
 سردارمعصوم بیگی در نشست خبری از کشف کاالهای قاچاق و افزایش 100 درصدی انهدام 
باند سارقان خبر داد ؛

خبرهای خوش فرمانده
7

 کام مردم تلخ شد! 
 پاسکاری سازمان صمت و اصناف در ماجرای نایاب شدن شکر و برنج در اصفهان؛ 
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نحوه دریافت خسارت 
قطعی اینترنت در 

اصفهان

  شرط ذوب آهنی ها
 برای ادامه رقابت های 

لیگ برتر فوتبال

 مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت

 بر تاکسیرانی شهرداری خبر داد:

توزیع رایگان ۵ هزار کاور 
 جداکننده ویژه تاکسی های

 فعال شهر
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 سخنگوی ستاد استانی مبارزه 
با کرونا خبر داد:

اجباری شدن استفاده از ماسک 
در وسایل نقلیه عمومی اصفهان
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 رییس اتحادیه فروشندگان تلفن 
ثابت و همراه اصفهان:

افزایش قیمت موبایل 
حبابی است

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

سه شنبه 16 اردیبهشت 1399 
 11  رمضان  1441 

 ۵ می  2020
 شماره 2966

8 صفحه
قیمت: 1000 تومان

 مدیریت روابط عمومی 
و اطالع رسانی  دانشگاه 

علوم پزشکی شهرکرد

بازدید مدیرعامل 
شرکت ذوب آهن 
 اصفهان از  کارگاه 
 تولید ماسک های 

8استریلیزه 3

مشکالت 
صنعتگران 

استان اصفهان 
مورد توجه 

مسئوالن نیست
3



مزايده مال غير منقول
2/114 بر اساس پرونده اجرائي به شماره بايگاني 9800267  الف : تمامت ششدانگ پالک 
ثبتی شماره يکهزاروچهارصدوسی و سه فرعی از چهار اصلي واقع دربخش يک ثبتی شهرضا 
به مساحت 5. 278 مترمربع باشــماره های دفترالکترونیکی 139620302008009436 
و 139620302008009435 موضوع ســند مالکیت به شــماره هــای چاپی 659224 و 
659223 ملکی محمــود پور محموديان ) نســبت به پنج دانگ مشــاع ( وصنوبر قربانی 
نژاد ) نســبت به يک دانگ ( با حدود اربعه ذيل : شــماال ديوار به ديوار بطــول ) 80. 25 ( 
بیســت وپنج متر و هشتاد ســانتی متر به شــماره يک هزاروششصدوبیســت ونه فرعی 
شــرقا ديوار به ديوار بــه طــول ) 95. 10 ( ده مترونودوپنج ســانتی متر به شــماره يک 
هزاروچهارصدوبیست وهشــت فرعی جنوبا ديوار به ديوار به طول ) 25. 25 ( بیست وپنج 
 متروبیســت وپنج ســانتیمتر به شــماره 1534 و 1432 فرعی غربا درب و ديوار به طول

 )90. 10 ( ده مترونود سانتی متر به کوچه عمومی ب ( ششدانگ پالک ثبتی شماره دوهزارو 
پانصدوسی وشــش فرعی از چهار اصلی واقع در بخش يک ثبتی شــهرضا با شماره دفتر 
الکترونیکی 139720302008000020 به شــماره چاپی 659805 بــا حدود اربعه ذيل: 
شــماال درب و ديواريســت به طول ) 46. 11( يازده مترو چهل وشش سانتی متر به کوچه 
عمومی شــرقا ديوار به ديوار به طول ) 16 ( شــانزده متر به شــماره 2208 و 2209 فرعی 
جنوبا ديواريست به طول ) 45. 11 ( يازده متر و چهل وپنج ســانتی متر به شماره يکهزار و 
پنج فرعی غربا ديوار به ديوار به طول ) 20. 16 ( شــانزده متر و بیست سانتی متر به شماره 
باقیمانده يک هزار و هفت فرعی کــه به نام علی اصغر پور محموديان ثبت و ســند صادر 
 شده است . ششدانگ هر دو پالک فوق الذکر به موجب ســند رهنی شماره 71170 مورخ

 20 / 12 / 1396 دفتر اسناد رسمی شماره 145 شهرضا از طرف نامبردگان در رهن بانک مهر 
اقتصاد قرار گرفته و به علت عدم پرداخت بدهی ، بستانکار تقاضای صدور اجرائیه نموده و پس 
از پس از ابالغ اجرائیه به درخواست بانک بستانکار و به استناد قانون اصالح ماده 34 اصالحی 
قانون ثبت و آئین نامه مربوطه پالک مذکور مــورد ارزيابی قرار گرفته و برابر صورتمجلس 
تنظیمی توسط کارشناس رسمی دادگستری بدين شرح توصیف و ارزيابی گرديد الف ( محل 
مورد بازديد يک واحد مسکونی در يک طبقه با مساحت اعیانی 198 متر مربع می باشد - نمای 
کوچه سرامیک با قرنیز سنگ گرانیت - در ورودی آهنی - نمای داخلی آجر نما – درب های 
سمت حیاط آهنی و شیشه - کف حیاط موزايیک - بدنه داخلی گچ - قرنیز داخلی ساختمان 
يک متر سرامیک ، آشپزخانه با کاشــی قديمی و کابینت فلزی - سرويس های بهداشتی 
کاشی - کف ساختمان موزائیک - ســرمايش کولر - يک انباری با نمای سیمان سفید در 
حیاط -  درب داخلی چوبی - سازه ساختمان ديوار و قوطی فلزی و سقف طاق ضربی و دارای 
قدمت حدود 30 سال ، دارای انشعابات آب و برق و گاز می باشد که توسط کارشناس رسمی 
دادگستری به مبلغ 000. 000. 100. 2ريال ) دو میلیارد و يکصد میلیون ريال ( ارزيابی شده 
است ب ( واحد مسکونی در دو طبقه و مساحت کل اعیانی حدود 238 متر مربع است - طبقه 
اول در قسمت داخلی اتمام نازک کاری و در حال بهره برداری مسکونی - طبقه دوم بدون 

اجرای دستگاه پله ) بعدا اضافه شده ( در حد اسکلت و سقف - حیاط خلوت و نمای شمالی 
انجام نما اجرا نگرديده - در داخل ساختمان طبقه اول : کف موزايیک ، بدنه ديوار 80 سانتی متر 
قرنیز سنگی بقیه بدنه و سقف گچ سفید کاری شده با گچبری پیش ساخته ، در داخلی چوبی 
، بدنه آشپزخانه کاشی و کابینت فلزی ، سرويس بهداشتی کاشی و سرامیک با در آلومینیوم 
، مساحت کل اعیانی حدود 238 مترمربع ، گرمايش بخاری ، سیستم سرمايشی مشخصی 
ندارد .اسکلت سازه بتنی و سقف تیرچه و بلوک ، قدمت حدود 15 سال ، دارای انشعابات آب 
و برق و گاز که توسط کارشناس رسمی دادگســتری به مبلغ 000. 000. 300. 1ريال ) يک 
میلیارد و سیصد میلیون ريال ( ارزيابی شده اســت و موارد رهن طبق اعالم بستانکاربیمه 
نمی باشد در جلسه مزايده که از ساعت 9 صبح الي 12 روز چهارشنبه مورخ 31 / 02 / 1399 
درشعبه اجراي ثبت اسنادشهرضا تشکیل مي گردد. از طريق مزايده به فروش مي رسد. مزايده 
هريک ازپالک هاازمبالغ فوق الذکر شروع و به باالترين قیمت پیشنهادي و به هر کس که 
خريدار باشد فروخته مي شــود طالبین مي توانند قبل از تشکیل جلسه از مورد مزايده الف ( 
به آدرس : شــهرضا خمینی آباد ، آخر خیابان توحید ، خیابان شهید عروج زاده ، کوچه شهید 
 حمزوی پالک 89 کد پســتی 86159 – 66141 و از مورد مزايده ب(  به آدرس :شهرضا ، 
خمینی آباد خیابان توحید فرعی 35 ،پالک 21 کد پستی 77911 - 86159 بازديد به عمل 
آورند .الزم به ذکر اســت که کلیه هزينه های قانوني اعم از هزينه ی انتقال سند در دفاتر 
اسناد رســمي و مالیات دارائي و عوارض شــهرداري و بدهي هاي مربوطه به حق انشعاب 
و آبونمان، آب و برق و گاز و ســاير هزينه هاي متعلقه بر عهده برنده مزايده مي باشد. وپس 
ازمزايده درصورت وجودمازاد، برنده مزايده می تواندوجوه پرداختی موضوع فراز 6 بند الف 
ماده 121 اين آئین نامه را از محل مازاد مذکور مســترد نمايد. طبق ماده 136 اصالح آيین 
نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا شــرکت در مزايده منوط به پرداخت ده درصد از 
مبلغ پايه کارشناسی ) پايه مزايده ( به حساب سپرده ثبت و حضور خريدار يا نماينده قانونی 
او در جلسه مزايده می باشد برنده مزايده مکلف است ما به تفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 
پنج روز از تاريخ مزايده به حســاب صندوق ثبت توديع نمايد و در صورتی که ظرف مهلت 
مقرر ، مانده فروش را به حســاب ســپرده ثبت واريز نکند ، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده 
و به حساب خزانه واريز خواهد شــد . در اين صورت ، عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط 
و مزايده تجديد می گردد .ايــن آگهی يکنوبت دريکی ازروزنامه های کثیراالنتشــارچاپ 
 اصفهان درج ومنتشــرمیگردد. م الف: 829347  زهراجهانی مســئول واحد اجرای

 اسنادرسمی شهرضا 
فقدان سند مالکيت 

2/116 شــماره نامه: 139985602006000611 ، تاريخ: 1399/02/07 ، خانم عصمت 
محمدی جوآبادی فرزند رمضانعلی به استناد يک برگ استشهاديه محلی که هويت و امضا 
شهود رسمًا گواهی شده مدعی است که سند مالکیت چهاردانگ مشاع از ششدانگ پالک 
شماره 99/4931 واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در صفحه 275 دفتر 193 
امالک ذيل ثبت 43626 به نام نامبرده ثبت و صادر و تسلیم گرديده و به موجب سند رسمی 

شماره 12433-1375/07/07 ذفترخانه اسناد رسمی به او انتقال قطعی يافته و معامله ديگری 
هم انجام نشده نحوه گم شدن يا از بین رفتن جابه جايی از بین رفته مفقود شده است چون 
درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره يک اصالحی ماده 120 
نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در اين 
آگهی ذکر شده( نسبت به آن يا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهی 
تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارايه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نمايد تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارايه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضی نرسد يا در صورت اعتراض اصل سند ارايه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 827563 نبی اله يزدانی رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک خمینی شهر  
اخطار اجرايی

2/117 شماره: 1894/98 حل4 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: غالمرضا 
سرگزی ، نام پدر: عبداله ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: 
حســینعلی اعتمادی ، نام پدر: محمود ، نشانی: خمینی شــهر منظريه بلوار فیض االسالم 
کوچه صبا ، محکوم به:به موجب رای شماره 2421 تاريخ 98/11/16 حوزه چهارم شورای 
حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت يافته است. محکوم علیه محکوم است به: 
پرداخت مبلغ 25/000/000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/382/500 ريال بابت 
خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تاديه از تاريخ سر رسید چک لغايت اجرای حکم 
در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی رای صادره غیابی است. ماده34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد يا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 
اگر مالی ندارد صريحاً اعالم نمايد. م الف : 829814 عمار امیری قاضی شــعبه چهارم 

شورای حل اختالف خمینی شهر 
اخطار اجرايی

2/118 شماره: 1849/98 حل4 ، مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: محمدحسین 
باريکانی ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشــخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: حسینعلی 
اعتمادی ، نام پدر: محمود ، نشانی: خمینی شــهر منظريه بلوار فیض االسالم کوچه صبا، 
محکوم به:به موجب رای شماره 2394 تاريخ 98/11/15 حوزه چهارم شورای حل اختالف 
شهرستان خمینی شهر که قطعیت يافته است. محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ 
5/000/000 ريال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 1/132/500 ريال بابت خســارات 
دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تاديه از تاريخ ســر رسید چک لغايت اجرای حکم در حق 
محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی رای صادره غیابی است. ماده34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 

به موقع اجرا بگذارد يا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد يا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد صريحاً اعالم نمايد. م الف : 829820 عمار امیری قاضی شعبه چهارم شورای حل 

اختالف خمینی شهر 
اخطار اجرايی

2/119 شماره: 1840/98 حل4 ، مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: يوسف تقی 
مومنی ، نام پدر: حسین ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: 
حسینعلی اعتمادی ، نام پدر: محمود ، نشانی: خمینی شهر منظريه بلوار فیض االسالم کوچه 
صبا، محکوم به:به موجب رای شــماره 2416 تاريخ 98/11/16 حوزه چهارم شورای حل 
اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت يافته است. محکوم علیه محکوم است به: پرداخت 
مبلغ 11/000/000 ريال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 207/000 ريال بابت هزينه 
دادرسی و پرداخت خســارت تاخیر تاديه از تاريخ تقديم دادخواست 98/9/18 لغايت اجرای 
حکم در حق محکوم له و پرداخت نیم عشــر دولتی رای صادره غیابی است. ماده34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد يا مالی معرفی کند 
که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد صريحاً اعالم نمايد. م الف : 829821 عمار امیری قاضی شعبه چهارم 

شورای حل اختالف خمینی شهر 
اخطار اجرايی

2/120 شماره: 1851/98 حل4 ، مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: 1-مجید روح 
الهی 2-منصور روح الهی ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: 
حسینعلی اعتمادی ، نام پدر: محمود ، نشانی: خمینی شهر منظريه بلوار فیض االسالم کوچه 
صبا، محکوم به:به موجب رای شــماره 2401 تاريخ 98/11/15 حوزه چهارم شورای حل 
اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت يافته است. محکوم علیه محکوم اند به: تضامنی 
پرداخت مبلغ 40/000/000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/570/000 ريال بابت 
خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تاديه از تاريخ سر رسید چک لغايت اجرای حکم 
در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی رای صادره غیابی است. ماده34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد يا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 
اگر مالی ندارد صريحًا اعالم نمايد. م الف : 829816 عمار امیری  قاضی شعبه چهارم 

شورای حل اختالف خمینی شهر 

تحديد حدود عمومی
99/2/14 - 990720672059311

2/122   آگهی تحديد حدود عمومی ماده 14 قسمتی از امالک و مستغالت حوزه 
ثبتی شهرستان خمینی شهر واقع در بخش 14 ثبت اصفهان پیرو آگهی نوبتی سه 

ماهه سوم سال 99 به موجب ماده 14 قانون تحديد و رقبات زير:
اراضی دستجرد قتاده خمینی شهر 75 اصلی و فرعی زير:

11229- آقای میرمصطفی مدحت فرزند میرهوشــنگ شش دانگ يک قطعه 
زمین

1399/3/7
دهکده ورنوسفادران خمینی شهر 87 اصلی و فرعی زير:

7159- آقای اکبر رضايی ورنوســفادرانی فرزند غالمرضا و غیره شــش دانگ 
قسمتی از کوچه متروکه:

1399/3/7
7166- آقای عبدالرحیم کبیريان فرزند رجبعلی شش دانگ يک قطعه زمین 

1399/3/11
اراضی صحرای بابا فضلگاه فروشان خمینی شهر 107 اصلی و فرعی زير:

2734- آقای مهدی صالحی والشــانی فرزند صفرعلی شش دانگ قسمتی از 
يک باب خانه

 1399/3/13
اراضی صحرای حاج رحمان ورنوسفادران خمینی شهر 117 اصلی و فرعی زير:

1035- آقای حجت غالمیان ورنوسفادرانی فرزند عباس شش دانگ يک باب 
خانه

1399/3/12
اراضی صحرای بیرون آب ورنوسفادران خمینی شهر 119 اصلی و فرعی:

1476- آقای شکراله امیريوسفی فرزند علی محمد شش دانگ يک قطعه زمین
1399/3/10

اراضی صحرای دهشنده ورنوسفادران خمینی شهر 120 اصلی و فرعی زير:
2189- آقای عبدالحسین دباغی فرزند عباسعلی شش دانگ يک قطعه زمین

1399/3/10
اراضی صحرای بزبکه واره کمر ورنوسفادران خمینی شهر 122 اصلی و فرعی زير:

126- آقای رضا عسگری ورنوسفادرانی فرزند شــکراله 6/5 سهم از 35 سهم 
شش دانگ فروند

1399/3/7
اراضی شمالی شهرستان خمینی شهر 159 اصلی و فرعی های زير:

3055- آقای هوشنگ رمضانی فرزند حسین شش دانگ يک باب ساختمان
 1399/3/10

3056- خانم صغری حاج حیدری ورنوســفادرانی فرزند حسن شش دانگ يک 
قطعه ملک 

1399/3/7
3057- خانم زهرا غفور زاده ورنوســفادرانی فرزند قنبر و غیره شش دانگ يک 

قطعه زمین
1399/3/12

در روز 99/3/7 به ترتیب از ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. 
به موجب ماده 14 قانــون ثبت صاحبان امالک و مجاورين شــماره های فوق 
الذکر بوسیله اين آگهی اخطار می شود که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
يابند چنانچه هر يک از صاحبان امالک و مجاورين يا نمايندگان قانونی آنها در 
موقع تحديد حدود حاضر نباشــند طبق ماده 15 قانون ثبت مورد تقاضا با حدود 
اظهار شده از طرف مجاورين تحديد خواهد شــد اعتراض مجاورين و صاحبان 
امالکی که در موقع تحديد حدود حضور نداشــته انــد، مطابق مقررات ماده 20 
قانون ثبت از تاريخ تنظیم صــورت مجلس تعیین حدود فقــط، 3 روز پذيرفته 
خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض 
ظرف يک ماه از تاريخ تســلیم اعتراض به اين اداره بايستی با تقديم دادخواست 
 به مرجع ذی صــالح قضايی گواهی تقديم دادخواســت را اخذ و بــه اين اداره 

تسلیم نمايند.
تاريخ انتشار: 1399/2/16

م الف: 832137 نبی اله يزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر

سه شنبه 16 اردیبهشت 1399 / 11 رمضان 1441/ 5 می 2020/ شماره 2966

آیا طلسم تشکیل کابینه در عراق خواهد شکست؟

راه سخت »الکاظمی« برای تشکیل دولت
ــه  ــرای تشــکیل کابین ــد امیدهــا ب هــر چن علیرضا کریمیان
ــراق در  ــی در ع ــی الکاظم ــط مصطف توس
ابتــدا بســیار زیاد بــود؛ امــا طــی روزهــای اخیــر لیســت مخالفــان این 
سیاســتمدار در حــال بیشــتر شــدن اســت و همیــن مســئله نگرانی ها 
از رد شــدن کابینــه پیشــنهادی وی و ناکامی در تشــکیل دولــت در عراق 
را افزایــش داده اســت بــا ایــن حــال تحلیلگــران می گوینــد او همچنان 
از حمایــت مشــروط بیشــتر گروه هــای ســنی و شــیعه و کرد برخــوردار 
اســت. این ظــن و گمــان پــس از آن ایجــاد شــد کــه روزنامــه رای الیوم 
چــاپ لنــدن، در آســتانه برگــزاری جلســه پارلمانــی بــه منظــور تعییــن 
زمــان رای گیــری دربــاره دولــت مصطفــی الکاظمــی ائتــاف الوطنیــه 
بــه رهبــری ایــاد عــاوی در بیانیــه ای اعــام کــرد: متاســفانه ما شــاهد 
حمایــت از خواســته های تظاهرکننــدگان نبوده ایــم و مکانیــزم انتخاب 
وزیــران مبهــم و نامعلــوم بــوده اســت.وی بــا تاکید بــر اینکــه ائتافش 
به دولــت مصطفــی الکاظمــی رای اعتمــاد نمی دهــد و جلســه پارلمان 
ــت  ــن دول ــاد گرفت ــه در صــورت رای اعتم ــزود ک ــد، اف ــم می کن را تحری
الکاظمــی تبدیــل بــه اپوزیســیون مســالمت جو خواهــد شــد. پیش از 
ایــن ائتــاف دولــت قانــون بــه رهبــری نــوری مالکــی اعــام کــرده بود 
ــاف  ــه آن رای نمی دهد.ائت ــد و ب ــرکت نمی کن ــی ش ــت الکاظم در دول
دولــت قانــون در بیانیــه ای تاکیــد کــرد: مــا در تشــکیل دولــت شــرکت 
نمی کنیــم و بــه آن رای نمی دهیــم. بقیــه اعضــای پارلمــان بایــد 
تصمیــم مناســب را در ایــن بــاره بگیرنــد. طــی مذاکــرات بــا مکانیــزم 
انتخــاب وزرا موافقــت شــد تــا نخســت وزیر مکلــف بــا تمــام 
فراکســیون های سیاســی براســاس یــک روش برخــورد کنــد.در ایــن 
ــق حاصــل شــده  ــا تواف ــت ب ــد تشــکیل دول ــده اســت: رون ــه آم بیانی
مغایــرت دارد همیــن مســئله مــا را وادار کــرد تــا بــرای انتخــاب 
ــا  ــای م ــفانه تاش ه ــم. متاس ــاش کنی ــتر ت ــق بیش ــای الی نامزده
ســودی نبخشــید و کابینــه الکاظمــی بــا خواســته های مــردم در 
تناقــض و شــامل وزرای ناالیــق اســت. اتحادیــه اســامی ترکمان های 
ــه  ــد. کابین ــت کردن ــی مخالف ــه الکاظم ــا کابین ــنبه ب ــز یکش ــراق نی ع
ــه  ــتی ب ــچ پس ــا هی ــت؛ ام ــی اس ــت وزارت ــامل ۲۰ پس ــی ش الکاظم
ترکمان هــا اختصــاص داده نشــده اســت. بــا وجــود ایــن مخالفــت ها 
ــزار شــود و  ــی برگ ــه الکاظم ــری کابین ــرار اســت جلســه رای گی ــا ق ام
برخــی از تغییــرات ایجــاد شــده از ســوی وی شــانس رای آوری و 
کاهــش مخالفــت هــا بــا کابینــه را کاهــش داده اســت و موجب شــده 
تــا امیدهــا بــرای گرفتــن رای اعتمــاد از ســوی او در پارلمان این کشــور 
افزایــش یابد. گــروه هــای سیاســی عــراق توافــق کردنــد که در جلســه 

امــروز بــه کابینــه مصطفــی الکاظمــی رای اعتمــاد بدهنــد. ایــن توافــق 
بعد از آن حاصل شــد کــه »مصطفــی الکاظمی« اســامی برخــی وزرای 
کابینــه )وزرای خارجــه، دفــاع و کشــور( را کــه مــورد بحــث و اعتــراض 
برخــی از جریان هــای سیاســی قــرار گرفته بــود، تغییــر داد. بر اســاس 
ایــن گــزارش، گروه هــای کرد و ســنی رســما بــه الکاظمــی اعــام کردند 
به همــراه دیگــر جریان هــای سیاســی )ائتــاف فتــح به ریاســت 
هــادی عامــری، جریــان صــدر به رهبــری مقتــدی صــدر، عمــار حکیــم 
رییــس جریــان حکمــت و حیــدر العبــادی رییس جریــان النصــر( در 
جلســه امــروز حضــور خواهنــد یافــت. دیــار بــرواری، نماینــده حــزب 
ــت:  ــه اس ــه گفت ــن رابط ــراق در همی ــتان ع ــم کردس ــک اقلی دموکراتی
ــه  ــاد ب ــرای رای اعتم ــراق ب ــی ع ــای سیاس ــروه ه ــی گ ــا تمام »تقریب
الکاظمــی و کابینــه اش توافــق دارنــد؛ امــا موضع گــروه های سیاســی 
ــا  ــر آنه ــتگی دارد، اگ ــیعی بس ــای ش ــروه ه ــع گ ــه موض ــتان ب کردس
موافقــت کننــد مــا نیــز حمایــت مــی کنیــم.« امــا جریــان حکمــت بــا 
انتقــاد از کابینــه ســهمیه ای الکاظمــی، رای اعتماد ایــن گــروه را به حل 
ــده  ــرد. »اســعد المرشــدی«، نماین ــل مشــروط ک بحــران بغداد-اربی
ایــن جریــان گفــت: »نخســت وزیــر مکلــف، پــس از آنکــه در مذاکــره 

ــا تمــام فراکســیون هــا ســهمیه وزارتــی بــرای آنهــا در نظــر گرفــت و  ب
بــرای خــروج از بــن بســت سیاســی و خــروج از بحــران بــا اســتقبال از 
شــروط آنهــا بــه ویــژه فتــح و ســائرون-حامیان اصلــی الکاظمــی- در 
مســیر رای اعتمــاد شــرایط خوبــی دارد؛ امــا ممکن اســت این ســهمیه 
ــته  ــی داش ــی را در پ ــت مردم ــی و مخالف ــات منف ــکار تبع ــای آش ه
باشــد.« فراکســیون ائتــاف دولــت قانــون به رهبــری نــوری المالکــی 
ــی  ــه الکاظم ــه کابین ــان ب ــاوی همچن ــاد ع ــری ای ــه به رهب و الوطنی
معتــرض هســتند و تاکیــد کردنــد کــه در جلســه رای اعتمــاد بــه کابینه 
وی حضــور نخواهنــد داشــت. بــه نظــر مــی رســد با وجــود تمــام تاش 
ها و رایزنــی هــا رای آوری کابینــه در تاریــک و روشــن مبهمی قــرار دارد 
و همــه چیــز امــروز و طــی جلســه نماینــدگان مشــخص خواهــد شــد. 
رای گیــری کــه اگــر مثبــت نباشــد پروســه تشــکیل دولــت در عــراق را 
بــرای چندمیــن بار بــه تاخیــر خواهــد انداخــت و ایــن مســئله در حالی 
اســت که ایــن کشــور بــا بحــران هــای مهمــی از جملــه مقابلــه بــا کرونا 
ــه  ــران روب ــکا و ای ــی آمری ــی و نظام ــای سیاس ــت ه ــل و رقاب در داخ
روســت که نیــاز بــه مدیریــت واحــد سیاســی و اقتصــادی دارد، بــا این 

وجود هر گونه تعلل اوضاع در عراق را بغرنج تر خواهد کرد.

هشدار وزارت خارجه درباره تحریم تسلیحاتی ایران؛

 قطعا از برجام خارج می شویم
سخنگوی وزارت خارجه نسبت به تحرکات اخیر آمریکا در رابطه با تمدید تحریم تسلیحاتی ایران 
هشدار داد و گفت: برجام، دستاوردهایی داشت که آمریکا تاش دارد تمامی این دستاوردها را 
از بین ببرد. موضوع پایان دادن تحریم 
تســلیحاتی از آخرین دســتاوردهای 
برجام اســت و اگر آمریکا آن را از بین 
ببرد، مــا هم قطعــا از برجــام خارج 
می شویم.ســیدعباس موسوی اظهار 
داشــت: باید بگویم دیپلماسی ادامه 
دارد و تعطیل بردار نیســت و شــاهد 
بودید که در ســطوح مختلف از جمله 
رییس جمهــور، وزیر خارجه و ســایر 
معاونین در داخل و خارج، دیپلماسی 
کشــور را با تمام توان ادامه دادند.وی ادامه داد: این رویکردی که آمریکایی ها در پیش گرفتند 
بسیار خطرناک اســت و نظم بین المللی را به هم خواهد زد زیرا حقوق بین الملل قواعدی دارد 
که باید توسط همه کشورها مراعات شود؛ اما آمریکا به هیچ کدام ار این تعهدات پایبندی ندارد 
و هرکجا منافع او اقتضا کند آن را زیرپا می گذارد. برای مثال امروز در بحبوحه شیوع کرونا، این 

رژیم با وقاحت سازمان بهداشت جهانی را تهدید به قطع بودجه می کند.

 نمایندگان مجلس پرونده »حسین فریدون« 
را به قوه قضاییه ارجاع دادند

نمایندگان مجلس در جلســه علنی روز گذشــته پارلمان گزارش پرونده تحصیلی »حســین 
فریدون« را به قوه قضاییه ارجاع دادند.گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای 
اسامی درباره پذیرش و نحوه جذب حسین فریدون، برادر رییس جمهور برای مقطع دکتری در 
جلسه مجلس قرائت شد.در این گزارش آمده اســت: کمیسیون آموزش و تحقیقات با بررسی 
تمام مستندات قابل دسترسی و استماع اظهارات مســئوالن ذی ربط اعام می دارد در موضوع 
ارجاعی در خصــوص »پذیرش و نحوه جذب آقای حســین فریدون بــرای تحصیل در مقطع 
دکتری«، بروز تخلفات و رعایت شــئونات قانونی واقع شده و کمیســیون در صورت رای مثبت 

نمایندگان، خواستار ارسال پرونده به قوه قضاییه و مراجع ذی صاح اداری است.

رییسی:

  بخشی از مبالغ صندوق ذخیره فرهنگیان
 با حکم دادگاه بازگشت

رییس قوه قضاییه گفت: بخشی از مبالغی که از صندوق ذخیره فرهنگیان به یغما رفته بود، با حکم 
دادگاه بازگشت و بخشی دیگر با قدرت باز خواهد گشت.ابراهیم رییسی در جلسه مسئوالن عالی 
قوه قضاییه اظهار کرد: خصوصی سازی یا تجاری کردن آموزش و پرورش از آسیب ها و آفت هایی 
است که عزیزان دلسوز ما در این جلسه به آن اشــاره کردند.وی با اشاره به پرونده صندوق ذخیره 
فرهنگیان گفت: این پرونده در دادگستری مورد رســیدگی قرار گرفت و قریب به ۲۰ متهم داشت 
که در دادگاه مجرم شناخته شدند و احکام سنگینی برای آنها صادر شد.رییس قوه قضاییه بیان 
کرد: مبالغی که به یغما برده شده بود، بخشی از آن با حکم دادگاه برگشته و بخش دیگر آن هم به 

صندوق ذخیره فرهنگیان با قدرت برگشت داده خواهد شد تا حق این قشر مظلوم، ضایع نشود.

کافه سیاست
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 راه اندازی دوره های توانمندسازی فعاالن اقتصادی

 در اتاق اصفهان
رییس اتاق بازرگانی اصفهان ایجاد تلنگر به فعاالن اقتصادی برای درک شرایط عصر کرونای صنعتی 
و راه اندازی دوره های توانمندسازی آنها در نحوه مدیریت و رهبری، تغییرات حوزه بازاریابی، مالی، 

منابع انسانی و زنجیره تامین و چگونگی 
حرکت به سمت دنیای پس از کرونا را از 
جمله اقدامات اتاق بازرگانی بیان کرد.

صفحه رسمی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی اصفهان در توئیتر با انتشار یک 
پیام نوشت:»مسعود گلشیرازی ایجاد 
تلنگر به فعاالن اقتصادی برای درک شرایط 
عصر کرونای صنعتی و راه اندازی دوره های 
توانمندسازی آنها در نحوه مدیریت و 
رهبری، تغییرات حوزه بازاریابی، مالی، 

منابع انسانی و زنجیره تامین و چگونگی حرکت به سمت دنیای پس از کرونا را از جمله اقدامات اتاق 
بازرگانی بیان کرد.«

بخش خصوصی از ابر پروژه های اصفهان استقبال نمی کند
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان  در مورد چرایی اینکه تعداد پروژه های واگذار شده 
بسیار کمتر از تعداد اعالم شده در سال ۹۷ بود، گفت: ما اعالم آمادگی کردیم و پروژه ها هنوز هم آماده تحویل 
هستند؛ اما وقتی از سوی سرمایه گذار استقبال نمی شود کاری از دست ما برنمی آید. وی تاکید کرد: در 
حالی که مشوق های بی سابقه ای در نظر گرفته شده و حتی امکان تغییر کاربری پروژه داده می شود؛ دلیل 
دیگری که منجر به عدم استقبال شده سودآوری در بازارهایی مانند دالر، طال و بورس منجر به این می شود 
که سرمایه گذار ترجیح  دهد خودش را درگیر بروکراسی اداری نکند.اکبری از پیشرفت ۳۰ درصدی فاز اولیه 
قطار سریع السیر تهران-قم-اصفهان خبر داد و افزود: اوراق مشارکت این طرح توسط دولت منتشر شده 
و با سرعت خوبی در حال پیشرفت است. ۲۱۲ کیلومتر از مسیر قطار سریع السیر تهران - قم - اصفهان در 
استان اصفهان بوده و طول کل پروژه ۴۲۰ کیلومتر است که با احتساب سرعت ۳۱۰ کیلومتری مسیر تهران به 

اصفهان را در طول یک ساعت و ۲۰ دقیقه طی می کند.

رییس اتحادیه فروشندگان تلفن ثابت و همراه اصفهان:

افزایش قیمت موبایل حبابی است
رییس اتحادیه فروشندگان تلفن ثابت و همراه اصفهان با اشاره به تاثیر ۲۰ درصدی افزایش نرخ ارز بر قیمت 
گوشی موبایل، گفت: اگرچه قیمت گوشی تلفن همراه در بازار به صورت حبابی در حال افزایش است، اما تا 
زمانی که واردات آن سرعت نگیرد و عرضه و تقاضا همخوانی نداشته باشد، احتمال باال رفتن قیمت موبایل 
وجود دارد.حسن میرشمشیری در خصوص دالیل افزایش قیمت در اصفهان، گفت: بخشی جزئی از دلیل 
افزایش قیمت موبایل به نوسانات نرخ ارز برمی گردد، اما بیشتر این افزایش به مباحث واردات مربوط 
است.وی توضیح داد: به دلیل شیوع کرونا و قرنطینه کشورهای چین و امارات که بیشترین حجم واردات 
گوشی به ایران را دارند و همچنین کشور عراق، طی دو ماه در واردات گوشی به ایران، وقفه ایجاد شد.رییس 
اتحادیه فروشندگان تلفن ثابت و همراه اصفهان با اعتقاد بر اینکه قیمت کنونی موبایل در بازار حباب دارد، 
تصریح کرد: در این شرایط به مردم نه پیشنهاد خرید و نه پیشنهاد نخریدن می کنیم، اما احتمال افزایش 
قیمت موبایل وجود دارد با این وجود معتقدم این قیمت حبابی است.وی با بیان اینکه واردات گوشی زمان 
بر و نیازمند تشریفات است، تاکید کرد: تا زمانی که سرعت واردات گوشی افزایش نیابد و منابع مالی مورد 

نیاز واردکنندگان تامین نشود قیمت گوشی کاهش نخواهد یافت.

پاسکاری سازمان صمت و اصناف در ماجرای نایاب شدن شکر و برنج در اصفهان؛

کام مردم تلخ شد! 

ماجــرای کمبــود کاالهــای اساســی ماننــد  مرضیه محب رسول
ــراری  ــه تک ــازار قص ــج و... در ب ــکر ، برن ش
اســت کــه تقریبــا هــر ســال در آســتانه مــاه رمضــان اتفــاق مــی افتــد و 
مســئوالن ســازمان صمــت و اصنــاف هــم هیــچ کــدام مســئولیت آن را 
بــر عهــده نمــی گیرنــد. ایــن در حالــی اســت کــه مســئوالن از نظــارت بر 
بــازار و طرح هــای تنظیــم بــازار ســخن می گوینــد در حالــی کــه در چنــد 
روز باقــی مانــده تــا مــاه رمضــان تقریبــا برنــج هنــدی در بــازار اصفهــان 
نایــاب شــده بــود و یــا بــا قیمــت هــای بســیار گزافــی بــه فــروش مــی 
ــج از  ــن برن ــزار ت ــش از ۱۰6 ه ــص بی ــئوالن از ترخی ــی مس ــید. برخ رس
گمــرک ایــران تنهــا در کمتــر از دو مــاه اخیــر خبــر داده انــد. با ایــن حال 
نظــارت هــا همچنــان نــه تنهــا ضعیــف اســت بلکــه تنظیــم بــازار هــم به 
ــردم در  ــا م ــن معضــل داده ت ــه دســت ای ــای واهــی دســت ب ــه ه بهان
تنگناهــای بیشــتری قــرار گیرنــد. در جدیدتریــن اظهــارات رییــس اتاق 
اصنــاف اصفهــان گفته اســت ســازمان صمت جوابگــوی کمبــود کاالهای 
اساســی در بــازار اســت و بحــث توزیــع مربــوط بــه آنها نیســت. ایــن در 
حالــی اســت کــه پیــش از مــاه رمضــان رییــس اتــاق اصنــاف اصفهــان 
ــون  ــا اکن ــود، ام ــر داده ب ــان خب ــج در اصفه ــکر و برن ــود ش ــع کمب از رف
ــه  ــکر ب ــود ش ــی و کمب ــای اساس ــن کااله ــث تامی ــت بح ــد اس معتق

ــود  ــری در خصــوص کمب ســازمان صمــت بازمــی گردد.رســول جهانگی
ــرد: بحــث  ــار ک ــازار، اظه ــه شــکر در ب ــای اساســی از جمل برخــی کااله
تامیــن کاالهــای اساســی از جملــه شــکر و برنــج بــه ســازمان صمــت و 
ــن  ــران، ای ــه از ته ــت حوال ــا دریاف ــا ب ــه آنه ــردد، چراک ــی گ ــه برم غل
محصــوالت را بیــن فروشــگاه هــای بــزرگ توزیــع مــی کننــد.وی درباره 
ــازار براســاس عرضــه و تقاضــا  ــازار، گفــت: شــرایط ب ــود شــکر در ب کمب
ــه  ــبت ب ــه نس ــه عرض ــی ک ــول زمان ــور معم ــه ط ــود و ب ــی ش ــن م تعیی
تقاضــا کمتــر شــود، احتمــال احتــکار وجــود دارد.رییــس اتــاق اصنــاف 
اصفهــان تاکیــد کــرد: بــه دلیــل اینکــه بــرای سیاســت گــذاری تامیــن 
کاالهــای اساســی در کشــور و صــادرات و واردات آنهــا چارچــوب خاصی 
ــازمان  ــویم. س ــی ش ــکل م ــار مش ــازار دچ ــم ب ــث تنظی ــم در بح نداری
صمــت اما مــی گویــد یــک اختــالل کوچــک و وقفــه چنــد روزه بــه دلیل 
بســته بنــدی شــکرهای وارداتــی فلــه ای موجــب نرســیدن ایــن کاال بــه 
بــازار و اتفاقــات پــس از آن شــده اســت ایــن در حالــی اســت کــه تولیــد 
ــع شــکر  ــود توزی ــان هــم از نب ــات در اصفه ــک و نب ــدگان عمــده پول کنن
ــج کــه  ــر خــالف برن ــد. ب ــوده ان ــد ب ــه من دولتــی در روزهــای اخیــر گالی
شــائبه احتــکار آن بــا توجــه بــه واردات و توزیع بیشــتر اســت اما بــه نظر 
می رســد کمبــود شــکر در کشــور یــک مســئله سراســری باشــد. چندی 

پیــش اســتاندار خوزســتان هــم نســبت بــه ایــن موضــوع گالیــه هایــی 
ــن اســتان  ــود شــکر در ای ــع کمب ــرای رف ــود ب ــه ب ــرده و گفت را مطــرح ک
حوالــه هــای اصفهــان راهی خوزســتان شــده تــا بخشــی از نیازهــای آن 
اســتان تامیــن شــود؛ اتفاقی که ســال گذشــته نیــز فعــاالن بازار نســبت 
بــه آن گالیــه هایــی را مطــرح کــرده بودنــد. مســئله دیگــری کــه در مورد 
کمبــود شــکر مطــرح اســت اینکــه دولــت در اواخــر ســال گذشــته اعالم 
ــان  ــت، در هم ــق نخواهــد گرف ــرای واردات شــکر خــام تعل ــرد ارزی ب ک
زمــان کارخانــه هــای تولیــد شــکر در کشــور خواســتار بررســی قیمت ها 
و تصویــب قطعــی آن شــدند؛ امــا تعلــل ســازمان هــای مربوطــه موجب 
شــد تــا ایــن کارخانــه هــا بــرای ارائــه ایــن محصــول بــه بــازار بالتکلیــف 
باشــند. در هفتــه های گذشــته بارهــا تولیــد کننــدگان هشــدار داده بودند 
در صــورت تامیــن نشــدن ارز مــورد نیــاز و یــا قیمت گــذاری درســت بازار 
ــت  ــازمان صم ــرا س ــا ظاه ــد؛ ام ــد ش ــه خواه ــه مواج ــود عرض ــا کمب ب
ــا قیمــت گــذاری مناســب ایــن کاال  ــرای تخصیــص ارز و ی برنامــه ای ب
نداشــته و ایــن مســئله کمبــود ناگهانــی شــکر در بــازار را رقــم زد و البتــه 
بــه روال همــه کمبودهــا و نوســانات بــازار هیــچ نهــادی مســئولیت آن را 
ــا  ــد ب ــه بای ــتند ک ــردم هس ــن م ــت ای ــرد و در نهای ــی گی ــده نم ــر عه ب

سرگردانی و بالتکلیفی منتظر آرام شدن بازار باشند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
با اشاره به مشکالت صنایع و بررسی وضعیت 
اقتصادی استان اصفهان گفت: اصفهان بعد از جدایی 
البرز از تهران بزرگ ترین استان صنعتی کشور نام 
گرفته، اما مشکالت صنعتگران در این استان مورد 
توجه مسئوالن نیست و صنایع با ظرفیت های پایین 
در حال فعالیت هستند. وی با اشاره به مشکالت 
صنایع و بررسی وضعیت اقتصادی استان اصفهان 
گفت: مشکالت صنعتگران در این استان مورد توجه 

مسئوالن نیست و صنایع با ظرفیت های پایین در 
لیت هستند.حجت االسالم سید ناصر  حال فعا
موسوی الرگانی پیرامون اینکه دولت باید بسته 
حمایتی خروج از رکود برای همه صنعتگران در نظر 
گیرد تا هم چرخه اقتصاد بچرخد و هم سبب ایجاد 
اشتغال شود اظهار داشت: متاسفانه صنایع در کل 
کشور با مشکالتی روبه رو هستند اما در اصفهان 
این مشکل نمود بیشتری دارد.وی با بیان اینکه در 
شرایط فعلی بسیاری از واحدهای صنعتی کوچک 
و متوسط استان اصفهان با کمتر از ۵۰ درصد از 
ظرفیت خود کار می کنند و به خاطر بدهی مالیاتی 
و بدهی بانکی کارگران خود را تعدیل کرده اند، افزود: 

دولت باید برنامه ریزی کند که با توجه به وضعیت 
رکود موجود، یک سال معافیت مالیاتی به صنایع 
اختصاص دهد تا آنها بتوانند بخشی از مشکالت 
خود را برطرف کنند.نماینده مردم فالورجان در 
مجلس شورای اسالمی بیان کرد: وقتی کارخانه ای 
با ظرفیت زیر ۵۰ درصد کار می کند بدون شک 
نمی تواند هزینه های خود را جبران کند و با مشکالت 
بسیاری دست و پنجه نرم می کند، به طور قطع با 
وضعیت مشکالت صنایع و دغدغه صنعتگران استان 
اصفهان نسبت به سال گذشته وضعیت واحدهای 
صنعتی و تولیدی در استان با وجود رکود نگران 

کننده خواهد شد.

مشـترکین اینترنـت مخابـرات بر اسـاس 
قراردادهـای جبـران خسـارت فـی مابیـن 
می تواننـد نسـبت بـه دریافـت خسـارت از 
قطعـی اینترنـت اقـدام کننـد .کارشـناس 
مسـئول بازاریابـی مخابـرات اصفهـان در 
خصـوص نحـوه پرداخـت خسـارت بـه 
مشـترکین در قبـال قطعی اینترنـت گفت:  
شـرکت مخابـرات ایران،منطقـه اصفهـان 
بـرای پرداخـت خسـارت طبـق قـرارداد 
در خصـوص طـرح هـا و سـرویس هـای 
مختلـف عمـل مـی کنـد .تمیـزی افـزود : 
سـرویس هـای اینترنتـی مشـترکین بـر 
اسـاس پرداخـت SLA برنـز اسـت و ایـن 
بـدان معناسـت کـه  بـه عنـوان مثـال اگـر 
مشـترکی سـرویس اینترنت را بـه صورت 
یک ماهه از مخابرات دریافـت کند باید ۹۸ 
درصد از زمـان یک مـاه را وصل باشـد .وی 
ادامـه داد:این تعهـد SLA برنز بـوده و اگر 
بیشـتر از ۲ درصـد از زمـان یک مـاه قطعی 
داشـته باشـد مـی توانـد بـا درخواسـت 
کتبـی میـزان شـارژ از دسـت رفتـه را بـه 
صورت خسـارت از مخابـرات دریافت کند. 
تمیـزی در ادامـه بـه اسـتفاده از اینترنـت 
در برخـی از مشـاغل حسـاس اشـاره کـرد 
و اظهـار داشـت : برخـی از مشـاغل تجاری 
بـا حساسـیت زمانـی بیشـتر واسـتفاده 
طوالنـی تـراز اینترنـت اسـتفاده مـی کنند،  
مخابـرات  بـرای ایـن دسـته از مشـترکین 
تجـاری در قالـب سـرویس هـای ویـژه 
قراردادهـای جبران خسـارت به نـام نقره ، 
طـال و المـاس در نظـر گرفته است.سـطح 
پرداخـت خسـارت  SLAبرای مشـترکین 
تجـاری نیـز  براسـاس قـرارداد و در  سـه 
حالـت نقره،طـال و المـاس با درصـد وصل 
بـودن اینترنـت در طـول مـدت طـرح در 
نظـر گرفتـه شـده اسـت و در صورتـی کـه 
اینترنت مشـترکین تجـاری در زمـان های 
بیشـتری از درصـد اعالم شـده قطع باشـد 
مـی توانند با ارائه درخواسـت کتبی نسـبت 

بـه دریافـت خسـارت اقـدام کننـد .

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی:

مشکالت صنعتگران استان اصفهان مورد توجه مسئوالن نیست

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت: برای افرادی که نمی توانند از بیمه بیکاری استفاده کنند و شغل شان را از دست داده اند، تسهیالت دو میلیون 
تومانی بلندمدت با سود چهار درصد در نظر گرفته شده است.محسن نیرومند اظهار کرد: از آغاز اپیدمی کرونا در کشور، بیشترین آسیب اقتصادی متوجه کارگران فصلی 
و قراردادی بوده و در این میان کارگران ۱۰ رسته صنفی اعالم شده از سوی دولت به عنوان مشاغل آسیب پذیر مشکالت قابل توجهی را تجربه کرده اند.وی افزود: به همین 
جهت دولت با راه اندازی سامانه بیمه بیکاری از کارگرانی که در ایام تعطیالت قرنطینه ناشی از شیوع ویروس کرونا نتوانسته بودند حقوق و مزایای خود را دریافت کنند، 
حمایت کرد. البته تنها کارگرانی توانستند در این سامانه برای دریافت بیمه بیکاری اقدام کنند که پیش از تعطیلی بنگاه اقتصادی شان، بیمه پرداز بودند.نیرومند اضافه کرد: 
حدود ۹ هزار نفر از افرادی که در سطح استان اصفهان در سامانه بیمه بیکاری ثبت نام کرده بودند، مستحق دریافت بیمه بیکاری از سوی دولت شناخته نشدند.وی ادامه 
داد: بسیاری از کارگران همچون کارگران ساختمانی که تعداد آنها در استان اصفهان به بیش از ۷۰ هزار نفر می رسد، نوع بیمه شان به گونه ای است که قادر به استفاده از بیمه 
بیکاری نیستند؛ این کارگران و دیگر مشاغل دارای بیمه های خاص همچون رانندگان تاکسی یا اصنافی که اصال بیمه نبوده اند از طریق سامانه بیمه بیکاری مورد حمایت 
قرار نگرفته اند.وی اضافه کرد: علت واریز نشدن بیمه بیکاری افرادی که در سامانه وزارت کار ثبت نام کرده بودند، تحویل نشدن پنج هزار میلیارد تومان منابع مالی است که 

رییس جمهور قول داده بود دولت به سازمان تامین اجتماعی واگذار کند. 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تشریح کرد:

جزییات طرح حمایتی دولت از بیکارانی که مشمول بیمه بیکاری نشدند
نحوه دریافت خسارت قطعی 

اینترنت در اصفهان

خبر  روز

بحث تامین کاالهای اساسی از جمله شکر و برنج به سازمان 
صمت و غله برمی گردد، چراکه آنها با دریافت حواله از تهران، 

این محصوالت را بین فروشگاه های بزرگ توزیع می کنند

کوچ زودتر از موعد 
500خانوار عشایر به 

مراتع ییالقی
۵۰۰خانوار عشایر با رعایت نکردن تقویم 
کوچ، زودتر از موعد وارد مراتع ییالقی 
شدند.خانواده عشایر با ۵۰هزار رأس 
دام زود هنگام وارد مراتع شده اند که 
به علت ورود زود هنگام عالوه بر اینکه 
برای خود مشکالتی را ایجاد می کنند، 
مراتعی که هنوز آمادگی ورود دام را 

ندارند ، نابود خواهند شد.

خسارت 100 میلیارد تومانی کرونا به هتلداران
در دوران شروع کرونا ، جامعه هتلداران استان اصفهان دچار ضرر و زیان های اقتصادی فراوان 
شدند. رییس جامعه حرفه ای هتلداران استان اصفهان گفت: نوروز پارسال و نوروز امسال سال 
سختی برای جامعه هتلداری استان رقم خورد.کریم بیگی با اشاره به ضرر دو چندان هتل ها با 
وجود تحریم ها افزود: با شیوع کرونا همه برنامه ریزی ها برای پذیرش مسافر و جبران خسارت ها 
نقش برآب شد و فقط در اسفند و فروردین، هتلداران استان بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان ضرر کردند.

وی گفت: در همین ایام هتل ها به دلیل ناتوان بودن در پرداخت های کارکنان مجبور شدند ۳۰ تا ۴۰ 
درصد نیرو ها را تعدیل کنند که امیدواریم با حمایت های دولتی این افراد مجددا به کار گرفته شوند.

رییس جامعه حرفه ای هتلداران استان گفت: باید این شرایط را به فرصت تبدیل کرد و طرح های 
نوآورانه بهداشتی را در هتل ها به صورت دائمی و با نظر کارشناسان بهداشتی اجرا کرد.بیگی افزود: 
همه مدیران هتل ها آموزش های اجرای دستورالعمل های بهداشتی را دیده اند و متعهدانه، مطابق 
دستور ستاد کرونا، فعالیت خود را از سر گرفتند.غالمرضا خرمی، معاون اجرایی هتل آسمان هم 
گفت: هر چند خسارت فراوان دیده ایم، اما باید تصمیمات به سمتی برود که پس از سفید شدن 
وضعیت استان، بتوانیم از مناطق سفید داخل و خارج از کشور مسافر و گردشگر بپذیریم و با حمایت 

دولتمردان گام به گام این خسارات را جبران کنیم.

چرا لیموترش گران شد؟
رییـس اتحادیـه میادیـن میوه و تـره بـار اصفهـان گفـت: باالرفتن تقاضـا و کمبـود لیموتـرش در 
بـازار موجـب افزایش قیمـت لیمو مینـاب به ۴۵ هـزار تومان شـده اسـت.ناصر اطرج با اشـاره به 
افزایش قیمـت لیموتـرش در بـازار، اظهار کرد: امسـال بـه دلیل شـیوع کرونـا و توصیه پزشـکان 
مصـرف لیموتـرش افزایـش یافتـه، همچنیـن به دلیـل صـادرات بـا کمبـود مواجه هسـتیم.وی 
افزود: مطابـق نرخ سراسـری و مصـوب، قیمت لیموتـرش ۱۵ هـزار تومان اعالم شـد کـه باید در 
سـطح خرده فروشـی با قیمـت ۱۸ هـزار تومـان فروخته شـود که متاسـفانه بـا این قیمـت لیمو 
در بـازار موجود نیسـت، البته فـروش لیمو بـا قیمت باالتـر تخلف اسـت.رییس اتحادیـه میادین 
میوه و تـره بار اصفهـان بـا تاکید بر اینکـه کمبـود و افزایش قیمـت لیموتـرش چالش امـروز بازار 
میوه اسـت، افـزود: قیمت لیموهـای میناب حـدود ۴۵ هـزار تومان اسـت، اما قیمـت لیموترش 
زرد درشـت در سـطح شـهر ۱۸ هزار تومان اعالم شـده اسـت.وی با اشـاره به دیگر نوسـانات میوه 
و سـبزیجات در بازار، گفـت : قیمـت ۱۱ قلم میـوه در بـازار اصفهان کاهـش یافته، امـا قیمت چهار 

قلـم محصـول دیگـر افزایش یافته اسـت.

مدیر سازمان تعاون روستایی اصفهان مطرح کرد:

خرید 111 تن گل محمدی از کشاورزان آران و بیدگل
مدیر سـازمان تعـاون روسـتایی اسـتان اصفهـان گفـت: خریـد توافقـی بالغ بـر ۱۱۱تـن و ۷۳۹ 
کیلوگـرم گل محمـدی توسـط شـبکه تعاونی حـوزه سـازمان تعـاون روسـتایی اسـتان اصفهان 
انجـام شـده است.محسـن حـاج عابـدی بـا اشـاره بـه خریـد توافقـی محصـوالت کشـاورزی 
توسـط سـازمان تعاون روسـتایی اسـتان اصفهان اظهار داشـت: بـا توجه بـه فصـل گالب گیری 
در شهرسـتان آران و بیـدگل و تولید مـازاد بر مصرف، سـازمان تعاون روسـتایی اسـتان اصفهان 
اقدام به خریـد توافقی ایـن محصـول از کشـاورزان کرده اسـت.وی افـزود: خرید توافقـی بالغ 
بـر ۱۱۱ تـن و ۷۳۹ کیلوگـرم گل محمدی توسـط شـبکه تعاونـی حوزه سـازمان تعاون روسـتایی 
اسـتان اصفهان انجام شده اسـت.مدیر سـازمان تعاون روسـتایی اسـتان اصفهان با بیان اینکه 
شـیوع کرونا تاثیر مسـتقیم بـر عدم فـروش محصـول گالب در شهرسـتان آران و بیدگل داشـته 
اسـت، تصریح کـرد: گل های محمـدی به صـورت مسـتقیم از کشـاورزان خریداری می شـود، تا 

از ضـرر و زیان بیشـتر آنهـا جلوگیری شـود.

کافه اقتصاد

وز عکس ر

اخبار
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آگهی

مفاد آراء
2/110  آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی  مستقر در ثبت شرق اصفهان 
دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 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 تســلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند 
نسبت به تقدیم دادخواست 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 شماره 139860302027001647 مورخ 1398/02/17 حمید افضلی فرزند اصغر 
بشماره شناسنامه 949 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288016761 در چهار دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 13083 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 221/15 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
2- راي شــماره 139860302027001649 مورخ 1398/02/17 مریم اســالمي فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 4 صادره از میبد بشماره ملي 4489724497 در دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 13083 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 221/15  مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
3- راي شماره 139860302027003080 مورخ 1398/03/23 محمود ابراهیم عابدي 
فرزند حسن بشماره شناســنامه 165 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291353308 در 
ششدانگ یکباب کارگاه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 36 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 2146/13 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
4- راي شــماره 139860302027003082 مــورخ 1398/03/23 محمدرضا ابراهیم 
عابدي خوراسگاني فرزند محمود بشماره شناسنامه 6082 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1293426024 در ششدانگ یکباب کارگاه با ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 36 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 1125/46 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
5- راي شــماره 139860302027008857 مورخ 1398/08/12 مجتبی حسنی فرزند 
موسي بشماره شناسنامه 32 صادره از خرم آباد بشماره ملي 4072576972 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 
به مساحت 179 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي نعمت اله 

نادری دارانی فرزند اسماعیل.
6- راي شماره 139860302027009164 مورخ 1398/08/20 مهشاد شکرانی پور فرزند 
مهدي بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشــماره ملي 1271507951 در ششدانگ 
یکباب مغازه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پــالک 9490 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 13/27 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

معصومه حسینی .
7- راي شماره 139860302027010133 مورخ 1398/09/05 احمد کمالی فرزند رمضان 
بشماره شناسنامه 11 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291371974 در ششدانگ یکباب 
مغازه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 6235 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به مساحت 43/06  مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي محترم 

رحمانی خوراسگانی فرزند رجبعلی.
8- راي شماره 139860302027010164 مورخ 1398/09/05  محسن بابائي خوابجاني 
فرزند محمد بشماره شناســنامه 4109 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287267701 در 
ششدانگ یکباب کارگاه و مغازه متصله احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 23 واقع 
در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 227/35 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي حسن هادی فرزند حسینعلی .
9- راي شماره 139860302027010570 مورخ 1398/09/12 زهرا یدي فرزند محمود 
بشماره شناسنامه 1767 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286727235 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 108 فرعي از اصلي 10353 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مســاحت 193 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي بنیاد مستضعفان.
10- راي شماره 139860302027010772 مورخ 1398/09/16 کبری فوالدي فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 5 صادره از فریدونشهر بشماره ملي 1129794792 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 39 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 160/52 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
11- راي شــماره 139860302027011653 مورخ 1398/09/30 عطیه عشاقی فرزند 
محمدجواد بشماره شناسنامه 4354 صادره از اصفهان بشماره ملي 1290800987 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در 

بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 25/52  مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
12- راي شــماره 139860302027011654 مورخ 1398/09/30 فاطمه عشاقي فرزند 
محمدجواد بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشماره ملي 1270326732 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 

18 ثبت اصفهان به مساحت 25/52  مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
13- راي شماره 139860302027012248 مورخ 1398/10/05 حمیدرضا جهان دوست 
فرزند علي بشماره شناسنامه 1477 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286901545 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 111 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمي محمد علی و یداله زارعی فرزندان رحمت اله .
14- راي شماره 139860302027012249 مورخ 1398/10/05 صدیقه جهان دوست 
فرزند علي بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشماره ملي 1274465801 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 111 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي محمد علی و یداله زارعی فرزندان رحمت اله .
15- راي شــماره 139860302027012559 مــورخ 1398/10/12 محمــد علي قائد 
امیني هاروني  فرزند محمدزکي بشماره شناســنامه 1802 صادره از شهرکرد بشماره ملي 
4620473243 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 
11797 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 67/32 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
16- راي شماره 139860302027013067 مورخ 1398/10/23  اکبر فقیهي آذرخواراني 
فرزند محمداسمعیل بشماره شناسنامه 1611 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286285011 
در ششدانگ یکباب خانه و مغازه های متصله احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 
واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 225/39  مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي محمد علی اسدی فرزند اسداله.
17- راي شماره 139860302027013269 مورخ 1398/10/26 محمود ابراهیم عابدي 
فرزند حسن بشماره شناســنامه 165 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291353208 در 
ششدانگ یکباب گارگاه با ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 36 واقع 

در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 1005/24 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
18- راي شماره 139860302027013270 مورخ 1398/10/26 علیرضا ابراهیم عابدی 
خوراسگانی فرزند محمود بشماره شناسنامه 0 صادره از اصفهان بشماره ملي 1271574608 
در ششدانگ یکباب کارگاه با ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 36 واقع 
در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 1075/45 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي محمود ابراهیم عابدی .
19- راي شــماره 139860302027013413 مــورخ 1398/10/28 مرتضــی رفیــع 
زاده قهدریجاني فرزند قاسم بشــماره شناســنامه 165 صادره از فالورجان بشماره ملي 
1111019584 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 

واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 204/17 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
20- راي شماره 139860302027013452 مورخ 1398/10/28 سعید ریزانه فرزند رضا 
بشماره شناسنامه 8790 صادره از اصفهان بشماره ملي 1292616539 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقــع در بخش 18 ثبت اصفهان به 

مساحت 603/30  مترمربع. خریداري طي سند رسمي.

21- راي شــماره 139860302027013464 مورخ 1398/10/29 غالمرضا شایان نیا 
فرزند حسن علي بشماره شناسنامه 1929 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286924340 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 فرعي از اصلي 10053 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 98/74  مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
22- راي شــماره 139860302027013497 مــورخ 1398/10/29 مصطفــی قادری 
خوراسگانی فرزند محمدعلي بشماره شناســنامه 16421 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283864681 در ششدانگ یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیاني احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 140/91 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
23- راي شماره 139860302027013513 مورخ 1398/10/29 صفرعلی جهانگرد فرزند 
جمالي بشماره شناسنامه 15 صادره از اصفهان بشماره ملي 5649877106 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 3 فرعي از اصلي 6395 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 87/84  مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمي حسن مشفقی خوراسگانی فرزند علی.
24- راي شماره 139860302027013602 مورخ 1398/11/01 رضا سجادی مولنجانی 
فرزند سیدعباس بشماره شناســنامه 9 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291678581 در 
ششدانگ یکباب دامداری احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 23 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مساحت 3591 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي عباس سجادی مولنجانی.
25- راي شــماره 139860302027013603 مورخ 1398/11/01 سید مهدی سجادی 
فرزند رضا بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشماره ملي 1270738712 در ششدانگ 
یکباب باغ ویال احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 23 واقع در بخش 18 ثبت 

اصفهان به مساحت 1530 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
26- راي شماره 139860302027013614 مورخ 1398/11/01 مهدی هادی مولنجانی 
فرزند محمدحسین بشماره شناسنامه 13208 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283833832 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 23 
واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 535 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي محمد حسین هادی مولنجانی.
27- راي شماره 139860302027013618 مورخ 1398/11/01 زهرا سجادی مولنجاني 
فرزند رضا بشماره شناسنامه 1 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291727396 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 23 واقع در 
بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 535 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمي محمد حسین هادی مولنجانی.
28- راي شماره 139860302027013622 مورخ 1398/11/01 محمد قضاوی فرزند رضا 
بشماره شناسنامه 504 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291411402 در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 5922 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 143/72 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
29- راي شماره 139860302027013623 مورخ 1398/11/01 عفت امیني پزوه فرزند 
محمدعلي بشماره شناسنامه 17334 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283875616 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 5922 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 143/72  مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
30- راي شماره 139860302027013632 مورخ 1398/11/01 کرامت آذررنگ فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 65 صادره از بروجن بشماره ملي 4650269946 در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ قسمتی از یکبابخانه به مساحت 43/03 مترمربع  پالک شماره3487 فرعي از 
15191 اصلي به مساحت 6/70   مترمربع و 3483 فرعي از 15191 اصلي به مساحت 36/33  
مترمربع  واقع در بخش 5 ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان که با پالک 15191/6669 تواما 

تشکیل یکبابخانه را میدهد. خریداري طي سند رسمي.
31- راي شماره 139860302027013640 مورخ 1398/11/01 صدیقه آذررنگ بروجني 
فرزند رجبعلي بشماره شناســنامه 8205 صادره از بروجن بشماره ملي 4650082072 در 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ قسمتی از یکبابخانه به مســاحت 43/03  مترمربع  پالک 
شماره3487 فرعي از 15191 اصلي به مساحت 6/70  مترمربع و 3483 فرعي از 15191 
اصلي به مساحت 36/33 مترمربع  واقع در بخش 5 ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان که 

با پالک 15191/6669  تواما تشکیل یکبابخانه را میدهد. خریداري طي سند رسمي.
32- راي شــماره 139860302027013661 مورخ 1398/11/02 جعفر گالبدار فرزند 
اسمعیل بشماره شناسنامه 56397 صادره از اصفهان بشماره ملي 1280989841 در چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 5 فرعي 
از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 250/15 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
33- راي شماره 139860302027013662 مورخ 1398/11/02 صدیقه دقاغیان اصفهاني 
فرزند حیدر علي بشماره شناسنامه 856 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286267099 در دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 5 فرعي 
از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 250/15 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
34- راي شماره 139860302027013668 مورخ 1398/11/02 خدیجه بیگم ال داود 
فرزند میرسیدعلي بشماره شناسنامه 22 صادره از خور و بیابانک بشماره ملي 5409719476 
در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
13105 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 242/86 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
35- راي شــماره 139860302027013671 مــورخ 1398/11/02 عباس قلي ایزدي  
فرزند حسین بشماره شناســنامه 15 صادره از خور و بیابانک بشماره ملي 5409715934 
در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
13105 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 242/86 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
36- راي شــماره 139860302027013842 مورخ 1398/11/05 سید عباس حسیني 
پزوه فرزند رضا بشماره شناسنامه 10565 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283807521 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 193/10 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي حاج عبدالوهاب فزوه .
37- راي شماره 139860302027013848 مورخ 1398/11/05 محمدحسن درویشي 
خوراسگاني فرزند غالمحسین بشــماره شناســنامه 182 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291262431 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 9904 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 208/15 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
38- راي شماره 139860302027013919 مورخ 1398/11/05 فاطمه هراتیان فرزند 
فضل اله بشماره شناسنامه 27385 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282201832 در اعیانی 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 9592 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 285/81 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي موقوفه خاص سادات منصوری.
39- راي شماره 139860302027013967 مورخ 1398/11/05 مهدی قاسمی قهساره 
فرزند غضنفر بشماره شناسنامه 3861 صادره از اصفهان بشماره ملي 1292431369 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11548 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 128/50 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
40- راي شماره 139860302027013969 مورخ 1398/11/05 مرضیه صالحي فرزند 
محمدعلي بشماره شناسنامه 1506 صادره از اصفهان بشماره ملي 1274732592 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11548 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 128/50  مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
41- راي شماره 139860302027013970 مورخ 1398/11/05  مهدی کنعاني سجزي 
فرزند عباس بشماره شناســنامه 3819 صادره از کوهپایه بشماره ملي 5658875625 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12543 واقع در 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 283/27  مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
42- راي شماره 139860302027014191 مورخ 1398/11/07 محمد باقری سینی فرزند 
عبداله بشماره شناسنامه 809 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283983702 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 5 فرعي از اصلي 10238 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 91/40 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمي حاج اسماعیل قربانیان .
43- راي شــماره 139860302027014410 مورخ 1398/11/12 زهرا جعفریان فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 105 صادره از اصفهان بشماره ملي 1284267695 در ششدانگ 
دوباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 6679 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 281/92 ترمربع. خریداري طي سند رسمي.
44- راي شــماره 139860302027014413 مورخ 1398/11/12 رضا موسوی فرزند 
یعقوب بشماره شناسنامه 21221 صادره از تهران بشماره ملي 0059383224 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پــالک 9661 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 150/02 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

حسین محمودی و احمد فاطمی خوراسگانی.
45- راي شماره 139860302027014420 مورخ 1398/11/12 محمود شاه نظری فرزند 
عبدالرسول بشماره شناسنامه 1 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199538019 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11548 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 170/88 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
46- راي شماره 139860302027014421 مورخ 1398/11/12 محمد شاه نظري فرزند 
ولي اله بشماره شناسنامه 6691 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291998081 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11548 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 170/88 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
47- راي شــماره 139860302027014422 مورخ 1398/11/12 فرزانه دهقانی فرزند 
عبدالحسین بشماره شناسنامه 1441 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291589864 در یک 
و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 499/66 مترمربع قسمتي از پالک 
شماره6552 اصلی به مساحت 65/48  مترمربع و 6558 اصلي به مساحت 434/18  مترمربع 

واقع در بخش 5 ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان. خریداري طي سند رسمي.
48- راي شماره 139860302027014423 مورخ 1398/11/12 زهرا باقرزاده خوراسگاني 
فرزند عباس بشماره شناسنامه 1480 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291566910 در یک 
و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 499/66  مترمربع قسمتي از پالک 
شماره6552 اصلی به مساحت 65/48  مترمربع و 6558 اصلي به مساحت 434/18  مترمربع 

واقع در بخش 5 ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان. خریداري طي سند رسمي.
49- راي شماره 139860302027014424 مورخ 1398/11/12 علیرضا باقرزاده فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 12335 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283825252 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 499/66 مترمربع قسمتي از پالک شماره6552 
اصلی به مســاحت 65/48  مترمربع و 6558 اصلي به مساحت 434/18  مترمربع واقع در 

بخش 5 ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان. خریداري طي سند رسمي.
50- راي شماره 139860302027014576 مورخ 1398/11/14 ابوالفضل مومنی زاده 
فرزند علی اکبر بشماره شناســنامه 2633 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288132921 
در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
305 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 179/50 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
51- راي شــماره 139860302027014577 مورخ 1398/11/14 محسن مومني فرد 
فرزند قربانعلي بشماره شناســنامه 1039 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291174990 
در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
305 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 179/50 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
52- راي شــماره 139860302027014593 مــورخ 1398/11/14 اشــرف هادیان 
خوراسگانی فرزند قدیرعلي بشــماره شناســنامه 14837 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283849232 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 
27 فرعي از اصلي 15316 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 196/17  مترمربع. 
خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حاج سید محمد قریشی خوراسگانی 

فرزند سید نصراله.
53- راي شماره 139860302027014615 مورخ 1398/11/15 زهرا جعفری گهروئی 
فرزند عباسعلی بشــماره شناسنامه 3 صادره از شهرکرد بشــماره ملي 6339713890 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت 

اصفهان به مساحت 126/68  مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
54- راي شــماره 139860302027014636 مــورخ 1398/11/15 معصومه اله وردی 
فرزند پناه بر خدا بشماره شناسنامه 5287 صادره از دهاقان بشماره ملي 5129392851 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 209/20  مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
55- راي شماره 139860302027014829 مورخ 1398/11/16 حسین عباسي تودشکي 
فرزند رضاعلی بشماره شناسنامه 26 صادره از کوهپایه بشــماره ملي 5659460364 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 115/54  مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي هادی فرحناکیان .
56- راي شــماره 139860302027014830 مــورخ 1398/11/16 مجید نقیب فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 60 صادره از آباده بشماره ملي 2411455917 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 194/60  مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
57- راي شــماره 139860302027015017 مورخ 1398/11/19 علي اصغر قاســمي 
تودشکي فرزند قدمعلي بشماره شناسنامه 37 صادره از کوهپایه بشماره ملي 5659513069 
در ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 9995 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 182/14  مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
58- راي شــماره 139860302027015158 مورخ 1398/11/20 محمدجواد محمدي 
خیاداني فرزند حسین بشماره شناسنامه 157 صادره از اصفهان بشماره ملي 1293367516 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 369 فرعي از اصلي 
7725 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 112/90  مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
59- راي شــماره 139860302027015159 مورخ 1398/11/20 محسن امیني پزوه 
فرزند عزیزاله بشماره شناسنامه 11703 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283818922 در 
ششدانگ یکباب انبار مصالح ساختمانی  احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10279 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 709/04  مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي غالمرضا شهبازی .
60- راي شماره 139860302027015160 مورخ 1398/11/20 ابراهیم مظاهري فرزند 
علي اکبر بشماره شناســنامه 3829 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288438893 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 84/35  مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي بانو شهربانو حاجی خدارحم پوردهقانی .
61- راي شماره 139860302027015161 مورخ 1398/11/20 صفیه توکلي فرزند یداله 
بشماره شناسنامه 337 صادره از کوهپایه بشماره ملي 5658996783 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 84/35  مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي بانو شهربانو حاجی خدارحم پوردهقانی .
62- راي شــماره 139860302027015169 مورخ 1398/11/20 مرتضی باقری جبلی 
فرزند فضل اله بشماره شناسنامه 1941 صادره از اصفهان بشماره ملي 5658956234 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت 

اصفهان به مساحت 179/48  مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
63- راي شماره 139860302027015184 مورخ 1398/11/20 اکبر زارعین سنجوانمره 
فرزند محمدحسین بشماره شناسنامه 2 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291345574 در 
ششدانگ یک درب باغ احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10408 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 1210 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
64- راي شــماره 139860302027015254 مورخ 1398/11/21 محمدجواد رمضاني 
بوزاني فرزند مرتضي بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشماره ملي 1274592259 
در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 20/30  مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي حاج یداله حاجی محمدعلی طغیانی.

65- راي شماره 139860302027015255 مورخ 1398/11/21 فاطمه رمضانی بوزانی 
فرزند مرتضي بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشماره ملي 1271592371 در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7897 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 20/30  مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمي حاج یداله حاجی محمدعلی طغیانی.
66- راي شماره 139860302027015256 مورخ 1398/11/21 علی اکبر جعفری فرزند 
جمشید بشماره شناسنامه 6 صادره از شهرضا بشــماره ملي 1199531839 در ششدانگ 
یکباب ساختمان تجاری و اداری احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در 

بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 200/17  مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
67- راي شماره 139860302027015291 مورخ 1398/11/23 زهرا رحماني خوراسگاني 
فرزند اسماعیل بشماره شناسنامه 786 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291445072 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 9133 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 184/41  مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي صفرعلی علیزاده ارداجی فرزند رضا.
68- راي شماره 139860302027015478 مورخ 1398/11/26 محسن بصراوي فرزند 
رسول بشماره شناسنامه 1148 صادره از اصفهان بشماره ملي 1290362904 در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 237 فرعي 
از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 149/70  مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
69- راي شماره 139860302027015479 مورخ 1398/11/26 نرگس دیانت دار فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 1440 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287060447 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 237 فرعي 
از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 149/70 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
70- راي شــماره 139860302027015480 مورخ 1398/11/26 بتول خطاط خوزاني 
فرزند حسن بشماره شناســنامه 910 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1285445341 در 
یکدانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 
237 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 149/70  مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
71- راي شماره 139860302027015514 مورخ 1398/11/27 زهرا زرین مکان فرزند 
ناصر بشماره شناسنامه 3525 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288242565 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7 فرعي از اصلي 10236 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 105/50  مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
72- راي شماره 139860302027015517 مورخ 1398/11/27 حمید زارع اندالني فرزند 
حشمت اله بشماره شناســنامه 3792 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288340133 در 2 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه آهنگری احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 

39 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 448 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
73- راي شماره 139860302027015518 مورخ 1398/11/27  مهدي علي زاده کوپائي 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 77 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291048626 در چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه آهنگری احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 

39 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 448 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
74- راي شــماره 139860302027015519 مورخ 1398/11/27 زهرا مهابادي مهاباد 
فرزند محمد بشماره شناســنامه 1101 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287715801 در 
چهاردانگ و نیم مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 163/5 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
75- راي شــماره 139860302027015520 مورخ 1398/11/27 سیمین دخت فرزند 
محمدعلي بشماره شناســنامه 2125 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1286817307 در 
یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 163/5 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
76- راي شــماره 139860302027015521 مورخ 1398/11/27 رســول پورابراهیم 
خوراســگاني فرزند علی بشــماره شناســنامه 8207 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1293447080 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
87 فرعي از اصلي 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 109/36  مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
77- راي شماره 139860302027015522 مورخ 1398/11/27 فاطمه رضائی فرزند علی 
بشماره شناسنامه 135 صادره از لردگان بشماره ملي 6329988374 در ششدانگ یکباب 
خانه مسکونی احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 8926 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 95/26  مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
78- راي شــماره 139860302027015558 مورخ 1398/11/28 زهرا باقری بابوکانی 
فرزند رحمت اله بشماره شناسنامه 107 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199934690 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 5231 فرعي از اصلي 
15191 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 126/41 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
79- راي شماره 139860302027015571 مورخ 1398/11/28 علیرضا رضوانی فرزند 
رضا بشماره شناســنامه 129 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291063013 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7949 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت158/60  مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
80- راي شــماره 139860302027015574 مورخ 1398/11/28 ســیدمهدي رفیعي 
پورعلویجه فرزند سیدحســن بشــماره شناســنامه 3193 صادره از نجف  بشماره ملي 
1090364891 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 
واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 150/77  مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي معصومه کشاورز هفدانی فرزند غالمحسین .
81- راي شماره 139860302027015578 مورخ 1398/11/28 عباس قاسمی سلیمان 
آبادی فرزند عوضعلی بشماره شناسنامه 5 صادره از اردستان بشماره ملي 1189721848 
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 176/87  مترمربع. خریداري طي سند رسمي. 

82- راي شماره 139860302027015579 مورخ 1398/11/28 شهربانو صادقي سلیمان 
آبادي فرزند حسن بشماره شناسنامه 2 صادره از اردستان بشماره ملي 1189748118 در 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 

واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 176/87  مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
83- راي شــماره 139860302027015586 مــورخ 1398/11/28 اکبــر احمــدي 
فرزند اصغر بشــماره شناســنامه 25 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1287889204 در 
ششــدانگ یکباب زمین محصور و اتاق متصله احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین 
 پالک 11767 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 148/60  مترمربع. خریداري

 طي سند رسمي.
84- راي شــماره 139860302027015652 مورخ 1398/11/29 امین اسمعیلي بواني 
فرزند خداداد بشماره شناسنامه 452 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1288111312 در 
دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 206/17  مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
85- راي شــماره 139860302027015656 مورخ 1398/11/29 مسعود یحیي آبادي 
فرزند فرج اله بشماره شناســنامه 512 صادره از آبادان بشــماره ملي 1818421763 در 
دو دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب ســاختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین 
 پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 206/17  مترمربع. خریداري

 طي سند رسمي.
86- راي شــماره 139860302027015660 مورخ 1398/11/29 مجتبي رجبي وشاره 
فرزند قدمعلي بشماره شناسنامه 41 صادره از اصفهان بشماره ملي 1290608679 در دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 206/17  مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
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87- راي شــماره 139860302027015925 مورخ 1398/12/04 احمدرضا سياحيان 
دهكردي فرزند محمدعلي بشــماره شناســنامه 2370 صادره از شــهركرد بشماره ملي 
4621660659 در ششدانگ قسمتی از  يكباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پالک 427 فرعي از اصلي 10409 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 150/27 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
88- راي شــماره 139860302027015930 مــورخ 1398/12/04 فرانك عبداللهي 
مهابــادي فرزند رحمت اله بشــماره شناســنامه 1223 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1284922324 در ششدانگ يكباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 
3 فرعي از اصلي 15200 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 141/16  مترمربع. 

خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالك رسمي صديقه نوروزيان.
89- راي شماره 139860302027015931 مورخ 1398/12/04 صديقه هراتيان فرزند 
اسداله بشماره شناسنامه 26575 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282193015 در ششدانگ 
يكباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 15191 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 231/70 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
90- راي شــماره 139860302027015933 مورخ 1398/12/04 محســن رفيع زاده 
قهدريجاني فرزند مصطفي بشــماره شناســنامه 2951 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1288278047 در ششدانگ يكباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
10408 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 153/10  مترمربع. خريداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالك رسمي حسن عباسی .
91- راي شــماره 139860302027015955 مورخ 1398/12/04 محمد صالح ضيايي 
هونجاني فرزند فضل اله بشــماره شناســنامه 16 صادره از سميرم ســفلی بشماره ملي 
1199836249 در ششدانگ يكباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 
12638 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 189/24 مترمربع. خريداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالك رسمي ميرزاتقی بنكدارپور .
92- راي شماره 139860302027015958 مورخ 1398/12/04 محسن قرت االعيان 
فرزند عبدالرسول بشماره شناســنامه - صادره از اصفهان بشماره ملي 1270162675 در 
ششدانگ يكباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 162 فرعي از اصلي 
10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 218 مترمربع. خريداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالك رسمي سيف اله كريمی فرزند علی.
93- راي شــماره 139860302027015959 مورخ 1398/12/04 رسول امينی فرزند 
رمضانعلي بشماره شناســنامه 3363 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1293398837 در 
ششدانگ يكباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 6481 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 176/74  مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
94- راي شماره 139860302027015963 مورخ 1398/12/04 اكبر محمدی فرزند قاسم 
بشماره شناسنامه 25 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291289641 در ششدانگ يكباب 
كارگاه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به مساحت 191/65 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالك رسمي قاسم 

محمدی فرزند محمد .
95- راي شماره 139860302027015964 مورخ 1398/12/04 جواد بزرگی فرزند قاسم 
بشماره شناسنامه 4 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291897186 در ششدانگ يكباب 
خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 12547 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به مساحت 116/08 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالك رسمي اصغر 

فروغی.
96- راي شــماره 139860302027015994 مــورخ 1398/12/04 محبوبه يخچالي 
خوراســگاني فرزند محمدعلي بشــماره شناســنامه 685 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291582452 در ششــدانگ يكباب ساختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين 
پالک 2 فرعي از اصلي 5946 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 173/50  مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
97- راي شــماره 139860302027015995 مورخ 1398/12/04 امنه سعيدي دهكي 
فرزند قدمعلي بشماره شناسنامه 6 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199650927 در ششدانگ 
يكباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 159/75  مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
98- راي شماره 139860302027016006 مورخ 1398/12/05 امين رحماني شهركي 
فرزند نعمت اله بشماره شناسنامه 744 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288309686 در 
ششدانگ يكباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 9172 فرعي از اصلي 
15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 241/45 مترمربع. خريداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالك رسمي محسن رضائی فرزند علی.
99- راي شــماره 139860302027016193 مورخ 1398/12/07  محمد اتحادي ابري 
فرزند اسماعيل بشماره شناســنامه 17 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291481680 در 
ششدانگ يكباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 12843 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 92/72 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالك 

رسمي محمد فروغی ابری فرزند عباس .
100- راي شــماره 139860302027016195 مورخ 1398/12/07 محمد رسول آيتی 
فرزند علی نقی بشماره شناسنامه 21 صادره از كوهپايه بشــماره ملي 5659627129 در 
ششدانگ يكباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 311 فرعي از اصلي 
15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 253/05  مترمربع. خريداري طي سند 

رسمي.
101- راي شــماره 139860302027016196 مورخ 1398/12/07 محســن اعتباری 
پور فرزند حسين بشماره شناسنامه 5587 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283856735 
در ششــدانگ يكباب خانه احداثــي بر روي قســمتي از قطعه زمين پــالک 4 فرعي از 
 اصلي 5932 واقع در بخش 5 ثبت اصفهــان به مســاحت 178/28 مترمربع. خريداري 

طي سند رسمي.
102- راي شماره 139860302027016345 مورخ 1398/12/10 مريم داودي نصرآبادي 
فرزند قدرت اله بشماره شناســنامه 26 صادره از قمشه بشــماره ملي 1199643572 در 
ششدانگ يكباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 7897 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 202/32  مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
103- راي شماره 139860302027016523 مورخ 1398/12/12 زرين  صادقي  فرزند اله 
يار  بشماره شناسنامه 39 صادره از فريدن بشماره ملي 1159819114 در ششدانگ يكباب 
خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 151 فرعي از اصلي 12953 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 181/90  مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالك 

رسمي حسن فروغی ابری .
104- راي شماره 139860302027016655 مورخ 1398/12/25 عباس اخالقي بوراني 
فرزند رمضان بشماره شناسنامه 1256 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291622179 در 
ششدانگ يكباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 10393 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 129/19 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
105- راي شماره 139960302027000005 مورخ 1399/01/06 ام البنين ايزدی فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 55 صادره از نائين بشماره ملي 5409733622 در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ يكباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 13001 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 169/73  مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالك 

رسمي مرتضی جاوری فرزند سيف اله.
106- راي شــماره 139960302027000007 مورخ 1399/01/06 غدير ايزدي فرزند 
حسين بشماره شناسنامه 124 صادره از خور و بيابانك بشماره ملي 5409731719 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يكباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 13001 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 169/73 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالك رسمي مرتضی جاوری فرزند سيف اله.
107- راي شماره 139960302027000459 مورخ 1399/01/26 غالمحسين حدادي 
فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه 2717 صادره از كوهپايه بشماره ملي 5659027601 در 
ششدانگ يكباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 9953 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 80/39  مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالك 

رسمي احمد كيانی ابری فرزند حسن.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/02/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/02/31

م الف: 825007 مهدی شبان رييس منطقه ثبت اسناد وامالک شرق اصفهان 

مفاد آراء 
2/111 آگهي موضوع ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد 

سند رسمي و ماده 13 آئين نامه اجرائي آن
برابر آراء صادره هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شــهرضا تصرفات مالكانه و بال معارض متقاضيان 
محرز گرديده است ، لذا مشخصات متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز در روزنامه هاي زاينده رود و اصفهان امروز چاپ 
اصفهان آگهي مي شود و در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان 
اعتراضي دارند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي نســبت به بند ) الف ( به مدت دو ماه 
و نســبت به بند ) ب ( به مدت يك ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا 
تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به 
مرجع قضايي تقديم نمايند و گواهي طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا ارائه 
نمايند ، بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد .
بند الف(

بخش يك ثبتي شهرضا
يكم : شماره هاي فرعي از 1- اصلي ابنيه

1- راي شــماره 139860302008009826 - 98/12/22 - محمد جلي فرزند عبدالعلي 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ : 

الف( قسمتي از يك باب خانه مجزي شده از پالک 2270 فرعي به مساحت دويست و سي و 
يك متر و ده صدم متر مربع كه به انضمام قسمت هائي از پالک 2249 فرعي جمعاً تشكيل 

يك باب خانه را داده است
ب( قسمتي از يك باب خانه مجزي شده از پالک 2249 فرعي به مساحت ده متر و چهل 
و پنج صدم متر مربع كه به انضمام قسمت ديگر از پالک 2249 فرعي و قسمتي از پالک 

2270 فرعي جمعاً تشكيل يك باب خانه را داده است
ج( قسمتي از يك باب خانه مجزي شده از پالک 2249 فرعي به مساحت هجده متر و چهل 
و پنج صدم متر مربع كه به انضمام قسمت ديگر از پالک 2249 فرعي و قسمتي از پالک 

2270 فرعي جمعاً تشكيل يك باب خانه را داده است
2- راي شماره 139860302008009827 - 98/12/22 - حميده رحمتي فرزند عبدالرضا 

نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ : 
الف( قسمتي از يك باب خانه مجزي شده از پالک 2270 فرعي به مساحت دويست و سي و 
يك متر و ده صدم متر مربع كه به انضمام قسمت هائي از پالک 2249 فرعي جمعاً تشكيل 

يك باب خانه را داده است
ب( قسمتي از يك باب خانه مجزي شده از پالک 2249 فرعي به مساحت ده متر و چهل 
و پنج صدم متر مربع كه به انضمام قسمت ديگر از پالک 2249 فرعي و قسمتي از پالک 

2270 فرعي جمعاً تشكيل يك باب خانه را داده است
ج( قسمتي از يك باب خانه مجزي شده از پالک 2249 فرعي به مساحت هجده متر و چهل 
و پنج صدم متر مربع كه به انضمام قسمت ديگر از پالک 2249 فرعي و قسمتي از پالک 

2270 فرعي جمعاً تشكيل يك باب خانه را داده است
3- راي شماره 139860302008009939 - 98/12/26 - حميد ايزدي فرزند زين العابدين 
ششدانگ يك باب خانه مجزي شده از پالک 2688 فرعي به مساحت يكصد و نود و پنج 

متر و هشتاد صدم متر مربع
4- راي شماره 139860302008009762 - 98/12/21 - محمد باقر باقي فرزند حيدر 
ششدانگ يك باب خانه مجزي شده از پالک 3185 فرعي به مساحت يكصد و پانزده متر 

و هفتاد صدم متر مربع
دوم : شماره هاي فرعي از 2- اصلي مزرعه فضل آباد

5- راي شماره 139860302008009751 - 98/12/20 - فرحناز انصاري فرزند هاشم 
ششدانگ قسمتي از يك باب خانه مجزي شده از پالک 172 فرعي به مساحت يكصد و سي 
متر و بيست صدم متر مربع كه به انضمام قسمتي از جاي ديوار حصار سابق شهرضا جمعًا 

تشكيل يك باب خانه را داده است
6- راي شماره 139860302008006824 - 98/09/20 - آذر دباغ شهرضا فرزند يوسف 
ششدانگ يك باب خانه مجزي شده از پالک 515 فرعي به مساحت يكصد و سي و هفت 

متر و چهل صدم متر مربع
7- راي شماره 139860302008007598 - 98/10/15 - محمد رضا رحمتي فرزند علي 
رضا ششدانگ يك باب خانه مجزي شده از پالک 515 فرعي به مساحت يكصد و پنجاه 

و شش متر مربع
8- راي شماره 139860302008009763 - 98/12/21 - علي اكبر پناهنده فرزند حسن 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ يك باب خانه دو طبقه مجزي شده از پالک 517 

فرعي به مساحت يكصد متر و نود و يك صدم متر مربع
9- راي شــماره 139860302008009764 - 98/12/21 - نازنين پناه پور فرزند محمد 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ يك باب خانه دو طبقه مجزي شده از پالک 517 

فرعي به مساحت يكصد متر و نود و يك صدم متر مربع
10- راي شماره 139860302008009760 - 98/12/21 - مرتضي دهقان فرزند فضل 

اله نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ : 
الف( قسمتي از يك باب خانه مجزي شده از پالک 760 فرعي به مساحت سي و دو متر مربع 
كه به انضمام قسمتي از پالک هاي 761 و 762 فرعي كه به شماره 16692 فرعي تبديل 

شده جمعاً تشكيل يك باب خانه را داده است
ب( قسمتي از يك باب خانه مجزي شــده از پالک هاي 761 و 762 فرعي كه به شماره 
16692 فرعي تبديل شده به مساحت يكصد و هفده متر و هشتاد و دو صدم متر مربع كه به 

انضمام قسمتي از پالک 760 فرعي جمعاً تشكيل يك باب خانه را 
داده است

11- راي شماره 139860302008009761 - 98/12/21 - خديجه رضا خاني بواني فرزند 
محمد ابراهيم نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ : 

الف( قسمتي از يك باب خانه مجزي شده از پالک 760 فرعي به مساحت سي و دو متر مربع 
كه به انضمام قسمتي از پالک هاي 761 و 762 فرعي كه به شماره 16692 فرعي تبديل 

شده جمعاً تشكيل يك باب خانه را داده است
ب( قسمتي از يك باب خانه مجزي شــده از پالک هاي 761 و 762 فرعي كه به شماره 
16692 فرعي تبديل شده به مساحت يكصد و هفده متر و هشتاد و دو صدم متر مربع كه به 

انضمام قسمتي از پالک 760 فرعي جمعاً تشكيل يك باب خانه را داده است
12- راي شماره 139860302008009942 - 98/12/27 - عليرضا يوسفي شهرضا فرزند 
محمد ششدانگ يك باب خانه مجزي شده از پالک 953 فرعي به مساحت يكصد و چهل 

و سه متر و ده صدم متر مربع
13- راي شماره 139860302008006909 - 98/09/21 - زينب موسوي شهيد فرزند 
سيد صدراله نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ يك باب خانه دو طبقه مجزي شده از 
پالک هاي 968 فرعي كه به شماره 13898 فرعي تبديل شده و 10000 فرعي به مساحت 
هفتاد و سه متر و هشــتاد و نه صدم متر مربع در ازاء يك دوم از يكصد و يك سهم و پنجاه 
صدم سهم مشــاع از پنج هزار و هفتصد و چهل و هفت سهم و هشتاد و هشت صدم سهم 

ششدانگ انتقال عادي مع الواسطه از طرف امير حسين محمدي جانبازلو
14- راي شماره 139860302008006910 - 98/09/21 - امير عمو علي خسرو آبادي 
فرزند يداله نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ يك باب خانه دو طبقه مجزي شده از 
پالک هاي 968 فرعي كه به شماره 13898 فرعي تبديل شده و 10000 فرعي به مساحت 
هفتاد و سه متر و هشــتاد و نه صدم متر مربع در ازاء يك دوم از يكصد و يك سهم و پنجاه 
صدم سهم مشــاع از پنج هزار و هفتصد و چهل و هفت سهم و هشتاد و هشت صدم سهم 

ششدانگ انتقال عادي مع الواسطه از طرف امير حسين محمدي جانبازلو
15- راي شــماره 139860302008009790 - 98/12/21 - امين رئيسي شهرضائي 
فرزند حسن نســبت به چهل و هفت حبه و چهارده هزار و ششــصد و پنج – پانزده هزار و 
ششصد و نود و هفتم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ يك باب خانه نيمه تمام مجزي 
 شده از پالک 1068 فرعي به مســاحت يكصد و هشتاد و ســه متر و هشتاد و يك صدم

 متر مربع
16- راي شماره 139860302008009791 - 98/12/21 - مژگان دهقان فرزند هوشنگ 
نسبت به بيست و چهار حبه و يك هزار و نود و دو – پانزده هزار و ششصد و نود و هفتم حبه 
مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ يك باب خانه نيمه تمام مجزي شده از پالک 1068 فرعي 

به مساحت يكصد و هشتاد و سه متر و هشتاد و يك صدم

 متر مربع
17- راي شماره 139860302008009944 - 98/12/27 - سعيد فرخ پور فرزند عباسعلي 
ششدانگ يك باب خانه نيمه تمام مجزي شده از پالک 1068 فرعي به مساحت يكصد و 

هشتاد و شش متر و هفتاد و چهار صدم متر مربع
18- راي شماره 139860302008008546 - 98/11/14 - علي رضا رحمتي فرزند حسين 
ششدانگ يك باب خانه نيمه تمام مجزي شده از پالک 1106 فرعي به مساحت يكصد و 

پنجاه و پنج متر و هشتاد و پنج صدم متر مربع
19- راي شماره 139860302008009723 - 98/12/14 - محمد جواد مطيعي فر فرزند 
مصطفي ششدانگ يك باب خانه مجزي شده از پالک 1118 فرعي كه به شماره 16990 

فرعي تبديل شده به مساحت يكصد و پنجاه متر و شصت و نه صدم 
متر مربع

20- راي شماره 139860302008009777 - 98/12/21 - شهناز شجاعي فرزند حسين 
ششدانگ يك باب كارواش مجزي شده از پالک 1337 فرعي به مساحت سيصد و چهل و 

هفت متر و پنجاه و پنج صدم متر مربع
21- راي شماره 139860302008009634 - 98/12/12 - شهين دخت محمودي فرزند 
داود ششدانگ يك باب خانه نيمه تمام مجزي شده از پالک هاي 1532 و 1533 فرعي كه 
به شماره 14103 فرعي تبديل شده به مساحت پانصد و چهل و پنج متر و ده صدم متر مربع

22- راي شماره 139860302008008644 - 98/11/16 - محمد ظهوريان فرزند فتح 
اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مجزي شده از پالک 1550 فرعي به 

مساحت دويست و بيست و هفت متر و چهل و چهار صدم متر مربع
23- راي شــماره 139860302008008645 - 98/11/16 - شهربانو كاظم پور فرزند 
رمضانعلي نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مجزي شده از پالک 1550 

فرعي به مساحت دويست و بيست و هفت متر و چهل و چهار صدم
 متر مربع

24- راي شماره 139860302008009724 - 98/12/14 - محمد رضا محموديه فرزند 
بهرام نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ يك باب مغازه مجزي شده از پالک 1644 

فرعي به مساحت يكصد و دو متر و نود و پنج صدم متر مربع
25- راي شماره 139860302008009725 - 98/12/14 - منيره محمديان فرزند ولي 
اله نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ يك باب مغازه مجزي شده از پالک 1644 فرعي به 

مساحت يكصد و دو متر و نود و پنج صدم متر مربع
26- راي شــماره 139860302008009748 - 98/12/19 - خديجه صفدريان فرزند 
خيرات ششدانگ يك باب خانه مجزي شــده از پالک 1644 فرعي به مساحت دويست و 

سي و پنج متر و چهل و يك صدم متر مربع
27- راي شماره 139960302008000030 - 99/01/06 - سيد فضل اله ميري فرزند 
سيد ولي اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مجزي شده از پالک 3253 

فرعي به مساحت يكصد و بيست و چهار متر و سي و يك صدم متر مربع
28- راي شماره 139960302008000031 - 99/01/06 - سيد حبيب اله ميري فرزند 
سيد ولي اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مجزي شده از پالک 3253 

فرعي به مساحت يكصد و بيست و چهار متر و سي و يك صدم متر مربع
29- راي شماره 139860302008009882 - 98/12/25 - محمد رضا فرهاد زاد فرزند 

اسد اله نسبت به ششدانگ : 
الف( قسمتي از يك باب خانه به شماره پالک 4947 فرعي به مساحت يكصد و هشتاد و سه 
متر مربع كه به انضمام قسمتي از پالک هاي 2739 و 8290 فرعي جمعًا تشكيل يك باب 

خانه را داده است در ازاء ششدانگ انتقال عادي مع الواسطه از طرف ورثه مسعود قماشي
ب( قسمتي از يك باب خانه مجزي شــده از پالک هاي 2739 و 8290 فرعي به مساحت 
چهل و پنج متر و ده صدم متر مربع كه به انضمام ششدانگ پالک 4947 فرعي جمعاً تشكيل 

يك باب خانه را داده است
30- راي شماره 139860302008009773 - 98/12/21 - لطف اله تاكي فرزند قدرت 
اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مجزي شده از پالک 8047 

فرعي به مساحت دويست و سي و هفت متر و پنجاه و سه صدم متر مربع
31- راي شماره 139860302008009774 - 98/12/21 - فتانه سودائي فرزند محمد 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مجزي شده از پالک 8047 

فرعي به مساحت دويست و سي و هفت متر و پنجاه و سه صدم متر مربع
32- راي شماره 139860302008009785 - 98/12/21 - زهرا صالحپور فرزند شكراله 
ششــدانگ يك باب خانه نيمه مخروبه مجزي شــده از پالک 13673 فرعي به مساحت 

دويست و شصت و هشت متر و هشتاد و پنج صدم متر مربع
سوم : شماره هاي فرعي از 3- اصلي مزرعه موغان

33- راي شــماره 139860302008009747 - 98/12/19 - اكرمه استاد نظري عمرو 
آبادي فرزند قنبرعلي ششدانگ يك باب خانه مجزي شده از پالک 479 فرعي به مساحت 

سيصد و نوزده متر و چهل و دو صدم متر مربع
34- راي شماره 139960302008000074 - 99/01/17 - مسعود كهنگي فرزند حسين 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ يك باب خانه مجزي شده از پالک 523 فرعي به 

مساحت دويست و شصت و دو متر و پنجاه و پنج صدم متر مربع
35- راي شــماره 139960302008000075 - 99/01/17 - رضوان ســبزواري فرزند 
رحمت اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مجزي شده از پالک 523 

فرعي به مساحت دويست و شصت و دو متر و پنجاه و پنج صدم متر مربع
36- راي شماره 139860302008009401 - 98/12/05 - مجيد علي عسگري فرزند 
نصراله نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ يك باب خانه مجزي شده از پالک 1478 

فرعي به مساحت يكصد و پانزده متر و ده صدم متر مربع
37- راي شماره 139860302008009402 - 98/12/05 - زهرا السادات رهنمائي فرزند 
سيد عبدالرسول نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مجزي شده از پالک 

1478 فرعي به مساحت يكصد و پانزده متر و ده صدم متر مربع
چهارم : شماره فرعي از 14- اصلي مزرعه معصوم آباد

38- راي شــماره 139860302008009295 - 98/12/03 - بهــرام داودنيا فرزند داود 
ششدانگ يك باب خانه مجزي شده از پالک 185 فرعي به مساحت يكصد و شصت و شش 

متر و بيست صدم متر مربع
پنجم : شماره هاي فرعي از 21- اصلي مزرعه رشكنه

39- راي شماره 139860302008008638 - 98/11/16 - عليرضا محمدي فرزند خدا 
خواست ششدانگ يك باب خانه مجزي شده از پالک 40 فرعي به مساحت هشتاد و چهار 
متر و هفتاد صدم متر مربع در ازاء يك حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ انتقال عادي 

مع الواسطه از طرف طلعت خانم جوي شهرضا
40- راي شماره 139860302008009607 - 98/12/11 - سيد مجيد نقاش فرزند سيد 
حسن نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مجزي شده از پالک 103 فرعي 

به مساحت يكصد و بيست و نه متر و پنجاه صدم متر مربع
41- راي شماره 139860302008009608 - 98/12/11 - نسرين احمدي فرزند پرويز 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ يك باب خانه مجزي شده از پالک 103 فرعي به 

مساحت يكصد و بيست و نه متر و پنجاه صدم متر مربع
42- راي شماره 139860302008009928 - 98/12/26 - محمود اعتماد پور فرزند بهرام 
ششدانگ يك باب مغازه مجزي شده از پالک 393 فرعي به مساحت شصت و هفت متر و 

هفتاد و يك صدم متر مربع
43- راي شــماره 139860302008009745 - 98/12/19 - فضل اله طاهري شهرضا 
فرزند محمد علي نسبت به شــصت و شش حبه مشــاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ يك 
 باب خانه مجزي شــده از پالک 563 فرعي به مســاحت يكصد و پنجاه متر و پنج صدم 

متر مربع
44- راي شماره 139860302008009746 - 98/12/19 - طاهره طاهري شهرضا فرزند 
غالمعلي نسبت به شش حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ يك باب خانه مجزي شده از 

پالک 563 فرعي به مساحت يكصد و پنجاه متر و پنج صدم متر مربع
45- راي شماره 139860302008009770 - 98/12/21 - غالمحسين تيموريان فرزند 
علي نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مجزي شده از پالک 577 فرعي 

به مساحت يكصد و ده متر و بيست صدم متر مربع
46- راي شماره 139860302008009771 - 98/12/21 - زهرا هاديان فرزند علي نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مجزي شده از پالک 577 فرعي به مساحت 

يكصد و ده متر و بيست صدم متر مربع

ششم : شماره فرعي از 23- اصلي مزرعه سودآباد
47- راي شماره 139860302008009117 - 98/11/27 - احمد رضا طاهري شهرضا 
فرزند حسين ششدانگ يك باب مغازه با ساختمان احداثي بر روي آن مجزي شده از پالک 

2548 فرعي به مساحت سي و پنج متر و شصت و سه صدم متر مربع
هفتم : شماره هاي فرعي از 32- اصلي مزرعه دست قمشه

48- راي شماره 139860302008009792 - 98/12/21 - عقيل مردان پور شهركردي 
فرزند يداله ششدانگ يك باب خانه مجزي شده از پالک 615 فرعي به مساحت يكصد و 

هشتاد و هشت متر و نود صدم متر مربع
49- راي شماره 139860302008009591 - 98/12/11 - زهرا فخار فرزند نوراله نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب مغازه مجزي شده از پالک 2904 فرعي كه قباًل 
شماره 771 فرعي باقيمانده بوده به مساحت شصت و دو متر و هشتاد و پنج صدم متر مربع در 
ازاء يك - دوم از يك حبه و دويست و پانزده - نهصد و نوزدهم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه 

ششدانگ انتقال عادي مع الواسطه از طرف سيد محمد علي يوسفي
50- راي شماره 139860302008009592 - 98/12/11 - فاطمه بيات فرزند عليجان 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب مغازه مجزي شده از پالک 2904 فرعي كه 
قباًل شماره 771 فرعي باقيمانده بوده به مساحت شصت و دو متر و هشتاد و پنج صدم متر 
مربع در ازاء يك - دوم از يك حبه و دويست و پانزده - نهصد و نوزدهم حبه مشاع از هفتاد و 

دو حبه ششدانگ انتقال عادي مع الواسطه از طرف سيد محمد علي يوسفي
51- راي شــماره 139860302008009593 - 98/12/11 - شــهين معظمي فرزند 
غالمحسين نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ يك باب مغازه مجزي شده از پالک 
2904 فرعي كه قباًل شــماره 771 فرعي باقيمانده بوده به مساحت شصت متر و هشتاد و 
هشت صدم متر مربع در ازاء يك - دوم از يك حبه و يكصد و هفتاد و نه - نهصد و نوزدهم 
حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششــدانگ انتقال عادي مع الواسطه از طرف سيد محمد علي 

يوسفي
52- راي شــماره 139860302008009594 - 98/12/11 - سوســن حــداد فرزنــد 
محمد مهدي نســبت به ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ يك باب مغازه مجزي شده 
از پالک 2904 فرعي كه قباًل شــماره 771 فرعي باقيمانده بوده به مســاحت شــصت 
متر و هشــتاد و هشــت صدم متر مربع در ازاء يك - دوم از يك حبــه و يكصد و هفتاد و 
 نه - نهصد و نوزدهم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششــدانگ انتقال عادي مع الواسطه از

 طرف سيد محمد علي يوسفي
53- راي شــماره 139860302008009595 - 98/12/11 - مريم مهديان فرزند اصغر 
ششدانگ يك باب مغازه مجزي شــده از پالک 2904 فرعي كه قباًل شماره 771 فرعي 
باقيمانده بوده به مساحت شصت متر و بيست و پنج صدم متر مربع در ازاء يك حبه و يكصد 
و شصت و يك - نهصد و نوزدهم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ انتقال عادي مع 

الواسطه از طرف سيد محمد علي يوسفي
54- راي شــماره 139860302008009596 - 98/12/11 - رضوان كاوييان پور فرزند 
نعمت اله ششدانگ يك باب مغازه مجزي شده از پالک 2904 فرعي كه قباًل شماره 771 
فرعي باقيمانده بوده به مساحت شصت و يك متر و پانزده صدم متر مربع در ازاء يك حبه و 
يكصد و هفتاد و نه - نهصد و نوزدهم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ انتقال عادي مع 

الواسطه از طرف سيد محمد علي يوسفي
55- راي شماره 139860302008009600 - 98/12/11 - كريم حسينيان دهاقاني فرزند 
علمدار ششدانگ يك باب مغازه مجزي شــده از پالک 2904 فرعي كه قباًل شماره 771 
فرعي باقيمانده بوده به مساحت يكصد و بيست و سه متر و سي و پنج صدم متر مربع در ازاء 
دو حبه و سيصد و نود و چهار - نهصد و نوزدهم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ انتقال 

عادي مع الواسطه از طرف سيد محمد علي يوسفي
56- راي شماره 139860302008009601 - 98/12/11 - رضا ناظم فرزند محمد جعفر 
ششدانگ يك باب مغازه نيمه تمام مجزي شده از پالک 2904 فرعي كه قباًل شماره 771 
فرعي باقيمانده بوده به مساحت دويست و پنجاه و سه متر مربع در ازاء چهار حبه و هشتصد 
و هفتاد و هشت - نهصد و نوزدهم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ انتقال عادي مع 

الواسطه از طرف سيد محمد علي يوسفي
57- راي شماره 139860302008009602 - 98/12/11 - حجت اله يزدان پرست فرزند 
فرهاد ششدانگ يك باب مغازه مجزي شده از پالک 2904 فرعي كه قباًل شماره 771 فرعي 
باقيمانده بوده به مساحت يكصد و يك متر و هفتاد صدم متر مربع در ازاء يك حبه و نهصد 
و هفده - نهصد و نوزدهم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ انتقال عادي مع الواسطه 

از طرف سيد محمد علي يوسفي
58- راي شماره 139960302008000207 - 99/01/26 - فاطمه آقاسي فرزند علي به 
واليت پدرش ششدانگ يك باب مغازه مجزي شده از پالک 2904 فرعي كه قباًل شماره 
771 فرعي باقيمانده بوده به مساحت شصت متر و ســه صدم متر مربع در ازاء يك حبه و 
يكصد و شصت و يك - نهصد و نوزدهم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ انتقال عادي 

مع الواسطه از طرف سيد محمد علي يوسفي
59- راي شماره 139960302008000208 - 99/01/26 - محمد عرفان آقاسي فرزند 
علي به واليت پدرش ششدانگ يك باب مغازه مجزي شده از پالک 2904 فرعي كه قباًل 
شماره 771 فرعي باقيمانده بوده به مساحت شصت متر و بيست و هفت صدم متر مربع در 
ازاء يك حبه و يكصد و هفتاد و نه - نهصد و نوزدهم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ 

انتقال عادي مع الواسطه از طرف سيد محمد علي يوسفي
هشتم : شماره هاي فرعي از 50- اصلي مزرعه اله آباد

60- راي شماره 139860302008008786 - 98/11/20 - سميه عسگريان فرزند زالي 
ششدانگ يك باب خانه مجزي شــده از پالک 10 فرعي به مساحت يكصد و پنجاه و پنج 

متر و ده صدم متر مربع
61- راي شماره 139860302008009769 - 98/12/21 - نرگس مطهري فرزند مطهر 
ششدانگ يك باب خانه نيمه تمام مجزي شده از پالک 2728 فرعي كه قباًل شماره 617 
فرعي بوده به مساحت دويست و بيست و پنج متر و يازده صدم متر مربع در ازاء تمامت سيزده 
هزار و شصت و نه سهم مشاع از يكصد و سي و دو هزار و پانصد و نود و دو سهم ششدانگ 

انتقال عادي بالسويه از طرف عزت ، بتول و اشرف همگي شريفاني
نهم : شماره فرعي از 76- اصلي مهيار

62- راي شماره 139860302008009943 - 98/12/27 - مصطفي شاهچراغي فرزند 
غالمعلي ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي مجزي شده از پالک 270 فرعي به مساحت 

سي و چهار هزار و نهصد و هجده متر و بيست و هشت صدم متر مربع
دهم : شماره هاي فرعي از 100- اصلي مزرعه فيض آباد

63- راي شــماره 139860302008009259 - 98/12/01 - طيبه مرادي فرزند جعفر 
ششدانگ يك باب خانه نيمه تمام مجزي شــده از پالک 226 فرعي به مساحت دويست 

متر مربع
64- راي شــماره 139860302008009164 - 98/11/28 - محسن سالخورده فرزند 
حسن نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مجزي شده از پالک 

276 فرعي به مساحت يكصد و نود متر و نود صدم متر مربع
65- راي شماره 139860302008009165 - 98/11/28 - محمد سالخورده فرزند حسن 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ يك باب خانه دو طبقه مجزي شده از پالک 276 

فرعي به مساحت يكصد و نود متر و نود صدم متر مربع
66- راي شــماره 139860302008004802 - 98/06/24 - حيــدر قبادپــور فرزند 
عبدالرحمن ششدانگ يك باب خانه مجزي شده از پالک 514 فرعي به مساحت يكصد و 

نود و نه متر و بيست و پنج صدم متر مربع
يازدهم : شماره فرعي از 159- اصلي

67- راي شــماره 139960302008000071 - 99/01/17 - شركت تعاوني كشاورزي 
گوسفند داران شهرستان شهرضا به شناسه ملي 10260061864 ششدانگ يك واحد توليد 
و توزيع خوراک دام مجزي شــده از پالک 1 فرعي به مساحت نه هزار و نهصد و نود متر و 

هشتاد صدم متر مربع
دوازدهم : شماره فرعي از 171- اصلي مزرعه مهديه

68- راي شــماره 139860302008009793 - 98/12/21 - محمد وزيري ابوالوردي 
فرزند ابراهيم ششدانگ يك باب خانه مجزي شده از پالک 305 فرعي به مساحت يكصد و 

هجده متر و پنجاه صدم متر مربع
تاريخ انتشار نوبت يكم : 1399/02/01
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1399/02/16
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 شرط ذوب آهنی ها برای ادامه رقابت های لیگ برتر فوتبال
شیوع ویروس کرونا سبب شــده تا فوتبال در همه جای دنیا تعطیل شــود. برخی کشور ها مانند 

انگلیس و اسپانیا درصدد برگزاری دوباره 
بازی ها هســتند و برخی کشــور ها نیز 
لیگ های داخلی خــود را تعطیل کرده 
اند.البته هنوز وضعیت برگزاری بازی ها 
در ایران مشخص نیســت  و مسئوالن 
تصمیمی در این بــاره نگرفته اند؛ اما در 
چند روز گذشــته درباره برگزاری یا لغو 
ادامه مســابقات لیگ برتر صحبت های 
زیادی شده اســت.ذوب آهن نیز یکی 
از باشــگاه های لیگ برتر است که اعالم 

کرده با حفظ سالمتی جامعه و رعایت بهداشت در ادامه مســابقات لیگ برتر شرکت خواهد کرد.
احمد جمشیدی، سخنگوی باشــگاه ذوب آهن اصفهان در این باره بیان کرد: ما تابع سازمان لیگ 
و فدراسیون فوتبال هســتیم و هر دســتوری که بدهند، مطیع آن خواهیم بود. نظر ما لغو نیست؛ 
اما با حفظ سالمتی جامعه و رعایت بهداشت در ادامه مســابقات حاضر می شویم.وی درباره لغو 
رقابت های لیگ اظهار کرد: به هرحال باید منتظر ماند و دید ستاد مقابله با کرونا چه تصمیمی خواهد 

گرفت، هنوز موضوع به صورت رسمی به ما ابالغ نشده است.

سرمربی خارجی شاهین مثل کالدرون و استرا نمی شود!
پس از این که هدایت تیم شاهین بوشهر به میشو کریستیچوویچ سپرده شد، وضعیت این تیم تغییر 
پیدا کرد و سفیدپوشان بوشهری نتایج درخشانی را در لیگ کسب کردند و از انتهای جدول جدا شدند. 
در شرایطی که بسیاری تصور می کردند شاهین به لیگ یک سقوط خواهد کرد؛ اما شاهین توانست 
پیکان را جا بگذارد و با گل گهر نیز اختالف چندانی ندارد.با این حال طرفداران این تیم باسابقه جنوب 
کشور نگران این هستند که میشو دیگر به بوشــهر برنگردد و از این تیم جدا شود. این نگرانی البته 
برای تمام تیم هایی ایرانی که این سال ها سرمربی خارجی داشته اند مطرح بوده چرا که افرادی 
نظیر مصطفی دنیزلی، گابریل کالدرون، برانکو ایوانکوویچ، آندره استراماچونی و... به دالیل مختلف 
که اغلب مالی بوده، ایران را ترک کرده اند.اما سعید مسیگر، مدیرعامل شاهین در این باره می گوید: 
آقای میشو در کشور خودش حضور دارد و ما نامه نگاری ها را با سفارت انجام دادیم تا کارهای برگشت 
را انجام بدهیم و او مشــکلی برای برگشت ندارد و شایعه مشکل شــخصی باشگاه و مربی را قویا 
تکذیب می کنم. ما االن 80 درصد پرداختی به او داشتیم و از موعد مقرر هم جلوتر هستیم.بنابراین 

سرمربی کروات را احتماال فصل آینده نیز در بوشهر خواهیم دید.

مسئول سازمان لیگ:

اگر »زنوزی« مالک دو باشگاه است نباید در لیگ برتر باشد!
محمدرضا زنوزی، مالک باشــگاه تراکتور که مالکیت باشگاه ماشین سازی را هم بر عهده دارد، در 
صحبت هایی ضمن یادآوری مباحث سالمتی و پزشکی، بر لزوم تعطیلی مسابقات لیگ تاکید کرد.

سهیل مهدی، مسئول کمیته مسابقات ســازمان لیگ در واکنش به این صحبت ها گفت: در ستاد 
کرونا در ورزش هستند پزشکان و  عزیزانی که سابقه حضور در فوتبال و سایر رشته ها را دارند. ما به 
خودمان اجازه نمی دهیم درباره مسائل تخصصی صحبت کنیم.مهدی همچنین درباره اینکه زنوزی 
مالک دو باشگاه لیگ برتری است و از این بابت نگرانی دارد، به کنایه گفت: اگر مالک دو باشگاه باشد 
که از نظر حقوقی مشکل دارد و نباید در لیگ باشد. از نظر ما آقای زنوزی مالک یک باشگاه است. 

اگر هم مالک دو باشگاه هستند راجع به دو باشگاه صحبت نکند چون مشکل دارد!

برگزاری ادامه لیگ قهرمانان آسیا 2020 قطعی است؛

ماموریت دشوار تیم های ایران در آسیا

کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم به ادامه  سجاد رضایی
رقابت های فصل جــاری لیگ قهرمانان 
آسیا گرفته است، رقابت هایی که به خاطر شیوع ویروس کرونا بعد از 
دو هفته تعطیل شــد. مرحله گروهی ایــن دوره از رقابت های لیگ 
قهرمانان آسیا همانند روال ســال های پیشین اواخر بهمن ماه سال 
گذشــته آغاز شــد که درایــن دوره از مســابقات تیم هــای ایرانی 
پرسپولیس، استقالل، ســپاهان وشــهر خودرو حضور داشتند. این 
مسابقات پس از برگزاری دو هفته از دیدارهای مرحله گروهی به دلیل 
شیوع ویروس کرونا به حالت تعطیلی در آمد. صحبت های زیادی از 
ناتمام گذاشــتن فصل جاری رقابت های لیگ قهرمانان آسیا مطرح 
می شد درحالی که AFC تاکید داشت که بازی ها باید برگزار شوند تا 
قرارداد با اسپانســرها و حق پخش تلویزیونی به یک خســران مالی 
بزرگ منجر نشود. از این رو مدل های مختلفی برای از سرگیری این 
رقابت ها پیشنهاد شد و حاال گفته می شود AFC تصمیم نهایی خود 

را گرفته و قصد دارد بازی ها را در یک کشور متمرکز به پایان برساند.
کنفدراسیون فوتبال آســیا قصد دارد چهار بازی باقی مانده تیم ها به 
اضافه مرحله یک هشــتم نهایی را تنها به میزبانی دو کشور برگزار کند 

تا جایی که بازی های گروه های اول و دوم در غرب آســیا به میزبانی 
یک کشور و مســابقات گروه ســوم و چهارم هم به میزبانی کشوری 

دیگر انجام شود.
شنیده ها حاکی است کنفدراســیون فوتبال آسیا همچنین قصد دارد 
که مرحله  یک چهارم و نیمــه نهایی را به صورت تــک بازی و در ماه 
آگوست برگزار کند. همه این بازی هابدون تماشاگر برگزار خواهد شد 
و به همین  خاطر است که قانون رفت و برگشت تاثیری در سرنوشت 
صعود تیم ها ندارد. گزینه های زیادی برای میزبانی از این مسابقات 
مطرح می شود، کشورهای قطر، امارات، بحرین، کویت و ازبکستان از 
گزینه های میزبانی مسابقات لیگ قهرمانان در منطقه غرب هستند؛ 
اما یک نشریه قطری مدعی شد که با توجه به گرم شدن هوا در موعد 
جدید از سرگیری مســابقات لیگ قهرمانان آسیا )هفته اول مرداد( 
به نظر قطر و ازبکســتان مناســب ترین گزینه بــرای میزبانی از این 

مسابقات هستند.
 در حالی چنین تصمیمی از ســوی کنفدراســیون فوتبال آسیا برای 
ادامه رقابت های فصل 2020 لیگ قهرمانان آسیا گرفته شده است که 
این دوره از مسابقات برای تیم های ایرانی فصلی عجیب غریب بود.

در فاصله یک ماه مانده تا شروع فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا، به 
یک باره اعالم شــد میزبانی از تیم های ایرانی سلب شده و نمایندگان 
فوتبال کشــورمان باید در کشور ســومی از حریفان آسیایی پذیرایی 
کنند.انتشار این خبر که تاثیر البی های سیاسی خارج از مستطیل سبز 
در آن نمایان بود، واکنش های متفاوتی را به همراه داشــت، تا جایی 
که مدیران چهار تیم ایرانی راه یافته به این رویداد به طور رسمی اعالم 
کردند در صورت لغــو میزبانی از این رقابت ها انصــراف خواهند داد.

در ادامه نیز مدیران باشــگاه ها به همراه معاون وزیر ورزش و جوانان 
و دبیرکل وقت فدراســیون فوتبال طی ســفری به مالزی و دیدار با 
مسئوالن کنفدراسیون فوتبال آسیا، مراتب اعتراض رسمی خود را بیان 
کرده و خواستار لغو مصوبه ســلب میزبانی شدند. تالش های صورت 
گرفته در نهایت منجر به اعالم میزبانی مشروط تیم های ایرانی در دور 
برگشت مرحله گروهی شد تا سپاهان به همراه استقالل، پرسپولیس 
و پدیده مشــهد در فصل 2020 لیگ قهرمانان آسیا شرکت کنند. طی 
دو هفته برگزار شده از این رقابت ها، تیم های ایرانی عملکرد ضعیفی 
داشتند تا به حضور موفقیت آمیز آنها در ادامه رقابت ها امیدی نباشد 

و می توان گفت که  ماموریت دشواری در انتظار آنهاست.

فدراسیون کشتی با توجه به تعویق المپیک و زمان 
ایجاد شــده تا این رویداد بــزرگ، تدوین چرخه 
رقابت های انتخابی را در دستور کار قرار داده که می 

توان آن را دغدغه و چالش مهمی خواند.
بحث تدوین چرخه رقابت هــای انتخابی تیم های 
ملی کشــتی آزاد و فرنگی مدتی است در محافل 
کشتی مطرح شده که گویا فدراسیون در نظر دارد 
هر چه زودتر آن را نهایــی و اجرایی کند. فرآیندی 
مهم و تاثیرگذار که علیرضا دبیر رییس فدراسیون 
کشــتی هم به تازگی بر آن تاکید کرد و گفت: »از 
سال گذشته برنامه من این بود که کشتی گیران به 
شکلی عادالنه راهی رقابت های جهانی و المپیک 
شــوند. بر همین اســاس با کمک متخصصین و 
افراد فنی به دنبال این هستیم چرخه انتخابی که 
یک پکیج کامل برای مشــخص شدن ملی پوشان 
اعزامی به المپیک و جهانی است، تدوین و اجرایی 
شود. در این چرخه کشتی گیر مدال آور، کشتی گیر 
ملی پــوش و دیگر کشــتی گیران جایگاه شــان 
مشخص اســت و هرکدام در جایی از این چرخه 
وارد می شــوند، اما کسی بدون مســابقه و رقابت 
برون مرزی به المپیک اعزام نخواهد شد.«بدین 
ترتیب باید منتظر ماند تا این چرخه وعده داده شده 
از سوی فدراسیون کشتی هر چه سریع تر تدوین و 
نهایی شود تا اهالی کشــتی در جریان روند دقیق 
راهیابــی آزاد و فرنگی کاران بــه ترکیب تیم های 

ملی قرار گیرند.

در این راســتا، علیرضا رضایی ســرمربی پیشین 
تیم ملی کشــتی آزاد با تاکید بر انتخابی تیم ملی 
و تدوین چنین چرخه ای از سوی فدراسیون گفت: 
بی تردید برگزاری رقابت هــای انتخابی طبق یک 
چرخه و فرآیند مشخص و قانونی، اجتناب ناپذیر 
و مهم خوانده می شــود که گویا به تازگی در دستور 
کار فدراسیون کشتی قرار گرفته اســت؛ اما نباید 
فراموش کرد که این موضوع به منزله یک چالش 

و دغدغه بزرگ برای متولیان کشتی خواهد بود.
وی تصریح کرد: رســیدن به اجماع بــرای نهایی 
شدن چرخه انتخابی، مستلزم همفکری و حرکت 
در مسیری مشــخص از ســوی اعضای کادر فنی 
تیم های ملی و مسئوالن فدراسیون است، چرا که 
این موضوع یک نگاه جدی و هدف مشــترکی را 
طلب می کند. جامعه کشتی سال هاست که انتظار 
اجرای چنیــن فرآیندی را دارد و بــه همین دلیل 

فدراســیون می بایســت به عنوان یک اولویت در 
برنامه های خود به این مسئله توجه کند.

نایب قهرمان المپیک آتن ادامه داد: شــاید برخی 
از مربیان بر این باور باشــند که می تــوان با اعزام 
گزینه های تیم ملی بــه تورنمنت های بین المللی، 
آنها را به طور دقیق و جامــع محک زد و در صورت 
موفقیت آنهــا را در ترکیب تیم ملی قــرار داد؛ اما 
واقعیت این است که همین کشتی گیران در داخل 
ایران هم مدعیان و رقبای سرســختی را پیش رو 
دارند که باید در میدانی به نام رقابت های انتخابی 
تیم ملی با آنها هم دســت و پنجه نرم کنند. ضمن 
اینکه نگاه ویژه به نتایــج رقابت های انتخابی هم 
بسیار مهم اســت و عملکرد مدعیان در این میدان 
داخلی باید به خوبی آنالیز و در نظر گرفته شــود.

رضایی در پایان ادامه داد: ما اگر داعیه برنامه های 
مدون و آینده نگری در کشــتی را داریم، بی شک 
باید به فکر برگــزاری قانونمند رقابت های انتخابی 
هم باشــیم تا هیــچ ابهامی در خصــوص ترکیب 

تیم های ملی به وجود نیاید. 
مطمئنا صحنه کشــتی ایران بارها شاهد آن بوده 
که برخی از کشــتی گیران مســتعد و مســتحق 
تیم ملی با نظرات شــخصی و اتفاقــات مختلف 
از رســیدن به هدف شــان محروم شــده اند. در 
نتیجه عدالــت و منطق حکم می کنــد باید چرخه 
 رقابت هــای انتخابــی به طــور دقیــق تدوین و 

اجرایی شود.

چالش بزرگ پیش روی فدراسیون کشتی؛

 چرخه انتخابی چگونه شکل می گیرد؟
دیدگاه

لمپارد: 

 »کانته« یکی از بهترین بازیکنان 
جهان است

فرانک لمپارد، سرمربی تیم چلسی درباره شرایط انگولو کانته در فصل جاری گفت: متاسفانه این 
فصل آن طور که باید برای کانته خوب پیش نرفت و در بازی های زیادی به دلیل مصدومیت نتوانسته 
بود تیمش را همراهی کند. من قبل از اینکه قرار بود هدایت چلسی را برعهده بگیرم می دانستم که 
کانته چه بازیکن خارق العاده ای اســت و اکنون کامال به این نتیجه رسیده ام که او یکی از بهترین 
بازیکنان جهان است. اگر کانته به شرایط بازی برسد و بتواند در بازی های بیشتری برای ما به میدان 
برود قطعا تیم ما شرایط خیلی بهتری پیدا خواهد کرد.سرمربی تیم فوتبال چلسی در بخش دیگری 
از سخنان خود گفت : برای شروع لیگ باید از همه بازیکنان تست گرفته شود ولی نباید اولویت را به 
بازیکنان داد. در هر تیم افراد مسئول دیگری نیز هستند و سالمتی این افراد نیز باید در کنار سالمت 
بازیکنان در اولویت باشد. در هر صورت اکنون همه نگران سالمتی بازیکنان هستند ولی باید سالمتی 

کل اعضای تیم را مدنظر قرار داد.

مورینیو: 

دلم برای فوتبال تنگ شده است
ژوزه مورینیو، سرمربی تاتنهام در گفت وگو با اسکای اسپورتز از برنامه خود در دوران قرنطینه گفته 
و می گوید با اینکه دلش برای فوتبال تنگ شــده ولی نمی خواهد با درخواست شروع زودهنگام 
مسابقات، خودخواهی کند. او می گوید، نباید خودخواه باشیم و فراموش کنیم دنیا چطور در حال 
نبرد با اپیدمی کووید19 است.باشــگاه های لیگ برتر انگلیس که مثل اغلب لیگ های فوتبال دنیا 
از ماه مارس به حالت تعلیق درآمده، مصمم هستند که این فصل را به پایان برسانند و برنامه هایی 
برای شروع دوباره مسابقات از خردادماه تدوین شــده، هر چند همه چیز منوط به موافقت دولت 
بریتانیا در آن زمان خواهد بود.مورینیو در این مصاحبه گفت:» حتی پیش از شروع قرنطینه ما سعی 
کردیم برای بازیکنان مان شرایطی به وجود بیاوریم که هر زمان چنین دستوری صادر شد کمترین 
خسارت را متحمل بشــوند. ما در آن روزها خانه های بازیکنان تاتنهام را به تجهیزاتی مجهز کردیم 
که بتوانند در خانه به تنهایی ورزش کرده و آمادگی جسمانی شان را حفظ کنند. بخش کامپیوتری 
باشــگاه تالش زیادی کرد تا تماس های ما به بهترین شــکل با بازیکنان مان برقرار شود و با اینکه 
وضعیت خیلی عجیب و بغرنج بود، بازیکنان تاتنهام با تالش زیاد مشــغول هستند تا خودشان را 

در وضعیت آماده نگه دارند«.

اندی کول:

  یونایتد مثل لیورپول 30 سال برای قهرمانی حسرت
 نخواهد خورد

منچستریونایتد آخرین بار با هدایت سرآلکس فرگوســن توانست قهرمانی در لیگ برتر انگلیس 
را به دست بیاورد و بعد از آن در کسب عنوان قهرمانی ناکام بوده است. اندی کول که با ۵ قهرمانی 
در لیگ برتر و به ثمر رســاندن 121 گل یکــی از مهاجمان برتر یونایتد بوده اســت گفــت:  یونایتد 
پیشــرفت های زیادی داشــته و دیر یا زود به جایی که به آن تعلق دارد برمی گــردد. من فکر می 
کنم که منچســتریونایتد به زودی برای قهرمانی در لیگ برتر تالش خواهد کرد و مدعی قهرمانی 
خواهد بود. او در بخش دیگری از سخنان خود گفت: یونایتد مثل لیورپول نخواهد بود که ۳0 سال 
برای رسیدن به قهرمانی حسرت بخورد. تیم سولسشــایر ظرفیت باالیی دارد و در قواره تیم های 
 مدعی اســت. هواداران یونایتد بدانند که با دادن زمان به سولسشــایر می توانند منتظر موفقیت

 تیم شان باشند.  

فوتبال جهان

 ملی پوش سابق تیم
 ملی والیبال :

والیبال ملی ایران، یک 
مربی با مدیریت قوی 

می خواهد
ســرعتی زن ســابق تیم ملی والیبال ایران 
درمورد درســت یــا غلــط بــودن تصمیم 
فدراســیون والیبــال ایران مبنی بر فســخ 
قرارداد با ایگــور کوالکوویچ، توضیح داد: به 
نظر من ایشــان باید دو ســال پیش از تیم 
ملی ایران می رفت؛ اما به دلیل نوســاناتی 
که در بازار ارز و دالر به خاطر تحریم ها ایجاد 
شد، فدراسیون والیبال نتواست هزینه های 
فسخ قرارداد او را پرداخت کند و به ناچار با 
کوالکوویچ تمدید کرد. شخصا رابطه خوبی 
با او داشــتم و دارم چون انسان خوبی بود؛ 
اما بایــد حرفه ای به موضوع نــگاه کرد و از 
این نظر او کارایــی چندانی بــرای والیبال 

ایران نداشت. 
عــادل غالمی  در پاســخ به این ســوال که 
آیا مربی جدیــد خارجی می توانــد در این 
زمان باقی مانده پتانســیل والیبال ایران را 
شــناخته و در المپیک نتیجه بگیرد؟ اظهار 
کرد: ابتدا باید ببینیم که اصال المپیک برگزار 
می شود یا نه! با این شــرایطی که ویروس 
کرونا در جهــان ایجاد کــرده، فکر می کنم 
که ورزش دنیــا در حالت تعلیــق می ماند. 
همانطور که می دانید، گفته انــد اگر همین 
امروز هم واکســن این ویروس پیدا شود، 
تقریبا یک ســال و نیم طول می کشد تا به 
دست عموم مردم جهان برسد. سرعتی زن 
ســابق تیم ملی والیبال ایــران ادامه داد: با 
این حال در مورد موضوع مطرح شــده باید 
بگویم اعتقادی به این ندارم که مربی جدید 
نمی تواند با پتانسیل والیبال ایران آشنا شود. 
والیبال ما والیبال سال های دور نیست و در 
سطح جهانی شناخته شده هستیم. وی در 
پاسخ به این سوال که مربی داخلی می تواند 
بیشــتر به والیبال ایران کمــک کند یا مربی 
خارجی؟ تصریح کرد: معتقــدم فردی باید 
هدایت تیم را بر عهده بگیرد که مدیریت قوی 

داشته باشد. 

AFC تصمیم نهایی خود را گرفته  گفته می شود 
 و قصد دارد بازی ها را در یک کشور متمرکز به

 پایان برساند

مستطیل سبز

وز عکس ر

کتاب زندگینامه ستاره 
فوتبال برای امور خیر

جورجو کیلینی، مدافــع یوونتوس 
کتاب زندگینامه اش بــه نام »من، 
جورجو« را از 12 می روانه بازار خواهد 
کرد.کاپیتان یووه اعــالم کرده تمام 
سود حاصل از فروش این کتاب به 
موسســه خیریه »این سوپرابیلی« 
تعلق خواهد گرفت. او از سال 2012 

سفیر این موسسه بوده است.

عکس: خبر ورزشی
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سخنگوی ستاد استانی مبارزه با کرونا خبر داد:

اجباری شدن استفاده از ماسک در وسایل نقلیه عمومی اصفهان
سخنگوی ستاد استانی مبارزه با کرونا اصفهان با بیان اینکه درباره پیشگیری و مقابله با کرونا بهترین 
بازرسان خود مردم هستند و با متخلفان برخورد می شود گفت: بر اساس مصوبه این ستاد، استفاده 
از ماسک در تاکسی و اتوبوس اجباری شده اســت.حجت ا... غالمی با بیان اینکه برخی ادارات و 
واحد های صنفی استان طرح فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کرده اند، گفت: مقرر شد تیم هایی 
در خصوص این موضوع در استان فعال و به متخلفان اخطار داده شود و مردم استان اصفهان هم 
می توانند تخلف های مرتبط با کرونا را از طریق تماس تلفنــی ۳۱۱۳ گزارش کنند.وی در خصوص 
اقدام برخی از بانک ها که همچنان اقساط وام را حساب مشتریان کسر می کنند اضافه کرد: جلسه ای 

در چند روز آینده برگزار خواهیم کرد و امیدواریم هماهنگی الزم بین مردم و بانک ها ایجاد شود.

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری مطرح کرد: 

کاهش تخلفات شهری در اصفهان با مشارکت شهروندان
مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شــهرداری اصفهان گفت: بر اساس شاخص ها و آمارهای 
موجود، انجام اقدامات پیشگیرانه و مشارکت شهروندان سال گذشته منجر به کاهش تخلفات شهری 
در اصفهان شده است.حسن محمدحسینی اظهار کرد: در راستای رفع تخلفات شهری کنترل و نظارت 
دقیق و مستمر در مناطق پانزده گانه شهرداری اصفهان توســط واحدهای پیشگیری و رفع تخلفات 
شهری انجام می شود.وی با اشاره به گزارشی از عملکرد سال گذشته مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات 
شهری، افزود: در سال ۹۸ در خصوص رفع سد معبر صنوف ۴۰ هزار و ۶۴۱ تذکر و پیشگیری از تخلف 
سد معبر ارائه، ۱۱ هزار و ۸۲۷ اخطاریه صادر و رفع تخلف ۳۸ هزار و ۴۸۷ متصدی صنوف انجام شده 
است.مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شــهرداری اصفهان ادامه داد: در بخش جلوگیری از 
نصب تابلوهای غیرمجاز تعداد ۱۱ هزار و ۶۹۹ اخطاریه صادر شده و رفع تخلف چهار هزار و ۵۹۴ تابلوی 
غیرمجاز انجام شد.وی با بیان اینکه در خصوص خودروهای فرسوده رها شده در معابر شهر سال گذشته 
یک هزار و ۱۹۴ اخطاریه صادر شــده و جمع آوری ۵۵۶ خودرو انجام شده است، گفت: سال گذشته 
همچنین یک هزار و ۷۹۲ نفر دستفروش و ۴۸۱ نفر متکدی در سطح شهر اصفهان جمع آوری شدند.

مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری خبر داد:

 توزیع رایگان 5 هزار کاور جداکننده ویژه تاکسی های
 فعال شهر

مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شــهرداری اصفهان اظهار کرد: رانندگان حمل و 
نقل عمومی از جمله تاکسی های شهری، آژانس ها، سرویس های مدارس و تاکسی های اینترنتی 
از مشاغل پر خطر در معرض ابتالی ویروس کرونا هستند، از این رو رعایت نکات بهداشتی برای آنها 
بسیار حائز اهمیت است.هادی منوچهری با بیان اینکه سازمان تاکسیرانی اصفهان توزیع رایگان پنج 
هزار کاور جدا کننده بین راننده و مسافر تاکسی های شهر را با هدف حفظ سالمت رانندگان و شهروندان 
در برابر ابتالی بیماری کرونا با صرف اعتباری افزون بر ۱.۵ میلیارد ریال در دســتور کار خود قرار داده 
است، افزود: در مرحله نخست تعداد یک هزار کاور جداکننده بین راننده و مسافر که توسط سازمان 
تاکسیرانی و با حمایت شهرداری اصفهان تهیه شده بود، بین رانندگان تاکسی های عمومی سمند و پژو 
توزیع شد.مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان ادامه داد: این مدل 
کاورها که به صورت »به عالوه« است، برای نخستین بار در کشور مورد استفاده قرار می گیرد که قابلیت 
محافظت از سرنشینان صندلی عقب، سرنشین جلو و راننده را دارد.وی خاطرنشان کرد: مرحله دوم 
توزیع رایگان کاورهای جداکننده بین راننده و مسافر تاکسی های شهر تا هفته آینده ویژه خودروهای 

پراید، آریو )تاکسی های فرودگاه( و سایر تاکسی های زرد فعال شهر اصفهان شروع می شود.

سردارمعصوم بیگی در نشست خبری از کشف کاالهای قاچاق و افزایش 100 درصدی انهدام باند سارقان خبر داد؛

خبرهای خوش فرمانده

سردار مهدی معصوم بیگی، فرمانده انتظامی  حدیث زاهدی
استان اصفهان در نشستی با خبرنگاران به 
تشــریح عملکرد ۴۰ روزه نیروی انتظامی استان اصفهان نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته پرداخت و اظهار داشــت : برخورد با قاچاقچیان مواد 
مخدر، مقابله با قاچاقچیان کاال، برخورد با سارقان و افزایش قدرت کشف و 
هوشمندسازی پلیس در کنار افزایش نظم و انضباط ترافیکی جزو اولویت 

های پلیس است که امسال در استان اصفهان دنبال می شود.

افزایش 100 درصدی انهدام باند سارقان
طی ۴۰ روز گذشته برخورد و دستگیری متهمان ۱۹ درصد افزایش داشته 
و انهدام باند سارقان ۱۰۰ درصد افزایش یافته است، در عین حال که عمده 
باندهای سرقت متالشی شده از سوی پلیس اصفهان، باندهای سرقت 
داخل منزل، خودرو و ســرقت به عنف بوده است.در این مدت سرقت 
منزل، خودرو، کیف قاپی و جیب زنی با کاهــش قابل توجهی روبه رو 
بوده، ســرقت منزل ۲۵ درصد، خودرو ۱۰ درصد، کیف قاپی ۵۴ درصد 
کاهش داشته ولی در برخی سرقت ها مثل سرقت از مغاره و اماکن و 
موتورسیکلت افزایش جرم مشاهده شده است.شناسایی و برخورد با 
باند ۴ نفره سارقان مســلح که بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان در استان های 
مختلف سرقت کرده بودند، شناسایی کالهبرداری در سایت دیوار با ۱۱۰ 
فقره کالهبرداری، باند سرقت مسلحانه موتورسیکلت ها، باند سارقان 
منزل با ۲۷ فقره سرقت و باندی که با تصادفات ساختگی کالهبرداری 

می کرد ؛ عمده ترین کشفیات پلیس اصفهان طی ۴۰ روز گذشته است.

1۸0 میلیارد ریال ارزش کاالهای مکشوفه قاچاق 
 فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه باتوجه به نام گذاری سال جهش تولید 
از سوی رهبر انقالب، بیش از ۷۰ درصد افزایش تشکیل پرونده قاچاقچیان 
کاال را داشته ایم، افزود: ۱۵۰ درصد افزایش پرونده های قاچاق باالی ۵۰۰ 
میلیون تومان گزارش شده که در این زمینه مجموع ارزش ریالی کاالهای 
مکشــوفه ۱۸۰ میلیارد ریال بوده و ۵۳ خودرو نیز توقیف شده است. طی 
برخورد با محتکران اقالم بهداشتی از ابتدای شیوع ویروس کرونا ، ۵ میلیون 

اقالم بهداشتی توسط پلیس اصفهان کشف و ۱۲۰ محتکر دستگیر شدند.

جریمه 500هزارتومانی برای 700 خودرو
 در روزهای دوازدهم و سیزدهم فروردین اتفاق بی نظیری در شهر اصفهان 
رخ داد و با همکاری مردم و طرح ویژه پلیس شــهر خالی از تردد بود. در 
راســتای اجرای این طرح پلیس در ۲۰۰ نقطه اســتان برای اجرای طرح 
فاصله گذاری استقرار داشت و حدود ۱۳۵ هزار خودرو در طرح زوج و فرد 
اعمال قانون شدند، بیش از ۷ هزار خودرو جریمه ۵۰۰ هزار تومانی دریافت 
کردند، ۵۴۰ خودرو به پارکینگ منتقل شده، ۳۰ هزار خودرو که مجاز به ورود 
به اصفهان نبودند برگشت داده شدند و ۴۰ هزار خودرو تذکر دریافت کردند.

پلمپ 1600 واحد صنفی به خاطر عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی

طی این مدت ۱۶۰۰ واحد صنفی به خاطر عدم رعایت دســتورالعمل های 
بهداشتی پلمپ شدند. همچنین جرائم اتفاق افتاده در فضای مجازی طی 
این مدت ۴۲ درصد کاهش پیدا کرده که یکی از دالیل عمده آن فعال شدن 
رمز پویاست، چون ۶۰ درصد جرائم اینترنتی برداشت از حساب مردم بود و 

هم اکنون با کاهش قابل توجه مواجه شده است. 

کشف 9 تن مواد مخدر در 40 روز اخیر
طی ۴۰ روز اخیر ۹ تن مواد مخدر کشــف شد که نســبت به مدت مشابه 
۶۰ درصد افزایش داشته اســت. همچنین پاک سازی نقاط آلوده، کنترل 
محورهای مواصالتی، ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد با باندها با جدیت 
دنبال می شود و همچنان برخورد با ارازل و اوباش خط قرمز پلیس است و 
افزایش ۲۹ درصدی برخورد با ارازل و اوباش در سال جاری  وکشف سالح 

۱۵ درصد افزایش یافته است.

کرونا نباید بهانه ای برای روزه خواری شود
پلیس همچون سال های گذشته برنامه برخورد با روزه خواری در مألعام در 
سطح استان را در دستور کار خود داردو تاکنون چندین مورد برخورد با روزه 
خواری و پلمپ واحدهای متخلف که خارج از دستورالعمل های تعین شده 
اقدام به عرضه مواد غذایی داشته اند، انجام شده و با جدیت ادامه دارد.کرونا 
و موضوعات دیگر نباید بهانه ای برای روزه خواری شود و اگر کسی منعی 

برای روزه گرفتن دارد نباید در مأل عام روزه خواری کند.

آمادگی پلیس برای اجرای طرح جمع آوری معتادان متجاهر
هر سال پیش از شروع سال جدید ماموریت جمع آوری معتادان متجاهر 
در قالب طرح آرامش  انجام می شد که امســال به دلیل شیوع ویروس 
کرونا این طرح اجرا نشد، ولی پلیس اصفهان آمادگی جمع آوری معتادان 
متجاهر را دارد، اما نگهداری آنها با پلیس نیست، بنابراین اگر دستگاه ها 

اعالم آمادگی کنند، پلیس این اشخاص را جمع آوری خواهد کرد.

جریمه خودروهای فاقد معاینه فنی توسط دوربین ها در سطح شهر
پالک خودروهایی که فاقد معاینه فنی هستند در دوربین های سطح شهر 
ثبت می شوند و چون این دوربین ها هوشمند هستند، با مشاهده یکی از 
این پالک ها جریمه صادر خواهد شد. در جلســات قبل قرار بر این بود که 
خودروهایی که معاینه فنی ندارند تا ۱۵ ماه مبارک رمضان اقدام به دریافت 
آن کنند؛ اما به لحاظ ایجاد تراکم جمعیت و احتمال انتقال ویروس، تردد 

خودروها بدون معاینه فنی تا پایان ماه مبارک بالمانع است.

با مسئولان

مفاد آراء
2/112 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 موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وســاختمانهای فاقد سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی منطقه 14 اصفهان حوزه ثبت 
ملک خمینی شــهر تصرفات مالکانه وبالمعــارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا 
مشــخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب 
در دونوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شــود.در صورتیکه اشــخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد وامالک محل، تســلیم وپس از اخذ 
 رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مرجع قضایی

 تقدیم نمایند.  
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول :

1- رای  شــماره   1079 مورخ  1398/09/20 آقای / خانم احمدرضا صرامی فروشــانی     
فرزند  غالمرضا به شــماره کالســه  0822  وبه شماره شناســنامه 10682  و به شماره 
ملــی    1140483048  صادره نســبت به24 حبــه از 72حبه یکباب خانــه 2 طبقه  به 
مســاحت  182.70 مترمربع پالک شــماره 230 فرعی از   72    اصلی واقع  در  فروشان  
بخــش  14  اصفهان حــوزه ثبت  ملک خمینی شــهر شــامل  ســند 239444 مورخ 
 97/12/11 دفتر خانه 73ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشــناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
2- رای  شــماره   1081  مورخ  1398/09/20 آقــای / خانم طیبه پیمانی  فروشــانی     
فرزند  قربانعلی به شــماره کالســه  0823  وبه شــماره شناســنامه 226  و به شماره 
ملــی    1755157551  صادره نســبت به24 حبــه از 72حبه یکباب خانــه 2 طبقه  به 
مســاحت  182.70 مترمربع پالک شــماره 230 فرعی از   72    اصلی واقع  در  فروشان  
بخــش  14  اصفهان حــوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شــامل  ســند 239444 مورخ 
 97/12/11 دفتر خانه 73ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشــناس  مالحظه و محرز

 گردیده است.
3- رای  شــماره   1077  مــورخ  1398/09/20 آقــای / خانم محمد علــی  صرامی 
فروشانی     فرزند  احمد رضا به شــماره کالسه  0821  وبه شــماره شناسنامه 4236  و 
به شــماره ملی    1755892871  صادره نســبت به18 حبه از 72حبــه یکباب خانه 2 
طبقه  به مســاحت  182.70 مترمربع پالک شــماره 230 فرعی از   72    اصلی واقع  در  
فروشــان  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  سند 239444 مورخ 
 97/12/11 دفتر خانه 73ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشــناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
4- رای  شــماره   1083   مورخ  1398/09/20 آقای / خانم مرضیه دباغی ورنوسفادرانی      
فرزند  عبدالحسین  به شماره کالسه  0824  وبه شماره شناســنامه 17275  و به شماره 
ملی    1142387471  صادره نســبت بــه6 حبه از 72حبــه یکباب خانــه 2 طبقه  به 
مســاحت  182.70 مترمربع پالک شــماره 230 فرعی از   72    اصلی واقع  در  فروشان  
بخــش  14  اصفهان حــوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شــامل  ســند 239444 مورخ 
 97/12/11 دفتر خانه 73ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشــناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
5- رای  شــماره   1960  مورخ  1398/10/07 آقای / خانم ناصر انصاریان فرزند  حسین 
به شماره کالسه  2190   وبه شماره شناسنامه 61121  و به شماره ملی    0044520328  
صادره نسبت به 2 دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب انبار  به مساحت  280.78 مترمربع 
پالک شماره 884 فرعی از   99    اصلی واقع  در  جوی آباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل  مع الواسطه از مالکیت فاطمه نیلفروش زاده  سند 13472 مورخ 
47/11/17 دفتر خانه 62 و سند 15526 مورخ 49/11/27 دفتر 62ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
6- رای  شماره   1964   مورخ  1398/10/07 آقای / خانم مریم انصاریان  فرزند  حسین 
به شماره کالسه  2188    وبه شماره شناسنامه 46313  و به شماره ملی    1282388142  
صادره نسبت به 1 دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب انبار  به مساحت  280.78 مترمربع 
پالک شماره 884 فرعی از   99    اصلی واقع  در  جوی آباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل  مع الواسطه از مالکیت فاطمه نیلفروش زاده  سند 13472 مورخ 
47/11/17 دفتر خانه 62 و سند 15526 مورخ 49/11/27 دفتر 62ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
7- رای  شماره   1966   مورخ  1398/10/07 آقای / خانم زهرا انصاریان  فرزند  حسین 
به شماره کالسه  2189  وبه شماره شناســنامه 1212  و به شماره ملی    1287294911  
صادره نسبت به 1 دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب انبار  به مساحت  280.78 مترمربع 
پالک شماره 884 فرعی از   99    اصلی واقع  در  جوی آباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل  مع الواسطه از مالکیت فاطمه نیلفروش زاده  سند 13472 مورخ 
47/11/17 دفتر خانه 62 و سند 15526 مورخ 49/11/27 دفتر 62ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
8- رای  شماره   1961  مورخ  1398/10/07 آقای / خانم محسن انصاریان      فرزند  حسین 
به شماره کالسه  2187    وبه شماره شناســنامه 924  و به شماره ملی    0040281418  
صادره نسبت به 2 دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب انبار  به مساحت  280.78 مترمربع 
پالک شماره 884 فرعی از   99    اصلی واقع  در  جوی آباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل  مع الواسطه از مالکیت فاطمه نیلفروش زاده  سند 13472 مورخ 
47/11/17 دفتر خانه 62 و سند 15526 مورخ 49/11/27 دفتر 62ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
 9- رای  شــماره   0465   مــورخ  1398/02/02 آقــای / خانــم مهیــن مختــاری 
ورنوســفادرانی      فرزند  عباس به شــماره کالسه  1129  وبه شــماره شناسنامه 51  و 
به شــماره ملی    1140988344  صادره نسبت به 2 دانگ مشــاع از شش دانگ یکباب 
خانه  به مساحت  245055مترمربع پالک شــماره 1962 فرعی از   87    اصلی واقع  در  
ورنوســفادران  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل    سند 123754 
مورخ 86/10/26 دفتر63 و ســند 54923 مــورخ 71/05/31 دفتر 59 وســند 54921 
 مورخ 71/05/31 دفتر 59ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز

 گردیده است.
10- رای  شــماره   0467   مــورخ  1398/02/02 آقای / خانم غالمرضــا وطن خواه 
ورنوسفادرانی  فرزند  حسن به شماره کالسه  1130  وبه شماره شناسنامه 62  و به شماره 
ملی    1140971840  صادره نســبت به 4 دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب خانه  به 
مساحت  245055مترمربع پالک شماره 1962 فرعی از   87    اصلی واقع  در  ورنوسفادران  
بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  سند 123754 مورخ 86/10/26 
دفتر63 و ســند 54923 مورخ 71/05/31 دفتر 59 وسند 54921 مورخ 71/05/31 دفتر 

59ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
11- رای  شــماره   3509   مورخ  1398/10/26 آقای / خانم خیبر پاچله  فرزند  علی به 
شماره کالسه  1648  وبه شماره شناسنامه 296  و به شماره ملی    1129332330  صادره 
نسبت به 3 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه 2 طبقه  به مساحت  201.70 مترمربع 
پالک شماره 20 فرعی از   159    اصلی واقع  در  اراضی شمالی  بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شهر شامل    سند 120064 مورخ 98/07/17 دفتر46 ومالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
12- رای  شــماره   3511   مــورخ  1398/10/26 آقــای / خانم طیبه مهــدور وارنائی      
فرزند  اصالن به شــماره کالســه  1649    وبه شماره شناســنامه 192  و به شماره ملی    
1129450880  صادره نسبت به 3 دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب خانه 2 طبقه  به 
مساحت  201.70 مترمربع پالک شماره 20 فرعی از   159    اصلی واقع  در  اراضی شمالی  
بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل    سند 120064 مورخ 98/07/17 

دفتر46 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
13- رای  شماره   0461   مورخ  1398/02/02 آقای / خانم پوران چوبداران ورنوسفادرانی       
فرزند  کاظم به شماره کالســه  2488    وبه شماره شناســنامه 24315  و به شماره ملی    
1140234757  صادره نسبت به 2 دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب خانه به مساحت  
339مترمربع پالک شماره 1962 فرعی از   87    اصلی واقع  در  ورنوسفادران بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل   سند 12754 مورخ 86/10/26 دفتر63 و سند 
549212 مورخ 71/05/31 دفتر59ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه 

و محرز گردیده است.
14- رای  شــماره   0459   مــورخ  1398/02/02 آقای / خانم محمــد تقی وطن خواه 
ورنوسفادرانی  فرزند  حسن به شماره کالسه  2489    وبه شماره شناسنامه 12908  و به 
شماره ملی    1140127799  صادره نســبت به 4 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه 
به مساحت  339مترمربع پالک شماره 1962 فرعی از   87    اصلی واقع  در  ورنوسفادران 
بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل    سند 12754 مورخ 86/10/26 

دفتر63 و ســند 549212 مــورخ 71/05/31 دفتر59ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش 
کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.

15- رای  شــماره   0916   مــورخ  1398/11/16 آقــای / خانم ناصــر کمالی  فرزند  
محسن به شــماره کالســه  0916   وبه شــماره شناســنامه 27964  و به شماره ملی    
1090277652  صادره نسبت به شــش دانگ یکباب خانه به مساحت  174.59مترمربع 
پالک شماره 843 فرعی از   111  اصلی واقع  در  نخود جاری اندان  بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر ثبت در صفحه 596 دفتر 667 ومع الواســطه ار اقدس 
 رحمتی از ســند 124ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشــناس  مالحظــه و محرز 

گردیده است.
16- رای  شــماره   0463   مــورخ  1398/02/02 آقای / خانم محمــد تقی وطن خواه 
ورنوســفادرانی  فرزند  حسن به شماره کالسه  2489    وبه شــماره شناسنامه 12908  و 
به شــماره ملی    1140127799  صادره نسبت به شــش دانگ یکباب خانه به مساحت  
244.45مترمربع پالک شماره 1962 فرعی از   87    اصلی واقع  در  ورنوسفادران بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل    سند 123754 مورخ 86/10/26 دفتر63 و 
سند 54923 مورخ 71/05/31 دفتر59وو سند 54921 مورخ 71/05/31 دفتر 59مالحظه 

نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
17- رای  شــماره   5825   مورخ  1398/12/12 آقای / خانم غالمرضا وطن خواه  فرزند  
حسن به شماره کالسه  2408    وبه شماره شناسنامه 62  و به شماره ملی    1140971840  
صادره نسبت به شــش دانگ یکباب زمین دارای اعیانی  به مساحت  2533.65 مترمربع 
پالک شماره 289 فرعی از   173  اصلی واقع  در شــمال شهر  بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شهر شامل    مع الواسطه از رضا شاهین ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
18- رای  شــماره   0373   مورخ  1398/01/31 آقای / خانم عبدالرســول عســگری 
فروشانی   فرزند  رضا  به شماره کالسه  2362    وبه شــماره شناسنامه 241  و به شماره 
ملی    1141273829  صادره نســبت به شش دانگ یکباب ســاختمان در حال ساخت  
 به مســاحت  218045 مترمربع پالک شــماره 206 فرعــی از   122    اصلــی واقع  در 
 وراه کوه   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شامل سند 10158 مورخ 
 97/05/13 دفتر 388ومالحظه نقشــه ملــک  وگزارش کارشــناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
19- رای  شــماره   5550   مــورخ  1398/11/28 آقــای / خانم فرخنــده حقی دمنه        
فرزند  اســداله  به شماره کالســه  2304    وبه شماره شناســنامه 147  و به شماره ملی    
1141613451  صادره نسبت به 2 دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب خانه و فوقانی  به 
مساحت  210مترمربع پالک شماره 413 فرعی از   107    اصلی واقع  در  بابا فضلگاه  بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  ثبت در صفحه 275 دفتر 237 ومالحظه 

نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
20- رای  شماره   5552   مورخ  1398/11/28 آقای / خانم قربانعلی عباسی   فرزند  رضا  به 
شماره کالسه  2305    وبه شماره شناسنامه 893  و به شماره ملی    1159412421  صادره 
نسبت به 4 دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب خانه و فوقانی  به مساحت  210مترمربع 
پالک شماره 413 فرعی از   107    اصلی واقع  در  بابا فضلگاه  بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شــهر شــامل  ثبت در صفحه 275 دفتر 237 ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
21- رای  شــماره   5550   مــورخ  1398/11/28 آقــای / خانم فرخنــده حقی دمنه        
فرزند  اســداله  به شماره کالســه  2304    وبه شماره شناســنامه 147  و به شماره ملی    
1141613451  صادره نسبت به 2 دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب خانه و فوقانی  به 
مساحت  210مترمربع پالک شماره 413 فرعی از   107    اصلی واقع  در  بابا فضلگاه  بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  ثبت در صفحه 275 دفتر 237 ومالحظه 

نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
تاریخ انتشار اول :99/2/16
تاریخ انتشار دوم :99/2/31

م الف: 831332 نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر
تحدید حدود اختصاصی

2/115 شــماره: 99/2027002717-99/2/9 چــون تحدید حدود ششــدانگ یکباب 
خانه شماره پالک 39/208  واقع در بخش 18 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام 
آقایان سید عبداله صادقی فرزند سید رحیم و سید حمزه صادقی فرزند سید رحیم هر یک 

نسبت به سه دانگ مشاع  در جریان ثبت است و آرای شماره 13986030202709901 
و 139860302027009900 مورخ 98/09/03  هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در ثبت اسناد و 
 امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه 
سابقه ای از تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق مشــاهده نگردید لذا به استناد ماده 13 
آیین نامه قانون مزبور تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 99/03/21 ســاعت 9 صبح در 
 محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان 
امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا ســی روز 
پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و 
گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت 
و یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را 
با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:827882 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک 

منطقه شرق اصفهان
اخطار اجرایی

2/121 شماره: 1839/98 حل4 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: آقای نوذر 
رحمانی ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشــخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: حسینعلی 
اعتمادی ، نام پدر: محمود ، نشانی: خمینی شــهر منظریه بلوار فیض االسالم کوچه صبا، 
محکوم به:به موجب رای شماره 2475 تاریخ 98/11/23 حوزه چهارم شورای حل اختالف 
شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ 
1/850/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 1/113/000 ریال بابت خســارات 
دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ســر رسید چک لغایت اجرای حکم در حق 
محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی رای صادره غیابی است. ماده34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف : 829822  عمار امیری قاضی شــعبه چهارم شورای 

حل اختالف خمینی شهر 
مفاد آراء

2/113  آگهي موضــوع ماده 3 و مــاده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است لذا مشــخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود. در صورتي که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 

ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نمایند.
1- برابر راي شماره 139860302013000203 مورخ 1398/12/21 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مسعود شفیعي 
فرزند کیامرث به شماره شناســنامه 2 صادره از فریدونشهر در شش دانگ یکدرب باغ به 
مساحت 102444/65 متر مربع با حقابه طبق قانون و مقررات توزیع عادالنه  آب ها، جزء 
پالک ثبتي 1 فرعي از 227 اصلي واقع در فریدونشهر، روستاي دهسور، مزرعه گیزیرآباد، 
بخش 13 حوزه ثبت ملک اصفهان خریداري از مالکان رسمي آقایان نصیر شیاسي و سید 

جعفر مهدوي محرز گردیده است.
بدیهي اســت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادرخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/02/01
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/02/16

م الف: 817428 محسن مقصودي مدیر واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدونشهر
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مرتب لباس بپوشـید: لباس پوشـیدن آداب و شرایط بسیار 
زیادی دارد. هـر فردی بـا ظاهر و لبـاس خود مـورد قضاوت 
قـرار می گیرد؛ زیـرا ظاهر اولین چیزی اسـت که در نـگاه اول 
دیده می شـود. لباس های شـما طرز فکر و شـخصیت تان را 
نشـان می دهد. پس خوب لباس بپوشـید تـا تعریف خوبی 

از خود در جمع غریبه داشـته باشـید.
 به سـامتی خود اهمیـت دهیـد: مطالعات نشـان می دهد 
صبحانـه بهترین وعـده غذایی اسـت. پـس صبحانه  سـالم 
و مقـوی بخورید، شـاید درسـت کـردن صبحانه کامـل وقت 
زیادی از شـما بگیرد؛ اما نبایـد آن را فرامـوش کنید. اهمیتی 
که به وعده غذایی و سـامت خـود می دهیـد، نگرش مثبت 

شـما به زندگـی را بـه نمایش می گـذارد.
 عـادات خـوب را در خـود بـه وجـود آورید: هـر روز مسـواک 
بزنید تـا حس طـراوت و تازگـی، حال تـان را خوب کند. سـر 
سـاعت مشـخصی مسـواک بزنید تا عادات خوب را در خود 
تقویت کنیـد. بـا ایـن کار، عادت هـای خـوب را در خـود پایه 
گـذاری کـرده و بـا الگوی منظـم به هـر جایـی کـه در زندگی 

بخواهیـد می رسـید.
 خیلی زود هر کسـی را مـورد قضاوت قـرار ندهیـد: در هنگام 
سـوار شـدن بر وسـایل نقلیه ممکن اسـت شـاهد رفتارهای 

بدی از جانب دیگران باشـید، مثا شـما را هل دهنـد و راه تان 
را بگیرنـد یا در هنـگام رانندگی جلوی شـما بپیچنـد. نباید از 
رفتار نا به هنجـار دیگران ناراحت شـوید، شـاید آن فرد حتی 
متوجـه رفتـار اشـتباه خـود هـم نشـده باشـد. پس شـما با 

قضاوت زودهنـگام، روز خـود را خـراب می کنید.
 خوب رفتار کنیـد و انرژی مثبت داشـته باشـید:به هر جایی 
کـه وارد می شـوید، همـان انـرژی  را کـه می دهیـد، دریافت 
خواهید کرد. همـان طور که بـا اطرافیان خود برخـورد کنید با 
شـما رفتار خواهد شـد. پس هر جـا می روید، انـرژی مثبت 

دهیـد تا انـرژی مثبت دریافـت کنید.
 منظم باشـید تـا بـه آرامـش برسـید: وقتـی صـدای پیامی 
از شـبکه های اجتماعـی چـون فیس بـوک، اینسـتاگرام یا 
توییتـر به گوشـی می رسـد تمرکزتان بـه هم می خـورد. پس 
در حین کار، گوشـی یا تبلـت خود را کنـار بگذاریـد و در مواقع 
ضـروری بـه آن دسـت بزنیـد. نبایـد تمـام وقـت خـود را به 
سـرگرم شـدن با دسـتگاه های هوشـمند اختصـاص دهید، 
بلکـه مدیریـت زمـان داشـته باشـید تـا در کمـال آرامش به 

وظایـف خـود رسـیدگی کنید.
 به نظـر اطرافیان خـود احتـرام بگذاریـد: میان هـر دو نفری 
اختاف نظـر وجود دارد و همیشـه ممکن اسـت میان شـما 

بـا خانـواده و دوسـتان تان تضاد بـه وجود آیـد. نبایـد انتظار 
داشـته باشـیم همه با شـما هم عقیده باشـند؛ اما الزم است 

به نظـرات آن هـا احتـرام بگذارید.
 احساسـات خود را کنتـرل کنید تـا کنترل زندگی را به دسـت 
بگیریـد: ممکن اسـت هـر روز بـه دالیـل مختلفـی عصبانی 
شـوید؛ امـا نحـوه برخـورد در این شـرایط، شـخصیت شـما 
را نشـان می دهـد. آیـا بـا کسـی کـه بـه شـما بی احترامـی 
می کنـد، برخورد بـدی خواهید داشـت؟ اگـر نتوانیـد کنترل 
خشـم خود را به دسـت بگیرید، با اثـرات مخـرب آن مواجه 

خواهید شـد.
 از بدن خـود مراقبت کنیـد: انجـام ورزش، بدن سـازی، یوگا 
و ... نشـان می دهـد کـه بدن خـود را دوسـت داریـد. پس تا 
جـای ممکن بـه سـامتی خـود اهمیـت دهیـد و از خودتان 

مراقبـت کنید.
بـرای داشـتن زندگـی سـالم، شـاد باشـید: انجـام کارهـای 
اجتماعـی ماننـد بیـرون رفتن یا غـذا خـوردن با دوسـتان یا 
خانواده، سـبب افزایش صمیمیت می شـود. پـس زمانی را 
بـرای خانواده و دوسـتان خـود در نظـر بگیرید. آن ها شـما را 
تشـویق می کننـد و تحت هـر شـرایطی بـاز هم دوسـت تان 

خواهند داشـت.

آشپزی

سیب 
زمینی پیک نیکی

سیب زمینی های مغز پخت با لبه های سرخ شده همراه با ژامبون و پیاز و پنیر 
پیتزا به قدری خوشمزه و عالی می شوند که امتحان کردنش واقعا ارزشش را دارد. 

پس این بار که به پیک نیک رفتید حتما با خود به اندازه کافی سیب زمینی هم بردارید.
مواد اولیه: سیب زمینی6 عدد، سیر 2 حبه ،رزماری خشک شده 2 قاشق غذاخوری ،پودر 

آویشن2 قاشق غذاخوری ،پیاز رنده شده2 قاشق غذاخوری ،فلفل2 قاشق چای خوری ،روغن 
زیتون یک دوم پیمانه ،ژامبون 150 گرم،خامه ترش 50 گرم ،پنیر پیتزا رنده شده 220 گرم 

طرز تهیه: سیب زمینی ها را در اندازه نیم سانتی حلقه حلقه کرده و در یک ظرف بزرگ می ریزیم.
نمک و فلفل، پیاز رنده شده ، رزماری، آویشن، فلفل، پودر سیر و در آخر روغن زیتون را به سیب 

زمینی های حلقه شده اضافه می کنیم و سیب زمینی ها را هم می زنیم تا مواد به همه آن ها برسد. 
داخل یک تابه چدنی درب دار سیب زمینی ها را به صورت دایره ای می چینیم.باربیکیو را آماده 

کرده و ماهیتابه که درب آن را گذاشته ایم را روی آن قرار می دهیم تا 40 دقیقه بماند.
ژامبون ها را خرد می کنیم. بعد از 40 دقیقه سیب زمینی ها کمی نرم شده اند. ژامبون 

ها را روی سیب زمینی ها می ریزیم و 20 دقیقه دیگر می گذاریم تا بپزد. یک 
الیه پنیر رنده شده روی غذا می ریزیم و 15 دقیقه دیگر روی شعله قرار 

می دهیم تا پنیرها کاما آب شوند. 2 ساقه پیاز تازه را خرد 
کرده و روی غذا را با آن تزئین می کنیم. 

پندهای کاربردی که باید برای زندگی روزمره تان یاد بگیرید )2(

 الله مرزبان 
به »بی همه چیز« پیوست

 پخش »سرباز« پس از ماه رمضان 
هم ادامه دارد

با ادامه انتخاب بازیگران فیلم سینمایی »بی همه چیز« به کارگردانی محسن 
قرایی، الله مرزبان به این پروژه پیوست.این بازیگر فیلم بین المللی 
»مهمانخانه ماه نو« تولید مشترک ایران و ژاپن که در نوبت اکران است را در 
کارنامه دارد.محسن قرایی که ساخت فیلم های »سد معبر« و »خسته نباشید 
)به همراه افشین هاشمی(« را در کارنامه دارد و پیش تر قرار بود فیلم »سطح یک« 
را کارگردانی کند، برای فیلم تازه اش سراغ ترکیب متفاوتی از بازیگران رفته است.

ــا  ــوص ویژگی ه ــرباز« در خص ــی »س ــریال تلویزیون ــده س تهیه کنن
ــس  ــا جن ــریال م ــت: س ــریال گف ــن س ــی ای ــت موضوع و محوری
آرامــی دارد و خــط اصلی آن ســبک زندگــی اســت؛ ما در »ســرباز« 
روابــط زناشــویی یــک زوج جــوان را روایــت می کنیــم. ایــن کار 
ــد  ــا می توان ــه م ــده و قص ــام ش ــیار انج ــات بس ــا تحقیق ــکافانه و ب موش
ــد.  ــده باش ــا آموزن ــرای خانواده ه ب

 بازدید مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان

 از کارگاه تولید ماسک های استریلیزه

 ثبت باالترین رکوردهای تولید ماهانه گندله

 و حمل ریلی در فوالد سنگان

منصور یزدی زاده، مدیر عامل شرکت ذوب آهن 
اصفهان از کارگاه تولید ماسک سه الیه استریلیزه که 
مورد تایید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 
است در خیاط خانه شرکت بازدید کرد .خیاط خانه 
شرکت در مدیریت خدمات شهری و امور پسماند 
، این روزها به تولید ماسک سه الیه استریلیزه می 
پردازد تا نیاز کارکنان این شرکت به این ماسک ها را 
تامین کند .موسی سلیمانی، مدیر خدمات شهری و 
امور پسماند در این خصوص گفت : این مدیریت  در 
راستای مقابله با بحران ویروس کرونا ، صرفه جویی 
اقتصادی و استفاده بهینه  از امکانات موجود اقدام 
به تولید ماسک های سه الیه با ضوابط بهداشتی 
درمحل کارگاه خیاط خانه کرد که ظرفیت تولید دراین 
کارگاه با توجه به حداقل نیروی دوزنده 300 عدد درروز 
است .وی با اشاره به اینکه تولید این ماسک ها از نظر 
قیمت تمام شده بسیار پایین تر از قیمت بازار بوده 
وازاین نظر مقرون به صرفه خواهد بود ، گفت : متریال 

موردنیاز جهت ساخت ماسک طبق استاندارد معاونت 
غذا ودارو واتحادیه استان اصفهان است وازسه الیه 
تشکیل شده که الیه اول وسوم از پارچه ویسکوز و 
پنبه والیه میانی ) اسپان باند ( جهت جلوگیری از 
ورود ذرات وهوای آلوده تعبیه شده است .شایان ذکر 
است تمام مراحل تهیه ماسک شامل 1- برش 2- لبه 
دوزی میانی 3- لبه دوزی کناری به صورت رفت 
وبرگشت 4- دوخت کش 5- اتوکشی وپرس 6- 
 بسته بندی  در فضایی کاما ایزوله ومحافظت شده

 انجام می گیرد.

کارکنان بلندهمت شرکت فوالد سنگان با تولید 
381 هزار و 93 تن گندله در فروردین ماه و ارسال 
روزانه 16 هزار و 200 تن از این محصول توسط 
ناوگان ریلی به دو رکورد بی نظیر دست یافتند.

مدیرعامل فوالد سنگان با اعام این خبر گفت: 
کسب این افتخارات غرورآفرین در سال جهش 
تولید با توجه به برنامه ریزی مدون و عملیاتی 
کردن نقشه های استراتژیک تولید شرکت و 
با همت شبانه روزی تاشگران فوالد سنگان 
به ثبت رسید و برگ زرین دیگری را به کتاب 
افتخارات این شرکت افزود.علی امرائی در همین 
خصوص اظهار داشت: تاشگران شرکت فوالد 
سنگان با سرلوحه قرار دادن منویات مقام معظم 
رهبری مبنی بر تاش مضاعف و با هدف محقق 
کردن شعار جهش تولید، با وجود دشواری های 
موجود در تامین مواد اولیه، توانستند به باالترین 
رکوردهای تولید ماهانه گندله و حمل ریلی از 
ابتدای راه اندازی کارخانه تاکنون دست یابند و 

گام موفق دیگری در تحقق اهداف بزرگ ترین 
فوالدساز خاورمیانه بردارند.وی با اشاره به اهمیت 
مزیت های حمل ریلی تصریح کرد: استفاده از 
ظرفیت های ریلی، ارتقای ایمنی جاده ها، کاهش 
قیمت تمام شده محصول و فواید ارزشمند 
دیگری به همراه دارد.مدیرعامل فوالد سنگان 
تاکید کرد: مسلما نقش راهبردی و بی بدیل فوالد 
سنگان در تامین مواد اولیه خوراک کارخانجات 
فوالدی، موجب سرعت بخشی چرخه تولید در 
فوالد مبارکه و جهشی عظیم در زنجیره فوالد 
خواهد بود و این مهم ارمغان پیشرفت، تولید 
و اشتغال مولد در کشور خواهد شد.امرائی در 
بخش پایانی سخنان خود ضمن قدردانی از 
زحمات کارکنان این شرکت خاطرنشان کرد: این 
موفقیت که با همدلی تمامی ارکان شرکت صنایع 
معدنی فوالد سنگان در فروردین ماه به دست 
آمده مطمئنا سرآغاز دستاوردهای ارزشمندتری 

در سال جهش تولید خواهد بود.

خواندنی

 اولین قربانی سیگار 
در تاریخ!

ــا  ــه در دنی ــش از آن ک ــون پی ــتعمال توت اس
رایــج شــود، میــان بومیــان آمریکایــی 
ــم  ــرای مراس ــون ب ــا از توت ــود؛ آن ه ــج ب رای
جادویــی یــا کشــیدن چپــق صلــح اســتفاده 

نــد. می کرد
هنگامــی کــه کریســتف کلمــب و همراهــان 
اســپانیایی اش بــه ســواحل ینگــه دنیــا 
ــه مذاق شــان  ــون ب رســیدند، اســتعمال توت
خــوش آمــد و در زمــان بازگشــت، برگ های 
ــب،  ــن ترتی ــه ای ــد و ب ــود آوردن ــا خ آن را ب
بــای دخانیــات دامــن جوامــع دیگــر را 
گرفــت و امــروزه، میلیون هــا نفــر در سراســر 
ــادت  ــن ع ــک ای ــوارض مهل ــار ع ــا، گرفت دنی
ــر  ــر ب ــزاران نف ــه ه ــتند و روزان ــوم هس مذم
ــوند و  ــی می ش ــوارض، قربان ــن ع ــر همی اث

. نــد می میر
لــب باشــد کــه بدانیــد  امــا شــاید جا
نخســتین قربانــی ســیگار کشــیدن، اصــوال 
بــر اثــر عــوارض ناشــی از مصــرف دود 
آن قربانــی نشــد. وی یکــی از همراهــان 
ــود  ــام فرانچســکو ب ــه ن کریســتف کلمــب ب
که بیــش از بقیــه آن ها، به کشــیدن ســیگار 
عادت کــرد؛ تــا جایــی کــه وقتی بــه اســپانیا 
ــغول  ــیدن آن مش ــه کش ــم ب ــت، دائ بازگش
بــود. همســرش کــه می دیــد از دهــان 
شــوهرش دود بیــرون می آیــد، موضــوع 
را بــه کلیســا اطــاع داد. دادگاه تفتیــش 
ــود  ــیطان در وج ــه ش ــود ک ــد ب ــد معتق عقای
فرانچســکو حلــول کــرده و این دود ناشــی از 
فعالیــت شــیطان در نهــاد اوســت! هــر چــه 
ــان  ــا کشیش ــید ت ــته کوش ــت برگش آن بخ
را در ایــن زمینــه مجــاب کنــد، نتوانســت 
ــال در  ــدت 30 س ــه م ــب، ب ــن ترتی ــه ای و ب
بــرج یــک صومعــه زندانــی شــد. وقتــی در 
ــدان  ــکو را از زن ــری، فرانچس ــال های پی س
ــه  ــد ک ــگفتی دی ــال ش ــا کم ــد؛ او ب آزاد کردن
ــادت  ــک ع ــه ی ــل ب ــیدن تبدی ــیگار کش س
ــد وی  ــن، بای ــت! بنابرای ــده اس ــی ش عموم
ــم. ــخ بدانی ــی ســیگار در تاری ــن قربان را اولی

 معرفی کتاب
حواله عاشقی 

روایت زندگی و خاطرات شــهید مدافع حرم؛ مهندس حسن رجایی فر توسط انتشارات شــهیدکاظمی منتشر می شود. مصیب 
معصومیان، نویسنده و پژوهشگر انقابی که خود از مدافعین حرم عقیله بنی هاشم)ع( و از یاران نزدیک شهدای خان طومان است، 
مدتی است کمر همت بسته که دینش را به همرزمانش ادا کند. وی که تاکنون بیش از 10 عنوان  کتاب با موضوعات خاطرات شهدای 
مظلوم خان طومان نگاشته ، این بار به سراغ مرد خستگی ناپذیر خان طومان رفته است؛ مردی که پیکر پاک و خسته اش به وطن 
بازنگشت.شهید حسن رجایی فر، از جمله رزمندگانی است که از نسل سوم انقاب اسامی است و با حضور در میدان های علمی و 
عملی و با روحیه ای جهادی، در دفاع از آرمان های انقاب اسامی و اطاعت از ولی امر مسلمین سر از پا نشناخت. در دفاع از مرزهای 
جغرافیایی سیاسی کشور در جنوب شرق و شــمال غرب و به دنبال آن در دفاع از مرزهای اعتقادی به عنوان مدافع حرم در سوریه 

حضور یافت و افتخار جانبازی را کسب کرد. 

»آگهی مزایده نوبت اول«

شهرداری چادگان به استناد مجوزهای به شماره 98/149 مورخ 1398/8/11 و 98/216 
مورخ 1398/11/19 شورای محترم اسامی شهر چادگان در نظر دارد جایگاه CNG واقع 
در بلوار خرمشهر  )از طرف چادگان به داران( را جهت بهره برداری به بخش خصوصی 

واجد شرایط به مدت یکسال شمسی واگذار نماید.
قیمت پایه: با توجه به ارزیابی هیات محترم کارشناسان رسمی دادگستری قیمت پایه 

اجاره ماهیانه به مبلغ 30/000/000 ریال و ساالنه 360/000/000 ریال اعام نموده است.
میزان سپرده شرکت در مزایده: میزان سپره جهت شرکت در مزایده به مبلغ 18/000/000 
ریال می باشد لذا شرکت کنندگان می بایستی مبلغ مذکور را به صورت نقدًا به حساب 

3100003423005 شهرداری چادگان نزد بانک ملی چادگان واریز نمایند.
میزان سپرده جهت تضمین قرارداد:

با توجه به ارزیابی هیات محترم کارشناسان رسمی دادگستری مجموع قیمت زمین و 
لوازم جایگاه مذکور 27/030/000/000 ریال می باشد که در این خصوص ارائه اسناد خزانه 

و یا ضمانت نامه بانکی جهت انعقاد قرارداد مورد قبول می باشد.
- بازدید و پیشنهادات موضوع مزایده:

 شرکت کنندگان می توانند از روز چهارشــنبه مورخ 1399/02/17 لغایت روز سه شنبه 
مورخ 1399/02/30 با مراجعه به شــهرداری و ضمن بازدید از جایگاه مذکور نســبت 
به دریافت فرم های )مشخصات شــرکت کنندگان و تعهد شرکت کننده( از دبیرخانه 
شهرداری اقدام و فرم های مذکور را جهت شرکت در مزایده به انضمام اسناد و مدارک 
شرکت و تأییدیه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران )شرکت های مجاز بهره 
بردار( و نیز اصل فیش سپرده ضمیمه پیشنهاد پاکت )الف( و پیشنهاد قیمت نیز در 

پاکت ب ضمیمه گردد.
- پیشنهاد دهندگان بایستی پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 

1399/02/30 به دبیرخانه حراست شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.
1- پیشنهادات رسیده در روز چهارشنبه مورخ 1399/02/31 راس ساعت 15 بعد از ظهر 

در محل شهرداری چادگان با حضور اعضاء کمیسیون باز و قرائت می گردد.
2- شهرداری چادگان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات رسیده مختار و به پیشنهاداتی 

که بعد از موعد مقرر و مبهم و بدون فیش سپرده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3- چنانچه هر کدام از برندگان اول، دوم و سوم شرکت کننده در مزایده انصراف نمایند 

سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
4- کلیه هزینه های مالی از قبیل هزینه  آگهی، کارشناسی و غیره که در اثر مزایده حادث 

گردیده به عهده برنده مزایده خواهد بود.
5- شرکت کنندگان بایستی شرایط قانون منع مداخله کارمندان دولت مصوب 22 دی 

ماه 1337 و موضوع تبصره یک ماده 82 مکرر قانون تشــکیات وظایف و انتخابات 
شوراهای اسامی کشور و انتخاب شــهرداران مصوب 1375/3/1 با اصاحات بعدی 

را در نظر داشته باشند.
6- برنده مزایده می بایستی پس از اعام کتبی شهرداری ظرف مدت یک هفته نسبت به 
انعقاد قرارداد اقدام نماید در غیر این صورت سپرده وی به نفع شهرداری ضبط می گردد.

7- فقط اشخاص حقوقی )شرکت های معتبر بهره بردار و دارای مجوز بهره برداری و 
مورد تأیید شرکت پخش فرآورده های نفتی( مجاز به شرکت در این مزایده می باشند.

8- اخذ مجوزات الزم از اداره استاندارد بر عهده برنده مزایده می باشد.
9- کلیه کسورات قانونی اعم از بیمه و مالیات و غیره بر عهده برنده مزایده می باشد.

10- برنده مزایــده حق واگذاری و انتقــال کلی و جزئی قرارداد به اشــخاص ثالث را 
نخواهد داشت.

11- بکارگیری نیرو و پرداخت حقوق و دستمزد شاغلین در جایگاه CNG با هماهنگی 
شهرداری به عهده پیمانکار می باشد و به مراتب پیمانکار موظف است نسبت به بیمه 
نمودن کارکنان و اشــخاص ثالث و تجهیزات، ابنیه، تأسیســات و همچنین پرداخت 
حقوق و دستمزد پرسنل بر اساس قانون کار و رفاه اجتماعی و بخشنامه و آئین نامه ها 
اقدام نماید و همچنین مسئولیت عملکرد آموزش کا بر عهده برنده مزایده بوده و برنده 
مزایده موظف است نسبت به بیمه نمودن کارکنان- اشخاص ثالث- تجهیزات، ابنیه، 

تأسیسات خود برابر قانون اقدام نماید.
12- در این آگهی هیچگونه شرایطی را برای استخدام شرکت کنندگان در مزایده و برنده 
مزایده و افراد سببی و نسبی پیمانکار و حتی نیروهای تحت امیر ایشان در حال و آینده 
نخواهد داشت و برنده مزایده )بهره بردار( متعهد می شود هیچگونه ادعایی در خصوص 

استخدام خود از شهرداری نداشته باشد.
13- کلیه هزینه های آب و برق و گاز مصرفی و تعمیر و نگهداری جایگاه CNG احتمالی 
همگی بر عهده برنده مزایده می باشد و برنده مزایده می بایستی پس از تسویه حساب 
با ادارات )گاز، برق، آب و غیره( به صورت دوره ای این شهرداری را به صورت مکتوب 

مطلع نماید.
14- کلیه اپراتورها در حین انجام وظیفه بایستی از لباس فرم و اتیکت دار با درج نام و 

مشخصات استفاده نمایند.
15- شرکت کنندگان بایستی عاوه بر حسن شهرت، عدم سوء سابقه منع قانونی برای 

انجام موضوع مزایده و عقد قرارداد مربوطه را نداشته باشند.
 16- فعالیــت جایگاه و ارائــه خدمات بصورت شــبانه روزی و در طول 24 ســاعت 

خواهد بود.

جمشید اسماعیلی- شهردار چادگان م الف:832437

چاپ  اول
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