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مبالغ سپاهان کجا و پول هاى ما کجاگازرسانى به صعب العبورترین روستاهـا احتمال اکران پرجایزه ترین فیلم 98 در پاییزترجمه معارف اهل بیت(ع) به زبان هاى مختلف اکبر و مازوال به ذوب آهن مى رسند ورزشاستانفرهنگ ورزش جهان نما

رکورددارهاى 
گرمـــا 

در مرداد 98

چرا آزادسازى حریم زاینده رود متوقف شد
3

3

3
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ناژوان را باید با 
چنگ و دندان حفظ کرد

یک مداح گفته
 به اندازه هیکلم طال دارم!

قـلب فوالد کشور 
در اصفهان مى تپــد

با این 140 هزار تُن 5
ذرت آلوده 

چکار کنیــم؟!

رئیس مرکز ملى خشکسالى با تأکید بر اینکه بیشتر 
استان هاى ایران در ماه گذشته، افزایش دما را نسبت 

به میانگین بلندمدت تجربه کردند، گفت: در مرداد 98، 
باالترین و پایین ترین دماى ثبت شده در ایران 51/6 و 4/2 

درجه سلسیوس بوده است.

نشســت کمیســیون اصل 90 مجلس شوراى 
اســالمى با حضور چند نفر از مقامات رده باالى 
کشــور با موضوع تعیین تکلیــف 500 هزار تن 
ذرت آلوده به قارچ آفالتوکســین تشکیل شد. 
مرور سخنان مطرح شــده درباره سرنوشت این 
ذرت ها به عینه نشان مى دهد مسئوالن مانده اند 
با این محصوالت آلوده باید چکار کنند! اگر چه 
در نهایت اعالم شد که تکلیف 140 هزار تن ذرت 
آلوده ظرف یک ماه آینده باید تعیین و در صورت 

امحا یا خروج از کشور ...
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متروى بهارستان دوباره روى ریل افتاد متروى بهارستان دوباره روى ریل افتاد 
با همکارى ذوب آهن اصفهان؛با همکارى ذوب آهن اصفهان؛

3

مقام ارشد شرکت آب منطقه اى: براى آزادسازى حریم و بستر رودخانه زاینده رود در سال هاى 96، 97 و ابتداى سال 98 تخریب هاى گسترده اى را انجام دادیم

امیدوارم روزى 
دوباره با 
مهران مدیرى 
کار کنم

رابطه مان با آقا فرهاد عالى است
دروازه بان تیم امید گفت: خوشــبختانه همه بچه هــاى تیم با آقاى 
مجیدى ارتباط خوبى دارند و او هم رابطه خوب و عالى با جوان ها دارد.

 معراج اســماعیلى، نماینده تیم ذوب آهن در اردوى تیم امید درباره 
وضعیت ملى پوشان پیش از سفر به ازبکستان گفت: شرایط اردو روز 

به روز بهتر مى شود و امکانات هم از قبل بیشتر شده است. 
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

نشست مهم کمیسیون اصل 90 مجلس

آغاز ساخت
 ابَر طرح آزادراه
 کنار گذر شرقى 

اصفهــان

حسن اکلیلى: عطاى بازیگرى را به لقایش بخشیده ام
هرکارى کردم تا سینماى استان ها جدى گرفته شود اما نشد
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بزرگــــوار بزرگــــوار 
نگران روح و روان پیامنگران روح و روان پیام

شرکت مخابرات ایران- مدیریت منطقه اصفهان در نظر دارد نگهدارى و انجام عملیات میدانى بهینه سازى سایت هاى موبایل منطقه 
غرب استان اصفهان (شامل شهرستان هاى خوانسار- گلپایگان- فریدونشهر- فریدن- چادگان و بخشى از نجف آباد و خمینى شهر) 
با برآورد 20/606/000/000 ریال (بیست میلیارد و ششصد و شش میلیون ریال) و با سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 692/000/000 

ریال را از طریق مناقصه یک مرحله اى به پیمانکار واگذار نماید.
لذا از کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى واجد شرائط که داراى گواهینامه صالحیت ایمنى کار و تأییدیه صالحیت معتبر از اداره کل تعاون 

کار و رفاه اجتماعى در کد فعالیت مربوطه مى باشند، دعوت به عمل مى آید.
از تاریــخ 98/06/07 لغایــت 98/06/16 جهت شــرکت در مناقصــه و خرید اینترنتى اســناد فوق الذکر به آدرس ســایت
 TADAROKAT.TCE.IR مراجعه نمایند. همچنین جهت کسب اطالعات بیشتر مى توانید با شماره تلفن 36660141 و یا 36660059 

تماس حاصل نمایید.
متقاضیان بایستى در زمان مقرر پاکت هاى تکمیل شده را به همراه سایر مدارك الزم به دبیرخانه ساختمان شماره یک مخابرات 

استان اصفهان واقع در خیابان چهارباغ باال تحویل و رسید دریافت نمایند.
توضیح اینکه: 

1- آخرین مهلت تحویل پاکت ها و تاریخ بازگشائى آنها برابر اطالعات مندرج در اسناد مناقصه مى باشد.
2- سپرده شرکت در مناقصه مى تواند ضمانتنامه بانکى و یا چک بانکى تضمینى باشد.

3- ارجاع کار به شرکت هاى ایرانى و یا مشارکت شرکت هاى ایرانى- خارجى صرفاً به شرط داشتن حداقل 51 ٪ سهم ارزش کار براى 
طرف ایرانى میسر خواهد بود.

4- پاکت پیشنهاد قیمت آن دسته از مناقصه گرانى بازگشایى مى شود که در کمیته فنى بازرگانى امتیاز الزم را کسب نمایند.
5- در صورت نیاز به تشکیل جلسه توجیهى (جهت رفع ابهامات احتمالى شرکت کنندگان)، زمان و مکان تشکیل جلسه در اسناد 

مناقصه قید خواهد شد.

آگهى مناقصه 98/001

کیوان فروتن نائینى- مدیر پشتیبانى و تدارکات منطقه اصفهان

نوبت دوم

ر مامیدوارم رو رامیدوارم امیدوارم
ودودودو
دمهران مد نان مهرانمدهر
کاکاکاکا

ساعد هدایتى: 

در آیین افتتاح نمایشگاه متالورژى، فوالد، 
ریخته گرى، ماشین آالت و صنایع وابسته عنوان شد 

را
دروازه
مجید
 معراج

وضعیت
به روز

احتمالاکران

ت
،988

4/2 2 و 51/

بخشی
4
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رئیس انجمن ترجمه و زبان هــاى خارجى حوزه گفت: 
بیان اندیشه هاى ناب اهل بیت (ع) با زبان هاى مختلف 

باورپذیرى بیشترى را ایجاد مى کند.
حجت االسالم والمسلمین حبیب رضا ارزانى اظهار کرد: 
انجمن ترجمه و زبان هاى خارجى حوزه از انتهاى سال 
93 کار خودش را آغاز کرده و حدود پنج ســال است که 
فعالیت مى کند. وى ادامــه داد: در ابتدا زبان هاى کار را 
با زبان هاى عربى و انگلیســى آغاز کرده ایم و بعدازاین 
زبان ها، زبان فرانسه نیز اضافه شد، البته با توجه به وجود 
انجمن دیگرى در حوزه که زبان عربى را کار مى کرد این 

زبان از دستور کار انجمن خارج شد.

حجت االسالم والمسلمین ارزانى تأکید کرد: انجمن به 
دنبال ترجمه تخصصى زبان است و کسانى هستند که 
تحصیالت عالیه حوزوى را دارند اما براى اینکه در زبان 
بتوانند حرفى براى گفتن داشته باشند باید چندین مقاله 
و پژوهش را ترجمه کرده باشــند تا بتوانند عضو انجمن 
شــوند، به همین علت براى عضویت، محدودیت داریم 
در واقع متقاضیان یا مدارج عالى حوزه را ندارند یا اینکه 
در حوزه زبان، ضعیف هســتند. وى ابراز کرد: در چهار 
شهر تهران، اصفهان، قم و مشهد فعالیت مى کنیم اما با 
وجود این فضاى کار خیلى زیاد است و متأسفانه حمایت 

مطلوبى از انجمن نمى شود.

رئیس مرکز ملى خشکســالى با تأکید بر اینکه بیشــتر 
استان هاى ایران در ماه گذشــته، افزایش دما را نسبت 
به میانگین بلندمدت تجربه کردند، گفت: در مرداد 98، 
باالترین و پایین ترین دماى ثبت شده در ایران 51/6 و 4/2 

درجه سلسیوس بوده است.
صادق ضیائیان، وضعیت بارش و دماى کشور را در مرداد 
ماه 98 تشریح و اظهار کرد: در ماه قبل، بیشترین افزایش 
دما در یزد اتفاق افتاد؛ به طورى که دماى این استان نسبت 
به بلندمدت 2/5 درجه سلسیوس افزایش یافت. بعد از آن 
استان  خراسان رضوى با 2/4 درجه سلسیوس افزایش دما 
رکورددار گرما در مرداد 98 بود. وى با اشاره به گرم ترین و 

خنک ترین دماهاى ثبت شده در ایستگاه هاى کشور گفت: 
در مرداد 98 باالترین دما در ایستگاه المرد استان فارس 
با عدد 51/6 درجه سلسیوس ثبت شــد. از سوى دیگر 
سردترین دما مربوط به ایستگاه فرودگاه ارومیه با عدد 4/2 
درجه سلسیوس بود. رئیس مرکز ملى خشکسالى با بیان 
اینکه در ماه گذشته تعدادى از استان ها نسبت به بلندمدت 
خود کاهش دما را تجربه کردند، اظهارکرد: در مرداد ماه 
امسال استان گلستان 0/9 درجه سلسیوس، گیالن 0/3 
درجه سلسیوس  و البرز و مازندران 0/1 درجه سلسیوس 
کاهش دما داشتند اما بقیه استان ها افزایش دما را نسبت 

به بلندمدت داشته اند.

ترجمه معارف اهل بیت(ع) 
به زبان هاى مختلف

رکورددارهاى گرما 
در مرداد 98

جمع آورى گاندو ها 
   میزان | استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره 
به اخبار منتشره مبنى بر حمله گاندو به برخى مردم 
در جنوب استان سیســتان و بلوچستان، گفت: در 
طول تاریخ این اتفاق نیافتاده بود که گاندو به مردم 
محلى حمله کرده و صدمات جســمانى وارد کند، 
مردم این منطقه عالقه فراوانى به گاندو دارند و آنها 
را برکت این منطقه مى دانند و با وجود اینکه دست 
بچه اى را قطع کرده به سمت اش سنگ هم پرتاب 
نکرده و نمى کنند. احمدعلى موهبتى خاطرنشان 
کرد: بحث جمع آورى گاندو ها در منطقه حفاظت 
شده پرورشى با همکارى سازمان محیط زیست در 

دست انجام است. 

واقعیتى تکان دهنده
   روزنامه اعتماد | حسین ایمانى جارجرمى، 
جامعه شناس شهرى مى گوید:  روسپیگرى در هر 
بخش از تهران به نوعى خاص، خودش را نشــان 
مى دهد. در مناطق شمالى شهر فعالیت اکثر این 
زنان اصًال به شــکل خیابانى نیست، بلکه بیشتر 
به شکل تلفنى است در حالى که در مناطق جنوبى 
که فقر و اعتیاد در آنها بیشتر است، زنان روسپى به 
شکل خیابانى بیشتر دیده مى شوند. از سویى دلیل 
روسپیگرى در مناطق شــمالى بیشتر تنوع طلبى 
و لذت جویى عرضه کننده و متقاضى اســت، در 
حالى کــه در مناطق جنوبــى مهمترین دلیل آن 

فقط فقر است.

افتضاح افتتاح
   عصر ایران | پروژه هایى کوچک و کم اهمیت 
که براى آن مراسم  افتتاحیه و بهره بردارى پر هزینه 
و تشریفاتى برگزار مى شــود کم نیست. یکى از 
پروژه هاى جالب که از سوى مسئوالن رامسرى 
در این شهرستان به بهره بردارى رسید افتتاح دیوار 
سنگى حفاظتى بود، اتفاق جالب در این ماجرا بستن 

روبان روى دیوار بود!

واردات خودروى لوکس
 با کارت روستایى

   پانــا | مدیرکل امور مالیاتى آذربایجان غربى 
با اشاره به وجود پرونده هاى متعدد فرار مالیاتى با 
کارت هاى بازرگانى اجاره اى در اســتان گفت: در 
یکى از آخرین موارد مالیــات 500 میلیارد ریالى 
واردات 540 دســتگاه خودروى لوکس با کارت 
بازرگانى یک روستایى شناسایى شد که اخذ مالیات 

آن روى دست این اداره کل مانده است.

مراقب سوء استفاده باشید
   پانا | سخنگوى کمیســیون انرژى مجلس 
با تأکید براینکه افزایش قیمت بنزین یا هر گونه 
سهمیه بندى در ســال 98 منتفى است، مى گوید 
اعمال محدودیت شارژ بنزین با استفاده از کارت 
سوخت جایگاه ها به منظور هدایت مردم به استفاده 
از کارت هاى سوخت شــخصى است و جایگاه ها 
نباید از آن سوءاستفاده کنند. وى درباره اخذ وجه 
اضافه از مردم در برخى از جایگاه هاى ســوخت 
گفت: دریافت وجه در جایگاه هــا از مردم تخلف 

است و مردم باید این تخلف ها را گزارش کنند.

سالمندآزارى دولتى!
   رویداد24 | رئیس سابق دبیرخانه شوراى 
ملى ســالمندان با بیان اینکه 25 تا 30 درصد 
سالمندان کشــور زیر خط فقر مطلق زندگى 
مى کنند، مى گوید: تعداد زنان سالمند تنها چهار 
برابر سالمندان مرد تنهاست و این فاجعه است، 
زیرا بسیارى از این زنان منابع درآمدى ندارند 
و بیش از مردان مســتعد ابتال به بیمارى هایى 
مانند افســردگى یا بیمارى هاى اســتخوانى 
هســتند و اگر دولت هم به آنهــا توجه نکند 

مرتکب سالمند آزارى شده است.

تغییر رئیس صحت ندارد
   سینماپرس | طى روزهاى اخیر شایعاتى مبنى 
بر رفتن على عسکرى از سازمان صداوسیما در فضاى 
مجازى عنوان شده و حتى برخى رســانه ها از مهرداد 
بذرپاش، نماینده اسبق مجلس به عنوان جایگزینى وى 
نام برده اند. بذرپاش دراین باره گفت: بعضى رسانه هاى 
خاص اصرار عجیبى دارند که شــایعه خروج دکتر على 
عسکرى را تبدیل به خبر کنند اما جهت اطالع عرض 
مى کنم رئیس سازمان صداوسیما همچنان در این سمت 

مى ماند و با قدرت به کارخود ادامه مى دهد.

رکورددار استیضاح شهردار 
   خبر آنالیــن | براى ســومین بار از سوى شوراى 
اسالمى شهر، شهردار آبادان استیضاح مى شود. حسین 
حمیدپور، شهردار آبادانى شهر آبادان در آبان و اسفند ماه 
سال گذشته دو بار از سوى اعضاى شوراى اسالمى شهر 
با طرح سئوال و استیضاح مواجه شده بود و در هر دو مورد 

اعضا از پاسخ هاى ارائه شده شهردار قانع شدند.

فقه و علم اقتصاد
   برنا | حجت االسالم غرویان، استاد حوزه و دانشگاه 
در خصوص اینکه آیا بانکدارى اســالمى محقق شده 
است، گفت: در فقه اسالمى مسائل کالن مربوط به نظام 
اقتصادى وجود دارد اما ما چیزى به نام علم اقتصاد نداریم. 
بانکدارى یکى از مفاهیم مرتبط با علم اقتصاد است که 
به شــکل ریز در فقه ما نیامده است. این کار مجتهدین 
و علماى ماست که مســائل کالن اقتصاد اسالمى را با 
مسائل مربوط به دانش اقتصاد جدید، اصول، روش ها و 
دانش بانکدارى جدید تطبیق دهند که متأسفانه این کار 

صورت نگرفته است.

مداح ها سلبریتى نیستند 
   سینماپرس | میثم مطیعى، مداح اهل بیت(ع) 
در برنامه میدان انقالب که روى آنتن شبکه 3 سیما رفت 
گفت: هیچ رقابتى بین مداحان وجود ندارد. ما نه سلبریتى 
هستیم، نه فوتبالیست هستیم نه بازیگر و... پشت سر ما 
یک حقیقت بزرگ به نام اهل بیت(ع) وجود دارد و همه 

مردم ما را با آن مى شناسند.

ضرب االجلشان بى اهمیت است
   پانــا | محمد رضا باهنر، عضو مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام مى گوید در مجمع تشخیص مصلحت 
 CFT نظام هم اکنون ضرورتى بر تصویب لوایح پالرمو و
 FATF دیده نمى شود و ضرب االجل هاى چهار ماهه
اهمیتى ندارد. منتظر هستیم ببینیم آیا اروپایى ها همانطور 
که مى گویند اراده اى براى اجراى تعهدات برجامى خود 
دارند یا خیر. منتظر مى مانیم ببینیم آقایان براى تعهدات 
و قطعنامه ها و در رأس آن برجام حاضرند چه هزینه اى 

پرداخت کنند.

جایگاه رأى از نظر بعضى ها
   انتخــاب | حجت االسالم والمسلمین على شیرازى، 
نماینده ولى فقیه در نیروى قدس ســپاه با بیان اینکه عمل 
به دین و حفظ ارزش هاى اســالمى بــراى عده اى مهم 
نیســت تا زمانى که منافعشان حفظ مى شــود اظهار کرد: 
مى گویند اگر مردم رأى مى دهند چه اشکالى دارد در مجلسى 

با حضور رئیس جمهور چند نفر هم چادر از سر بردارند؟ 

به داد حوزه برسید
   انتخاب | مسیح مهاجرى، مدیر روزنامه «جمهورى 
اسالمى» دیروز در این روزنامه نوشت: حضرات مراجع، 
در عین حال کــه مى دانیم با موانعــى مواجهند، به داد 
حوزه علمیه قم برسند... کارى کنید که قم مرکز گفت  
و شــنودهاى آزاد در تراز مکارم اخالق باشــد و تمام 
آزاداندیشــان جهان به آن به عنوان «مدینه فاضله» رو 

کنند.

خبرخوان

                         در روزهایى کــه انتقادات زیادى به عملکرد 
اقتصادى و اخالقى برخى مداحان وارد اســت، یوسف 
ارجونى، رئیس بســیج مداحان کشــور با بیان اینکه در 
اسرائیل مداحانى براى تخریب عاشورا تربیت مى شوند، از 

دستگیرى عده اى از آنها در داخل کشور خبر داد.  
 در همین باره محمود تارى، مداح و شــاعر اهل بیت(ع) 
که در سال هاى گذشــته مســئولیت هاى متعددى در 
بسیج مداحان داشته، درباره دستگیرى مداحان اسرائیلى 
مى گوید: من خبر موثقى ندارم ولى  بعید نیست که آنها 
در موضوع عزادارى برنامه هایى هم داشته باشند و یقینًا 

دارند.
تارى در پاسخ به این سئوال که این ماجرا چقدر مى تواند 
مرتبط با دستگیرى چند مداح در دو سه سال قبل و شایعه 
جاسوسى آنها باشــد، گفت: امکان دارد شروعش با آنها 
بوده ولى خود آن افراد هم نمى دانستند و ناآگاه بودند. چون 
آنجا بحث آن خانم جاسوس که به سفارت فرانسه پناهنده 
شد هم مطرح بود. ممکن اســت این ماجرا از پنج شش 
سال قبل شروع شده باشــد و خود ما هم متوجه نبودیم. 
نمونه هاى دیگرى هم درباره مشکالت مداحان بوده ولى 

بخاطر فساد و فحشا.

وى درباره ارتباط ویژه برخى از مداحان معروف و رسانه اى 
با مفســدین اقتصادى گفت: این به علت دنیاطلبى این 
دسته از مداحان است. مداحان با این افراد ارتباط داشتند و 
از آنها 200 میلیون و 300 میلیون پول مى گرفتند. یکى از 
همین آقایان که با این افراد ارتباط داشت مى گفت من به 
اندازه هیکلم طال دارم! خانه هاى آنچنانى و ماشین هاى 
گرانقیمت دارند که خودشان و همسرانشان سوار مى شوند. 
امام حسین (ع) ملعبه اى شده در دست ما مداحان که پول 
دربیاوریم. البته اینها اقلیت و بسیار کم هستند، اما همین 

اقلیت براى همه مداحان چالش درست کرده اند.

چندى پیش ساالر عقیلى کنسرتى را برگزار کرد که انجام 
حرکات نمایشى یک هنرمند زن بر روى صحنه حواشى 
مختلفى را براى آن کنسرت ایجاد کرد و برخى رسانه ها از 
جمله «کیهان» به تندى به نقد کنسرت عقیلى پرداختند. 
در ابتدا با توجه به ویدیوهایى که فرزانه کابلى در صفحه 
اینستاگرامش منتشر کرده بود تصور بر این بود که حرکات 
نمایشى بر روى صحنه توســط این بازیگر انجام شده 

است اما مدتى بعد خود او و ساالر عقیلى این 
موضوع را تکذیب کردند و اعالم شد کابلى 
تنها طراح حرکات نمایشى بوده و شخصى 
دیگر آن حرکات را اجرا کرده اســت. حاال 
ساالر عقیلى در گفتگو با خبرگزارى «فارس» 
به جزییات این ماجراى جنجالى پرداخته که 

در ادامه بخشى از اظهارات او را مى خوانید:
   خانم کابلــى عالوه بر اینکه آن شــب 
مهمان کنســرت ما بودند، سرپرست همان 
گروه حرکات نمایشى نیز بودند که در طول 
تمرینات گروه وظیفه هدایت آنها را برعهده 
داشــتند اما به هیچ عنوان خودشــان روى 
صحنه حضور نداشتند و آن شب تنها براى 

ابراز تشکر روى صحنه آمدند.
خانمــى کــه روى صحنه حــرکات فرم 
و بالــه  مانند انجام مــى داد عضو یک گروه 
حرکت هاى نمایشــى بود کــه از انجمن 
هنرهاى نمایشى مجوز داشتند. چندین بار 

هم فیلم هایش را براى ارشــاد فرســتادیم و ناظرین در 
جلســات تمرین این گروه با ما حضور یافتند و از نزدیک 
همه چیز را دیدند و ارزیابى و تأیید کردند. مگر مى شــود 
کسى بدون مجوز روى صحنه برود؟ در ضمن ما 30 سال 
است که کار هنرى انجام مى دهیم و به مردم و این مرز و 
بوم خدمت مى کنیم. این همه کارهاى ملى میهنى خلق 
کرده ایم. ما که نمى آییم با یک کار اینچنینى تمام آنچه تا 
به حال ساخته ایم، خراب کنیم! این حرکت هاى نمایشى 

به صورت سماع و عرفانى بوده است.
    در همین روزها کنسرت هاى متعددى که تا چند وقت 
پیش روى صحنه بود، گروه هاى 20 نفرى زنان با حرکات 
نمایشــى روى صحنه بودند که من خودم شخصًا در آن 
سالن ها حضور داشته ام و دیده ام و نمى خواهم مشخصًا 
نام ببرم.  نمونه هاى تمام این کنسرت ها هم در اینترنت و 

فضاى مجازى موجود است.

    کارهاى من به واســطه نوع محتوایى که بیشتر ملى 
میهنى و در مورد ایران و مجاهدت و رشادت و افتخارات 
ورزشى و علمى در سطوح ملى و بین المللى است به هیچ 
عنوان سنخیتى با رقص و حرکات موزون ندارد و نمى شود 
با این آثار رقصید! خودتان قضاوت کنید، به نظر شــما با 
آهنگ هاى «وطنم اى شکوه پابرجا» و «ایران» مى شود 
رقصید؟ اصًال اینچنین چیزى را نمى توان به ما و این آثار 

نسبت داد. 

نشست کمیسیون اصل 90 مجلس شــوراى اسالمى با 
حضور چند نفر از مقامات رده باالى کشور با موضوع تعیین 
تکلیف 500 هزار تن ذرت آلوده به قارچ آفالتوکسین تشکیل 
شد. مرور سخنان مطرح شده درباره سرنوشت این ذرت ها 
به عینه نشان مى دهد مسئوالن مانده اند با این محصوالت 
آلوده باید چکار کنند! اگر چه در نهایت اعالم شد که تکلیف 
140 هزار تن ذرت آلوده ظرف یک ماه آینده باید تعیین و در 
صورت امحا یا خروج از کشور یا بازگشت به کشور مبدأ به 

کمیسیون گزارش داده شود.
   نایب رئیس کمیسیون اصل نود: براساس بررسى هاى 
به عمل آمده 9 شــرکت دولتى حدود 500 هزار تن ذرت 
آلوده به قارچ آفالتوکسین در ســال 1395 وارد بندر امام 
خمینى(ره) کردند که از این میزان 350 هزار تن ترخیص و 
140 هزار تن هنوز در انبارهاى بندر امام(ره) باقیمانده است، 

تکلیف این ذرت ها باید هر چه سریع تر تعیین شود.
    وزیر جهاد کشاورزى: در صورتى که کشورى براى 
بازپرورى یا محصول ثانویه به این ذرت نیاز داشــته باشد 
مى توانیم، ذرت ها را به آنها بدهیم اما طرف مقابل باید در 

جریان وضعیت آلودگى ذرت ها قرار گیرد.
    استاندار خوزستان: متأسفانه مسئوالن استاندارد و 
قرنطینه استان در خصوص میزان آلودگى ذرت ها اختالف 
نظر دارند به نوعى که در این خصوص مسئوالن وزارت جهاد 
کشــاورزى (قرنطینه) آلودگى ذرت ها را تأیید و مسئوالن 

استاندارد رد کردند. آقاى رئیس جمهور به این موضوع ورود 
پیدا کرده و پاسخ صریحى را اعالم کردند؛ وى سه گزینه 
برگشت به کشــور مبدأ ذرت، امحا یا خروج به شرط عدم 
ورود به کشــورمان را مطرح کردند که براى امحا 600 تا 

700 روز زمان و 200 میلیارد تومان هزینه الزم است. آقاى 
روحانى تأکید کردند که با مشورت وزارت اطالعات تصمیم 

نهایى اتخاذ شود.
    مسئول گمرك: خریدارى که براى این ذرت هاى آلوده 

پیدا شده گفته که به دنبال دو ِکشتى با ظرفیت باالست تا 
کاالى خریدارى شده را از منطقه ما خارج کند اما با توجه به 
تحریم ها به دنبال مقصد مناسب است. این اقدامات تحت 

نظر وزارت اطالعات در حال انجام است.

روزنامه اسپانیایى «ال موندو» تصمیم گرفته تا راز 
جوانى و تناسب اندام «والدمیر پوتین»، رئیس جمهور 
روسیه را دریابد. بر اساس گزارش روزنامه اسپانیایى، 
پوتین، ورزشکارترین رئیس جمهورى است که کاخ 
کرملین تا به حال به خود دیده اســت. او در سن 66 
سالگى نه تنها به پدربزرگ ها شباهتى ندارد بلکه از ده 

سال گذشته نیز جوان تر به نظر مى رسد!
ســال هاى پیش روزنامه نــگاران آمریکایى رئیس 
جمهور روســیه را «مرد آلفا» خواندند، همانطور که 
«ویکى لیکس» افشا کرد که دیپلمات هاى آمریکایى 
در مکاتبات داخلى خود، پوتین را «بتمن» خوانده اند.

تصویر رئیس دولت روسیه به عنوان فردى که همیشه 
روى فرم است بیشتر در تصاویرى که از تعطیالت او 
منتشر مى شود، دیده شده است: ماهیگیرى در تووا 
(یکى از جمهورى هاى روســیه در جنوب سیبرى)، 

شنا در آب یخ، سوار کارى و...
نویســندگان «ال موندو» همچنین مى نویسند که 
رهبر روســیه از کودکى به هنرهاى رزمى مشغول 
بوده، مشروبات الکلى نمى نوشد و سیگار نمى کشد. 
همسر ســابق پوتین او را همچون معتادى توصیف 

مى کند که تمایل ندارد صبح زود از خواب بیدار شود. 
اما صبح به ورزشگاه مى رود و پس از شنا در دو استخر 

با آب گرم و سرد به حمام مى رود.
روزنامه نگاران شایعات مربوط به تماس هاى احتمالى 
پوتین با جراحان پالســتیک را تکذیب مى کنند. به 
گفته آنهــا روش پوتین براى حفظ تناســب اندام و 
جوانى، خواب طوالنى، ترك الکل، تغذیه مناســب 

و شناست.
توجه داشته باشید که پوتین استاد ورزش در سامبو و 
جودو است. در سال 1976 او قهرمان جودو لنینگراد و 
سپس برنده جایزه جام اتحاد جماهیر شوروى شد و تا 

به امروز پیگیر رقابت هاى این رشته است.
نکته قابل توجه اینجاســت که عالقــه و فعالیت او 
فقط به رشــته جودو محدود نمى شــود. او در سال 
2011 اسکیت بازى را شــروع کرد و به بازى هاکى 
پرداخت. این سیاســتمدار حتى با همتاى بالروس 
خود «الکساندر لوکاشنکو» بازى کرد. پوتین معتقد 
است مشارکت در مسابقات ورزشى به همراه رهبران 
سایر کشــورها به ایجاد روابط صمیمى و دوستانه 

کمک مى کند.

نشست مهم کمیسیون اصل 90 مجلس

با این 140 هزار تُن ذرت آلوده چکار کنیم؟!

 راز جوانى «بتمن» روس ها فاش شد!

محمود تارى: یک مداح گفته به اندازه هیکلم طال دارم!

ساالر عقیلى: آهنگ هاى من مناسب رقص نیست

  ایرنا |
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آشنایى با زیبایى هاى
 آسمان اصفهان

سرپرســت مرکز نجوم ادیب اظهار کرد: دویســت 
وشصت و هفتمین برنامه رصد عمومى زیر آسمان 
اصفهان شامل رصد ماه و ســیارات، بازدید از رصد 
خانه ادیــب، بازدید از نمایشــگاه نجــوم ادیب و 
سخنرانى نجومى است که از سوى مرکز نجوم ادیب 
وابســته به ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 
شــهردارى اصفهان برگزار مى شــود. رضا شهباز 
در ادامه گفت: برنامه «زیر آســمان اصفهان»، 14 
شهریور ماه از ساعت 20 در مرکز نجوم ادیب رو به 

روى آرامگاه بانو امین برگزار مى شود.

رتبه برتر روابط عمومى
 ذوب آهن

ذوب آهن اصفهــان در چهارمین جشــنواره ملى 
انتشارات روابط عمومى در پنج رشته رتبه هاى برتر 
را در سطح ملى کســب کرد. در این جشنواره که به 
همت انجمن متخصصان روابط عمومى برگزار شد، 
روابط عمومى ذوب آهن اصفهان در رشته هاى مقاله 
و خبر رتبه اول، و در رشته هاى فیلم مستند، کتاب و 

ویژه نامه رتبه دوم را در سطح ملى کسب کرد.

پیشرو در حذف قبوض تلفن
معاون بازاریابى و فروش مخابرات منطقه اصفهان 
گفت: مخابرات منطقه اصفهان بــه عنوان یکى از 
استان هاى پیشرو از هشت سال پیش اقدام به حذف 
قبوض تلفن ثابت در شهرستان هاى خود کرده است. 
محمد هیبتیان بیان کرد: بــا حذف قبوض کاغذى
 مى توانیم معادل 1440 میلیارد تومان در هزینه ها 

صرفه جویى کنیم.

گیتارهاى میلیاردى
 به مقصد نرسید

فرمانده انتظامى شهرســتان اصفهان از توقیف 33 
گیتار خارجى قاچاق به ارزش دو میلیارد ریال خبر داد. 
محمدرضا خدادوست اظهار کرد: مأموران انتظامى 
یگان امداد شهرســتان اصفهان حین گشتزنى در 
سطح شــهر به یک دســتگاه خودروى پژو پارس 
مشــکوك شــدند و آن را متوقف کردند. فرمانده 
انتظامى شهرستان اصفهان افزود: در بازرسى از این 
خودرو 33 گیتار خارجى کــه زیر صندلى و صندوق 
عقب خودرو جاساز شــده بود، کشف شد که راننده 
مدارك گمرکــى را ارائه نکرد و خــودرو و محموله 
توقیف شــد. وى بیان کرد: در این رابطــه دو نفر 

دستگیر شدند.

لو رفتن مواد مخدر 
با درد شکم

بنابراعالم روابط عمومى دانشــگاه علوم پزشــکى 
اصفهان، فردى 40 ساله با درد شدید از ناحیه شکم 
به اورژانس بیمارستان خورشید مراجعه کرد و پس از 
عکسبردارى و سونوگرافى بســته هاى مواد مخدر 
شناســایى و ســریع با انتقال به اتاق عمل پس از 
جراحى 42 بســته مواد مخدر از شــکم وى خارج 
شــد. بیمار پس از جراحــى براى ادامــه درمان به

 آى سى یو این بیمارستان منتقل شد.

شکرانه برداشت هلوى
 قلعه شاهى 

نخستین شــکرانه برداشــت هلوى قلعه شاهى در 
شهر گلدشت نجف آباد برگزار شــد. شهردار شهر 
گلدشــت گفت: 122 هکتار از باغات شهر گلدشت 
زیر کشت هلوى قلعه شــاهى است. مهدى غالمى 
متوسط برداشت این محصول از هر هکتار را 13 ُتن 
هلو اعالم و پیش بینى کرد: بیش از 1500 تن هلو از 
باغات شهر گلدشت برداشت شود. وى افزود: هلوى 
قلعه شاهى سبز رنگ، هسته جدا و دیررس است که 
خاصیت دیررس آن باعث شــده براى کشاورزان از 

نظر اقتصادى مفید باشد.

خبر

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در 
همایش بزرگ بازنشســتگان گفت: کارکنان شــرکت 
آب و فاضالب میــراث دار خوبى بودنــد به طورى که 
هم اکنون در بســیارى از زمینه ها در صنعت آبفا کشور 
پیشرو محسوب مى شوند و در مهار  و بازسازى حوادث 
غیرمترقبه در نقاط مختلف کشور بسیار خوش درخشیدند.  
هاشم امینى اعالم کرد: استان اصفهان پایه گذار صنعت 
آب و فاضالب درکشور بوده و در حال حاضر فعاالن این 
صنعت در اســتان خالقانه و متعهدانه درصدد خدمت 
رسانى مطلوب به مردم هستند و از این لحاظ در کشور 
سرآمد به شمار مى آیند. وى تکریم بازنشستگان صنعت 

آب و فاضالب را ضرورى دانست و تصریح کرد: در چند 
سال گذشته تکریم افرادى که سال ها از عمر خدمتشان 
مى گذرد در دستور کار قرار گرفت که این امر نه تنها به 
دلیل احترام و پاسداشت زحمات 30 ساله آنان در صنعت 
بود بلکه استفاده از تجربیات آنها هم یکى دیگر از علل 

تکریم بازنشستگان است.
امینى با تأکید بر رونق فعالیت کانون بازنشستگان افزود : 
ارائه خدمات رفاهى و درمانى بازنشســتگان همیشه مد 
نظر قرار داشــته به طورى که هم اکنون بازنشسته ها و 
یک نفر از اعضاى خانواده آنها تحت پوشش بیمه تکمیلى 

قرار گرفتند.

فرماندار شاهین شــهر  در جلسه شــوراى ادارى این 
شهرســتان گفت: امروز افتخــار ایــن را داریم که به 
مناسبت هفته دولت از 51 پروژه با مبلغ 67 میلیارد تومان 

رونمایى کنیم.
اسفندیار تاجمیرى با اشــاره به موفقیت هاى دولت در 
عرصه هاى مختلــف گفت: با وجود همه مشــکالت، 
دولت توفیقات خوبى را در حــوزه هاى مختلف به ویژه 
شاخص هاى اقتصاد کالن داشته که از جمله مى توان 
به کنترل بازار ارز و ارتقاى شــاخص هــاى اقتصادى 
اشاره کرد اگرچه همچنان مشکالتى در حوزه معیشت 
مردم وجود دارد. فرماندار افزایش 25 درصدى واگذارى 

مسئولیت به بانوان را یکى دیگر از اقدامات مثبت دولت 
بر شــمرد و افزود: در این مدت مسئولیت در شهرستان، 
تالش هایى براى افزایش تعامل و ارتقاى سطح توانمندى 
ادارات و انجام امور انجام شــده که بازدیــد از ادارات و 
نهادها و رصد فعالیت و نحوه خدمت رسانى از جمله این 
اقدامات بوده است. تاجمیرى، حضور میدانى در شهرها 
و روستاهاى شهرستان با هدف آشنایى با ظرفیت ها را 
از دیگر اقدامات مدیریت شهرســتان نام برد و افزود: 
در تالش هســتیم با همگرایى و هــم افزایى و جذب 
سرمایه گذار زمینه ایجاد اشتغال در شهرستان را بیش از 

پیش فراهم نماییم.

ایجاد زمینه اشتغال با جذب 
سرمایه گذار در شاهین شهر

آبفا در بسیارى زمینه ها در 
کشور پیشتاز است

«تولید فوالد کشور در افق 1404 باید به 55 میلیون ُتن 
در سال برسد که براى دستیابى به این مهم 155 میلیون 

تن سنگ آهن نیاز است.»
مدیرکل صنایع معدنى وزارت صنعت، معدن و تجارت که 
به عنوان مهمان ویژه در آیین افتتاح یازدهمین نمایشگاه 
بین المللى متالورژى، فوالد، ریخته گرى، ماشین آالت و 
صنایع وابسته شرکت کرده بود با بیان این مطلب گفت: 
ما همواره به دنبال صادرات بودیم اما تنها کار ما در این 
راستا، ساماندهى صادرات بوده و فقط تولیدکنندگان و یا 

نمایندگان آنان، مى توانند صادرات را انجام دهند.
ســیف ا... امیرى با تأکید بر تأمین نیاز داخلى فوالد در 
کشــور اظهار کرد: اگر نیاز داخل به فوالد تأمین شود، 
صادرات مشکلى نخواهد داشت. وى به تأمین مواد اولیه 
ذوب آهن اشــاره کرد و افزود: در حال حاضر ذوب آهن 
اصفهان مشکل تأمین مواد اولیه داشته و ما به دنبال حل 

این مشکل هستیم.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان نیز با اظهار خوشوقتى از 
اینکه بیش از 50 درصد فوالد کشور در استان اصفهان 
تولید مى شود، گفت: تولیدات شرکت هاى فوالدسازى در 
استان اصفهان متنوع بوده و در زمینه بومى سازى قطعات 

رتبه اول را دارد.
منصور یزدى زاده، ذوب آهن اصفهــان را بزرگ ترین 
تولیدکننده مقاطع ساختمانى و صنعتى در کشور دانست و 
افزود: ذوب آهن تولیدکننده فوالد مقاطع ساختمانى است 
و تولید مقاطع صنعتى همچون ریل راه آهن و مترو را از 
سال گذشته آغاز کرده و اخیراً نیز تولید تسمه 2 میلیمتر 
تا 3/5 میلیمتر را مدنظر قرار داده کــه به زودى به بازار 

عرضه خواهد شد.
وى فوالد را گل سرسبد صنعت کشور خواند و گفت: تولید 
فوالد در کشور از 600 هزار تن در ابتداى انقالب، امروز 
به 26 میلیون تن در سال رسیده است. این در حالى است 
که امروز 80 درصد قطعات مورد نیاز ما در ذوب آهن در 

داخل تولید مى شود. 

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
هم گفت: استان اصفهان بیش از ده هزار واحد صنعتى، 
1100 واحد فوالدى و واحدهاى وابسته دارد که 11 درصد 
کل کشور، 26 درصد اشتغال و بیش از 50 درصد تولیدات 
فوالد در اســتان را دارد. این در حالى اســت که استان 
اصفهان رتبه اول صادرات فــوالد را به خود اختصاص 

داده است.
ایرج موفق با تأکید بر اینکه مدیــران دولتى باید توجه 
ویژه به بخش فوالد داشته باشــند تا مسیر توسعه براى 
آنان فراهم شود، افزود: واحدى که توسعه نداشته باشد 

محکوم به فناست که امید است با مدیریت صحیح بتوانیم 
نه تنها تولید ظرفیت کرده، بلکه توسعه را در اولویت کار 

قرار دهیم.
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه نیز با بیان اینکه تولید 
فوالد خام در شــرکت فوالد مبارکه از مرز 110 میلیون 
تن گذشت، گفت: تصمیم داریم از یک تولیدکننده صرف 
خارج شویم و طى پنج تا ده سال آینده خود را به عنوان 

یک تکنولوژ به جهان معرفى کنیم.
حمیدرضا عظیمیان رویکرد شرکت فوالد مبارکه در سال 
جارى را طراحى دانش فنى و بومى سازى قطعات از صفر 

تا صد اعالم کرد و افزود: ما از همه کسانى که مى توانند ما 
را در این زمینه ها یارى دهند دعوت مى کنیم تا با معاونت 
تکنولوژى فوالد مبارکه تماس بگیرند و توانمندى هاى 

خود را بیان کنند تا بومى سازى ها شکل گیرد.
مدیرعامل فوالد مبارکه در ادامه افزود: همه کسانى که در 
بخش بومى سازى فعالیت مى کنند باید از توان خود آگاه 
باشند و در حد توان خود حرف بزنند نه اینکه گزافه گویى 
کنند و در این زمینه نباید افراط و تفریط کرد و باید منافع 

داخلى مدنظر باشد تا نیازها برطرف شود.
دبیر انجمــن تولیدکننــدگان فوالد ایــران نیز گفت: 

جمهورى اسالمى ایران در سال جارى میالدى رتبه دهم 
تولیدکننده فوالد در جهان را به خود اختصاص داده که به 

لحاظ کّمى جایگاه خوبى است.
رسول خلیفه سلطانى اظهار کرد: امروز شعار اصلى فوالد، 
توسعه صادرات و مقررات زدایى است. این در حالى است 
که از 26 میلیون تن تولید فوالد در کشــور، باید نیمى 
از آن صادر شود ولى ســال قبل 8 میلیون تن صادرات 

صورت گرفت.
مدیرعامل شــرکت رســتاك پاد ویــژن برگزارکننده 
یازدهمیــن نمایشــگاه بین المللى متالــورژى، فوالد، 
ریخته گرى، ماشــین آالت و صنایع وابسته هم گفت: 
قلب فوالد کشور در اصفهان مى تپد که امید است همه 
با هم از این بستر مناســب فراهم شده، به نحو مطلوب 

استفاده کنیم.
محمود بندرچى افزود: مدیران و کارشناسان فوالد مبارکه 
و ذوب آهن اصفهان و... مى توانند در این نمایشگاه با هم 

ارتباط برقرار کنند و همکارى مطلوب داشته باشند.
مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان هم از برگزارى این نمایشــگاه در سال آینده 
در محل جدید شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان در روشن دشت خبر داد و گفت: این آیین افتتاحیه 
در زمان تحریم، نشان از عزم جدى براى توسعه اقتصادى 

در کشور و استان مى دهد.
علــى یارمحمدیان گفت: فــوالد مبارکــه اصفهان و 
شرکت هاى زیر مجموعه، شــرکت سهامى ذوب آهن 
اصفهان، شرکت بین المللى مهندسى ایران (ایرتیک)، 
شرکت مهندســى بین المللى فوالد تکنیک و شرکت 
فوالد حامیران از جمله مهمترین شرکت هایى هستند که 

در نمایشگاه فوالد امسال حضور یافته اند.
شایان ذکر اســت عالقه مندان به بازدید از یازدهمین 
نمایشــگاه بین المللى متالورژى، فــوالد، ریخته گرى، 
ماشین آالت و صنایع وابسته مى توانند از ساعت 16 تا 22 
تا 13 شهریور ماه (فردا)  به محل برپایى نمایشگاه هاى 

بین المللى استان واقع در پل شهرستان مراجعه کنند. 

ساسان اکبرزاده

قـلب فوالد کشور در اصفهان مى تپـد
در آیین افتتاح نمایشگاه متالورژى، فوالد، ریخته گرى، ماشین آالت و صنایع وابسته عنوان شد 

مدیرعامل ســازمان همیارى هاى شهردارى هاى 
استان اصفهان گفت: ساخت آزادراه کنار گذر شرقى 
اصفهان با اعتبارى بالغ بــر 5000 میلیارد ریال آغاز 

شده است.
ناصر نفــرى در گفتگو با «مهر»، با اشــاره به اینکه 
ساخت آزادراه کنار گذر شرقى اصفهان بعد از آزادراه 
اصفهان-نطنز-کاشــان مهمترین پروژه  سازمان 
همیارى شهردارى هاى استان اصفهان است، اظهار 
کرد: این آزادراه از ابتداى گردنه «الشتر» تا انتهاى 
باغ رضوان و به طول 33 کیلومتر ســاخته مى شود 
که بودجه موردنیــاز بــراى آن 5000 میلیارد ریال 
تخمین زده مى شود و بعد از 30 ماه به بهره بردارى 

نهایى مى رسد.
وى افزود: قرار است سازمان همیارى شهردارى هاى 
استان اصفهان به عنوان سرمایه گذار و پیمانکار پروژه 
آزادراه کنار گذر شرقى اصفهان 17 سال این آزادراه 
را در اختیار داشــته باشــد و از محل عوارض آزادراه 
ســرمایه برگردانده شــده و پس از آن به وزارت راه 

واگذار خواهد شد.
نفرى با اعالم اینکه آزادراه کنار گذر شرقى اصفهان 
مســیر اصفهان به تهران را 45 کیلومتر نزدیک تر 
خواهد کرد، گفت: چندین جاده آنتنى به این آزادراه 
وارد مى شود که با ورود به این آزادراه مسیر اصفهان 

به تهران نزدیک تر خواهد شد.

کلنگ پروژه گازرســانى به هفت روستاى دهستان 
پیشــکوه از توابع شهرســتان فریدونشهر در غرب 
استان اصفهان با حضور مشــاور وزیر نفت، نماینده 
مردم فریدن در مجلس شوراى اسالمى و مسئوالن 

شهرستانى به زمین خورد. 
محمــود آســتانه در حاشــیه کلنگزنــى پــروژه 
گازرســانى عنوان کرد: ایــن پروژه در فــاز اول با 
اعتبارى بالغ بــر 60 میلیارد ریال و بــا لوله گذارى 
به مســافت 40 کیلومتر اجرایى مى شــود و طبق 
گفتــه مدیــران اســتانى از مهرماه امســال آغاز 
اجراى شــبکه گازرســانى این پــروژه را خواهیم

 داشت و اگر مشــکالت  آب و هوایى به وجود نیاید 
تا هفته دولت ســال آینده پروژه بــه اتمام خواهد 

رسید.

عملیات ریــل گــذارى روى خط متــروى اصفهان-
بهارستان با ریل ملى، هشت سال بعد از آغاز احداث این 

خط مترو آغاز شد. 
مدیر عامل شرکت عمران بهارستان گفت: با توافق و قرار 
داد صورت گرفته با شــرکت ذوب آهن مقرر شد تمامى 
ریل هاى این طرح از این شرکت خریدارى و تأمین شود. 
 احمدى با اشاره به اینکه هشت سال از زمان شروع طرح 
مى گذرد افزود: تا کنون 170میلیارد تومان براى اجراى 
این طرح هزینه شده است. وى با بیان اینکه بیش از 200 
میلیارد تومان دیگر براى تکمیل این طرح نیاز است پیش 

بینى کرد این خط تا دو سال آینده به بهره بردارى برسد.
تاکنون در طرح قطار شــهرى بهارستان 200 متر ریل 

گذارى شده و در توافقى با ذوب آهن حدود 700 تن ریل 
داخلى از این شــرکت خریدارى شده است. روند اجراى 
طرح قطار شهرى بهارستان به طول حدود 15 کیلومتر 
با تالش 250 نفر از کارشناسان راهسازى و کارگران در 
جریان و در قالب دو قطعه به کیلومتر 4/5 و 10/5 کیلومتر 
در حال اجراســت. تونل قطعه اول این پروژه از ترمینال 
صفه تا ایســتگاه راه آهن به عنــوان مهمترین قطعه 
زیرسازى، احداث شده و تنها حدود 500 متر ایجاد تونل 
آن باقى مانده است و پیش از پایان سال پایان مى یابد. 
ایستگاه بهارســتان نیز براى رفاه شهروندان بهارستان 
سریع تر از ایستگاه هاى راه آهن و سپاهان شهر تا 18 ماه 

دیگر بهره بردارى خواهد شد.
متروى بهارستان-اصفهان بخش عمده اى از جابجایى 
جمعیتى را بر عهده خواهد گرفت. 9/5 کیلومتر از این خط 
به صورت زیرزمینى و 4/6 کیلومتر آن به شکل روزمینى 
خواهد بود و سه ایستگاه صفه، سپاهانشهر و بهارستان 
در مسیر آن جانمایى شده است. دپو و پارکینگ متروى 
بهارستان در حاشیه میدان اصلى ورودى شهر بهارستان 
اصفهان و در زمینى به مساحت 9 هکتار دیده شده و در 
طرح توسعه دو امکان اتصال به خط مونوریل محور میانى 
پردیس شهر بهارستان و نیز خط مترو شهر مجلسى در 

جنوب براى این ایستگاه تبادلى پیش بینى شده است.

مدیر دفتر مهندسى رودخانه ها و سواحل شرکت آب 
منطقه اى اصفهان گفت: طرح آزادسازى حریم و بستر 
زاینده رود به دلیل نبود اعتبار کافى متوقف شده است.

احمدرضا صادقى در گفتگو بــا «فارس» اظهار کرد: 
براى آزادســازى حریم و بســتر رودخانه زاینده رود 
در ســال هاى 96، 97 و ابتداى سال 98 تخریب هاى 
گســترده اى را انجــام دادیم که زمانــى حتى تصور 
انجــام چنین کارى نیز ســخت بــود. وى ادامه داد: 
برنامه ریزى هاى الزم براى تداوم این برنامه ها انجام 
شــده بود اما اجراى طرح به دلیل نبــود اعتبار کافى 

متوقف شده است.
وى تصریــح کرد: هر اجــراى حکم، بــردن ادوات، 
کارگران و اقدامات جانبى هزینه هــاى زیادى دارد و 
از سال گذشته تاکنون حدود 400 میلیون تومان براى 
اجراى احکام هزینه کرده ایم که هیچ ردیف بودجه اى 

براى آن تعریف نشده است.
صادقى بیان کرد: مطابق تبصره 4 ماده 2 قانون توزیع 

عادالنه آب اگر شرکت آب منطقه اى محلى را مزاحم 
صنعت آب و برق تشخیص دهد مى تواند با اخذ مجوز از 
دادستان منطقه نسبت به قلع آن مزاحمت ها اقدام کند و 
تخریب هاى انجام شده نیز بر همین اساس بوده است، 
اگر مى خواستیم براى هر تصرف حکم قضایى بگیریم 

کارى انجام نمى شد.
مدیر دفتر مهندســى رودخانه ها و ســواحل شرکت 
آب منطقه اى اصفهان در پاســخ به این سئوال که آیا 

تخریب ها شامل اماکن دولتى نیز مى شود، بیان کرد: 
در تخریب هایى که تاکنون انجام شــده مکان دولتى 
وجود نداشــته اما در طرح ســاماندهى زاینده رود که 
جاده ســاحلى این رودخانه را شامل مى شود از درچه، 
شهرســتان فالورجان گذشــته و اآلن در محدوده 
شهرستان مبارکه در حال اجراست اماکن دولتى وجود 

دارند که آزادسازى آنها نیز در حال انجام است.
وى با اشــاره به موضوع آزادســازى زمینى متعلق به 
خیریه همدانیــان در شهرســتان فالورجان تصریح 
کرد: این پرونده جزی یات خاصى دارد که ممکن است 
برداشت هاى غلطى را به دنبال داشته باشد و به دلیل 
ابعاد فنى و حقوقى آن الزم اســت تا به صورت ویژه 

اطالع رسانى شود.
صادقى خاطرنشان کرد: پس از جلساتى که با افراد این 
مجموعه داشتیم توافقات الزم انجام شد، جاده ساحلى 
در فالورجان احداث و مطابق با پهنــاى آن اردوگاه 

مربوطه عقب نشینى کرد.

متروى بهارستان دوباره روى ریل افتاد

آغاز ساخت اَبر طرح آزادراه کنار گذر شرقى اصفهان

گازرسانى به 
صعب العبورترین 

روستاهـا 

چرا آزادسازى حریم زاینده رود متوقف شد

معاون مالى و اقتصادى شهردار اصفهان گفت: ناژوان را 
باید با چنگ و دندان حفظ کرد و نباید اجازه داد درختان و 
مزارع آن از بین برود که البته این مسئولیت خطیر برعهده 
شهردارى است.مرتضى طهرانى صبح دیروز دوشنبه در 
آیین تکریم و معارفه مدیرطرح ساماندهى ناژوان اظهار 
کرد: ناژوان قطعه اى از شهر اصفهان و ریه این شهر است. 
وى تصریح کرد: ناژوان را باید با چنگ و دندان حفظ کرد 
و نباید اجازه داد که درختان و مزارع آن از بین برود که البته 
این مسئولیت خطیر برعهده شهردارى است. معاون مالى 
و اقتصادى شهردار اصفهان گفت: مدیریت ناژوان باید 
شجاعانه در جهت حفظ و توسعه این منطقه تالش کند 
و اگر الزم باشد باید ابزارهاى جدید را نیز در اختیار بگیریم.

وى تصریح کــرد: آب در مادى هاى نــاژوان که حیات 
اصفهان است باید جریان داشته باشد و باتوجه به اینکه 
بسیارى از منابع آب هاى زیرزمینى باتوجه به مشکالت 
کم آبى از بین رفته است، باید از فرصت جارى بودن آب در 
بستر زاینده رود براى جارى شدن آب در مادى ها و جبران 

بخشى از برداشت هاى چندساله از چاه ها استفاده کرد.
در ادامه این آیین حســن شــفیعى، مدیرســابق طرح 
ساماندهى ناژوان اظهار کرد: پس از بناهاى تاریخى شهر 
اصفهان، ناژوان مقصد گردشگرى بسیارى از مسافران 
بوده است و جزو  مراکز گردشگرى خاص کشور به شمار 
مى رود به طورى که آمار بازدید از مراکز گردشگرى ناژوان 
گاهى از آمار بازدیدهاى مراکز تاریخى شهر بیشتر مى شود 

که نشان دهنده اهمیت منطقه ناژوان است.
وى ادامه داد: در ناژوان حدود 200 هزار اصله درخت متعلق 
به شهردارى اصفهان است و بیشتر اراضى آن در اختیار 
بخش خصوصى است؛ البته نگاه جهاد کشاورزى نباید تنها 

به حفظ صیفى جات باشد بلکه حفظ باغات اولویت دارد.
مدیرطرح ساماندهى ناژوان با بیان اینکه دو معضل ناژوان 
جهادکشاورزى و آب منطقه اى اســت، گفت: سازمان 
جهادکشاورزى براى ساخت ســرویس هاى بهداشتى، 
احداث مخازن آب براى آبیارى فضاى سبز ناژوان و حتى 
احداث سکوى نماز پاى ناژوان را به دادگاه باز کرده است.

ناژوان را باید با چنگ و دندان حفظ کرد
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حسن اکلیلى: عطاى بازیگرى را به لقایش بخشیده ام
هرکارى کردم تا سینماى استان ها جدى گرفته شود اما نشد

حصروراثت 
مجید سمندرى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 687 به شرح دادخواست به کالسه 
954/98 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نمــوده و چنین توضیح داده که 
شادروان خاورصابرعلى نجف آبادى بشناسنامه 1003 در تاریخ 98/3/4 اقامتگاه دائمى 
خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. سمیه سمندرى 
نجف آبادى ش ش 2866 ، 2. سمانه سمندرى نجف آبادى ش ش 2049 ، 3. رضوان 
سمندرى نجف آبادى ش ش 28363 ، 4. مجید ســمندرى نجف آبادى ش ش 687 ، 
(فرزندان متوفى)، 5. اسداله سمندرى نجف آبادى ش ش 351 (همسر متوفى)، متوفى 
به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 

584009/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /6/230
ابالغ اجراییه

نظر به اینکه در پرونده کالسه 159/98 شوراهاى حل اختالف شهرستان لنجان حسب 
مفاد دادنامه شماره 354- 98/3/27 صادره از شعبه چهارم حقوقى محکوم علیه حکیمه 
یزدانى پور فرزند محمد جواد محکوم به انتقال ســند خودروى سوارى پراید به شماره 
انتظامى جدید 999/43 هـ 97 و شــماره انتظامى قدیمــى 917/23 ى 54 بابت اصل 
خواســته و پرداخت مبلغ 1/315/000 ریال بابت خســارت دادرسى در حق محکوم له 
محمد امینى چرمهینى فرزند جوانشیر گردیده است و حسب محتویات پرونده محکوم 
علیه مذکور مجهول المکان مى باشد علیهذا مراتب یک نوبت آگهى میگردد تا نامبرده 
ظرف مهلت ده روز پس از انتشار آگهى نسبت به اجراء مفاد حکم اقدام نماید و اال وفق 

مقررات اقدام میگردد. م الف: 584214  شوراهاى حل اختالف لنجان /6/227

برگ سبز، کارت موتور و برگ کمپانى 
یک دستگاه موتورسیکلت به شماره 
شاسى A9011474 125 و شماره 
پــالك 17-631/422 و شــماره 
موتــور 0217640 متعلق به مجید 
بیگى حبیب آبادى به شــماره ملى 
1271162105 فرزند حسین مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط است .

آگهى مفقودى

حســن اکلیلى در گفتگو بــا «میزان»، پیرامــون آخرین 
فعالیت هاى خود در عرصه بازیگرى گفت: به تازگى فیلم 
داستانى جدیدى را در مرحله پیش تولید داریم، اما به دلیل 
اینکه هنوز کلید نخورده نمى توانم اطالعات خیلى زیادى 
از آن ارائه دهم، در این فیلم ســینمایى عالوه بر بازیگرى، 
ساخت اثر نیز بر عهده من خواهد بود. خوشبختانه فیلمنامه 
این اثر به تازگى مجوز ساخت گرفته و تا پاییز امسال اثر را 

کلید خواهم زد.
وى درباره کم کار شــدن خود در عرصه تصویر اظهار کرد: 
واقعیت امر من عطاى بازیگرى را به لقایش بخشیده ام، طى 
این سال ها با تمام وجود تالش کردم تا حقانیت بچه هاى 
شهرستان را به اثبات برسانم اما هیچگاه این اتفاق نیافتاد و 

همچنان سینما در شهرستان ها به شدت مهجور مانده است.
بازیگر سریال «تفنگ ســرپر» با اشاره به عدم ساخت آثار 
سینمایى در شهرستان ها اضافه کرد: جالب است بگویم که 
اگر مسئولین فرهنگى ما هویت ملى کشور را استان به استان 
بررسى مى کردند، اگر آنها کمى به خودشان زحمت مى دادند 
و به شهرستان ها مى رفتند، متوجه مى شدند که تمامى نقاط 
کشور چه پتانسیل باالیى براى تولیدات آثار سینمایى دارد. 

وى در همین رابطــه تصریح کرد: از نظر من مســئولین 
فرهنگى باید ســرانه و بودجه فرهنگى را نســبت به هر 
استان تقســیم مى کردند، این بودجه مى بایست براساس 
ظرفیت هاى هر اســتان مشــخصًا به همان استان تعلق 
مى گرفت، آن وقت مى دیدیم که هر استان چه استعدادها 

و چه ظرفیت هاى باالیى براى درخشش در سینما خواهد 
داشت اما تا وقتى که استان و شهرستان ها تنها با محدودیت 
دســت و پنجه نرم مى کنند، چه انتظارى مى توان از آنها 

داشت؟
بازیگر سریال «پشت کوه هاى بلند» با تأکید بر محرومیت 
شهرســتان ها از امکانات فرهنگى اظهار کرد: متأســفانه 
در بخش تولید شهرســتان ها همــواره محــروم بوده و 
تولیدکنندگان شهرستانى همیشه با دست خالى به سمت 
ســاخت آثار مى روند، تا وقتى که همه امکانات در پایتخت 
باشد همه هنرمندان شهرستان هم ترجیح مى دهند راهى 
تهران شــوند و آن وقت هیچ اثرى از فرهنگ و هنر بومى 

باقى نخواهد ماند. 

وى در همین رابطه اذعان کرد: سینماى ایران طى سال هاى 
گذشته شاهد این اتفاق بوده که بسیارى از افتخار آفرینان 
سینما شهرســتانى بوده اند اما همه راهى تهران شده اند، 
حال اگر این امکانات از همان ابتدا به شهرســتان ها انتقال 
یابد مشخصًا سینماى شهرستان ها رشد قابل مالحظه اى 

خواهد کرد. 
بازیگر سریال «هشت بهشــت» خاطرنشان کرد: مطمئن 
باشــید که اگر مسئوالن فرهنگى شهرســتان ها را جدى 
بگیرند، سینماى شهرستان از سینماى پایتخت پیشى خواهد 
گرفت و حرف هاى بسیارى خواهد داشت، طى سال  هاى 
گذشته این محدودیت ها و همچنین تمرکز کامل بر پایتخت 

تماشاگران سینما را به شدت محدود کرده است.

ه ام
ىسالهاى

خار آفرینان 
ن شده اند، 
ن ها انتقال 
مالحظه اى 

رد: مطمئن 
 ها را جدى 
یشى خواهد 
ى سال  هاى 
ل بر پایتخت 

ساعد هدایتى از جمله بازیگرانى اســت که با نگاهى به کارنامه هنرى اش مى توان 
دریافت که عمده فعالیت هایــش در زمینه بازى در ســریال هاى تلویزیونى بوده 
اســت. این بازیگر البته در کارهاى متعــددى با مهران مدیرى همکارى داشــته 
است. چندى پیش ســاعد هدایتى در برنامه اى تلویزیونى درباره مهران مدیرى و 
سئوالى که بســیارى از او مى پرســند که چرا دیگر با مهران مدیرى کار نمى کند، 
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ساعد در رســانه ها به نقل از او  نوشتند 
دلخور است اما هدایتى از مهران مدیرى 

ساعد در گفتگو با «تسنیم» این موضوع را تکذیب کرد و گفت من با مهران مدیرى 
بسیار رفیق هستیم و این درست نیست که مى نویسند و مى گویند من و او مشکل 

داریم. 
بخش هایى از اظهارات ساعد هدایتى در این گفتگو را بخوانید:

■ «پاورچین» هم یکى از سریال هاى خوب مهران مدیرى بود که در زمان خودش 
یک پدیده به شمار مى رفت و همه دوستش داشتند. اوایل ساخت سریال برخى کم و 
کاستى ها وجود داشت اما نویسندگان با تالش شان این مشکالت را رفع کردند. همه 
کارهاى مهران مدیرى با قدرت، جذاب و دلچسب اند. نمى توان گفت این موارد جزو 
نقاط قوت هستند و بقیه خوب نیستند. آثار آقاى مدیرى از ابتداى پخش قوت دارند، 
چون براى دیالوگ به دیالوگ و سکانس به سکانس سریال ها فکر شده است. خود 
آقاى مدیرى طنز را خوب مى شناسد و جنس خنده مردم را مى فهمد. او جنس بازى 
بازیگران را مى شناسد و همه چیز حساب و کتاب شده در کارهایش پیش مى رود. به 

همین دلیل کارهایش سراسر قدرتمند و جذاب هستند.
■ شاید کلیشه اى باشد که بگویم من تمام ســریال هایم را مانند بچه هاى خودم 
مى دانم اما واقعیت همین است. البته هر کدام از آنها جایگاه خاصى دارند و در این 
میان، پاورچین خیلى شــاخص بود. به هر حال، این ســریال هم مانند بسیارى از 

مجموعه هاى دیگر جایگاه و شناسنامه خاص خودش را دارد.
*من کًال ژانر جدى را خیلى دوست دارم، ولى چون بازیگر هستم و حس مى کنم که 
توانمندى بازى در همه ژانرها را دارم، مى توانم در کارهاى جدى و طنز ایفاى نقش 
کنم. فکر مى کنم ایفاى نقش در کارهاى طنز بیشتر بازیگر را به چالش مى کشد. 
به هر حال خنداندن مردم در شرایطى که آنها درگیر مشکالت مختلفى هستند، 

کار آسانى نیست.
■ باید بتوانم با نقش به لحاظ دیالوگ و شــخصیت پردازى ارتباط برقرار کنم. 
برایم زیاد فرق نمى کند که نقش منفى باشــد یا مثبت، کم باشــد یا زیاد، فقط 

دوست دارم با آن ارتباط برقرار کنم.
■ نقش هاى تکرارى زیادى به من پیشــنهاد شده است که قبول نکرده ام. به 
ویژه نقش قاضى و وکیل زیاد پیشــنهاد مى شود، اما سعى مى کنم نقش هاى 

تکرارى را بازى نکنم.
■ دلخورى از مهران مدیرى و طرح این نوع موضوعات را به طورکلى رد و 
تکذیب مى کنم. من با مهران مدیرى بسیار رفیق هستیم و این درست نیست 
که مى نویسند و مى گویند من و مهران مدیرى مشکل داریم. او این روزها 
با گروه دیگرى کار مى کند و این جزو سلیقه ذاتى کارگردان است. امیدوارم 
روزى اتفاق بیافتد دوباره در کنار هم باشیم و کار طنز جذاب و دلچسبى را 
مثل همیشه براى تلویزیون بسازیم. او سریال ساز قدرتمندى است و ان شاءا...  
ما را هم دعوت کنند و دور هم باشــیم و کار جدیدى را خلق کنیم که مردم 

لذت ببرند.

یرىو ن هر ر ررب رب ىى وووویزیزیزیویزیو ى بر رر ى ی ىپیش چ
مه مهر مهران مدیرى کار نمى کند، دیگ دیگر بار با ههکهد کهد که چراچچ چرا نســن سئوالى که بســیارى از او مى پر

ساخته شود اما به هر گفت: قرار بود ســریال «برره2» 
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رســانهها به نقل از او  ساعد هدر نوشتند 
است اما مهدایتى از مهران مدیرى دلخور

ر ه ز یى ش ب
«■«پاورچین»هم یکى از س
یک پدیده به شمار مى رفتو
کاستى ها وجود داشت اما نوی
کارهاى مهران مدیرى با قدر
نقاط قوت هستند و بقیه خوب
چون براى دیالوگ به دیالوگ
آقاى مدیرى طنز را خوب مى
بازیگران را مى شناسد و همه
همین دلیل کارهایش سراس
ش■شاید کلیشه اى باشد که
مى دانم اما واقعیت همین اس
میان، پاورچین خیلى شــاخ
و مجموعه هاى دیگر جایگاه
*من کًال ژانر جدى را خیلى
توانمندى بازى در همه ژانر
کنم. فکر مى کنم ایفاى نق
به هر حال خنداندن مردم

کار آسانى نیست.
ل ب■باید بتوانم با نقش به
ک برایم زیاد فرق نمى کند
با آن ارتباط دوست دارم
ن■نقش هاى تکرارى ز
ویژه نقش قاضى و وکی
تکرارى را بازى نکنم.
د■دلخورى از مهران
تکذیب مى کنم. من ب
که مى نویسند و مى گ
با گروه دیگرى کار م
اتفاق بیافتد د روزى
مثل همیشه براى تلو
و ما را هم دعوت کنند

لذت ببرند.

ساعد هدایتى: 
امیدوارم روزى دوباره با مهران مدیرى کار کنم

«نتفلیکس» از نخستین تیزر محصول سینمایى جدید 
خود که به جا به جایى بى ســابقه قدرت در کلیساى 
واتیــکان مى پــردازد، رونمایى کــرد. «دو پاپ» به 
کارگردانى «فرناندو میرلس»، فیلمســاز سرشناس 
برزیلى داستان واقعى کناره گیرى «پاپ بندیکت» و 

جایگزینى «پاپ فرانسیس» را روایت مى کند.
«آنتونــى هاپکینز» نقش پاپ بندیکت ســنت گرا و 
«جاناتان پرایس» نقش پاپ فرانسیس نوگرا را در این 

فیلم بازى مى کنند. پاپ فرانسیس پیش از رسیدن به 
مقام رهبر کلیساى کاتولیک یکى از منتقدان سرسخت 
پاپ بندیکت بود. پاپ او را فــرا مى خواند و به اتفاق 
به راه حلى مشترك مى رســند که مسیر پیش روى 

کلیساى کاتولیک را تغییر مى دهد.
میرلس که این فیلــم را کارگردانى کرده، ســاخت 
فیلم هاى «شهر خدا»، «باغبان وفادار» و «کورى» 

را در کارنامه دارد. 

علیرضا قاســمخان، تهیــه کننده فیلم ســینمایى 
«روز هــاى نارنجى» درباره آخریــن وضعیت اکران 
این اثر گفت: قرارداد پخش ما با «فیلمیران» بســته 
شده و قرار است پاییز اکران شــود امیدواریم اکران 
آن پس از 15 شهریور باشد اما در کل زمان قطعى آن 

مشخص نیست.
او درباره حضور بین المللى این فیلم و تغییر در نسخه آن 
براى اکران عمومى گفت: هیچ تغییرى در نسخه این 
فیلم نسبت به نسخه اى که در جشنواره فیلم فجر بود 
اعمال نشده است، تا کنون در جشنواره هاى بین المللى 
حضور خوبى داشته و ادامه خواهد داشت و تابه حال 17 

جایزه دستاورد این حضور ها بوده است و پرجایزه ترین 
فیلم سال 98 محسوب مى شود.

«روز هاى نارنجى» اولین اثر سینمایى آرش الهوتى، 
درباره «آبان»، زنى 45 ساله است که واسطه استخدام 
کارگران فصلى است. هدیه تهرانى، على مصفا، مهران 
احمدى، علیرضا استادى، ژیال شاهى، رؤیا حسینى، 
صدف عســگرى، لیلى فرهادپور، اکرم علمدار، امین 
گلســتانه و ســیامک ادیب بازیگران فیلم سینمایى 

«روز هاى نارنجى» هستند.
این فیلم در بخش نگاه نو سى و هفتمین جشنواره فیلم 

فجر حضور داشت.

فیلمبردارى فیلم سینمایى «زنبور کارگر» بعد از 75 
جلسه به پایان رسید.

فیلمبــردارى فیلم ســینمایى «زنبــور کارگر» به 
نویسندگى سعید نعمت ا... و تهیه کنندگى و کارگردانى 
افشین صادقى هفته گذشته در تهران تمام شد. آخرین 
بخش هاى باقیمانده فیلم در لوکیشــنى حوالى فشم 
جلوى دوربین رفت و حسین مهرى و پگاه آهنگرانى 

در این سکانس ها بازى داشتند.
خشــایار موحدیان این روزها تدوین همزمان فیلم را 
انجام مى دهد و نیکان ابراهیمى آهنگساز پروژه است. 
جلوه هاى کامپیوترى فیلم نیز در حال انجام است و به 

زودى فیلم روى میز صداگذارى مى رود.
حمید فرخ نژاد، شبنم مقدمى، سعید آقاخانى، حسین 
مهرى، علیرضــا آرا، مارال فرجــاد، مجید نوروزى، 
ستایش موسوى، داریوش ســلیمى، على اولیایى و 
پگاه آهنگرانى گروه بازیگــران این درام اجتماعى را 

تشکیل مى دهند.
در خالصه قصه این فیلم آمده اســت: «"بیوك" که 
سال ها پیش زنش را به دلیل اهمال پزشکى از دست 
داده، در نزاعى کشته مى شــود. حاال دختر او درصدد 
قصاص قاتل اســت. در این میان تنها شاهد، دوست 

دختر قاتل است...» 

جنگ و صلح 2 رهبر کلیساى کاتولیک در قاب سینما

احتمال اکران پرجایزه ترین فیلم 98 در پاییز

«زنبور کارگر» روى میز تدوین

رضا رویگرى از بازیگران قدیمى سینما و تلویزیون ایران 
است که به تازگى عکس هایى از او و همسر دومش پخش 
شده است. رویگرى بعد از جدا شدن از همسر اولش با تارا 
کریمى در سال 1392 ازدواج کرد. کریمى متولد 1368 

است و 43 سال از رضا رویگرى کوچک تر است.
تارا کریمى که در شــیراز با رویگرى آشــنا شده با اشاره 
به اینکه قبل از آشــنایى نمى دانســته وى بازیگر است 
مى گوید: من اصًال ایشان را به عنوان بازیگر نمى شناختم 
و هیچ کارى از ایشــان ندیده بودم. راستش در افتتاحیه 
برنامه اى در شیراز رضا رویگرى به عنوان مهمان دعوت 
شده بود و دوست من هم وظیفه میزبانى ایشان را برعهده 
داشت. وقتى براى استقبال از ایشــان به فرودگاه رفتیم 
اولین بار ایشــان را دیدم و طى چند روزى که آنجا بودند 
با هم آشنا شــدیم. وى ادامه مى دهد: واقعًا تا آن موقع 
نمى دانستم ایشــان بازیگر اســت و او به من پیشنهاد 
تماشاى فیلم «بوتیک» را داد و زمانى که این فیلم را دیدم 
یک جورهایى واقعاً ترسیدم و فکر کردم نکند شخصیتش 
مانند شخصیت داخل فیلم باشد و براى همین تا یک مدت 
به تلفن هایش جواب نمى دادم تا اینکه خودش پیامک 
داد و من هم پرسیدم شخصیت شما همینطورى است؟ 
و ایشان هم پاســخ داد آن فقط یک نقش است و سپس 
پیشنهاد داد «اجاره نشین ها» و بعد «مختارنامه» را ببینم.

تارا کریمى که موقع ازدواج با رویگرى فقط 23 سال داشت 
درباره مخالفت هاى والدین اش با این ازدواج بیان مى کند: 
پدرم مخالف بود و حتى خواهر بزرگم مدام به من مى گفت 
چه اتفاقى افتاده، تو که برنامــه دیگرى براى زندگى ات 
داشتى و نمى خواستى ازدواج کنى. اما به هر حال این اتفاق 
افتاد. خیلى ها مى گفتند رضا جاى پدرت اســت و از این 

ازدواج حذر کن ولى حرف مردم برایم مهم نبود.
این زن جوان درباره وضعیت اقتصادى رویگرى هنگام 
ازدواج با وى مى گوید: زمانى که من با رضا ازدواج کردم 
تنها با یک حلقه ازدواج کردیم. رضا یک خانه داشت که 
آن را هم براى اینکه پسرش بابت پرداخت نکردن مهریه 
به زندان نیافتد فروخت. حتى خانه اى که در آن ســاکن 

هستیم اجاره اى است.
 رضا رویگرى متولد 6 دى  1325 بازیگر تئاتر، ســینما و 
تلویزیون و خواننده است. او همچنین در حرفه نقاشى نیز 
فعال بوده و در سال هاى اخیر در نمایشگاه هایى در ایران و 
آمریکا، آثارش را به نمایش گذاشته است. رویگرى خواننده 
سرود معروف ایران ایران (ا... ا...) در اول انقالب است. او 
همچنین به عنوان خواننده، آلبوم «کازابالنکا» را در سال 

1391 منتشر کرد .

ماجراى ازدواج دوم رضا رویگرى از زبان همسرش

اصالً نمى دانستم بازیگر 
است!

متقاضیان شرکت در مزایده مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشکى اصفهان به آدرس 
poshtibani.mui.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 37924005- 031 تماس حاصل فرمایند.

آگهى مزایده عمومى فروش ساختمان اهدایى حاج اخترى 
واقع در شهر گلپایگان- خیابان آیت ا... طالقانى- کوچه 21- 
روبروى مسجد میرزا حسن خان- پالك 12 با کاربرى مسکونى

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهان  
 م الف: 586803
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ایــــــن فیلم برایت گران تمام مى شود

هواداران تیم فوتبال تراکتور با ارســال فیلم کوتاهى 
از رفتار غیرمتعارف دروازه بان پرســپولیس خواســتار
 برخورد مســئوالن کمیته انضباطى بــا این بازیکن

 شدند.
 هــواداران تراکتــور با ارســال یک فیلــم کوتاه 12
 ثانیه اى از حاشــیه بازى این تیم مقابل پرسپولیس از 
مدیران باشگاه تراکتور خواستند از علیرضا بیرانوند به 
کمیته هاى اخــالق و انضباطى فدراســیون فوتبال 

شــکایت کنند. در این فیلــم بیرانونــد در واکنش به 
هواداران تراکتور دست به حرکت غیرمتعارفى مى زند.

باشــگاه تراکتور قصد دارد این فیلم که البته در فضاى 
مجازى هــم پخش شــده را به کمیته هــاى قضایى 

فدراسیون بفرستد.
از آنجایى که بیرانوند محرومیت تعلیقــى دارد و به او 
اعالم شده بود در صورت بد رفتارى، محروم مى شود، 
این فیلم کوتاه از لحظه خروج بیرانوند از محوطه چمن 
ورزشگاه یادگار امام(ره)  تبریز مى تواند براى پرسپولیس 

دردسر درست کند.

شــرکت خدمات بازرگانى گیتى اسپادان جى 
شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 50296 
و شناســه ملى 10260687800 به اســتناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ1398/02/24 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :شــرکت تولیدى و 
توزیعى همت ســاز اعتماد یاران شناســه ملى 
10260623579 به نمایندگى آقاى سید على 
میر طالیى به شماره ملى111034759 به سمت 
عضو هیات مدیره و آقاى على نصیرى به شماره 
ملى 4689744238 به سمت نایب رییس هیات 
مدیره وآقاى رمضان جزى خرزوقى به شــماره 
ملــى5110489297 به ســمت رییس هیات 
مدیره و آقاى بهنام کیخســرو کیانى به شماره 
ملى 1292019794 به سمت مدیرعامل خارج 
از اعضاى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند.کلیــه اوراق و اســناد مالى و تعهدات 
شــرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره و  در غیاب 
رئیس ، نایب رئیس و مدیر عامل و با مهر شرکت 
معتبر اســت. اوراق عادى با امضاء مدیر عامل و 
مهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیرعامل شرکت 
نامبرده مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(582215)

آگهى تغییرات شــرکت خدمات بازرگانى 
گیتى اســپادان جى شرکت سهامى خاص 
به شــماره ثبت 50296 و شناســه ملى 
10260687800 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عــادى بطور فــوق العاده 
مورخ1398/02/24 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد :شــرکت تولیدى و توزیعى همت ساز 
اعتماد یاران شناسه ملى 10260623579 
و آقاى علــى نصیــرى به شــماره ملى 
4689744238 وآقــاى رمضــان جزى 
خرزوقى به شــماره ملى5110489297 
بعنوان اعضاى اصلى هیئــت مدیره براى 
مدت دو ســال انتخاب گردیدند . موسسه 
حسابرسى آذرین حســاب به شناسه ملى 
10100602370 به عنوان بازرس اصلى 
و آقاى حجت اله نعلبندیان سدئى به شماره 
ملى 11412551086 به عنوان بازرس على 
البدل براى مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه نصف جهان جهــت درج آگهى ها 
انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (582207)

شرکت نگین تک پرشــیا شرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 33999 و شناسه ملى 
10860411940 به استناد صورتجلسه 
هیئــت مدیــره مــورخ1397/07/19 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مهراقدس نقوى 
جهرمى به شماره ملى 0038080931 به 
ســمت عضو هیئت مدیره و شاهین على 
محمدى به شــماره ملى 0453665284 
به ســمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت 
مدیــره و فرشــید معیر به شــماره ملى 
2594105104 به ســمت رئیس هیئت 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند 
امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل 
چک و سفته و بروات و قراردادها با امضاء 
مدیرعامل و یکــى از اعضاى هیئت مدیره 
متفقاً همراه با مهر شــرکت و امضا اوراق 
و مکاتبات ادارى با امضــاء مدیرعامل یا 
رئیس هیئت مدیره هریک بتنهایى و مهر 
شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت اسناد 
و امــالك اســتان اصفهــان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(582177)

شــرکت نگین تک پرشــیا شــرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 33999 و شناسه ملى 
10860411940 به اســتناد صورتجلســه 
مجمــع عمومى عــادى بطــور فــوق العاده 
مــورخ1397/07/19 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد: ترازنامه و حساب ســود و زیان سال 95 
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالى 1395 
مــورد تصویب قرار گرفــت. مهراقدس نقوى 
جهرمى به کدملى0038080931 و آ شاهین 
على محمــدى به کدملــى0453665284 و 
فرشید معیر به کدملى 2594105104 بعنوان 
اعضاء هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. موسسه حسابرسى و خدمات ممیز به 
شــماره ملى 10100121718 بعنوان بازرس 
اصلى و موسسه حسابرسى و خدمات مدیریت 
آزموده کاران به شماره ملى 10100468600 
بعنوان بازرس على البدل براى مدت یکســال 
انتخاب گردیدند.روزنامه کثیراالنتشــار نصف 
جهان اصفهان جهت نشریه آگهى هاى شرکت 
انتخاب گردید. اداره کل ثبت اســناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (582176)

آگهى تغییرات آگهى تغییرات آگهى تغییرات آگهى تغییرات

دروازه بان تیم امید گفت: خوشبختانه همه بچه هاى تیم 
با آقاى مجیدى ارتباط خوبى دارند و او هم رابطه خوب و 

عالى با جوان ها دارد.
 معراج اسماعیلى، نماینده تیم ذوب آهن در اردوى تیم 
امید درباره وضعیت ملى پوشان پیش از سفر به ازبکستان 
گفت: شرایط اردو روز به روز بهتر مى شود و امکانات هم 
از قبل بیشتر شده است. ما دو بازى تدارکاتى داریم و پنج 
شنبه به ازبکستان مى رویم تا آنجا بازى کنیم، هر چند که 
هر چقدر بازى هاى بیشترى برگزار کنیم این مسئله به 

سود ما خواهد بود. 
او در خصوص امکانات تیم امیــد ادامه داد: چمن کمپ 
همین است و شش تیم ملى از آن استفاده مى کنند. هر 
چند که دو تیم هم اینجا هستند. چمن نامناسب است اما 

نه به قدرى که نتوانیم روى آن تمرین کنیم.  

دروازه بان تیــم امید ایران در خصــوص اینکه این تیم 
مى تواند به المپیک صعود کند، اظهار کرد: مســئوالن 
به هر شکلى تالش مى کنند و آقاى استیلى و کادرفنى 
در تالش هســتند تا امکانات خوبى داشته باشیم و اگر 

بخواهیم به المپیک برویم، مى رویم. 
وى در مورد ارتباط فرهاد مجیدى بــا بازیکنان گفت: 
خوشــبختانه همه بچه هاى تیم با آقاى مجیدى ارتباط 

خوبى دارند و او هم رابطه خوبى با جوان ها دارد. 
دروازه بان تیم ذوب آهن درباره تفاوت توپ هایى که در 
تمرینات تیم امید استفاده مى شوند، با توپ هایى که در 
لیگ برتر مورد استفاده قرار مى گیرند، گفت: توپ هاى 
سال قبل لیگ برتر بهتر بود  اما این توپ هایى که امسال 
در لیگ برتر استفاده مى شود خوب نیست. اما توپ هایى 

که ما با آنها تمرین مى کنیم خوب است.

ورزشورزش

رابطه مان با آقا فرهاد 
عالى است

2 بازیکن مصدوم تراکتور به احتمال فراوان مشکلى براى بازى کردن مقابل ذوب آهن در هفته سوم 
نخواهند داشت.

 اکبر ایمانى و مازوال دو بازیکن تراکتور که در تمرینات پیش فصل دچار آسیب دیدگى شده بودند، روند 
درمانى خود را مى گذرانند. آنها طى روزهاى گذشته زیر نظر کادر پزشکى تراکتور به صورت اختصاصى 

کار کردند تا بتوانند آماده حضور در مسابقات شوند.
احد شیخ الرى، سرپرســت تراکتور درباره وضعیت این دو بازیکن مصدوم گفت: «به نظرم ایمانى به 
بازى با ذوب آهن مى رســد و مازوال نیز از نظر فیزیکى و روند درمان یک مرحله از ایمانى عقب است. 
کادر پزشکى مطرح و برجسته  تیم براى موفقیت تراکتور تالش مى کنند و مطمئن هستم با تالش کادر 

پزشکى، بازیکنان مصدوم به زودى روند بهبودى را به طور کامل طى مى کنند.»
با توجه به اینکه تا دیدار تراکتور و ذوب آهن در هفته سوم لیگ برتر حدود 13 روز زمان باقى مانده است 
به احتمال فراوان ایمانى و مازوال مشکلى براى همراهى تیم شان در این مسابقه نخواهند داشت و در آن 

صورت باید دید مصطفى دنیزلى چه تغییراتى را در ترکیب تراکتور ایجاد خواهد کرد.

مدیرعامل سابق باشگاه ذوب آهن توضیحاتى را درباره 
جلســه اش با محمدرضا داورزنى، معاون وزیر ورزش و 

شائبه حضورش در باشگاه استقالل ارائه کرد.
 سعید آذرى ظهر دو روز پیش با حضور در وزارت ورزش 
جلســه اى را با محمدرضا داورزنى، معاون قهرمانى این 
وزارت برگزار کرد تا گمانه زنــى ها از حضور مدیرعامل 
سابق ذوب آهن در باشگاه استقالل به جاى امیرحسین 

فتحى باال بگیرد.
آذرى در این ارتباط گفت: باید بگویم فقط براى مشورت 
درباره یک کار شــخصى با آقاى داورزنى جلسه داشتم. 
وقت آقاى داورزنى پر بود اما محبت کرد و درخواست بنده 

را براى تشکیل این جلسه پذیرفت.
وى ادامه داد: اینکه مى گویند جلسه ما براى مدیرعاملى 
اســتقالل بوده، صحت ندارد. نه بنــده برنامه اى براى 
مدیریت اســتقالل بــه وزارت ورزش داده ام و نه آنها 
برنامه اى از من خواسته اند. دیدار من یک جلسه شخصى 

و دوستانه بود. 

امیر قلعه نویى مى گوید عدم دعوت از پیام نیازمند باعث مى شود که 
او به هم بریزد.

امیر قلعه نویى، سرمربى تیم سپاهان که تیمش در دو هفته نخست 
موفق به کسب 6 امتیاز شد، در «رادیو ورزش» حضور یافت و 
در خصوص مسائل مختلف اظهار نظر کرد. غیبت او در نشست 
مارك ویلموتس موضوعى بود که حواشى بسیارى را به وجود 
آورد، خوِد قلعه نویى در این باره مى گوید: حرف بزنى محروم 
 مى شوى، ســکوت کنى این حرف ها را مى زنند. من پارسال 
تصمیم گرفتم سکوت کنم. بعد دوستان گفتند... مى گویند سکوت 
آخرین سنگر است. ما تصمیم  گرفتیم سکوت کنیم. نمى دانیم 

واقعاً چکار کنیم.
وى افزود: خواهشا با بازیکن امیرقلعه نویى 
بازى نکنند. پیام نیازمند در بهترین شرایط 
روحى بوده و حاال از نظــر روحى به هم 
مى ریزد و باید او را به شرایط آرمانى اش 

برگردانیم.
قلعه نویى در پاســخ به این سئوال که 
آیا به نظر او نیازمند مى توانســت در 
فهرست باشد یا نه گفت: به زعم من 
بود امــا باید اجــازه بدهیم آنکه 
مســئول فنى است انتخابش 

را انجام بدهد. 

دستیار سابق کارلوس کى روش در تیم ملى فوتبال ایران 
و سرمربى سابق ذوب آهن گزینه مربیگرى تیم امید شد.
دیروز خبرى منتشر شد مبنى بر اینکه احتمال دارد امید 
نمازى، سرمربى سابق تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان و 
دستیار سابق کارلوس کى روش در تیم ملى فوتبال ایران، 

به عنوان مربى در تیم امید کنار فرهاد مجیدى کار کند.
ظاهراً صحبت هاى اولیه براى انتخاب نمازى به عنوان 
دستیار مجیدى صورت گرفته اما هنوز هیچ توافقى میان 
طرفین حاصل نشده است. نمازى فعًال مشغول بررسى 
این پیشــنهاد اســت و باید دید در نهایت چه تصمیمى 

مى گیرد.
در این راســتا، احتماًال نمازى در اردوى بعدى تیم امید 
شرکت مى کند تا هم وضعیت این تیم را بررسى کند و هم 

مذاکرات جدى ترى را با مســئوالن فدراسیون فوتبال 
داشــته باشــد تا در صورت توافق نهایى قراردادش را 

امضا کند.
نمازى پس از جدایى از ذوب آهن مدتى کوتاه هدایت یک 
تیم دانمارکى را برعهده داشت اما در نهایت از این تیم هم 

جدا شد و به فوتبال آمریکا برگشت. 

مهاجم ســابق پرســپولیس ســومین گل خود براى 
سومقایت آذربایجان را به ثمر رساند.

در بازى ماقبل پایانى هفته سوم لیگ برتر آذربایجان، 
تیم سومقایت که مثل دو دیدار اخیرش مهدى شریفى 
را به عنوان مهاجم نوك در ترکیب داشت، در استادیوم 

باکسل آرنا مهمان تیم رده هفتمى نفتچى باکو بود.
مهدى شریفى که در دو هفته گذشــته عملکرد خوبى 
در سومقایت ارائه کرده بود، در این دیدار هم در ترکیب 
تیمش خوش درخشید و در دقیقه 33 از روى نقطه پنالتى 
دروازه نفتچى باکو را باز کــرد تا تیمش با همین گل به 

برترى یک بر صفر در نیمه اول دست یابد.
اما در نیمه دوم که دو تیم نمایش ُپربرخوردى داشــتند 
و نفتچى باکو یــک اخراجى و ســومقایت دو اخراجى 
دادند، یاران شریفى نتوانستند از برترى خود محافظت 

کنند و با نتیجه 2 بر یک شکست خوردند تا 3 امتیازى 
بمانند و به رده ششم جدول لیگ برتر آذربایجان سقوط 

کنند.
مهدى شریفى، مهاجم ایرانى سومقایت که در نخستین 
بازى فصل دو گل برابر قباله به ثمر رسانده بود، با گلزنى 
در این دیدار مقابل نفتچى باکو در این فصل سه  گله شد 
تا به تنهایى در صدر جدول گلزنان لیگ برتر آذربایجان 

قرار بگیرد.

احمــد جمشــیدى، ســخنگوى باشــگاه ذوب آهن 
گفــت: با اعتمــادى که بــه کادر فنى داریــم نگران 

نتایج دو هفته نخست لیگ برتر نیستیم.
احمــد جمشــیدى در گفتگویى دربــاره وضعیت تیم 
فوتبــال ذوب آهن بــا آغــاز رقابت هاى لیــگ برتر 
اظهار کرد: وضعیــت تیم خیلى خوب اســت و بعد از 
تعطیلــى لیــگ تمرینــات ادامــه  خواهد داشــت. 
درســت اســت که لیگ براى ما با یــک باخت و یک

 تساوى آغاز شده اما با توجه به اعتمادى که به کادر فنى 
داریم از این بابت مشکلى نداریم و مى دانیم که در ادامه 
نتایج دلخواه به دست خواهد آمد و جاى نگرانى نیست.

وى بــا بیان اینکــه پرونــده نقل وانتقاالت باشــگاه 
ذوب آهن بسته شده است. به شایعاتى که درباره تغییرات 
کادر فنى این تیم مطرح شده، اشاره کرد و گفت: برخى  
از ســایت ها خبر هایى مبنى براى تغییر در کادر فنى و 

جدایى منصوریان منتشــر کرده انــد و حتى جایگزین
 وى را نیز معرفــى کرده انــد! مطمئناً  ایــن اتفاقات 
رخ نخواهــد داد و منصوریــان با قــدرت کارش را در 
ذوب آهن ادامه خواهد داد. واقعاً  نمى دانم در پاســخ به 
این شایعات چه بگویم و فقط بابت انتشار آنها گالیه مند 
هســتیم. من از طریق این مصاحبه اعالم مى کنم که 
باشــگاه ذوب آهن هیچ برنامه اى براى تغییر کادر فنى 

ندارد. 

مدافع تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان گفت که اگر 
بازیکنان غایب به ترکیــب این تیم برگردند، آنها 

تبدیل به تیمى خطرناك خواهند شد.
هادى محمدى با اشاره به عملکرد تیمش در دو 
بازى گذشــته گفت: در بــازى اول نتیجه خوبى 
برابر سایپا نگرفتیم و شکست تلخى خوردیم ولى 
در بازى دوم با شــرایط خاصى به میدان رفتیم. 
همچنان براى استفاده از بازیکنان سرباز با مشکل 
مواجه هستیم و مصدومانى مثل ارسالن مطهرى 
و محمدرضا خلعتبرى داریــم. از طرفى در بازى 
دوم ماکالى کریسانتوس، مهاجم ما مصدوم شد و 
شرایط سختى در خط حمله داشتیم. اگر بازیکنان 
غایب برگردند ذوب آهن تبدیل به تیمى خطرناك 
خواهد شــد که مى تواند هر حریفى را به دردسر 
بیاندازد. صبر داشته باشــید تا قدرت واقعى مان 

را ببینید.
وى تأکید کرد: بعد از سه باخت پیاپى برابر االتحاد 
و ســایپا، تســاوى با پارس جنوبى در جم نتیجه 
بدى نبود و اگر تیم کامل شود قطعاً  نتایج بهترى 
خواهیم گرفت. هدف ما این اســت که امســال 
برخالف چند فصل گذشته در نیم فصل اول نتایج 
خوبى بگیریم و از بازى هاى بعدى تالش خواهیم 

کرد تا خوب امتیاز جمع کنیم.

جواد نکونام، سرمربى تیم فوتبال فوالد خوزستان 
در خصوص تقابل فوالد با سپاهان و امیر قلعه نویى 
در هفته سوم، اظهار کرد: سپاهان مدعى قهرمانى 
است و بازیکنان با کیفیت و قدرتمندى دارد. شرایط 
ســپاهان به دلیل مبالغى که پرداخت مى شود و 
بازیکنانى که دارد با ما قابل مقایسه نیست. براى 
این تیم آرزوى موفقیت مى کنم. ما هم باید بازى 

خوبى انجام بدهیم.

اکبر و مازوال به ذوب آهن مى رسند
2 بازیک
نخواهن
 اکبر ای
درمانى
کر کار
احد شی
بازى با
کادر پز
پزشکى
با توجه
به احتم
صورت

اکب
فته سوم 

دند، روند 
ختصاصى

یمانى به 
ب است. 
الش کادر

نده است 
ت و در آن 

مى گیرد.
در این راس
شرکت مى

مهاجم سـ
سومقایت
در بازى م
تیم سومقا
را به عنوان
باکسل آرن
مهدى شر
در سومقای

سند

شصبر داشته باشید اش

مبالغ سپاهان کجا و 
پول هاى ما کجا

برنامه اى در کار نبود

بزرگوار نگران روح و روان پیام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ف ـــــیــــــــــــــــــــــ ا

هواداران تیم فوتبال تراکتور با ارس
از رفتار غیرمتعارف دروازه بان پرسـ
 برخورد مســئوالن کمیته انضباط

 شدند.
 هــواداران تراکتــور با ارســال یک
م  ثانیه اى از حاشــیه بازى این تیم
مدیران باشگاه تراکتور خواستند از
کمیته هاى اخــالق و انضباطى ف

ص اینکه این تیم 
کرد: مســئوالن 
ستیلى و کادرفنى 
اگر  باشیم و شته

 بازیکنان گفت: 
ى مجیدى ارتباط 

ها دارد. 
 توپ هایى که در 
 توپ هایى که در 
 گفت: توپ هاى

پ هایى که امسال 
ت. اما توپ هایى 

هاد 

ز ر م و
امیر قلعه نویى، سرمربى تیم سپاهانکه تیمشدر دو هفته
6موفق به کسب 6 امتیاز شد، در «رادیو ورزش» حضور
در خصوص مسائل مختلف اظهار نظر کرد. غیبت او در
مارك ویلموتس موضوعى بود که حواشى بسیارى را
آورد، خوِد قلعه نویى در این باره مى گوید: حرف بزنى
 مى شوى، ســکوت کنى این حرف ها را مى زنند. من
تصمیم گرفتم سکوت کنم. بعد دوستان گفتند... مى گویند
آخرین سنگر است. ما تصمیم  گرفتیم سکوت کنیم. نم

وووووووووووووووووواقعاً چکار کنیم.
وى افزود: خواهشا با بازیکن امیرقلع
ببازى نکنند. پیام نیازمند در بهترین
حاال از نظــر روحى روحى بوده و
مى ریزد و باید او را به شرایط آرم

برگردانیم.
قلعه نویى در پاســخ به این سئ
آیا به نظر او نیازمند مى توانس
فهرست باشد یا نه گفت: به
بود امــا باید اجــازه بده
مســئول فنى است ان

انجام بدهد.  را

دستیار سابق کارلوس کى روش در تی
و سرمربى سابق ذوب آهن گزینه مرب
دیروز خبرىمنتشر شد مبنى بر اینک
نمازى، سرمربى سابق تیم فوتبال ذ
دستیار سابق کارلوس کى روش در تیم
بهعنوان مربى در تیم امید کنار فرهاد
ظاهراً صحبت هاى اولیه براى انتخا
دستیار مجیدى صورت گرفته اما هنو
طرفین حاصل نشده است. نمازى ف

سعید نظرى

دردسر درستکند.

به فوتبال آمریکا برگشت.  جدا شد و

دوباره تو نمازى؟

جستجوى آرزوها 
در سومقایت

از آنها گالیه داریم
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 مفاد آرا
شماره:98/2027022285 تاریخ:1398/06/09 پیوست:..........................................آگهى 
ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى  مستقر در ثبت شرق اصفهان - دراجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از 
طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا ســهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود تا شــخص یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض 
دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در 
مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم 
قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .

1- راي شماره 139760302027007325 مورخ 1397/08/09 قاسمعلی فخاري خورچانی 
فرزند حسن بشماره شناســنامه 159 صادره از اصفهان بشــماره ملی 5659210856 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 10393 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 98/95 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
2- راي شماره 139760302027009502 مورخ 1397/10/03 محمدرضا صادقی فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 10 صادره از لنجان بشــماره ملی 1170977707 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 15202 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 229/90 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
3- راي شماره 139760302027010470 مورخ 1397/10/23 محمد شاهرخی میالسی 
فرزند عطاخان بشماره شناســنامه 305 صادره از لردگان بشماره ملی 4669433059 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 11548 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 174/51 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
4- راي شماره 139760302027011759 مورخ 1397/11/28 رسول قضاوي خوراسگانی 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 188 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291430423 در سه 
دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 9450 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 209/6 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
5- راي شماره 139760302027011761 مورخ 1397/11/28 وجیهه شایان نژاد فرزند 
غالمرضا بشماره شناسنامه 8 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291526765 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 9450 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 209/6 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
6- راي شــماره 139760302027012607 مورخ 1397/12/15 محمدرضا دانشــمند 
فرزند حسین بشماره شناســنامه 9544 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283797313 در 
ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 6173 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 24 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
7- راي شــماره 139860302027000122 مورخ 1398/01/17رقیه دردکشان فرزند 
محمود بشماره شناسنامه 2428 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286672066 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 9169 فرعی 
از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 232/27 مترمربع. خریداري 

طی سند رسمی.
8- راي شماره 139860302027000125 مورخ 1398/01/17حسن شیران چهارسوقی 
فرزند محمود بشماره شناسنامه 843 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1284592081 در 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 
9169 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 232/27 مترمربع. 

خریداري طی سند رسمی.
9- راي شماره 139860302027001166 مورخ 1398/02/08حسین مصري پور فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 1332 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286332869 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 5699 فرعی از اصلی 15190 واقع 

در  ثبت اصفهان به مساحت 103/46 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
10- راي شــماره 139860302027001218 مورخ 1398/02/08حسینقلی نصیرزاده 
زفره فرزند علیرضا بشماره شناسنامه 24 صادره از فالورجان بشماره ملی 1111306028 
در پنج دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
5033 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 210/54 مترمربع. 

خریداري طی سند رسمی.
11- راي شماره 139860302027001221 مورخ 1398/02/08فاطمه حیدرى زفره فرزند 
حسن بشماره شناســنامه 29 صادره از فالورجان بشماره ملی 1111335338 در یکدانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 5033 فرعی 
از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 210/54 مترمربع. خریداري 

طی سند رسمی.
12- راي شــماره 139860302027003037 مورخ 1398/03/21علیرضا قاسمی قلعه 
نوئى فرزند حسین بشماره شناسنامه 12572 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283827621 
در 1/2 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب دامدارى باســتثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر 
روي قســمتی از قطعه زمین پالك 9335 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 

70658/75مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
13- راي شــماره 139860302027003039 مورخ 1398/03/21علیرضا سعید قاسمی 
قلعه نوئی فرزند حســین بشــماره شناســنامه 15732 صادره از اصفهان بشــماره ملی 
1283858967 در 1/2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب دامدارى باستثناء بها ثمنیه اعیانی 
احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 9335 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

70658/75مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
14- راي شــماره 139860302027003040 مورخ 1398/03/21احمد قاســمی فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 74 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283975289 در 1/2 دانگ 
مشاع از ششــدانگ یکباب دامدارى باســتثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر روي قسمتی از 
قطعه زمین پالك 9335 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 70658/75مترمربع. 

خریداري طی سند رسمی.
15- راي شــماره 139860302027003041 مورخ 1398/03/21 مهري قاسمی قلعه 
نوئى فرزند حسین بشماره شناسنامه 12573 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283827638 
در 0/6 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب دامدارى باســتثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر 
روي قســمتی از قطعه زمین پالك 9335 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 

70658/75مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
16- راي شماره 139860302027003042 مورخ 1398/03/21 بتول قاسمی قلعه نوئی 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 8257 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283784351 در 0/6 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب دامدارى باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر روي قسمتی 
از قطعه زمین پالك 9335 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 70658/75مترمربع. 

خریداري طی سند رسمی.
17- راي شماره 139860302027003043 مورخ 1398/03/21 نصرت قاسمی قلعه نوئى 
فرزند حسین بشماره شناســنامه 3 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291323058 در 0/6 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب دامدارى باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر روي قسمتی 
از قطعه زمین پالك 9335 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 70658/75مترمربع. 

خریداري طی سند رسمی.
18- راي شماره 139860302027003044 مورخ 1398/03/21 زري خانم قاسمی قلعه 
نوئى فرزند حسین بشماره شناسنامه 8258 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283784361 
در 0/6 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب دامدارى باســتثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر 
روي قســمتی از قطعه زمین پالك 9335 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 

70658/75مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
19- راي شماره 139860302027003061 مورخ 1398/03/22 رضا اسماعیلی پندانی 
فرزند منصور بشماره شناســنامه 3757 صادره از اصفهان بشماره ملی 1292566051 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 11913 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 99/96 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
20- راي شماره 139860302027003065 مورخ 1398/03/22مصطفی صانعی ینگ 
آبادي فرزند حسن بشماره شناسنامه 100 صادره از جرقویه بشماره ملی 5649663157 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت 
اصفهان به مساحت 153/30 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی 

صغرى بیگم عرب زاده فرزند غالمعلى .
21- راي شــماره 139860302027003085 مــورخ 1398/03/23مجتبــى معتمدى 
فرزند على اصغر بشماره شناسنامه 1598 صادره از تهران بشماره ملی 0055095666 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 11516 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 734/50 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمی على باقرى .
22- راي شماره 139860302027003253 مورخ 1398/03/28سیدمجتبی فاطمی زاده 
فرزند سید مرتضی بشماره شناسنامه 986 صادره از اهواز بشماره ملی 1754297021 در 
ششدانگ یکباب ساختمان در حال ســاخت  احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
16 فرعی از اصلی 12953 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 168/66 مترمربع. 
خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمی مرضیه حاجى صباغ و اعظم لطیفى 

خوراسگانى.
23- راي شــماره 139860302027003726 مورخ 1398/04/06علیرضا گرشاســبى 
فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه 1765 صادره از اصفهان بشماره ملی 1285050002 
در ششدانگ یکباب انبار و کارگاه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 28 فرعی از 
اصلی 15316 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 1336/75مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی مرتضى امینى.
24- راي شــماره 139860302027003848 مورخ 1398/04/10 ثریا فخریان روغنی 
فرزند حسین بشماره شناســنامه 1721 صادره از آبادان بشــماره ملی 1818884267 در 
ششــدانگ یکباب خانه باســتثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین 
پالك 11846 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 171/90 مترمربع. خریداري طی 

سند رسمی.
25- راي شــماره 139860302027003856 مورخ 1398/04/10محمد دهقانی کیانی 
فرزند علی بشماره شناســنامه 14793 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283849674 در 
ششــدانگ یکباب کارگاه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 3 فرعی از اصلی 
44 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 1003/66 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمی محمد على خوراسگانى .
26- راي شماره 139860302027003870 مورخ 1398/04/10عباسعلى کشت گر فرزند 
سعدي بشماره شناسنامه 154 صادره از آباده بشــماره ملی 2410857019 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 
به مساحت 113/80 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی حسین 

زارعى.
27- راي شماره 139860302027003942 مورخ 1398/04/12فاطمه عجمى فرزند احمد 
بشماره شناسنامه 1043 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287632327 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 7741 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 249/13 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
28- راي شماره 139860302027003944 مورخ 1398/04/12حسین مطلبی فشارکی 
فرزند عباس بشماره شناسنامه 8 صادره از کوهپایه بشماره ملی 5659536158 در ششدانگ 
یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 305 فرعی از اصلی 15190 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
29- راي شماره 139860302027003946 مورخ 1398/04/12احمد ترابى پوده فرزند 
ابراهیم بشماره شناسنامه 432 صادره از اصفهان بشماره ملی 1289441601 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 10302 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 96/50 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمی علیرضا قربانیان کردآبادى فرزند حسین.
30- راي شماره 139860302027003947 مورخ 1398/04/12محمود ترابی پوده فرزند 
ابراهیم بشماره شناسنامه 433 صادره از اصفهان بشماره ملی 1289441618 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 10302 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 96/50 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمی علیرضا قربانیان کردآبادى فرزند حسین.
31- راي شماره 139860302027003951 مورخ 1398/04/13حسن قادرى خوراسگانى 
فرزند یداله بشماره شناسنامه 2291 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291598367 در سه 
دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 8882 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 216/81 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
32- راي شماره 139860302027003953 مورخ 1398/04/13وجیهه امینی خوراسگانی 
فرزند ناصر بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشماره ملی 1270300334 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 8882 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 216/81 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
33- راي شــماره 139860302027003958 مورخ 1398/04/13عباس عابدینی پزوه 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 1918 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1291628908 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 5 فرعی از اصلی 11549 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 417/93 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
34- راي شماره 139860302027003959 مورخ 1398/04/13مسعود علیخانى فرزند 
کریم بشماره شناسنامه 1377 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287667368 در ششدانگ 
یک قطعه زمین محصور داراى سقف و ســتون یک طبقه احداثی بر روي قسمتی از قطعه 
زمین پالك 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 180/45 مترمربع. خریداري 

طی سند رسمی.
35- راي شماره 139860302027004260 مورخ 1398/04/22علیرضا درستکار فرزند 
صفر بشماره شناسنامه 155 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1291459464 در سه دانگ 
مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 5 فرعی از 
اصلی 5914 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 156/80 مترمربع. خریداري طی 

سند رسمی.
36- راي شماره 139860302027004263 مورخ 1398/04/22مهدى درستکار فرزند 
محمود بشماره شناسنامه 240 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291450599 در سه دانگ 
مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 5 فرعی از 
اصلی 5914 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 156/80 مترمربع. خریداري طی 

سند رسمی.
37- راي شــماره 139860302027004298 مورخ 1398/04/23محمد پالیزبان فرزند 
عبدالرضا بشماره شناســنامه 45874 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1282383477 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 183/65 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی حسین زارعى هفدانى.
38- راي شماره 139860302027004313 مورخ 1398/04/23زینت السادات فضل الهی 
فرزند سیدرسول بشماره شناسنامه 641 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283555530 در 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 9 واقع 

در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 44500/46مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
39- راي شماره 139860302027004314 مورخ 1398/04/23میثم امینی پزوه فرزند 
جواد بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشماره ملی 1271359774 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
مساحت 191/41 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی غالمعلى 

طغیانى فرزند محمد على .
40- راي شماره 139860302027004322 مورخ 1398/04/23بتول قصابان خوراسگانى 
فرزند محمود بشماره شناســنامه 82 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1291320482 در 

ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 6679 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 215/34 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.

41- راي شماره 139860302027004335 مورخ 1398/04/23جعفر امینی خوراسگانی 
فرزند حسین بشــماره شناسنامه 132 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1291287728 در 
ششدانگ یکباب کارگاه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 9072 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 373/57 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
42- راي شــماره 139860302027004338 مورخ 1398/04/23حسین مرادي فرزند 
اکبر بشماره شناسنامه 62 صادره از نائین بشماره ملی 1249933064 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 12620 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به مساحت 113/70 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی احترام 

السادات خانم مستشار.
43- راي شــماره 139860302027004344 مورخ 1398/04/23یوسف رضائى  فرزند 
هاشم بشماره شناسنامه 17 صادره از شهرضا بشــماره ملی 1199556939 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1773 فرعی 
از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 139/52 مترمربع. خریداري 

طی سند رسمی.
44- راي شــماره 139860302027004346 مورخ 1398/04/23شهناز مهدیان فرزند 
مهدیقلی بشماره شناسنامه 25 صادره از شهرضا بشماره ملی 1199597953 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1773 فرعی 
از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 139/52 مترمربع. خریداري 

طی سند رسمی.
45- راي شماره 139860302027004347 مورخ 1398/04/23دیبا لطیفی فرزند علی 
بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشــماره ملی 1272331962 در دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 9336 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 342/36 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی بهجت فراهانى روحانى فرزند رضا.
46- راي شــماره 139860302027004349 مورخ 1398/04/23الوین لطیفی فرزند 
محمد بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشماره ملی 1276218060 در دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 9336 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 342/36 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی بهجت فراهانى روحانى فرزند رضا.
47- راي شماره 139860302027004351 مورخ 1398/04/23آرتین لطیفی فرزند متین 
بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشــماره ملی 1277647283 در دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 9336 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 342/36 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی بهجت فراهانى روحانى فرزند رضا.
48- راي شــماره 139860302027004376 مورخ 1398/04/25محمد صادق مردانى 
فرزند امراله بشماره شناسنامه 242 صادره از آبادان بشماره ملی 1818427966 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به 
مساحت 112/24 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی حیدرعلى 

زارعى فرزند شکراله.
49- راي شــماره 139860302027004414 مورخ 1398/04/25مهدى شیخ سجادیه 
فرزند احمد بشماره شناســنامه 72538 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281824577 در 
ششدانگ  مجتمع مسکونى هفت طبقه در حال ســاخت احداثی بر روي قسمتی از قطعه 
زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 2904/25 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی علیرضا سوهانکاراصفهانى .
50- راي شــماره 139860302027004442 مورخ 1398/04/26محمدحسین مهتري 
خوراسگانی  فرزند رضا بشماره شناسنامه 103 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291333142 
در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 6201 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 194/63 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی حیدرعلى مهترى خوراسگانى فرزند حاجى جعفر .
51- راي شــماره 139860302027004443 مورخ 1398/04/26جواد کلباسی فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 33 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287705121 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1594 فرعی از اصلی 15190 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 333/90 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
52- راي شــماره 139860302027004791 مورخ 1398/05/01تــوران خانى فرزند 
اسماعیل بشماره شناسنامه 149 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287942202 در یک و نیم 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 4 فرعی 
از اصلی 15194 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 265/80 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی على احمدى فرزند محمدتقى.
53- راي شماره 139860302027004793 مورخ 1398/05/01محمد احمدي فرزند علی 
بشماره شناسنامه 803 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283577496 در یک و نیم دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 4 فرعی از اصلی 
15194 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 265/80 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمی على احمدى فرزند محمدتقى.
54- راي شماره 139860302027004794 مورخ 1398/05/01زهره صالحی بابوکانی 
فرزند عبدالکریم بشماره شناســنامه 29 صادره از شهرضا بشماره ملی 1199615277 در 
یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
4 فرعی از اصلــی 15194 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 265/80 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی على احمدى فرزند محمدتقى.
55- راي شماره 139860302027004795 مورخ 1398/05/01مرتضی احمدي فرزند 
علی بشماره شناسنامه 18 صادره از شهرضا بشماره ملی 1199579424 در یک و نیم دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 4 فرعی از اصلی 
15194 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 265/80 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمی على احمدى فرزند محمدتقى.
56- راي شماره 139860302027004798 مورخ 1398/05/01امیر مسعود خردمندى 
فرزند جواد بشماره شناســنامه 72677 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281825964 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 15234 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مســاحت 210 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی شهردارى خوراسگان.
57- راي شماره 139860302027004804 مورخ 1398/05/01لیال سادات طباطبائی 
ینگابادي فرزند ســیدجعفر بشــماره شناســنامه 203 صــادره از جرقویه بشــماره ملی 
5649957142 در ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 

واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 223/98 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
58- راي شماره 139860302027004805 مورخ 1398/05/01محمدعلى حیدرى خواه 
فرزند فتح اله بشماره شناســنامه 1466 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288021933 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 10119 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 112/20 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی مرتضى طاهرپناه فرزند هاشم.
59- راي شماره 139860302027004807 مورخ 1398/05/01سیدیسن امیرشاه کرمی 
فرزند رسول بشماره شناســنامه 1 صادره از فریدونشهر بشــماره ملی 1129724190 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت 

اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
60- راي شماره 139860302027004816 مورخ 1398/05/02زهرا کوثري هفدانی فرزند 
احمد بشماره شناسنامه 37776 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282305212 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 249 فرعی از اصلی 15201 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 200/97 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
61- راي شــماره 139860302027004819 مورخ 1398/05/02عبدالحسین فروغی 

فرزند قدیرعلی بشماره شناســنامه 1137 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283640228 
در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 25 فرعی از اصلی 
15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 196/20 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمی پروین و پروانه و محسن بنکدارپور.
62- راي شماره 139860302027004822 مورخ 1398/05/02قدرت اله کریمی فرزند 
محمود بشماره شناســنامه 2 صادره از فریدن بشــماره ملی 6219794524 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 
به مساحت 210/62 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی حسین 

کشاورز.
63- راي شماره 139860302027004823 مورخ 1398/05/02 حسن منصورى فرزند 
عباس بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشــماره ملی 1274384699 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 

به مساحت 165 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
64- راي شماره 139860302027004827 مورخ 1398/05/02محمدعلی پیرعلی زفره 
ئی فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه 26 صادره از کوهپایه بشماره ملی 5659636381 
در ششدانگ یکباب ساختمان نانوایى احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 9557 
فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 25 /37 مترمربع. خریداري 

طی سند رسمی.
65- راي شماره 139860302027004829 مورخ 1398/05/02 حجت اله حاجی علیزاده 
فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه 4942 صادره از تهران بشماره ملی 0065956079 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه باســتثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر روي قسمتی از 
قطعه زمین پالك 10510 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

210 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
66- راي شــماره 139860302027004831 مورخ 1398/05/02 زهره حاجی علیزاده 
فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه 1999 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286873150 در 
یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه باســتثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر روي 
قسمتی از قطعه زمین پالك 10510 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 210 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
67- راي شــماره 139860302027004832 مورخ 1398/05/02 زهرا حاجی علی زاده 
فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه 1960 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286924642 در 
یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه باســتثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر روي 
قسمتی از قطعه زمین پالك 10510 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 210 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
68- راي شــماره 139860302027004873 مورخ 1398/05/05 محمدرضا شــعبان 
پور فــوالدي فرزند نادعلی بشــماره شناســنامه 49108 صادره از دزفول بشــماره ملی 
2000480675 در ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از 
قطعه زمین پالك 27 فرعی از اصلی 15316 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 
118/80 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی سید محمد قریشى 

خوراسگانى.
69- راي شماره 139860302027004874 مورخ 1398/05/05 مرضیه رکابی بناء فرزند 
ماشااله بشماره شناسنامه 325 صادره از اهواز بشــماره ملی 1755653621 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 27 فرعی از 
اصلی 15316 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 118/80 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی سید محمد قریشى خوراسگانى.
70- راي شــماره 139860302027004880 مورخ 1398/05/05 مرتضى موحد فرزند 
عبدالحمید بشماره شناسنامه 878 صادره از آبادان بشماره ملی 1815849045 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 108 فرعی از 
اصلی 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 157/77 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی اداره کل اموال و امالك بنیاد مستضعفان .
71- راي شماره 139860302027004881 مورخ 1398/05/05 مصطفی موحد فرزند 
عبدالحمید بشماره شناسنامه 279 صادره از سمیرم بشماره ملی 1209622653 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 108 فرعی از 
اصلی 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 157/77 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی اداره کل اموال و امالك بنیاد مستضعفان .
72- راي شــماره 139860302027004945 مورخ 1398/05/06 خدایار رحیمى زمان 
آبادى فرزند چراغعلی بشماره شناسنامه 11 صادره از لنجان بشماره ملی 1170900704 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 10287 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 173/40 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی ابوالحسن عشاقى فرزند مرحوم رضا.
73- راي شماره 139860302027004961 مورخ 1398/05/06 نفیسه حاجی عرب فرزند 
محسن بشماره شناسنامه 15435 صادره از کاشمر بشماره ملی 0902491581 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 237 فرعی از اصلی 15201 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 61/82 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمی نصراله مختاریان دهاقانى .
74- راي شــماره 139860302027004963 مورخ 1398/05/06 قنبر خوندابى فرزند 
نادعلی بشماره شناسنامه 48 صادره از نجف آباد بشماره ملی 1092028961 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 366 فرعی 
از اصلی 44 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 82/95 مترمربع. خریداري طی 

سند رسمی.
75- راي شماره 139860302027004966 مورخ 1398/05/06 سمیه سوادکوهی فرزند 
نادر بشماره شناسنامه 3577 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287377114 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 366 فرعی 
از اصلی 44 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 82/95 مترمربع. خریداري طی 

سند رسمی.
76- راي شماره 139860302027004984 مورخ 1398/05/07 مجتبى قصابان فرزند 
قربانعلی بشماره شناسنامه 55 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291458468 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 5 فرعی از اصلی 6034 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 135/13 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
77- راي شــماره 139860302027004988 مورخ 1398/05/07 اقدس زاغیان فرزند 
هادي بشماره شناسنامه 908 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287682685 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 12044 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 150 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
78- راي شــماره 139860302027004998 مورخ 1398/05/07 محمد حیدرى فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 44 صادره از جرقویه بشــماره ملی 5649908265 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 14 فرعی از اصلی 43 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 160 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمی محمد على استکى و جالل شفیعیون .
79- راي شماره 139860302027005001 مورخ 1398/05/07 مرتضی جوکار سمسوري 
فرزند امیر بشماره شناسنامه 12 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291293361 در ششدانگ 
یکباب مغازه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 15234 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 23/15 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی 

امیر جوکار سمسورى .
80- راي شــماره 139860302027005010 مــورخ 1398/05/07 عفت اســماعیلی 
سمسوري فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 4 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291328661 
در ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 15234 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 23/92 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمی امیر جوکار سمسورى .
ادامه در صفحه 7
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ادامه از صفحه 6
81- راي شماره 139860302027005011 مورخ 1398/05/07 زهره زارعى خوابخانى 
فرزند سید علی بشماره شناسنامه 826 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286967732 در 
ششدانگ یکباب کارگاه تیرچه بلوك سازى احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
23 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 2972/63 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمی محمد حسین هادى مولنجانى.
82- راي شماره 139860302027005023 مورخ 1398/05/07 رضا دادخواه عسگرانى 
فرزند عبداله بشماره شناسنامه 548 صادره از عسگران بشماره ملی 5499957924 در یک 
و نیم دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 105/20 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمی غالمرضا سازشى فرزند صفر على.
83- راي شــماره 139860302027005024 مورخ 1398/05/07 امیر فالحتی فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 39 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291730737 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 10393 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 105/20 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمی غالمرضا سازشى فرزند صفر على.
84- راي شماره 139860302027005025 مورخ 1398/05/07 نفیسه فالحتی فرزند 
مصطفی بشماره شناسنامه 6244 صادره از اصفهان بشماره ملی 1293427462 در یک 
و نیم دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 105/20 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمی غالمرضا سازشى فرزند صفر على.
85- راي شماره 139860302027005056 مورخ 1398/05/08 محمد دهقانی کیانی 
فرزند علی بشماره شناســنامه 14793 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283849674 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 9985 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 180/20 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
86- راي شــماره 139860302027005081 مورخ 1398/05/08 حسین سلیمی بنی 
فرزند امیرقلی بشماره شناسنامه 2987 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287371213 در 
ششدانگ یک قطعه زمین محصور جهت انبار و سوله احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین 
پالك 22 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 2158/94 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی رضا پهلوانى .
87- راي شــماره 139860302027005257 مــورخ 1398/05/13 عبــاس ملکوتی 
خواه فرزند محمد بشماره شناســنامه 7 صادره از اصفهان بشماره ملی 5659591876 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 253/25 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی على محمد علون آبادى فرزند حسن.
88- راي شــماره 139860302027005300 مــورخ 1398/05/13 طاهره اعتباریان 
خوراســگانى فرزند براتعلی بشــماره شناســنامه 1147 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1291563555 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از 
قطعه زمین پالك 6284 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 122 مترمربع. خریداري 

طی سند رسمی.
89- راي شماره 139860302027005302 مورخ 1398/05/13 اسماعیل ارشیامنش 
فرزند شکراله بشماره شناسنامه 2081 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288127413 در 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 
6284 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 122 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.

90- راي شماره 139860302027005396 مورخ 1398/05/15 اسماعیل علیا فرزند علی 
بشماره شناسنامه 19448 صادره از کربال بشماره ملی 4722367851 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 9563 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
مساحت 196/98 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی بمانعلى 

حاجى هادیان .
91- راي شماره 139860302027005409 مورخ 1398/05/15 پریسا حق وردى باغاتى 
فرزند رسول بشماره شناســنامه 5015 صادره از اصفهان بشماره ملی 1292578610 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 11548 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 268/95 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی مهدى و احمد و محمود همگى هنرمند.
92- راي شــماره 139860302027005423 مورخ 1398/05/15 جواد نیلفروشــان 
فرزند محمدعلی بشماره شناســنامه 166 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286649455 
در ششــدانگ یکباب کارگاه و زمین متصله  احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
11516 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 2247/78 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمی محمد حسین نیل فروشان .
93- راي شماره 139860302027005487 مورخ 1398/05/19 علی حسین خداپرست 
دهســوري  فرزند علی رضا بشماره شناســنامه 47 صادره از فریدونشــهر بشماره ملی 
1129802493 در ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 
واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 45/83 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمی غالمعلى خان ایروانى فرزند سلیمان خان.
94- راي شــماره 139860302027005492 مورخ 1398/05/19 الهه فخاري مبارکه 
فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه 3572 صادره از اصفهان بشماره ملی 1292929324 
در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 12197 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 77/89 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمی مانده على واعظ شهرستانى فرزند یداله.
95- راي شــماره 139860302027005518 مــورخ 1398/05/19 محســن وکیلى 
خوراســگانى فرزند غالمرضا بشــماره شناســنامه 522 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1291452397 در ششدانگ یکباب ســاختمان تجارى احداثی بر روي قسمتی از قطعه 
زمین پالك 7844 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 75/04 مترمربع. خریداري مع 
الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی ماه سلطان کشانى خورشید قضاوى و ربابه شفیعى.

96- راي شــماره 139860302027005519 مورخ 1398/05/19 جمال حسینی فرزند 
سید حسن بشماره شناســنامه 141 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1291321071 در 
ششدانگ یکباب تعمیرگاه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 7644 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 190/95 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمی آغا بیگم قریشى.
97- راي شــماره 139860302027005520 مورخ 1398/05/19 احمد قلی قاســمی 
نوغان علیائی فرزند علی قلی بشــماره شناســنامه 194 صادره از اصفهان بشــماره ملی 
6219576381 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 
1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 147/50 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمی نعمت اله زارعى هفدانى فرزند حسین .
98- راي شماره 139860302027005612 مورخ 1398/05/22 مرتضى شمس هرندي 
فرزند رمضانعلی بشماره شناسنامه 75 صادره از اصفهان بشماره ملی 5659688845 در 
ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 11 فرعی از اصلی 
10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 40/01 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمی على معتمدى فرزند مهدى.
99- راي شــماره 139860302027005617 مورخ 1398/05/22 عباســعلی بهرامی 
کرکوندي فرزند قاسم بشماره شناسنامه 6 صادره از مبارکه بشماره ملی 5419349477 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 3 
فرعی از اصلی 15200 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 85 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی صدیقه نوروزیان فرزند على.
100- راي شــماره 139860302027005618 مورخ 1398/05/22 حمیدرضا بهرامی 
کرکوندي فرزند عباســعلی بشــماره شناســنامه 1592 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1288000251 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از 
قطعه زمین پالك 3 فرعی از اصلی 15200 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 85 

مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی صدیقه نوروزیان فرزند على.
101- راي شماره 139860302027005620 مورخ 1398/05/22 مصطفى ضعفاءلنجی 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 735 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1287680951 در 
ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 11 فرعی از اصلی 
10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 66/49 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمی على معتمدى فرزند مهدى.
102- راي شــماره 139860302027005622 مــورخ 1398/05/23 هادي قضاوي 
خوراســگانی فرزند اکبر بشــماره شناســنامه 932 صــادره از اصفهان بشــماره ملی 
1291584927 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 
6773 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 125/75 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمی حسین حسینیان خوراسگانى .
103- راي شماره 139860302027005632 مورخ 1398/05/23 حسین عنایتى کلمانى 
فرزند عباس بشماره شناسنامه 3 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291300872 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 10107 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 154/25 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمی احمد کردگارى کردآبادى.
104- راي شماره 139860302027005633 مورخ 1398/05/23 مهدي عنایتی کلمانی 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 16417 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283864721 در 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 
10107 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 154/25 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمی احمد کردگارى کردآبادى.
105- راي شماره 139860302027005644 مورخ 1398/05/24 مجتبی یاوري رامشه 
فرزند محمدحسن بشماره شناسنامه 798 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287054315 
در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 103 فرعی از اصلی 
7725 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 169/63 مترمربع. خریداري طی سند 

رسمی.
106- راي شــماره 139860302027005645 مورخ 1398/05/24 احمد کریمى امین 
آبادى فرزند اکبر بشماره شناسنامه 120 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291505873 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 9742 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 214/55 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
107- راي شماره 139860302027005649 مورخ 1398/05/24 احمد پورربانى فرزند 
صفرعلی بشماره شناســنامه 3129 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1283698730 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 10753 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مســاحت 186 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی حسنعلى امینى پزوه .
108- راي شــماره 139860302027005716 مــورخ 1398/05/26 محمد جیحانی 
نژادخوراســگانی فرزند حسین بشــماره شناســنامه 752 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1291559604 در ششــدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین 
پالك 459 فرعی از اصلی 10409 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 169 مترمربع. 

خریداري طی سند رسمی.
109- راي شماره 139860302027005717 مورخ 1398/05/26 حسین رحمانی فرزند 
عبداهللا بشماره شناسنامه 1594 صادره از اصفهان بشماره ملی 1284057739 در ششدانگ 
یک قطعه زمین کشــاورزى بانضمام دامدارى و گلخانه و باغ  احداثی بر روي قسمتی از 
قطعه زمین پالك 38 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 392580/41 مترمربع. 

خریداري طی سند رسمی.
110- راي شماره 139860302027005736 مورخ 1398/05/26 احمد روشنى فرزند 
محمدعلی بشماره شناســنامه 33216 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282259628 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 193/85 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
111- راي شماره 139860302027005740 مورخ 1398/05/26 اکبر سرائیان فرزند 
عباس بشــماره شناســنامه 32841 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1282256661 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 135 فرعی از اصلی 
10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 105/90 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمی فضل اله دهقانى کلمانى.
112- راي شماره 139860302027005741 مورخ 1398/05/26 محمد بدیعى فرزند 
فضل اهللا بشماره شناسنامه 87 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291739378 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 725 فرعی از اصلی 35 واقع در 
بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 128/65 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمی حیدر بدیعى گورتى .
113- راي شماره 139860302027005755 مورخ 1398/05/26 محمد ملک محمدى 
فرزند قاسمعلى بشماره شناســنامه 1607 صادره از الیگودرز بشماره ملی 4171217687 
در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 188/56 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی محمد ملک محمدى.
114- راي شــماره 139860302027005768 مــورخ 1398/05/27 علیرضا فروغی 
ابري فرزند عباس بشماره شناسنامه 6 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291352597 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 12633 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 165/20 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی محمد فروغى ابرى .
115- راي شــماره 139860302027005784 مورخ 1398/05/27 قربانعلی رســتگار 
رامشه فرزند اسماعیل بشماره شناسنامه 33 صادره از جرقویه بشماره ملی 5649802351 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
10103 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 157/84 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمی رضا عنایتى کردآبادى فرزند احمد.
116- راي شــماره 139860302027005785 مورخ 1398/05/27 بتول یاوري رامشه 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 1246 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287749429 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 10103 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 157/84 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمی رضا عنایتى کردآبادى فرزند احمد.
117- راي شماره 139860302027005697 مورخ 1398/05/26 آستان قدس رضوى 
بشناسه ملی 14004342173 در ششدانگ یکباب ســاختمان احداثی بر روي قسمتی از 
قطعه زمین پالك 7920 فرعی از اصلی 15194 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 
505/41 مترمربع. خریداري طی سند رسمی. تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/06/12 تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1398/06/27 م الف: 585487 مهدى شبان- رییس منطقه ثبت اسناد 

وامالك شرق اصفهان /6/225                                                                             
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهى: 139803902004000158 تاریخ آگهى: 1398/05/13 شماره پرونده: 
139604002004000486 آگهى مزایده پرونده اجرایى شــماره بایگانى: 9601667- 
ششــدانگ پالك صد و هفده فرعى مجزى شده از بیست و هشــت فرعى از پانزده هزار 
و سیصد و شــانزده اصلى واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 1009/95 مترمربع 
به آدرس: اصفهان خانه اصفهان ارغوانیه ارغوانیه 5 انبار کاشى و سرامیک پالك 61 که 
سند مالکیت آن در صفحه 272 دفتر 161 امالك ذیل شماره ثبت 28340 و شماره چاپى 
195086 ثبت و صادر شده است با حدود، شماًال: در دو قسمت که قسمت دوم به صورت 
پخ مى باشد به طولهاى 13/13 متر و 2/76 متر درب و دیواریست به کوچه احداثى شرقا: 
به طول 19/55 متر درب و دیوارى اســت به کوچه، شــرقا: به طول 54/30 متر دیوارى 
است به باقیمانده 28 از 15316 جنوبا: به طول 17/65 متر درب و دیوارى است به خیابان 
غربا: به طول 54/30 متر دیوارى است به باقیمانده 28 از 15316، حقوق ارتفاقى ندارد که 
طبق نظر کارشناس رسمى پالك فوق بصورت ششــدانگ انبار کاشى و سرامیک است 

در قسمت ورودى دفتر به ابعاد 6*9/5 متر با اسکلت تیراهن، سقف آهن، کف سرامیک، 
بدنه نقاشى، گرمایش بخارى گازى، پنجره و درب فلزى و فاقد نماسازى است در قسمت 
شرق ورودى به ابعاد 4/5*8/5 متر به صورت انبارى با اسکلت دیوار باربر و سقف تیراهن 
و کف موزائیک و فاقد نما اجرا شده است در قســمت شرق و پشت دفتر به مساحت حدود 
240 مترمربع سازه فلزى با سقف شیروانى اجرا گردیده است در قسمت شمال شرق انبار به 
مساحت حدود 35 مترمربع با اسکلت قوطى اهنى سقف شیروانى با دیوار اجر زبره اجرا شده 
است داراى امکانات اب و برق و گاز مى باشد ملکى آقاى خسرو مسائلى و خانم فرحناز آقا 
طهرانى بالسویه هر کدام سه دانگ مشاع از ششدانگ که طبق سند رهنى شماره 21192- 
95/7/12 تنظیمى دردفترخانه اسناد رســمى شماره 119 اصفهان در رهن شرکت صنایع 
کاشى نائین واقع مى باشد و طبق اعالم بستانکار ملک فاقد بیمه مى باشد از ساعت 9 الى 
12 روز شنبه مورخ 98/7/6 در اداره اجراى اسناد رســمى اصفهان واقع در خیابان هشت 
بهشت شرقى چهارراه اول "شهید صداقتى" ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم به 
مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه نه میلیارد ریال شروع و به هر کس خریدار باشد 
به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط 
به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده 
داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از 
اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از 
مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده 
مزایده مسترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان 
مورخ 98/6/12 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول 
مى گردد. توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده باید  مبلغ پایه مزایده پس از اخذ شناسه 
واریز از این اداره و طى فیش سپرده در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه 
فوق پرداخت گردد و ارائه اصل فیش واریزى به همراه تقاضاى کتبى و کارت شناســایى 
معتبر الزامى اســت. ضمنًا برنده مزایده باید مابقى مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان 
روز طى فیش مخصوص پرداخت نماید. م الف: 561120 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان 

5/349/
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهى: 139803902004000157 تاریخ آگهى: 1398/05/13 شماره پرونده: 
139504002004000624 آگهى مزایده پرونده اجرایى شــماره بایگانى: 9502046- 
ششــدانگ واحد تجارى پالك یازده هــزار و هفتصد و چهارده فرعــى از چهارده هزار و 
چهارصد و پنجاه و هشت اصلى مفروز و مجزى از فرعى 140 به مساحت 74/99 مترمربع 
واقع در سمت شمالى زیرزمین اول واقع در بخش 5 ثبت اصفهان با قدرالسهم از عرصه و 
سایر مشاعات و مشــترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرائى آن به آدرس: 
اصفهان خیابان جابر انصارى ابتداى خیابان پنج آذر مقابل خانه معلم مجتمع تجارى ادارى 
سناتور طبقه زیرزمین واحد 2 آتلیه عکاسى دفینه که سند مالکیت آن در صفحه 248 دفتر 
411 امالك به شماره ثبتى 80155 و با شــماره چاپى 085735 پ/90 ثبت و صادر شده 
است با حدود: شماال:ً بطول 4/78 متر دیواریست به قسمت پر عرصه، شرقا: بطول 11/45 
متر دیواریست به ملک مجاور شماره 143 فرعى، جنوبا: بطول 8/70 متر درب و دیوار است 
به راه پله و آسانســور، غربا: بطول 11/50 متر دیواریست به معبر حقوق ارتفاقى: له و علیه 
مطابق قانون تملک آپارتمانهاست که طبق نظر کارشــناس رسمى پالك فوق بصورت 
واحد تجارى با مصالح بکار رفته: اسکلت بتن آرمه، کف: ســرامیک، بدنه: کاغذ دیوارى، 
درب ورودى: شیشه سکوریت، سرمایش کولر آبى، گرمایش بخارى گازى و مشترکات آب 
مشترك، گاز و برق مى باشد ملکى آقاى محمدحسین عنبرزاده فرزند مرتضى که طبق سند 
رهنى شماره 200116- 93/12/17 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 56 اصفهان 
در رهن بانک سینا واقع مى باشــد و طبق اعالم بانک بستانکار ملک داراى بیمه مى باشد 
از ساعت 9 الى 12 روز چهارشنبه مورخ 98/7/3 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع 
در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول "شهید صداقتى" ابتداى خیابان الهور سمت 
چپ طبقه سوم به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه دو میلیارد و ششصد و پنجاه 
میلیون ریال (2/650/000/000 ریال) شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت 
پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز 
اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و 
نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى 
آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت 
وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى 
گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 98/6/12 
درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحا 
جهت شرکت در جلســه مزایده باید  مبلغ پایه مزایده پس از اخذ شناسه واریز از این اداره و 
طى فیش سپرده در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق پرداخت گردد و 
ارائه اصل فیش واریزى به همراه تقاضاى کتبى و کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنًا 
برنده مزایده باید مابقى مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص 

پرداخت نماید. م الف: 564143 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /5/350
مزایده 

شــماره آگهى: 139803902004000166 تاریخ آگهى: 1398/05/16 شماره پرونده: 
9204002004000697 آگهى مزایده پرونده بشــماره بایگانــى: 9202148- تمامت 
ششدانگ پالك ثبتى 367 فرعى از 5000 اصلى مجزى شده از شماره 229 فرعى که آنهم 
از 5000/78 جدا گردیده است به مساحت 147/90 مترمربع واقع در اراضى مصلى بخش 
5 ثبت اصفهان، که قسمتى از آن در مسیر خیابان جدیداالحداث زرتشت قرار گرفته است 
با قید به اینک حق و حقوق سرقفلى ششدانگ مورد رهن براى مستاجرین محفوظ است 
و مورد رهن باستثناء سرقفلى مى باشــد با جمیع توابع و لواحق شرعیه و عرفیه به آدرس: 
اصفهان خیابان سجاد، چهارراه آپادانا، گوشه جنوب غربى، جنب بانک صادرات، ساختمان 
قدس که اسناد مالکیت آن در دو جلد در صفحات 56 و 328 دفاتر 1189 و 362 امالك ذیل 
ثبت شماره هاى 220171 و 48803 و شماره ه هاى چاپى 295663 الف/83 و 0565490 
ب/85 بنام آقاى مرتضى یوسفى فرزند عباس نسبت به 42 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ 
و آقاى سلمان کوهى اصفهانى فرزند اکبر نســبت به 30 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ 
پالك مذکور ثبت و صادر شده است و طبق نامه شماره 103/93/996/35- 93/2/11 اداره 
ثبت اسناد منطقه جنوب اصفهان حدود اربعه بدین شرح مى باشد: شماال: پى دیواریست به 
پیاده رو خیابان آپادانا بطول 3/50 متر شرقا: پى دیواریست به پیاده رو خیابان زرتشت بطول 
25/10 متر جنوبا: مرز بلند زمین پالك 5000/84 بطول 8/85 متر غربا: پى دیواریست به 
زمین پالك 5000/368 بطول 27/70 متر که طبق نظر کارشناس رسمى مساحت عرصه 
147/9 متر بوده و محدود است به حدود فوق و بر روى عرصه عیانى در چهار طبقه شامل 
زیرزمین با وضع موجود آرایشگاه زنانه و به مساحت تقریبى 90 متر مربع همکف مشتمل بر 
دو واحد تجارى با شغل فعلى اغذیه و کبابى و با مساحت کل تقریبى 130 مترمربع و طبقات 
اول و دوم شــامل هر طبقه دو واحد آپارتمانى که بصورت دفتر کار و هر طبقه به مساحت 
تقریبى 95 مترمربع مى باشد ودر حال حاضر یکى از دفاتر کار در طبقه اول بصورت دفتر 
بیمه مشغول بکار است و مشخصات کلى اعیانى ها عبارت است از: اسکلت بنا دیوار باربر با 
سقف تیراهن نماى ساختمان آجرنما پله دسترسى به طبقات: کف از سنگ مشکى و نرده 
هاى پروفیلى واحد تجارى شمالى با شغل کبابى: کف از سرامیک بدنه کاشى و دیوار پوش 
پى وى سى سقف گچ و رنگ شیشه سکوریت و کرکره برقى در این واحد با اسکلت فلزى 
یک نیم طبقه اضافه شده اســت. واحد تجارى جنوبى با شغل اغذیه: کف از سرامیک بدنه 
کاشى سقف گچ و رنگ شیشه ســکوریت و حفاظ فلزى و با اسکلت فلزى یک نیم طبقه 
اضافه شده است. زیرزمین با شغل آرایشگاه زنانه و دسترسى از خیابان سجاد با پله از سنگو 
کف و بدنه زیرزمین از ســرامیک با ارتفاع تقریبى 2/5 متر طبقه اول که یکى از واحدها با 
کاربرى فعلى دفتر بیمه البرز با کف سنگ و بدنه کاشى و کاغذ دیوارى دربها چوبى داراى 
ســالن و آبدارخانه و سرویس ف ســرمایش کولر آبى و گرمایش بخارى گازى واحدهاى 
طبقه دوم در زمان کارشناســى بصورت مخروبه و بدون اســتفاده است ساختمان داراى 
اشتراکات آب و برق و گاز مشترك بوده و هر واحد داراى برق مستقل مى باشد. بر اساس 
شواهد ساختمان بالغ بر 30 سال قدمت داشته و بصورت 100 درصد ساخت و فاقد آسانسور 
و پارکینگ مى باشد و طبق اعالم بســتانکار مورد وثیقه فاقد بیمه مى باشد که طبق سند 

رهنى 28083- 89/9/8 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 106 اصفهان بابت بدهى 
شرکت فوالد ابزار آسیا در رهن بانک ملت اصفهان واقع مى باشد از ساعت 9 الى 12 روز 
شنبه مورخ 1398/07/06 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان طبقه سوم واقع در خیابان 
هشت بهشت شرقى- چهارراه اول (شــهید صداقتى) ابتداى الهور سمت چپ به مزایده 
گذارده مى شــود. مزایده از مبلغ پایه هجده میلیارد و چهارصد میلیون ریال توضیحا مبلغ 
مذکور باستثناى سرقفلى و حق کسب و پیشه (حقوق مالکانه) مى باشد. شروع و به هر کس 
خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى نقدا فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت 
بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى 
که مورد مزایده داراى آنها باشــد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا 
تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است 
ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجــوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از 
محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف 
جهان چاپ اصفهان مورخ 1398/06/12  درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز 
مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده 
طى چک تضمین شده بانک ملى ایران در وجه اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان، به همراه 
تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناســائى معتبر الزامیست ضمنا برنده مزایده باید مابقى مبلغ 
خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حســاب اداره ثبت اسناد و 

امالك سپرده نماید. م الف: 561610 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /5/351
مزایده 

شــماره آگهى: 139803902004000159 تاریخ آگهى: 1398/05/13 شماره پرونده: 
139504002004000837 آگهى مزایده پرونده اجرایى به شــماره بایگانى: 9601682، 
9502806- ششدانگ پالك 15190/17604مفروز و مجزى شده از اصلى 15190 مفروز 
و مجزى شده از فرعى 6689 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 206/28 مترمربع 
به آدرس: اصفهان خیابان دستستان کوچه مهدیه پالك 56 کدپستى 8199678851 که 
سند مالکیت آن در صفحه 445 دفتر امالك جلد 75 ذیل شماره 171199 و شماره چاپى 
130672 الف/91 به مالکیت خانم نفیسه ســرمدى نیا فرزند سید جالل ثبت و صادر شده 
است با حدود شماًال: به دیوار به طول 7/57 مترمربع به شماره 5796 فرعى شرقا به دیوار 
به طول 27/25 مترمربع به شــماره باقیمانده 6688 فرعى جنوبا پى است به طول 7/57 
مترمربع به خیابان به عرض هشت متر غربا پى اســت به طول 27/25 مترمربع به شماره 
باقیمانده 6689 فرعى. که طبق نظر کارشناس رسمى دادگسترى پالك فوق ششدانگ 
یک باب منزل مسکونى دوطبقه داراى 206/28 مترمربع عرصه طبق سند به زیربناى حدود 
270 مترمربع شامل یک واحد مســکونى در زیرزمین و یک واحد مسکونى در طبقه اول 
پارکینگ و انبارى در همکف با قدمت حدود 20 سال احداث گردیده است. اسکلت ساختمان 
بتنى با دیوارهاى آجرى ســقف تیرچه بلوك نماى خارجى آجر 4 سانتى نما با پنجره هاى 
آلومینیومى پوشش داخلى بدنه گچ و رنگ روغن پوشش کف سرامیک دربهاى داخلى چوبى 
سرویس بهداشتى و آشپزخانه با بدنه کاشى و سرامیک کف با کابینت سیستم گرمایش در 
زیرزمین پکیج و رادیاتور و در طبقه اول بخارى گازى سرمایش کولر آبى مى باشد و داراى 
یک کنتور گاز و آب و دو کنتور برق مى باشــد نماى دیوارهاى حیــاط و پارکینگ آجرنما 
4 سانتى و پوشش کف حیاط و پارکینگ ســنگ 40*40 تیشه اى میباشد. که طبق اسناد 
رهنى شــماره 60463- 93/7/2 و 55551- 93/7/2 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى 
شماره 113 اصفهان در قبال بدهى شرکت درمان صنعت سپاهان در رهن بانک  ملى شعبه 
نجف آباد واقع مى باشد و طبق اعالم بستانکار بیمه مى باشــد.  و از ساعت 9 الى 12 روز 
چهارشنبه مورخ 98/7/3 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت 
شرقى چهارراه اول شــهید صداقتى ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم به مزایده 
گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه 19/650/000/000 ریال شروع و به هر کس خریدار 
باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى 
مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد 
مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه 
پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به 
برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ 
اصفهان مورخ 98/6/12 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد 
موکول مى گردد. توضیحاً جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طى چک تضمین 
شده بانک ملى در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق به همراه تقاضاى 
کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا 
پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده 

نماید. م الف: 568050 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /6/133
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشخصات متقاضیان و امالك 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك 
محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139760302023000076 مورخ 97/01/30 آقاى على بنى 
هاشمیان اصفهانى به شماره شناسنامه 1172 کدملى 1286454042 صادره از اصفهان 
فرزند مصطفى بر ششدانگ یک  باب ساختمان به مســاحت 27/06 مترمربع مفروزى از 
پالك شماره 1 فرعى از 5463- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت 
مشاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/06/12 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/06/27 م الف: 585330 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالك مرکزى اصفهان /6/223
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- على مراد کوچکى دادخواستى به مبلغ 
173/000/000 ریال بطرفیت خانم کبرى صفاریان که اعالم شده مجهول المکان است 
تقدیم و به کالسه 787/98 در شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده 
و به علت مشــخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شــورا و بنا به تقاضاى 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه 
هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شــود در روز شنبه مورخ 7/13 /98 ساعت 
8/30 در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رســیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا 
رســیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 583676 شعبه چهارم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /6/228
مزایده (نوبت اول)

واحد اجراى احکام شــوراى حل اختالف در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایى کالسه 
980622 جلسه مزایده اى در روز شنبه مورخ 6/7/98 از ساعت 9 لغایت 10:30 به منظور 
وصول محکوم به در حق محکوم له و به جهت فروش یک دستگاه بویلر گرماساز که توسط 
کارشناس رسمى دادگسترى به قیمت 20/000/000 ریال ارزیابى گردیده است. در محل 
اجراى احکام شوراى حل اختالف لنجان برگزار مى نماید. طالبین خریدار مى توانند به مدت 
5 روز قبل از موعد مزایده از دستگاه مذکور واقع در کالنترى 15 چمگردان دیدن نموده و 
سپس در صورت تمایل در جلسه مزایده  شرکت نمایند. مزایده از قیمت کارشناس شروع 
و برنده مزایده فرد یا افرادى مى باشــند که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند کسانى مى 
توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که 10 درصد قیمت کارشناسى را نقدا پرداخت نمایند 
و در صورت برنده شدن الباقى را ظرف مدت 20 روز پرداخت نمایند. م الف: 583734 واحد 

اجراى احکام شوراى حل اختالف شهرستان لنجان /6/229
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استان اصفهان با مساحتى معادل 107045 کیلومترمربع 6/75 
درصد از مساحت کشور و با جمعیتى معادل 5120850 نفر 6/41 

درصد از جمعیت کشور را به خود اختصاص داده است.
عشایر استان اصفهان براساس سرشمارى سال 1387 (مرکز 
آمار ایران) متشکل از 3 ایل بزرگ بختیارى، قشقایى و عرب 
جرقویه مى باشد. عشایر ایل بختیارى (با تعداد 4090 خانوار و 
24005 نفر جمعیت، 45/3 درصد از جمعیت عشــایر استان) 
دوره ییالقى خود را در شهرستان هاى فریدونشهر، چادگان و 
فریدن مستقر مى شوند و عشایر ایل قشقایى (با 5301 خانوار 
و 27928 نفر جمعیت، 52/7 درصد از جمعیت عشایر استان) 
دوره ییالقى خود را در شهرستان هاى سمیرم، شهرضا و دهاقان 

سپرى مى نمایند.
همچنین عشایر ایل عرب جرقویه (با 214 خانوار و 1051 نفر 
جمعیت و 2 درصد جمعیت عشایر استان) فصل قشالقى خود 

را در شهرستان اصفهان (بخش جرقویه) سپرى مى نمایند.

استان خوزستان به عنوان استان قشالقى عشایر بختیارى و 
استان هاى فارس، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد استان هاى 
قشالقى عشایر ایل قشقایى محســوب مى گردند. همچنین 
اســتان چهارمحال و بختیارى و مناطق شمالى استان فارس 
نیز به عنوان اســتان هاى ییالقى عشــایر ایل عرب جرقویه 

محسوب مى گردند.
به دالیل متعدد (از جملــه تولید محصوالت متکى بر منابع در 
دسترس، تولید محصوالت سالم و قابل رقابت و متکى به دانش 
بومى و...) مى توان ادعا نمود که عشایر نماد و پیشتازان اقتصاد 
مقاومتى مى باشند. بر همین اساس به اختصار به توانمندى ها، 
قابلیت و تولیدات جامعه عشایر استان اشاره مى گردد: عشایر 
اســتان با داشــتن 1000/000 واحد دامى و بهره بردارى از 
1350/000 هکتار از مراتع استان سالیانه 10/000 تن گوشت 
قرمز (25 ٪ تولید استان) و 5858 تن لبنیات و حدود 300 تن 
عســل تولید و روانه بازار مصرف مى نمایند. همچنین عشایر 

استان با داشتن 23000 هکتار اراضى کشاورزى سالیانه 45000 
تن محصوالت زراعى و 120/000 تن محصوالت باغى تولید 
مى نمایند (یک سوم باغات ســیب شهرستان سمیرم متعلق 
به عشایر مى باشد). همچنین عشایر اســتان سالیانه 27441 
مترمربع انواع صنایع دســتى تولید مى نمایند که عمده مواد 
اولیه از دام موجود تأمین گردیده و مزیت آن ذهنى بافت بودن 

دستبافته ها مى باشد.
مسائل و مشــکالتى همچون قرار گرفتن عشایر در مناطق 
محروم و کمتر توسعه یافته اســتان، برخوردارى از کمترین 
شاخص هاى توســعه انســانى از قبیل بهداشــت و درمان، 
دامپزشکى، آب شرب سالم و بهداشتى، راه مناسب، سوخت و 
سوادآموزى، از بین رفتن ایل راه هاى عشایر و مشکالت عدیده 
کوچ، آسیب پذیرى زیاد در برابر خشکسالى ها و سیل و... زندگى 

عشایر را با نامالیماتى همراه نموده است.
اداره کل امور عشایر استان اصفهان به تبعیت از سیاست هاى 

کلى سازمان امور عشــایر ایران طرح ها و برنامه هاى اجرایى 
مناسبى را جهت ســاماندهى و حمایت و کمک به اشتغال و 
تولیدات عشایر در دست انجام دارد. این طرح ها شامل 4 عنوان 
کلى: مطالعات مناطق عشایرى، ارائه خدمات به کوچندگان، 
عملیات اجرایى اســکان و طرح جایگزینى ســوخت فسیلى 
مى باشد. فرصت هاى قانونى مناسبى نیز طى سالیان گذشته 
براى ارائه خدمات مناسب به عشایر ایجاد شده است که از آن 
جمله مى توان به آیین ساماندهى عشایر مصوبه هیئت محترم 
وزیران، تصویب نامه هیئت محتــرم وزیران در خصوص ارائه 
خدمات آموزشى و فرهنگى به جامعه عشایر، تصویب و وجود 
قانون برنامه ششم توســعه و تبصره هاى مختلف در رابطه با 
ساماندهى عشایر- تشکیل شــوراى عالى عشایر (به ریاست 
رئیس جمهور محترم) شــوراهاى عشایر استان و شهرستان، 
عقد تفاهمنامه با سایر دستگاه ها جهت ادامه خدمات به عشایر 
تشکیل شوراهاى اسالمى براى تیره هاى عشایر و... اشاره نمود. 

میزان اعتبار (میلیون واحدحجمنتایج اجراى پروژهمحل اجراءشهرستاننام پروژهردیف
میزان اشتغال زایى خانوار بهره مندمحل اعتبارریال)

(نفر)
70ارزش افزوده1200کیلومتر5افزایش رفاه و سهولت رفت و آمد عشایرگوکانفریدونشهرترمیم و اصالح جاده گوکان1
100ملى و ارزش افزوده2500دهنه پل لوله اى21افزایش ایمنى و صرفه جویى مخارج هرسالههیزم شاهانفریدونشهرابنیه فنى جاده هیزم و شاهان پشتکوه2
10ارزش افزوده400کیلومتر2ایجاد جاده دسترسىگله نرفریدونشهراحداث جاده گله نر کوالب3
600ارزش افزوده شهرستان325کیلومتر8دسترسى و سهولت عشایرهوك- هرندىدهاقان- شهرضازیرسازى جاده هوك- هرندى4
100استانى12000کیلومتر10دسترسى به برقجرکانشهرضااحداث شبکه برق5
7استانى350مترمکعب800افزایش سطح کشتهوك- هرندى- محمدآبادشهرضا- دهاقان- جرقویهاحداث استخر ذخیره آب6
10استانى200متر1100افزایش سطح زیر کشتمناطق عشایرىشهرضا- دهاقان- جرقویهخط انتقال آب کشاورزى با لوله7
107استانى1000نفر107بهره بردارى از استفاده سوخت پاك و عدم بوته کنىمناطق عشایرىشهرضا- دهاقان- جرقویهجایگزین سوخت فسیلى8
20استانى300مترمکعب20استفاده آب آشامیدنى سالممناطق عشایرىشهرضا- دهاقاناحداث منبع ذخیره آب9
-500ملى5000دهانه1بهره مندى 500 خانوار عشایر و سهولت در رفت و آمدبره روز دنا کوهسمیرماحداث پل10
53استانى2787کیلومتر2/5برق رسانى به چاه هاى کشاورزى و روستاییانسگ دوانسمیرمخط انتقال برق11
-60ارزش افزوده1000کیلومتر1/2بهره مندى از راه مناسبگردنه کاسگان وردشتسمیرمزیرسازى راه عشایرى12
-100ارزش افزوده1000کیلومتر5بهره مندى از راه مناسباسدآباد به صولک وردشتسمیرمزیرسازى راه عشایرى13
-100ارزش افزوده500کیلومتر1بهره مندى از راه مناسبصولک به کمپ گردشگرى وردشتسمیرمزیرسازى راه عشایرى14
-20ارزش افزوده120مورد10ذخیره آب شرب بهداشتىبخش مرکزى و پادنا و وردشتسمیرماحداث منبع ذخیره آب شرب15
88ارزش افزوده350متر40تأمین آب کشاورزىهرمانکچادگانمرمت و کول گذارى قنات16
2010ارزش افزوده600مترمکعب300افزایش سطح کشتدولت آباد کریمچادگاناحداث استخر ذخیره آب17
-10ارزش افزوده100متر700استفاده آب آشامیدنى سالمبرمهچادگانخط انتقال آب شرب با لوله18
-10ارزش افزوده60متر400استفاده آب آشامیدنى سالمدره گاوچادگانخط انتقال آب شرب با لوله19

حمایت از عشایر استان اصفهان
 در قالب 4 طرح اداره کل امور عشایر

پروژه هاى قابل افتتاح در هفته دولت اداره کل امور عشایر استان اصفهان سال 1398

 اداره کل امور عشایر استان اصفهان اداره کل امور عشایر استان اصفهان

شهردارى گز برخوار در نظر دارد بهره بردارى و نگهداشت از جایگاه عرضه گاز طبیعى CNG متعلق به خود واقع در شهر گز را 
از طریق مزایده عمومى و در قالب قرارداد اجاره بهاء ماهیانه به مدت یک سال واگذار نماید. متقاضیان مى توانند جهت دریافت 
اسناد و مدارك مزایده، تا پایان وقت ادارى روز پنجشنبه 1398/06/21 به دبیرخانه شهردارى گز برخوار مراجعه نمایند. ضمنًا 
اطالعات تکمیلى مزایده فوق از طریق وب سایت شهردارى به نشانى www.gazborkhar.ir در دسترس مى باشد. همچنین 
امور مالى شهردارى با شماره تلفن 45721961- 031 داخلى 120 در ساعات ادارى آماده پاسخ گویى به سؤاالت احتمالى مى باشد.

آگهى مزایده عمومى

روابط عمومى شهردارى گز برخوار

نوبت دوم

نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه معتبر یا فیش واریز وجه نقد به شماره  شبا IR 330100004101101430230298  نزد بانک 
مرکزى با مبلغ فوق الذکر در وجه شرکت برق منطقه اى اصفهان

نحوه دریافت و تحویل اسناد مناقصه: کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت و تحویل اسناد تا مبادله قرارداد، با مراجعه به "سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت (ســتاد)" به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود. (اطالعات تماس "سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت (ســتاد)" جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی(توکن): مرکز تماس:

 41934-021، دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768-021 – تماس با کارفرما، در صورت لزوم در ساعات اداري روزهاي کاري 
با شماره 031-36277687)

مهلت دریافت اسناد مناقصه: از ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1398/06/11 لغایت ساعت 16 روز پنج شنبه مورخ 1398/06/21
جلسه توجیهی و بازدید: حضور نمایندگان مجاز شرکت ها (همراه با معرفی نامه) در جلسه توجیهی و بازدید که در روز شنبه مورخ 
1398/06/23 ساعت 09:30 صبح در محل پروژه به آدرس: اتوبان اقارب پرست، پارك صفه، انتهاى بلوار تله کابین صفه، پست پاکدل؛ 
تشکیل می گردد، الزامی بوده و عدم حضور به منزله قبول کلیه شرایط حاکم بر مناقصه خواهد بود. (شماره همراه آقاى هیرمند جهت 

انجام هماهنگى براى شرکت در جلسه توجیهى: 09133141395)
مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه: نسخه الکترونیکی کلیه مدارك و مستندات اسناد مناقصه بایستی حداکثـر تا ساعت 14:00 روز 
دوشنبه مورخ 1398/07/01 در "سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) بارگذاري و نسخه فیزیکی آن در موعد مذکور به آدرس: 

اصفهان، خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه اي اصفهان تحویل گردد.
زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه: ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1398/07/02 -  سالن کمیسیون معامالت ساختمان معاونت 

مالی و پشتیبانی شرکت برق منطقه اي اصفهان
سایر شرایط مناقصه: 

 به پیشنهاداتى که فاقد سپرده با امضاء مشروط و مخدوش بوده و یا پس از انقضاء مدت مقرر در آگهى واصل شود ترتیب اثر داده 
نخواهد شد.

 سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
(ضمناً مى توانید این آگهى را در سایت هاى اینترنتى مشاهده کنید)

 www.setadiran.ir     http://iets.mporg.ir                    www.tavanir.org.ir                www.erec.co.ir

آگهی مناقصه  عمومی یک مرحله اي شماره  980/1007
(2098001188000028 در سامانه ستاد)

روابط عمومى شرکت برق منطقه اى اصفهان

نوبت اول

م الف: 584883

مبلغ تضمین شرکت در موضوع مناقصهشماره مناقصه
شرایط و  الزامات ورود به مناقصهمناقصه (ریال)

980/1007
تأمین مصالح مورد نیاز و تکمیل عملیات 

ساختمانى و تأسیساتى پست در حال بهره بردارى 
230/63/20 کیلوولت پاکدل

355,000,000 ریال
 دارا بودن گواهینامه صالحیت پیمانکارى حداقل
 رتبه 5 ابنیه با حداقل رتبه 5 تاسیسات یا نیرو
 صادره از سازمان برنامه و بودجه کل کشور

شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه اي اصفهان

م الف: 578130

1- شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى یک مرحله اى به شرح جدول زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار 
نماید.

2- کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى 
دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 

گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : تاریخ 98/06/11 مى باشد.

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاى الف:
3-1- آدرس: اصفهان، خیابان شیخ کلینى، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

تلفن:8-36680030-031، اتاق(292)
4-اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

4-1- مرکز تماس: 021-41934
4-2- دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه( www.setadiran.ir) بخش ثبت نام/پروفایل/تامین کننده/مناقصه گر موجود است

فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

شماره سامانه تدارکات الکترونیکى دولت شماره مرجع موضوع ردیف
2098001434000058 98-2-55/6 اجراى عملیات کارهاى سازه اى ایستگاه پمپاژ فاضالب على آباد منطقه برخوار 1
2098001434000059 98-2-102/4 اجراى عملیات لوله گذارى فاضالب بلوار جانبازان و بلوار قانع واقع در شهرضا 2
2098001434000060 98-2-139/2 عملیات اجرایى تکمیل سوله، محوطه سازى، آسفالت و ساختمان ایستگاه پمپاژ شماره 2 دهاقان 3

تاریخ روز ساعت عنوان
98/06/13 چهارشنبه 16:00 مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه
98/06/23 شنبه 16:00 مهلت زمانى ارسال پیشنهاد
98/06/24 یک شنبه 08:00 زمان بازگشایى پاکت ها

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار:1398/06/12


