربع. خریداري طی سند 

رسمی.
3 - راي شماره 139960302027004094 مورخ 1399/03/19 مرجان استواري فرزند 
غالمرضا بشماره شناسنامه 2249 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288076169 در یک 
و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 

1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
4 - راي شماره 139960302027004096 مورخ 1399/03/19 زهرا ترابی زیارتگاهی 
فرزند غالم حسن بشماره شناسنامه 581 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287911056 
در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین 
پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 200 مترمربع. خریداري طی سند 

رسمی.
5 - راي شماره 139960302027004097 مورخ 1399/03/19 غالمرضا صبور فرزند 
جواد بشماره شناســنامه 1540 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287868444 در یک و 
نیم دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 

1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
6 - راي شــماره 139960302027008198 مورخ 1399/04/25 محســن جعفري 
فرزند رمضان بشماره شناسنامه 1784 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287828922 در 
ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 182 فرعی از اصلی 
10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 26/50 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمی باقر دهقانى فرزند رضا.
7 - راي شــماره 139960302027008223 مــورخ 1399/04/25 فخرالســادات 
حسینی خوراسگانی فرزند حسین بشماره شناسنامه 31 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1291406689 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
5227 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 79/54 مترمربع. خریداري مع الواسطه 
بصورت عادي از مالک رسمی على مسجدى خوراسگانى و خانم برات زاده خوراسگانى.

8 - راي شــماره 139960302027008878 مورخ 1399/04/29 سیف اله زارع فرزند 
علی بشماره شناسنامه 25 صادره از اصفهان بشماره ملی 1199465836 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 10120 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 157/90 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمی اسماعیل کردآبادى کردگارى.
9 - راي شماره 139960302027008879 مورخ 1399/04/29 گل نار قربانی بوانی 
فرزند صمد بشماره شناسنامه 662 صادره از آبادان بشماره ملی 1817582585 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 10120 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 157/90 مترمربع. خریداري مع الواســطه 

بصورت عادي از مالک رسمی اسماعیل کردآبادى کردگارى.
10 - راي شــماره 139960302027008886 مورخ 1399/04/29 ریحان قائدامینی 
هارونی فرزند حسین بشماره شناسنامه 50 صادره از شهر کرد بشماره ملی 4621971972 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
19 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 173/27 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمی آغا بى بى جهاد اکبر.
11 - راي شماره 139960302027008892 مورخ 1399/04/29 اکرم محجوب عشرت 
آبادي فرزند علی بشماره شناسنامه 1098 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291586482 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
19 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 173/27 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمی آغا بى بى جهاد اکبر.
12 - راي شــماره 139960302027009293 مورخ 1399/05/04 فرحناز باستان نیا 
فرزند امانت اله بشماره شناســنامه 433 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283573751 
در 14/14 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی 
بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 277 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 286 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی 

امانت اله باستانیان فرزند یداله .
13 - راي شــماره 139960302027009295 مورخ 1399/05/04 نرگس باستان نیا 
فرزند امانت اله بشماره شناسنامه 21674 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282687778 
در 14/4 حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی 
بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 277 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 286 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی 

امانت اله باستانیان فرزند یداله .
14 - راي شــماره 139960302027009297 مورخ 1399/05/04 سمیه باستان نیا  
فرزند امانت اله بشماره شناسنامه 71880 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282461524 
در 14/4حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه باســتثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی 
بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 277 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 286 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی 

امانت اله باستانیان فرزند یداله .
15 - راي شماره 139960302027009299 مورخ 1399/05/04 غالمرضا باستان نیا 
فرزند امانت اله بشماره شناسنامه 47270 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282396439 
در 28/8 حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی 
بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 277 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 286 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی 

امانت اله باستانیان فرزند یداله .
16 - راي شماره 139960302027009506 مورخ 1399/05/06 یداله هاشمى فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 966 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283915774 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 217 فرعی از اصلی 7949 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 300/29 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
17 - راي شــماره 139960302027009608 مــورخ 1399/05/07 عزت ســادات 
دهقانی خوراسگانی فرزند سیدجالل بشماره شناسنامه 5 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1291375007 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
217 فرعی از اصلی 7949 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 206/40 مترمربع. 

خریداري طی سند رسمی.

18 - راي شماره 139960302027010334 مورخ 1399/05/13 مینا دباشى کیچی 
فرزند قربانعلی بشماره شناســنامه - صادره از اصفهان بشماره ملی 1270354914 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 113/50 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی محمد میر اسماعیلى فرزند حسن.
19 - راي شــماره 139960302027010359 مــورخ 1399/05/14 مهدى حســن 
پورسودرجانی فرزند امیرحسین بشماره شناســنامه 525 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1287086871 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
15202 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 152/67 مترمربع. خریداري طی 

سند رسمی.
20 - راي شماره 139960302027010399 مورخ 1399/05/15 محترم عابدى فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 1581 صادره از دولت آباد بشماره ملی 6609411999 در 123 
سهم مشاع از 780 سهم ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین 
پالك 197 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 263/68 
مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی فضل اله حسن الحسینى.

21 - راي شماره 139960302027010400 مورخ 1399/05/15 حسین نباتیان فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 688 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286716470 در 22 سهم 
مشاع از 780 سهم ششدانگ یکباب ســاختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین 
پالك 197 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 263/68 
مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی فضل اله حسن الحسینى.

22 - راي شــماره 139960302027010407 مــورخ 1399/05/15 طاهــره امین 
الرعایائی یمینى فرزند نوروزعلی بشماره شناســنامه 48171 صادره از اصفهان بشماره 
ملی 1280907290 در 30 سهم مشاع از 780 سهم ششدانگ یکباب ساختمان احداثی 
بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 197 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مســاحت 263/68 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی فضل اله حسن الحسینى.
23 - راي شــماره 139960302027010409 مورخ 1399/05/15 ربابه زینلی دولت 
آبادي فرزند حسن بشماره شناسنامه 241 صادره از دولت آباد بشماره ملی 6609462933 
در 126 سهم مشاع از 780 سهم ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از 
قطعه زمین پالك 197 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 
263/68 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی فضل اله حسن 

الحسینى.
24 - راي شــماره 139960302027010412 مورخ 1399/05/15 احمد زمانى زاهد 
فرزند عباس بشماره شناسنامه 18 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291277978 در 30 
سهم مشاع از 780 سهم ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین 
پالك 197 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 263/68 
مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی فضل اله حسن الحسینى.

25 - راي شماره 139960302027010414 مورخ 1399/05/15 مرتضى توال فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 64672 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281743852 در 168 
سهم مشاع از 780 سهم ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین 
پالك 197 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 263/68 
مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی فضل اله حسن الحسینى.

26 - راي شماره 139960302027010416 مورخ 1399/05/15 عصمت عابدى شاپور 
آبادى فرزند حسین بشماره شناسنامه 35 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286548691 
در 123 سهم مشاع از 780 سهم ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از 
قطعه زمین پالك 197 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 
263/68 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی فضل اله حسن 

الحسینى.
27 - راي شــماره 139960302027010418 مورخ 1399/05/15 رضا باطنی فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 1554 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1286634830 در 30 
سهم مشاع از 780 سهم ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین 
پالك 197 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 263/68 
مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی فضل اله حسن الحسینى.

28 - راي شماره 139960302027010420 مورخ 1399/05/15 عزیزاله عابدي مهر 
فرزند حسین بشماره شناســنامه 47 صادره از دولت آباد بشماره ملی 6609761949 در 
128 سهم مشــاع از 780 سهم ششدانگ یکباب ســاختمان احداثی بر روي قسمتی از 
قطعه زمین پالك 197 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 
263/68 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی فضل اله حسن 

الحسینى.
29 - راي شماره 139960302027010421 مورخ 1399/05/15 محمد صالحی رزوه 
فرزند روح اله بشماره شناسنامه 2201 صادره از اصفهان بشماره ملی 1292174803 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 110/71 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی یداله زارعى هفدانى فرزند رحمت اله.
30 - راي شــماره 139960302027010442 مورخ 1399/05/16 عباس قاســمی 
ســلیمان آبادي فرزند عوضعلی بشــماره شناسنامه 5 صادره از اردســتان بشماره ملی 
1189721848 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی 
از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 265/14 مترمربع. 

خریداري طی سند رسمی.
31 - راي شــماره 139960302027010443 مورخ 1399/05/16 شهربانو صادقی 
ســلیمان آبادي فرزند حسن بشــماره شناســنامه 2 صادره از اردســتان بشماره ملی 
1189748118 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی 
از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 265/14 مترمربع. 

خریداري طی سند رسمی.
32 - راي شماره 139960302027010518 مورخ 1399/05/20 حسن آقاجانى فرزند 
براتعلی بشماره شناسنامه 30 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291354591 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 5215 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 79/50 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
33 - راي شــماره 139960302027010800 مورخ 1399/05/26 سمیه شاهزیدى 
فرزند علی بشماره شناســنامه 4975 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288298307 در 
30 سهم مشاع از 136/20 سهم ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه 
زمین پالك 5 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 136/20 

مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
34 - راي شماره 139960302027010802 مورخ 1399/05/26 بتول ماندنی ماربینی 
فرزند حبیب بشماره شناسنامه 14 صادره از اردستان بشــماره ملی 1189749815 در 
106/20 سهم مشاع از 136/20 سهم ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از 
قطعه زمین پالك 5 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 

136/20 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
35 - راي شــماره 139960302027010902 مورخ 1399/05/27  رضا عبداللهیان 
خوراســگانی فرزند علی بشــماره شناســنامه 9159 صادره از اصفهان بشــماره ملی 
1283793466 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
7007 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 168/45 مترمربع. خریداري طی سند 

رسمی.
36 - راي شــماره 139960302027010924 مورخ 1399/05/27 مهدى محمدي 
ســنجوانمره فرزند اصغر بشــماره شناســنامه 305 صادره از اصفهان بشــماره ملی 
1293368741 در ششدانگ یکباب ســاختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین 
پالك 10408 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 224/60 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی حاج هاشم هنرمند فرزند حسنعلى.

37 - راي شــماره 139960302027010967 مورخ 1399/05/27 حمیدرضا موذن 
فرزند حسینعلی بشماره شناســنامه - صادره از اصفهان بشماره ملی 1270343203 در 
ششدانگ یکباب ساختمان باســتثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر روي قسمتی از قطعه 
زمین پالك 6659 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 196/77 مترمربع. خریداري 

طی سند رسمی.
38 - راي شماره 139960302027010971 مورخ 1399/05/27 اسداله راه پیما فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 489 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287589294 در پنج دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 4039 فرعی 
از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 96/82 مترمربع. خریداري 

طی سند رسمی.
39 - راي شــماره 139960302027010973 مــورخ 1399/05/27 اشــرف عیدى 
خوراسگانى فرزند محمدعلی بشماره شناســنامه 8740 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1283789272 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
9 فرعی از اصلی 5955 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 166/20 مترمربع. 

خریداري طی سند رسمی.
40 - راي شــماره 139960302027010974 مــورخ 1399/05/27 زهرا مظاهري 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 45491 صادره از اصفهان بشماره ملی 1280880491 
در یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
4039 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 96/82 مترمربع. 

خریداري طی سند رسمی.
41 - راي شــماره 139960302027011008 مــورخ 1399/05/28 کرمعلی براتی 
عطاآبادى فرزند شکراله بشــماره شناسنامه 80 صادره از سمیرم ســفلى بشماره ملی 
5129794915 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از 
قطعه زمین پالك 280 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

137/38 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
42 - راي شماره 139960302027011010 مورخ 1399/05/28 مهري ترابی فرزند 
عباسعلی بشماره شناســنامه 16 صادره از سمیرم سفلى بشماره ملی 5129815084 در 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
280 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 137/38 مترمربع. 

خریداري طی سند رسمی.
43 - راي شــماره 139960302027011041 مــورخ 1399/05/29 بتــول قنبري 
مقصودبیگی فرزند حیدر بشــماره شناســنامه 1509 صادره از اصفهان بشــماره ملی 
1288045611 در ششدانگ یکباب ســاختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین 
پالك 2 فرعی از اصلی 12384 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 180 مترمربع. 

خریداري طی سند رسمی.
44 - راي شــماره 139960302027011045 مــورخ 1399/05/29  علــی اکبــر 
یوسفیان نائینی فرزند محمد حسین بشماره شناسنامه 254 صادره از نائین بشماره ملی 
1249498732 در ششدانگ یکباب ســاختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین 
پالك 9986 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 188/54 مترمربع. خریداري 

طی سند رسمی.
45 - راي شــماره 139960302027011070 مورخ 1399/05/29 مهدي مختاري 
ماربینی فرزند حسینعلی بشــماره شناســنامه 23419 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1282703560 در 14/4 حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ یکباب مغازه  احداثی بر روي 
قسمتی از قطعه زمین پالك 299 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 130/06 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
46 - راي شــماره 139960302027011072 مــورخ 1399/05/29 محمدرضــا 
مختاري ماربینی فرزند حسینعلی بشماره شناسنامه 768 صادره از اردستان بشماره ملی 
1189205122 در 14/4 حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ یکباب مغازه  احداثی بر روي 
قسمتی از قطعه زمین پالك 299 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 130/06 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
47 - راي شــماره 139960302027011076 مــورخ 1399/05/29 محمدحســن 
مختاري ماربینی فرزند حسینعلی بشماره شناســنامه 76 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1284131580 در 14/4 حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ یکباب مغازه  احداثی بر روي 
قسمتی از قطعه زمین پالك 299 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 130/06 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
48 - راي شماره 139960302027011081 مورخ 1399/05/29 محمدجواد مختاري 
ماربینی فرزند حسینعلی بشــماره شناســنامه 92332 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1281920517 در 14/4 حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ یکباب مغازه  احداثی بر روي 
قسمتی از قطعه زمین پالك 299 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 130/06 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
49 - راي شماره 139960302027011086 مورخ 1399/05/29 محمدعلی مختاري 
ماربینی فرزند حســینعلی بشــماره شناســنامه 1978 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1288981953 در 14/4 حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ یکباب مغازه  احداثی بر روي 
قسمتی از قطعه زمین پالك 299 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 130/06 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
50 - راي شــماره 139960302027011507 مورخ 1399/06/01 علی اکبر ورشابی 
فرزند اصغر بشماره شناســنامه 85 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1287638503 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 7897 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 90/75 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی غالمعلى طغیانى فرزند محمد على.
51 - راي شماره 139960302027011621 مورخ 1399/06/02 طاهره شاهین فرزند 
محمود بشماره شناسنامه 418 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1293369871 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 12574 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 169/20 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.

52 - راي شــماره 139960302027011625 مورخ 1399/06/02 حمید آقایى فرزند 
اصغر بشماره شناسنامه 696 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291616543 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 12574 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 169/20 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.

53 - راي شــماره 139960302027011720 مورخ 1399/06/03 علی رضا زاهدي 
فرزند عباسعلی بشماره شناســنامه 250 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286959918 
در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك - واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مساحت 148/75 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمی مصطفى بدیعى گورتى.
54 - راي شماره 139960302027011764 مورخ 1399/06/04 منیژه قاسمی  فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 56 صادره از چادگان بشماره ملی 5759622692 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 11820 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 258 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی 

محمد قاسمى فرزند قاسمعلى.
55 - راي شــماره 139960302027011765 مورخ 1399/06/04 فاطمه گلى پزوه 
فرزند عباس بشماره شناســنامه 1049 صادره از اصفهان بشماره ملی 1293375683 
در ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 10760 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 138/86 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمی نصراله گلى فرزند حسین.
56 - راي شماره 139960302027011791 مورخ 1399/06/04 عباس سرائی سجزي 
فرزند حیدر علی بشماره شناسنامه 9 صادره از کوهپایه بشماره ملی 5659528635 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 10393 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 122/91 مترمربع. خریداري مع الواســطه 

بصورت عادي از مالک رسمی هادى فرحناکیان فرزند عبدالوهاب.

57 - راي شماره 139960302027011792 مورخ 1399/06/04 اشرف شیبانی سجزي 
فرزند رحمت اله بشماره شناسنامه 50 صادره از کوهپایه بشماره ملی 5659597610 در 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
10393 واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان به مســاحت 122/91 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی هادى فرحناکیان فرزند عبدالوهاب.
58 - راي شــماره 139960302027011896 مورخ 1399/06/05 عبداله شــفیعى 
ینگابادى فرزند عباس بشــماره شناســنامه 3942 صــادره از نیک آباد بشــماره ملی 
5649356361 در ششدانگ یکباب ســاختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین 
پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 149.50 مترمربع. خریداري طی 

سند رسمی.
59 - راي شماره 139960302027011900 مورخ 1399/06/05 على خاکسارى فرزند 
غالمرضا بشماره شناسنامه 3 صادره از نائین بشماره ملی 1249724864 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 43079 فرعی از اصلی 15190 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 252 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
60 - راي شــماره 139960302027011906 مورخ 1399/06/05 لیال طیبى فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 586 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288084501 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 11518 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 101/45 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
61 - راي شماره 139960302027011911 مورخ 1399/06/05 محمود ترابی پوده 
فرزند قدیر بشماره شناسنامه 439 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1289299404 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 237 فرعی از اصلی 
15201 واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان به مســاحت 100/25 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی عباس بهارزاده فرزند على اکبر.
62 - راي شــماره 139960302027011922 مــورخ 1399/06/06 زهــرا هادى 
عابدى سودانى فرزند قدمعلی بشماره شناســنامه 145 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1291600795 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
14 فرعی از اصلی 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 145/211 مترمربع. 
خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی عبدالرحیم حسینعلى زاده خراسانى.

63 - راي شماره 139960302027012035 مورخ 1399/06/07 صدیقه فضل الهى 
فرزند نعمت اله بشماره شناسنامه 11 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291350810 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 11905 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مســاحت 377/87 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمی صدیقه مهرنجات فرزند محمدرضا.
64 - راي شــماره 139960302027012036 مورخ 1399/06/07 محمد سیاوشــى 
فرزند قربانعلی بشماره شناسنامه 6 صادره از فریدن بشماره ملی 1159674566 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع 
در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 142/23 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمی على کشاورز فرزند حسین .
65 - راي شــماره 139960302027012038 مورخ 1399/06/07 اقدس دهخدائی 
دهقی فرزند یداله بشماره شناسنامه 44 صادره از فریدن بشماره ملی 1159670048 در 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 142/23 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمی على کشاورز فرزند حسین .
66 - راي شماره 139960302027012039 مورخ 1399/06/07 سید حسین علوي 
المعالی فرزند ســید احمد بشــماره شناســنامه 1385 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1286957664 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از 
قطعه زمین پالك 14 فرعی از اصلی 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 
161/80 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی حاج عبدالرحیم 

حسینعلى زاده خراسانى.
67 - راي شــماره 139960302027012041 مورخ 1399/06/07 منصوره ســادات 
رضوي فرزند سید مصطفی بشماره شناســنامه 18886 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1283891522 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از 
قطعه زمین پالك 14 فرعی از اصلی 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 
161/80 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی حاج عبدالرحیم 

حسینعلى زاده خراسانى.
68 - راي شماره 139960302027012045 مورخ 1399/06/07 نرگس بهزاد جزى 
فرزند علیرضا بشماره شناســنامه 6716 صادره از اصفهان بشماره ملی 1293432180 
در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین 
پالك 6614 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 177 مترمربع. خریداري طی 

سند رسمی.
69 - راي شــماره 139960302027012047 مورخ 1399/06/07 مرتضى رضائیان 
خوراســگانى فرزند اصغر بشــماره شناســنامه 9091 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1283792788 در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی 
از قطعه زمین پالك 6614 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 177 مترمربع. 

خریداري طی سند رسمی.
70 - راي شــماره 139960302027012049 مورخ 1399/06/07 مجتبی رضائیان 
خوراســگانی فرزند مرتضی بشــماره شناســنامه - صادره از اصفهان بشــماره ملی 
1270030485 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی 
از قطعه زمین پالك 6614 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 177 مترمربع. 

خریداري طی سند رسمی.
71 - راي شماره 139960302027012051 مورخ 1399/06/07 شهباز طهرانى زاده 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 7 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291837167 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع 

در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 149/68 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
72 - راي شماره 139960302027012053 مورخ 1399/06/07 وحید طهرانی زاده 
فرزند شهباز بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشماره ملی 1270914065 در یک و 
نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 
واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 149/68 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
73 - راي شماره 139960302027012055 مورخ 1399/06/07 احسان طهرانی زاده 
فرزند شهباز بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشماره ملی 1270590324 در یک و 
نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 
واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 149/68 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
74 - راي شــماره 139960302027012077 مورخ 1399/06/09 وجیهه ســادات 
سنبلستان فرزند سیدکمال بشــماره شناســنامه 3527 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1288383223 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی 
از قطعه زمین پــالك 2998 فرعی از اصلی 15316 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 300/77 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
75 - راي شــماره 139960302027012079 مورخ 1399/06/09 سیدمحمدحسن 
سنبلستان فرزند سیدکمال بشماره شناســنامه 70572 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1282448390 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی 
از قطعه زمین پــالك 2998 فرعی از اصلی 15316 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 300/77 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
76 - راي شــماره 139960302027012080 مورخ 1399/06/09 سیدمحمدحسین 
سنبلســتان فرزند ســیدکمال بشــماره شناســنامه - صادره از اصفهان بشماره ملی 
1270402498 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی 
از قطعه زمین پــالك 2998 فرعی از اصلی 15316 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 300/77 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
ادامه در صفحه 7
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ادامه از صفحه 6
77 - راي شماره 139960302027012111 مورخ 1399/06/10 حسینعلی حسینعلی 
زاده خوراسگانی فرزند حیدر بشــماره شناســنامه 7819 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1283779986 در ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
5948 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 181/40 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمی مشاعى مى باشد.
78 - راي شماره 139960302027012113 مورخ 1399/06/10 حامد رفیعیان کوپائی 
فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 1494 صادره از اصفهان بشماره ملی 1292553448 
در ششدانگ یکباب انبار ضایعات احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در 
بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 1295/20 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمی مشاعى مى باشد.
79 - راي شماره 139960302027012115 مورخ 1399/06/10 سعید نیک نژاد فرزند 
محمود بشماره شناسنامه 379 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287909035 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 28 فرعی از اصلی 15234 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 122/77 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
80 - راي شماره 139960302027012190 مورخ 1399/06/11 بتول آغا حسینی محمد 
آبادي فرزند سید میرزا بشماره شناسنامه 8 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291713697 
در ششدانگ یکباب انبار دامدارى احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 43 فرعی 
از اصلی 44 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 446/86 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی سید میرزا حسینى محمد آبادى.
81 - راي شماره 139960302027012192 مورخ 1399/06/12 محمدعلی اسماعیلی 
فرزند رحمت اله بشماره شناســنامه 16 صادره از شهرضا بشماره ملی 1199649376 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 108 فرعی از اصلی 
10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 154/34 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمی اداره کل اموال و امالك بنیاد مستضعفان.
82 - راي شــماره 139960302027012194 مــورخ 1399/06/12 محمــد احمدي 
خوراســگانی فرزند رضا بشــماره شناســنامه 350 صــادره از اصفهان بشــماره ملی 
1291555579 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از 
قطعه زمین پالك 15243 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 199/16 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی شرکت قند اصفهان.
83 - راي شــماره 139960302027012195 مــورخ 1399/06/12 علــی احمدي 
خوراســگانی فرزند رضا بشــماره شناســنامه 536 صــادره از اصفهان بشــماره ملی 
1291614990 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از 
قطعه زمین پالك 15243 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 199/16 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی شرکت قند اصفهان.
84 - راي شماره 139960302027012196 مورخ 1399/06/12 علیرضا غفوري زاده 
فرزند اکبر بشماره شناسنامه 47 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288856814 در ششدانگ 
یکباب ساختمان احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت 

اصفهان به مساحت 167/37 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
85 - راي شــماره 139960302027012197 مورخ 1399/06/12 امیر اولیاءپناه فرزند 
علی بشماره شناسنامه 798 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288114672 در ششدانگ 
یکباب ساختمان در حال ساخت احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 28 فرعی از 
اصلی 7741 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 557/59 مترمربع. خریداري طی 

سند رسمی.
86 - راي شــماره 139960302027012198 مــورخ 1399/06/12 رســول عیدي 
خوراســگانی فرزند اصغر بشــماره شناســنامه 1510 صادره از اصفهان بشــماره ملی 
1288222920 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 
واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 77/51 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمی شکراله اسدى فرزند رضا.
87 - راي شماره 139960302027012201 مورخ 1399/06/12 حسین جمالیان کیانی 
فرزند عباس بشماره شناسنامه 110 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1291298185 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 9335 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 99/14 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
88 - راي شــماره 139960302027012202 مورخ 1399/06/12 صادق خانی فرزند 
حجت اله بشماره شناسنامه 600 صادره از اهواز بشماره ملی 1754183816 در ششدانگ 
یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 4466 فرعی از اصلی 10353 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 49/44 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
89 - راي شــماره 139960302027012205 مــورخ 1399/06/12 مجتبى تنباکوئى 
فرزند عبدالرسول بشماره شناسنامه 864 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286466520 
در ششدانگ یکباب انبار باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین 
پالك 9336 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 1313/63 مترمربع. خریداري طی 

سند رسمی.
90 - راي شــماره 139960302027012208 مــورخ 1399/06/12 مجتبى تنباکوئى 
فرزند عبدالرسول بشماره شناسنامه 864 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286466520 در 
ششدانگ یکباب کارخانه باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین 
پالك 9336 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 2021/20 مترمربع. خریداري 

طی سند رسمی.
91 - راي شماره 139960302027012209 مورخ 1399/06/12 حمید امینى فرزند رضا  
بشماره شناسنامه 62 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291528512 در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 9514 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 270/75 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 
رسمی امیر منصور سالمى و پروین دخت سالمى و  ســیمین دخت و میترا  و سمانه و امیر 

موید  و بتول تمدن.
92 - راي شماره 139960302027012210 مورخ 1399/06/12 بتول خانى باصیرى 
فرزند مراد بشماره شناسنامه 4 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291896430 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 10393 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 97/35 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
93 - راي شــماره 139960302027012211 مورخ 1399/06/12 مجید امینی فرزند 
رضا  بشماره شناسنامه 1624 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291625951 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 9514 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 270/75 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 
از مالک رسمی امیر منصور سالمى و پروین دخت سالمى و  سیمین دخت و میترا  و سمانه 

و امیر موید  و بتول تمدن.
94 - راي شماره 139960302027012213 مورخ 1399/06/12 فاطمه عباسى نهوجى 
فرزند حبیب اله بشماره شناسنامه 16 صادره از اردستان بشماره ملی 1189734001 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 10393 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 132/50 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمی حیدرعلى رمضان بوزانى فرزند رضا .
95 - راي شــماره 139960302027012214 مورخ 1399/06/12 علی زمانی نهوجی 
فرزند نعمت اله بشماره شناسنامه 3 صادره از اردستان بشماره ملی 1189750023 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 10393 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 132/50 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمی حیدرعلى رمضان بوزانى فرزند رضا .
96 - راي شماره 139960302027012263 مورخ 1399/06/12 زهرا آقاطهرانی فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 1619 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287938140 در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 4053 فرعی 
از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 243/22 مترمربع. خریداري 

طی سند رسمی.

97 - راي شــماره 139960302027012270 مورخ 1399/06/12 مریم صفائی فرزند 
علیرضا بشماره شناسنامه 1271340968 صادره از اصفهان بشماره ملی 1271340968 
در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
4053 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 243/22 مترمربع. 

خریداري طی سند رسمی.
98 - راي شماره 139960302027012468 مورخ 1399/06/16 جواد شریفى قلعه نوئى 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 1492 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291542833 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 فرعی از اصلی 7240 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 191/20 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
99 - راي شماره 139960302027012469 مورخ 1399/06/16 عباس نفرى مهرنجانى 
فرزند خیراله بشماره شناســنامه 1658 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283585464 در 
1/2دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
10408 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 953/32 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمی بمانعلى جعفرى سنجوانمره فرزند هاشم.
100 - راي شــماره 139960302027012470 مورخ 1399/06/16 علی نفري فرزند 
خیراله بشماره شناسنامه 1660 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283585448 در 1/2دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 10408 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 953/32 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمی بمانعلى جعفرى سنجوانمره فرزند هاشم.
101 - راي شــماره 139960302027012471 مــورخ 1399/06/16 خلیــل نفري 
مهرنجانی فرزند اکبر بشماره شناسنامه 8 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291504419 
در 1/2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
10408 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 953/32 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمی بمانعلى جعفرى سنجوانمره فرزند هاشم.
102 - راي شــماره 139960302027012474 مــورخ 1399/06/16 مهــدي نفري 
مهرنجانی فرزند خیراله بشــماره شناســنامه 1659 صــادره از اصفهان بشــماره ملی 
1283585456 در 1/2دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه احداثی بر روي قسمتی از 
قطعه زمین پالك 10408 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 953/32 مترمربع. 
خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رســمی بمانعلى جعفرى سنجوانمره فرزند 

هاشم.
103 - راي شــماره 139960302027012475 مورخ 1399/06/16 اصغر نفري فرزند 
خیراله بشماره شناسنامه 51 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291405887 در 1/2 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 10408 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 953/32 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمی بمانعلى جعفرى سنجوانمره فرزند هاشم.
104 - راي شماره 139960302027012498 مورخ 1399/06/16 مهسا کشاورز اعظم 
فرزند عبدالعلی بشماره شناســنامه 4203 صادره از اصفهان بشماره ملی 1292751819 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 

1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 400 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
105 - راي شماره 139960302027012500 مورخ 1399/06/16 عفت امین الرعایائی 
فرزند علی بشماره شناسنامه 9 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291273638 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 

18 ثبت اصفهان به مساحت 400 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
106 - راي شماره 139960302027012585 مورخ 1399/06/17 حسن فالحتى فرزند 
باقر بشماره شناسنامه 1811 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286587654 در ششدانگ 
یکباب انبار مصالح ساختمانى احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 

18 ثبت اصفهان به مساحت 208/77 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
107 - راي شــماره 139960302027012606 مورخ 1399/06/19 قربانعلى شیرازى 
باصیرى فرزند میرزاعلی بشــماره شناســنامه 101 صــادره از اصفهان بشــماره ملی 
1284272222 در ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
11515 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 215/85 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمی حسین طالبى کیانى فرزند حسن.
108 - راي شــماره 139960302027012609 مورخ 1399/06/19 هادى خوشبخت 
خوراســگانى فرزند قربانعلی بشماره شناســنامه 17982 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1283880571 در ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
9116 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 145/57 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمی محمد - على هر دو حسینى خوراسگانى فرزندان نصراله.
109 - راي شــماره 139960302027012618 مــورخ 1399/06/19 ناصر آقاجانى 
کردآبادى فرزند علی بشماره شناسنامه 10 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291283587 
در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 36 فرعی از اصلی 
10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 251 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمی محى الدین کاشفى.
110 - راي شــماره 139960302027012739 مــورخ 1399/06/20 ناصر نخجوان 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 1082 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286520053 در 
ششدانگ یکباب کارگاه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 87 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
111 - راي شماره 139960302027012796 مورخ 1399/06/22 راحله ایزدي فرزند 
حسین بشماره شناســنامه 10731 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1292635967 در 
ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 6461 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 36/90 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
112 - راي شماره 139960302027012813 مورخ 1399/06/22 محمدرضا قضاوي 
فرزند قربانعلی بشماره شناسنامه 9814 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283800012 در 
چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین 
پالك 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 243/05 مترمربع. خریداري طی 

سند رسمی.
113 - راي شماره 139960302027012814 مورخ 1399/06/22 عفت قضاوي فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 16219 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283863782 در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 7897 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 243/05 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
114 - راي شماره 139960302027012815 مورخ 1399/06/22 مجید مالکى فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 1368 صادره از اهواز بشماره ملی 1755598191 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 

به مساحت 226/61 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
115 - راي شماره 139960302027013393 مورخ 1399/07/05 حسین خالصی خارائی 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 435 صادره از جرقویه بشماره ملی 5649429685 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 12557 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 145/70 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
116 - راي شــماره 139960302027013398 مورخ 1399/07/05 ســمیه کریمى 
کردآبادى فرزند حســین بشــماره شناســنامه 1710 صادره از اصفهان بشــماره ملی 
1283992671 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از 
قطعه زمین پالك 12557 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 145/70 مترمربع. 

خریداري طی سند رسمی.
117 - راي شــماره 139960302027013463 مــورخ 1399/07/06 منصور احمدي 
جبلی فرزند حسین بشماره شناســنامه 0 صادره از اصفهان بشماره ملی 1272409805 
در یک و نیم دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب انبار احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین 
پالك 15191 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 2400/92 مترمربع. خریداري 

طی سند رسمی.
118 - راي شماره 139960302027013467 مورخ 1399/07/06 زهرا احمدي جبلی 

فرزند حسین بشماره شناسنامه 0 صادره از اصفهان بشماره ملی 1272131076 در یک 
و نیم دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب انبار احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
15191 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 2400/92 مترمربع. خریداري طی سند 

رسمی.
119 - راي شــماره 139960302027013471 مورخ 1399/07/06 محسن احمدي 
جبلی فرزند حسین بشماره شناســنامه 0 صادره از اصفهان بشماره ملی 1271784637 
در یک و نیم دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب انبار احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین 
پالك 15191 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 2400/92 مترمربع. خریداري 

طی سند رسمی.
120 - راي شــماره 139960302027013474 مورخ 1399/07/06 حســین احمدي 
جبلی فرزند مصطفی بشماره شناسنامه 5586 صادره از قم بشماره ملی 0381985921 
در یک و نیم دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب انبار احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین 
پالك 15191 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 2400/92 مترمربع. خریداري 

طی سند رسمی.
121 - راي شماره 139960302027013669 مورخ 1399/07/08 مریم عمرانی پوده 
فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه 4298 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288345194 در 
ششدانگ قسمتى از مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین 
پالك 15191 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 38/85 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی مریم عمرانى پوده فرزند محمدرضا .
122 - راي شماره 139960302027013726 مورخ 1399/07/09 اکبر یوسفی گورتی 
فرزند محمد بشماره شناســنامه 2315 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286670942 در 
2897/30 سهم مشاع از 20636923/41 سهم ششدانگ یک قطعه زمین گورت  احداثی 
بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 35 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 
2036923/44 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمی سیف اله 

یوسفى گورتى فرزند حسین.
123 - راي اصالحى شماره 139960302027013724 مورخ 1399/07/09 رضا موسوى 
فرزند یعقوب بشماره شناســنامه 21221 صادره از تهران بشماره ملی 0059383224 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 9661 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 153/08 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 
رسمی حسین محمودى و احمد فاطمى خوراسگانى. صحیح مى باشد که در راى شماره 

139860302027014413 مورخ 1398/11/12 به اشتباه ثبت شده بود.
124 - راي اصالحى شــماره 139960302027014114 مورخ 1399/07/23 قدرت 
اله یزدانى فرزند محمدحسن بشــماره شناسنامه 5117 صادره از شــهرضا بشماره ملی 
5129391152 در ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 160/56 مترمربع. خریداري مع الواسطه 
بصورت عادي از مالک رســمی على فروغى ابرى .صحیح مى باشــد که در راى شماره 
139860302027014828 مورخ 1398/11/16 به اشتباه ثبت شده است.تاریخ انتشار 
نوبت اول: -1399/07/30تاریخ انتشــار نوبت دوم: -1399/08/15م الف :-1028207  

مهدى شبان-  رییس منطقه ثبت اسناد وامالك شرق اصفهان/7/200
مزایده

تاریخ: 1399/7/7- شماره: 9900946اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان خمینى 
شهر در پرونده کالسه 9900946 له محسن زین العابدین علیه مهدى هارون رشیدى به 
خواسته مطالبه مبلغ 5/743/275/628 ریال در حق محکوم له و مبلغ 287/163/781 
ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت مى باشد لذا در نظر دارد اموال محکوم علیه که 
شامل 12 قلم که به عبارت است از 1- لنز تله LANGRANGE همراه با برد تغذیه 
و برد فرمان مجموع دو فقره فاکتور 70 عدد به مبلغ 1/943/900/000ریال 2- لیزر مادون 
قرمز همراه با برد تغذیه و برد فرمان مجموع دو فقره 77 عدد به مبلغ 1/981/600/000 
ریــال IP CAMERA IC 5 -3 به تعداد 20 عدد به مبلــغ 873/000/000 ریال 
IP NVR UMD 4140 -4 بــه تعــداد 1 عدد بــه مبلــغ 137/600/000 ریال

 IP CAMERA IC 5 -5 بــه تعــداد 16 عدد بــه مبلــغ 450/000/000 ریال 
IP CAMERA DL _16 -6 شــامل 7 عدد بــه مبلــغ 305/800/000 ریال 
IP CAMERA ZAVIO -7 شــامل 4 عــدد بــه مبلــغ 79/000/000 ریال
 IP NVR BLUESKY 32 CH HYBRID-8   شــامل 3 عــدد به مبلغ 
520/600/000 ریال CAMERA MIDRAANG AHLG -9 شــامل 5 
عدد به مبلغ 146/600/000 ریال CAMERA LANGRANGE -10 شامل 
4 عدد به مبلــغ 165/100/000 ریال IP CAMERA IC 3 -11 شــامل 4 عدد 
به مبلغ 112/500/000 ریال IP CAMERA DISINT -12 شــامل 60 عدد 
به مبلغ 969/500/000 ریال مى باشد که کارشناس رســمى دادگسترى کلیه اقالم را 
7/685/200/000 ریال ارزیابى نموده را از طریق مزایده به فروش رساند لذا جلسه مزایده 
روز دوشنبه مورخه 99/8/28 ســاعت 8 صبح در محل اجراى احکام مدنى دادگسترى 
شهرستان خمینى شــهر برگزار مى گردد، طالبین مى توانند 5 روز قبل از روز مزایده به 
نشانى خمینى شهر درچه خ نواب صفوى روبروى بانک رفاه کوچه فردوسى نبش کوچه 
توسل پالك 42 منزل عبدالحسین اسحاقیان مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید 
نمایند. خریدار کسى است که باالترین قیمت را پیشــنهاد نماید، خریدار مى بایست ده 
درصد قیمت پیشنهادى را فى المجلس و مابقى را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب 
سپرده دادگسترى واریز نماید در غیر این صورت ده درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى 
مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. تذکر: متقاضیان شرکت در مزایده مى بایست 10 
درصد بهاى مال را طى فیش چهار نسخه اى به حساب سپرده دادگسترى خمینى شهر 
به شماره 2171290271003 نزد بانک ملى واریز و با در دست داشتن اصل فیش و اصل 
کارت ملى نیم ساعت قبل از شــروع مزایده به اجراى احکام مدنى مراجعه و درخواست 
شــرکت در مزایده را تکمیل و به همراه کپى کارت ملى و اصل فیش سپرده تحویل اجرا 
نمایند. م الف:  1006452 محمد براتى- دادورز اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان 

خمینى شهر/7/130
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک درب باغ پالك شماره 1136 فرعى واقع در علویجه 1 
اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام  اقاى سید حسن زمانى علویجه 
فرزند حسین در جریان ثبت است و به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک 
بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15  قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک 
مرقوم در روز پنج شــنبه مورخ 22 / 08 / 1399 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدو دروز بعد انجام مى پذیرد. 
لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور یابند، اعتراضات مالکین بامجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدى تاســى(30) روز پذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: چهار 
شنبه 30/ 07 / 1399-م الف :1025298- محمد على ناظمى کفیل ثبت اسنادوامالك 

سرپرست اداره ثبت اسناد وامالك بخش مهردشت/7/183
اخطار اجرایى

شــماره: 786/96/ش1 محکوم به به موجب راى غیابى شــماره: 186  تاریخ: 97/3/5 
حوزه: اول حقوقى  شوراى حل اختالف شهرستان آران و بیدگل که قطعیت یافته است. 
محکوم علیه: اکرم عنایت  نام پدر: محمد شغل: -  نشانى محل اقامت: مجهول المکان 
محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ نود میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره  
901/24164105 به تاریخ 93/9/25 به عهده پست بانک ایران به عنوان اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ دو میلیون و چهارصد و هفتاد هزارریال به عنوان خسارات دادرسى و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خســارت تأخیرتأدیه از تاریخ سررسید چک مذکور 
تا زمان اجراى حکم در حق خواهان. رأى صادره غیابى اســت. ضمنا نیم عشــر اجرائیه 

محاسبه و وصول گردد.
مشخصات محکوم له: روح اله یوسفیان با وکالت حسین عصارپور آرانى نام پدر: - شغل: - 
نشانى محل اقامت: تهران پاسداران نبش بوستان دهم مجتمع بوستان واحد 33. ماده 34 
قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد،محکوم علیه مکلف است 

ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد باشد و در صورتى که 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد صریحا اعالم نماید. م الف : 1025323-رئیس 

شعبه اول شوراى حل اختالف آران و بیدگل/7/185
ابالغ راى

در خصوص دادخواست آقاى على شاهرخى  فرزند محمد با وکالت خانم فاطمه بوجاریان 
به طرفیت خانم محبوبه رزاقى زاده آرانى فرزند عزت اله به خواسته مطالبه مبلغ دویست 
میلیون ریال وجه دو فقــره چک به شــماره 387115 / 9413-12 مورخ 95/11/28 و 
387116 مورخ 95/12/27 هر دو به عهده بانک ملى ایران به انضمام خسارات دادرسى 
و تاخیر تادیه.  با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده به ویژه تصویر مصدق چکهاى 
مذکور و گواهینامه هاى عدم امکان پرداخت بانــک محال علیه و با توجه به وجود چک 
هاى مستند دعوا در ید خواهان و امضاى خوانده در ذیل چک و نظر به اینکه امضاى مذکور 
مصون از تعرض مانده و با التفات به حاکمیت وصف تجریــدى بر اوراق تجارى و اماره 
مدیونیت خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه مذکور و با استظهار از اصل استصحاب 
در مورد اشتغال ذمه خوانده و اینکه دلیلى مبنى بر برائت ذمه خوانده ارائه اقامه و یا تحصیل 
نگردیده اســت و خوانده نیز على رغم وصف ابالغ در جلســه دادرسى حاضر نشده  و به 
نحو دیگرى نیز دفاعى به عمل نیاورده است. النهایه دعواى خواهان را وارد تشخیص و 
مستندا به  مواد 310 و 311 و 313 و 320 قانون تجارت و مواد 198 و 502 و 515 و 519 
و 522 قانون آئین دادرسى مدنى و مواد 9 ،18، 19، 25 و 27 قانون شوراهاى حل اختالف 
مصوب 1394 ، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مذکور به عنوان اصل خواسته 
و همچنین پرداخت مبلغ دو میلیون و هفتصد و چهل و پنج هزار  ریال  به عنوان خسارات 
دادرسى  و پرداخت حق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونى و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید چک هاى مذکور لغایت زمان اجراى حکم بر مبناى نرخ اعالمى تورم بانک 
مرکزى در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و پس از آن ظرف مهلت بیست روز قابل 
تجدیدنظر در محاکم محترم عمومى حقوقى این شهرستان مى باشدم الف: 1025344 

-زهره گرامى نوش آبادى قاضى شعبه سوم شوراى حل اختالف آران و بیدگل /7/186
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 719/93 شماره دادنامه: 813 تاریخ رسیدگى: 93/11/4 مرجع رسیدگى: 
شعبه سوم شوراى حل اختالف خمینى شهر خواهان: جواد نصر اصفهانى- نشانى- شاهین 
شهر- منازل چوبى فرعى 15 غربى پالك 285 جنوبى وکیل-  جواد رضائى - نشانى- 
خمینى شهر- چهارراه شریعتى جنب مســجد حضرت ابوالفضل خوانده: مرتضى صباغ 
هرندى- مجهول المکان خواســته: مطالبه وجه چک گردشکار: پس از ارجاع پرونده به 
این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء 
قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى 
قاضى شورا: درخصوص دادخواست جواد نصر اصفهانى به طرفیت مرتضى صباغ هرندى 
به خواسته مطالبه مبلغ ده میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 583144- 80/11/3 
عهده بانک ملى شعبه شعبه ابر اصفهان به انضمام خسارات دادرسى و خسارت تأخیر تأدیه 
با توجه به محتویات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محال علیه 
و با توجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگى مورخه 93/10/29 و دفاعیات غیر مؤثر 
خوانده در جلسه رسیدگى شورا و نظر به اینکه اصل سند تجارى در ید دارنده چک حکایت 
از مدیونیت صادرکننده و ظهور در اشــتغال ذمه وى دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده 
دلیلى که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتى 
اعضاء شورا به شرح صورتجلســه مورخه 93/10/29 و با احراز اشــتغال ذمه خوانده و 
استصحاب دین و مستنداً به ماده 11 قانون شوراهاى حل اختالف و مواد، 310، 311، 313 
از قانون تجارت و تبصره الحاقى مصوب مجتمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون 
صدور چک و مواد 198 و 519 و 522 از قانون آئین دادرســى مدنى حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تأخیر و تأدیه 
از تاریخ سررسید چک تا زمان اجراى حکم بر اساس شاخص اعالمى از ناحیه بانک مرکزى 
و پرداخت صد و پنجاه هزار ریال هزینه دادرسى- حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر 
و اعالم مى گردد رأى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز قابل واخواهى پس از آن قابل 
تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى خمینى شهر مى باشد. م الف:  1025131 شعبه سوم 

شوراى حل اختالف شهرستان خمینى شهر (مجتمع شماره یک)/7/187
 تحدید حدود عمومى اداره ثبت اسناد دهاقان

شــماره صادره: 1399/31/613597- تاریخ ثبت صادره: 1399/7/22 
پیرو آگهى نوبتى مورخــه 1399/05/01 و بموجب ماده 14 قانون ثبت 
تحدید حدود رقبات زیر واقع در بخش ثبتى دهاقان بشــرح ذیل انجام 

میگردد. 
اول- شماره هاى فرعى مجزى شده از 123- اصلى اراضى خلف جمبد 

دهاقان
791- آقاى محمدحسین قاسم پور دهاقانى فرزند رجبعلى ششدانگ یک 

قطعه زمین مزروعى واقع در خلف جمبد دهاقان
دوم- شــماره هاى فرعى مجزى شــده از 126- اصلى اراضى خیرآباد 

دهاقان
126- آقاى ســید محمد جواد بطحائى فرزند سید موسى ششدانگ یک 

درب باغ واقع در خیرآباد دهاقان
روز شنبه 1399/08/24

سوم- شماره هاى فرعى مجزى شده از 127- اصلى اراضى خلف دزجا 
دهاقان

356- خانم حمیده عبدالباقى عطاآبادى فرزند آیت اله ششــدانگ یک 
قطعه زمین که محل باغ مخروبه مى باشــد واقــع در اراضى خلف دزجا 

دهاقان
1168- آقاى اسماعیل رمضانى دهاقانى فرزند جواد ششدانگ یک درب 

باغ واقع در اراضى خلف دزجا دهاقان
روز یک شنبه 1399/08/25

2008- آقاى محمدعلى کریمى پور فرزند علیرضا ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعى واقع در اراضى خلف دزجا دهاقان

2009- خانم مهرناز کریمى پور فرزند علیرضا ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعى واقع در اراضى خلف دزجا دهاقان

2010- خانم مرجان کریمى پور فرزند علیرضا ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعى واقع در اراضى خلف دزجا دهاقان

روز سه شنبه 1399/08/26
به ترتیب از ســاعت 9 صبح به بعد در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا 
بموجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالك و مجاورین اعالم مى شود 
که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند چنانچه هر یک از صاحبان 
امالك یا نماینده قانونى آنها در موقع تعیین حدود حاضر نباشــند مطابق 
ماده 15 قانون مزبــور ملک انها با حدود اظهار شــده از طرف مجاورین 
تحدید حدود خواهد شــد. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك که در 
موقع مقرر در محــل حاضر نبودند مطابق مقررات مــاده 20 قانون ثبت 
ازتاریخ تنظیم صورتمجلس تعییــن حدود فقط تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاى معترضى 
ثبت معترض ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستى با 
تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائى گواهى تقدیم دادخواست را 
اخذ و به این اداره تســلیم نماید. تاریخ انتشار: چهارشنبه 1399/07/30 
م الــف: 1023125 داود جعفرى- رئیــس اداره ثبت اســناد و امالك 
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نوبت دوم آگهى برگزارى مناقصه عمومى

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایى به شــرح زیر را از طریق مناقصه عمومى به پیمانکاران واجد شرایط 
واگذار نماید.

محل تامین موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمین (ریال)برآورد (ریال)اعتبار

احداث شیرخانه ایمانشهر- بخش دوم تکمیل ایستگاه154- 3- 99
4/345/879/664220/000/000جارى و احداث سوله (با ارزیابى کیفى)

اجراى خطوط انتقال فاضالب محله نکوآباد شهر دیزیچه155- 3- 99
13/719/790/742501/593/000جارى (با ارزیابى کیفى)

8/420/992/632342/629/000جارىتکمیل ایستگاه پمپاژ پساب تصفیه خانه مبارکه (دو مرحله اى)3-156- 99

اجراى شبکه جمع آورى فاضالب در سطح شهر مبارکه 157- 3- 99
5/893/679/753267/000/000جارى(با ارزیابى کیفى)

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تا ساعت 15:00 روز شنبه به تاریخ 99/08/17
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 99/08/18

دریافت اسناد: سایت اینترنتى
www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات
شماره تلفن گویا: 8- 36680030- 031

(داخلى 395)
نام روزنامه: روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار:1399/07/30

آگهى تجدید مزایده عمومى 
یک مرحله اى  -   نوبت دوم

شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهان

شرکت خدمات حمایتی کشاورزي استان اصفهان وابسته به وزارت جهاد کشاورزى در نظر دارد،نسبت به فروش یک 
قطعه از امالك مازاد بر نیاز خود  شامل شــش دانگ عرصه و اعیان انبار به مساحت کل 13493/8 متر مربع (1800متر 
اعیانى سوله و80 مترمربع ساختمان ادارى با دیوارکشــى و محوطه سازى) واقع در بویین و میاندشت بلوار فرهنگ ،

جنب دبیرستان شبانه روزى از طریق برگزاري مزایده عمومی یک مرحله اى  و در بستر سامانه تدارکات الکترونیکى 
دولت(ستاد)اقدام نماید. کلیه مراحل برگزارى مزایده از "دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد و بازگشایى نرخ هاى 
پیشنهادى " از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد 
شد و الزم است شرکت کنندگان در مزایده در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 

گواهى امضاى الکترونیکى(توکن) را جهت  شرکت در مزایده محقق سازند، 
1-شماره فرآخوان و تاریخ انتشار آگهى مزایده در سامانه: 2099001553000001 روز چهارشنبه مورخ 99/7/30             

 2- نام و نشانى مزایده گزار: شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهان به آدرس: اصفهان شهرك امیریه روبروى 
خیابان پنجم  

  3- هزینه خریداسناد مزایده:مبلغ 500,000 ریال مى باشد که از درگاه بانکى موجود در سامانه تدارکات الکترونیکى 
دولت انجام مى گیرد.

  4- مهلت زمانى دریافت اسناد مزایده از سامانه: از روز چهارشــنبه  مورخ 30 /99/7 لغایت ساعت 18 روز پنجشنبه  
   99/8/8

5- آخرین مهلت ارائه پاکت هاى پیشنهاد،بارگزارى درسامانه بصورتpdf:تا ساعت18 روزدوشنبه  99/8/19             
*الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالى باید حداقل 60 روز از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشند.              

 6- تاریخ گشایش پیشنهاد ها:روزسه شنبه مورخ99/8/20ساعت 9 صبح درسالن جلسات استان مى باشد.
 7- مبلغ ونوع تضمین شرکت درفرآیندارجاع کار مبلغ 4,434,725,000 ریال مى باشد که به دوصورت ضمانتنامه بانکى 
ویافیش واریزى به شماره حساب شباى IR870100004001039706374385 نزدبانک مرکزى از طریق دستور پرداخت 

ساتنا با شناسه واریز30 کاراکترى   936263500100000000000000000061  قابل ارائه   مى باشد.     
 8-آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:اصل تضمین شــرکت درمزایده  (الف) عالوه بر 
بارگزارى در سامانه، مى بایستى بصورت فیزیکى و در پاکت دربسته و ممهور، حداکثرتاپایان وقت ادارى روز دوشنبه 
مورخ 99/8/19 به حراست/دبیرخانه کمیســیون معامالت برگزارکننده مزایده در آدرس فوق الذکر تحویل و رسید 

دریافت شود.
9-شــرکت کارکنان دولت در مزایده طبق مصوبه (قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب مورخ  22دیماه 1377)

 منع قانونى دارد.
*متقاضیان شرکت در مزایده مى توانند قبل از ارائه نرخ پیشنهادى، از ملک موضوع مزایده از ساعت 9 صبح لغایت 14  

(در روزهاى ادارى ازتاریخ 99/8/1 لغایت 99/8/15 ) بازدید نمایند.
ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید ضمن تماس با  شماره تلفن 37811070-031  به  آدرس اینترنتى شرکت

www.assc.ir وآدرس  پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات  http://iets.mporg.ir نیز مراجعه فرمائید. 
- شماره تماس پشتیبانى سامانه :  41934-021 (تماس بادفتر ثبت نام در سامانه اداره کل صنعت ،معدن و تجارت استان 

اصفهان به شماره 09132074427)

وزارت جهاد کشاورزى

فروش یک قطعه از امالك شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهان 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

در آیین امضاى تفاهمنامه علمى-آموزشى بین سازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان با اداره کل 
ورزش و جوانان استان اصفهان، معاون فرهنگى شهردار 
و رئیس سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى 
اصفهان گفت: در نخستین قانون بلدیه، مصوب شده در 
مجلس شوراى ملى اول، یکى از وظایف مشخص و مبین 
شهردارى ها حفظ الصحه و آموزش معارف بلدى است که 

در ماده 9 همین قانون هم تکثیر معارف ذکر شده است.
محمد عیدى در همین راســتا ادامه داد: شهردارى ها بر 
اساس وظیفه ذاتى شان مکلف هســتند که به سالمت 
شهروندانشان، دانش مهارتى شهروندان و تکثیر معارف 
حول محور شــهروندى اقدام کنند هر چنــد بعدها این 
موضوع مغفول ماند و در عصر جدید مجدداً به آن توجه شد. 
وى با بیان اینکه شهردارى ها دیگر نه یک نهاد خدماتى 
بلکه یک نهاد اجتماعى توان افزا هســتند، تصریح کرد: 
این نوع نگاه موجب مى شود به ساختارى به نام اداره کل 
ورزش و جوانان که با دو موضوع «ورزش» و «جوانان» 
کامًال منطبق با اهداف حوزه معاونت فرهنگى شهردارى 

است، نزدیک شویم.
عیدى اذعان کرد: نهادهاى مدنى در حوزه ورزش بسیار 
قدرتمندتر از حوزه هاى دیگر هستند به خصوص هیئات 
ورزشى که مى توانیم آموزش هاى مهارت هاى بلدى را 
از طریق هیئات ورزشى و باشگاه هاى ورزشى که در بستر 
مدنى فعالیت مى کنند با رویکردهاى اجتماعى و فرهنگى 
پیش ببریم. رئیس سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 
شهردارى اصفهان افزود: یکى از شاخص هاى مشخص 
نشاط فرهنگى در جامعه که بهتر و بیشتر از هر آیتم دیگرى 

مورد توجه است توسعه ورزش هاى همگانى است که در 
بین شهروندان به عنوان ورزش مادر شناخته مى شود.

وى اضافه کرد: امیدواریم کارگروه مشــترکى را در حوزه 
ورزش و جوانان و معاونت فرهنگى شهردارى داشته باشیم 
که هم موضوع تشکل ها و اهداف مربوط به آنها را پیش 
ببریم و هم توسعه ورزش را مد نظر قرار دهیم به خصوص 
که نهادهاى مدنى براى نهادینه کردن فرهنگ موفق تر 

از ما عمل مى کنند.
عیدى خطاب به مدیر کل اداره ورزش و جوانان اســتان 
اصفهان گفت: امروز آمدیم خیر مقدم بگوییم که هم آغاز 
یک حرکت فرایند محور و هدفمند باشــد و هم این پیام 
را بدهیم که کارکردهاى فرهنگى و اجتماعى ســازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شــهردارى خارج از ورزش 
نیست. معاون فرهنگى شهردار افزود: معتقد هستیم ورزش 
مى تواند مقدم بر آن دو حوزه باشــد و ما هم مى توانیم 

گام هاى میمون و مبارکى در این راستا برداریم.
عیدى خاطرنشان کرد: دانش اجتماعى مى تواند افراد را 
در فرایند رسیدن به هدف کمک کند و طبیعتاً هر چقدر ما 
مهارت هاى شهروندى را افزایش داده و توان افزا کنیم در 

نیل به اهداف اجتماعى موفق تر خواهیم بود.
معاون فرهنگى شــهردار و رئیس ســازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى شــهردارى اصفهان اظهار کرد: هر 
تشــکلى دانش متناســب با کارکرد خودش را دارد و هر 
نوع مشــارکتى نیاز به مهارت هایى دارد به خصوص که 
شــهردارى اصفهان معتقد به مشــارکت جویى است و 
مشــارکت جویى دقیقاً به این معناست که شهروندان از 
بدو تصمیم گیرى در فرایند مدیریت شهرى مداخله کنند. 
عیدى در همین راستا ادامه داد: این نیاز به تجربه زیستى 

در بطن و متن فعالیت هاى اجتماعى دارد و به همین دلیل 
معتقد هستیم که تفاهمنامه با اداره کل ورزش و جوانان 
استان مى تواند این فرایندها را تسهیل کرده و افق اجتماعى 
بسیار مطلوبى براى ما ایجاد کند که بتوانیم مسائل شهرى و 

همچنین مسائل اجتماعى را بهتر گره گشایى کنیم.
 وى بیان کرد:  به گمان مــا اداره کل ورزش و جوانان با 
گســتره فعالیتى که دارد یعنــى «ورزش» و «جوانان» 
مى تواند بسیار مؤثرتر عمل کند و ما هم در کنار عزیزان و 
ذیل نگاه مدبرانه آن بزرگواران مى توانیم اهداف مربوط 
به اصول شــهروندى و افق اجتماعى و همچنین نشاط 
اجتماعى که از برکات میمون سالمت است را پیش ببریم.

■■■
در ادامه این آیین، مدیر کل ورزش و جوانان استان اصفهان 

با اشــاره به اینکه معاونت فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 
شهردارى هم راستا و هم سو با اهداف و برنامه هاى عالى 
ورزش گام برمى دارد، گفت: وقتى بحث سالمت محور 
بودن ورزش به میان مى آید مطمئناً اولین نگاه به عنوان 
دستگاه متولى متوجه اداره کل ورزش و جوانان مى شود.  

ســید محمد طباطبایى افزود: ما در بسیارى از عرصه ها 
شاهد بودیم شهردارى در کنار اداره کل ورزش و جوانان و 
حتى فراتر از آن توانسته در راستاى بحث سالمت بخشى 
به آحاد جامعه به ویژه فراهم کردن زیرساخت هایى که 
مورد نیاز آحاد جامعه است در فضاهایى که امکان فعالیت 
ورزشى وجود دارد پیش قدم باشد و زیرساخت ها را آماده و 

بستر را فراهم کند که این فعالیت ها انجام شود. 
وى بیان کرد: در حوزه جوانان قبل از اینکه وزارت ورزش 

تشکیل شود جزو اولین شهرهایى در ایران بودیم که در 
مرکز استان، خانه جوان و خانه نوجوان احداث کردیم و از 
همان یک دهه قبل فعالیت ها هم راستا و هم سو با اهداف و 
برنامه هایى بود که امروز در خانه هاى جوان در حال شکل 
گیرى است و خوشبختانه هدف دهى و جهت دهى به نسل 
جوان در راستاى اهداف و برنامه هایشان بسیار کارساز و 

کارا بوده است.
طباطبایى در همین راستا اضافه کرد: امیدواریم با توجه 
به این نگاه وسیع و عمیقى که در بدنه شهردارى اصفهان 
وجود دارد و به عنوان یک کالنشهر و همچنین به عنوان 
پایتخت فرهنــگ و تمدن ایران اســالمى لقب گرفته 
بتوانیم در سایه این تفاهمنامه ها و همچنین در سایه این 
همکارى ها روز به روز شــاهد رشــد و تعالــى دو حوزه 
ورزش و جوانان باشیم.  مدیر کل ورزش و جوانان استان 
اصفهان خاطر نشــان کرد: در حوزه ورزش خوشبختانه 
تفاهمنامه هایى که ما با شهردارى داشتیم و در جلساتى 
که به صورت تخصصى شکل گرفته است استراتژى که 
امروز، هم شهردارى و هم اداره کل ورزش و جوانان اتخاذ 
کرده اند براســاس وضعیت موجود ویروس کرونا بوده و 
سعى کردیم ورزش را در فضاى باز اشاعه دهیم تا با توجه 
به رعایت تمام پروتکل هاى بهداشتى و دستورالعمل هایى 
که هست، شهروندان بتوانند از فضاهاى موجود استفاده 
بهینه ببرند و در راستاى باال بردن سطح سالمتى خودشان 
اقدام کنند کما اینکه شهردارى اصفهان و به ویژه معاونت 
فرهنگى و ورزشى شــهردارى در کنار اداره کل ورزش و 
جوانان حتى توانسته بسیارى از مســابقات و برنامه ها را 
برگزار کند.   وى خاطرنشان کرد: یکى از دغدغه هاى اداره 
کل ورزش و جوانان بحث توانمندسازى سازمان هاى مردم 

نهاد بوده که خوشبختانه در قالب این تفاهمنامه گنجانده 
شده است و امیدواریم دو مقوله آموزش و توسعه تفکر و ایده 
علمى را در بین جوانان در سطح استان اصفهان به ویژه در 
شهر اصفهان نهادینه کنیم و مطمئناً شهر اصفهان به عنوان 
پایلوت این حرکت عظیم و بسیار زیبا شناخته خواهد شد. 
طباطبایى تصریح کرد: تعامل بسیار خوبى که بین معاونت 
جوانان و ســازمان هاى مردم نهاد ایجاد شده، باعث شد 
فاصله اى که بین این معاونت و سازمان هاى مردم نهاد 
وجود داشت برداشته شود و بارقه هاى امیدى را ایجاد کند 
که بتوانیم در راســتاى اهداف وزارت ورزش و جوانان در 
حوزه جوانان اقدامات مثمرثمرى انجام دهیم. مدیر کل 
ورزش و جوانان اســتان اصفهان بیان کرد: خوشحالیم 
در استانى زندگى مى کنیم که نگاه مسئوالنش به ویژه 
نگاه شــهردارى و معاونت فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 
شــهردارى یک نگاه عمیق علمى و یک نگاه مدبرانه و 
اندیشه محور نســبت به فعالیت هاى حوزه جوانان چه 
فعالیت هاى ورزشى و چه فعالیت هاى اجتماعى است و 
امیدواریم این همکارى ها و این تفاهم ها ادامه دار باشد 
و روز به روز شاهد اعتالى ســطح فرهنگى، اجتماعى و 

ورزشى در استان اصفهان باشیم.
طباطبایى خطاب به رئیس سازمان فرهنگى، اجتماعى و 
ورزشى شهردارى اصفهان گفت: امیدواریم براساس این 
اقدام بسیار خوبى که انجام شد بتوانیم این تفاهمنامه را در 
وزارت ورزش و حتى در وزارت کشور نهادینه کنیم که در 
نهایت این امر در سطح کشور به این منتج شود ما به عنوان 
یک استان پایلوت که شروع کننده این مقدمه بسیار خوب 
است مطرح شــده و به یک پایان بسیار خوب براى نسل 

جوانمان برسیم.

امضاى تفاهمنامه بین سازمان فرهنگى، اجتماعى و  ورزشى شهردارى اصفهان 
با  اداره کل ورزش و جوانان استان

محیا حمزه

آگهى مزایده چاپ اول

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به انجام مزایده با مشخصات زیر از طریق آگهى اقدام نماید :
موضوع مزایده :فروش چوب خشک و مصالحى

-مهلت ارائه پیشنهادهاى مزایده:پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1399/08/17
-محل دریافت اسناد:امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر 

-محل ارائه پیشنهادات :دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر
-تاریخ بازگشایى پیشنهادات :ساعت 10صبح روز یکشنبه مورخ 1399/08/18

-مدت اعتبار پیشنهادها :چهارشنبه 1399/08/28
-اصالح جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مهلت و محل تسلیم پیشنهادها  انجام نمى شود.

على اصغر حاج حیدرى - شهردار خمینى شهر
م.الف:1028738

آگهی مناقصه نوبت اول
 شهردارى ابریشم به موجب مصوبه شماره 216 مورخ 99/7/8 شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به انجام عملیات اجراى 
لکه گیرى ، ترمیم ترانشه و آسفالت معابر سطح شهر ابریشم با اعتبارى بالغ بر 5/000/000/000 ریال از اعتبارات عمرانى شهردارى براساس 
مترمربع از طریق آگهى مناقصه اقدام نماید لذا متقاضیان جهت کسب اطالع بیشتر و اخذ مدارك و نقشه و مشخصات مناقصه مى توانند 
تا روز دوشنبه مورخ 99/08/19 همه روزه به جز ایام تعطیل در وقت ادارى به حراست شهردارى واقع در شهر ابریشم بلوار الغدیر بعداز 

پمپ بنزین مراجعه نمایند. ضمناً تأمین آسفالت به عهده شهردارى مى باشد. 
تلفن : 37450001-3

ضمناً شهردارى در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و هزینه هاى انتشار آگهى به عهده برنده مناقصه خواهد بود. 
م الف: 1028989

مهدى مختارى- شهردار ابریشم 

چاپ اول


