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برنامه هاى جاه طلبانه چیناحتکار 50 دستگاه پراید در اصفهانکرونا شیرینى دوبله را گرفته استبراى ما شیوه آمریکا  مهم است نه افراد فرصتى براى خیزش دوباره رسول جهان نمااستانفرهنگ ورزش جهان نما

آغاز برداشت 
پنبه از مزارع 

استان

تجرد زیستى درحال افزایش است
3

3

2
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تقاضاى حاتمى کیا براى 
کارگردانى آقازاده اش!

نان گران شد تا چانه ها 
کوچک نشود 

اصفهان آماده همکارى 
روابط با گرجستان است

4

اجراى طرح بزرگ 
استانداردسازى 

مالیاتى

برداشت پنبه از 1200 هکتار مزارع استان 
اصفهان آغاز شد. کارشناس پنبه و دانه هاى 

روغنى سازمان جهادکشاورزى استان اصفهان 
گفت: تاکنون از مزارع پنبه شهر ورزنه در شرق 

اصفهان 1000 تن َوش پنبه برداشت شده است...

مدیرکل امور مالیاتى اســتان اصفهــان از اجراى 
طرح بزرگ استانداردســازى مالیاتى در اســتان 
اصفهان خبر داد. بهــروز مهدلو با اشــاره به لزوم 
توجه بــه تحقق عدالت مالیاتــى و تکریم مؤدیان 
بیان کرد: در راستاى تحقق عدالت مالیات، طرحى 
بزرگ در اســتان اصفهان به وقوع پیوسته است. 
وى با اشــاره به برنامــه عملیاتى جدیــد به کلیه 
ادارات امور حسابرســى سطح اســتان و تشکیل 
جلســات متعدد بــا زیرمجموعــه و بــا رعایت 
پروتــکل هاى بهداشــتى، بیــان کــرد: یکى از 

دغدغه هاى اساسى...
5

لیگ را قدرتمند استارت بزنلیگ را قدرتمند استارت بزن
آغاز لیگ جدید با ذوب آهن اصفهان- فوالد خوزستان، فردا در فوالدشهرآغاز لیگ جدید با ذوب آهن اصفهان- فوالد خوزستان، فردا در فوالدشهر

4

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طالق اصفهان: بسیارى از ازدواج هایى که ثبت مى شود بار دوم و یا در سنین باالست

شهین تسلیمى:
«وضعیت سفید» مرا به 
بازیگرى برگرداند

ذوب آهن؟ تا جمعه تصمیم مى گیرم
محمد میرى، بازیکن فصل قبل تیم فوتبال نساجى مازندران از انتخاب تیم 
جدیدش تا روز جمعه هفته جارى خبر داد.  باشگاه ذوب آهن پس از توافق با 
محمد میرى با مدیران باشگاه گل گهر وارد مذاکره شد و در نهایت همکاران 
امیر قلعه نویى رضایتنامه این بازیکن تــازه وارد خود را براى انتقال به تیم 
ذوب آهن صادر کردند؛ با این حال، این انتقال به نتیجه نرسید تا جایى که 

میرى از اینجا مانده و از آنجا رانده در انتظار تیم تازه اى باشد...
3

3

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 4 بخوانید

مدیرکل امور مالیاتى استان اصفهان
 خبر داد

تمهیدات جدید 
کرونایى در حوزه 

حمل و نقل 
شهر اصفهان

هزینه عجیب خانواده ها براى پوشک بچه
2

عـــزتعـــزت
 تشنه درخشش دوباره تشنه درخشش دوباره

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان در نظر دارد به استناد مصوبه 
هیئت مدیره نسبت به واگذارى حق بهره بردارى از خطوط A 4- A 6 فوالدشهر 
با اتوبوس هاى ملکى ســازمان در قالب قرارداد اجاره به اشخاص حقیقى و 
حقوقى واجد شرایط اقدام نماید. متقاضیان از تاریخ درج آگهى در روزنامه تا 
تاریخ 99/08/25 مهلت دارند جهت تهیه اسناد مناقصه به دبیرخانه سازمان 
مراجعه نمایند و یا با شماره 03152236973 داخلى 1 تماس حاصل فرمایند. 
الزم به ذکر است سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه 

مندرج مى باشد.

 آگهى مناقصه

محمد سوارى -محمد سوارى -  مدیر عامل سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجانمدیر عامل سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان

نوبت دوم

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط 
واگذار نماید .

 آگهی برگزاري مناقصه عمومی 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهانشرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت دوم

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاساعت : 15:00 روز شنبه به تاریخ 1399/09/01
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1399/09/02

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

شماره تلفن گویا:  36680030-8- 031
(  داخلی 384  )

مبلغ تضمین(ریال )مبلغ برآورد (ریال)محل تامین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

عملیات نصب و اصالح انشعابات آب و تعویض کنتور در 99/4-3-100
4,036,793,130201,839,000جارىمنطقه نجف آباد

عملیات مدیریت بهره بردارى آب ،خدمات مشترکین و 99/2-3-152
13,414,122,353492,423,000جارىخدمات عمومى منطقه دهاقان

انجام خدمات عمومى و بهره بردارى ،نگهدارى و تعمیرات 99-3-167
4,852,256,661235,567,000جارىایستگاه هاى پمپاژ منطقه اردستان

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 99/08/15

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان در نظر دارد نسبت به واگذارى امالك و اموال از 
طریق مزایده و تجدید مزایده اقدام نماید. متقاضیان جهت بازدید و دریافت اسناد مى توانند 
از تاریخ نشر آگهى به سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان واقع در زرین شهر- بلوار 
جانبازان- جنب پلیس راهور مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى مورخ 
99/08/25 به دبیرخانه سازمان تحویل نمایند و یا با شماره 03152236973 داخلى 1 تماس 
حاصل فرمایند. الزم به ذکر است سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه 

مندرج مى باشد.
1- یک قطعه زمین با کاربرى مسکونى واقع در ورنامخواست- بلوار جانبازان خیابان شهید 

غالمى (سنگبرى سابق) کوچه 6 مترى (تجدید مزایده)
2- یک دستگاه مخزن ذخیره سوخت 40 هزار لیترى (تجدید مزایده)

3- تعداد 14 قلم انواع قطعات و لوازم یدکى اتوبوس بنز 457 مازاد بر مصرف (مزایده)

آگهى

محمد سوارى -محمد سوارى -  مدیر عامل سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجانمدیر عامل سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان

نوبت دوم

4

ذ
م
ج
م
ام
ذ
م

ن 
ق 

ت...

2

5

ربازیگرى برگرداند رىبر زی ب
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رئیس جمهور تأکید کرد که براى ایران شیوه اى که آمریکا در 
پیش مى گیرد مهم است.

حجت االسالم والمســلمین حســن روحانى صبح دیروز 
(چهارشــنبه 14 آبان) در جلســه هیئت دولت با اشاره به 
انتخابات اخیر آمریکا اظهار کرد: انتخابات آمریکا عبرت آموز 
است. البته براى ما مهم نیست چه کسى در آمریکا انتخاب 
مى شود ولى شیوه اى که آمریکا در پیش مى گیرد مهم است.

وى افزود: براى ما این مهم اســت که آمریــکا به قانون، 
معاهدات بین المللى و چندجانبه برگــردد و به مردم ایران 
احترام بگذارد، حاال هر کســى که مى خواهد باشــد. ما از 
آمریکا بدون در نظر گرفتن اینکه چه کسى رئیس جمهور 

اســت به جاى تحریم، احترام و به جاى تهدید، تکریم و به 
جاى عهدشــکنى و بى قانونى، اجراى قانون و تعهدات را 

مى خواهیم؛ در این صورت است که شرایط فرق مى کند.
رئیس جمهور ادامه داد: براى ما شیوه و سیاست آمریکا مهم 
اســت و حزب و فرد اهمیتى ندارد؛ البته ما بر فرض اینکه 
شیوه آمریکا تصحیح نخواهد شد براى کشور برنامه ریزى 
کرده ایم. وى گفــت: اگر آمریکایى ها عبــرت بگیرند، به 
تعهدات خود بازگردند و رفتار گذشته شــان را تغییر دهند و 
راه دیگرى را انتخاب کنند فبها ولى اگر از مسیر گذشته خود 
باز نگردند، ما برنامه ریزى هاى الزم را کرده ایم که کشور را 

چگونه به جلو ببریم.

دکتر مینو محرز ضمن تکذیب فایل صوتى منتشر شده 
در فضاى مجازى که به او منتسب شده بود و اظهاراتى 
ضد تزریق واکســن در آن مطرح شــده بود، گفت: از 
ابتدایى که کووید-19، اپیدمى شــد، زمانى که با مردم 
صحبت مى کــردم، اعالم مى کردم مراقب باشــید تا 
دچار اینفودمى نشــویم. اینفودمى یعنى اپیدمى ناشى 
از خبرها در فضاى مجازى که بســیارى از آنها ممکن 
است کذب باشد و نتوان درست و غلط آن را از یکدیگر 

تشخیص داد.
این عضو ســتاد مبارزه با کرونا با بیان اینکه متأسفانه 
دنیا به این اینفودمى دچار شــده است که بسیار بدتر از 

بیمارى کووید-19 اســت، افــزود: از طرفى یک عده 
افرادى هم هستند که ضد واکســن هستند، یکسرى 
اخبار و اطالعــات و افکار مالیخولیایــى را از قول من 
و بــا صدایى که صداى من نیســت، پخــش کردند و 
عکس مرا هم روى آن قرار دادنــد و اعالم کردند که

 واکسن نزنید و...
محرز اظهار کرد: وقتى یک واکسن مؤثر براى یک بیمارى 
عفونى وجود داشته باشد که خوشبختانه براى بسیارى از 
بیمارى هاى عفونى وجود دارد، چطور ممکن است که من 
منکر آن شوم؟ اگر واکسن نبود که تمام مردم دنیا به دلیل 

بیمارى هاى عفونى از بین رفته بودند.

براى ما شیوه آمریکا 
مهم است نه افراد

مراقب باشید
 دچار اینفودمى نشوید

مانتوى جلوباز نبود!
   تســنیم | «پوشــیدن مانتوى جلوباز در 
برنامه اى تلویزیونى»، حاشــیه جدیدى اســت 
که به راه افتاده اســت. گفته شــده این اتفاق در 
برنامه «شــهران» گروه اقتصاد شــبکه 5 سیما 
رخ داده اســت. اما مجید فتاحى، تهیه کننده این 
برنامه تلویزیونى مى گوید: دوســتان به اشــتباه 
دیده اند، ما هیچ وقت در پوشــش، خارج از عرف 
عمل نکرده و نخواهیم کرد. خودمان ملزم داریم 
این پوشش اســالمى درســت و اصولى رعایت 
شود. این لباس یک تیکه از باال به پایین، همچون 
مانتوى سارافونى است. حتى روى همان مانتو هم 
مجرى خانم برنامه، لباس دیگرى پوشیده و شال 
از باال به پایین قرار گرفته که همه قواعد پوشش 

درست و اصولى اجرا شوند. 

کرونایى ترین استان ایران
   بهار | با وجود اعالم 27 استان در وضع قرمز 
و چهار اســتان در وضع نارنجى و زرد، در روزهاى 
گذشــته قاســم جان بابایى، معاون درمان وزیر 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکى، یزد را آلوده ترین 
استان از نظر شیوع کرونا توصیف کرد که با توجه 

به جمعیت، شیوع مبتالیان در آن بسیار باالست.

رکورد در بانک ملى 
   روابط عمومى بانک ملى |روز 30 
مهر ماه ســال جارى بیش از 90 میلیون تراکنش 
در بانک ملى به ثبت رســیده است که یک رکورد 
بى سابقه تلقى مى شــود. نکته بسیار حائز اهمیت 
دیگر در این میان آن است که بیش از 90 درصد این 
تراکنش ها به صورت غیرحضورى انجام شده است.

تسهیالت براي خرید
 سم و کود 

   روابط عمومى بانک کشاورزى| 
بانک کشــاورزى به منظور تأمین به موقع منابع 
مالــى الزم براى تهیــه و تدارك کود و ســموم 
شیمیایى مورد نیاز براى افزایش تولید محصوالت 
استراتژیک کشاورزى، «کشاورز کارت» را با هدف 
خرید نهاده هاى کشــاورزى در  اختیار ذینفعان 
بخش قرار مى دهد. کارمزد این تســهیالت 12 
درصد در سال است و چک هاى برگشتى و بدهى 
سررســیده احتمالى کشــاورزان مانع از صدور و 
اعطاى «کشاورز کارت» نخواهد شد. متقاضیان 
دریافت «کشاورز کارت» مى توانند با مراجعه به 
سامانه ثبت درخواست تســهیالت وزارت جهاد 
  www.cita.maj.ir کشــاورزى به آدرس

نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.

کابوس ایرانى ها
   تابنــاك | آمارها در حــوزه «کم تحرکى» 
ایرانیان از یک هشدار جدى خبر مى دهد، هشدارى 
که عدم توجه بــه آن جز مرگ و میــر نتیجه اى 
به دنبال نخواهد داشت و ســهل انگارى در این 
خصوص باعث شده طى ســال هاى اخیر شاهد 
وخیم شدن وضعیت سالمت مردم باشیم و ادامه 
این روند در ســال هاى آینده فاجعــه اى جبران 
ناپذیر را به دنبال خواهد داشت. میانگین شیوع کم 
تحرکى در کشور به 56 درصد رسیده است و در این 
بین کم تحرکى، عامل 82 درصد از مرگ و میرها 
در ایران است و به طور حتم این وضعیت متناسب با 

شیوع ویروس کرونا تشدید مى شود. 

آمار تکان دهنده
   رکنــا |علیرضا رئیسى، معاون وزیر بهداشت 
جزئیات سفرهاى مردم و رعایت نکردن قرنطینه 
را تشریح کرد. او گفت: نتایج تکان دهنده ردیابى 
الکترونیکى 15 هزار بیمار کرونایى نشان داد که 
نزدیک به 20 درصد مبتالیان، مطلقًا قرنطینه را 

رعایت نکرده اند.

ریل ذوب آهن در چابهار
   فارس | روز گذشته با حضور وزیر راه و شهرسازى و 
فرمانده قرارگاه سازندگى خاتم االنبیا(ص)، ریل گذارى 
راه آهن چابهار-زاهدان از ســمت بندر چابهار آغاز شد. 
راه آهن چابهار-زاهدان به طــول 628 کیلومتر در دو 
بخش شمالى و جنوبى و هر کدام چهار قطعه جمعاً هشت 
قطعه در حال احداث است. در این پروژه که به پیمانکارى 
قرارگاه سازندگى خاتم االنبیا(ص) در حال احداث است 
از ریلى ملى تولیدات شرکت ذوب آهن اصفهان استفاده 

مى شود.

رونمایى از سامانه موشکى 
   تسنیم | با حضور سردار سرلشکر حسین سالمى، 
فرمانده کل سپاه پاســداران انقالب اسالمى، از سامانه 
خودکار و هوشــمند پرتاب هاى متوالى موشک هاى 
بالستیک دوربرد نیروى هوافضاى سپاه (تیربار موشکى) 
رونمایى شد. سرلشکر سالمى در همین رابطه گفت: پرواز 
موشک هاى ما پیکره دشمن را مى لرزاند و قدرت موشک 

ما ضامن عقب نشینى دشمنان است.

نامزد ایرانى تبار
 شکست خورد

   آفتاب نیــوز | نامزد ایرانى تبــار در رقابت براى 
رسیدن به مجلس نمایندگان آمریکا در ایالت تگزاس 
مغلوب «دان کرنشاو»، نامزد جمهوریخواهان شد. «سیما 
الجوردیان» که با نامزد شدن در ایالت تگزاس توجه ملى 
را در آمریکا به خود جلب کــرد، خودش را «وکیل، مادر 
دو فرزند، جان  به در  برده از ســرطان و فعال سیاسى» 

توصیف مى کرد. 

آنجا واقعاً سوییس است! 
   ایسنا | متوسط نرخ تورم سوییس براى نهمین 
ماه همچنان منفى است. تورم منفى 0/6 درصدى که 
پایین ترین تورم ثبت شده در سوییس از نوامبر 2016 
تاکنون محسوب مى شــود بیش از همه تحت تأثیر 
کاهش قیمت در بخش هاى مســکن، مواد غذایى 
و حمل و نقل قرار گرفته اســت. متوســط نرخ تورم 
ســوییس در بازه زمانى 1956 تا 2019 معادل 2/38 

درصد بوده است.

دموکراتیک نیست
   عصرایــران | هادى طحان نظیف، عضو شوراى 
نگهبان انتخابات آمریکا را غیر دموکراتیک دانســت. 
این عضو شوراى نگهبان در توییتر نوشته است: «بیش 
از شش میلیون نفر به واسطه زندان و محکومیت هاى 
جزایى، حق شرکت در انتخابات آمریکا را ندارند. در 48 
ایالت آمریکا به واســطه برخى مجازات ها براى جرائم 
جنایى همچون حبس بیش از یکسال یا جریمه نقدى 
بیش از 1500 دالر، زندانیان حتى پس از آزادى از حق 

رأى محروم اند.»

بازداشت 5 پرسنل شهردارى 
   ایلنا | دادستان عمومى و انقالب شهرستان دماوند 
از بازداشت پنج نفر از پرسنل شهردارى آبسرد خبر داد 
و گفت: براساس گزارش هاى واصله و رصد اطالعاتى 
انجام شده توسط ســربازان گمنام، پنج نفر از پرسنل 
شهردارى آبســرد به جهت تخلفات مالى و ساختمانى 

بازداشت شدند. 

معجزه بود
   آفتاب نیوز | آیت ا... احمد جنتى، دبیر شــوراى 
نگهبان در جلسه این شــورا گفت: مسئله تسخیر النه 
جاسوسى آمریکا در ســال 58 بدون شک از معجزات 
الهى بود. در دنیا بى سابقه بود که کشورى اینگونه النه 
جاسوسى و محل طراحى خرابکارى هاى ابَر قدرت وقت 
جهان را تسخیر و اینگونه آنها را تحقیر کند و در مقابل 

آنها هیچ غلطى هم نکنند.

خبرخوان

در آستانه روز هالووین امسال، ســى آى اى یا همان 
سازمان اطالعات مرکزى ایاالت متحده آمریکا با انتشار 
یک معماى تصویرى در توییتر رسمى خود از کاربران 
تیزبین این شبکه اجتماعى دعوت کرد اختالف تصاویر 

معما را پیدا کنند.
کاربران شبکه اجتماعى توییتر وظیفه حل به موقع این 
معما را برعهده گرفتند اما برخى هم به جو هالووینى تن 
ندادند. مثًال کاربرى خطاب به حساب کاربرى سى آى 
اِى نوشــت: «کار مهمترى براى انجام دادن ندارید؟» 
کاربر دیگرى به شوخى نوشــت: «عالى شد، فکر کنم 
معنى اش این اســت که استخدام شــدید، سر وقت 

سرکارتان باشید و اســلحه کمرى و آن چهار گذرنامه 
جعلى تان را هم ببرید.»

حساب توییترى ســى آى اى در ماه گذشته هم یک 
معماى اختالف تصاویر دیگر منتشــر کــرده بود. اما 
اتفاقى جالبى که رخ داد این بود که کاربران 12 اختالف 
پیدا کردند در حالى حســاب کاربرى سى آى اِى تعداد 

تفاوت ها را 11 عدد عنوان کرده بود!
روز بعد حساب توییترى ســى آى اِى در پاسخ به این 
اتفاق گفت: «اگر بیشتر از 11 اختالف پیدا کردید، یعنى 
تکنیک هاى جاسوســى را خوب یاد گرفتید. همیشه 

دنبال فرصتى براى یادگیرى بیشتر باشید.»

معماى «سیا» براى عالقه مندان شغل جاسوسى!

خواننده قطعه معروف «آى نسیم سحرى» به بهنام بانى 
که اخیراً در کمدى «گشت3» بازى کرده، طعنه زده است.
حسن همایون فال، خواننده اى اســت که بیش از هفت 
آلبوم و صد قطعه منتشــر کرده ولى اغلب مخاطبان او را 
بخاطر قطعه «کوچه ها» یا همان «آى نســیم سحرى» 
مى شناسند. همایون فال با اشــاره به فراوانى خواننده در 
ســال هاى اخیر به «اطالعات هفتگــى» گفت: قبل از 

انقالب تعــداد خوانندگان زیاد بود ولى هر کدام اســم و 
رسمى داشتند ولى االن 2800 خواننده داریم که اکثرشان 
گمنامند! همایون فال ادامه داد: در ابتداى انقالب با اینکه 
موســیقى پاپ ممنوع بود ولى امثال گلریز و کویتى پور 
معروف بودند و بعدتر هم افرادى مثل خاورى، طاهرى، 
گودرزى یا بهــرام حصیرى که بــراى تلویزیون قطعه 
مى خواندند باز هم شناخته شــده بودند. بعد از راه افتادن 
موسیقى پاپ امثال قاسم افشار و محمد اصفهانى آمدند که 
کم و بیش شناخته شده هستند ولى حاال به جایى رسیده ایم 
که شب مى خوابیم و فردا صبح صد خواننده جدید متولد 
مى شود. حسن همایون فال با طعنه به بهنام بانى و ایفاى 
نقشش در «گشت ارشاد3» گفت: اخیراً خوانند ه اى آمده که 
سبیل هایش را تاب مى دهد و مى پرد باال و پایین و جدیداً 

فیلمى هم بازى کرده است!
همایون فال افزود: باز کردن بحث ممکن است باعث نام 
بردن از افرادى شود که مایل نیستم آنها را دل آزرده کنم؛ با 
این حال، درباره کیفیت موسیقى این روزها آنقدر همه چیز 

شفاف است که اصًال نیازى به کارشناس موسیقى نیست.

متلک خواننده «آى نسیم سحرى» به بهنام بانى!

اوایل مرداد ماه امســال بود که با شفاف ســازى سازمان 
ســینمایى درباره متقاضیان پروانه ساخت، مشخص شد 
آقازاده حاتمى کیا هم به دنبال ســاخت فیلم بلند اســت. 
یوسف حاتمى کیا در آن مقطع زمانى به تهیه کنندگى آزیتا 
موگویى براى پروژه اى با عنوان «اسکورت» درخواست 

پروانه کرده بود.
اما در تازه ترین شفاف ســازى سازمان ســینمایى درباره 
متقاضیان پروانه ســاخت، نام یوســف حاتمى کیا براى 
پروژه اى با نام «شمش طال» دیده مى شود که این بار نام 

ابراهیم حاتمى کیا به عنوان تهیه کننده آمده است.
به نظر مى رسد «شمش طال» نام جدید همان «اسکورت» 
باشد که به دلیل منع استفاده از اسامى غیرفارسى برگزیده 
شده ولى اینکه چرا حاتمى کیا شخصاً براى دریافت پروانه 
آقازاده اش پیشقدم شــده و موگویى کنار رفته، مشخص 
نیست. رضا کریمى، همسر موگویى بابت دریافت پروانه 
ساخت «حکم تجدیدنظر» براى یک اینفلوئنسر اینستاگرام 
با عنوان محمدامین کریم پور به شدت حاشیه ساز شده بود 
و شاید همان حواشــى بود که باعث شــده موگویى قید 

همکارى با آقازاده حاتمى کیا را بزند.
اما پیش از آقــازاده حاتمى کیا، با آقــازادگان دیگرى در 

سینماى بلند روبه رو بوده ایم که به تهیه کنندگى پدران، 
کارگردان شدند. امیرحسین، آقازاده اکبر ثقفى از جمله این 
آقازاده هاست که چندین فیلم و از جمله «روسى»، «مردى 
که اسب شد» و «همه چیز براى فروش» را به تهیه کنندگى 
پدرش ســاخت. پوالد، آقازاده مســعود کیمیایى هم به 
تهیه کنندگى پدرش فیلمى با نام «معکوس» را ساخت. 
میالد، آقازاده رسول صدرعاملى نیز به تهیه کنندگى پدر 
فیلم «سونامى» را ساخت. تقریباً اغلب فیلم هایى که این 
آقازادگان ساخته اند به لحاظ تجارى آثارى شکست خورده 
بوده  اند و اینکه حاال آقازاده حاتمى کیا بتواند به سودآورى در 

گیشه  برسد را زمان مشخص خواهد کرد.

تقاضاى حاتمى کیا براى کارگردانى آقازاده اش!

نگاهى به سایت هاى فروش آنالین کاالها نشان دهنده 
گرانى و عدم موجودى برخى برندهاى پوشک بچه است. 
این گرانى تا جایى پیش رفته که قیمت یک بسته پوشک 

بچه در برخى برندها به 455 هزار تومان رسیده است.
در یک ماه اخیر قیمت پوشک بچه افزایش زیادى داشته 
و پوشــک ســایز صفر یکى از برندهاى معروف که در 
مهرماه به قیمت 24 هزار تومان به فروش مى رسیده در 
حال حاضر به قیمت 46 هزار تومان رسیده، پوشک سایز 
6 همین برند نیز از قیمت 80 هزار تومان در مهرماه به 

قیمت 166 هزار تومان در آبان ماه رسیده است.
با این اوصاف اگر هر بچه به صــورت میانگین روزانه 
چهار عدد پوشک مصرف کند هزینه خانواده براى تأمین 
پوشک باالى یک میلیون تومان مى شــود. البته این 

میزان هزینه براى برندهاى گران تر است و در برندهایى 
با قیمت مناسب تر، هزینه ماهانه خرید پوشک بین 500 

تا 600 هزار تومان تخمین زده مى شود.
نیما بصیرى، عضو هیئت مدیره انجمن سلولزى کشور 
گفته است: مواد اولیه پوشــک بچه همچون خمیر از 
آمریکا، کانادا و برزیل وارد کشور مى شد و حاال با تشدید 
تحریم ها مواد اولیه پوشک بچه وارد نمى شود و همین 

موضوع باعث کمیاب شدن این کاال در بازار شده است.
وى افزوده است: یکى از مواد اولیه پوشک بچه همان 
الیه هایى است که در ماســک ها استفاده مى شود و در 
شرایط شیوع بیمارى کرونا تولید ماسک نسبت به تولید 
پوشک بچه در اولویت قرار گرفته بنابراین ظرفیت تولید 

پوشک کاهش یافته است.

هزینه عجیب خانواده ها براى پوشک بچه

   حسین على پناهى / روزیاتو |

قائم مقام شــرکت مدیریت منابع آب ایــران از کاهش 74 
درصدى بارش ها در پاییز امسال نسبت به پاییز سال گذشته 

خبر داد.

 محمد حاج رســولیها، با اشــاره به اینکه براســاس پیش 
بینى هاى هواشناسى پاییز امسال نسبت به سال گذشته پاییز 
خشکى خواهد بود افزود: 6 درصد کل بارندگى هاى کشور 
باید تا این تاریخ اتفاق مى افتاد که تا این تاریخ تنها 2 درصد 
آن محقق شده است. وى با بیان اینکه میزان بارندگى ها از 
ابتداى سال آبى (1399-1400) تاکنون 5 میلیمتر بوده است، 

گفت: میزان بارش در حوضه خلیج فارس و دریاى عمان که 
عمده آب هاى سطحى را در خود جاى داده کاهش بیشترى 
داشته است. قائم مقام شرکت مدیریت منابع آب ایران ادامه 
داد: پیش بینى هاى هواشناسى نشان مى دهد زمستان امسال 
نسبت به سال گذشــته پر بارش خواهد بود که امیدواریم با 

تحقق این پیش بینى میزان کمبودها در پاییز جبران شود.

حاج رسولیها با اشاره به اینکه شرایط موجود در سدها مناسب 
است، افزود: ورودى سدهاى کشور هم اکنون 1/9 میلیارد 
مترمکعب و نسبت به سال گذشته 24 درصد کمتر است. وى 
گفت: حجم ذخیره شده فعلى در سدهاى کشور معادل 24 
میلیارد و 750 میلیون مترمکعب و نسبت به سال گذشته 5 

درصد کمتر بوده است.

کاهش 74 درصدى بارش ها 
در پاییز

حزب کمونیســت چین در حال برگزارى مجمعى چهار 
روزه است که طى آن برنامه پنج ســاله چهاردهم خود 
براى توســعه اقتصادى و اجتماعى ملى این کشــور و 
همچنین اهداف بلندمدت خود تا ســال 2035 را تدوین 

و تصویب کند. 
ســال 2027 در این برنامه جایگاه بسیار مهمى دارد زیرا 
مصادف با یکصدمین سال تشکیل ارتش آزادى بخش 
چین خواهد بود. برنامه هاى حزب کمونیست چین براى 
تقویت قدرت نظامى کشور نیازهاى این کشور براى دفاع 
از خود و سیاست هایش در آینده را تضمین خواهد کرد. 
«شــى جین پینگ»، رئیس جمهور چین اکنون ریاست 
مجمعى را بر عهده دارد که نقشه راه این کشور براى 15 

سال آینده را ترسیم خواهد کرد.
این برنامه درازمــدت نگرانى هایى را در مــورد برنامه 
بلندمدت شى براى ماندن در قدرت ایجاد کرده است. رهبر 
حزب کمونیست چین اکنون نقش دبیرکل حزب و فرمانده 
ارتش و همچنین ریاســت جمهورى این کشور با حق 
ماندن در این مقام تا پایان عمر را داراست. در سال 2018 
قانون اساسى چین تغییر یافت تا محدودیت دو دوره اى 
ریاست جمهورى در این کشور برداشته شود. شى جین 
پینگ در حال گذراندن دوره دوم ریاست جمهورى خود 

است که در سال 2022 به پایان خواهد رسید.
«سان فى وو»، معاون مؤسســه «تیاندا» که در هنگ 
کنگ مستقر است در مورد هدف حزب کمونیست چین 
براى سال 2027 مى گوید: «اصوًال هدف، ساخت ارتشى 
است که بتواند در ســال 2027 با ارتش ایاالت متحده 
رقابت کند و بدین ترتیب بتواند به شکلى مؤثر از مداخله 

ارتش ایاالت متحده در اطــراف تنگه تایوان جلوگیرى 
کند.» این برنامه تنها چند هفته بعد از آن اعالم مى شود 
که شى جین پینگ در دیدار با نیروهاى دریایى کشورش 
خطاب به آنها گفت: «ذهــن و انرژى خود را روى آماده 
شدن براى رفتن به جنگ آماده کنید» و در ادامه از آنها 
خواست که در حالت آماده باش بمانند. او همچنین گفت 

که نیروهاى دریایى باید یک نیروى «چندکاره، داراى 
واکنش سریع، آماده در تمام شرایط آب و هوایى و نیرویى 

منطقه اى» باشند.
وى در ادامه افزود: «نیروهاى ویژه دریایى مأموریت هاى 
متنوعى دارند و مأموریت هاى شما در آینده تغییر خواهد 
کرد. بدین ترتیب، نیروى دریایى باید آموزش هایتان را 

در میدان نبرد متمرکز کند... و استانداردهاى آموزشى و 
توانایى هاى مبارزه اى را افزایش دهد.» رسانه هاى چینى 
نیز که تقریبًا تمامًا طرفدار دولــت چین و رئیس جمهور 
هستند گفته اند که اخیراً احتمال مورد حمله قرار گرفتن 
چین افزایش یافته و چین باید از لحاظ نظامى و روحیه اى 

براى یک جنگ احتمالى آماده باشد.

هدف: قدرت نظامى برابر با آمریکا در سال 2027

برنامه هاى جاه طلبانه چین



استاناستان 03033894 سال  هفدهمپنج شنبه  15 آبان  ماه   1399

کشف 200 کیلو تریاك 
در پراید

فرمانده انتظامى شهرستان نایین از کشف بیش از 200 
کیلوگرم تریاك در بازرسـى از سـوارى پراید خبر داد. 
هادى کیان مهر اظهارکرد: مأموران انتظامى مسـتقر 
در ایستگاه بازرسـى شهید شرافت شهرسـتان نایین 
حین کنترل خودروهاى عبورى به یک سوارى پراید 
مشکوك شدند و دستور ایست صادر کردند. وى با بیان 
اینکه راننده خودرو به دسـتور ایست مأموران توجهى 
نکرد و در تاریکى شـب متوارى شـد، افـزود: راننده، 
خودرو را رها کرد و متوارى شد و مأموران در بازرسى 
از خودرو 200کیلو و 200 گـرم تریاك که در صندوق 

عقب و زیر صندلى ها جاساز شده بود، کشف کردند.

نصب مخزن آب 
در روستاى سرباز

عملیات نصب مخزن پیش ساخته 2000 مترمکعبی 
روستاي سرباز سمیرم به پایان رسید. الزم به توضیح 
است که مخزن مذکور به صورت سه جداره شامل ورق 
فلزي، عایق میانی و جدار داخلی پلیمري است که بر 
روي فنداسیون بتن آرمه اجراشده درمحل ظرف مدت 
یک هفته نصب وآبگیري شد. گفتنى است اعتبارطرح 
بالغ بر دو میلیارد و 500 ریال از محل صندوق توسعه 

ملی تخصیص یافته به پروژه 21 روستایی پادناست.

اجراى خط انتقال آب 
در شیخ بهایى

به گزارش روابط عمومی آبفـا منطقه 3، عملیات لوله 
گذاري و خط انتقال آب خیابان شیخ بهایی شرقی به 
اتمام رسید. این پروژه در (دو طرف خیابان) در دو الین 
شـمالی و جنوبی به طـول 170متر با لولـه پلی اتیلن 

و170متر لوله با لوله چدن داکتیل اجرایی شد.

آغاز برداشت پنبه از 
مزارع استان

برداشـت پنبه از 1200 هکتار مزارع اسـتان اصفهان 
آغاز شـد. کارشـناس پنبه و دانه هاى روغنى سازمان 
جهادکشاورزى استان اصفهان گفت: تاکنون از مزارع 
پنبه شهر ورزنه در شرق اصفهان 1000 تن َوش پنبه 
برداشت شده است. کیوان اسدى افزود: پنبه استان از 
جمله پنبه هاى با کیفیت اسـت که پس از برداشت به 
کارخانجات پنبه پاك کنى حمـل و در این کارخانه ها 
َوش و تخم پنبه از هم جدا مى شود و محصول پنبه، به 
شکل پنبه محلوج و در بسته بندى هایى به نام «عدل» 

روانه کارخانجات ریسندگى مى شود.

امواج بارشى در راه اصفهان
کارشناس اداره پیش بینى هواشناسى از ورود سامانه 
ناپایدار بارش زا به اسـتان اصفهان خبـر داد. ابراهیم 
هنرمند اظهار کرد: بر پایه الگوهاى هواشناسى انتظار 
داریم که هفته آینده موج بارشـى استان اصفهان و به 
ویژه مناطق غربى این استان را فراگیرد. وى به تداوم 
جوى به نسبت پایدار در سطح اسـتان اصفهان اشاره 
کرد و ادامه داد: با توجه به سکون جو و افزایش غلظت 
آالینده هـا، روز پنج شـنبه (امروز)به ویژه در سـاعات 
صبح کیفیت هوا در مناطـق مرکزى و نواحى صنعتى 

در شرایط ناسالم قرار مى گیرد.

کشف 2 انبار بزرگ 
مواد غذایى تاریخ گذشته 

کارشـناس بهداشت محیط شـبکه بهداشت و درمان 
شهرستان برخوار گفت: با تالش سربازان گمنام امام 
زمان (عج) در سـازمان اطالعات سپاه، دو انبار بزرگ 
مواد غذایى در شـهر دولت آباد برخوار کشـف و از آن 
4/5  تن مواد غذایى تاریخ مصرف گذشـته شامل رب 
گوجه فرنگى، آبمیوه، زیتون و تن ماهى کشـف شد. 
محمودى افزود: از انبار دیگرى نیز مقادیر زیادى اقالم 
مصرفى مردم شـامل روغن، تن ماهى و ماکارونى در 

منطقه صنعتى دولت آباد برخوار کشف شد.

خبر

اســتاندار اصفهان گفت: این استان آماده همکارى روابط 
علمى، اجتماعى، گردشگرى و اقتصادى با کشور گرجستان 
است. عباس رضایى روز چهارشنبه در دیدار اکبر قاسمى 
سفیر ایران در گرجســتان افزود: خود را ملزم مى دانیم با 
سیاست هاى وزارت امور خارجه و سفرا همنوا باشیم و در 
همان مبنا حرکت کنیم. وى با اشاره به ظرفیت هاى این 
اســتان در حوزه هاى مختلف تصریح کرد: ده هزار واحد 
صنعتى در اســتان وجود دارد همچنین 68 درصد صنایع 
نساجى کشور و 59 درصد بخش فوالد کشور از این استان 
تأمین مى شود.  وى ادامه داد: بسیارى از مردم شهرستان 
فریدونشهر گرجى زبان هســتند که این موضوع ظرفیت 

باالیى به لحاظ داد و ستد با کشور گرجستان خواهد بود.
رضایى با اشاره به بحث گردشگرى بیان کرد: گردشگرى 
از مصادیق مهم امروزى است که این پتانسیل به لحاظ هنر 

و خالقیت در اصفهان و ایران وجود دارد.
وى گفت: در کنــار برپایى نمایشــگاه هاى مختلف در 
گرجستان اعالم آمادگى مى کنیم و امیدواریم با توجه به 
صنعتى بودن و تنوع محصوالت در اســتان نگاه ویژه اى 
صورت بگیرد. سفیر ایران در گرجستان در این دیدار گفت: 
در آینده نمایشگاهى از محصوالت ایرانى در گرجستان برپا 
مى شود که مى خواهیم از ظرفیت ها و پتانسیل هاى استان 

اصفهان در آن حضور داشته باشد.

مدیرکل امور مالیاتى استان اصفهان از اجراى طرح بزرگ 
استانداردسازى مالیاتى در استان اصفهان خبر داد.

بهروز مهدلو با اشاره به لزوم توجه به تحقق عدالت مالیاتى 
و تکریم مؤدیان بیان کرد: در راستاى تحقق عدالت مالیات، 
طرحى بزرگ در استان اصفهان به وقوع پیوسته است. وى با 
اشاره به برنامه عملیاتى جدید به کلیه ادارات امور حسابرسى 
سطح استان و تشــکیل جلســات متعدد با زیرمجموعه 
و با رعایت پروتکل هاى بهداشــتى، بیــان کرد: یکى از 
دغدغه هاى اساسى سازمان، شناســایى مؤدیان فعال و 
درجه بندى پرونده آنان بوده است که به لطف خدا توانستیم 
پرونده هاى مالیاتــى را درجه بندى کنیم و شناســایى 

پرونده هاى مالیاتى را بر اساس بانک اطالعاتى موجود در 
استان اصفهان ساماندهى کنیم. مهدلو افزود: پرونده هاى 
داراى اهمیت توسط گروه هاى رسیدگى توانمند در سطح 
استان تقسیم بندى شده  و حرکت در چارچوب طرح براى 
اجراى کامل برنامه هاى عملیاتى اداره کل داراى اهمیت 
اســت. مدیرکل امور مالیاتى اظهار امیدوارى کرد اجراى 
طرح بزرگ استانداردســازى امور مالیاتى به عنوان طرح 
ملى و کشورى جایگاه واقعى خود را به دست آورد و استان 
اصفهان بتواند به عنوان پیشتاز اجراى این طرح با شناسایى 
مشکالت و موانع احتمالى، موجبات ارائه خدمت بهتر به 

مؤدیان را فراهم آورد.

اجراى طرح بزرگ 
استانداردسازى مالیاتى 

اصفهان آماده همکارى روابط 
با گرجستان است

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طالق استان اصفهان با 
اشــاره به اینکه فقدان موازنه درآمدى بین دفاتر ازدواج و 
طالق رقابت ناسالمى بین دفاتر ایجاد کرده، گفت: درحالى 
برخى دفاتر ازدواج گاهى بیش از صــد ازدواج در یک ماه 
ثبت مى کنند که این آمار در بسیارى از دفاتر صفر یا تک 
رقمى است و باعث شده حدود 90 درصد دفاتر در معرض 

ورشکستگى قرار گیرند.
حجت االســالم على اکبر صافى اصفهانــى در گفتگو با 
«ایســنا» اظهار کرد: آمارهاى ازدواج در ســال جارى در 
حالى با کاهش مواجه شده که تغییرى در آمارهاى طالق 
نمى بینیم، البته نمى توان همه تقصیر را به گردن همه گیرى 

کرونا انداخت و شرایط اقتصادى را نادیده گرفت.
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طالق استان با اشاره به 
کاهش چند درصدى آمار ازدواج در شش ماهه اول امسال 
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در استان اصفهان، 
گفت: این درحالى است که متأسفانه در همین مدت آمار 

طالق نه تنها کاهش نداشــته که مقــدارى افزایش هم 
داشته است.

وى کاهش آمار ازدواج و افزایش آمار طالق را تحت تأثیر 
بحران کرونا، شرایط اقتصادى و تغییر سبک زندگى مردم 
دانست و گفت: متأســفانه حال خانواده در اصفهان خوب 
نیست، تجرد زیســتى درحال افزایش است و بسیارى از 
ازدواج هایى که در دفاتر ازدواج ثبت مى شود ازدواج هاى بار 
دوم و یا در سنین باالست و کمتر موردى داریم که عروس 

و دامادى سن نرمال براى ازدواج داشته باشند.
حجت االســالم صافى از پیش بینى افزایش آمار ازدواج 
در مناســبت هاى ماه ربیع االول خبر داد و گفت: به دلیل 
وضعیت حاد شیوع کرونا در اصفهان و محدودیت هاى پیش 
بینى شده، پروتکل هاى بهداشتى براى دفاتر ثبت ازدواج 
و طالق اعمال شده که از جمله حضور حداکثر شش نفر در 

دفاتر در زمان ثبت ازدواج است.
وى با بیان اینکه بســیارى از دفاتر ازدواج پروتکل هاى 

بهداشــتى را رعایت مى کنند، افزود: تعداد کمى از دفاتر 
رعایت نمى کنند و هیچ ســاز و کارى هم براى برخورد با 
آنها وجود ندارد و یا اگر وجود دارد ترتیب اثر داده نمى شود.

رئیس کانون ســردفتران ازدواج و طالق استان ادامه داد: 
تعداد انگشت شمارى از دفاتر ازدواج که پایبندى چندانى هم 
به پروتکل هاى بهداشتى ندارند همان صاحبان درآمدهاى 
نجومى هستند. این دفاتر با اتاق هاى عقد الکچرى، رقص 
نور، سفره هاى تجملى و امکانات دیگرى که ایجاد کرده اند 
مشتریان بیشترى به خود جلب مى کنند، درحالى که این 

موضوع نیز تخلف محسوب مى شود.
به گفته وى، درحالى که براى دفاتر اســناد رسمى سقف 
درآمدى و دفاتر طالق سقف ثبت طالق پیش بینى شده 

ولى در دفاتر ازدواج هنوز این اتفاق نیافتاده است.
وى با بیان اینکه به طور میانگین درآمد دفاتر ثبت ازدواج 
حداقل یک چهارم شــده، تصریح کرد: در همین شرایط 
هزینه هاى دفاتر حدود سه تا چهار  برابر افزایش یافته است. 

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طالق اصفهان: بسیارى از ازدواج هایى که 
ثبت مى شود بار دوم و یا در سنین باالست

 تجرد زیستى درحال افزایش است
جانشــین فرمانده انتظامى اســتان از کشف 50 
دستگاه ســوارى پراید احتکار شــده در شهرضا 

خبر داد.
سرهنگ محمدرضا هاشمى فر اظهار کرد: با توجه 
به نوسانات قیمت خودرو در بازار داخل، طرح تشدید 
مبارزه و مقابله با احتکار خودرو به صورت ویژه در 
دســتور کار مأموران انتظامى استان اصفهان قرار 
گرفته اســت. وى افزود: مأمــوران پلیس آگاهى 
شهرستان شهرضا با اشرافیت و هوشمندى باالى 

خود از دپو و احتکار خــودرو در یک کارگاه واقع در 
شهرك امیرکبیر مطلع و بالفاصله وارد عمل شدند.

این مقام انتظامى بیان کرد: پس از کسب اطالعات 
الزم طى هماهنگى با مقام قضایى از کارگاه مذکور 
بازرسى شــد که 50 دستگاه ســوارى پراید صفر 

احتکار شده کشف شد.
جانشین فرمانده انتظامى اســتان اصفهان اظهار 
کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و براى اقدامات 

قانونى به مراجع قضای ى تحویل داده شد.

مــوزه هنرهاى معاصر اصفهان وابســته به ســازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شــهردارى اصفهان به 
زودى میزبان مجموعــه اى از آثار به نمایش درآمده در 

گالرى آپادانا خواهد شد.
مدیر موزه هنرهاى معاصر اصفهــان گفت: در آذرماه 
امسال به مناســبت روز نکوداشــت اصفهان به آثار به 
نمایش درآمده در گالرى آپادانا مى پردازیم. این گالرى 
پس از گالــرى کالســیک داراى طوالنى ترین زمان 

فعالیت اســت و نقش بســیار مهمى در گذار هنرهاى 
تجسمى اصفهان از هنرهاى ســنتى به هنرهاى نوگرا 

داشته است.
تمیزى با اشاره به آغاز فعالیت گالرى آپادانا از سال 1386 
و به مدیریت ژیال منانى در خیابان آپادانا اصفهان بیان 
کرد: نمایشــگاه «مرورى بر فعالیت هاى هنرى گالرى 
آپادانا» شامل دو بخش خواهد بود؛ نخست آثار متعلق 
به هنرمندان هنرهاى تجسمى که در کلکسیون خانم 

ژیال منانى قرار دارد و بخش دوم نیز به آثار خود ایشان 
که نقاشى نوگراست و آشنایى کاملى با هنرهاى معاصر 

در ایران و خارج از کشور دارد اختصاص یافته است. 
به گفته مدیر موزه هنرهاى معاصر اصفهان، قرار است 
بیش از 350 اثر تجسمى، مجسمه و ویدیو آرت که در 
فاصله ســال هاى 1386 تا 1399 در گالــرى آپادانا به 
نمایش درآمده است در تمام گالرى هاى موزه هنرهاى 

معاصر اصفهان پیش چشم عالقه مندان قرار گیرد. 

مسئول کمیسیون آموزش اتحادیه نانوایان اصفهان با 
بیان اینکه مشــکل کمبود آرد نداریم و دغدغه نانوایان 
ترمیم نرخ نان بود، درباره ممنوعیت پخت نان کنجدى 

در اصفهان توضیحاتى ارائه کرد.
محمدرضا خواجه با اشاره به افزایش حدود 20 درصدى 
نرخ نان اظهار کرد: نرخ نان باید ترمیم مى شــد زیرا با 
توجه به افزایش نــرخ آب، برق، گاز، بیمه و دســتمزد 

کارگر، قیمت نان نیز باید طبق مصوبه شوراى اقتصاد 
در سال 1385 از ابتداى ماه فروردین هر سال افزایش

 یابد.
وى با بیان اینکه مردم نیز براى سالمت خود نباید اجازه 
دهند حق نانوا تضییع شود گفت: در بسیارى از استان ها 
از جمله هرمزگان و سیستان و بلوچستان وزن چانه هاى 
نان از 200 گرم به 150 تا 110 گرم کاهش یافته است 

زیرا مسئوالن آنها اعالم کردند نان را گران نمى کنیم، 
وزن چانه را کم کنید. در حالى که این اقدام به سالمت 

نان و مردم آسیب مى زند.
وى بــا بیان اینکــه در اصفهــان کمبــود آرد نداریم 
خاطرنشان کرد: یکى از مشکالت صنف نانوایان، نرخ 
نان بود که امسال ترمیم شد و از مسئوالن استان براى 

این امر تشکر مى کنیم.

سرپرســت مخابرات منطقه اصفهان به منظور بررسى 
روند عملکرد مرکز مخابراتى شهید قندى ضمن بازدید 

از این مرکز با کارکنان آن دیدار و گفتگو کرد.
ناصر مشــایخى نظارت میدانى را شرط حل مشکالت 
دانست و اظهار کرد: قصد ما از بازدیدهاى چهره به چهره 

آگاهى از جزئیات مشــکالت موجود مراکز و تالش در 
جهت مرتفع ساختن آنهاست.

وى با تأکید بر ضرورت ارائه خدمات مناســب به مردم، 
تکریم و حفظ حرمت ارباب رجوع را یک اصل برشمرد 
و گفت: تضمین حقوق مشترکین و رعایت مصالح آنها 

سیاست اصلى مخابرات است و در این راستا تمام همت 
خود را براى به روز رســانى ارائه خدمات و سرویس ها 
در مراکز مخابراتى به کار خواهیم بســت و در این راه 
از تمام مؤلفه هــاى نظارت و پیگیــرى بهره خواهیم

 برد.

رئیس بیمارستان شهید بهشــتى کاشان از بیرون 
آمدن مادر باردار کاشانى از حالت کما بعد از 40 روز 

در کاشان خبر داد.
ابوالفضل شــجاعى در جمع خبرنگاران با اشاره به 
اینکه این مادر باردار کاشــانى در سن 34 سالگى 
حاملگى ســوم خود را تجربه مى کرد، اظهار کرد: 
این فرد پس از ابتال به بیمارى کرونا در تاریخ سوم 

شهریور ماه سال جارى در بیمارستان شهید بهشتى 
کاشان بسترى شد.

وى با بیان اینکه به دلیل درگیرى شــدید ریه این 
مادر باردار با ویــروس کرونا بالفاصله او در بخش 
مراقبت هاى ویژه بسترى شــد، ابراز کرد: به دلیل 
بدحال بودن این مادر کاشانى اینتوبه (لوله گذارى 
داخل ناى) شــد و بعد از دو هفته با تالش بى وقفه 
کادر بهداشتى و درمانى بیمارستان بهشتى کاشان 
سزارین و پسر نوزاد او با وزن یک کیلو و 100 گرم 

به دنیا آمد.
رئیس بیمارستان شهید بهشــتى کاشان با اشاره 
به اینکه با تالش ها انجام شــده و اقدامات درمانى 
توسط کادر درمانى بیمارستان این مادر کاشانى بعد 
از 40 روز از حالت کما خارج شــد، تصریح کرد: در 
تاریخ دهم آبان  ماه ســال جارى باالخره این مادر 
با حال عمومى خــوب از دســتگاه ونتیالتور جدا

 شد.

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانى اصفهان و حومه 
گفت: با توجه به مصوبات ستاد استانى مقابله با کرونا در 
اصفهان، از روز چهارشنبه (دیروز) با توجه به میزان در 
خواست سفر و با لحاظ کردن ضرورت فاصله گذارى 
اجتماعى نسبت به تأمین اتوبوس مورد نیاز شهر در این 

ایام برنامه ریزى خواهد شد.
سید عباس روحانى اظهار کرد: بر اساس مصوبات ستاد 
استانى مقابله با کرونا در اصفهان، از روز 14 آبان ماه 
به مدت ده روز مرکز استان شامل کالنشهر اصفهان 
به اضافه بهارستان، ســپاهان شهر و همه شهرهاى 
کالنشهر اصفهان مشمول محدودیت فعالیت مشاغل 

3 و 4 مى شود که شامل حمل و نقل عمومى نیز است.
وى با بیان اینکه در گروه شغلى شــماره 3، کاهش 
فعالیت حمل و نقل عمومى درون شهرى مورد توجه 
قرار گرفته است، ادامه داد: با توجه به مصوبات ستاد 
استانى مقابله با کرونا در اصفهان، با توجه به میزان در 
خواست سفر و با لحاظ کردن ضرورت فاصله گذارى 
اجتماعى نسبت به تأمین اتوبوس مورد نیاز شهر در این 

ایام برنامه ریزى خواهد شد.
در همین حال مدیرعامل شرکت مترو منطقه اصفهان 
گفت: هر گونه تغییر در فعالیت مترو با دســتور ستاد 
اســتانى مقابله با کرونا در اصفهان انجام خواهد شد، 
البته تاکنون دستورالعمل جدیدى در این باره به شرکت 

مترو ابالغ نشده است.
احمدرضا طحانیان اظهار کرد: در حال حاضر مترو از 
ساعت 6 و 15 دقیقه تا 22 با سرفاصله زمانى 15 دقیقه 
در حال سرویس دهى به شهروندان است.  وى افزود: 
پیش از شیوع ویروس کرونا روزانه در 20 ایستگاه خط 
یک نزدیک به صدهزار نفر مسافر جابه جا مى شدند که 
با توجه به شرایط فعلى و مجازى بودن آموزش مدارس 
و دانشگاه ها، تعداد مسافران به یک سوم کاهش پیدا 

کرده است.

احتکار 50 دستگاه پراید در اصفهان

مادر باردار کرونایى از کما بیرون آمد

تمهیدات جدید کرونایى در حوزه حمل و نقل 
شهر اصفهان

سیرى در گالرى آپادانا از موزه هنرهاى معاصر اصفهان

نان گران شد تا چانه ها کوچک نشود 

بازدید سرپرست مخابرات اصفهان از مرکز مخابرات شهید قندى

طرح رسانه شهروند با هدف ارتقاى سواد رسانه اى 
شــهروندان در طول پاییز 99 توسط  فرهنگسراى 
تخصصى رســانه وابســته به ســازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان اجرا مى شود.

مدیر فرهنگســراى تخصصى رســانه وابسته به 
ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى 
اصفهان گفت: با توجه به اینکه رسالت اصلى و ذاتى 
فرهنگسراى تخصصى رسانه ارتقاى سواد رسانه اى 
است، بیش از گذشته در این زمینه فعالیت مى کنیم 
و اجراى طرح رسانه شــهروند را از ابتداى پاییز در 

دستور کار داریم. 
فاطمه شفیعى با اشاره به تولید محتوا براى تبلیغات 
شــهرى در قالب پیام هاى کوتاه و گویا درباره سواد 
رســانه اى اظهار کرد: این پیام ها با همکارى پلیس 

فتا و گروه کارشناسى اتاق فکر فرهنگسراى رسانه 
که همه از کارشناسان سواد رسانه اى هستند تولید 
مى شــود و با هدف ارتقاى سواد رســانه اى و سواد 
استفاده از شــبکه هاى اجتماعى و فضاى مجازى 
در تابلوهاى تبلیغات شــهرى به نمایش درمى آید. 
وى افزود: این تولیدات در قالب پوســتر، طرح هاى 
گرافیکى، تایپوگرافى، موشن گرافى و کلیپ کوتاه 
 (isfahanfahang) در صفحات اصفهــان فرهنگ
و صفحــه فرهنگســراى تخصصــى رســانه 
(isfahan_media) نیــز بــه نمایــش درمى آید. 
همچنین از ظرفیت خبرگزارى ها براى انتشــار این 

مطالب استفاده مى کنیم.
به گفته شفیعى، اجراى طرح رسانه شهروند از ابتداى 

پاییز امسال آغاز شده و تا پایان آذر ماه ادامه دارد.

ارتقاى سواد رسانه  اى شهروندان
 در طرح رسانه شهروند
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 تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در نخســتین گام از لیگ 
بیستم به مصاف تیم فوتبال فوالد خوزستان مى رود.

 فصل جدید رقابت هاى لیگ برتر فوتبال، جام خلیج فارس 
از روز 16 آبان ماه با برگزارى چهار دیدار آغاز مى شود که 
در یکى از این مسابقات، تیم فوتبال ذوب آهن در ورزشگاه 
فوالدشــهر اصفهان میزبان تیم فوتبال فوالد خوزستان 

است.
لیگ بیستم در شــرایط وخیم کرونایى و بعد از حدود یک 
هفته تأخیر نسبت به زمان اولیه اعالم شده، از روز جمعه به 
صورت رسمى افتتاح شده و فصل جدید فوتبالى در ایران از 
سر گرفته مى شود. فصل جدید فوتبال ایران در حالى دوباره 
بازگشایى مى شــود که با توجه به شیوع گسترده کرونا در 
کشور و افزایش چشــمگیر آمار مبتالیان به این بیمارى، 
بســیارى گمان مى کردند که این دوره از رقابت ها براى 
دومین بار به تعویق خواهد افتاد اما دوشنبه گذشته دبیرکل 
فدراسیون فوتبال به طور رسمى اعالم کرد که بازى ها در 

زمان اعالم شده برگزار خواهد شد.
ذوب آهِن لیگ بیستم تیم ناشناخته اى است؛ سبزپوشان 

اصفهانى یکى از ناکام هاى بزرگ پنجره نقل و انتقاالت 
امسال به شــمار مى آیند و تقریباً تمام بازیکنان تأثیرگذار 
ذوب آهن راهى تیم هاى دیگرى شدند تا ذوبى ها در شرایط 
سختى قرار گیرند. از طرف دیگر ممنوعیت جذب بازیکنان 
خارجى و افزایش چشمگیر دستمزد بازیکنان داخلى موجب 
شد ذوبى ها در فصل نقل و انتقاالت فعالیت چندانى نداشته 
باشند و نتوانند بازیکنان باکیفیتى جذب کنند و کادر فنى این 
تیم مجبور به استفاده از بازیکنان جوان تیم هاى دیگر شود.
تغییرات ذوب آهن تنها شامل بازیکنان نبوده و کادر فنى 
این تیم هم دستخوش تغییر شده و رحمان رضایى در لیگ 
بیستم هدایت سبزپوشان اصفهانى را بر عهده خواهد داشت. 
ذوب آهن اصفهان در فصل گذشته روزهاى کابوس وارى 
را پشت سر گذاشت و حتى تا مرز سقوط نیز پیش رفت و در 

هفته هاى پایانى با خوش  شانسى از خطر گریخت.
ذوب آهن در شرایطى به استقبال لیگ بیستم مى رود که در 
تمام خطوط تغییرات گسترده اى داشته است؛ سبزپوشان 
اصفهانى در درون دروازه شــهاب گــردان را به خدمت 
گرفته اند و رقابت گردان و بهزادى براى رسیدن به ترکیب 

اصلى مى تواند چالش شیرینى براى رضایى به شمار آید. 
ترکیب ذوب آهن در خط دفاعــى و میانى کامًال دگرگون 
شده و سبزپوشــان اصفهانى تقریبًا تمام عناصر دفاعى و 
هافبک هاى اصلى خود را از دســت داده اند. آنها در خط 
دفاعى هادى محمدى، وفا هخامنش، دانیال اسماعیلى فر، 
مهران درخشان مهر و محمد نژادمهدى را از دست داده و 
به جاى آنها عبدا... حسینى، مهرداد قنبرى و محمد قریشى 
را به خدمت گرفته اند. در خط میانى پهلوان، مهدى پور و 
بوحمدان از ذوب آهن جدا شدند و جهانى، نبى زاده و مؤمنى 

جانشین آنها شده اند.
همچنین در فاز هجومى ذوب آهن عباسى و زهیوى را از 
دست داد، اما دارکو بیدف و ایوان مارکوویچ در صورت آماده 

بودن مى توانند زوج خوبى را در خط حمله تشکیل دهند.
سبزپوشان اصفهانى در نخســتین گام از لیگ بیستم باید 
آماده مصاف با تیم فوالد شوند، تیم قدرتمندى که نسبت به 
فصل قبل تغییر چندانى نداشته و در خطوط مختلف تقویت 

نیز شده است.
فوالد بدون شک یکى از مدعیان قهرمانى لیگ بیستم به 

شمار مى آید؛ قرمزپوشان خوزستان با ثبات ترین تیم در لیگ 
بیستم به شمار مى آیند و حفظ شاکله اصلى این تیم در کنار 
ثبات کادر فنى و یارگیرى اصولى، تیم نکونام را تبدیل به 

یکى از مدعیان قهرمانى کرده است.
فوالد خوزســتان تیم قدرتمندى اســت که بازى بسته و 
تخریبى را به نمایش مى گذارد. شــاگردان نکونام در فاز 
هجومى شرایط خوبى داشته و در خط میانى و حمله خود 
بازیکنان با کیفیت زیادى از جمله فرشاد احمدزاده، محمد 
آبشک، ساسان انصارى، عباسى و پاتوسى را در اختیار دارد 

که مى توانند براى ذوبى ها دردسرساز شوند.
در فاز دفاعى نیز فوالدى ها شرایط خوبى داشته و ثبات 
خط دفاعى این تیــم، مى تواند راه گلزنــى را براى رقبا 
سخت کند. بازى ابتدایى لیگ همیشه چالش جدى براى 
تیم ها به شمار مى آید و همین امر موجب شده تا نتیجه 
این دیدار از حساسیت باالیى برخوردار باشد و مى تواند 
شروع خوبى را براى آنها رقم بزند. باید منتظر ماند و دید 
کدام مربى مى تواند در این بازى به اهداف خود دســت 

پیدا کند.

آغاز لیگ جدید با ذوب آهن اصفهان- فوالد خوزستان، فردا در فوالدشهر

لیگ را قدرتمند استارت بزن

محمد میرى، بازیکن فصل قبل تیم فوتبال نساجى مازندران از انتخاب تیم جدیدش تا روز جمعه هفته جارى خبر داد.
 باشگاه ذوب آهن پس از توافق با محمد میرى با مدیران باشگاه گل گهر وارد مذاکره شد و در نهایت همکاران امیر قلعه نویى رضایتنامه این بازیکن تازه وارد خود را براى انتقال به تیم ذوب آهن صادر کردند؛ با این حال، این انتقال به نتیجه نرسید تا جایى 

که میرى از اینجا مانده و از آنجا رانده در انتظار تیم تازه اى باشد.
محمد میرى در گفتگویى در مورد دلیل منتفى شدن حضورش در باشگاه ذوب آهن، اظهار کرد: گل گهرى ها خودشان رضایتنامه من را براى باشگاه ذوب آهن صادر کردند. نمى دانم چه اتفاقى بینشان رخ داد و در جریان نیستم.

وى در مورد احتمال بازگشت دوباره اش به باشگاه  گل گهر تصریح کرد: هیچ صحبت تازه اى با گل گهرى ها نداشتم و نمى دانم نظرشان چیست. بعد از این اتفاق با باشگاه ذوب آهن هم صحبت نکردم و نمى دانم چه برنامه اى دارند!
بازیکن سابق فصل گذشته نساجى که به واسطه گل هاى زیبایش در هفته هاى پایانى لیگ برتر نوزدهم مورد توجه اغلب تیم هاى لیگ برترى قرار گرفته بود در مورد انتخاب تیم بعدى اش خاطرنشان کرد: هنوز تصمیم نگرفتم و تیم بعدى ام 

مشخص نیست، ولى در همین یکى دو روز تصمیم مى گیرم. در هر حال تا جمعه همه چیز مشخص مى شود.

سید تا جایى 

ى ام

ذوب آهن؟ تا جمعه تصمیم مى گیرم

عزت پورقاز که در پنجره تابستانى لیگ هفدهم  به سپاهان پیوست، هر زمان که مصدوم نشده، مهره اى با ارزش 
براى تیمش بوده است.

 عزت پورقاز یکى از خریدهاى کرانچار براى تقویت ســپاهان در لیگ هفدهم بود ولى در سالى که سپاهانى ها 
نمایش هاى خوبى ارائه مى کردند اما در گلزنى ناکام بودند، این بازیکن هم 
در دیدار رفت برابر پرسپولیس با مصدومیت شدیدى از ناحیه کمر مواجه 

شد و تا انتهاى فصل از دسترس سپاهان خارج شد.
با شروع لیگ هجدهم عزت پورقاز در کنار ســیاوش یزدانى زوج خط 
دفاعى در سپاهان بودند و یکى از بهترین فصول سال هاى اخیر طالیى 

پوشان را در فصلى که به نایب قهرمانى ختم شد، رقم زدند.
در لیگ نوزدهم سیاوش یزدانى به استقالل رفته بود و اینبار گئورگى 
گولســیانى همبازى عزت پورقاز در قلب خط دفاعى شــد. او و 
گئورگى تا پیش از مصدومیت هاى ســنگینى که براى هر دو 
مدافع سپاهان ایجاد شد، مهره هایى ارزشمند بودند که باعث 
شدند تیم امیر قلعه نویى تا دقیقه 45 هفته نهم مسابقات گلى 
دریافت نکند ولى بعد از مصدومیت پورقاز و گولسیانى و 
شروع عصر کرونا دیگر شــرایط براى طالیى پوشان 
خوب پیش نرفت و آنها فصل را بــا رتبه پنجم تمام 

کردند و به سهمیه آسیایى هم نرسیدند.
حاال امسال محرم نویدکیا در رأس کادر فنى سپاهان 
حضور دارد و او عالوه بر پورقــاز، محمدرضا مهدى 
زاده، نژادمهدى و گولســیانى را نیز در اختیار دارد. البته مدافع 
گرجستانى ســپاهان بار دیگر مصدوم شــده و احتماًال تا هفته چهارم از دسترس 

سرمربى سپاهان دور خواهد بود.
لیگ بیستم چهارمین فصل حضور پورقاز در سپاهان است؛ مدافعى که روزهاى 
تلخ و شــیرین زیادى را در اصفهان ســپرى کرده و حاال یکبار دیگر پس از 
بازگشت از مصدومیت رباط صلیبى که در هفته سیزدهم لیگ نوزدهم مقابل 
نساجى مازندران برایش رخ داد، بازگشته و مى خواهد عالوه بر رسیدن به 
ترکیب اصلى همان بازیکن تأثیرگذارى باشد که در سال هاى گذشته 

بوده است.

عزت، تشنه درخشش دوباره

ن پ وی ى بر ر چ ر ى ری ز ى ی ز پور ز
نمایش هاى خوبى ارائه م
در دیدار رفت برابر پرس
شد و تا انتهاىفصلاز
شروع لیگ هجدهم با
دفاعى در سپاهان بودن
پوشان را در فصلى که به
در لیگ نوزدهمسیا
گولســیانى هم

گئورگى تا پیش
مدافع سپاها
شدند تیم
دریافت
شرو

خوب
کر

حاال
حضو
زاده، نژادمهد
گرجستانى ســپاهان بار دیگر مص
سرمربى سپاهان دور خواهد بود
لیگ بیستم چهارمین فصلح
تلخو شــیرین زیادىرا در

بازگشت از مصدومیت رباط
نساجى مازندران برایش
ترکیب اصلى همان ب

بوده است.

رسول نویدکیا که یکى از بازیکنان کلیدى سپاهان پیش از مصدومیت رباط صلیبى در فصل هفدهم بود، پس از 
این اتفاق دیگر فرصت چندانى پیدا نکرد.

نویدکیا تا دیدار برابر فوالدخوزستان که در چارچوب هفته بیست و دوم رقابت هاى لیگ هفدهم برگزار شد، یکى 
از بازیکنان تعیین کننده سپاهان بود ولى در همین مســابقه بود که بالفاصله پس از استعفاى کرانچار او نیز با 
مصدومیت شدیدى مواجه شد و تا ماه ها از ترکیب طالیى پوشان دور ماند.

تا رســول نویدکیا به فوتبال بازگردد، لیگ هجدهم شروع شده بود 
و امیرقلعه نویى تیم جدیدى را در ســپاهان شکل داده بود و رسول 
نویدکیا طى دو سال حضور این مربى هیچگاه نتوانست به بازیکن 
ثابت تبدیل شود و نیمکت نشین تیم باقى ماند؛ کار به جایى رسید 
که او در پنجره زمســتانى لیگ نوزدهم قصد پیوستن به سایپا را 

داشت ولى این اتفاق در نهایت با مخالفت امیرقلعه نویى رخ نداد.
حاال اما با حضور محرم شرایط براى رسول هم تغییر کرده است. در 
بازى هاى لیگ قهرمانان آسیا رسول یکى از مهره هاى مورد توجه 
سرمربى سپاهان بود و در بازى هاى دوستانه هم این روند ادامه داشت 
و به احتمال فراوان رسول نویدکیا در لیگ بیستم یکى از بازیکنان خط 
میانى سپاهان خواهد بود و فرصت هاى زیادى براى نمایش توانایى هاى 

خود به دست خواهد آورد.

فرصتى براى خیزش دوباره رسول

مصدومیت شدیدىم
تا رســول نویدک
و امیرقلعه نویى
نویدکیا طى دو
ثابت تبدیل ش
که او در پنجر
داشت ولى این
حاال اما با حضو
بازى هاى لیگ
سرمربى سپاهان
و به احتمال فراوان
میانى سپاهان خواهد

خود به دست خواهد آورد.

پیشکسوت تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان گفت که ممکن است 
انتقاداتى در این سال ها به باشگاه سابقش کرده باشد اما هیچ وقت 

این تیم را تخریب نکرده است.
مهدى رجب زاده در گفتگویى در خصوص شرایط این روزهاى تیم 
فوتبال ذوب آهن اصفهان، اظهار کرد: وقتى فصل گذشته به اتمام 
رسید، ذوب آهن مثل سال گذشته، امسال هم دستخوش تغییرات 
زیادى شد. این مسئله قطعًا کار را براى تیم سخت 
مى کنــد. ذوب آهن در یکى دو ســال اخیر 
بار ها از نظر مدیریتى، مربیان و بازیکنان 
دچار تغییرات زیادى شــده و به همین 
دلیل نتوانســته نتایجى که هواداران 

مى خواهند را کسب کند.
وى افزود: این مســئله حتى باعث شده 
حواشــى زیادى هم براى باشگاه ذوب آهن 
به وجود بیاید. در هیئت مدیره قبلى اختالف نظر 
و اختالف سلیقه ها زیاد بود، اما در حال حاضر هیئت 
مدیره کامًال تغییر کرده و ســرمربى هم انتخاب شده 
است و ذوب آهن این روز ها از آن حالت تنش زا 
و معضالتى که فصل قبــل گرفتار آن بود 
حداقل در ظاهر رها شده و تیم تمرینات 

خود را آغاز کرده است.
پیشکســوت تیــم فوتبــال ذوب آهن 
اصفهان درباره اینکه بازیکنان مطرح و 
تأثیرگذارى در نقل وانتقاالت از ذوب آهن 

جدا شدند تصریح کرد: من در باشــگاه حضور نداشتم که از ریز 
جزئیات این اتفاقات خبر داشته باشم و اطالعات من هم بر اساس 
شنیده ها، مصاحبه ها و رفتار هاى بازیکنان است اما عقیده من این 
است؛ زمانى که شما هفت هشــت بازیکن خیلى خوب از دست 
مى دهید جبران و جایگزین کردن آنها با بازیکنان  جدید کار بسیار 

مشکلى است.
رجب زاده ادامه داد: زمانى کــه بازیکنان یکى یکى تصمیم به 
جدایى مى گیرند، قطعًا اتفاقاتى در باشــگاه رخ داده و شرایط 
باب میل آن بازیکنــان نبوده که تصمیم بــه جدایى گرفتند. 
گاهى دو یا سه بازیکن قراردادشان تمام مى شود و براى تمدید 
هم توافق نمى کنند و مى روند اما وقتى شاکله و اسکلت اصلى 
یک تیم به کلى جدا مى شوند مشخص است که یک جاى کار 
مى لنگد. نمى دانم چه اتفاقاتى درون باشگاه رخ داده و توقعات 
بازیکنان چه بوده، اما قطعًا مشــکالتى وجود داشته است که 

آنها جدا شدند.
وى گفت: برخى از بازیکنان به صورت یکطرفه قراردادشان را فسخ 
کردند و احساس مى کنم این مسئله این روز ها در فوتبال ایران باب 
شده است. نمى دانم چطور مى شود که بازیکن مى تواند به راحتى 
یکطرفه قراردادش را فسخ کند. زمان ما که اصًال اینطور نبود. زمان 
ما که فوتبال به اندازه االن هــم حرفه اى نبود، چنین اتفاقاتى رخ 
نمى داد چه برسد به االن که فوتبال حرفه اى تر شده و باید پیشرفت 
کرده باشیم. در هیچ کجاى دنیا بازیکنان نمى توانند به این راحتى 

قرارداد خود را یکطرفه فسخ کنند و راهى باشگاه دیگرى شوند.
کاپیتان پیشین تیم فوتبال ذوب آهن افزود: به نظرم باشگاه ها باید 

براى امنیت تیم خودشــان، در قرارداد ها زرنگى به خرج بدهند تا 
بازیکنى که برایش هزینه شده و تحت قرارداد باشگاه بوده نتواند 
به راحتى قراردادش را فسخ کند و برود. براى من سئوال است که 
چطور مى شــود یک بازیکن قرارداد خود را یکطرفه فسخ کند و 

ضرر و زیان هم نکند.
رجب زاده عنوان کرد: با این همه، در حال حاضر شما ذوب آهنى 
را مى بینید که کامًال پوســت انداخته و براى فصل جدید با یک 
چهره متفاوت در لیگ برتر شــرکت خواهد کرد. حتى بعضى 
از بازیکنان ما ناشناخته هستند. چه در گذشته، چه االن و چه 
در آینده تمام صحبت هایى که مــن درباره ذوب آهن انجام 
داده ام فقط در جهت پیشــرفت این باشگاه بوده است. شاید 
گاهى انتقاداتى کرده ام، اما من هیچ وقت ذوب آهن را تخریب 
نکردم. به نظرم حیف است که بعد از این همه سال ذوب آهن 

همچنان در افت باشد.
وى در پایان خاطرنشان کرد: عوض کردن شاکله اصلى 

تیم کار بسیار خطرناکى است و تاوان دارد. البته در این 
وضعیت دو حالت ممکن است براى ذوب آهن رخ دهد؛ 
اول اینکه با چند نتیجه ضعیف تیم دوباره وارد بحران 
شود و حواشى گریبانش را بگیرد و حالت دوم این است 
که با چند برد تیم کامًال متحول شود و از حواشى در 
امان بماند. در هر حال، امیدوارم بهترین اتفاقات براى 

ذوب آهن رخ دهد و ما به دنبال بازگشت ذوب آهن 
به روز هاى خوب خود و حتى درخشش این تیم 

در آسیا هستیم.

مذاکرات فرزاد حافظى بــا ذوب آهن اصفهان بعد از 
چند روز به بن بست خورد.

 فرزاد حافظى که با درخواســت رحمان رضایى به 
اصفهان سفر کرده بود و به احترام سرمربى ذوب آهن 
پاى مذاکره با این تیم نشســت، با ذوبى ها به توافق 
نرسید و طبق شنیده ها شرایط مالى پیشنهادى باشگاه 

ذوب آهن به گونه اى نبود که حافظى را راضى کند.
فرزاد حافظى، مربى باتجربه فوتبال ایران که سابقه 
سرمربیگرى نفت مسجدسلیمان را در چندین دوره 
در کارنامه خود دارد، درخواست باشگاه نفت مبنى بر 
قبول مسئولیت مدیریت فنى این باشگاه را رد کرد تا 
با باشگاه ذوب آهن قرارداد ببندد اما شرایط براى عقد 

قرارداد وى مهیا نشد.
از ابراهیم تقى پور به عنوان گزینه بعدى در کنار رحمان 
رضایى یاد مى شود. تقى پور سابقه حضور هفت سال 
در ذوب آهن را در کارنامه خود دارد و حتى در چند سال 
قبل به عنوان کمک اول لــوکا بوناچیچ در ذوب کار 
مى کرد. حتى دو بازى هم وى ســرمربى ذوب آهن 
بود. ابراهیم تقى پور، ملى پوش سابق فوتبال ایران 
سابقه پوشیدن پیراهن پرسپولیس و قهرمانى ایران 

با استقالل را دارد.

بن بست در مذاکرات حافظى-ذوب آهن

مهدى رجب زاده: 

این همه فسخ یکطرفه؟ چه جورى آخه؟

ر ر م ن
مهدى رجب زاده در گفتگویى در خص
فوتبال ذوب آهن اصفهان، اظهار کر
رسید، ذوب آهن مثل سال گذشته، ام
زیادى شد. این مسئله
مى کنــد. ذوب
بار ها از نظر
دچار تغییر
دلیل نتوان
مى خواهند
ا افزود: وى

حواشــى زیادى
به وجود بیاید. در هی
و اختالف سلیقه ها زیاد
مدیره کامًال تغییر کرده و
است و ذوب آهن
و معضالتى ک
حداقل در ظ
خود را آغاز
پیشکســو
اصفهان در
تأثیرگذارى
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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 ســهم 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 شناســنامه 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 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.
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 شناسنامه 1540 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287868444 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.
6 - راي شــماره 139960302027008198 مــورخ 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 شناســنامه 31 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1291406689 در ششــدانگ 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 شماره 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 مســاحت 157/90 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمی اسماعیل کردآبادى کردگارى.
9 - راي شــماره 139960302027008879 مورخ 1399/04/29 گل نار قربانی بوانی 
فرزند صمد بشماره شناســنامه 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 مساحت 157/90 مترمربع. خریداري مع الواسطه 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 قســمتی 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 ششدانگ یکباب خانه باســتثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی 
بر روي قســمتی 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 شماره 139960302027009297 مورخ 1399/05/04 سمیه باستان نیا  فرزند 
امانت اله بشماره شناســنامه 71880 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282461524 در 
14/4حبه 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 .
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 ششدانگ یکباب خانه باســتثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی 
بر روي قســمتی 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 ششــدانگ 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 شــماره 139960302027010334 مورخ 1399/05/13 مینا دباشى کیچی 
فرزند قربانعلی بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشــماره 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 ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 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 مســاحت 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 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.
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 قســمتی از قطعه زمین پالك 197 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 263/68 مترمربع. خریداري مع الواســطه 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 ششــدانگ 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 مســاحت 263/68 

مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی فضل اله حسن الحسینى.
25 - راي شــماره 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 مســاحت 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 ششــدانگ 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 بشماره 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 شناسنامه 47 صادره از دولت آباد بشماره ملی 6609761949 در 128 
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.

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 شماره 139960302027010442 مورخ 1399/05/16 عباس قاسمی سلیمان 
آبادي فرزند عوضعلی بشماره شناسنامه 5 صادره از اردستان بشماره ملی 1189721848 
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 265/14 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.

31 - راي شــماره 139960302027010443 مورخ 1399/05/16 شــهربانو صادقی 
ســلیمان آبادي فرزند حسن بشــماره شناســنامه 2 صادره از اردستان بشــماره ملی 
1189748118 در ســه 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 شماره 139960302027010800 مورخ 1399/05/26 سمیه شاهزیدى فرزند 
علی بشماره شناسنامه 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 مســاحت 136/20 مترمربع. 

خریداري طی سند رسمی.
34 - راي شماره 139960302027010802 مورخ 1399/05/26 بتول ماندنی ماربینی 
فرزند حبیب بشــماره 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 مــورخ 1399/05/27  رضا عبداللهیان 
خوراســگانی فرزند علی بشــماره شناســنامه 9159 صادره از اصفهان بشــماره ملی 
1283793466 در ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
7007 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 168/45 مترمربع. خریداري طی سند 

رسمی.
36 - راي شــماره 139960302027010924 مــورخ 1399/05/27 مهدى محمدي 
ســنجوانمره فرزند اصغر بشــماره شناســنامه 305 صــادره از اصفهان بشــماره ملی 
1293368741 در ششدانگ یکباب ساختمان 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 مــورخ 1399/05/27 حمیدرضا موذن 
فرزند حسینعلی بشماره شناســنامه - صادره از اصفهان بشماره ملی 1270343203 در 
ششدانگ یکباب ساختمان باستثناء 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.
ادامه در صفحه 6

شهین تسلیمى، بازیگر شناخته شده اى است که دیر به 
صحنه هنر آمد. او بازیگر توانمندى است که هفتمین دهه 
زندگى اش را سپرى مى کند. این بازیگر تاکنون در کارهاى 
طنز مختلفى حضور داشته است که از آن جمله مى توان 
به «بزنگاه»، «زن بابا»، «چهار چرخ» و «خانه اجاره اى» 
اشاره کرد. البته وى در سریال هایى همچون «وضعیت 
ســفید» و «ارمغان تاریکى» ایفاگر نقش هاى جدى بود 
و نشــان داد که در قالب این شــخصیت ها هم مى تواند 
بدرخشد. این شــب ها مخاطبان فارسى زبان تاجیک و 
افغان آى فیلم 2 به تماشاى سریال «وضعیت سفید» با 

بازى شهین تسلیمى از این کانال نشسته اند.
چقدر از آغاز تصویربردارى سریال 
«وضعیت ســفید» گذشــته بود که 
به گروه ســازندگان این اثر ملحق 

شدید؟
وقتى خانم شهابى بیمار شدند و دیگر نتوانستند بازى کنند 

مرا به کار دعوت کردند.
قبل از آن خودتان سکانس هایى را 
که مرحومه مهین شهابى بازى کرده 

بودند دیدید؟
نه اصًال ندیدم. حتى اطالع نداشــتم چند ســکانس را 

تصویربردارى کرده اند.
خانم تســلیمى در آثارى که با حضور 
شــما ســاخته مــى شــود، معموالً 
شــما ایفاگر نقش خانم هــاى آرام 
و مهربــان هســتید و در حقیقــت 
مى توان گفت نقش مثبت بازى مى کنید، 
اما «احترام» یک نقش متفاوت به نظر 
مى  رسد. درباره شخصیت این کاراکتر 
و جذابیت هایش براى خودتان توضیح 

مى  دهید؟
«احترام» براى خودم خیلى جذاب بود، چرا که در مقایسه 
با کارهاى دیگرم متفاوت به نظر مى  رسید و یک بازیگر 
باید بتواند همه نقشى را بازى کند.خیلى از نقش ها برایم 
خاص هستند و دوستشان دارم. مثًال همانطور که گفتم 
نقشى که در «وضعیت سفید» بازى کردم، عالى و جذاب 
بود. هر وقت هم این سریال را مى بینم، خودم لذت مى برم.

البته «احترام» در عین بد اخالقى ها و 
بدخلقى هایش مهربان است و قلب 

رئوفى دارد.
بله، «احترام» شاید به دلیل شرایط زندگى اش کمى بد 
اخالق و کج خلق بود اما در نهایت قلب مهربانى داشت. 
به هر حال، ســن باال و بیمارى و مشــکالتى که شوهر 
و پســرش برایش به وجود آورده بودند، باعث شده بود 

عصبى باشد.
و در نهایت هم همین «احترام» است 
که باعث رفع کدورت  ها مى  شــود و 

بین همه صلح برقرار مى  کند.
بله، «احتــرام» همه را دور خــودش جمع 

مى کند و صلح و آشتى مى  دهد. نقش 
«احترام» را خیلى دوست داشتم و 
از ســوى دیگر، دلم مى  خواست 
با آقاى نعمت  ا... همکارى کنم. 
البته قبل از «وضعیت ســفید» 
در یک تلــه  فیلم هم با ایشــان 
همکارى کرده بودم. آقاى نعمت 
 ا...، کارگردان کاربلد و مســلطى 

هستند. خیلى برایم مهم بود که در 
کارنامه  ام یک سریال از ایشان داشته 
باشم. بازیگران خیلى خوبى هم در این 
سریال حضور داشتند و هر کسى سر 

جاى خودش بود. خودم هم تمام تالشم 
را به کار گرفتم تا از پس نقشم بربیایم.

«احتــرام» بــه لحاظ 
شــخصیتى  و  اخالقى 

اشتراکاتى با خودتان 
داشت؟

ذاتًا که شــباهت چندانى نداریم. 
اما در شرایط امروز که همه چیز 
به هم ریخته واقعًا همه تحت 
فشار هستند و اعصاب درست 
حســابى هم ندارنــد. اگر 
بخواهم بگویم من در این 
شــرایط خیلى آرام هستم 

دروغ گفته  ام. به هر حال، گاهى اعصابم به هم مى  ریزد و 
واکنش نشان مى دهم. اما عصبانیتم خیلى زود فروکش 

مى کند؛ با این حال، همیشه مهربان هستم.
همبازى شــدن با بازیگران جوان 

سریال چگونه تجربه اى بود؟
بازیگران جوانى بودند اما کارشان را خوب مى دانستند. 
من قبًال با بازیگرانى همبازى شده بودم که براى اولین 
بار قرار بود جلوى دوربین بیاینــد و واقعًا آدم را عصبى 
مى کردند. اما بازیگران جوان «وضعیت سفید» در عین 
کم سن و سالى پخته بودند و شبیه هنرپیشه هاى حرفه 

اى رفتار مى کردند. تقریبًا همه آنها خیلى خوب بودند.
چه بازخوردهایى از مــردم بخاطر 

نقش «احترام» گرفتید؟
«وضعیت سفید» بهانه اى بود تا من به بازیگرى برگردم 
و همین سریال هم باعث شد که مردم دوباره مرا ببینند. 
سریال، خیلى خوب هم دیده شد؛ چه از طرف مردم و چه 
کارشناسان و حتى دیگر کارگردانان. به این ترتیب، بخشى 
از توانایى هاى من در بازیگرى هم دیده شد و براى خودم 
خیلى خوب بود. کسانى که ســریال را دیده بودند هم به 
من خیلى لطف داشتند. سریال «وضعیت سفید» از جمله 
مجموعه هاى ماندگار و به یادماندنى تلویزیون در پس 

از انقالب است.
دالیــل جذابیت ســریال «وضعیت 
ســفید» را با وجــود بازپخش هاى 

متعدد در چه مى  بینید؟
مى دانم که «وضعیت سفید» سال هاست تکرار مى شود 
اما همچنان مخاطبان خاص خــودش را دارد. به نظرم 
در «وضعیت سفید» همه چیز ســر جاى خودش بود. 

کارگردانى آقاى نعمت  ا... واقعاً فوق العاده بود.

شهین تسلیمى:

«وضعیت سفید» مرا به بازیگرى برگرداند

و و ى ور ع
صلح برقرار مى  کند.
را دور خــودش جمع 
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مجموعه هاى ماندگار و به یادماندنى تلویزیون در پس 
از انقالب است.

دالیــل جذابیت ســریال «وضعیت
ســفید» را با وجــود بازپخشهاى

متعدد در چه مى  بینید؟
مى دانم که «وضعیت سفید» سال هاست تکرار مى شود 
اما همچنان مخاطبان خاص خــودش را دارد. به نظرم 
در «وضعیت سفید» همه چیز ســر جاى خودش بود. 

کارگردانى آقاى نعمت  ا... واقعاً فوق العاده بود. منوچهر والى زاده از اوضاع ســخت دوبلــه در دوران 
کرونا مى گوید. او معتقد است کرونا شیرینى کار دوبله 

را گرفته است.
منوچهر والى زاده تاکنون به جاى بازیگران شناخته 

شــده اى همچون «رابــرت دنیرو»، 
«کیانو ریوز»، «تــام هنکس»، 

«نیــکالس کیــج»، «جیم 
کرى»، «ویل اســمیت» و 
«جورج کلونى» صداپیشگى 
کرده است و بسیارى صداى 
او را بــا نقش «لــوك» در 

کارتون «لوك خوش شانس» 
مى شناسند.

این مدیر دوبالژ و دوبلور باسابقه درباره 
شرایط کار دوبله در دوران کرونا  گفت: اوضاع زیاد خوب 
نیست. اصًال شکل کار خوب نیست. همه تک تک وارد 
استودیو مى شوند. ان شاءا... که ریشه  کرونا کنده شود. 
همکاران همه تکى مى نشینند و دوبله مى کنند. اصًال 
گوینده ها همدیگر را نمى بینند. آن بده بستان هایى که 

در دوبله انجام مى شد دیگر االن انجام نمى شود. ما اصًال 
همکارانمان را نمى بینیم. یک روز من مى روم نقشــم 
را مى گویم و مــى روم و روز بعد یکى دیگر از همکاران 
مى رود نقشش را مى گوید و مى رود. کار دوبله دیگر 
آن حال و هوا و آن شــیرینى را از دست 

داده است.
والى زاده درباره دوبله سریال هاى 
آمریکایــى و مقایســه آنها با 
ســریال هاى کــره اى گفت: 
مسلماً آرتیست هاى سریال هاى 
آمریکایى معروف تر هســتند و 
مردم بیشــتر آنها را مى شناسند. 
بازیگران کره اى زیاد شــناخته شده 
نیستند. او در پاســخ به این پرسش که به 
عنوان دوبلــور عالقه مند به دوبله کدام دســت از این 
سریال هاست؟ عنوان کرد: ما به عنوان دوبلور، دوبله همه 
سریال ها برایمان لذت بخش است؛ چون کار را دوست 
داریم و به کارمان عالقه مندیم. چون کارها به فارسى 

دوبله مى شود ما به همه آنها عالقه مندیم.

کرونا شیرینى دوبله را گرفته است

پخش ســرى جدید مســابقه تلویزیونى «ایران» به 
کارگردانى سعید رضایت با تغییر مجرى و اضافه شدن 

چند آیتم جدید، آغاز شده است.
هاشم رضایت تهیه کننده این پروژه درباره تغییرات ایجاد 

شــده در فصل دوم این مسابقه گفت: در 
سرى جدید، اجراى برنامه بر عهده 

ســعید شــیخ زاده از مجریان و 
گویندگان خوب کشور خواهد 
بود و بــه تازگــى نیز ضبط 
قسمت ها آغاز شــده است. 
عالوه بر تغییر مجرى، براى 

ایجاد تنوع در آیتم ها چند بازى 
جدید نیز توسط طراحان برنامه به 

مسابقه اضافه شده است.
وى همچنین درباره دالیل تغییر مجرى برنامه 

نیز اظهار کرد: آقاى سام درخشــانى در 60 قسمت به 
بهترین شکل ممکن اجراى مسابقه را بر عهده داشتند. 

متأسفانه در میان وقفه طوالنى و پیش بینى نشده اى که 
به دلیل شیوع ویروس کرونا در ضبط برنامه ایجاد شد، 
آقاى درخشانى پیشنهاد بازى در ســریال «خوب، بد، 
جلف» را دریافت کردند و در صورت پذیرش این پیشنهاد، 
عمًال حضور وى در فصل دوم مسابقه از نظر 
زمانى امکانپذیر نبود. ما نیز با توجه به 
مشخص نبودن زمان دقیق آغاز 
ضبط، طى یــک تفاهم کامًال 
دوستانه تصمیم گرفتیم اجراى 
برنامه را به گزینه دیگرى واگذار 
کنیم. ضمن اینکه این احتمال 
وجود دارد در پــروژه آینده دوباره 
بتوانیم با آقاى درخشانى همکارى 
داشته باشــیم. رضایت در پایان درباره 
نحوه پخش ســرى جدید این مسابقه عنوان کرد: 
برنامه تنها در شب هاى چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه بعد 

از خبر ساعت 19 پخش خواهد شد.

چرا سام درخشانى از «ایران» رفت؟
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ادامه از صفحه 5
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.
77 - راي شماره 139960302027012111 مورخ 1399/06/10 حسینعلی حسینعلی 
زاده خوراسگانی فرزند حیدر بشماره شناســنامه 7819 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1283779986 در ششدانگ 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 مساحت 1295/20 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمی مشاعى مى باشد.

79 - راي شــماره 139960302027012115 مورخ 1399/06/10 ســعید نیک نژاد 
فرزند محمود بشماره شناسنامه 379 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287909035 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 28 فرعی از اصلی 
15234 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 122/77 مترمربع. خریداري طی 

سند رسمی.
80 - راي شــماره 139960302027012190 مورخ 1399/06/11 بتول آغا حسینی 
محمد آبادي فرزند ســید میرزا بشــماره شناســنامه 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 شناسنامه 16 صادره از شــهرضا 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 مســاحت 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 محمد احمدي 
خوراســگانی فرزند رضا بشــماره شناســنامه 350 صادره 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 مساحت 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 صادره 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 مساحت 199/16 مترمربع. 

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

18 ثبت اصفهان به مساحت 167/37 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
85 - راي شماره 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 مســاحت 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 بشماره ملی 
1288222920 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 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 شناســنامه 110 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291298185 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 9335 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 99/14 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
88 - راي شــماره 139960302027012202 مــورخ 1399/06/12 صــادق خانی 
فرزند حجت اله بشماره شناســنامه 600 صادره از اهواز بشماره ملی 1754183816 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 4466 فرعی 
از اصلی 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 49/44 مترمربع. خریداري 

طی سند رسمی.
89 - راي شــماره 139960302027012205 مورخ 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 مســاحت 1313/63 مترمربع. خریداري 

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

خریداري طی سند رسمی.
91 - راي شــماره 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  سیمین دخت و میترا  و 

سمانه و امیر موید  و بتول تمدن.
92 - راي شماره 139960302027012210 مورخ 1399/06/12 بتول خانى باصیرى 
فرزند مراد بشــماره شناســنامه 4 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1291896430 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 10393 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 97/35 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
93 - راي شماره 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 مســاحت 132/50 مترمربع. خریداري مع الواســطه 

بصورت عادي از مالک رسمی حیدرعلى رمضان بوزانى فرزند رضا .
95 - راي شماره 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 مســاحت 132/50 مترمربع. خریداري مع الواســطه 

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 مساحت 243/22 مترمربع. خریداري 

طی سند رسمی.
97 - راي شماره 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 شــماره 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 شــماره 139960302027012469 مــورخ 1399/06/16 عبــاس نفرى 
مهرنجانى فرزند خیراله بشــماره شناســنامه 1658 صادره از اصفهان بشــماره 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 مــورخ 1399/06/16 علــی نفري 
فرزند خیراله بشماره شناســنامه 1660 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283585448 
در 1/2دانگ مشاع از ششــدانگ 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 ششــدانگ 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.
102 - راي شــماره 139960302027012474 مــورخ 1399/06/16 مهدي نفري 
مهرنجانی فرزند خیراله بشــماره شناســنامه 1659 صادره 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 مساحت 953/32 مترمربع. 
خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی بمانعلى جعفرى سنجوانمره فرزند 

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

بصورت عادي از مالک رسمی بمانعلى جعفرى سنجوانمره فرزند هاشم.
104 - راي شماره 139960302027012498 مورخ 1399/06/16 مهسا کشاورز اعظم 
فرزند عبدالعلی بشماره شناسنامه 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 قســمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در 

بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 400 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
106 - راي شــماره 139960302027012585 مورخ 1399/06/17 حسن فالحتى 
فرزند باقر بشماره شناســنامه 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 شماره 139960302027012606 مورخ 1399/06/19 قربانعلى شیرازى 
باصیــرى فرزند میرزاعلی بشــماره شناســنامه 101 صادره از اصفهان بشــماره ملی 
1284272222 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
11515 واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان به مســاحت 215/85 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی حسین طالبى کیانى فرزند حسن.
108 - راي شماره 139960302027012609 مورخ 1399/06/19 هادى خوشبخت 
خوراسگانى فرزند قربانعلی بشماره شناســنامه 17982 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1283880571 در ششدانگ 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 مساحت 251 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمی محى الدین کاشفى.
110 - راي شــماره 139960302027012739 مورخ 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 ساختمان 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 شــماره 139960302027012814 مــورخ 1399/06/22 عفت قضاوي 
فرزند حسن بشماره شناســنامه 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 شــماره 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 بخــش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 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 بشماره 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 مساحت 145/70 مترمربع. 

خریداري طی سند رسمی.
117 - راي شــماره 139960302027013463 مورخ 1399/07/06 منصور احمدي 
جبلی فرزند حسین بشماره شناسنامه 0 صادره از اصفهان بشماره ملی 1272409805 
در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ 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.
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 ششدانگ 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.
ادامه در صفحه 7
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119 - راي شماره 139960302027013471 مورخ 1399/07/06 محسن احمدي جبلی 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 0 صادره از اصفهان بشماره ملی 1271784637 در یک و 
نیم دانگ مشاع از ششدانگ 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.
120 - راي شماره 139960302027013474 مورخ 1399/07/06 حسین احمدي جبلی 
فرزند مصطفی بشماره شناسنامه 5586 صادره از قم بشماره ملی 0381985921 در یک و 
نیم دانگ مشاع از ششدانگ 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.
121 - راي شــماره 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 پــالك 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 خوراســگانى. صحیح مى باشد که در راى شماره 

139860302027014413 مورخ 1398/11/12 به اشتباه ثبت شده بود.
124 - راي اصالحى شــماره 139960302027014114 مــورخ 1399/07/23 قدرت 
اله یزدانى فرزند محمدحسن بشــماره شناسنامه 5117 صادره از شــهرضا بشماره ملی 
5129391152 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی 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 اشــتباه ثبت شده است.تاریخ انتشار 
نوبت اول: -1399/07/30تاریخ انتشــار نوبت دوم: -1399/08/15م الف :-1028214  

مهدى شبان-  رییس منطقه ثبت اسناد وامالك شرق اصفهان/7/201
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 139985602006004718 تاریخ ارســال نامه: 1399/05/28 آقاى/ خانم 
ورثه فتح اله یادگارى خوزانى فرزند عباس به استناد یک برگ استشهادیه محلى که هویت 
 B و امضا شهود رسمًا گواهى شده مدعى است که سند مالکیت شش دانگ پالك شماره
85/735 واقع در خمینى شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در صفحه 50 دفتر 235 امالك 
ذیل ثبت 54834 به نام نامبرده فرزند- ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند رسمى 
شماره 8369- 73/06/19 ثبت خمینى شهر به او انتقال قطعى یافته و معامله دیگرى هم 
انجام نشده- به موجب سند- دفتر- نزد- رهن است نحوه گم شدن یا از بین رفتن جابجایى 
از بین رفته/ مفقود شده است چون درخواست صدور المثنى سند مالکیت نامبرده را نموده 
طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس 
مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود 
را کتبًا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و ســند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس 
و اصل سند با ارایه کننده مســترد گردد اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد 
شد. تاریخ انتشار آگهى: 1399/08/15 م الف: 1030402 نبى اله یزدانى- مدیر واحد ثبتى 

حوزه ثبت ملک خمینى شهر از طرف مریم رضایى/8/105
مزایده اتومبیل

شماره آگهى مزایده : 139903902141000027 تاریخ آگهى 30/ 7 /1399 شماره پرونده :
 139804002125000121آگهى مزایده پرونده شــماره بایگانى :9800603 باعنایت به 
محتویات پرونده اجرائى کالسه فوق اقاى میرزا شــیروانى میرابادى باستناد سند ازدواج 
شــماره 2061 – 30 / 10 / 1385 دفتر ازدواج 140 بوئین ومیاندشــت بدهکار بوده و از 
پرداخت دین و بدهى مهریه بروز شــده به مبلغ 000 / 970 / 525 / 1 ریال به خانم الهام 
شــیروانى ممانعت نموده و نامبرده نســبت به بازداشــت اموال زوج از جمله یک دستگاه 
خودروى سوارى پژو آردى شماره انتظامى 43 – 944 ب 37 مدل 1383 به سبز به شماره 
موتور 11783039619 و شاسى شــماره 83139859 اقدام و خودروى فوق در پارکینگ 
پردیس شاهین شهر توقیف فیزیکى گردیده اســت سپس زوجه تقاضاى ارزیابى و مزایده 
مورد بازداشــت را نموده و جهت ارزیابى به کارشناس رســمى دادگسترى ارجاع که طبق 
گزارش مورخ 22 / 5 / 1399 به شرح ذیل علت نبودن سوئیچ و فرسودگى باطرى هرچهار 
حلقه الســتیک در اثر توقف طوالنى مدت در محوطه پارکینگ و روشــن نشــدن موتور 
اظهار نظر در مورد وضعیت فنى مقدور نمى باشــد در صورت سالم بودن موتور و گیربکس 
دیفرانسیل و مرمت و بازسازى ســپر و گلگیر هاى جلو و درب عقب و رکاب طرف راست 
پس از بررســى ها معموله ارزش پایه قیمت مبلغ 000 / 000 /180 ریال تعیین مى گردد 
توصیف نموده پس از ابالغ مبلغ ارزیابى و عدم اعتــراض طرفین در مهلت قانونى ارزیابى 
مذکور قطعى گردیده و طبق اعالم بستانکار خودرو فاقد بیمه مى باشد که باعنایت به مراتب 
فوق مزایده مورد بازداشت از ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه مورخ 3 / 9 / 1399 از مبلغ پایه 
180/000/000 ریال یکصدو هشتاد میلیون ریال در اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر 
واحد اجرا ، از طریق مزایده به باالترین قیمت پیشنهادى ، ، نقدا ، فروخته مى شود الزم به 
ذکر است پرداخت بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى هزینه پارکینگ خالفى و غیره 
تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شــده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده 
است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده 
مزایده مستردد خواهد شــد و فروش صرفا نقدى مى باشد ضمنا این آگهى فقط یک نوبت 
در روزنامه چاپ اصفهان مورخ 15 / 8 / 1399 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى 
مزایده به روز بعد موکول مى گردد.  1030161/م الف. سلطانیان اداره ثبت و اسناد و امالك 

شاهین شهر/8/123
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى 
برابر آراء هیاتهاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانها فاقد سند 
رسمى در واحد ثبتى منطقه شمال اصفهان تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضیان  محرز 
گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى میشــود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سندمالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند  از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 
دو ماه اعتراض خود را با اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم  و پس از اخذ رسید.ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواســت خود را به مرجع قضایى تقدیم نماید. بدیهى 
است در صورت  انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض نسبت به صدور سند مالکیت 

طبق مقررات اقدام خواهد شد.
1 – راى شماره   139960302026013245   مورخ  1399/05/25    خانم فاطمه پهلوانی 
خوابجانی به شناسنامه شماره 3628 کدملی 1293258921 صادره اصفهان فرزند مهدي 
نســبت به ششــدانگ یکباب قطعه زمین مزروعى(باکاربرى اموزشى) به مساحت 1488 
مترمربع پالك شــماره 15182 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواســطه از مالک رسمى آقاى رمضانعلى 

پهلوانى
2 – راى شماره   139960302026009816   مورخ  1399/04/29   خانم اکرم جعفري 
شاپورآبادي به شناسنامه شماره 752 کدملی 1286952050 صادره اصفهان فرزند حسین 

نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 78,11 مترمربع پالك شماره 39 فرعی از15179 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى على شیران که بنامش درجریان ثبت است
3 – راى شــماره   139960302026006644   مورخ  1399/04/04   آقاي سید جالل 
حسینی رکن آبادي به شناسنامه شماره 25 کدملی 4489844921 صادره میبد فرزند سید 
محمد نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 50 مترمربع پالك شماره 697 فرعی 
از14039 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى بهرام صمصام
4 – راى شماره   139960302026006429   مورخ  1399/04/02   آقاي اسمعیل رجبیان 
به شناسنامه شــماره 1397 کدملی 1282944940 صادره اصفهان فرزند عباس بصورت 
ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 345,60 مترمربع از پالك 13900 اصلی واقع در 
اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 

میباشد
5 – راى شماره   139960302026012250   مورخ  1399/05/14   آقاي هادي خلیلی 
محمود آبادي به شناســنامه شــماره 210 کدملی 1290737797 صادره اصفهان فرزند 
مظاهرنسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 218,27 مترمربع پالك شماره 8 
فرعى از 452 اصلی واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى میباشد
6 – راى شــماره   139960302026010227   مــورخ  1399/04/31   آقــاي ســید 
مجتبی موسوي به شناسنامه شــماره 566 کدملی 1286098815 صادره اصفهان فرزند 
سیدمحمدرضا نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه و مغازه متصله  به مساحت 
116,10 مترمربع پالك شــماره 80 فرعى از 14874 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره 
ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

اقاى کاظم ترکان
7 – راى شماره   139960302026010230   مورخ  1399/04/31   خانم اعظم فاتحی 
به شناسنامه شماره 10225 کدملی 1292494591 صادره اصفهان فرزند عبداله نسبت به 
دو دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه ومغازه متصله  به مساحت 116,10 مترمربع پالك 
شماره 80 فرعى از 14874 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى اقاى کاظم ترکان 
8 – راى شماره   139960302026011765   مورخ  1399/05/11   آقاي علی اسمعیلی 
دهقی به شناسنامه شماره 5 کدملی 1091915334 صادره نجف آباد فرزند حسین بصورت 
ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 199,40 مترمربع از پالك 13900 اصلی واقع در 
اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 

میباشد
9 – راى شماره   139960302026011677   مورخ  1399/05/11   آقاي دالور عسگري 
ارمندي به شناسنامه شماره 229 کدملی 4669539078 صادره لردگان فرزند غضنفر نسبت 
به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 193,20 مترمربع پالك شماره 13900 اصلی واقع 
در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى آقاى عبدالحسین صنعتى
10 – راى شــماره   139960302026008158   مورخ  1399/04/21   آقاي یوسفعلی 
یاوري به شناسنامه شماره 50 کدملی 1219654541 صادره گلپایگان فرزند مهدي نسبت 
به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 111,10 مترمربع پالك شماره 103 فرعی از13539 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حسین بخشى
11 – راى شماره   139960302026007710   مورخ  1399/04/16    خانم اقدس مریدي 
به شناسنامه شــماره 2907 کدملی 5759236369 صادره فریدن فرزند عزیزاله نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 131,80 مترمربع پالك شماره 15178 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حاج حسن زارعى
12 - راى شــماره   139960302026007711   مورخ  1399/04/16   آقاي حسینعلی 
مشهدي به شناسنامه شماره 24550 کدملی 1090243421 صادره نجف اباد فرزند سیف 
اهللا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 131,80 مترمربع پالك 
شــماره 15178 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حاج حسن زارعى
13 - راى شماره   139960302026011728   مورخ  1399/05/11   خانم مریم اله مرداي 
قشقائی به شناسنامه شماره 92 کدملی 1755192126 صادره اهواز فرزند عباسقلی نسبت 
به ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 119,54 مترمربع پالك شماره 108 فرعى از 
14458 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى رضا رضائى
14 - راى شماره   139960302026011078   مورخ  1399/05/06   آقاي مهدي صادقی 
به شناسنامه شماره 16 کدملی 6609595143 صادره برخوار فرزند حسن بصورت ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 187,40 مترمربع پالك شماره 80 فرعی از 14874 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 

میباشد
15 - راى شــماره   139960302026011654   مورخ  1399/05/11   آقاي عبداله مراد 
زاده ده سرخی به شناســنامه شــماره 810 کدملی 1289313881 صادره اصفهان فرزند 
خیراله بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 89,30 مترمربع از پالك شماره 1 فرعی 
از14992 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد
16 - راى شماره   139960302026010305   مورخ  1399/04/31   آقاي هادي بگماز 
به شناسنامه شماره 1133 کدملی 1091178240 صادره نجف آباد فرزند محمد نسبت به 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 109,11 مترمربع پالك شماره 77 فرعى از 14915 اصلی 
واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى محمد بگماز
17 - راى شماره   139960302026015475   مورخ  1399/06/17   آقاي ناصر متولیان 
به شناسنامه شماره 3510 کدملی 5759242520 صادره فریدن فرزند محمدعلی بصورت 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 66,62 مترمربع از پالك شماره 39 فرعی از 15179 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى بهروز احد از وراث داراب گوانجى
18 - راى شــماره   139860302026021970   مورخ  1398/12/10  و  راى اصالحى 
شــماره   139960302026012842   مورخ  1399/05/22  آقاي احسان امین سیچانی 
به شناســنامه شــماره 443 کد ملی 1288457243 صادره اصفهان فرزند احمد بصورت 
ششدانگ یکباب ساختمان مسکونى به مساحت 85,74 مترمربع پالك شماره 110 فرعی 
از 14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد
19 - راى شماره   139960302026011649   مورخ  1399/05/11   آقاي امید جعفري 
علی آبادي به شناسنامه شــماره 1270326325 کدملی 1270326325 صادره اصفهان 
فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 93 مترمربع پالك شماره 
15178 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد
20 - راى شماره   139860302026022215   مورخ  1398/12/19  آقاي کهزاد رئیسی 
به شناسنامه شماره 293 کدملی 6339375170 صادره شهرکرد فرزند نورمحمد بصورت 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 200 مترمربع از پالك شماره 42 فرعی از15177 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد
21 - راى شماره   139960302026013413   مورخ  1399/05/28  خانم فاطمه رحیمی 
آغچه به شناسنامه شماره 171 کدملی 6219941381 صادره بوئین و میاندشت فرزند نوروز 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 270 مترمربع پالك شماره 13227 فرعى 

از 14874 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود 
متقاضى مالک رسمى میباشد

22 - راى شماره   139960302026014779   مورخ  1399/06/11  خانم صغري کتیرائی 
به شناسنامه شماره 1108 کدملی 1291175687 صادره اصفهان فرزند محمود بصورت 
ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 15,01 مترمربع از پالك شماره 85 فرعی از 14915 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد
23 - راى شماره   139560302026007581   مورخ  1395/04/23  آقاي  داود توسل به 
شناسنامه شماره 77646 کدملی 1281872946 صادره اصفهان فرزند عباس در  80 سهم 
مشاع از 218 سهم   ششدانگ  یک باب  ساختمان به مساحت    218,10     مترمربع پالك 
شماره    15180   اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
24 - راى شماره   139560302026007580   مورخ  1395/04/23  آقاي عباس توسل 
هندوآبادي به شناسنامه شماره 279 کدملی 1286478189 صادره اصفهان فرزند حسن 
در    138 سهم مشاع از 218 سهم   ششــدانگ  یک باب  ساختمان به مساحت    218,10     
مترمربع پالك شماره    15180   اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
25 - راى شماره   139960302026016622   مورخ  1399/06/25  آقاي کسري فاضل 
نجف ابادي به شناسنامه شماره 2311 کدملی 4722088527 صادره کویت فرزند فتح اله 
بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 413,54 مترمربع از پالك شماره 12فرعی 
از15177 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد
26 - راى شــماره   139960302026007267   مورخ  1399/04/15  آقاي علی محقق 
دولت آبادي به شناسنامه شماره 1931 کدملی 1292412070 صادره اصفهان فرزند محمود 
نسبت به شصت و چهار سهم مشاع از یکصدو هشتاد سهم  ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 180 مترمربع پالك شماره 309 اصلی واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد 
و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت مالکین رسمى 

مهدى رعیتى و رسول یزدیان رنانى
27 - راى شماره   139960302026007269   مورخ  1399/04/15  خانم نجمه السادات 
موسوي به شناسنامه شماره 1270054155 کدملی 1270054155 صادره اصفهان فرزند 
سیدروح اهللا نسبت به شصت و چهار سهم مشاع از یکصد و هشتاد سهم  ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 180 مترمربع پالك شــماره 309 اصلی واقع در اصفهان بخش16 
اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت 

مالکین رسمى مهدى رعیتى و رسول یزدیان رنانى
28 - راى شماره   139960302026007271   مورخ  1399/04/15  آقاي حسین اسالمی 
مشکنانی به شناسنامه شماره 60 کدملی 5659559492 صادره کوهپایه فرزند عباسقلی 
نسبت به پنجاه و دوســهم مشاع از یکصد و هشتاد سهم  ششــدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 180 مترمربع پالك شماره 309 اصلی واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد 
و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت مالکین رسمى 

مهدى رعیتى و رسول یزدیان رنانى
29 - راى شماره   139960302026017109   مورخ  1399/06/30  آقاي مجتبی بهشتی 
به شناسنامه شــماره 6 کدملی 1249766842 صادره نائین فرزند علی اکبر نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 253 مترمربع از پالك شماره 678 
فرعی از14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى میباشد
30 - راى شــماره   139960302026017110   مورخ  1399/06/30  خانم زهرا شــاه 
محمدي قهساره به شناسنامه شــماره 76 کدملی 1286962137 صادره اصفهان فرزند 
حسن نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 253 مترمربع از 
پالك شماره 678 فرعی از14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
31 - راى شــماره   139960302026011124   مورخ  1399/05/06  آقاي محمدرضا 
مدینی به شناسنامه شماره 246 کدملی 1291093321 صادره اصفهان فرزند علی بصورت 
ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 240 مترمربع از پالك شــماره 6 و 5 و 4 فرعی 
از15177 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد
32 - راى شماره   139960302026012655   مورخ  1399/05/20  آقاى علی اکبر مهاجر 
طادي به شناسنامه شــماره 23 کدملی 6609514887 صادره برخوار فرزند حسن نسبت 
به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 41,25 مترمربع از پالك شماره 
15090 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادي مع الواسطه ازمالک رسمى خانم فاطمه اسپه پور
33 - راى شــماره   139960302026012657   مورخ  1399/05/20  آقاي محمد جواد 
مهاجر طادي به شناسنامه شماره 773 کدملی 1287054064 صادره اصفهان فرزند علی 
اکبر نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 41,25 مترمربع پالك 
شــماره 15090 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادي مع الواسطه ازمالک رسمى خانم فاطمه اسپه پور
34 - راى شماره   139960302026017094   مورخ  1399/06/29  آقاي حسین رضائی 
به شناسنامه شماره 1 کدملی 5659750176 صادره کوهپایه فرزند هاشم بصورت ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 100,20 مترمربع از پالك شماره 66 فرعی از14915 اصلی واقع در 
اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادي مع 

الواسطه از مالکیت شیخ زین الدین نجفى
35 - راى شــماره   139860302026022116   مورخ  1398/12/15  و  راى اصالحى 
شماره   139960302026008677   مورخ  1399/04/23  آقاي مسعود احمدي فشارکی 
به شناسنامه و کدملی 1273400933 صادره اصفهان فرزند مصطفی  نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب مغازه  به مســاحت 15,35 مترمربع از پالك شماره 26 فرعی از 
14915 اصلی واقع در اصفهان بخش اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد
36 - راى شــماره   139860302026022114   مورخ  1398/12/15  و  راى اصالحى 
شــماره   139960302026008671   مورخ  1399/04/23  آقاي محمد حسین احمدي 
فشارکی به شناســنامه و کدملی 1272245004 صادره اصفهان فرزند مصطفی نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت 15,35 مترمربع از پالك شماره 26 
فرعی از 14915 اصلی  واقع در اصفهان بخش اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى میباشد
37 - راى شماره   139860302026010946   مورخ  1398/07/13  آقاي علیرضا رفیع به 
شناسنامه شماره 27 کدملی 1249920094 صادره نائین فرزند مرتضی بصورت ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 167,50 مترمربع از پالك شماره 82 فرعی از 14915 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادي 

مع الواسطه از مالکیت محمد مرادمند جزى
38 - راى شماره   139960302026017107   مورخ  1399/06/30  آقاي سید کاظم بنی 
لوحی به شناسنامه شماره 140 کدملی 1286549752 صادره اصفهان فرزند سید محمدعلی 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 215,82 مترمربع از پالك 
شماره 12فرعی از 15177 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
39 - راى شــماره   139960302026017106   مورخ  1399/06/30  خانم بدرالسادات 
مدینهء به شناسنامه شــماره 53376 کدملی 1280959614 صادره اصفهان فرزند اکبر  
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 215,82 مترمربع از پالك 
شماره 12فرعی از 15177 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
40 - راى شماره   139960302026011691   مورخ  1399/05/11  خانم نصرت طالب 

زاده جزي به شناسنامه شــماره 108 کدملی 5110398208 صادره  برخوار فرزند رمضان 
بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 111,59 مترمربع از پالك شماره 63 فرعی از 
15187 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد
41 - راى شــماره   139960302026011727   مورخ  1399/05/11  آقاي علی بخشی 
به شناسنامه شماره 1473 کدملی 1286989922 صادره اصفهان فرزند عباس نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 133,60 مترمربع از پالك 14984 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد
42 - راى شماره   139960302026011722   مورخ  1399/05/11  خانم فرشته سادات 
طباطبائی جالدرانی به شناسنامه شــماره 4964 کدملی 1287166350 صادره اصفهان 
فرزند سیداکبر نســبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 133,60 
مترمربع از پالك 14984 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
43 - راى شماره   139960302026016730   مورخ  1399/06/25  آقاي محمد مهدي 
روزگرد به شناسنامه شــماره 283 کدملی 1199181536 صادره شهرضا فرزند علی اکبر 
بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 301,55 مترمربع از پالك شماره 13900 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد
44 - راى شــماره   139960302026015584   مورخ  1399/06/19  آقاي عبدالرسول 
سالم به شناسنامه شماره 17888 کدملی 4722352259 صادره حوزه کنسولى کربال فرزند 
حسن نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 200 مترمربع پالك شماره 13900 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى ازمالکیت 

مالک رسمى مهدى سوفاف
45 - راى شماره   139960302026013271   مورخ  1399/05/26  آقاي جمشید ایزدي 
زمان آبادي به شناسنامه شماره 7 کدملی 1171019548 صادره لنجان فرزند رضا بصورت 
ششدانگ یکباب ساختمان تجارى مسکونى بمســاحت 78,17 مترمربع از پالك شماره 
13900 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادي مع الواسطه از مالکیت اکبر اصحاب هاشمى
46 - راى شماره   139960302026013506   مورخ  1399/05/29  خانم زینت مردان 
شمس آبادي به شناسنامه شماره 764 کدملی 1283959879 صادره اصفهان فرزند سید 
اسمعیل نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 135 مترمربع پالك شماره 13900 اصلی 
واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادي مع الواسطه ازمالکیت مالک رسمى محمدزارعى شمس ابادى
47 - راى شــماره   139960302026013433   مــورخ  1399/05/29  خانم معصومه 
پیرحسینی به شناسنامه شماره 41108 کدملی 1280836644 صادره اصفهان فرزند رضا 
نسبت به ششدانگ یک قطعه ملک کشاورزى (باکاربرى مسکونى) به مساحت 888,55 
مترمربع پالك شــماره 13929 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
48 - راى شــماره   139960302026013253   مــورخ  1399/05/26  خانم عصمت 
خنجري به شناسنامه شماره 94 کدملی 6609502625 صادره دولت اباد فرزند محمدرضا 
نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 342,40 مترمربع پالك شماره 269 فرعى از 
14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادي مع الواسطه ازمالکیت مالک رسمى خانم عصمت نجفى
بدیهى اســت در صــورت  مــدت مذکــور و عدم وصــول اعتــراض طبــق مقررات 
ســند مالکیت صادر خواهد شــد.تاریخ انتشــار نوبت اول:1399/08/15 تاریخ انتشــار 
نوبت دوم:1399/09/01-م الف :1038047-1399206032   شماره ثبت در دبیرخانه- 

فالح ،رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان/8/125
آگهى تحدید حدود صادره از سوى هیأت موضوع بند 2 

ماده 1 قانون الحاق موادى به قانون ساماندهى و حمایت از 
تولید و عرضه مسکن مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان تیران و کرون
شماره نامه: 139985602016002441 تاریخ ارسال نامه: 1399/08/12 پیرو 
آگهى ابالغ مفاد آراء مــورخ 1399/06/05 و 1399/07/09 و 1399/04/14 و 
1399/04/26 به موجب ماده 10 آیین نامه اجرایى قانون الحاق موادى به قانون 
ساماندهى و حمایت از تولید و عرضه مسکن تحدید حدود امالك واقع در شهر 
تیران و رضوانشــهر براى یک نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه کسى نسبت به 
آنها اعتراضى داشته باشد از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود ظرف مدت 
30 روز اعتراض خود را به صورت مکتوب به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 
تیران و کرون تســلیم و پس از تاریخ تسلیم اعتراض، ظرف یک ماه دادخواست 
خود را به دادگاه صالحه تقدیم و گواهى تقدیم دادخواســت را به این واحد ثبتى 
ارائه نماید بدیهى است در صورت عدم وصول اعتراض در موعد مقرر و یا تحویل 
گواهى عدم تقدیم دادخواست به اداره ثبت اسناد و امالك، عملیات ثبتى با رعایت 

مقررات تعقیب خواهد شد.
فروعات ذیل واقع در شهر تیران- 1 اصلى بخش 12 اصفهان:

1- پالك 8510 فرعى مجزى شده از 1 اصلى ششدانگ قسمتى از یک باب مغازه 
به مساحت 41/35 مترمربع به نام آقاى حسین مظاهرى تهرانى فرزند محمدعلى.

براى روز یکشنبه 1399/09/09
شهر رضوانشهر 2- اصلى

1- پالك 4552 فرعى از 2 اصلى ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 153/75 
مترمربع به نام خانم لیال یزدانى اسفیدواجانى فرزند قربان.

2- پالك 4541 فرعى از 2 اصلى ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 484/80 
مترمربع به نام آقاى حسن یزدانى اسفیدواجانى فرزند محمد.

3- پالك 4535 فرعى از 2 اصلى ششدانگ یک باب خانه به مساحت 497/50 
مترمربع به نام خانم کبرى دانش بهاء فرزند اسمعیل.

4- پالك 4543 فرعى از 2 اصلى ششدانگ یک باب خانه به مساحت 373/95 
مترمربع به نام آقاى جواد مطلبى اسفیدواجانى فرزند عبداله.

5- پالك 4542 فرعى از 2 اصلى ششدانگ یک باب خانه به مساحت 529/10 
مترمربع به نام خانم خدیجه امینى فرزند قربانعلى.

براى روز یکشنبه 1399/09/09
تاریخ انتشار: 1399/08/15 م الف: 1038017ســید محمدحسن مصطفوى- 

رئیس اداره ثبت اسناد شهرستان تیران و کرون/8/124

 فقدان مدارك
 125CDI برگ سبز یک دستگاه موتور سیکلت سیستم کویر تیپ
0125N3C263393 مدل 1395 بنزینى به شــماره موتــور

و شــماره تنه  N3C***125K9511869 به شــماره پالك 
632/43738 ایران متعلق به سید حسین زارعى به شماره ملى 
1286834422 فرزند سید حسن مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد.



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

جز او، هر بینایى از دیدن رنگ هاى پنهان و اجســام لطیف نابیناســت. 
و جز او، هر آشکارى در نهان نیست و جز او، هر نهانى آشکار نباشد. 
آن چیزهــا کــه آفریــده نــه بــراى آن اســت کــه بــر ســلطه و 
قــدرت خــود بیافزایــد و نــه بــه علــت بیــم از حــوادث روزگار 
و نه بــه دلیــل یــارى جســتن در دفــع همتایــى جنگجــو یا شــریکى 
توانگــر یــا ضــدى برتــرى جــوى، بلکــه موجــودات همــه و همــه 

موال على (ع)پروردگان او هستند و بندگانى بى مقدار. 
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