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روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی

نتایج تقریبا قطعی، از پیروزی قاطعانه لیست نیروهای انقالب  زینب ذاکر
اصفهان حکایت دارد. لیستی که در آن اسامی چند چهره شناخته 

شده و چند چهره ناشناس به چشم می خورد. مقتدایی، نماینده سابق اصفهان در مجلس است 

که برای اصفهانی ها شناخته شده است.  مهدی طغیانی )که گفته می شود نزدیک به قالیباف 

است( در نشست مجمع نیروهای انقالب خود را »متخصص اقتصاد اسالمی و توسعه« معرفی 

کرده و زهرا شیخی هم در بنرهای تبلیغاتی خود تاکید کرده بود »دکتر طب ایرانی« است.

حجت االسالم و المسلمین حسین میرزایی از دیگر اعضای این لیست بود که او هم در جلسه 

معارفه اش گفته بود: »مردم شهر اصفهان، من را در انتخابات شورای شهر دوم با شعاری مشهور 

می شناسند که عبارت است از: »درد را از هر طرف بخوانیم درد است«، اما امروز می گوییم دزد 

را از هر طرف بخوانیم دزد است و با توجه به این شعار و گفته، وظیفه نظارتی و مبارزه با فساد را 

پس از ورود به مجلس اجرایی می کنیم.«

و اما نفر بعدی که گفته می شد بیشــترین رای را  به دســت آورده و به عنوان نفر اول از حوزه 

انتخابی اصفهان به مجلس شورای اســالمی راه پیدا کرده ، »امیرحســین بانکی« است که 

تالیفاتی در حوزه ازدواج و جوانان دارد و پاتوق های کتاب او هم در ســطح شهر شناخته شده 

است. استاد دانشگاه اســت و حاال در صورت تایید نهایی شــورای نگهبان، نفر اول نمایندگان 

انتخابی اصفهان هم محسوب می شــود. جالب اســت که در مرحله تاییدصالحیت ها ابتدا 

ردصالحیت و بعد تایید صالحیت شد. در یکی از نشست های خبری پیش از انتخابات در این 

باره گفته بود: »رد صالحیت نشدم، بلکه عدم احراز صالحیتم در اصفهان رخ داد و پس از پیگیری 

در تهران، صالحیتم احراز شــد.« شــعارهایش رنگ و بوی جوانانه داشت و وعده داده بود در 

صورت راهیابی به بهارستان یکی از اهدافم تشکیل پارلمان شهری از جوانان تمامی اقشار است 

تا چشم بینای ما در نظارت بر مجلس باشند.

نماینده های امتحان پس داده ای همچون »حســن کامران« اما پس از ســه دهه حضور در 

مجلس راه به جایی نبردند. کامران دوره قبلی هم ناپلئونی وارد مجلس شد و این بار هم ترجیح 

داد شانس مجدد خود را امتحان کند که ناکام ماند. 

»حجت االسالم ســالک« ترجیح داد از گود انتخابات کنار بکشد و شرکت نکند. تصمیمی که 

»عابدی« و »فوالدگر« هم گرفتند تا »ناهید تاج الدین« و »حســن کامران« تنها نمایندگان 

اصفهان در مجلس دهم باشند که برای مجلس یازدهم هم خیز برداشتند. 

ماهیت مجلس بعدی برای اصفهان اما کامال متفاوت شــده است. اصفهان حاال پنج نماینده 

جدید )به استثنای مقتدایی( دارد که حداقل سه تای آنها در رده سنی جوان قرار می گیرند. تا 

لحظه نگارش این مطلب)عصر روز شنبه( زهرا سعیدی از راهیابی به بهارستان بازمانده است. 

سعیدی جوان دوره قبلی از مبارکه کاندیدا شد و رای آورد و این دوره ترجیح داد از حوزه انتخابیه 

اصفهان نامزد شود و با وجود آنکه تبلیغات فراوانی هم انجام  داد؛ اما طبق آخرین اخبار واصله 

تا ساعت 17 روز گذشته جایی در میان 5 نفر اول لیست نداشت.  

میزان مشارکت در اصفهان هم موضوع جالبی است که البته ضد و نقیض ها درباره آن زیاد بود 

30 درصد اعالم کرده بودند. ولی اخبار غیررسمی میزان مشــارکت در نصف جهان را کمتر از 

اخبار غیررسمی تا ساعات پایانی روز گذشته حکایت از پیروزی قاطع اصولگرایان اصفهان در انتخابات مجلس یازدهم داشت؛

نسل تازه، نفس تازه؟

       تنها در حوزه انتخابی     

  لنجان و  سمیرم، هیچ کدام

  از  نامزدها حداقل 20 درصد

 آرا را  کسب نکردند و رقابت به 

دور دوم کشیده شد 

زنان 
راه یافته به 
 مجلس در  

شهرستان های 
استان

     سمیه محمودی                         شهرضا
    پروین صالحی                              مبارکه

     الهام آزاد                         نایین و خورو بیابانک

 خبرگزاری ها  روز گذشته و قبل از تایید نهایی شورای نگهبان  از این 5 

نفر  به عنوان  نمایندگان اصفهان در مجلس یازدهم نام بردند. 

اصولگرا

اصولگرا

اصولگرا

اصولگرا

اصولگرا

لنجان

سمیرم

امیرحسین بانکی
کارشناسی ارشد الهیات - فلسفه 

اسالمی  و دکترای فلسفه غرب دارد؛ اما تالیفات 
او بیشتر در زمینه اخالق، ازدواج و خانواده است. 

عباس مقتدایی
نماینده مردم اصفهان در دوره نهم بوده 

که دوره قبلی به عنوان کاندیدای مستقل نامزد 
انتخابات شد و  از  راهیابی به بهارستان بازماند. 

مهدی طغیانی
اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه 

اصفهان معرفی شده و درباره اش می گویند 
که  از نزدیکان به قالیباف در اصفهان است.

زهرا شیخی
رییس سابق پژوهشکده سرطان  بوده و  

درحال حاضر عضو هیئت علمی این پژوهشکده، 
خود را متخصص طب ایرانی هم معرفی کرده است.  

حجت االسالم حسین میرزایی
در پروفایل صفحه اینستاگرامش خود را 

اینگونه معرفی کرده:شخصیت شناس ومحقق علوم 
انسانی،بنیان گذار موسسه مشاوره واستعدادیابی انشاء
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قطر 300 تن محموله پزشکی به چین ارسال کرد
قطر از ارسال ۳۰۰ تن محموله پزشــکی به چین برای مقابله با ویروس کرونا خبر داد.به گزارش 
قطر )قنا(، »اکبر الباکر« رییس اجرایی خطوط هوایی قطر اظهار داشــت که در راستای کمک به 
چین برای مبارزه با ویروس کرونــا، ۵ فروند هواپیما حامل ۳۰۰ تن کمک های پزشــکی فوری 
به این کشور ارسال شــده اســت.وی با بیان این مطلب افزود: خرسند هســتیم که جزو اولین 
 شــرکت های هواپیمایی در جهان بودیم که پروازهای فوری حامل کمک های پزشکی را به چین

 ارسال کردیم.

 دست نوشته »پوتین«
 چقدر قیمت گذاری شده است؟

خبرنگاران قیمت دست نوشته والدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه را اعالم کردند.دست نوشته 
پوتین ۳4۰ هزار روبل )۵۳۰۰ دالر( قیمت گذاری شــده است.جلسه حراج با عنوان »انیمیشن، 
ســینما، کتاب ها، بایگانی، گرافیک، اســناد نادر« در تاریخ 2۰ فوریه در هتل »ناسیونال« مسکو 
برگزار شد. ۵2۰ قطعه به حراج گذاشته شد که در میان آنها می توان یادداشت های دست نویس 
آندره تارکوفســکی ، قفل در خانه گوگول و کاله گروه لنینگراد را که توســط بنیانگذار آن ســرگئی 
شــنوروف امضا شــده ، ذکر کرد .با این حال ، مورد اصلی در این حراج تقدیر نامه ای با امضای 
والدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه بود که به والنتین زورین، نویسنده روس به خاطر نوشتن 

کتابی به نام »نکات گفته نشده درباره یک شخصیت مشهور« تقدیم شد.

سخنگوی دفتر سیاسی طالبان: 

نیروهای خارجی، افغانستان را ترک می کنند
»سهیل شاهین« سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر اعالم کرده است که براساس توافق نامه 
با آمریکا تمام نیروهای خارجی افغانســتان را ترک می کنند و این گروه نیز به هیچ کســی اجاز 
نمی دهد که از خاک افغانســتان علیه کشــور دیگری استفاده کند.سهیل شــاهین روز شنبه در 
توئیتی نوشــته اســت که با خروج تمام نیروهای خارجی از افغانســتان اشــغال پایان خواهد 
یافت و به کسی اجازه داده نخواهد شد که از خاک این کشــور علیه دیگران استفاده کند.این در 
حالی اســت که طالبان و آمریکا تایید کرده اند که توافق نامه صلح بین آنها در 29 فوریه برابر با 1۰ 
اسفند ماه امضا خواهد شد.برهمین اساس بخشــی از توافق نامه صلح دو طرف در باره کاهش 
 خشــونت پیش از امضای توافق نامه صلح بود که بایــد طالبان نیت خود را بــرای تامین صلح

 در افغانستان نشان دهد.

فرانسه به دنبال سهم خواهی از بحران ادلب 
رییس جمهوری فرانســه با تالش بــرای متهم جلوه دادن دمشــق در بحران ادلب، خواســتار 
رعایت آتش بس و حل و فصل موضوع در چارچوب مذاکرات اســتانبول شــد.امانوئل مکرون، 
رییس جمهوری فرانســه می گوید در همراهی با آنگال مرکل صدراعظم آلمــان، از طرفین درگیر 
در بحران سوریه خواسته اند به توافق آتش بس در اســتان ادلب احترام بگذارند.وی در این باره 
مدعی شــد: بر این باوریم که این وضعیت تنها از راه دعوت برای توقف فوری خصومت ها حل و 
فصل می شود.مکرون وضعیت ادلب را خطرناک ارزیابی کرد و گفت: تشدید خصومت ها اوضاع 
را غیرقابل کنتــرل خواهد کرد.وی همچنین بدون اشــاره به کارشــکنی های ترکیه در حمایت از 
تروریست های معترض به خاک ادلب، نیروهای طرفدار دمشق را عامل وضعیت موجود عنوان 
کرد.رییس جمهوری فرانسه همچنین خواســتار از سرگیری روند سیاســی در قالب مذاکرات 

استانبول با حضور 4 کشور فرانسه، آلمان، روسیه و ترکیه شد.

اصولگرایان به راحتی اصالح طلبان را جا گذاشتند و صاحب اکثریت صندلی های بهارستان شدند؛

پایان خط اصالح طلبی مجلس

یازدهمین دور از رقابت ها برای نشستن  علیرضا کریمیان
بر صندلی هــای بهارســتان در حالی به 

پایان رســید که طبق پیش بینی ها در تهران و اغلب نقاط کشــور این 

اصولگرایان بودند که بر سایر رقبا و ائتالف های مستقل و اصالح طلبان 

پیروز شدند، هر چند تا لحظه تدوین این گزارش آمار دقیق و عددی از 

آرای تهران منتشر نشده؛ اما شــرایط و فاصله به گونه ای است که برد 

قاطعی برای اصولگرایان رقم زده و به احتمال زیاد در مجلس آینده، 

نمایندگان تهران از اردوگاه اصولگرایی خواهند بود.

 در این دوره بر اســاس اعالم رســمی مقامات در وزارت کشــور قرار 

نیست آمار جزئی از مشارکت ها در هر شهر و استانی ارائه شود و آمار 

به صورت  کلی و تنها از مرجع وزارت کشور ارائه خواهد شد، هر چند بر 

اساس آمار غیر رسمی بیشترین مشارکت ها در استان های کهگیلویه 

و بویر احمد و سیستان و بلوچســتان بوده است. همچنین بر اساس 

نتایج شمارش آرای حوزه های انتخابیه بیجار استان کردستان، میانه 

استان آذربایجان شرقی و لنجان اســتان اصفهان، دهلران ، دره شهر، 

آبدانان و بدره اســتان ایالم کاندیداهای این حوزه ها موفق به کسب 

حد نصاب یک پنجم آرای صحیح نشدند و انتخابات در این حوزه ها به 

مرحله دوم کشیده شده است.

 اما واکنش ها به پیشــتازی اصولگرایان متفاوت بــود؛ در حالی که 

برخی از روزنامه های این جناح صبح دیروز پیش از شمارش قطعی، 

مدعی رای دادن بیــش از ۵۰ درصد مردم تهران به قالیباف شــدند، 

رســانه های اصالح طلب نگرانی های خود از تقابل دولت و مجلس را 

عنوان کردند. در واکنش به پیروزی جنــاح اصولگرا، اصالح طلبان از 

همین ابتدا مدعی هستند که این مجلس به دنبال کارشکنی و اعمال 

فشار بر دولت روحانی خواهد بود. 

در همیــن ارتباط صادق زیبا کالم، فعال سیاســی در روزنامه شــرق 

مدعی شده است بی تردید روزهای بسیار دشــواری در انتظار دولت 

اســت:»این دوره از بهارستان، شمشــیر را از رو برای روحانی خواهد 

بســت و لبه تیز تیغ مجلس از همان ابتدا بر گــردن دولت دوازدهم 

قــرار خواهد گرفــت. کمترین دلیل نماینــدگان جدیــد در برخورد با 

روحانی، ادامه سیاســت های سه ســال اخیر این جریان و مجموعه 

رسانه ها و نهادهای خارج از دولت، مبنی برانداختن بار همه مشکالت 

و ناکامی های کشــور بر ســر دولت اســت. مجلــس یازدهمی ها از 

همان ابتدای تشــکیل مجلس، آتش حمالت را بســیار سنگین تر از 

گذشــته بر ســر روحانی و وزرایش خواهند ریخــت. کمترین فایده 

این اســتراتژی، ایجاد یک وجهه مردمی برای خودشان و گسترش 

هرچه بیشــتر یک باور اســت«. در ادامه اظهارات اصــالح طلبان و 

چهره های شــاخص این گروه، مجید انصاری هم در ادعایی عجیب 

گفته اســت: مجلس دهم اصولگرا بود نه اصــالح طلب.عضو مجمع 

تشــخیص مصلحت نظام، افکار عمومــی را به ارزیابــی عملکرد 1۶ 

ســاله اصولگرایان در مجلس دعوت کرد و گفــت: اکثریت مجلس 

دهم نه تنها اصولگــرا بود بلکه مجالــس هفتم تا نهم نیز به شــکل 

قاطــع در اختیار این طیف سیاســی قرار داشــت. انصــاری عنوان 

کرد: به هرحــال مجلس یازدهم در حوزه اقتصادی، معیشــت مردم 

و رابطه بهتر بــا دنیا باید بیشــتر کار کند. امروز مشــکالت مردم جز 

ساماندهی اقتصاد، ســرمایه گذاری، اشــتغال، افزایش تولید و باز 

 کردن راه بازارهای جهانی برای صــادرات تولیدات داخل، راه دیگری

 ندارد. 

هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اســالمی در اطالعیه ای تاکید کرد: افرادی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت دارند می توانند 
ظرف مدت هفت روز از تاریخ اخذ رای شکایت مستند خود را به هیئت های نظارت استان ها و شهرستان های مراکز حوزه انتخابه و با دبیرخانه شورای نگهبان ارسال 
کنند. در این  اطالعیه آمده است: در اجرای تبصره 1 ماده 4۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی و ماده ۶9 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان 
رهبری چنانچه کسانی از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند، می توانند ظرف مدت هفت روز از تاریخ اخذ رای شکایت مستند خود را به هیئت های نظارت 
استان ها و شهرستان های مراکز حوزه انتخابیه و با دبیرخانه شورای نگهبان به نشــانی تهران، خیابان امام خمینی)ره(، روبه روی دانشکده افسری امام علی)ع(، 
خیابان فلسطین، دبیرخانه شورای نگهبان تسلیم کنند.در این اطالعیه آمده است: به اســتناد تبصره 2 ماده ۶۸ شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات 
شاکی یا شاکیان، شامل نام، نام خانوادگی، شماره ملی، نام پدر، شغل، نشانی منزل، شماره تلفن و اصل امضای شاکی را داشته باشد.این اطالعیه افزود: همچنین 

مستند به تبصره ۳ ماده ۶۸ در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک کسی را متهم کند و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد، قابل تعقیب و پیگیری است.

نقل قول روزمهلت هفت روزه شورای نگهبان برای شکایت از نحوه برگزاری انتخابات

وز عکس ر

اخذ رای در مناطق 
صعب العبور آذربایجان 

غربی
پس از بــارش هــای اخیر برف در اســتان 
آذربایجان غربی تعداد قابل توجهی از راه های 
روســتاهای استان بســته یا تردد در آنها به 
سختی صورت می گرفت که با تالش شبانه 
روزی ارگان های مختلف، بازگشــایی راه ها 
برای انتخابات روز 2 اســفند انجام شــد تا 
صندوق هــای رای به هر طریــق ممکن به 

تمامی روستاهای استان برسد. 

 عراق اعالم کرد فعالیت تجاری با ایران را
 ادامه می دهد

»سازمان گذرگاه های مرزی عراق« اعالم کرد که فعالیت های بازرگانی و واردات کاال از مرزهای این 
کشور با جمهوری اسالمی ایران همچنان ادامه دارد. این سازمان در بیانیه ای اعالم کرد که فعالیت 
بازرگانی بین دو کشور ادامه دارد به شــرطی که رانندگان و سرنشینان وسایل نقلیه درگیر در مبادله 
تجاری تحت معاینه پزشکی قرار گیرند و اقدامات پیشگیرانه الزم را انجام دهند. این بیانیه یادآور 
شده که پذیرش مسافر ایرانی و خارجی تا بررسی کامل اقدامات بهداشتی در مورد ویروس کرونا 
از مرزهای دو کشور به مدت سه روز ممنوع است.مســئوالن عراقی اعالم کرده اند که هماهنگی با 
سازمان بهداشت جهانی اقدامات بهداشتی پیشگیرانه را برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا در 

کشورشان دنبال می کنند.
ورود اتباع و مسافران عراقی به این کشور از مرزهای ایران نیز منوط به انجام آزمایش های پزشکی 
شــده اســت.عراق کمیته ای ویژه با ترکیب نمایندگان بلند پایه از وزارت خانه های بهداشت، امور 
خارجه، محیط زیست، حمل و نقل، کشور و دفاع برای انجام اقدامات پیشگیرانه و مقابله با کرونا 

تشکیل داده است.

 پیام توئیتری سخنگوی شورای نگهبان
 درباره صحت انتخابات 

سخنگوی شورای نگهبان گفت: نتیجه صحت انتخابات در حوزه های سراسر کشور پس از بررسی و 
جمع بندی گزارش هااعالم خواهد شد.عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان درباره اعالم 
نتایج انتخابات مجلس یازدهم در توییتر نوشت: هزاران نفر از اعضای شبکه نظارتی شورای نگهبان، 
مردم و ناظران عزیز در تامین ســالمت انتخابات و امانتداری آرای مردم مشــارکت کردند. از همه 
آنها تشکر می کنم. نتیجه صحت انتخابات در حوزه های سراسر کشور پس از بررسی و جمع بندی 

گزارش ها اعالم خواهد شد.

 جزییات شهادت 2 مرزبان
 طی درگیری با یک گروهک تروریستی

طی درگیری مسلحانه مرزبانان با یک گروهک تروریستی در منطقه جنوب شرق کشور، دو تن از 
مرزبانان هنگ مرزی جکیگور به شهادت رسیدند.مرزبانان هنگ مرزی جکیگور با تشدید اقدامات 
کنترلی درنوار مرزی، از حضور تعدادی تروریست مسلح که به قصد ضربه زدن به یگان های مرزی 

به سمت مرزها پیشروی کرده بودند، مطلع شدند.
این گزارش حاکی است، مرزبانان بالفاصله با آتش سنگین با اعضای این گروهک تروریستی به 
مقابله برخاستند که در این درگیری تعدادی از آنها با توجه به مقاومت شدید مرزبانان، با دادن تلفات 

به سمت خاک کشور مقابل متواری شدند.

ذوق زدگی »بولتون« از تصمیم FATF درباره ایران
جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا در توئیتی از قرار گرفتن نام ایران در فهرست سیاه 

گروه ویژه اقدام مالی )اف ای تی اف FATF( ابراز خرسندی کرد.
مشاور پیشین امنیت ملی دولت ترامپ در صفحه توئیترش نوشت: خبر خوشحال کننده از سوی 
FATF، اضافه شدن محدودیت های سخت برای تجارت و بانک هایی که با ایران همکاری می کنند. 
این به درستی اجازه می دهد تا از ایران به مانند کره شــمالی بررسی موشکافانه انجام شود. فشار 

حداکثری، زمانی کار می کند که به طور کامل اجرا شود.

کافه سیاست

سفیر جمهوری اسالمی ایران در بغداد:

مقامات ایران به 
دیدگاه های آیت ا...

سیستانی احترام می گذارند
سفیر جمهوری اســالمی ایران در بغداد گفت 
که آیت ا... سیستانی از احترام زیادی در ایران 
برخوردار است و مقامات ایران به دیدگاه های 
او احترام می گذارند.ایرج مسجدی در بغداد در 
گفت وگو با برنامه »کالوس« که شبکه الفرات 
آن را پخش کرد، به روابط میــان رهبر معظم 
انقالب اسالمی و آیت ا... سید علی سیستانی، 
مرجع عالی قدر شیعه پرداخت.وی تاکید کرد: 
آیت ا... سیســتانی از احترام زیادی در ایران 
برخوردار است و مقامات ایران به دیدگاه های 
او احترام می گذارند و در رابطه با مسئله عراق 
اختالف نظری با آیت ا... سیســتانی ندارند. 
نظرات ایشــان همواره مورد احتــرام مقامات 
ایران بوده و آیت ا...خامنه ای بر این مســئله 
تاکیــد دارد. اختالفات ســاده ای بین مراجع 
دین وجــود دارد؛ اما در رابطه با مســئله عراق 
هیچ اختالف نظــری نمی بینیم.مســجدی 
خاطرنشــان کرد: روابط آیت ا... سیستانی و 
آیت ا...خامنه ای برپایه احترام کامل اســت 
و دیدگاه آیت ا... سیســتانی در عــراق پیاده 
می شود.ســفیر کشــورمان در بغداد در ادامه 
گفت وگوی خود به اتفاقات بعد از ترور سردار 
سلیمانی پرداخت و گفت: بعد از وقوع حادثه 
ترور سردار ســلیمانی و ابومهدی المهندس و 
همرزمان شان فورا یکی از معاونانم در سفارت 
را مکلف کــردم تا این رخــداد را پیگیری کند، 
من چهل دقیقــه بعد از حادثه خبر به گوشــم 
رسید. معاونم به محل حادثه رسید و شهادت 
فرماندهان را تایید کرد و بعد از آن نیز در داخل 

ایران این خبر اعالم شد.

کنش به پیروزی جناح اصولگرا، اصالح طلبان  در وا
از همین ابتدا مدعی هستند که این مجلس به دنبال 

کارشکنی و اعمال فشار بر دولت روحانی خواهد بود

بین الملل

عکس: ایسنا

موضوع: باســتناد مصوبه شــماره 9۸/1471 مورخ 9۸/۰۵/12 شورای محترم 
اسالمی شهر نجف آباد در خصوص بهره برداری از پارکینگ های پارکهای سطح 

شهر نجف آباد )آبشار، کوهستان، الله(
مدت مزایده: یک سال شمسی از تاریخ عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری نجف آباد
محل اجاره: بهره برداری از پارکینگ های پارکهای ســطح شهر نجف آباد )آبشار، 

کوهستان، الله(
شرایط شرکت در مزایده: شرکت برای عموم آزاد می باشد که بایستی دارای کپی 
شناسنامه و یا کارت ملی معتبر باشند )رعایت منع مداخله کارکنان دولت الزامی 

است(.
سایر شرایط مزایده در اسناد مزایده ذکر گردیده است.

مهلت و محل دریافت اسناد مزایده و پیشنهاد قیمت: از افراد واجد شرایط دعوت 

می شود برای کســب اطالعات بیشتر و دریافت اســناد مزایده تا پایان 
وقت اداری روز پنجشنبه 9۸/12/22 به سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر 
شــهرداری نجف آباد مراجعه و پیشــنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری 
روز دوشنبه 9۸/12/2۶ به دبیرخانه محرمانه شهرداری نجف آباد تحویل نمایند.

اسناد مزایده: برای دریافت اسناد مزایده )قیمت پایه کارشناسی، میزان سپرده 
و...( مبلغ 2۰۰/۰۰۰ ریال طی فیش واریزی به حساب سیبای بانک ملی به شماره 
۰112۶4۳۳4۶۰۰۵ سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری نجف آباد 

اقدام نمایند.
هرگاه برنده یا برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها 

به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
تذکر1: هزینه های برگزاری مزایده به عهده برنده یا برندگان مزایده خواهد بود.

تذکر 2: کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

آگهی مزایده )نوبت دوم(

رضا رضایی- مدیر عامل سازمانم الف:781589

چاپ اول



یکشنبه 4 اسفند  1398 / 28 جمادی الثانی 1441/ 23 فوریه 2020/ شماره 2920

مرحله دوم اقدام ملی مسکن در اسفندماه انجام می شود
وزیر راه و شهرســازی گفــت: مرحله دوم طــرح اقدام ملی در اســفندماه انجام می شــود و هم 
اکنون پرونده های ۱۳۰ هزار متقاضی واجد شــرایط در حال تشکیل شــدن است که پس از انجام 
هماهنگی های الزم در این خصوص فراخوان داده می شود.محمد اسالمی با انتشار یک پست در 

صفحه اینستاگرام خود نوشت:بر اساس 
تفاهم نامه ای که با نظام مهندسی منعقد 
شد، تعرفه برای دهک های اول تا سوم 
باید رایگان باشــد و تعرفه های دیگر با 
توجه به شهر تعیین شــود.مرحله دوم 
طرح اقدام ملــی در اســفندماه انجام 
می شــود و هم اکنون پرونده های ۱۳۰ 
هزار متقاضــی واجد شــرایط در حال 
تشکیل شــدن اســت و پس از انجام 
هماهنگی هــای الزم در ایــن خصوص 

فراخوان داده می شود.طرح اقدام ملی مسکن متناسب با تقاضا، شکل گرفته و زمین های مناسب 
داخل شهرها را مشخص کرده ایم که مجموع این اقدامات بیانگر برخورداری طرح اقدام ملی از طرح 

و ایده است. امیدواریم طبق وعده داده شده طرح اقدام ملی ظرف دو سال انجام شود.

9 میلیارد دالر بدهی خارجی!
حجم بدهی های خارجی ایران در پایان آذر امسال به بیش از ۹ میلیارد دالر رسیده است.بر اساس 
تازه ترین آمار بانک مرکزی مجموع بدهی های خارجی ایران در پایان ۹ ماهه نخست سال جاری از 
۹ میلیارد دالر گذشته و به ۹ میلیارد و ۵۳ میلیون ریال رسیده است.این آمار که بر اساس سررسید 
اولیه بدهی ها استخراج شده، حاکی از آن است که بدهی های خارجی کوتاه مدت ایران یک میلیارد 
و ۵۰۵ میلیون دالر است.حجم بدهی های میان مدت و بلندمدت خارجی ایران نیز در این مدت به 
هفت میلیارد و ۵۴۸ میلیون دالر رسیده اســت.میزان بدهی های خارجی ایران بر حسب یورو نیز 
در همین مدت به هشت میلیارد و ۱۷۳ میلیون یورو رســیده که یک میلیارد و ۳۵۹ میلیون یورو 
آن مربوط به بدهی های کوتاه مدت و شــش میلیارد و ۸۱۴ میلیون یورو آن مربوط به بدهی های 

میان مدت و بلندمدت است.

 برنج ایرانی، صدرنشین افزایش قیمت
 در بین کاالهای اساسی

جدیدترین آمار منتشر شــده از ســوی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( نشان می دهد که 
قیمت برنج طارم اعال و داخلی هاشمی درجه یک در دی ماه امسال نسبت به دی سال گذشته به 
ترتیب ۴۷ و ۴۵.۵ درصد افزایش داشته است.همچنین این آمارها نشان می دهد که قیمت شکر 
سفید و شکر بسته ۹۰۰ گرمی در این ماه نسبت به دی ســال گذشته ۳۹.۳ و ۳۶.۱ درصد افزایش 
داشته است. به طوری که در دی ماه امسال هر کیلو شکر سفید حدود ۵۲۰۰ و هر بسته ۹۰۰ گرمی 
حدود ۵۶۰۰ تومان عرضه شده است.در این میان هر کیلو گوشت گوسفندی )مخلوط(طی ده ماه 
امسال حدودا به قیمت ۸۷ هزار تومان عرضه می شده که نسبت به قیمت ۶۸ هزار تومانی آن در ماه 
مشابه سال گذشته ۲۷.۷ درصد رشد داشته است.قیمت گوشت گوساله نیز در این ماه ۱۵.۸ درصد 
افزایش داشته و از حدود ۶۳ هزار و ۹۰۰ تومان در دی ماه سال گذشــته به ۷۴ هزار تومان رسیده 
است.همچنین طبق آمارهای منتشر شده از سوی وزارت صمت قیمت گوشت مرغ تازه در دی ماه 
امسال ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان بوده که نســبت به قیمت حدود ۱۳ هزار تومانی آن در ماه مشابه سال 

گذشته ۲.۷ درصد کاهش داشته است.

آیا روند مثبتی که در بورس و فرابورس با عرضه شرکت هایی از اصفهان شتاب گرفته بود با کرونا متوقف خواهد شد؟

مهار کرونا در بورس

مرضیه محب رسول بر اســاس آخرین آمار »کرونا« تا کنون 
بیش از ۱.۱ تریلیون دالر به اقتصاد جهانی 
ضربه زده است. بورس در ردیف اول قربانیان این بیماری در دنیا قرار 
دارد و حاال با باز شدن پای کرونا و تایید رسمی مرگ و میر بر اثر آن این 
نگرانی به وجود آمده است که آیا کرونا بر بازارهای سرمایه ای ایران هم 
تاثیر منفی خواهد گذاشت یا نه؟ این مسئله و تهدید از آن جهت جدی تر 
می شود که ایران از سوی FATF هم در لیست سیاه قرار گرفته و مسلما 

این موضوع نگرانی هایی را در بازار ایجاد خواهد کرد. 
طی ماه های گذشــته بارها بورس رکوردهای جالب و خوبی را از خود 
به جا گذاشت. شــاخص کل فرابورس ایران در هفته های اخیر بر مدار 
صعودی قرار داشت و با رشد ۷/ ۶ درصدی همراه بود. این رشد هفتگی 
موجب شد تا بازدهی فرابورس طی ماه گذشته به ۱/ ۱۷ درصد برسد و 
برای چهارمین ماه پیاپی شاهد بازدهی مثبت در فرابورس ایران باشیم. 
نکته جالب توجه این اســت که از ابتدای امســال تنها یک بار بازدهی 
ماهانه فرابورس منفی بوده است. عرضه سهام ذوب روی اصفهان هم 
دراین ماه در فرابورس رکورد مثبتــی ثبت کرد و با حضور نزدیک به یک 
میلیون و ۲۰۰ هزار کد معامالتی، رکورد مشارکت در یک عرضه اولیه را به 

نام خود ثبت کرد. در این روز هر متقاضی تنها ۵۰ سهم معادل ۷۰ هزار 
تومان توانســت بخرد این نماد در هنگام عرضه اولیه رشد ۹۸ درصدی 
ارزش بازار را تجربه کرد؛ اما سوال اینجاســت که با وجود خوش بینی 
و پایداری رشد در بازار ســهام  آیا کرونا بر بورس اثرگذار خواهد بود؟ به 
صورت مشخص اگر بنا بر این باشد که این ویروس به اپیدمی در کشور 
تبدیل شود طبیعتا با اثر بر ســالمت فعاالن اقتصادی به اقتصاد کشور 
نیز ضربه وارد می کند واین موضوع در شرایط تحریمی کنونی می تواند 

هزینه های بیشتری را به دنبال داشته باشد. 
در نتیجه شرکت های بورســی نیز جزئی از اقتصاد کشور بوده و از این 
موضوع می توانند ضربه بپذیرند؛ اما یک نکته که در قالب یک ســوال 
مطرح می شود این است که مگر بورس ما در شــرایط کنونی از حالت 
منطقی تبعیت کرده و رشدهای کنونی سهام از واقعیت های داخلی یک 
شرکت تبعیت می کند؟ مگر شرکت های ورشکســته بازار سهام مانند 
شــرکت های زیرمجموعه بازار پایه که در شرایط کنونی که فعالیت شان 
متوقف شــده، با دلیل منطقی رشــد کرده اند؟ به صــورت کلی کرونا 
همان طور که به اقتصاد چین به عنوان دومین غــول اقتصادی جهان 
ضربه وارد کرد می تواند به اقتصاد ایران هــم ضربه وارد کند؛ اما این که 

این موضوع در بورس تهران منعکس شود باید گفت علت رشدهای اخیر 
سهام، فوران نقدینگی به سمت بازار بوده اســت و واقعا دلیل دیگری 
جز این نمی توان برشــمرد. سهام بسیاری از شــرکت ها در بازار کشور 

ماه هاست که از خطوط قرمز عبور کرده اند. 
برخی دیگر امــا معتقدند تحریم ها و قرار گرفتن در لیســت ســیاه، 
نقدینگی داخل کشور را بیشتر به سمت بازار بورس هدایت خواهد کرد؛ 
در واقع نقدینگی که به سمت ســهام هجوم آورده می تواند این موارد را 
نیز نادیده بگیرد و به مســیر خود ادامه دهد. با این حال همچنان باید 
در انتظار ادامه روند گسترش بیماری کرونا در کشور و و شدت واکنش 
عمدتا روانی معامله گران به اتفاقات اخیر باشــیم.  کرونا صبح شــنبه 
معامالت بورس را با افت ۱۱ هزار واحدی مواجه ساخت این مسئله اما 
تنها تا ساعت های ابتدایی ادامه داشت و  در نهایت این افت شاخص 
جبران شد و به هفت هزار واحد رسید. اگر واکنش تندی از معامله گران 
مشاهده نشــود همچنان باید نقدینگی را عامل مهمی برای ادامه موج 
کنونی در نظر گرفت؛ اما در واقعیــت FATF و کرونا هر دو می توانند بر 
اقتصاد کشور اثرگذار باشــند؛ اما شــدت آن را باید طی ماه های آینده 

دنبال کرد.

 مدیر دفتر تجاری ســازی و اشتغال جهاددانشگاهی 
اصفهان گفت: هدف اصلی رویداد کارآفرینی دورهمی 
ناگفته های کسب و کار درحوزه صنایع دستی و فرش، 
آموزش و انتقال تجارب است که از طریق کارآفرینان 
موفق در حــوزه صنایع دســتی و فرش به شــرکت 
کنندگان در جلسه ارائه شــد. هومن سراج در حاشیه 
این همایش در دورهمی بــا کارآفرینان حوزه صنایع 
دستی و فرش اظهار کرد: با توجه به آغاز طرح توسعه 

ملی مشاغل خانگی در استان اصفهان، عالوه بر دعوت 
از شرکت های تعاونی و اتحادیه ها، از نفرات متقاضی 
شرکت در این طرح و همچنین تعدادی از پشتیبانان 
مرتبط با حوزه صنایع دستی و فرش برای شرکت در 
این کارگاه دعوت شــده بود.وی افزود: این رویداد از 
مجموعه رویدادهای کارآفرینی جهاددانشگاهی است 
که توسط سازمان تجاری ســازی فناوری و اشتغال 
دانش آموختگان جهاد دانشــگاهی شعبه اصفهان با 
همکاری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 
اصفهان برگزار شــد.همچنین در این دورهمی میالد 
کوچکیان، اســتاد دانشــگاه معتقد بود که دو عامل 
عملکرد محصول و ارتباطات یکپارچه بازاریابی، دو بال 

برندسازی هســتند.وی اظهار کرد: کارآفرینی در این 
شرایط نابسامان یک هنر است؛ اما برای موفق شدن 
باید ابتدا بازار را خوب بشناســید تا بدانید محصولی 
که تولید می شود، سلیقه مشتری است یا خیر؟این 
استاد دانشگاه با بیان اینکه محصول باید براساس نیاز 
مشتری تولید شود، افزود: کارآفرینان نیاز به عینکی 
دقیق دارند، تا محصول شان منطبق با نیاز بازار باشد. 
مطمئن باشید اگر محصول متمایز باشد، بازار هدفش 
را پیدا خواهد کرد.کوچکیان اضافه کرد: فرصت ها یک 
قدم بعد از ترس پیش می آید، باید در این راه بتوانید به 
خوبی تبلیغ کنید و کمپین های تبلیغاتی بهترین راهکار 

برای معرفی محصوالت است.

جهاددانشگاهی اصفهان برگزار کرد؛

رویداد ناگفته های کسب و کار درحوزه صنایع دستی و فرش

 به صورت کلی کرونا همان طور که به اقتصاد چین به عنوان 
دومین غول اقتصادی جهان ضربه وارد کرد می تواند به 

اقتصاد ایران هم ضربه وارد کند

کافه اقتصاد

نایب رییس اتحادیه مواد غذایی اســتان اصفهان از رشــد ۱۵ درصدی میزان تولید موادغذایی در واحد های صنعتی اســتان اصفهان خبرداد. فریبا مظاهریان 
اظهارداشت: از آنجایی که اســتان اصفهان به عنوان قطب صنعت کشور درقالب تولید مواد غذایی با کیفیت شــناخته می شود به همین منظور تمامی تسهیالت 
الزم به منظور توسعه واحد های تولید موادغذایی استان اصفهان ارائه شده تابتوانیم در ســال جاری شاهد رشد ۱۵ درصدی میزان تولید این واحد های صنعتی 
باشیم.وی افزود:در حال حاضر در ســطح شــهر اصفهان بیش از ۱۰۰ واحد تولید مواد غذایی وجود دارد.نایب رییس اتحادیه مواد غذایی استان اصفهان تاکید 
کرد:در تالش هستیم تا بتوانیم با ارائه تسهیالت بیشتر به تولید کنندگان مواد غذایی میزان تعداد واحد های تولیدی در این حوزه را در سال آینده افزایش دهیم.

مظاهریان ادامه داد:همچنین ۹ شرکت بزرگ تولید مواد غذایی در مناطق مختلف استان اصفهان مانند برخوار، دولت آباد، خورزوق و درچه وجود دارد که وجود 
این شرکت ها در رونق صنعت تولید مواد غذایی استان اصفهان نقش موثری داشته است.وی در خصوص نقش موثر تحریم ها در رونق صنعت تولید مواد غذایی 
استان اصفهان گفت: خوشبختانه درســال جاری توانســتیم با تبدیل کردن تحریم ها از تهدید به فرصت زمینه حضور فعال تر و رونق تولید در صنعت تولید مواد 

غذایی استان اصفهان را رقم بزنیم.

رونق صنعت تولید مواد غذایی استان اصفهان

آیین رونمایی از کیف پول 
الکترونیک شهروندی 

اصفهان
آیین رونمایی از کیف پول الکترونیک 
شهروندی اصفهان به نام »اصکیف« 
با حضــور شــهردار اصفهــان انجام 
شــد.نوروزی در آیین رونمایی از این 
خدمت شــهروندی گفت: »سامانه 
اصکیف براســاس تکنولــوژی های 
نوین طراحی شــده است و در اختیار 

شهروندان قرار می گیرد.«

وز عکس ر
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آگهی

مفاد آراء
12/22 آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی  مستقر در ثبت شرق اصفهان 
دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند 
رسمی و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال 
عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
تا شخص یا اشخاصی 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 دادخواســت به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح 
دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی 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 139560302027009764 مــورخ 1395/08/05  مرتضــي عابدي 
خوراسگاني فرزند علي بشماره شناسنامه 1 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291576614 
در ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 فرعي از 
اصلي 6163 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 47/60  مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
2- راي شــماره 139860302027006744 مورخ 1398/06/16 زهرا علیزاده ارداجي 
فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه 224 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283649675 در 
دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
9079 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 366/90  مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي علی علیزاده و صغری علیزاده.
3- راي شماره 139860302027006792 مورخ 1398/06/17 فاطمه قدرخواه فرزند 
حسینعلي بشماره شناســنامه 464 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286480035 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه و مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
5029 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 133/70 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
4- راي شماره 139860302027006793 مورخ 1398/06/17 مرتضي مسیبي خوزاني 
فرزند اسداله بشماره شناسنامه 623 صادره از اصفهان بشماره ملي 1285521722 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه و مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
5029 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 133/70 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
5- راي شماره 139860302027007403 مورخ 1398/07/06 حیدر علی شکری زاده 
فرزند عبدالحسین بشماره شناسنامه 34 صادره از اصفهان بشماره ملي 5129720458 
در ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 2 فرعي از 
اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 161 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
6- راي شماره 139860302027008344 مورخ 1398/07/24 رضا کریمی فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 1213 صادره از بوئین و میاندشت بشماره ملي 6219233085 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع 
در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 132 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي حیدرعلی زارعی هفدانی.
7- راي شــماره 139860302027008493 مورخ 1398/07/30 نور محمد اســفناني 
فرزند محمد بشماره شناسنامه محمد صادره از فریدونشهر بشماره ملي 1129572285 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 151/42 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي معصومه کشاورز هفدانی .
8- راي شــماره 139860302027009062 مورخ 1398/08/18 عباس کرمي فرزند 
اسماعیل بشماره شناســنامه 46111 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282386182 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 

18 ثبت اصفهان به مساحت 201/55 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
9- راي شــماره 139860302027009070 مورخ 1398/08/18 هادي حیدري فرزند 
براتعلی بشــماره شناســنامه 1061 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291620214 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 9514 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مســاحت 95 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي موید سالمی.
10- راي شــماره 139860302027009161 مــورخ 1398/08/19 اکبــر معلم زاده 
خوراســگانی فرزند محمدعلي بشــماره شناســنامه 36 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291256091 در ششــدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
5295 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 39/51  مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي عبدالکریم ربانی خوراسگانی و سکینه حسینی.
11- راي شماره 139860302027009162 مورخ 1398/08/19 بتول سهیلي اصفهاني 
فرزند حیدرعلي بشماره شناسنامه 2154 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286591074 
در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 152/20 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي محمد فروغی ابری فرزند میرزا عباس.
12- راي شماره 139860302027009163 مورخ 1398/08/19 مرتضي باصري فرزند 
علي مراد بشماره شناسنامه 906 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286466946 در چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 152/20 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي محمد فروغی ابری فرزند میرزا عباس.
13- راي شــماره 139860302027009171 مورخ 1398/08/20 حسن ربیعي فرزند 
محمدعلي بشماره شناســنامه 15 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291389091 در 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
338 فرعي از اصلي 7725 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 169/30 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي صغرا بیگم فرزند محمد علی.
 14- راي شــماره 139860302027009176 مــورخ 1398/08/20 طاهــره 
خراط زاده خوراسگاني فرزند حیدر بشــماره شناسنامه 17 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291372032 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 338 فرعي از اصلي 7725 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت  
169/30 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي صغرا بیگم فرزند 

محمد علی.
15- راي شــماره 139860302027009545 مورخ 1398/08/25 محمدعلي سلماني 
فرزند حیدرعلی بشماره شناسنامه 103 صادره از سمیرم سفلی بشماره ملي 5129566671 
در ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 277 فرعي از 
اصلي 15201 واقع در 5 ثبت اصفهان به مساحت 50/64  مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي کمال کمالی فرزند فرج اله.
16- راي شماره 139860302027009897 مورخ 1398/09/03  بهجت صالحي گورتي 
فرزند رحیم بشماره شناسنامه 936 صادره از اصفهان بشــماره ملي  1291456521 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 35 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 159/38 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي سید حسن بدیعی گورتی فرزند محمد .
17- راي شــماره 139860302027009904 مــورخ 1398/09/03 محمدرضا امینی 
خوراســگانی فرزند لطفعلي بشــماره شناســنامه 242 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291460330 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
6476 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 173/35 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي ایران امینی خوارسگانی فرزند علی.
18- راي شــماره 139860302027010168 مــورخ 1398/09/05 مهــدی حاجي 
عبداللهي خوراسگاني فرزند حسنعلي بشماره شناسنامه 15 صادره از اصفهان بشماره ملي 

1291413731 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
5219 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 170/54 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي محمود اعتباریان خوارسگانی فرزند حیدرعلی.
19- راي شــماره 139860302027011279 مــورخ 1398/09/23 عبدالمجیــد 
قیصري حسن آبادي فرزند محمد بشماره شناســنامه 5 صادره از حسن آباد بشماره ملي 
5649884102 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک  38 
فرعي از اصلي 10353 واقع در 5 ثبت اصفهان به مساحت 186/73  مترمربع. خریداري 

مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي محی الدین کاشفی.
20- راي شــماره 139860302027011649 مورخ 1398/09/30 اکرم مسائلی فرزند 
حسن بشــماره شناســنامه 60707 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1282436821 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 5776 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 87/32  مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي عبدالمحمود سلطانی خوراسگانی فرزند مرادعلی.
21- راي شــماره 139860302027012234 مورخ 1398/10/05 یوسف همتی فرزند 
ابراهیم بشماره شناسنامه 10 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199437328 در ششدانگ 
یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 277 فرعي از اصلي 15201 واقع 

در 5 ثبت اصفهان به مساحت 25 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
22- راي شماره 139860302027012235 مورخ 1398/10/05 سیدعباس شاه زیدي 
فرزند سیدعلی بشماره شناسنامه 34692 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282274333 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 237 فرعي از اصلي 
15201 واقع در 5 ثبت اصفهان به مســاحت 295/21  مترمربع. خریداري مع الواســطه 

بصورت عادي از مالک رسمي سید علی شاه زیدی.
23- راي شــماره 139860302027012236 مورخ 1398/10/05 غالمعلی جعفري 
کلیشادي فرزند اکبر بشماره شناسنامه 55 صادره از فالورجان بشماره ملي 1111591679 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 43079 فرعي از 
اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 214/66  مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
24- راي شماره 139860302027012237 مورخ 1398/10/05 کمال مختاری فرزند 
احمد بشماره شناسنامه 1469 صادره از اصفهان بشماره ملي 1293379883 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 11847 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 156/80  مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
25- راي شماره 139860302027012238 مورخ 1398/10/05 علیرضا کاظمي فرزند 
علی اصغر بشماره شناســنامه 193 صادره از الیگودرز بشــماره ملي 4171973546 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12710 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 201/25  مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
26- راي شــماره 139860302027012239 مورخ 1398/10/05 حجت اله سعیدي 
کلیشــادي فرزند عباس بشــماره شناســنامه 27 صــادره از فالورجان بشــماره ملي 
1111761345 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
5025 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 108/50  مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي قدرت اله مومنی .
27- راي شماره 139860302027012241 مورخ 1398/10/05 محسن قاسمي کچي 
فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه 55 صادره از کیچی بشــماره ملي 5659362494 در 
ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 371 فرعي از اصلي 
10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 27/12  مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي محی الدین کاشفی .
28- راي شــماره 139860302027012242 مورخ 1398/10/05 اکبر شــفیعی نیک 
فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 66 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291314865 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 162 فرعي از اصلي 
15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 136/77  مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي نظر علی شجاعی.
29- راي شــماره 139860302027012243 مورخ 1398/10/05 معصومه محمدي 
تمنانی فرزند صفرعلی بشماره شناسنامه 10 صادره از نائین بشماره ملي 1249667062 
در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 168/59  مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي رضا زارعی.
30- راي شــماره 139860302027012245 مورخ 1398/10/05 علي شیدائي فرزند 
صمد بشماره شناسنامه 3 صادره از کوهپایه بشماره ملي 5659549268 در دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مســاحت 168/59 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمي رضا زارعی.
31- راي شــماره 139860302027012247 مورخ 1398/10/05 وحید شیدائي فرزند 
علي بشماره شناسنامه 4784 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291978992 در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در 
بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 168/59  مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي رضا زارعی.
32- راي شماره 139860302027012259 مورخ 1398/10/07 عزیزاهلل قربانی فیل 
آبادی فرزند محمدباقر بشماره شناسنامه 43 صادره از فارسان بشماره ملي 4679560428 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 39 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مســاحت 123/27 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمي زهرا خانم برادران توتونچی احدی از ورثه محمد برادران.
33- راي شــماره 139860302027012266 مــورخ 1398/10/07 احمــد حیدري 
خوراسگاني فرزند حسین بشــماره شناســنامه 17346 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283875497 در ششــدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
6008 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 15/71 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي خانم زینب نجف زاده خوراسگانی.
34- راي شــماره 139860302027012498 مورخ 1398/10/10 مجید حاتمی فرزند 
علي اکبر بشماره شناســنامه 796 صادره از اردستان بشــماره ملي 1189205416 در 
ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 43996 فرعي از 
اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 143/77 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
35- راي شماره 139860302027012599 مورخ 1398/10/14 محترم کریمي سجزي 
فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه 33 صادره از کوهپایه بشماره ملي 5659503391 
در ششــدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 217 فرعي از 
اصلي 15190 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 20/95 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
36- راي شــماره 139860302027012603 مــورخ 1398/10/14 مرتضی قربانیان 
کردآبــادی  فرزند اکبر بشــماره شناســنامه 1000 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1283985608 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
5 فرعي از اصلــي 1502 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 241/14 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي عباس عنایتی .
37- راي شــماره 139860302027012604 مــورخ 1398/10/14 حســن بازبازی 
خوراســگانی فرزند اکبر بشــماره شناســنامه 9218 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1283794055 در ششــدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 24/02  مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي غالمعلی طغیانی .
38- راي شماره 139860302027012614 مورخ 1398/10/14 مصطفي حسیني فرزند 
عزیزاله بشماره شناسنامه 15 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287081754 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 13042 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 148/21  مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک 

رسمي سید مهدی صالحی فرزند علی اصغر.
39- راي شماره 139860302027012619 مورخ 1398/10/14 جمیله شریفي هاشم 
آبادي فرزند مسلم بشماره شناسنامه 6 صادره از کوهپایه بشماره ملي 5659692192 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 305 فرعي از اصلي 
15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 197/35  مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
40- راي شماره 139860302027012625 مورخ 1398/10/14 صدیقه طوقانی آغچه 
فرزند علي اصغر بشماره شناسنامه 5614 صادره از فریدن بشماره ملي 1159005451 در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 
واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 132 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي حیدرعلی زارعی هفدانی.
41- راي شــماره 139860302027012644 مــورخ 1398/10/14 حســین کریمي 
کردآبادي فرزنــد علیرضا بشــماره شناســنامه 21 صــادره از کردآباد بشــماره ملي 
1291224661 در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 537/31  مترمربع قسمتي از پالک 
شماره3 فرعي از 10246 اصلی به مساحت 39/38  متر مربع و 10245 اصلي به مساحت  

497/93  مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان . خریداري طي سند رسمي.
42- راي شــماره 139860302027012646 مورخ 1398/10/14 منصور فرمند فرزند 
حیدر بشماره شناسنامه 1354 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287687148 در ششدانگ 
یک قطعه چهاردیواری با بنای احداثی  احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 118 
فرعي از اصلي 11516 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 610 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
43- راي شــماره 139860302027012810 مورخ 1398/08/08 ســعید قاسم زاده 
فرزند مصطفي بشماره شناســنامه 1530 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286663091 
در ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 6066 فرعي از 
اصلي 15191 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 63/05  مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
44- راي شماره 139860302027012811 مورخ 1398/10/18 فضل اله فرجی فرزند 
حفیظ اله بشماره شناســنامه 11 صادره از فریدونشهر بشــماره ملي 1129682668 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 39 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 193/76  مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي عبدالرحیم کشاورز فرزند محمدرضا کشاورز.
45- راي شــماره 139860302027012813 مورخ 1398/10/18 رضا شفیعی فرزند 
حسنعلي بشماره شناســنامه 154 صادره از نجف آباد بشــماره ملي 1091930511 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12475 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 191/90  مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
46- راي شــماره 139860302027012819 مورخ 1398/10/18 عزت اعالئی فرزند 
علی بشماره شناسنامه 31813 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282246941 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12156 واقع در 5 ثبت اصفهان 
به مساحت 195/95 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي رسول 

ریاحی.
47- راي شماره 139860302027012824 مورخ 1398/10/18 زهرا بورونی کوپائی 
فرزند علی اصغر بشماره شناســنامه 9 صادره از کوهپایه بشماره ملي 5659563325 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 200/95  مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
48- راي شماره 139860302027012995 مورخ 1398/10/21 فاطمه عابد زاده زواره 
فرزند عبدالجواد بشماره شناسنامه 3450 صادره از اصفهان بشماره ملي 1292562986 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
1572 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 198 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
49- راي شــماره 139860302027012996 مورخ 1398/10/21 سید علي مهدوي 
فرزند سید محمد بشماره شناسنامه 1 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291575529 در 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
1572 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 198 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
50- راي شماره 139860302027013065 مورخ 1398/10/23 مصطفی احمدی پزوه 
فرزند احمد بشماره شناسنامه 11844 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283820331 در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 401/72  مترمربع قسمتي از پالک شماره1057 و 1058 
فرعي از 7897 اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان . خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي رمضان امینی فزوه.
51- راي شــماره 139860302027013068 مورخ 1398/10/23 اصغر رستمي فرزند 
رضا بشماره شناسنامه 9719 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283799065 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7614 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 38/20  مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
52- راي شــماره 139860302027013069 مــورخ 1398/10/23 مهدي رســتمي 
خوراسگاني فرزند محمدعلي بشــماره شناســنامه 170 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291353259 در ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 7614 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 38/20  مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
53- راي شــماره 139860302027013074 مــورخ 1398/10/23 ســید مجتبــی 
خلیلی فرزند سیدمصطفي بشــماره شناســنامه 67884 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1281777821 در ششدانگ یکباب خانه مخروبه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 200/94   مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
54- راي شماره 139860302027013084 مورخ 1398/10/23 عبدالرضا باقري طادي 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 3 صادره از فالورجان بشماره ملي 1111343748 در چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11935 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 96 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي حسین موم پی گیر فرزند قاسم .
55- راي شماره 139860302027013085 مورخ 1398/10/23 زهرا انصاري طادي 
فرزند اصغر بشماره شناســنامه 48 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287773346 در دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11935 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 96 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي حسین موم پی گیر فرزند قاسم .
56- راي شــماره 139860302027013207 مــورخ 1398/10/25 محمد مســائلی 
فرزند رحیم بشماره شناســنامه 46801 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282391267 
در ششــدانگ یکباب خانه مخروبه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 5 فرعي 
از اصلي 11549 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 235 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي اصغر خسروی .
57- راي شــماره 139860302027013243 مــورخ 1398/10/25 زهرا کیانی ابری 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 1365 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283642522 در 
ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12653 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 1959/91 مترمربع. خریداري مع الواســطه 

بصورت عادي از مالک رسمي  تاج الملوک بنکدار پور.
58- راي شماره 139860302027013246 مورخ 1398/10/25 اسمعیل برهانی فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 10 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199499528 در ششدانگ 
یکباب خانه مسکونی احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 3 فرعي از اصلي 15200 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 132/40  مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي صدیقه نوروزیان.
59- راي شــماره 139860302027013247 مورخ 1398/10/25 زهرا خلجي فرزند 

محمد علی بشماره شناسنامه 43636 صادره از اصفهان بشماره ملي 1280861959 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12135 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 130/35 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي علی ابراهیمی و طیبه امیری.
60- راي شــماره 139860302027013255 مورخ 1398/10/26 عباس شکل آبادي 
حبیب آبادي فرزند اســداهلل بشــماره شناســنامه 194 صادره از دولت آباد بشماره ملي 
6609727856 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 14 فرعي از اصلي 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 160 
مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رســمي حاج کریم و عبدالرحیم 

حسینعلی زاده.
61- راي شماره 139860302027013256 مورخ 1398/10/26 فاطمه مهوري حبیب 
آبادي فرزند عباس بشماره شناسنامه 93 صادره از دولت آباد بشماره ملي 6609765251 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
14 فرعي از اصلي 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 160 مترمربع. خریداري 

مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حاج کریم و عبدالرحیم حسینعلی زاده.
62- راي شــماره 139860302027013408 مورخ 1398/10/28 رضا نسیمی فرزند 
محمدعلي بشماره شناسنامه 43828 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282362348 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 4860 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 133/23 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
63- راي شماره 139860302027013429 مورخ 1398/10/28 نعمت اله رعیتان پزوه 
فرزند عبداله بشــماره شناسنامه 49 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291347704 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 158/50  مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي عبداله رعیتیان پزوه فرزند عباس .
64- راي شماره 139860302027013432 مورخ 1398/10/28 امیر حسین عابدینی 
پزوه فرزند بمانعلي بشماره شناسنامه 685 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291534751 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 186 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
65- راي شــماره 139860302027013433 مــورخ 1398/10/28 اکبر امینی رارانی 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 262 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1284035581 در 
ششدانگ یکباب ســاختمان تجاری اداری احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
1550 فرعي از اصلي 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 105 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
66- راي شماره 139860302027013450 مورخ 1398/10/28 مجید معصومی فرزند 
قاسم بشماره شناسنامه 343 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287908675 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 305 فرعي از اصلي 15190 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 197/20 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
67- راي شــماره 139860302027013492 مــورخ 1398/10/29 نــگار چنگانیان 
خوراسگاني فرزند محمد حسین بشــماره شناســنامه - صادره از اصفهان بشماره ملي 
1273768140 در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 3 فرعي از اصلي 6401 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 

224/56  مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
68- راي شــماره 139860302027013493 مــورخ 1398/10/29 مریم جوانمردي 
خوراســگاني فرزند علي محمد بشماره شناســنامه 955 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291467467 در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 3 فرعي از اصلي 6401 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 

224/56  مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
69- راي شماره 139860302027013496 مورخ 1398/10/29 مجید معصومی فرزند 
قاسم بشماره شناسنامه 343 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287908675 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 305 فرعي از اصلي 15190 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 197/31 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
70- راي شــماره 139860302027013499 مورخ 1398/10/29 محمد زماني پزوه 
فرزند محمود بشماره شناسنامه 2046 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283687852 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 6183 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مســاحت 153/185 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمي محمود زمانی پزوه فرزند حسین.
71- راي شماره 139860302027013519 مورخ 1398/10/29 محمد عابدي فرزند 
غالمعلي بشماره شناســنامه 33124 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282258702 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 25 فرعي از اصلي 
11497 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 407/44  مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
72- راي شــماره 139860302027013520 مــورخ 1398/10/29 اصغر قلمکاري 
فرزند عباس بشماره شناسنامه 1961 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286319013 در 
ششدانگ یکباب ساختمان ویالیی احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 فرعي 
از اصلي 11519 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 2122/98  مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
73- راي شــماره 139860302027013521 مــورخ 1398/10/29 محبوبــه هموله 
فرزند عیدي بشــماره شناسنامه 1859 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1283568012 
در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین 
 پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 100/97 مترمربع. خریداري

 طي سند رسمي.
74- راي شماره 139860302027013522 مورخ 1398/10/29 حسین کمالي فرزند 
عالي بشماره شناسنامه 4 صادره از آبادان بشماره ملي 3579909401 در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 100/97  مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
75- راي شــماره 139860302027013523 مورخ 1398/10/29 ســعید سلطانپور 
فرزند نصراله  بشماره شناسنامه 1275 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199069051 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12514 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 105/52 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
76- راي شــماره 139860302027013524 مــورخ 1398/10/29 حســن باقری 
طادی فرزند رجبعلي بشماره شناســنامه 1270573217 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1270573217 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
4860 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 98/10 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
77- راي شــماره 139860302027013844 مورخ 1398/11/05 حســن آقاشاهي 
اردســتاني فرزند تصراله بشــماره شناســنامه 172 صادره از شــهرری بشــماره ملي 
0491016697 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 186/81 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
78- راي اصالحی شــماره 139860302027014387 مــورخ 1398/11/12 مجتبی 
معتمدی فرزند علی اصغر بشــماره شناســنامه 1598 صــادره از تهران بشــماره ملي 
0055095666 در ششدانگ یکباب یکدرب باغ و دو باب اطاق احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 11516 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 734/50  مترمربع. 
خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رســمي علی باقری صحیح می باشــد 
 کــه در رای شــماره 139860302027003085 مورخ 1398/03/23 به اشــتباه ثبت 

شده بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/11/19
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/12/04

م الف: 762896 مهدی شبان رییس منطقه ثبت اسناد وامالک شرق اصفهان 



مفاد آراء
12/23 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی                                                                                 
برابر آراءصادره هیئت های اول ودوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه 14 اصفهان حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات 
متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به 
فاصله پانزده روز آگهی می شــود.در صورتیکه اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل، تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک 

ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.  
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول :

1- رای  شماره   3312  مورخ  1398/10/21 آقای / خانم پرویز جمالوند  فرزند  علی اکبر     
به شماره کالسه  1586   وبه شماره شناسنامه 28  و به شماره ملی    5759895389  صادره 
نسبت به شش دانگ یکباب خانه به مســاحت 124مترمربع پالک شماره 899  فرعی از   
99    اصلی واقع  در جوی آباد   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی شــهر شامل 
مع الواسطه از محمد تقی بدیحی  ثبت در صفحه 356 دفتر  213  ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
2- رای  شماره   3422   مورخ  1398/10/23 آقای / خانم حمید هارونی   فرزند  شنبه دین 
به شماره کالسه  1564  وبه شماره شناســنامه 2507  و به شماره ملی    5759288857  
صادره نسبت به شش دانگ یکباب خانه به مساحت 165.60مترمربع پالک شماره 624  
فرعی از   111  اصلی واقع  در  نخود جاری اندان بخــش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک 
خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 18 دفتر  550  ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  

مالحظه و محرز گردیده است.
 3- رای  شــماره   3472   مورخ  1398/10/25 آقــای / خانم فرشــته قربانیان فرزند  
نعمت اله به شــماره کالســه  1873  وبه شــماره شناســنامه 7827  و به شماره ملی    
1142303179  صادره نسبت به3 دانگ مشاع از  شش دانگ یکباب  مغازه دو طبقه  و راه 
پله متصرفی  به مســاحت 56.50 مترمربع پالک شماره 392  فرعی از   110  اصلی واقع  
در  کک و موش اندان  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی شهر شامل سند 1081  

ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
4- رای  شماره   3470  مورخ  1398/10/25 آقای / خانم مجید رحمتی فرزند  رمضان  به 
شماره کالسه  1872  وبه شماره شناسنامه 6315  و به شماره ملی    1142291189  صادره 
نسبت به3 دانگ مشاع از  شش دانگ یکباب  مغازه دو طبقه  و راه پله متصرفی  به مساحت 
56.50مترمربع پالک شماره 392  فرعی از   110  اصلی واقع  درکک و موش اندان بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ســند 10785  ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
5- رای  شــماره   3951   مــورخ  1398/04/02 آقای / خانم شــکر اهلل امیر یوســفی 
ورنوسفادرانی فرزند  محمد علی  به شماره کالسه  2149 وبه شماره شناسنامه 173  و به 
شماره ملی    1140936999  صادره نسبت به  شش دانگ یکباب  زمین دارای اعیانی  به 
مساحت 153.50مترمربع پالک شــماره 1  فرعی از   119  اصلی واقع  در  ورنوسفادران       
بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی شهر شامل سند 31797 مورخ 55/02/19 
دفتر 61 و ســند 31813 مورخ 55/02/26  ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس  

مالحظه و محرز گردیده است.
6- رای  شماره   3908    مورخ  1398/11/02 آقای / خانم سرور کبیریان ورنوسفادرانی    
فرزند  حسین  به شــماره کالسه  1115  وبه شــماره شناســنامه 293  و به شماره ملی    
1140964038  صادره خمینی شهر  نسبت به3 دانگ مشاع از  شش دانگ یکباب خانه و  
مغازه متصله  به مساحت 257.78مترمربع پالک شماره 57 و 52   فرعی از   118    اصلی 
واقع  در  ورنوسفاران  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل صفحه 215 
دفتر 141 و دفتر 205 صفحه 167  ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه 

و محرز گردیده است.
7- رای  شــماره   3906  مورخ  1398/11/02 آقای / خانم علی کبیریان ورنوسفادرانی    
فرزند  رجبعلی   به شماره کالســه  1114  وبه شماره شناســنامه 165  و به شماره ملی    
1140920839  صادره خمینی شهر  نسبت به3 دانگ مشاع از  شش دانگ یکباب خانه و  
مغازه متصله   به مساحت 257.78مترمربع پالک شماره 57 و 52   فرعی از   118  اصلی 
واقع  در ورنوســفاران بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی شــهر شامل صفحه  
201و 164 دفتر  205 و 563ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس مالحظه و محرز 

گردیده است.
8- رای  شماره   3534  مورخ  1398/10/26 آقای / خانم نصرت سعیدی  فرزند  حسن  به 
شماره کالسه  1449  وبه شماره شناسنامه 372  و به شماره ملی    1141065071  صادره 
نســبت به8 حبه از 72 حبه یکباب کارگاه به اســتثنای بهای ثمنیه و اعیانی  به مساحت 
1297مترمربع پالک شماره 95 و 96 و 97   فرعی از   157  اصلی واقع  در علی آباد  بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی شهر شــامل صفحه 4 دفتر 35 وحسن سعیدی  و 
صفحه 7 دفتر 35 عزیز اهلل جورکش و صفحه 548 دفتر 372 مروارید مختاری و دفتر 134 
صفحه 259 محمود سعیدی و صفحه 4 دفتر 35 محمد تقی سعیدی   ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
9- رای  شماره   3541  مورخ  1398/10/26 آقای / خانم حمیدرضا  سعیدی ورنوسفادرانی      
فرزند  حسن به شــماره کالسه  1454 وبه شــماره شناســنامه 1488  و به شماره ملی    
1141114471  صادره نســبت به16 حبه از 72 حبه یکباب کارگاه به اســتثنای بهای 
ثمنیه و اعیانی  به مساحت 1297مترمربع پالک شــماره 95 و 96 و 97   فرعی از   157 
اصلی واقع  در   علی آبــاد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی شــهر شــامل 
صفحه 4 دفتر 35 وحسن سعیدی  و صفحه 7 دفتر 35 عزیز اهلل جورکش و صفحه 548 
دفتر 372 مروارید مختــاری و دفتر 134 صفحه 259 محمود ســعیدی و صفحه 4 دفتر 
 35 محمد تقی ســعیدی   ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشــناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
10- رای  شماره   3539    مورخ  1398/10/26 آقای / خانم محسن  سعیدی ورنوسفادرانی  
فرزند  حسن  به شــماره کالسه  1452 وبه شــماره شناســنامه 1128  و به شماره ملی    
1141133581  صادره نســبت به16 حبه از 72 حبه یکباب کارگاه به اســتثنای بهای 
ثمنیه و اعیانی به مساحت 1297مترمربع پالک شــماره 95 و 96 و 97   فرعی از   157  
اصلی واقع  در علی آباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل صفحه 
4 دفتر 35 وحســن ســعیدی  و صفحه 7 دفتر 35 عزیز اهلل جورکش و صفحه 548 دفتر 
372 مروارید مختاری و دفتــر 134 صفحه 259 محمود ســعیدی و صفحه 4 دفتر 35 
 محمد تقی ســعیدی   ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشــناس  مالحظه و محرز

 گردیده است.
11- رای  شماره   3535  مورخ  1398/10/26 آقای / خانم حامد سعیدی ورنوسفادرانی      
فرزند  حســن   به شماره کالســه  1450 وبه شماره شناســنامه 5175  و به شماره ملی    
1142332403  صادره نســبت به16 حبه از 72 حبه یکباب کارگاه به اســتثنای بهای 
ثمنیه و اعیانی  به مساحت 1297مترمربع پالک شــماره 95 و 96 و 97   فرعی از   157  
اصلی واقع  در  علی آبــاد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شــامل 
صفحه 4 دفتر 35 وحسن سعیدی  و صفحه 7 دفتر 35 عزیز اهلل جورکش و صفحه 548 
دفتر 372 مروارید مختــاری و دفتر 134 صفحه 259 محمود ســعیدی و صفحه 4 دفتر 
 35 محمد تقی ســعیدی   ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشــناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
12- رای  شماره   3537    مورخ  1398/10/26 آقای / خانم هادی  سعیدی ورنوسفادرانی      
فرزند  حسن  به شماره کالســه  1541    وبه شماره شناســنامه 5175  و به شماره ملی    
1142279782  صادره نسبت به16 حبه از 72 حبه یکباب کارگاه به استثنای بهای ثمنیه 
و اعیانی به مساحت 1297مترمربع پالک شماره 95 و 96 و 97   فرعی از   157 اصلی واقع  
در  علی آباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی شــهر شامل صفحه 4 دفتر 35 
وحسن سعیدی  و صفحه 7 دفتر 35 عزیز اهلل جورکش و صفحه 548 دفتر 372 مروارید 
مختاری و دفتر 134 صفحه 259 محمود سعیدی و صفحه 4 دفتر 35 محمد تقی سعیدی   

ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
13- رای  شــماره   1430 مورخ  1398/09/27 آقای / خانــم خیریه موحدین اصفهان       
فرزند  به شماره کالسه  0338 وبه شــماره شناسنامه و به شماره ملی    10260136308  
صادره نسبت به  شش دانگ یکباب ساختمان به مساحت 173.70مترمربع پالک شماره 
3245   فرعی از   85    اصلی واقع  در  خوزان بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  
شهر شامل سند 59728 مورخ 98/08/09 دفتر 139 و سند 58274 مورخ 98/01/20 دفتر 

139 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
14- رای  شماره   3344    مورخ  1398/10/22 آقای / خانم بهناز شاهین ورنوسفادرانی        
فرزندعبداله  به شماره کالســه  2003   وبه شماره شناســنامه14188  و به شماره ملی    
1140140639  صادره نسبت به 3 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب زمین دارای اعیانی  
به مساحت 347.50مترمربع پالک شماره 9   فرعی از   156  اصلی واقع  در  خیر آباد  بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 18262 مورخ 47/05/08 دفتر 35 
مهناز اصفهانی  ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
15- رای  شماره   3342   مورخ  1398/10/22 آقای / خانم شهال شاهین ورنوسفادرانی        
فرزند عبداله به شــماره کالسه  2004    وبه شــماره شناســنامه  816 و به شماره ملی    
1141076764  صادره نسبت به 3 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب زمین دارای اعیانی  
به مساحت 347.50مترمربع پالک شماره 9   فرعی از   156    اصلی واقع  در خیر آباد  بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 18262 مورخ 47/05/08 دفتر 35 

ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
16- رای  شماره   3532    مورخ  1398/10/26 آقای / خانم  محمود سعیدی  فرزند  علی   
به شماره کالسه  1462  وبه شماره شناســنامه  372   و به شماره ملی    1140926081  
صادره نسبت به شش دانگ یکباب کارگاه  به مساحت 1236.58مترمربع پالک شماره 
97 و 98   فرعی از   158  اصلی واقع  در صــدر  آباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک 
خمینی  شهر شــامل ثبت در صفحه 298 دفتر 36 و ثبت در صفحه 7 دفتر 35 عزیز اهلل 
جورکش  و صفحه 49 دفتر 40حسن سعیدی   ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  

مالحظه و محرز گردیده است.
17- رای  شــماره   2738    مورخ  1398/10/16 آقای / خانم ســمیه گلی فروشــانی         
فرزند ولی اله  به شــماره کالســه  1821  وبه شــماره شناســنامه  16865 و به شماره 
ملی    1142383377  صادره نسبت به 1.5 دانگ مشــاع از شش  دانگ یکباب خانه   به 
مساحت 186.43مترمربع پالک شــماره 5426   فرعی از   72    اصلی واقع  در فروشان 
بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی شهر شــامل مع الواسطه از مالکیت محمد 
 پیمانی  ســند 3404 ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشــناس  مالحظــه و محرز

 گردیده است.
18- رای  شــماره   2736    مورخ  1398/10/16 آقای / خانم محمد پیمانی فرزند کمال   
به شماره کالسه  1820  وبه شماره شناسنامه  437 و به شــماره ملی    1141275783  
صادره نسبت به 4.5 دانگ مشاع از شش  دانگ یکباب خانه   به مساحت 186.43مترمربع 
پالک شماره 5426   فرعی از   72    اصلی واقع  در  فروشان بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل سند 3404 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه 

و محرز گردیده است.
19- رای  شــماره   4289   مــورخ  1398/11/07 آقــای / خانم  شــهریار ســوزنی          
فرزند  جعفر    به شــماره کالسه  2207    وبه شــماره شناســنامه  19   و به شماره ملی    
1142105237  صادره نسبت به شش  دانگ یکباب خانه  به مساحت 143مترمربع پالک 
شــماره 388   فرعی از   107   اصلی واقع  در بابا فضلگاه   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل ثبت در صفحه 427 دفتر 479 و مالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
20- رای  شماره   3944    مورخ  1398/11/03 آقای / خانم  حیدر علی صرامی فروشانی          
فرزند  حسین  به شماره کالســه  2015   وبه شماره شناســنامه  345   و به شماره ملی    
1141486172  صادره نسبت به شــش  دانگ یکباب مغازه  به مساحت 15.28مترمربع 
پالک شماره 6262   فرعی از   72    اصلی واقع  در فروشان   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل ثبت در صفحه 263 دفتر 10 سند 240592 مورخ 98/05/03 
دفتر 73 و ســند 22326 مــورخ 52/06/06 دفتر 38  ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
21- رای  شــماره   3429    مورخ  1398/10/23 آقای / خانــم  ایرج صیفوری ار پناهی          
فرزند  علی اکبر به شــماره کالسه  1787  وبه شماره شناســنامه  205   و به شماره ملی    
5558818743  صادره نسبت به شــش دانگ یکباب خانه  به مساحت 196.73مترمربع 
پالک شــماره 156  اصلی واقع  در خیر آباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  
شهر شامل مع الواسطه از شهر داری ســند 203304  مورخ 89/12/07 دفتر 72 و سند 
114078مورخ 82/10/28 دفتر 63 . سند 112351 مورخ 82/03/17 دفتر 62ومالحظه 

نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
22- رای  شــماره   1823    مورخ  1398/10/05 آقای / خانم  محمــود حیدری فرزند  
محمد علی به شــماره کالسه  0688  وبه شــماره شناســنامه  11789 و به شماره ملی    
1292270871  صادره نسبت به شــش  دانگ یکباب کاراژ  به مساحت  170  مترمربع 
پالک شــماره 1542   فرعی از   99    اصلی واقع  در جوی آباد  بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه از فاطمه نیل فروش زاده فخر زمان نقش سند 
13472 مورخ 47/11/17 دفتر 63 و سند 9629 مورخ 41/07/17 دفتر 63 و سند 10989 
مورخ 81/04/30 دفتر 63 و ســند 109890 مورخ 81/04/30 دفتر 63  ومالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
23- رای  شماره   3664    مورخ  1398/10/29 آقای / خانم  صدیقه ثنایی فرزند  غالمعلی    
به شماره کالسه  1976  وبه شماره شناســنامه  288   و به شماره ملی    1140958125  
صادره نسبت به شــش دانگ یکباب زمین دارای اعیانی   به مساحت 3591.70مترمربع 
پالک شــماره 35   فرعی از   100    اصلی واقع  در خوشــاب بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه از حیدر علی ملک زاده   ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
24- رای  شماره   3665    مورخ  1398/10/29 آقای / خانم  رحیم کشاورز ورنوسفادرانی          
فرزند  قنبر     به شــماره کالســه  1978    وبه شماره شناســنامه  516   و به شماره ملی    
1140913985  صادره نســبت به شــش  دانگ یکباب زمین دارای اعیانی به مساحت 
2862مترمربع پالک شــماره 154   فرعی از   100    اصلی واقع  در خوشاب بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه از حیدر علی ملک زاده   ومالحظه 

نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
25- رای  شماره   3667    مورخ  1398/10/29 آقای / خانم  صدیقه ثنایی  فرزند  غالمعلی      
به شماره کالسه  1968  وبه شماره شناســنامه  288   و به شماره ملی    1140958126  
صادره نسبت به شــش دانگ یکباب زمین دارای اعیانی   به مساحت 866.05مترمربع 
پالک شــماره 35   فرعی از   100    اصلی واقع  در خوشــاب بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از حیدر علی ملک زاده   ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
26- رای  شماره   3666    مورخ  1398/10/29 آقای / خانم  رحیم کشاورز ورنوسفادرانی          
فرزند  قنبر به شــماره کالســه  1978  وبه شــماره شناســنامه  516   و به شماره ملی    
1140913989  صادره نســبت به شــش دانگ یکباب زمین دارای اعیانی   به مساحت 
743.72مترمربع پالک شــماره 13   فرعی از   100    اصلی واقع  در خوشاب بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه از حیدر علی ملک زاده   ومالحظه 

نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
27- رای  شــماره   2596    مــورخ  1398/10/14 آقــای / خانــم  غالمعلی صلصال 
فرزند  حبیب اهلل  به شماره کالسه  0306 وبه شماره شناســنامه  429   و به شماره ملی    
1285428900  صادره نســبت به شــش دانگ یکباب کارخانه کاغذ و مقوا به مساحت 
7241.99مترمربع پالک شــماره 93 و 88    اصلی واقع  در قرطمان و شاه چراغ  بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شــامل مع الواسطه از مالک رسمی طی سند 
26333 محمد رضا کریمی و طی سند 31826 مورخ 52/12/24 دفتر 73 حسین مسیبی و 
طی سند 26346 مورخ 1150/11 دفتر 73 کریم کریمی و سند 18098 مورخ 46/07/27 
دفتر 86 حسین علی مسیبی   و کریم کریمی ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  

مالحظه و محرز گردیده است.
28- رای  شــماره   3999  مورخ  1398/11/05 آقــای / خانم  مجیــد رحیمی  فرزند  
مرتضی  به شماره کالسه  1594 وبه شماره شناسنامه  1130066487   و به شماره ملی    
1130066487  صادره نسبت به3 دانگ مشاع از  شــش دانگ یکباب خانه به استثنای 
بهای ثمنیه اعیانی   به مساحت 171.23مترمربع پالک شماره 110   فرعی از   110    اصلی 
واقع  در کک و موش اندان  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ثبت 
در صفحه 368 دفتر 700   ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
29- رای  شــماره   3998  مورخ  1398/11/05 آقــای / خانم  نیلوفــر کریمی فرزند  
عبدالرحمن  به شماره کالسه  1593    وبه شماره شناسنامه  1130374361   و به شماره 
ملی    1130374361  صادره نسبت به3 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه به استثنای 
بهای ثمنیه اعیانی   به مساحت 171.23مترمربع پالک شماره 110   فرعی از   110    اصلی 
واقع  در کک و موش اندان  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ثبت 
در صفحه 365 دفتر 700   ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
30- رای  شــماره   3606    مورخ  1398/10/28 آقای / خانم  زهرا ماندگاری فروشانی            
فرزند  محمد  به شماره کالســه  1938  وبه شماره شناســنامه  3733   و به شماره ملی    
1141346346  صادره خمینی شــهر نســبت به شــش دانگ یکباب خانه به مساحت 
167.60مترمربع پالک شــماره 9   فرعی از   156   اصلی واقــع  در خیر آباد بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل صفحه 597 دفتر 581 و مع الواسطه از مهدی 
حق ورد صفحه 589 دفتر 589   ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و 

محرز گردیده است.
31- رای  شــماره   4441    مــورخ  1398/11/07 آقــای / خانم  نعمت اله پریشــانی 
فروشــانی  فرزند  حیدر  به شــماره کالســه  1143  وبه شماره شناســنامه  153   و به 
شــماره ملی    1141629461  صادره خمینی شــهر  نســبت به شــش  دانگ یکباب 
خانه به مســاحت 195.29مترمربع پالک شــماره 1911   فرعی از   72    اصلی واقع  در 
فروشان  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شامل سند 48062 مورخ 
 83/09/24 دفتــر 46ومالحظه نقشــه ملک  وگــزارش کارشــناس  مالحظه و محرز

 گردیده است.
32- رای  شماره   4291    مورخ  1398/11/07 آقای / خانم  آزاده گچ کار ورنوسفادرانی            
فرزند  قدیر به شــماره کالســه  0295  وبه شــماره شناســنامه  971   و به شماره ملی    
1141212366  صادره نسبت به شــش دانگ یکباب خانه به مساحت 259.31مترمربع 
پالک شماره 1966   فرعی از   87    اصلی واقع  در ورنوسفادران   بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ســند 56444 مورخ 7/12/10 دفتر 59 و سند 116372 
مورخ 97/10/24 دفتر 46 و ســند 116875 مورخ 97/12/01 دفتر 46  ومالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
33- رای  شــماره   3725    مــورخ  1398/10/30 آقــای / خانم  غالمرضــا الله زار 
فرزند  ابراهیم به شــماره کالســه  2137   وبه شماره شناســنامه  628و به شماره ملی 
1141315238 صادره نســبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 242.75مترمربع 
پالک شــماره 2143 و 6243 و 171   فرعی از   72    اصلی واقع  در فروشان   بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ســند 6520 مورخ 91/09/16 دفتر 322 و 
مع الواسطه از غالمرضا پناهی ســند 12674 مورخ 38/04/19 دفتر 47 و سند 14259 
 مورخ 48/08/15 دفتر 63   ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز

 گردیده است.
34- رای  شــماره   3727    مورخ  1398/10/30 آقای / خانم  احسان صرامی فروشانی            
فرزند  رجبعلی  به شماره کالســه  0047   وبه شماره شناســنامه  490   و به شماره ملی    
1141354160  صادره نسبت به شــش دانگ یکباب خانه  به مساحت 259.65مترمربع 
پالک شــماره 6243 و 2143 و 171    فرعی از   72    اصلی واقع  در فروشان   بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ســند 6520 مورخ 91/09/16 دفتر 322 و 
مع الواسطه از مالکیت غالمرضا پناهی ســند 13674 مورخ 38/04/19دفتر 47 و سند 
14259 مورخ 48/08/15 دفتر 63   ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه 

و محرز گردیده است.
35- رای  شــماره   4326    مــورخ  1398/11/07 آقای / خانم  شــهرام حاج حیدری 
ورنوسفادرانی فرزند  حسین به شماره کالسه  1260    وبه شماره شناسنامه  1130103412   
و به شماره ملی    1130103412  صادره نســبت به شش  دانگ یکباب خانه به مساحت 
200 مترمربع پالک شــماره 513 و 514   فرعی از   158  اصلی واقع  در صدر آباد  بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شامل مع الواســطه از مالکیت شهر داری 
خمینی شهر ثبت در صفحه 277 دفتر 151 وصفحه 266 دفتر 151  ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
36- رای  شــماره   4598    مورخ  1398/11/12 آقای / خانم  ابوالقاســم مالکی فرزند  
عباسعلی  به شــماره کالســه  1776   وبه شــماره شناســنامه  222   و به شماره ملی    
1141440075  صادره نسبت به 3 دانگ مشاع از  شــش دانگ یکباب خانه به مساحت 
219.72مترمربع پالک شــماره 209   فرعی از   122    اصلی واقع  در بزمکه و وراه کوه   
بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شــامل ثبت در صفحه 5 دفتر 245   

ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
37- رای  شــماره   4596    مــورخ  1398/11/12 آقای / خانم  ندامجیری فروشــانی             
فرزند  محمد علی  به شماره کالسه  1775    وبه شماره شناسنامه  1958   و به شماره ملی    
1141328585  صادره نسبت به 3 دانگ مشاع از  شــش دانگ یکباب خانه به مساحت 
219.72مترمربع پالک شــماره 209   فرعی از   122    اصلی واقع  در بزمکه و وراه کوه   
بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شــامل ثبت در صفحه 8 دفتر 245   

ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
38- رای  شماره   2922    مورخ  1398/10/18 آقای / خانم  حمید بیگی ورنوسفادرانی             
فرزند  حسین  به شماره کالسه  1162  وبه شماره شناســنامه  43008   و به شماره ملی    
1750421100  صادره نسبت به 3 دانگ مشــاع از  شش  دانگ یکباب خانه به مساحت 
223.44مترمربع پالک شماره 3554   فرعی از   87    اصلی واقع  در ورنوسفادران    بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 105585 مورخ 95/06/13 دفتر 46   

ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
39- رای  شــماره   2924    مورخ  1398/10/18 آقای / خانم  طیبه مانی  ورنوسفادرانی             
فرزند  عزیز اله به شماره کالسه  1418  وبه شــماره شناسنامه  21470   و به شماره ملی    
1140214251  صادره خمینی شهر  نسبت به 3 دانگ مشاع از  شش  دانگ یکباب خانه به 
مساحت 223.44مترمربع پالک شماره 3554   فرعی از   87    اصلی واقع  در ورنوسفادران    
بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه از حمید بیگی سند 
105585 مورخ 95/06/13 دفتر 46   ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه 

و محرز گردیده است.
40- رای  شــماره   4548   مورخ  1398/11/12 آقای / خانم  رامین گیوی فرزند رسول  
به شــماره کالســه  2206   وبه شــماره شناســنامه  1270210114   و به شماره ملی    
1270210114  صادره نسبت به شش  دانگ یکباب کارگاه  به مساحت 2031.63مترمربع 
پالک شــماره 45   فرعی از   91    اصلــی واقع  در تیرانچی بخــش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شهر شــامل دفتر 277 صفحه 590   ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
41- رای  شماره   3100    مورخ  1398/10/18 آقای / خانم  سعید سرمست فرزند  حسن 
به شماره کالسه  1638  وبه شماره شناسنامه  17663   و به شماره ملی    1140176171  
صادره نسبت به شــش دانگ یکباب ساختمان تجاری مســکونی  به مساحت 103.22 
مترمربع پالک شماره 88   فرعی از   118  اصلی واقع  در ورنوسفادران   بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 148479 مورخ 96/03/01 دفتر 72   ومالحظه 

نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/11/19 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/12/4
م الف:761723 نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر

مفاد آراء
24 /12 آگهي مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 

رسمي مستقر در ثبت دهاقان
مفاد آراء هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان که در اجراي ماده 
1 قانون و ماده 8 آیین نامه صادر گردیده اســت و در اجراي ماده 3 قانون در دو نوبت به 
فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار و محلي آگهي مي شود تا شخص یا اشخاصي 
که به آراء مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از تاریخ انتشار آگهي و در روستاها از تاریخ 
الصاق آگهي در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید 
اخذ نماید و معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت 
به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومي محل نماید و گواهي تقدیم دادخواست را به ثبت 
محل ارائه نمایند. بدیهي است در اینصورت اقدامات ثبت منوط به ارائه حکم قطعي دادگاه 
خواهد بود در صورتي که اعتراض در مهلت قانوني واصل نشود یا معترض گواهي تقدیم 
دادخواست به دادگاه محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود. 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- راي شماره 139860302019000326-1398/17/15-  آقای علیرضا کریمی پور 
فرزند محمد علی تمامت نه حبه مشاع باستثناء بهاء ثمنیه اعیانی چهار و نیم حبه از 72 حبه 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 13279/62 متر مربع پالک شماره 1208 
فرعی از 127 اصلی واقع در اراضی خلف دزجا دهاقان انتقال عادی به رســمی از طرف 

غالمعلی و نادعلی عطاآبادی )مالک رسمی اولیه( 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/11/19
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/12/04

م الف:759677 زهرا یعقوبي رئیس اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان
مفاد آراء 

12/25 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 

برابر رای شماره 139860302012000075 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن 
 تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی دولت جمهوری اســالمی ایــران به نمایندگی
 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان در یک باب ساختمان اداری به مساحت 
3044/29 متر مربع پالک ثبتــی 1131 فرعی از 149 اصلی مفــروز از پالک 3 فرعی 
از 149 اصلی در بویین میاندشت خریداری از مالک رســمی آقای محمد نصیر دادخواه 
 محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
 به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،
 دادخواســت خود را بــه مراجع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهی اســت در صورت 
 انقضای مــدت مذکور و عــدم وصول اعتــراض طبق مقــررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد.
تاریخ چاپ نوبت اول: 1398/12/4

تاریخ چاپ نوبت دوم: 1398/12/19
م الف: 779126 موسي الرضا امامي رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فریدن

مزایده
12/26 شــماره: 983516 اجرا - تاریخ:1398/11/28 ، اجرای احکام مدنی دادگستری 
 شهرستان خمینی شهر در پرونده کالســه 983516 له آقای جهانگیر سلیمانی با وکالت
 آقــای حمیدرضــا کریمــی علیه آقــای آرش دریهکــی به خواســته مطالبــه مبلغ 
3/018/518/000 ریــال در حــق محکــوم لــه و مبلــغ 241/137/000 ریال حق 
االجــرای دولتی )جمعــا 3/259/655/000 ریــال(  در نظر دارد2/085 دانگ مشــاع 
از ششــدانگ پالک ثبتی 78/16 )در قبال محکــوم به و حق االجــرا( واقع در خمینی 
 شــهر کوشــک خیابان جنت 25 را از طریــق مزایده بــه فروش رســاند.ملک مذکور 
 بصورت یک قطعه بــاغ میوه مثمر ، محصور به مســاحت 2820 متر مربــع که درارای

  اشجار از نوع مخلوط در سنین مختلف عمدتا 5-3 ســال و دارای حق آبه از چاه عمومی 
می باشد.باغ مذکور دارای یک باب ساختمان ویالیی دوطبقه، سرویس بهداشتی ، جکوزی 
، استخر روباز ، دو آالچیق ، پارکینگ ، ســاختمان نگهبانی ، محوطه سازی به مساحت 
 600مترمربع با موزاییک و جدول بندی می باشد، که کارشناس رسمی دادگستری ارزش 
ششــدانگ باغ را 9/380/000/000 ریال و 2/085 دانگ آن را 3/259/655/000 ریال 
ارزیابی نموده ، لذا جلســه مزایده در تاریخ چهارشــنبه 1398/12/14 ســاعت 9 صبح 
 در محل اجرای احکام مدنی دادگســتری شهرســتان خمینی شــهر برگزار می گردد. 
و طالبین می توانند 5 روز قبل از روز مزایده به نشــانی فوق مراجعــه و مورد مزایده را از 
نزدیک بازدید نماید. خریدار کســی است که باالترین قیمت راپیشــنهاد نماید، خریدار 
 می بایستی ده درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ 
مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه پس از کسر 
هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. شــایان ذکر است اجرای احکام مدنی 
تکلیفی در تحویل مال به خریدار ندارد. تذکر: متقاضیان شرکت در مزایده می بایست 10 
درصد بهای مال را طی فیش چهار نسخه ایی به حساب سپرده دادگستری خمینی شهر 
به شماره 2171290271003 نزد بانک ملی واریز و با در دست داشتن اصل فیش و اصل 
 کارت ملی نیم ساعت قبل از شــروع مزایده به اجرای احکام مدنی مراجعه و درخواست 
شــرکت در مزایده را تکمیل و به همــراه کپی کارت ملی و اصل فیش ســپرده تحویل 
 اجرا نمایید. م الــف: 778220  دفتراجرای احکام مدنی دادگســتری شهرســتان 

خمینی شهر
فقدان سند مالکیت

12/27 شــماره نامه: 139885602006010728 ، تاریخ: 1398/11/28 ، آقای محمد 
مهدی فاتحی فرزند رحمن به اســتناد یک برگ استشــهادیه محلی که هویت و امضا 
شهود رسمًا گواهی شده مدعی است که سند مالکیت ششدانگ زمین پالک شماره 867 
فرعی از 114 اصلی واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر امالک 262 
صفحه 29 به نام رحمن فاتحی ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند انتقال 
115198 مورخ 97/7/25 دفترخانه 46 خمینی شهر به نام نامبرده انتقال قطعی گردیده 
است و اظهار داشته اند که سند مالکیتشــان در  اثر جا به جایی مفقود شده است و معامله 
 دیگری نیز انجام نگردیده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده 
طبق تبصره یک اصالحی مــاده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که 
هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شــده( نسبت به آن یا وجود 
سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مســترد گردد.اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به 
متقاضی تسلیم خواهد شــد. م الف: 778244  نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالک خمینی شهر
حصر وراثت

 12/28  خانــم زلیخــا اصالنی دارای شناســنامه شــماره 4  به شــرح دادخواســت 
به کالسه  559/98  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
 داده که شــادروان ملک محمد رحیمی  به شناســنامه 58 در تاریخ 1398/6/5 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه فرزند ذکور 
به نام های 1- ناصر رحیمــی، ش.ش 28 متولد 1338/1/26، 2- فرزاد رحیمی، ش.ش 
64 متولد 1349/4/17 ، 3- بیژن رحیمــی، ش.ش 172 متولد 1336/7/1 و یک فرزند 
 اناث به نام شــهال رحیمی، ش.ش 73 متولد 1340/1/11 و غیر از نامبردگان فوق وارث
 دیگری ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبــور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ 
 نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
 م الــف: 778255 شــعبه اول حقوقــی شــورای حــل اختــالف شهرســتان 

فریدونشهر
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انتقام صنعت نفت از فدراسیون فوتبال با پورموسوی؟
گویا زمینه برای انتقال ســرمربی تیم ملی جوانان به صنعت نفت مهیا شده تا این باشگاه به نوعی 
از فدراسیون فوتبال انتقام بگیرد!سیروس پورموسوی، سرمربی تیم ملی جوانان ایران به صورت 
مجازی استعفا داد تا شایعات زیادی درباره حضور این مربی در صنعت نفت شنیده شود. پورموسوی 
به دلیل بی توجهی فدراسیون فوتبال به ویژه مدیر تیم های ملی نسبت به تیم جوانان و همینطور 
کادرش تصمیم به استعفا گرفت. گویا زمینه برای انتقال این مربی به صنعت نفت مهیا شده تا این 
باشگاه به نوعی از فدراسیون فوتبال انتقام بگیرد! فدراسیون با وجود قرارداد اسکوچیچ با صنعت 
نفت او را به عنوان مربی جدید تیم ملی انتخاب کرد. آبادانی ها حتی دست به دامن فیفا شده و از 

این مربی شکایت کرده اند.

»استوکس« به پرسپولیس برنمی گردد؟
مهاجم خبرساز ایرلندی پرسپولیس با شــایعات زیادی اکنون همراه شده که جدی ترین آن عدم 
بازگشت به ایران است.اســتوکس که بعد از بازی با الشــارجه به ایران بازنگشته و تصاویر مربوط 
به تفریح غیرمتعارف او خبرساز شده، اکنون شــایعه جدی دیگری را دنبال می کند که خبر از عدم 
بازگشت او به تهران و همراهی دوباره با پرسپولیس را می دهد.با شیوع ویروس کرونا در ایران و البته 
رفتار غیرحرفه ای این بازیکن طی مدت اخیر که در زمان حضورش در تراکتور نیز با بی انضباطی و 
خلف وعده هایی همراه شده بود، اکنون این شایعه بزرگ شکل گرفته که احتماال آنتونی استوکس 
به تهران بازنخواهد گشت.استوکس که قرار بود صبح روز جمعه به تهران بازگردد و در تمرین تیمش 
حاضر شود با بی انضباطی و بدقولی باعث عصبانیت یحیی گل محمدی و اعتراض او نیز شده و تا به 
االن هم بازنگشته و این در حالی است که پرسپولیس باید در دیداری حساس به مصاف سپاهان 

برود و مطمئنا استوکس در آن غایب خواهد بود.

به بزرگی خودت پاسپورت ضعیف ایرانی را ببخش!
سوشا مکانی که بعد از چند سال حضور ناموفق در تیم های درجه چندم اروپایی به ایران برگشت و 
نیم فصل برای نفت مسجد ســلیمان بازی کرد، حاال بار دیگر راهی لیگ نروژ شده است. سوشا در 
تازه ترین مصاحبه اش ادعایی عجیب در مورد قیمت واقعــی اش مطرح کرده و گفته: »اگر قیمتم 
10 میلیون یورو باشد، به خاطر پاســپورت ایرانی یک دهم آن را هم به من نمی دهند. اگر پاسپورت 
اروپایی داشتم، قیمتم به چند میلیون یورو می رسید. پاسپورت ایرانی کمک مان که نمی کند هیچ، 
مانع پیشرفت مان هم می شود.« این ادعای مکانی در حالی اســت که اگر بازیکن کیفیت داشته 
باشد، کسی به پاســپورت او نگاه نمی کند. بهترین مثال هم همین علیرضا جهانبخش است که با 

پاسپورت ایرانی در ازای یک انتقال هجده میلیون پوندی راهی برایتون شد.

قرارداد »دیاباته« و ابهاماتی که دارد
در حالی که شیخ دیاباته با یک هفته تاخیر به ایران برگشت و چند بازی استقالل را هم از دست داد، 
اما برخی از مدیران باشــگاه طوری وانمود می کنند که انگار یک دیاباته جدید خریده اند و عملکرد 
خوبی در فصل نقل وانتقاالت داشته اند.از سوی دیگر، مدیران  اســتقالل  بار ها گفته بودند قرارداد 
دیاباته آخر فصل باید تمدید شود؛ اما ناگهان اسماعیل خلیل زاده سرپرست باشگاه گفت: قرارداد 
شیخ دیاباته دو ساله است و در پایان فصل نیاز به تمدید ندارد.دیاباته که هنوز مصدومیتش خوب 
نشــده، احتماال به بازی مقابل ذوب آهن اصفهان هم نمی رسد. قرارداد او طبق شنیده ها ۵۷0 هزار 
دالر است، ولی به هرحال آخر فصل باید تمدید شــود. همچنین فرهاد مجیدی از عملکرد دیاباته 
راضی است و طبعا او را برای فصل آینده هم می خواهد؛ اما معلوم نیست چرا خلیل زاده گفته او نیاز 

به تمدید ندارد.

سپاهان- پرسپولیس؛

 ال کالسیکوی شش امتیازی در نقش جهان

هفتاد و سومین ال کالسیکوی فوتبال ایران   سمیه مصور
در حالــی عصر امروز در ورزشــگاه نقش 
جهان برگزار می شود که این دیدار را می توان فینال زود هنگام این دوره 
از رقابت ها نامید، دیــداری که نتیجــه آن می تواند تاثیــر زیادی در  
سرنوشت قهرمان فصل جاری مسابقات لیگ داشته باشد. تیم های 
سپاهان اصفهان و پرسپولیس تهران در شــرایطی در چارچوب هفته 
بیستم رقابت های لیگ برتر مقابل یکدیگر قرار می گیرند که هر دو تیم 
پس از برگزاری دو دیدار در قالب لیگ قهرمانان آسیا، مهیای این بازی 

می شوند.
طالیی پوشــان نصف جهان در حالــی آماده میزبانی از پرســپولیس 
می شــوند که از 19 بازی گذشــته 9 برد و 9 تســاوی و یک شکست به 
دســت آورده و با 36 امتیاز در رده ســوم جدول جای دارند.در آن سو، 
پرسپولیس با 13 برد، 2 تســاوی و 4 شکســت 41امتیازی بوده و با 
4 امتیاز اختالف نســبت بــه نزدیک ترین تعقیب کننــده اش در صدر 
جدول جای دارد.تقابل سپاهان و پرســپولیس همیشه از حساسیت 
های خاصی برخوردار بوده ولی دیدار پیــش روی این دو تیم با توجه 
به جایگاه آنها در جــدول رده بندی اهمیت ویژه ای پیدا کرده اســت. 

فاصله تک امتیازی تیم های تراکتور و سپاهان و فاصله ۵ امتیازی آنها 
با پرسپولس کنار بازی هفته آینده سرخ پوشان با دیگر تیم مدعی جام 
یعنی شهر خودروی مشهد موجب می شود که این دیدار تبدیل به یک 
فینال 6 امتیازی و نتیجه آن عالوه بر دو تیم برگزار کننده برای تیم های 
استقالل و تراکتور از اهمیت باالیی برخوردار باشد.سپاهانی ها به دنبال 
آن هستند تا با کسب 3 امتیاز این دیدار فاصله شان را با تیم گل محمدی 
به 2 امتیاز کاهش دهند و امیدوار به بازی های آینده باشند. در آن سو 
پرسپولیســی ها نیز که در نیمه پایانی لیگ بازی های ساده تری پیش 
رو دارند، قصد دارند با شکست سپاهان فاصله شان را با دیگر مدعیان 
افزایش دهند تا در صورت امتیاز از دست دادن رقبا در بازی های آینده، 

قهرمانی شان را قبل از پایان فصل جشن بگیرند.
 شاگردان قلعه نویی مقابل پرسپولیس کار ســختی را در پیش دارند. 
اگرچه آنها دومین خط حمله لیگ را در اختیــار دارند؛ اما در این دیدار 
باید به مصاف تیمی بروند که از نظر ساختار دفاعی شرایط خوبی داشته 
و با دریافت 9 گل، بهترین خط دفاعی لیگ را در اختیار دارد. هرچند در 
3 هفته اخیر ساختار دفاعی پرسپولیسی ها با مشکل مواجه بوده و در 
3 بازی 6 گل را دریافت کرده اند؛ اما تجربه باالی خط دفاعی این تیم و 

حضور چند مدافع باتجربه، می تواند شرایط را به نفع قرمزها تغییر دهد.
طالیی پوشان نصف جهان که  در دیدار رفت این دو تیم در فصل جاری 
رقابت های لیگ برتر فوتبال به یک پیروزی دلچسب در ورزشگاه آزادی 
دست یافتند به دنبال دومین برتری خود مقابل سرخ پوشان پایتخت 
در این فصل هستند تا جایگاه شــان برای کسب جام قهرمانی را تداوم 
بخشــند و هم چنان خود را به عنوان یکی از مدعیــان اصلی قهرمانی 

نشان دهند.

تاریخچه تقابل های دو تیم
این دو  تیم تا کنون ۷2 بار با هم رو به رو شــده اند که پرسپولیس با 24 
برد عملکرد بهتری نســبت به سپاهان داشته اســت. 30 دیدار این دو 
تیم با نتیجه تســاوی پایان یافته و سهم ســپاهان 18 برد بوده است. 
پرسپولیس و سپاهان برای نخستین بار روز جمعه 22 بهمن ماه سال 
13۵0 در اصفهان به مصاف هم رفتند کــه آن بازی با نتیجه 2 بر یک به 
سود پرسپولیس به پایان رسید.نخســتین پیروزی سپاهان 22 سال 
پس از نخســتین دیدار دو تیم و در ســال 13۷2 به دست آمد که تیم 

سپاهان با تک گل حمید مطهری به برتری رسید.

در راســتای تغییر نام جام یادگار امــام )ره( به جام 
بین المللی عبدا... موحد، آیین نام گذاری خانه کشتی 
شماره یک کشور به نام کشتی گیر شهید ابراهیم هادی، 
روز دوشنبه ۵ اســفندماه و مقارن با شب میالد امام 
محمدباقر)ع( برگزار می شود.الزم به یادآوری است، 
طی دیدار رییس فدراسیون کشتی با حجت االسالم 
و المسلمین سید حسن خمینی فرزند مرحوم سید 
احمد خمینی و ارائه توضیحاتی در مــورد نام گذاری 
رقابت های بین المللی کشتی کشورها به نام قهرمانان 
کشتی آن کشور از جمله جام های یاریگین و پادوبنی در 
روسیه، یاشاردوغو در ترکیه و دانکلوف و نیکوالپتروف 
در بلغارستان و چندین جام دیگر، با موافقت ایشان، 
فدراسیون کشتی تصمیم گرفت جام یادگار امام )ره( 
به نام جام بیــن المللی عبدا... موحــد، دارنده مدال 
طالی المپیک و ۵ مدال طالی جهان برگزار شــود.در 
این راستا همچنین با معاضدت و موافقت نابغه کشتی 

ایران و جهان - اســتادعبدا... موحد - خانه کشــتی 
شماره یک کشــور نیز به نام  کشتی گیر شهید ابراهیم 
هادی مزین خواهد شــد.پهلوان بســیجی ابراهیم 
هادی از بنیانگذاران گروه چریکی شــهید اندرزگو در 
جبهه گیالن غرب و ســتاره ورزش کشــتی کشورمان 
است؛ او در اول اردیبهشت سال 1336 در محله شهید 
سعیدی حوالی میدان خراســان به دنیا آمد؛ ابراهیم 
چهارمین فرزند خانواده بود؛ او در نوجوانی طعم تلخ 
یتیمی را چشــید، از آنجا بود که همچون مردان بزرگ 
زندگی را پیش برد. شــهید هادی دوران دبستان را به 
مدرســه طالقانی رفت و دبیرســتان را نیز در مدارس 
ابوریحان و کریم خان گذراند. او در سال ۵۵ توانست به 
دریافت دیپلم ادبی نائل شود. از همان سال های پایانی 
دبیرستان، مطالعات غیر درسی را نیز شروع کرد؛ حضور 
در هیئت جوانان وحدت اسالمی و همراهی و شاگردی 
اســتادی نظیر مرحوم عالمه »محمدتقی جعفری« 

بسیار در رشد شخصیتی ابراهیم موثر بود. این شهید 
جاویداالثر، در دوران پیروزی انقالب شــجاعت های 
بسیار از خود نشان داد؛ همزمان با تحصیل علم به کار 
در بازار تهران مشــغول بود و پس از انقالب در سازمان 
تربیت بدنی مشــغول به کار شــد.  او با شروع جنگ 
تحمیلی به جبهــه های دفاع از کیان ایران اســالمی 
شــتافت. یکی از کارهای ابراهیــم انتقال مجروحان 
و شــهدا از منطقه به عقــب جبهه بــود. گاهی اوقات 
پیکرهای مطهر شهدا در ارتفاعات بازی دراز بر شانه های 
 ابراهیم می نشســت تا به دســت خانواده هایشــان 

برسد.

تغییر نام خانه کشتی عبدا... موحد به شهید هادی
 اتهام سنگین نیما نکیسا 

علیه علیرضا بیرانوند

خبر  روز

 ریخت و پاش سیتی 
برای لغو محرومیت لیگ قهرمانان!

هفته گذشــته یوفا در تصمیمی شوکه کننده اعالم کرد منچسترســیتی به دلیل عدم شفافیت در 

مسائل مالی به مدت دو فصل از حضور در لیگ قهرمانان محروم شده و 30 میلیون یورو نیز جریمه 

خواهد شد. پپ گواردیوال، سرمربی سیتی بالفاصله مدعی شد این باشگاه درخواست تجدیدنظر 

داده و ایمان دارد این رای ملغی خواهد شد. سیتیزن ها قصد دارند از یوفا به CAS شکایت کنند و 

برای برآورده کردن این هدف دست به استخدام وکیلی مشهور زده اند.حاال منچسترسیتی وکیلی 

که در کارنامه اش سابقه دو بار لغو برگزیت را می بیند، جهت مقابله با رای یوفا و بازگشت به لیگ 

قهرمانان اروپا برای دو فصل آتی استخدام کرده است. دیوید پنیک به عنوان یکی از وکالی ارشد 

بریتانیا شناخته شده و در اوایل ماه جاری توسط سیتی استخدام شده تا مبارزه قانونی علیه یوفا 

را پیگیری کند.این وکیل 63 ســاله، وکالت جینا میلر در دو مقطع وقتی که او بوریس جانسون و 

نخست وزیر سابق، ترزا می را در مورد مســائل مربوط به برگزیت به چالش کشیده بود، بر عهده 

داشت. او همچنین در سپتامبر گذشته در محضر دیوان عالی کشور انگلیس مدعی شد بوریس 

جانسون توصیه هایی غیرقانونی به ملکه برای تعویق پارلمان داشته است.باشگاه منچسترسیتی 

در شــرایطی با دیوید پیک وارد همکاری شده که این وکیل سرشــناس روزانه 20 هزار پوند برای 

پرونده هایش دریافت می کند. البته خسارت مالی محرومیت سیتی از لیگ قهرمانان به قدری 

زیاد است که قطعا پرداخت چنین رقمی در صورت موفقیت این وکیل در اثبات بی گناهی سیتی 

به سود آنها خواهد بود.

واکنش »نویر « به اشتباهش در بازی با پادربورن
دروازه بان بایرن مونیخ در پی برتری 3 بر 2 خانگی جمعه شب بایرن مونیخ مقابل پادربورن قعرنشین 
در هفته بیست وسوم بوندس لیگای آلمان گفت: واقعا خیالم راحت شد. کسب سه امتیاز این بازی 
هدف ما بود. برای ما خیلی مهم بود که پای مان را روی پدال گاز بگذاریم و باور داشتیم که می توانیم 
به پیروزی برسیم. آزار دهنده بود که پس از دریافت گل دوم به زحمت افتادیم. به هر حال ما به کمک 
یکدیگر به این برد رسیدیم و این پیروزی حاصل تالش تیمی بود.مانوئل نویر همچنین در خصوص 
خروج اشتباهش در دقیقه 44 از محوطه جریمه خودی که نتیجه اش این شد که دروازه اش توسط 
دنیس شربنی باز شود، اظهار داشت: خروج من از محوطه جریمه، موقعیتی ۵0-۵0 بود و اگر روی 
بازیکن پادربورن خطا می کردم، کارت قرمز می گرفتم. به هر حال این هم بخشی از سبک بازی من 
اســت و این اشــتباه هم رخ داد. در 100 خروجی که من انجام می دهم، 99 بارش جواب می دهد.

دروازه بان ملی پوش باواریایی ها در بخش دیگری از صحبت هایش درباره بازی سه شــنبه شــب 
پیش روی بایرن مونیخ مقابل چلسی در دور رفت از مرحله یک هشــتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا 
خاطرنشان کرد: چلســی برای ما احترام قائل است، درســت مانند دیگر تیم های بین المللی. آنها 
 دیدند که ما چطور از مرحله گروهی صعود کردیم. ما می خواهیم سه شــنبه شب در استمفوردبریج

 به پیروزی برسیم.

چشمک »رحیم« به رئال؛ 
فوق العاده است

رحیم استرلینگ در آستانه بازی هفته آینده منچسترسیتی با رئال مادرید برای پیوستن به این 
تیم اســپانیایی در آینده ابراز تمایل کرده است. استرلینگ به نشــریه آس گفته:»فعال در سیتی 
خوشحالم و از شرایطم راضی هســتم؛ اما رئال مادرید باشــگاه فوق العاده ای است. با سیتی 
قرارداد دارم و به آن متعهد هستم؛ اما رئال باشگاه عظیمی اســت. رئال باشگاه فوق العاده ای 

است و شهر مادرید هوای خوبی دارد؛ اما باز هم می گویم که در سیتی خوشحالم.«

فوتبال جهان

نیما نکیســا در ارتباط بــا عملکرد علیرضا 
بیرانوند، دروازه بان تیم فوتبال پرسپولیس 
که طی ســه بازی اخیر مقابل اســتقالل، 
الدحیل قطر و الشــارجه امارات شــش 
گل دریافت کــرد، اظهار داشــت:بیرانوند 
بعد از قطعی شــدن حضور در اروپا، تمرکز 
خود را از دســت داده و شــرایط خاصی را 
سپری می کند. او فقط به فکر این است که 
ســالمتی خود را حفظ کند و آسیب نبیند.

وی در ادامه در خصــوص احتمال حضور 
رادوشــویچ به جای بیرانوند درون دروازه 
پرســپولیس، تصریــح کرد:علیرضا یک 
رقیب جــدی روی نیمکت پرســپولیس 
به نام رادوشــویچ دارد که در صورت ادامه 
نمایش پرنوسان علیرضا، می تواند جای 
او را بگیرد. رادوشویچ هم دروازه بان بسیار 
باکیفیتی اســت و هم روی پرسپولیس 
غیرت دارد. او یک پرسپولیسی متعصب 
است.پیشکســوت باشــگاه پرسپولیس 
پیرامون آینده پیش روی بیرانوند در لیگ 
بلژیــک، افزود:علیرضــا از فصــل بعد به 
اروپا می رود و امیــدوارم در بلژیک موفق 
باشــد. من اولین دروازه بان لژیونر ایرانی 
بودم؛ اما دچار مشــکالت زیادی شــدم. 
در زمانی که در کاواالی یونــان بودم یکی 
از هم تیمی هایــم به کشــورم توهین کرد 
و به دلیل درگیری با او از باشــگاه اخراج 
شدم. بیرانوند هم روزهای مهمی پیش رو 
دارد و باید با مشکالت کنار بیاید.نکیسا در 
مورد راه پیــش روی دروازه بانان ایرانی که 
لژیونر می شوند و به اروپا می روند، گفت:در 
زمانی که در پرسپولیس بودم، باشگاه نانت 
فرانسه من را می خواست؛ اما امیر عابدینی 
که آن زمان مدیرعامل پرســپولیس بود، 
مبلغ رضایت نامه را باال برد و نگذاشــت به 
فرانســه بروم. بعد از من، سوشا مکانی و 
علیرضا حقیقی هم به عنــوان دروازه بان 
ایرانی در اروپا لژیونر شــدند؛ اما به نظرم 
آنها هم به آن چه که شایســته اش بودند و 

حق شان بود، نرسیدند.

 شاگردان قلعه نویی مقابل پرسپولیس کار سختی را در پیش 
دارند. اگرچه آنها دومین خط حمله لیگ را در اختیار دارند؛ 
اما در این دیدار باید به مصاف تیمی بروند که از نظر ساختار 
دفاعی شرایط خوبی داشته و با دریافت 9 گل، بهترین خط 

دفاعی لیگ را در اختیار دارد

در حاشیه
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صالح، برای کودک مصری 
لباس و کفش های امضا 

شده ارسال کرد
محمــد صالح، بازیکــن تیم ملی 
مصر در یک حرکت ارزشی پیراهن 
امضا شده خود را برای یک کودک 
8 ســاله ســوریه ای که یک پای 
خــود را در بمباران تروریســتی از 
دست داده بود، ارســال کرد و در 
 جهت درمان وی کمک های الزم را 

انجام داد.

حمیدرضا فرهنگ- شهردار شاهین شهرم الف:781548

آگهی مناقصه عمومی)نوبت اول(

شهرداری شاهین شهر باستناد مجوز شماره ۵9/ش مورخ 98/01/24 شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد عملیات اجرایی بهنگام سازی ساخت و نصب پالک 
کدپستی ده رقمی و پالک شهرداری QR کد دار سطح شهر را با اعتبار اولیه 6/۷۵0/000/000 ریال به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه می بایستی در ساعات اداری به واحد خدمات شهری شهرداری مراجعه و پیشنهادهای خود را حداکثر 
تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 98/12/19 به دبیرخانه حراست تحویل نمایند.

شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

چاپ اول



یازدهمین دوره انتخابات مجلس شــورای 

اســامی روز جمعه با رای گیری در 55 هزار 

شعبه اخذ رای در سراسر ایران برگزار شد که پس از شمارش 

آرا، نتایج حــوزه های انتخابیه مشــخص شــد. از 14 حوزه 

انتخابیه استان اصفهان، تنها در حوزه های انتخابیه سمیرم و 

لنجان، انتخابات به دور دوم کشــیده شــد و بقیــه حوزه ها 

نمایندگان منتخب خود را شناختند. بنابر اعام ستاد انتخابات 

کشــور، فهرســت مجمع نیروهای انقاب در حوزه انتخابیه 

شهرســتان  اصفهان به صورت جامع اکثریــت آرا  را به خود 

اختصاص داده است.بدین ترتیب امیر حسین بانکی، عباس 

مقتدایی، مهدی طغیانی، زهرا شــیخی و حجت االســام و 

المسلمین حسین میرزایی به ترتیب اکثریت آرا  را اخذ کردند 

و به عنوان پنج نماینده شهرستان اصفهان به مجلس شورای 

اســامی راه یافتند. در بین نمایندگان منتخب اصفهان، تنها 

عباس مقتدایی ســابقه یک دوره نمایندگی مجلس شورای 

اسامی در مجلس نهم را در کارنامه دارد و بقیه افراد منتخب 

برای اولین بار به بهارســتان راه پیدا می کنند. حجت االسام 

احمد سالک، حمیدرضا فوالدگر، ناهید تاج الدین، حیدرعلی 

عابدی و حســن کامران نمایندگان فعلی اصفهان در دهمین 

 دوره مجلــس شــورای اســامی هســتند که در ایــن بین

 حجت االســام ســالک، فوالدگر و علی عابدی در انتخابات 

شرکت نکردند و تاج الدین و کامران هم از اخذ اکثریت آرای 

مردم شهرستان اصفهان بازماندند. 

فریدن، فریدون شهر، چادگان و بویین میاندشت
در حــوزه انتخابی شهرســتان های فریدن، فریدون شــهر، 

چادگان و بویین میاندشت، حسین محمد صالحی با کسب 26 

هزار و 920 رای توانست به مجلس یازدهم راه یابد. اکبر ترکی، 

نماینده فعلی این حوزه با کسب 19 هزار و 181 رای از راه یابی 

به مجلس باز ماند. در این حوزه انتخابی در مجموع 62 هزار و 

443 نفر رای خود را به صندوق ریختند. 

اردستان
در حوزه انتخابی  شهرســتان اردســتان حجت االسام سید 

صادق طباطبایی نژاد با کسب 13 هزار و 229 رای از مجموع 27 

هزار و 510 رای به عنوان نماینده این شهرستان در یازدهمین 

دوره مجلس شورای اســامی انتخاب شد.طباطبایی نژاد در 

 دوره دهم نیز نماینده اردســتان در مجلس شورای اسامی

 بود.

مبارکه
پروین صالحی با کســب حداکثر آرا به عنوان نماینده مردم 

مبارکه در مجلس یازدهم انتخاب شــد. صالحی با کســب 

12 هــزار و 75 رای به عنوان نماینده منتخــب حوزه انتخابی 

شهرستان مبارکه شناخته شــد. زهرا سعیدی، نماینده فعلی 

شهرستان مبارکه از حوزه انتخابی اصفهان نامزد شده بود که 

نتوانست به مجلس یازدهم راه یابد.

نایین و خور و بیابانک
درحوزه انتخابی شهرستان های نایین و خور و بیابانک، الهام 

آزاد با کسب 8 هزار و 570 رای توانست به مجلس یازدهم راه 

یابد. در این حوزه انتخابــی در مجموع 26 هزار و 319 نفر رای 

خود را به صندوق ریختند. عبــاس پوربافرانی، نماینده فعلی 

حوزه انتخابی نایین و خورو بیابانک است.

شهرضا و دهاقان
سمیه محمودی با کسب 20 هزار و 542 رای به عنوان نماینده 

مردم شهرستان های شهرضا و دهاقان انتخاب شد و بعد از آن 

فضل ا... کفیل با 13 هزار و 922 رای نفر دوم و محمدحسین 

صادقی با 7 هزار 649 رای نفر سوم شدند.محمودی، نماینده 

فعلی شهرســتان های شــهرضا و دهاقان در مجلس دهم 

شورای اسامی است.

گلپایگان و خوانسار
در حوزه انتخابیه گلپایگان و خوانسار، مسعود خاتمی توانست 

با کســب حداکثر آرا به مجلس یازدهــم راه یابد.خاتمی  با 

کسب 21 هزار و 471 رای از مجموع آرا به عنوان نماینده حوزه 

انتخابیــه گلپایگان و خوانســار در یازدهمیــن دوره مجلس 

شورای اسامی انتخاب شد. علی بختیار، نماینده فعلی این 

حوزه در مجلس دهم با کسب 8 هزار و 158 رای از راه یابی به 

مجلس باز ماند.

خمینی شهر
بنابر اعام ستاد انتخابات کشور، در حوزه انتخابیه خمینی شهر 

حجت االسام محمدتقی نقدعلی با کسب 36 هزار و 55 رای 

از مجموع 69 هزار و 518 رای صحیح به عنوان نماینده مردم 

این شهرستان در مجلس شورای اسامی انتخاب شد. سید 

محمد جواد ابطحی، نماینده فعلی خمینی شــهر در مجلس 

دهم است.

فالورجان
 در حوزه انتخابی شهرســتان فاورجان حجت االسام سید 

ناصر موسوی الرگانی با کسب  حداکثر آرا به مجلس یازدهم 

راه یافت. موســوی الرگانی از مجمــوع 63867 رای، موفق 

به کســب 26902 رای شــد. وی، نماینده فعلی شهرســتان 

فاورجان در مجلس دهم است.

شاهین شهر، میمه و برخوار
بنابر اعام ســتاد انتخابات کشــور در حوزه انتخابیه شاهین 

شــهر، میمه و برخوار، حســینعلی حاجی دلیگانی با کسب 

63005 رای از مجموع 66919  رای به عنوان نماینده مردم این 

شهرستان در مجلس شورای اســامی انتخاب شد. حاجی 

 دلیگانی، نماینده فعلی شهرستان شاهین شهر، میمه و برخوار 

است.

 کاشان و آران و بیدگل
در حوزه انتخابیه کاشان و آران وبیدگل،  سید جواد ساداتی نژاد 

توانســت با کســب حداکثر آرا به مجلس یازدهــم راه یابد. 

ساداتی نژاد  با کسب 88 هزار و 946 رای از مجموع آرا به عنوان 

نماینده حوزه انتخابیه کاشان و آران و بیدگل در یازدهمین دوره 

مجلس شورای اسامی انتخاب شد. وی، نماینده فعلی این 

حوزه در مجلس دهم است.

نجف آباد و تیران و کرون
در حوزه انتخابی شهرســتان های نجف آباد و تیران و کرون، 

ابوالفضل ابوترابی با کســب 57 هزار و 700 رای توانســت به 

مجلس یازدهــم راه یابد. ابو ترابی نماینــده فعلی این حوزه 

انتخابیه در مجلس دهم است.

سمیرم
انتخابــات در حوزه انتخابیه شهرســتان ســمیرم با توجه به 

نرســیدن رای نامزدها به 20 درصد از کل آرای صحیح به دور 

دوم کشیده شــد. رحیم کریمی و اصغر ســلیمی با توجه به 

آرایی که کسب کردند به دور دوم رفته و در دور دوم با یکدیگر 

رقابت می کنند.

لنجان
بنابر اعام ستاد انتخابات کشور، در حوزه انتخابیه شهرستان 

لنجان استان اصفهان انتخابات به دور دوم کشیده شد و علی 

یوسف پور و حسین رجایی در دور دوم برای راه یابی به مجلس 

رقابت خواهند کرد.
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نتایج شمارش آرا در شهرستان های استان، حکایت از پیروزی اصولگرایان در انتخابات مجلس یازدهم داشت؛

»اصفهان« در مسیر  بهارستان

مدیــر منطقه هفــت شــهرداری اصفهــان گفت: 

ساماندهی مجموعه گردشگری باغ فدک با اعتباری 

در حدود 900 میلیون تومان در حال انجام است.

علی اصغر شــاطوری اظهار کرد: باغ فدک به عنوان 

تنها محل اســکان موقت روباز، میزبان مسافران 

چادر خواب اســت.وی افزود: از زمانی که مدیریت 

شهری برای اسکان موقت مســافران در باغ فدک 

متمرکز شد، هرسال بخشــی از اقدامات زیربنایی 

مورد نیاز برای حضور و اســکان مسافران همچون 

احداث سرویس های بهداشــتی، سکوهای نصب 

چادر، ظرف شویی ها و آبخوری ها انجام شده است.

مدیر منطقه هفت شــهرداری اصفهان تصریح کرد: 

برای نوروز 99 ســعی شــده تعمیرات و بازسازی 

امکانات بــاغ فدک تا 20 اســفندماه انجام و از روز 

27 اســفند همزمان با آغاز رســمی فعالیت ستاد 

تســهیات خدمات ســفر شــهر اصفهان، پذیرای 

مسافران باشیم.

وی با اشاره به اجرای طرح تعریض خیابان الله یک 

باغ فدک، گفت: عرض خیابان الله یک باغ فدک در 

حال حاضر سه متر است که با تعریض آن، آسفالت 

این گذر در عرض شــش متر انجام خواهد شــد تا 

هنگام اسکان موقت مســافران، تردد سایر افراد از 

این گذر با مشکل همراه نباشد.

شــاطوری ادامه داد: در ارتباط با بازارچه، پارکینگ، 

فضاهای تفریحی و ســایر مواردی که باید برای آن 

انتخــاب پیمانکار انجام می شــد، مناقصه برگزار و 

انتخاب پیمانکار نیز انجام می شــود تا با اســتقرار 

پیمانکار امــکان اســتفاده از این خدمــات برای 

مسافران فراهم باشــد.وی با بیان اینکه در صورت 

نبود مشکل سعی بر گســترش دریاچه باغ فدک 

داریــم، اظهار کــرد: در صدد آبگیــری دریاچه باغ 

فدک برای ایام نوروز هســتیم تا این فضای زیبا و 

 مفرح در اختیار شــهروندان و مســافران نوروزی 

قرار گیرد.

مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان خبرداد:

ساماندهی باغ فدک برای نوروز 99
 دستورالعمل های اتوبوسرانی اصفهان
 برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوســرانی اصفهان و حومه اظهار کرد: در جلسه  جمعه شب مقرر شد 
دستورالعمل برای راهبران و پرسنل شرکت واحد اتوبوســرانی اصفهان آماده و اطاع رسانی الزم 
صورت گیرد و این دستورالعمل داخل اتوبوس ها و مکان های عمومی نصب شود.قدرت افتخاری 
با بیان اینکه پیگیری دســتورالعمل اداره بهداشــت و دانشگاه علوم پزشــکی در دستور کار قرار 
گرفته اســت، تصریح کرد: بر اســاس تصمیمات اتخاذ شــده، پیگیری مایع ضدعفونی کننده و 
بهداشــتی با هماهنگی دانشگاه علوم پزشــکی انجام و  ضدعفونی کردن اتوبوس ها آغاز خواهد 
شد.مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه ادامه داد: روابط عمومی شرکت واحد 
اتوبوسرانی اصفهان و حومه باید پیگیر تمامی مستندات و گزارش اقدامات انجام شده به صورت 
گسترده شود و اطاع رسانی الزم را به مردم انجام دهد.وی باز گذاشــتن پنجره اتوبوس ها را از 
دیگر تصمیمات گرفته شده در جلسه مدیریت بحران عنوان کرد و گفت: مقرر شده سیستم ثبت 
انگشــت تا اطاع ثانوی انجام نشود و پرســنلی که بیماری دارند ســرکار حاضر نشوند و با تایید 
پزشــک، اطاع رســانی الزم انجام شــود؛ همچنین پاکبانان و نیروهای نظافت حتما از ماسک 
استفاده کنند.وی با بیان اینکه بازرسان کارت بلیت حتما باید از دستکش و ماسک استفاده کنند 
و در صورت تایید شدن موارد نیز ایستگاه های BRT توســط خدمات شهری مناطق ضدعفونی 
می شود، افزود: عوامل باجه های فروش کارت بلیت باید دستکش و ماسک تهیه کرده و راهبران 
نیز در حال رانندگی از دستکش اســتفاده کنند.مدیر عامل شــرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و 
حومه با بیان اینکه مقرر شد اطاع رسانی به راهبران انجام شــود و از تاریخ چهار اسفند )امروز(

صبحانه به صورت پک آماده و به ناوبران تحویل داده شود، ادامه داد: نظافت کامل تمام اتوبوس ها 
و پاک سازی بدنه و داخل اتوبوس ها در دســتور کار قرار گرفته است.وی تصریح کرد: با توجه به 
اینکه شــهردار اصفهان برای آمادگی ناوگان حمل و نقل عمومی و سایر فضاهای عمومی شهری 
در زمینه پیشــگیری از شــیوع ویروس کرونا و افزایش آمادگی شهر هفت دســتور ویژه صادر 
کرد، تمامی اتوبوس های شــهر ضدعفونی می شــود.افتخاری گفت: بر اساس تصمیمات اتخاذ 
شــده مقرر شــد کارگاه آموزشــی جهت چگونگی نظافت اتوبوس ها و پایانه ها توسط نیروهای 
بهداشــت و واحد آموزش انجام شــود.وی تاکید کرد: انجام این اقدامات ضمن پیشــگیری از 
 شیوع ویروس کرونا، باعث افزایش اطمینان خاطر مســافران و استفاده کنندگان از حمل و نقل

 عمومی شهر می شود.

ضدعفونی خودروهای حمل زباله در شهر
معاون خدمات شهری شهردار اصفهان گفت: خودروهای حمل زباله هر شب ضدعفونی می شود.

حســین امیری اظهار کرد: با توجه به فصــل زمســتان و بیماری هایی که ممکن اســت وجود 
داشته باشد، همواره ســتاد معاونت خدمات شهری توجه به مسائل بهداشــتی و انجام برخی 
اقدامات پیشگیرانه را ســرلوحه فعالیت خود قرار داده اســت.وی افزود: بر این اساس همواره 
تاکید شده خودروهای حمل زباله که در سطح شهر تردد می کنند، باید هر شب ضدعفونی شود.

معاون خدمات شهری شــهردار اصفهان با تاکید بر اینکه کارگران بخش فضای سبز و نیروهای 
پاکبان باید رعایت موارد بهداشــتی را انجام دهند و از امکانات و تجهیزات بهداشــتی اســتفاده 
کنند، تصریح کــرد: در محل های پرتردد امکانات الزم فراهم خواهد شــد تا ســهولت در تامین 
بهداشت شهروندان ایجاد شود.وی خاطرنشــان کرد: مقررشده ضدعفونی کردن سرویس های 
بهداشــتی و ســایر اماکن عمومی در پارک ها به صورت ویژه زیر نظر و بر اســاس دستورالعمل 
دانشگاه علوم پزشکی انجام شــود.معاون خدمات شهری شــهردار اصفهان گفت: خوشبختانه 
 در اصفهان مشــکل خاصی نداریم و تمام اقدامات در حال انجام صرفا بــه دلیل انجام اقدامات

 پیشگیرانه است.

خبر  روزاخبار

شهردار اصفهان خبر داد:

خرید یکصد دستگاه 
اتوبوس یورو 4 اسکانیا 

برای اصفهان
شهردار اصفهان صبح دیروز در برنامه رادیویی 
»سام اصفهان«، اظهار کرد: یازدهمین دوره 
انتخابات مجلس شورای اسامی با حضور 
باشــکوه مردم اصفهان برگزار شد که ضمن 
تبریک به تمام منتخبان، امیدواریم با همت 
و درایت آنها شــاهد تحوالت مثبت باشیم.

قدرت ا... نــوروزی با بیان اینکــه از روزهای 
پایانی هفته گذشته که خبر ابتا به ویروس 
کرونا منتشر شد، در شهرداری اصفهان مقرر 
شــد اقدامات پیشــگیرانه و ضروری اولیه 
برای افزایش آمادگی شهر جهت صیانت از 
شهروندان انجام شــود، تصریح کرد: البته 
متولی اصلی انجام اقدامات، وزارت بهداشت 
است و شــهرداری در همکاری و تصمیمات 
وزارتخانه به شــکل الزم یاری گر خواهد بود.

شهردار اصفهان افزود: شــهرداری به نوعی 
اقداماتــی را کــه در تصمیمــات وزارتخانه 
بهداشت اتخاذ می شود، اجرایی می کند.وی 
با اشاره به اقدامات پیشــگیرانه انجام شده 
توسط شــهرداری اصفهان، خاطرنشان کرد: 
در طول چند روز گذشته اقدامات هفتگانه ای 
اعام و سازمان ها و شرکت های زیرمجموعه 
شهرداری موظف شدند براساس اباغ صورت 
گرفته، اقدامات ضروری اولیه را به ســرعت 
انجــام دهند.نــوروزی ادامــه داد: از جمله 
این اقدامات ضدعفونی کــردن اتوبوس ها 
و فضاهای مترو تــا حد امــکان، اقدامات 
آموزشی، فرهنگ سازی و اطاع رسانی برای 
استفاده کنندگان از ســرویس های حمل و 
نقل عمومی و مراجعه کنندگان به واحدهای 
مختلف شــهرداری و... اســت.وی با اعام 
خبری خوش برای مردم شهر اصفهان، اظهار 
کرد: خوشبختانه در شرایط کنونی و   به رغم 
مشکات ناشی از تحریم ها و مسائل مالی، 
شهرداری اصفهان یکصد اتوبوس یورو چهار 
اســکانیا را خریداری کرد که از دو روز پیش 
تاکنون 40 دستگاه اتوبوس وارد شده است.

وداع خانواده شهید 
مدافع حرم، حمید 

باب الخانی با پیکر شهید
خانــواده شــهید مدافع حرم 
حمید بــاب الخانی بــا پیکر 
مطهر این شــهید در حسینیه 
شهدای بســیج اصفهان وداع 

کردند.

وز عکس ر

عکس: صاحب نیوز

احسان کوزه گر- شهردار آران و بیدگلم الف:771127

آگهی مزایده )مرحله اول(

شهرداری آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 2186 مورخ 1398/11/20 شورای اسامی شهر آران و بیدگل نسبت به واگذاری ششدانگ قطعه زمین 
به پاک ثبتی شماره 208/2014 فرعی از 2840 اصلی واقع در نبش بلوار دانشــگاه به متراژ 79/60 م.م با کاربری مسکونی از طریق مزایده اقدام نماید، لذا از کلیه 
واجدین شرایط دعوت بعمل می آید جهت اطاع از شرایط، اخذ مدارک و شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی به شهرداری 

آران و بیدگل مراجعه نمایند.
ضمنًا هزینه درج آگهی به عهده برنده  مزایده می باشد )کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد(.

نوبت دوم
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عشق به خود یا خود دوستی و  مینا حمیدی
شــادمانی یافتنی نیســتند، 
آفریدنی هســتند. مثال کلیدی وجود ندارد که آن را یک روز 
روشن کنید و بعد عاشق خودتان و زندگی تان شوید؛ بلکه هر 
روز کشــف، آموختــه و تمرین می شــود. خود دوســتی 
موثرترین کاری اســت که می توانید برای زندگی تان انجام 
دهید چون آن همه تردید، نفرت از خود و خودکم بینی شما 
را از رسیدن به تمام پتانسیل هایتان و البته شادمانی واقعی، 

محروم کرد ه  است.
در ادامه برخی  راه های مهم و تاثیرگذار را برای یادگیری خود 

دوستی و شادمان بودن به شما معرفی می کنیم:
 این ایده را که باید آدم کاملی باشــید کنــار بگذارید:بدن، 
زندگی، بهره  هوشی کامل و...وقتی در رسانه های اجتماعی 
فکر می کنید که چنین چیزی وجود دارد، اغلب آدم ها دارند 
روی مشکالت سالمت ذهنی که در جان شــان رخنه کرده 
است ســرپوش می گذارند.هرگز قرار نیســت کامل و بی 
نقص باشــید؛اما خبر خوش آنکه، همین حاال هم با تمام 

نقص های تان کامل هستید!
 انتظارات جامعه  یک اســتاندارد غیر واقعی است که هرگز 
برآورده نمی شود:این ماهیت انســانی ماست که همیشه 

تشنه  چیزهای بیشتر باشیم، حتی اگر به آن استاندارد غیر 
معقول هم دست پیدا کنید، همیشه ناشادمان خواهید بود 
چون چیزهای بیشتری می خواهید.خودتان را در زندگی با 
آن مقیاس نامعقوالنه مقایسه نکنید، این کار فقط به تنفر از 

خود و افسردگی منجر می شود. 

در لحظه زندگی کنید، هر روز فقط برای یک لحظه:یک لحظه 
وقت بگذارید تا آن تعقیب بی پایــان را متوقف کنید و فقط 
به خودتان نگاهــی بیندازید. ببینید از کجــا آمده اید و قدر 
زیبایی آن لحظه را که زنده هســتید بدانید. زندگی، نفس 
کشیدن، توانایی کار کردن را قدر بدانید و ببینید چقدر این ها 

الکچری هستند! 
قدردانی هر روزه:این کلید شــادمانی اســت.یک دفترچه 

قدردانی درست کنید، یک کانال اینســتاگرامی، وبالگ یا 
فقط 3 دقیقه در هر روز وقت صرف کنید و به تمام چیزهایی 
فکر کنید که به خاطرشان قدردان و شکرگزار هستید . بدن، 
زندگی، دوستان، کشــورتان، اینکه آن قابلمه قدیمی چقدر 
خوب دوام آورده است، چطور آن آدم داخل اتوبوس اجازه 
داد شما اول پیاده شویدو...معموال وقتی احساس راحتی 
کنیم، قدردان می شویم. این رویه را تغییر بدهید، هر روز از 

خودتان قدردانی نشان بدهید. 
این حقیقــت را بپذیرید که نمی توانید همــه چیز را کنترل 
 کنید:تنهــا چیزی کــه می توانیــد کنترل کنیــد چیزهایی

 هســتند که در محدوده  کنترل و واکنش های شــما قرار 
دارند. این را بدانید که نمی توانید ســایر آدم ها، انتخاب ها 
و رفتارشــان را کنترل کنید،درســت همان طور که اثری بر 
تغییرات آب و هوایی ندارید .زندگــی که کنترل کردن همه 
چیز نیست، بلکه نحوه  واکنش به چیزهایی است که اتفاق 
می افتند. به جای آنکه ســعی کنید بر هر چیز و هر کســی 
کنترل داشته باشید، تمام تالش تا ن را بکنید و دست هایتان 
را بــاال ببرید و بگویید »باقــی کار به خدا بســتگی دارد« و 
بگذارید کار خــودش را بکند. در نهایت همــه چیز به خوبی 

کار خواهد کرد.

آشپزی

پیده گوشت
مواد الزم: آرد به مقدار الزم، تخم مرغ یک عدد،مایه خمیر 2 قاشق 

غذاخوری،شکر  یک قاشق مربا خوری،آب ولرم یک پیمانه،ماست یک پیمانه، 
روغن مایع 2/1 پیمانه،نمک یک  قاشق چای خوری،زرده تخم مرغ  یک عدد برا 

رومال پیده، گوشت چرخ کرده 250 گرم،پیاز 2 عدد،سیر 2 حبه،گوجه فرنگی متوسط 
2 عدد،فلفل دلمه ای یک عدد،نمک و فلفل به میزان دلخواه،رب فلفل یا رب گوجه فرنگی 
یک قاشق غذاخوری،آویشن یک قاشق چای خوری،جعفری به اندازه دلخواه،کره 25 گرم

طرز تهیه: آرد را در ظرفی ریخته و وسط آن را گود کنید و تخم مرغ و مایه خمیر، شکر و نمک را با آب حل 
کرده به آرد اضافه کنید. بعد ماست و روغن را اضافه کرده و خوب ورز دهید. سپس 30 دقیقه بگذارید 
در حرارت اتاق بماند و روی آن را با پارچه مرطوب بپوشانید. پیاز و سیر را رنده یا ریز خرد کنید. گوجه 
فرنگی، فلفل دلمه ای و جعفری را ریز خرد کنید و همه مواد را با گوشت چرخ کرده خوب مخلوط 

کنید و به آن آویشن نمک و فلفل و رب گوجه بزنید. خمیر را به شش قسمت تقسیم کنید و 
زیر خمیر را کمی آرد بپاشید .روی هر تکه از خمیر باز شده مقداری از مایه گوشتی بریزید.

به خاطر عطر آن می توانید  کمی پنیر پیتزا اضافه کنید، بعد دور خمیر را نیم سانت به 
طرف باال تا کنید و به هم بچسبانید و روی خمیر زرده تخم مرغ بریزید. کف 

سینی فر را چرب کنید و پیده ها را روی آن بیندازید. سینی را در فری 
که از قبل با دمای 180 درجه گرم کرده بگذارید تا پیده ها 

بین نیم ساعت یا 45 دقیقه بپزند. 

راهکارهایی برای اینکه عاشق خودتان باشید 

 اکران همزمان »آن شب« خبر
در ایران و آمریکا

 خوانندگی بهنام بانی
 در »پایتخت۶«

محمد درمنش از اکــران همزمان »آن شــب« در ایران و آمریکا 
خبر داد.تهیه کننده فیلم ســینمایی »آن شــب« بــه کارگردانی 
کوروش آهاری درباره برنامه ریزی برای اکران این فیلم سینمایی 
گفت: جشنواره فیلم فجر اولین جشــنواره ای بود که »آن شب« 
در آن به نمایش گذاشــته شــد و ما بــرای حضور ایــن فیلم در 
جشنواره های مختلف برنامه ریزی کرده ایم. ویادامه داد: حضور 
در جشنواره های بین المللی یک دوره 5 ماهه نیاز دارد، به همین 

دلیل برنامه اکران ما بعد از پایان این دوره صورت می گیرد.

بازیگر نقش برادر نقی در مجموعه تلویزیونی »پایتخت6« ضمن 
اشــاره به اتفاقات هیجان انگیز فصل تازه این ســریال از همان 
قسمت اول،  از حضور کوتاه بهنام بانی در بخشی از این سریال خبر 
داد.خطی، با اشاره به فصل جدید سریال »پایتخت« و ماجراهای 
آن بیان کرد: مــن در این فصل ازدواج می کنم و از قســمت دوم 
همسرم هم در سریال دیده می شود. معتقدم فصل ششم سریال 
»پایتخت« که نــوروز ۹۹ روی آنتن می رود با ماجراهای جذاب و 

هیجان انگیزی شروع می شود.

 ذوب آهن اصفهان از شرکت های هلدینگ شستا پس از تولید انبوه و موفقیت آمیز 
انواع ریل های مورد نیاز راه آهن سراسری و شهری )مترو(، همزمان با دهه مبارك 
فجر، موفق به تولید ریل معدن تیپ R18 ویژه استفاده در معادن  شد.مهندس 
محمد امین یوسف زاده، مدیر مهندسی نورد ذوب آهن اصفهان با اعالم این خبر 
گفت : تولید ریل معدن تیپ R18در راستای برآورده كردن نیاز معادن کشور ،تنوع 
بخشی به ســبد محصوالت تولیدی و تولید محصوالت با ارزش افزوده باالتر در 
دستور كار ذوب آهن اصفهان قرار گرفته اســت. وی افزود: تولید این ریل با بهره 
گیری از استانداردهای معتبر اروپایی و منطبق با کلیه شرایط، مشخصات فنی و 
درخواستی مشتری انجام پذیرفت و در پروسه تولید آن،تمامی مراحل کار ازجمله 
ریخته گری شمش با مارک مورد نیاز در بخش فوالدسازی ، طراحی كالیبراسیون 
و هادی، تراش و آماده سازی غلتك ها و دیگر قطعات تکنولوژی خط تولید با تکیه 
بر توان و همت پرسنل سخت كوش مهندسی نورد و سایر مدیریت های ذی ربط 

کارخانه ذوب آهن صورت پذیرفت.

پایان واردات ریل معدن و خودکفایی کشور در تولید این محصول استراتژیک  
مدیر مهندسی نورد ذوب آهن اصفهان با اشــاره به اینکه کلیه مراحل طراحی و 

تولید این محصول منطبق بــا الزامات اســتانداردISO 9001   انجام پذیرفته 

اســت،تصریح کرد : این نوع ریل پیش از این از خارج كشــور و بعضا با كیفیت 

نامناســب وارد می شــد که تولید آن ضمن تامین كامل نیاز معادن كشــور به 

ریل های کیفی مورد نیــاز، صرفه جویی ارزی قابل توجهی نیــز در پی دارد. این 

مقام مســئول ادامه داد : این نوع ریل به دلیل خاص بودن کمیاب اســت. هر 

چه مقطع ریل تولیدی نازک تر باشــد، تولید آن ســخت تر می شود و در نتیجه 

تیراژ تولید پایین می آید بنابراین اکثر کارخانه های دنیــا رغبتی برای تولید آن 

 ندارند؛ اما ذوب آهن اصفهان با تکیه بر دانش فنی متخصصان خود ریل معدن

 را تولید کرد.

تولید استاندارد ریل معدن در مدت کوتاه 
مهندس یوسف زاده گفت: بر اســاس اعالم نیاز معادن کشور به محصول ریل 
معدن و دستور مدیرعامل شــرکت مبنی بر تولید این محصول ویژه، طراحی و 
تولید آن از اوایل  دی ماه در دستور کار مهندســی نورد ذوب آهن اصفهان قرار 
گرفت و همزمان با 22 بهمن ماه  تولید ایــن محصول خاص با موفقیت انجام 

پذیرفت  که در این مدت کوتاه یک رکورد به شمار می رود.

ذوب آهن اصفهان پس از صنعت ساختمان ،ایمنی معادن 
کشور را با محصوالت استاندارد تامین می کند

مدیر مهندسی نورد ذوب آهن اصفهان بیان کرد: معادن به صورت کلی به دو پروفیل 
آرک معدن و ریل معدن نیاز دارند.در اکثر معادن کشور ،در گذشته، از محصوالت 
نا ایمن و فاقد کیفیت استفاده می کردند؛ اما با تولید آرک معدن در حدود 5هزار 
تن توسط ذوب آهن اصفهان در ســال به صورت کامال حرفه ای،پس از صنعت 
ساختمان ،ایمنی معادن کشور نیز با محصوالت استاندارد ذوب آهن تامین می 
شود. در کل می توان گفت تولید آرک معدن و تولید ریل معدن ایمنی معادن کشور 

را تامین و تکمیل کردند.

ارزآوری چشمگیر تولید پروفیل های معدنی در ذوب آهن اصفهان 
این مقام مسئول با اشاره به اینکه پروفیلی وجود ندارد که ذوب آهن اصفهان توان 
تولید آن را نداشته باشــد،اظهار کرد : تولید آرک معدن توسط ذوب آهن تاکنون 
حدود 10 میلیــون دالر صرفه جویــی ارزجویی و تولید ریل معدن نیــز  ارز آوری 
باالیی   را برای کشور در پی دارد.مهندس یوسف زاده در پاسخ به این سوال که آرک 
معدن و ریل معدن چه تفاوتی دارند، گفت :ریل معدن برای ترددواگن های حمل 
موادمعدنی و در سطوح مورد استفاده قرار می گیرد و آرک معدن در سقف معادن 

برای جلوگیری از ریزش های احتمالی به کار می رود.

 ذوب آهن اصفهان پس از صنعت ساختمان ،ایمنی معادن کشور را با تولید 

محصوالت استاندارد تامین می کند

آدرس فروشگاه: بلداجی، بلوار مدرس
آدرس کارخانه: بلداجی، شهرک صنعتی، فاز1
09133828246
03834643380 - 03834644934
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