
www.nesfejahan.net  روزنامه مستقل استان اصفهان

چهارشنبه  27  شهریور  ماه 1398 / 18  سپتامبر   2019 / 18  محرم 1441
سال شانزدهم /شماره 3583 /  8 صفحه / 2000 تومان

     

باشگاه هاى ایرانى  بد حسابند و او هم نیامدتأمین دفتر دانش آموزان کشور از اصفهانانتقاد تند پگاه آهنگرانى از بازیگرانى که درباره همه چیز نظر مى دهند25 هزار مدرسه با بخارى نفتى اداره خواهند شد ورزشاستانفرهنگ جهان نما

بازار کیف و کفش 
اصفهان، پررونـق

 امـا گـران

اسناد طرح هاى آبى را  از اصفهان خارج نکنید 
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کیفرخواست راننده  
پورشه جنجالى صادر شد

واقعیات دردناك
 زعفـرانى

اموالى که
 از مجرمان اقتصادى 

بازگردانده شد

5

بازگشت تزیینات 
اصلى عالى قاپو 
به جاى خودش

به گزارش «ایسنا»، با نزدیک شدن به ماه مهر 
و بازگشایى مدارس، رفت وآمد در بازار کیف 
و کفش اصفهان جان تازه اى گرفته است و 
مشتریانى که در فصل هاى گذشته به دلیل 

گرانى قیمت ها از خرید...

مدیر پایگاه جهانى میدان امــام (ره) اصفهان گفت: 
تزیینات نقاشى پرده سازى اســتراپو شده (جداسازى 
الیه رنگ) در اتاق انتظار مســیر راه پله هاى شــاهى 
عمارت عالى قاپو، پس از 40 ســال، مرمت و در محل 

اصلى نصب شد.
فریبا خطابخــش در این زمینه افــزود: این تزیینات 
پرده سازى در عمارت عالى قاپو پیش از انقالب، در دهه 
50 از سوى یک گروه از کارشناسان مرمت ایتالیا براى 
انجام عملیات استحکام بخشى به بنا از روى دیوارها 
به روش جداســازى الیه رنگ (استراپو) برداشته و در 

اتاقى ...
4

مذاکره با آمریکا مذاکره با آمریکا 
در هیچ سطحىدر هیچ سطحى
 انجام نخواهد شد انجام نخواهد شد

رهبر معظم انقالب:رهبر معظم انقالب:

2

هشدار نماینده شاهین شهر خطاب به مسئوالن استانى: 

زیبا بروفه: به هر قیمتى
 بازى نمى کنم اما...

زودتر تیم بگیر 
تا کابوس مربیان نباشى

پس از باخت به الوحده در هفته ســوم رقابت هــاى لیگ حرفه اى 
عربستان، برکنارى برانکو ایوانکوویچ از هدایت تیم االهلى عربستان 
قطعى شــده اما این اتفاق به صورت رســمى رخ نداده بود. سرانجام 
باشگاه االهلى عربستان رسمًا اعالم کرد که برانکو ایوانکوویچ را کنار 

گذاشته است. این اتفاق در شرایطى رخ داد که...
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در صفحه 3 بخوانید

کار ناتمام  ایتالیایى ها بعد از 40 سال 
توسط اصفهانى ها به سرانجام رسید

الیحه 
آزادسازى سهام عدالت 

در مجلس 
بررسى مى شود

نماینده اصفهان در مجلس خبر داد

معرفى 5 طرح فناورانه به سرمایه گذاران اصفهانى
در نشستى با مسئوالن شرکت شهرك هاي صنعتی اصفهان انجام شد
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ارسالن مطهرى: ارسالن مطهرى: 
واقعاً ترسـیده بودمواقعاً ترسـیده بودم

الف: بخش عمران:
یکى از کارهاى اساسى در طول چند سال فعالیت شرکت، ساخت 

و ساز پروژه هاى مسکونى و ادارى بوده است.
خالصه اى از پروژه هاى اجرا شده توسط شرکت تعاونى به شرح 

ذیل مى باشد:
  فرهنگ 1 و 2:

مجتمع مســکونى با 42 واحد واقع در خیابان جى- شــهرك 
اریسون- زیربناى 3635 مترمربع

شروع عملیات ساختمانى 1379- تحویل 1381
  فرهنگ 3:

مجتمع مسکونى با 20 واحد واقع در ســپاهان شهر با زیربناى 
2669 مترمربع

شروع عملیات ساختمانى 1380- تحویل 1382
  فرهنگ 4: 

مجتمع مسکونى در سپاهان شهر- به تعداد 18 واحد- با زیربنا 
1567 مترمربع

شروع عملیات ساختمانى 1382- تحویل 1384
  فرهنگ 5:

واقع در خیابان هشت بهشت غربى 25 واحد ادارى تجارى با 8 
سقف و 1650 مترمربع زیربنا

شروع عملیات ساختمانى 1382- پایان آن سال 1385
  فرهنگ 6:

مجتمع مسکونى واقع در خیابان عالمه امینى- ضلع شرقى باغ 
غدیر- با 13 سقف و تعداد 80 واحد با امکانات روز- زیربنا حدود 

16000 مترمربع
شروع عملیات 1383- تحویل 1386

  فرهنگ 7:
مجتمع مســکونى واقــع در بلوار 

شهید کاظمى- خیابان باغ 
فردوس- تعداد 37 واحد 
در دو بلــوك- زیربنا 
حدود 5100 مترمربع- 
واحدهــاى  کلیــه 
فرهنگ (7) به مالکین 

تحویل داده شد.

  فرهنگ 8: (مجموعه برجهاى مسکونى شفق):
واقع در ابتداى اتوبان ذوب آهن- بلوار شفق- شامل 7 بلوك با 
حدود 90/000 مترمربع زیربنا و 540 واحد مسکونى و تجارى و 
ادارى و در 18 سقف که به یارى خداوند متعال کلیه واحدها تکمیل 
و تحویل مالکان آن شد و در حال حاضر در حال بهره بردارى از 

آن مى باشند.

هزینه این پروژه بالغ بر 85 میلیارد تومان است که در این راستا 
حدوداً از 9 میلیارد و هفتصد میلیون تومان تسهیالت وام مسکن 

استفاده شده است.
  فرهنگ 9: (مجموعه مسکونى- تجارى میرزاطاهر)

واقع در خیابان میرزاطاهر غربى، شــامل 2 بلوك- مجموعاً 26 
واحد مسکونى و تجارى که در حال حاضر در مرحله اجراى سقف 

سوم مى باشد. شروع عملیات ساختمانى از اسفند 97 بوده است.
  فرهنگ 10 (مجموعه خدمات بهداشتى- پزشکى)
واقع در بلوار شفق. این مجموعه در مرحله صدور پروانه مى باشد.

  فرهنگ 11 (مجموعه مسکونى)
واقع در خیابان مشتاق دوم، ابتداى خیابان جى شیر، مجموعاً 120 

واحد مسکونى در چهار بلوك مجزا.
شروع عملیات اجرایى از شهریور سال 1398.

  فرهنگ 12 (مجموعه مسکونى)
واقع در بلوار ارغوانیه. شامل 18 واحد مسکونى در پنج طبقه. این 
مجموعه در مرداد ماه سال 1398 در مرحله نازك کارى خریدارى 

شده و در مرحله نهایى عملیات ساختمانى مى باشد.
ب: بخش کارخانه تولیدى مهردانه سپاهان

1- توسعه تولید و بسته بندى و خرید و فروش حبوبات 
و غالت با 45٪ افزایش

2- اخذ تمدید مجوزهاى تولید و بسته بندى کارخانه 

مهردانه، خشکبار و غالت تحت نام هشت بهشت
3- برنامه ریزى توسعه کارخانه مهردانه براى تولید و بسته بندى 

ادویه جات، چاى، قند و...
4- اصالح ساختار فیزیکى فضاى سالن هاى تولید

5- انجام قــرارداد با تعــدادى از شــرکت هاى عامل فروش 
محصوالت

6- اخذ مجوزهاى iso 2200 و iso 9001 و مارك جهانى حالل 
جهت محصوالت کارخانه

ج: بخش سرویس مدارس
1- برنامه ریزى و همراهى و هماهنگى بــا واحد اولیاء و مربیان 
آموزش و پرورش ناحیه دو اصفهان و شرکت تاکسیرانى اصفهان 

و سایر مراجع و اخذ مجوزهاى الزم
2- سرویس دهى به بیش از 2000 نفر دانش آموز در سطح چند 

منطقه شهر اصفهان
3- گزینش و بکارگیرى رانندگان باصالحیت و متعهد

د: بخش امور رفاهى و زیارتى
1- خریــد زائرســرا در 
مشهد مقدس (زائرسراى 
هشت بهشت اصفهان) 
واقــع در خیابــان امام 
رضا(ع) با 17 ســوئیت 
و 62  تخــت جهــت 
اســتفاده با تســهیالت 
ویژه مخصــوص اعضاء 
همچنیــن راه انــدازى 
ســایت زائرســرا جهت 

رزرو اتاق

2- برنامه ریزى استفاده ســهامداران از زائرسراى هشت بهشت 
مشهد مقدس

3- قیمت گذارى حداقل براى استفاده از زائرسرا در زمان پیک و 
غیرپیک شامل استفاده از امکانات خوب و مناسب و استراحت و 

سرویس اپن غذا شامل صبحانه و ناهار و شام
4- برنامه ریزى قسطى کردن استفاده از زائرسرا براى سهامداران 

شرکت تعاونى
5- پیگیرى اخذ مجوز اقامتى زائرسرا به نام شرکت تعاونى

6- برنامه ریزى و پیگیرى برنامه هاى گردشگرى و تفرجگاهى 
سفرهاى زیارتى، تفریحى و علمى و گردشگرى

هـ : امور متفرقه
  دفتر کار:

خرید سه واحد دفتر کار جدید با متراژ حدود 190 مترمربع در خیابان 
هشت بهشت غربى و بهره بردارى از آن از آبان ماه سال 1397

  تغذیه مدارس:
با توجه به همکارى اداره آموزش و پرورش، تغذیه مدارس در سال 
1390 استارت خورد ولى متأسفانه به دلیل بروز مشکالت و عدم 

همکارى دستگاه هاى استان امکان ادامه میسر نگردید.
  سهام: 

واحد نقل و انتقال سهام در دفتر شرکت آماده نقل و انتقال سهام بر 
اساس ارزش سهام مى باشد.

اشخاصى که مایل هستند مى توانند نســبت به خرید و فروش 
سهام اقدام نمایند.

  اطالع رسانى:
اطالعات مهم شرکت عالوه بر درج در سایت اختصاصى شرکت 
(WWW.TCFAR.COM)، به وسیله پیامک (SMS) نیز 
به اطالع کلیه اعضاء و سهامداران مى رسد همچنین کلیه اطالعیه ها 
و تصمیمات مهم شرکت در کانال تلگرام شرکت درج و نیز به اطالع 

کلیه سهامدارانى که عضو کانال شرکت مى باشند رسانده مى شود.
  برگزارى مجامع:

ســاالنه مجامع عمومى و فوق العاده، طبق برنامه در نواحى و مناطق و 
شهرستان ها در نوبت اول و نوبت دوم با نمایندگان سهامداران تشکیل و 

گزارش عملکرد ساالنه به جلسه ارائه و تصمیمات الزم اتخاذ شده است.
اسامى هیئت مدیره:

1- سیدجالل نوریه
2-سیدمرتضى امین جواهرى

3- مجید مظفرى
4- مرتضى محمدى
5- على محمدقربانى

6- منصور یزدانى
7- سعید حیدرى

خالصه اى از فعالیت هاى شرکت تعاونى تولیدى توزیعى فرهنگیان استان اصفهان در چند سال اخیر
(تا شهریور 1398)

مهندس مجید مظفرى
                مدیرعامل شرکت

سیدجالل نوریه
        رئیس   هیئت مدیره

اسامى بازرسین:
1- شعبان شفیع زاده

2- محمدعلى خادم القرآنى
3- بهنام مهدى خوشویى

تعاونى برتر استانى طى سال هاى متعدد از جمله سه سال گذشته به طور متوالى

ماه مهر 
کیف 
ت و 
للیل
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ىزیبا بروفه: به هر قیمتى ی ر ب برو قیمتىیب هر به بروفه: زیبا
اما بازى نمى کنم اما... کنم مبازىنم ى زى اب ا کن ازىن

در صفحه 5 بخوانید
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رئیس سازمان نوسازى، توسعه و تجهیز مدارس کشور 
درباره آخرین وضعیت برچیده شــدن مدارس خشت و 
گلى در کشور اظهار کرد: طبق آنچه اعالم کردیم به تعهد 
خودمان پایبند هستیم و مهر ماه تمام این مدارس خشت 
و گلى را جمع آورى مى کنیم و اول مهر میزان مدارس 

خشت و گلى به صفر خواهد رسید.
مهر ا... رخشــانى مهر، در ادامه در پاسخ به اینکه جمع 
آورى بخارى هــاى نفتى در چه وضعیتى اســت؟ بیان 
کرد: 24 هزار مدرسه در کشــور داریم که علمک گاز به 
مدارس رســیده  ولى همچنان از بخارى نفتى استفاده 
مى کنند که مشــکل این 24 هزار مدرسه نیز در ابتداى 

مهر حل خواهد شــد و همگى مجهز به بخارى گازى 
مى شوند.

رئیس سازمان نوســازى مدارس در ادامه درباره میزان 
مدارس که با بخارى نفتى اداره مى شوند و هنوز امکان 
برخوردارى از بخارى گازى و سیستم گرمایشى مناسب 
را ندارند نیز گفت: در کشور 25 هزار مدرسه وجود دارد که 
با بخارى نفتى اداره مى شوند و هنوز علمک گاز به این 
مدارس نرسیده است. وى ادامه داد: غیراز استان سیستان 
و بلوچستان تا پایان آبان ماه هیچ کالس خشت و گلى در 
کشور نخواهیم داشت و باید مدارس مذکور حتماً تخریب 

و بازسازى شود.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملى و اصل 44 در 
مورد الیحه آزادسازى سهام عدالت در مجلس، گفت: این 
الیحه را پس از تصویب در کمیسیون اصلى بررسى کننده 
یعنى کمیســیون اصل 44 براى ادامه بررســى در جلسه 
علنى صحن مجلس به هیئت رئیســه مجلس فرستادیم 
که تشریفات ادارى آن و کار ویرایش الیحه انجام مى شود 
و براى بررسى در جلسه علنى صحن اصلى مجلس آماده 
مى شود. حمیدرضا فوالدگر گفت: دو هفته پیش گزارش 
نهایى کمیسیون اصل 44 در مورد الیحه آزادسازى سهام 
عدالت را براى هیئت رئیسه فرستادیم، اما در نوبت بررسى، 
لوایح و طرح هاى زیادى در نوبت هستند اما چون الیحه از 

سوى دولت  ارسال شده، مجلس مى خواهد سرنوشت این 
الیحه امسال تعیین تکلیف شود. 

فوالدگر با بیان اینکه 49 میلیون نفر در کشــور سهامدار 
عدالت هستند، گفت: براى آنهایى که این سهام را دراختیار 
دارند، چندین بار مهلت براى ثبت نام در سامانه سهام عدالت 
گذاشته ایم، اما براى ثبت نام افراد جدید که بخواهند سهام 
عدالت دریافت کنند، باید شوراى عالى اصل 44 تصمیم 
بگیرد که آیا ثبت نام جدید وجود داشته باشد یا نه،  در این 
زمینه باید وزارت اقتصاد پیشنهاد بدهد و در مورد اینکه آیا 
سهامدار جدید وارد ســهام عدالت شود و یا در مورد سهام 

افراد متوفى تعیین تکلیف شود.

25 هزار مدرسه با 
بخارى نفتى اداره خواهند شد

الیحه آزادسازى سهام عدالت 
در مجلس بررسى مى شود

شاهزیدى
 آلبوم منتشر مى کند

  مهر | پیروز ارجمند، آهنگساز، مدرس و 
پژوهشگر موسیقى که خرداد ماه سال 98 با حکم 
شــهردار اصفهان به عنوان دبیر اجرایى رویداد 
جهانى «اصفهان 2020، سال گردشگرى، هنر 
و میراث فرهنگى» انتخاب شــد، مى گوید: من 
سال ها پیش با صداى استاد على اصغر شاهزیدى 
براى مجموعه تلویزیونى «ثقه االسالم تبریزى» 
قطعه اى را آماده کرده بودیم کــه ملودى آن بر 
اســاس تمى از عارف قزوینى بود. با تکیه بر این 
موضوع و همــکارى مؤثرى کــه در این زمینه 
داشتم، تصمیم گرفتم آلبومى را با خوانندگى این 
استاد موسیقى اهل اصفهان تولید کنم که تا چندى 

دیگر در دسترس مخاطبان قرار مى گیرد.

استان هایى با 
بیشترین سقط

در چهار ماهه نخست سال جارى    بهار |
از کل مراجعان ســقط جنین درمانى، 2978 نفر 
مجوز دریافت کردند اما 802 نفر فاقد شــرایط 
الزم براى دریافت این مجــوز بودند. بنابر اعالم 
سازمان پزشکى قانونى کشور، تعداد مجوزهاى 
صادر شــده در چهار ماهه امسال نسبت به مدت 
مشابه سال قبل رشد 1/4 درصدى داشته است. 
در این مدت استان هاى تهران، خراسان رضوى 
و خوزستان بیشــترین آمار مراجعان سقط جنین 

درمانى را داشتند.

ُبعد امنیتى دستفروشى!
  تسنیم| معاون حمل و نقل و ترافیک 
شهردار تهران گفته: دستفروشــى داراى دو بُعد 
اجتماعى و امنیتى است؛ اصوًال  بُعد امنیتى آن در 
مترو برعهده ما نیست اما ما هم معترضیم که وقتى 
یک دستفروش بار خود را به مترو مى آورد ممکن 
است هر چیز دیگرى نیز با خود همراه داشته باشد 

و این امر یک خطر بالقوه براى شهر است.

سفر با ویزاى رایگان 
  چمدان | دولت روســیه در بخشنامه اى 
اعالم کرد اتباع ایرانى و 52 کشور دیگر اجازه سفر 
با ویزاى الکترونیکى رایگان به سن پترزبورگ و 
استان لنینگراد را پیدا کرده اند. دولت روسیه تأکید 
کرده است که فهرست 53 کشورى که اتباع آنها 
مى توانند با ویزاى الکترونیکى به سن پترزبورگ و 
استان لنینگراد سفر کنند مشابه فهرستى است که 
براى سفر به استان کالینینگراد (منطقه اى متعلق 
به روسیه در ساحل دریاى بالتیک) تنظیم شده و از 
اول ماه جوالى سال میالدى جارى(10 تیر ماه) 

به اجرا در آمده است.

فقط پدر پولدار!
یــک عضــو    خبرگزارى دانشجو |
شوراى تبیین مواضع بسیج دانشجویى دانشگاه 
فرهنگیان وجود امکانات براى موفقیت در کنکور 
را داراى اهمیت دانست و افزود: براى موفقیت در 
کنکور وجود پدر پولدار گزینه اول است و پس از 
آن اگر ذره اى هوش و اســتعداد هم وجود داشته 

باشد خوب است!

کروکى تصادفات 
الکترونیکى مى شود

  ایلنا| رئیــس پلیــس راهــور ناجــا از 
الکترونیکى شدن کروکى محل تصادفات در آینده  
نزدیک خبر داد. سردار کمال هادیان فر خاطرنشان 
کرد: وقتى کروکى به صورت الکترونیک ترسیم 
شــود، هیچ ســندى به مقصر و غیرمقصر داده 
نمى شود و بالفاصله یک پیامک براى فرد مقصر 
و یک پیامک براى فرد غیرمقصر و همچنین یک 
پیامک براى بیمه شخص مقصر ارسال مى شود و 
دیگر سندى تبادل نمى شود که با موضوعاتى مانند 

سند ساختگى و جعلى مواجه باشیم. 

اشاره «پوتین» به آیات قرآن 
«والدیمیــر پوتیــن»، رئیس جمهور    ایکنا |
روسیه در نشست خبرى مشترك با رؤساى جمهورى 
اســالمى ایران و ترکیه در آنکارا، با اشــاره به فاجعه 
انسانى در یمن، آیه 103 ســوره مبارکه آل عمران را 
به زبان روسى خواند و گفت: نمى توانم فراموش کنم 
آیه قرآن را که در آن گفته مى شــود: «لطف خدا را به 
یاد بیاورید؛ زمانى شما دشمنان هم بودید اما خداوند 
بین شما مصالحه ایجاد کرد و شما را برادران یکدیگر 
قرار داد.» در قرآن گفته شــده که شــما به لطف ا... 
برادر یکدیگر شــده اید. وى در ادامه نیز تصریح کرد: 
همچنین در قرآن گفته شــده که هرگونه خشــونتى 
ممنوع است، به غیر از اینکه هرکســى اجازه دارد از 

خودش دفاع بکند.

سفر هیئت سیاسى طالبان 
به تهران 

اعضاى دفتر سیاســى طالبان در    تسنیم|
تهران با برخى مقامات وزارت امور خارجه و همچنین 
مقامات سیاســى جمهورى اســالمى ایران دیدار و 
گفتگو کرده اند. روند صلــح، مذاکرات بین االفغانى و 
توقف مذاکرات صلح میان طالبــان و آمریکا از جمله 
موضوعات مــورد بحث میان اعضاى دفتر سیاســى 

طالبان و مقامات جمهورى اسالمى ایران بوده است.

او نوه ما نیست!
در پى رواج شــایعاتى در فضاى مجازى و    پانا |
شــبکه هاى اجتماعى درباره نوع زندگى نوه مرحوم 
اسدا... عســگراوالدى در خارج از کشــور، دختر این 
بازرگان تازه درگذشته تصریح کرد: «اساسًا هیچیک 
از نوه هاى پدرم در خارج از ایران زندگى نمى کنند که 
در حال گذران زندگى به آن شــکل یا شکل دیگرى 
باشند و این داستان از پایه دروغ است». در شبکه هاى 
اجتماعى تصاویرى از یک پســر جوان منتشــر شد 
که منتشــرکنندگان مدعى بودند این فرد نوه مرحوم 
عسگراوالدى اســت که در خارج از کشور با زندگى 

الکچرى در حال خوشگذرانى است.

شعب بى فایده
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران    فارس|
گفت: هم اکنون نیاز چندانى به تعداد زیاد شعب وجود 
ندارد، به طورى که حداقل نصف شــعب بانک هاى 

کشور باید جمع آورى شوند.

نفوذى ها در حوزه
  تابناك | مسیح مهاجرى در سرمقاله خود در 
روزنامه «جمهورى اسالمى» نوشت: بدون تعارف باید 
اقرار کنیم که امروز جریان هایى در حوزه هاى علمیه و 
کلیت روحانیت نفوذ کرده اند که براى آنها خط مشى 
تعیین مى کننــد و آنها را به امورى ســرگرم مى کنند 
که در تضــاد با جایــگاه معنوى و هدایتگرانه شــان 
است... بعضى حضرات روحانى با مشاهده تعارفات و 
ظاهرسازى ها و ارائه بعضى امتیازات بى ارزش، تصور 
مى کنند این ظاهرسازان واقعاً خیرخواه آنها و روحانیت 
هستند و بدون آنکه از برنامه هاى پشت پرده آنها خبر 
داشته باشند،  تسلیم نقشه هایشان مى شوند و در زمین 

تعیین شده توسط آنها نقش بازى مى کنند...

تشکر «ترامپ» از خودش!
  فارس| رئیس جمهور آمریکا پس از کاهش 
شدید تولید نفت عربســتان از خودش بخاطر تبدیل 
آمریکا به یــک صادرکننده بزرگ نفت تشــکر کرد. 
با توجه به آنکــه تولید و صادرات نفت عربســتان به 
دلیل حمله پهپادى ارتش یمن به تأسیســات البقیق 
تقریبًا نصف شده است، آمریکا هم اکنون بزرگ ترین 
تولیدکننده نفــت در جهان اســت. «دونالد ترامپ» 
در توییت خود نوشــته اســت: « به این دلیل که طى 
سال هاى گذشــته ما عملکرد خوبى در حوزه انرژى 
داشته ایم (از شــما ممنونم آقاى رئیس جمهور) ما به 
یک صادر کننده کامل انرژى تبدیل شــده ایم و حاال 

بزرگ ترین تولید کننده انرژى در جهان هستیم.»

خبرخوان

حضرت آیت  ا... خامنه اى صبح دیروز (سه شنبه) در ابتداى 
جلسه درس خارج فقه در آغاز ســال تحصیلى حوزه هاى 
علمیه، مجالس عزادارى حضرت اباعبدا... علیه السالم در 
محرم امسال را پر رونق تر از هر سال دانستند و خاطرنشان 
کردند: این حقیقت پر معنا نشــان مى دهد که پیوند مردم 
با اهل بیت علیهم الســالم یک پیوند مســتحکم است و 
برغم انبوه تبلیغات دشمنان علیه مقدسات و با وجود انواع 
ســرگرمى ها و جاذبه هاى گوناگون بــراى جوانان، با فرا 
رســیدن محرم، امواج عظیم مردمى که اغلب نیز جوانان 
هستند به سمت خیمه حسین بن على علیه السالم حرکت 
مى کند و ملت ما در زیر خیمه حضــرت اباعبدا...(ع) به راه 

خود ادامه مى دهد.
حضرت آیت  ا... خامنه اى در ادامه با اشاره به برخى مسائل 
مهم روز، گفتند: ملت ایران در مواجهــه با موج تبلیغاتى 
گسترده، عظیم و عمیق دشمن علیه کشور و مقدسات در 
حال تصمیم گیرى اســت، البته در مقابل این امواج غالبًا 
پنهان و زیرزمینى که گاهى در گوشه اى از کشور نیز خود 
را نشان مى دهد، دستگاه هاى مختلف هوشیار هستند اما 

مهم، نقش مردم است.
ایشان با تأکید بر اینکه زمام بهبود امور کشور به دست مردم 
و به ویژه جوانان اســت، افزودند: عزم، تصمیم، بصیرت و 
ایمان مردم مى تواند کشور را به نقطه مطلوب برساند و بر 
همین اساس است که مکرراً بر جدى گرفتن ظرفیت هاى 
داخلى در همه بخش هاى فرهنگى، اقتصادى، اجتماعى و 

امنیتى تأکید و تکیه مى کنیم.
رهبر انقالب اسالمى با اشاره به پیشرفت هاى کشور در علم 
و فناورى و همچنین خبرهاى خوب از بخش تولید، گفتند: 
در بخش تولید، غفلت ها و کوتاهى هایى وجود داشته است 
اما حرکت هاى خوبى به سمت اهداف مطلوب در جریان 
است که ان شــاءا... مردم آثار آن را خواهند دید. ایشان با 
تأکید بر اینکه عالج مشــکالت گوناگون در دست مردم 
اســت، افزودند: به بیگانه نباید نگاه کرد، به فالن دولت و 
فالن دولت نباید امید بست، به نشست و برخاست با دیگران 

نباید اتکال کرد.
رهبر انقالب اسالمى افزودند: البته این حرف به معناى بستن 
باب مراوده با دولت هاى عالم نیست، ما اهل مراوده و گفتگو 
و نشست و برخاست هســتیم اما نباید کارهاى کشور را به 
نشست و برخاست با دیگران موکول کرد. هر چه مى توانید 
از امکانات دنیا استفاده کنید اما عالج در داخل کشور و حل 

مشکالت به دست مردم است.
ایشان با اشاره به حرف نو و راه جدیدى که جمهورى اسالمى 
ایران در دنیا پیش گرفته است، استقبال بیگانگان و عوامل 
نظام پوســیده ســرمایه دارى غربى از این راه پر افتخار را 
ناممکن دانستند و افزودند: آنها هر چه بتوانند دشمنى کرده 
و مى کنند اما به حول و قوه الهى این کارها به جایى نرسیده 
و نخواهد رسید و ملت بر دشمنان خود به ویژه آمریکا پیروز 

خواهد شد.
حضرت آیت  ا... خامنه اى در خصوص هدف آمریکایى ها از 
مطرح کردن مجدد موضوع مذاکره با ایران گفتند: همه باید 
بدانند و توجه کنند که این یک ترفند اســت. رهبر انقالب 
اسالمى با اشــاره به مواضع متفاوت مقام هاى آمریکایى 

در خصوص مذاکره افزودند: گاهى مى گویند مذاکره بدون 
پیش شرط، گاهى نیز مى گویند مذاکره با 12 شرط. اینگونه 
سخنان یا ناشى از سیاست آشــفته آنهاست و یا ترفندى 
براى سردرگم کردن طرف مقابل. البته جمهورى اسالمى 
سردرگم نمى شــود، چرا که راه ما روشن است و مى دانیم 

چه مى کنیم.
ایشــان هدف آمریکایى ها از مذاکره را نــه یافتن راه حل 
عادالنه، بلکه تحمیل خواســته هاى گستاخانه دانستند و 
گفتند: این حرف را که هدف آمریکا از مذاکره، تحمیل است 
قبًال بنده مى گفتم اما آنها اینقدر گستاخ شده اند که امروز این 

واقعیت را خودشان هم به زبان مى آورند.
رهبر انقالب اسالمى با اشاره به ســخنان اخیر یک مقام 
آمریکایى که گفته بود باید با ایران سر میز مذاکره بنشینیم 
و ما فالن چیزها را بگوییم و ایران قبول کند، خاطرنشان 
کردند: براى این نوع مذاکره باید به ســراغ همان کسانى 
بروند که به عنوان گاو شیرده آنها عمل مى کنند. جمهورى 
اســالمى، جمهورِى مؤمنین، جمهورى مســلمین هللا و 

جمهورى عزت است.
حضرت آیت  ا... خامنه اى در ادامه به تبیین اهداف آمریکا 
از سیاســت فشــار حداکثرى و در عین حال، تالش براى 
کشاندن ایران پاى میز مذاکره پرداختند و گفتند: سیاست 
دولت آمریکا، فشار حداکثرى به ایران در قالب تحریم هاى 
گوناگون، تهدید و یاوه گویى هاى مختلف اســت، چرا که 
دولت کنونى آمریکا معتقد اســت با رودربایستى و تعارف 
نمى توان جمهورى اســالمى را به زانــو درآورد و وادار به 

تواضع و قبول کرد.

رهبر انقالب اسالمى افزودند: رژیم ایاالت متحده به دنبال 
آن است که هم براى رقباى داخلى خود و هم براى اروپایى ها 
این را به عنوان یک سیاست قطعى جا بیاندازد که تنها راه 

مواجهه با ایران، فشار حداکثرى است.
ایشان با اشاره به اذعان آمریکایى ها و متحدان آنها به ناکام 
ماندن سیاست فشــار حداکثرى در به زانو درآوردن ایران، 
گفتند: هدف آنها از مذاکره این است که به همه ثابت کنند 
فشار حداکثرى جواب داد و مسئوالن جمهورى اسالمى بر 
خالف آنکه مى گفتند مذاکره نمى کنیم مجبور شدند پاى 
میز مذاکره بیایند، بنابراین تنها راه مواجهه با ایران، فشار 

حداکثرى است.
حضرت آیت  ا... خامنه اى تأکید کردند: اگر دشمن توانست 
اثبات کند که فشــار حداکثرى عالج کار ایران و مؤثر بر 
روى ایران است، ایران و ملت عزیز ما دیگر روى آسایش را 
نخواهند دید، چون پشت سر همه سیاست هاى مستکبرانه 
آمریکا این سیاســت قرار خواهد گرفت و از این به بعد، هر 
چیزى را که قلدرانه از جمهورى اسالمى مطالبه کنند، اگر 
به آنها «َچشم» گفتیم، مسئله تمام است اما اگر «نه» گفتیم 

دوباره فشار حداکثرى آغاز خواهد شد.
ایشــان، علت اصرار آمریکایى ها و واســطه کردن برخى 
اروپایى ها براى مذاکره و دیدار را در همین چارچوب دانستند 
و افزودند: البته من راجع بــه اروپایى ها در یک وقت دیگر 
صحبت خواهم کرد امــا علت اصرار آنها بــه اینکه اگر با 
رئیس جمهور آمریکا یک جلسه بگذارید همه مشکالت شما 
حل خواهد شد، این است که اثبات کنند فشار حداکثرى در 
مقابل ایران یک سیاست موفق است و باید همین سیاست را 

به کار بست. رهبر انقالب اسالمى تأکید کردند: ما در مقابل 
باید ثابت کنیم که سیاست فشار حداکثرى در مقابل ملت 

ایران پشیزى ارزش ندارد.
حضرت آیت  ا... خامنه اى سخنان خود در خصوص مذاکره 
با آمریکا را در دو نکته جمع بندى کردند: 1)مذاکره با آمریکا 
یعنى تحمیل خواسته هاى آنان بر جمهورى اسالمى، 2)
مذاکره یعنى نمایش موفقیت سیاســت فشار حداکثرى 

آمریکا.
ایشان افزودند: براى همین اســت که مسئوالن کشور از 
رئیس جمهور و وزیر امور خارجه و دیگران، یکصدا اعالم 
کردند که با آمریکا مذاکره نخواهیم کرد نه مذاکره دوجانبه 

نه چند جانبه.
رهبر انقالب اســالمى تأکید کردند: چنانچه آمریکا حرف 
خود را پس گرفت و توبه کرد و به معاهده هسته اى که آن را 
نقض کرده است، بازگشت، آن وقت در جمع کشورهاى عضو 
معاهده که شرکت و با ایران صحبت مى کنند، آمریکا هم 
مى تواند شرکت کند اما در غیر این صورت هیچ مذاکره اى 
در هیچ ســطحى بین مســئوالن جمهورى اســالمى و 
آمریکایى ها اتفاق نخواهد افتاد نه در نیویورك و نه غیر آن.

حضرت آیت  ا... خامنه اى با بیان اینکه در طول 40 ســال 
گذشته جمهورى اسالمى در مواجهه با انواع ترفندها قرار 
داشته است و دشمنان نتوانسته اند ایران عزیز را مغلوب کنند، 
خاطرنشان کردند: سیاست هاى آنان یکى پس از دیگرى 
مغلوب سیاست هاى جمهورى اسالمى شده است و بعد از 
این نیز جمهورى اسالمى به  حول و قوه الهى آنها را مغلوب 

خواهد کرد و پیروز و سربلند از میدان خارج خواهد شد.

رهبر معظم انقالب:

مذاکره با آمریکا 
در هیچ سطحى انجام نخواهد شد

ســخنگوى قوه قضاییه گفت: در یکــى از پرونده هاى 
بانکى تا امروز بیش از 3000 میلیارد تومان از اموال یکى 
از بزرگ ترین بدهکاران بانکى را به بانک هاى کشــور 

برگرداندیم.
غالمحسین اسماعیلى در ادامه دهمین نشست خبرى 
خود افزود: در پرونده امیرمنصور آریا تا امروز 600 میلیارد 
جزاى نقدى و 1700 میلیارد تومــان رد مال به بانک ها 
را واصل کردیم. وى گفت: در پرونــده بابک زنجانى تا 
امروز 1800 میلیارد تومان از اموال داخل کشور زنجانى 

تحویل وزارت نفت شده است. در پرونده قربانعلى فرخزاد 
کسى که اخیراً محاکمه شد، تنها یک اقدام ما بازگشت 
ماشین سازى تبریز به دولت و سازمان خصوصى سازى 

است که قیمت کارشناسى آن 688 میلیارد تومان است.
سخنگوى قوه قضاییه اضافه کرد: در برخى پرونده هاى 
بانکى در یکى از پرونده ها که مربــوط به ایران زمین و 
سینا بود، در ماه گذشته 600 میلیارد تومان از اموال متهم 
را که هنوز محاکمه نشــده، به بانک ایران زمین و سینا 
برگرداندیم و پیش بینى مى شــود مطالباتى هم بانک 
اقتصاد نوین دارد که ظرف یک ماه آینده 1000 میلیارد 

تومان به این بانک برمى گردانیم.
اسماعیلى ادامه داد: در یکى از پرونده هاى بانکى تا امروز 
بیش از 3000 میلیارد تومان از اموال یکى از بزرگ ترین 

بدهکاران بانکى را  به بانک هاى کشور برگرداندیم.
وى گفــت: در پرونده مربوط به آســتان قدس رضوى 
و بیمارســتان رضوى مشــهد، بیــش از 50 پالك از 
آپارتمان هایى که تصاحب شــده بود، برگشت داده شد 
و ارزش اموال برگشتى ، بیش از 800 میلیارد تومان است.

عضو شــوراى ملى زعفران با بیان کاهــش عملکرد 
زعفــران در هکتار گفت: در 30 ســال اخیــر عملکرد 
زعفــران در هکتــار بیــش از 5 کیلوگرم بــوده، اما 
در ســال هاى اخیر به جــاى افزایش عملکــرد، تولید 
زعفران در هــر هکتار بــه 4 کیلوگرم کاهــش یافته

 است.
على حسینى با بیان اینکه امر آموزش در تولید و کشت 
زعفران کمرنگ بوده خاطرنشان کرد: انتظار ما این است 
در هر متر مربع یک گرم زعفران تولید شــود که در هر 
هکتار به 10 کیلوگرم برســد و تجربیات نشان مى دهد 
که این کار شدنى اســت. وى در زمینه بازار هاى هدف 
صادراتى زعفران اظهار کرد: در 20 سال اخیر افزایش 
چندانى در بازار هاى هدف این محصول رخ نداده و دلیل 
آن نبود هماهنگى مناسب در بخش تولید در زمینه بهره 
ورى مناسب و بخش تجارت در زمینه توسعه صادرات 

است.
عضو شــوراى ملى زعفران با بیــان کاهش صادرات 
زعفران در ســه ماهه ابتدایى ســال جــارى گفت: در 

ســه ماهــه ابتدایى ســال جارى نســبت به ســال 
گذشــته 15 درصد کاهــش صادرات رخ داده اســت 
اما معتقدیــم شــاید دو برابر حجم صادرات رســمى 
به طور قاچاق به دیگر کشــور ها انتقال یافته اســت. 
 حســینى در زمینه صادرات رســمى و غیررسمى پیاز 
زعفران گفت: صادرات رســمى پیاز زعفــران در حال 
حاضر ممنوع اســت امــا قاچاق آن به طور گســترده 
به کشــور هاى اطراف از جملــه افغانســتان جریان 

دارد.

واقعیات دردناك زعفرانىاموالى که از مجرمان اقتصادى بازگردانده شد
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اولین شهید عکاس 
فیلم کوتاه مسـتند «میرزا جواد» امروز چهارشـنبه 27 
شهریور ساعت 17 در سالن کنفرانس کتابخانه مرکزى 
مورد نقد و بررسـى قرار مى گیرد. این مستند، روایتى از 
ورود صنعت عکاسـى به ایران در زمان ناصر الدین شاه 
و جریانات مشـروطه اسـت که میرزا جواد عکاسباشى 
نقشـى مؤثر در این انقالب بازى مى کند و جانش را نیز 

در این راه مى دهد. 

همکارى دانشگاهى
قـرارداد همـکارى بیـن دانشـگاه آزاد اسـالمى واحـد 
اصفهان(خوراسگان) و دانشگاه آزاد اسالمى واحد بین 
المللى خرمشـهر خلیج فارس منعقد شـد. پیـام نجفى، 
سرپرست دانشگاه آزاد اسـالمى استان و واحد اصفهان 
(خوراسـگان) با اعالم این خبـر افزود: موضـوع اصلى 
قرارداد منعقده، همکارى در برگزارى دوره هاى مقطع 
کاردانى، کارشناسى، کارشناسى ارشد، دکتراى حرفه اى 
و دکتراى تخصصى در رشته ها و دوره ها و فعالیت هاى 
آموزشـى و پژوهشـى مورد توافق، براى دانشجویان و 

فراگیران غیر ایرانى است.

پایان نیمکت هاى گرد چوبى
سـعید سـهرابى، مدیر محـور چهارباغ مى گویـد: براى 
مبلمـان چهارباغ، طرح هـاى مختلفى آمده و سـازمان 
نوسازى، همچنین زیباسازى، نظرات متفاوتى داشته اند. 
آن نیمکت ها و پایه چراغ هایى که اکنون در چهارباغ دیده 
مى شـود و قرار بوده جمع آورى کننـد، نمونه طرح هاى 
پیشنهادى اسـت و هنوز تأیید نهایى نشـده اما به علت 
خاصیت محـور میانـى چهارباغ کـه وسـط آن حوض 
طراحى شده، قطعاً نیمکت هاى گرد چوبى حذف مى شود 

چون نمى شود براى آن جایگاهى تعریف کرد.

ساخت پردیس در نوش آباد
شـهردار نوش آباد گفت: بر اسـاس تفاهمنامه مشترك 
سازمان امور سینمایى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى، 
سازمان شـهردارى ها و دهیارى هاى کشـور و مناطق 
شهردارى، نخستین پردیس سینمایى در این شهر ساخته 
مى شود.  محمود اشرفى اظهار کرد: عملیات اجرایى این 
طرح پس از دریافت موافقت اولیه وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمى آغاز خواهد شد.

مشارکت در طرح محسنین
معاون مشارکت هاى مردمى کمیته امداد استان اصفهان 
گفت: از ابتداى محرم تاکنـون 791 نفر براى حمایت از 
کودکان نیازمند و ایتام در طرح محسنین شرکت کردند 
که البته این آمار روز به روز در حال افزایش است. طاهرى 
گفت: در این طـرح وجوه واریزى توسـط حامیان براى 
نیازمندان منتخب از سوى آنان در رفع نیاز هاى مددجو 

شامل معیشتى، تحصیلى و درمانى قلمداد خواهد شد. 

صادرات فرآورده هاى دامى 
مدیرکل دامپزشـکى اسـتان اصفهان گفـت: از ابتداى 
سـال تا کنون حدود 8 میلیـون کیلوگرم انـواع فرآورده 
از اسـتان اصفهان صادر و بیش از 9 میلیون و 700 هزار 
دالر ارزآورى داشـته است. شـهرام موحدى گفت: پاى 
مرغ، عسل، پودرگوشت، آالیش خوراکى مرغ، آالیش 
غیرخوراکى دام، تخم مرغ، مرغ منجمد، هزارالگاوى، 
ماهى تازه، میگو تازه، ماهى منجمد، میگو منجمد، پنیر 
خامه اى و UF، پر شترمرغ، پرنده زینتى، کبک و ماهیان 
زینتى از دیگر انواع محموله هاى صادراتى این استان به 

دیگر کشور هاى جهان است.

دستگیرى سارق کنتور گاز 
در پی وقـوع چند فقـره سـرقت رگالتورهاى شـیرگاز 
شهرى از مجتمع هاى مسکونى بزرگ در شهر اصفهان، 
مأموران کالنتري 20 ملکشـهر یک سارق را شناسایى 
و دسـتگیر کردنـد. در بازرسـى از مخفیگاه سـارق 12 
عدد رگالتور شـیرگاز شـهرى قدیمى و 40 عدد کنتور 
گاز کشـف و مالخر این اموال نیز شناسـایى و دستگیر 

شد. 

خبر

مســئول بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت اصفهان از 
پرداخت نشــدن اعتبارات طرح مقابله و پیشــگیرى از 
بیمارى سالک در این اســتان خبر داد. اصفهان یکى از 
استان هاى سالک خیز کشــور به ویژه از نوع روستایى 

است.
رضا فدایى در گفتگو با «ایرنا» بدون اشــاره به اعتبار 
مورد نیاز براى اجراى این طــرح اظهار کرد: این مرکز 
طرح مقابله و پیشگیرى از بیمارى ســالک را از اسفند 
سال گذشــته در برخى مناطق این اســتان به ویژه در 
نواحى شــرقى آغاز کرد اما به رغم مکاتبات انجام شده 
با استاندارى و وزارت بهداشت تاکنون اعتبار مورد نیاز 

براى اجراى این طرح تأمین نشــده و در این راستا این 
مرکز هیچ اعتبارى را دریافت نکرده  است. 

  وى درباره آمار مبتالیان به این بیمارى گفت: بیمارى 
ســالک در ماه هــاى مهر، آبــان و آذر خود را نشــان 
مى دهد بنابراین قضاوت درباره آمــار مبتالیان به این 
بیمارى بســیار زود اســت. اما تاکنون کمتر از صد نفر 
به این بیمارى مبتال شــده اند که با توجه به شــرایط 
آب و هوایى که اوایل امســال براى کشــور به وجود 
آمد و بارش هاى زیــاد در نواحى مختلف اســتان، به 
نظر مى رسد تعداد پشه ها نیز امســال بیش از پارسال 

باشند. 

سومین یادواره شهداى خانواده شــرکت آب و فاضالب 
اســتان اصفهان با هدف ترویج و تبییــن فرهنگ ایثار و 

شهادت برگزار مى شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در جمع 
اعضاى ستاد برگزارى ســومین یادواره شهداى خانواده 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: سومین یادواره 
شهداى خانواده شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با 
هدف ترویج و تبیین فرهنگ ایثار و شهادت برگزار مى شود 
چرا  که این روزها جامعــه بیش از هر زمان دیگر به تبیین 

و تشریح فلسفه شهادت طلبى رزمندگان اسالم نیاز دارد.
هاشــم امینى با بیان اینکه موفقیت و سربلندى نظام در 

بســیارى از عرصه ها در جهان مســتلزم ترویج و تبلیغ 
اهداف شــهیدان در دفاع از نظام اســت، گفــت: ترویج 
عقاید و ایدئولوژى افــرادى که با نثار جانشــان از نظام 
جمهورى اسالمى و سرزمینشان دفاع کردند مهمترین و 
تأثیرگذارترین راه براى غلبه بر مشکالت است. وى با اشاره 
به اینکه ترویج روحیه ایثار و گذشــت در بین افراد جامعه 
مى تواند نقش بسزایى در سربلندى ایران اسالمى در مجامع 
بین المللى داشته باشد، خاطرنشان کرد: اکنون هم اگر تک 
تک افراد جامعه به تأسى و پیروى از اهداف شهدا در مقابل 
رویکرد مستکبران بایستند قطعاً  پیروزى با نظام جمهورى 

اسالمى است.

یادواره شهداى خانواده 
شرکت آبفا برگزار مى شود

اعتبار مقابله با سالک در 
استان اصفهان پرداخت نشد

مدیر پایــگاه جهانى میدان امــام (ره) اصفهان گفت: 
تزیینات نقاشى پرده سازى اســتراپو شده (جداسازى 
الیه رنگ) در اتاق انتظار مســیر راه پله هاى شــاهى 
عمارت عالى قاپو، پس از 40 ســال، مرمت و در محل 

اصلى نصب شد.
فریبا خطابخش در ایــن زمینه افزود: ایــن تزیینات 
پرده سازى در عمارت عالى قاپو پیش از انقالب، در دهه 
50 از سوى یک گروه از کارشناسان مرمت ایتالیا براى 
انجام عملیات استحکام بخشى به بنا از روى دیوارها به 
روش جداسازى الیه رنگ (استراپو) برداشته و در اتاقى 
نگه داشته شد. وى با اشاره به توقف طرح مرمت و نصب 
تزیینات بنا پس از ترك کشور توســط گروه ایتالیایى 
بیان کرد: تعداد زیــادى از این تزیینــات و الیه هاى 

برداشته شده، مدت ها در یکى از اتاق هاى طبقه چهارم 
عمارت عالى قاپو نگهدارى مى شد تا اینکه در سال 83 

شناسایى شدند.
مدیر پایــگاه جهانى میدان امــام (ره) اصفهان اضافه 
کرد: محل اصلى برخى از آنها مشخص نبود و احتمال 
مى رفت متعلق به تعدادى از خانه هاى قدیمى اطراف 
میدان امام (ره) باشــد اما تعدادى از آنها مربوط به خود 
عمارت عالى قاپو بود که باید جاى اصلى آنها مشخص 
مى شد. وى دشوارى جانمایى این تزیینات و الیه هاى 
رنگ برداشته شده را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: 
نقوش پرده ســازى در عالى قاپو از گوناگونى بسیارى 
برخوردار است و همین امر کار مرمت  را دشوار کرده بود.

خطابخش ادامه داد: مرمتگران ایتالیایى سطوح رنگ 

برداشته شده را با پارچه هاى استراپو پوشانده بودند که 
از روى نقاشى جدا شــد و پس از مشخص شدن طرح 
روى آن و هماهنگى با محل هاى کمبود طرح در بناى 
عالى قاپو، تزیینات در جاى اصلى خود قرار مى گرفت. 
وى تأکید کرد: تزیینات به خوبى حفظ شده بود و آسیب 
ندیده اند؛ جایــگاه چهار طرح از نقاشــى هاى مذکور 
مشخص و بر روى دیوارهاى راه شاهى عمارت نصب 

و تثبیت شده است.
مدیر پایگاه جهانى میدان امــام (ره) اصفهان، اهمیت 
بازگرداندن تزیینات اصلى عمارت عالى قاپو به جایگاه 
اصلى خودشــان را یادآور شــد و اظهار کرد : به درازا 
کشــیدن روند به دلیل وفور مرمت هــاى اضطرارى

 بود.

کار ناتمام  ایتالیایى ها بعد از 40 سال توسط اصفهانى ها به سرانجام رسید

بازگشت تزیینات اصلى عالى قاپو 
به جاى خودش

بزرگ ترین کارخانه تولید دفتر دانش آموزى کشور در 
اصفهان براى سال تحصیلى جدید 50 میلیون جلد دفتر 

تولید مى کند. 
مدیرعامل این واحد تولیدى گفت: در این کارخانه روزانه 
50 ُتن کاغذ در هر شیفت کارى با دستگاه هاى مکانیزه 

و با کیفیت باال تولید مى شود.
اصغر تجدد گفت: براســاس تفاهمنامه اى با سازمان 
صنعت، معدن و تجــارت قرار اســت در این کارخانه 

براى ســال تحصیلى جدید 50 میلیون جلد دفتر براى 
دانش آموزان ایرانى تولید شود.

تجدد با بیان اینکه در حال حاضر این شرکت براى بیش 
از 200 نفر اشــتغالزایى ایجاد کرده است، گفت: 800 
نمایندگى فروش در کشور محصوالت این شرکت را 
عرضه مى کنند. مدیرعامل بزرگ ترین کارخانه تولید 
دفتر  دانش آموزى کشور افزود: نگرانى براى کمبود دفتر  

در سال تحصیلى جدید وجود ندارد.

به گزارش «ایســنا»، با نزدیک شــدن به ماه مهر و 
بازگشــایى مدارس، رفت وآمد در بــازار کیف و کفش 
اصفهان جان تازه اى گرفته اســت و مشتریانى که در 
فصل هاى گذشــته به دلیل گرانــى قیمت ها از خرید 
منصرف مى شدند، این روزها سرى به خیابان هاى مرکز، 
جنوب یا شمال شهر مى زنند تا دانش آموزان را با کیف 
و کفش نو راهى مدرسه کنند. اما بسیارى از خانواده ها 
قیمت ها را سرسام آور و باورناپذیر مى دانند به ویژه نرخ 
کفش که نسبت به مهر پارسال جهش قابل توجهى یافته 
و خانواده ها را ناگزیر مى کند براى خرید یک جفت کفش 

بچه گانه بین 70 تا 150 هزار تومان هزینه کنند. 
رئیس اتحادیه سراجان اصفهان، میانگین قیمت کیف 
مدرسه در بازار را بین 30 تا 160 هزار تومان اعالم کرد 
و افزود: ممکن است کیف هاى 200 تا 300 هزار تومانى 
هم در بازار عرضه شوند اما این محصوالت برند هستند 
و به همین دلیل قیمت باالترى دارند. فالح خرم آرایى 
افزایش قیمت دالر را باعث به صرفــه نبودن واردات 
کیف از چین دانســت و گفت: کیف هایى که در داخل 
تولید مى شــوند از نظر کیفیت و شکل ظاهرى، بسیار 
مناســب و قابل رقابت با اجناس خارجى هســتند به 

همین دلیل مصرف کنندگان نیز از خرید آنها استقبال 
مى کنند.

وى 90 تــا 95 درصد کیف هــاى موجود در بــازار را 
تولید کارگاه هاى داخلى دانست و ادامه داد: بیشترین 
کارگاه هاى تولید کیف در استان هاى تهران، مشهد و 
اصفهان فعالیت مى کنند اما از نظر کیفیت، محصوالت 
تولید اصفهان پس از تهران در بازار حرف اول را مى زنند.

از آنجا که رئیس اتحادیه کفاشان اصفهان درباره گرانى 
قابل توجه قیمت کفش از ممنوع بــودن مصاحبه در 
این باره گفت، رســول جهانگیرى، رئیس اتاق اصناف 
اصفهان توضیح داد: درست است که قیمت کفش در 
مقایسه با مهر ماه سال گذشــته گران به نظر مى رسد 
و مصرف کنندگان از این موضوع گله مند هســتند اما 
دلیل این افزایش قیمت از راه رســیدن سال تحصیلى 
جدید نیست بلکه ریشه نوسانات قیمت به جهش نرخ 
دالر از سه به 11 هزار تومان برمى گردد یعنى یک رشد 
200 درصدى قیمت که به  هرحال تأثیر خود را در قیمت 
مواد اولیه تولید به جا گذاشته و این موضوع با افزایش 
هزینه هاى تولید مانند آب، برق و دستمزد کارگر همراه 

شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان گفت: طبق 
گزارش هاى اخذ شده از سوى تیم هاى اعزامى، زلزله 
جنوب غربى بخش ونک شهرســتان سمیرم خسارت 
مالى و جانى نداشته اســت. این زلزله ساعت 17 و 26 
دقیقه عصر دوشنبه در 9 کیلومترى جنوب دهستان ونک 

سمیرم به وقوع پیوست که از سوى ساکنان آن منطقه به 
صورت لرزش ساختمان ها احساس شد. 

قبل از آن نیز دو پیش لرزه  به بزرگى 3/2 ریشتر و 3/1 
ریشتر در ساعت هاى 17 و 23 دقیقه و همچنین 17 و 

25 دقیقه در این منطقه ثبت شده است.

تأمین دفتر دانش آموزان کشور از اصفهان

بازار کیف و کفش اصفهان، پررونق اما گران

زلزله ونک سمیرم خسارتى نداشت

معاون پژوهش، برنامه ریزى و نیروى انســانى اداره کل 
آموزش و پرورش اســتان اصفهان معتقد است تشکیل 

مدارس دو شیفت و سه شیفت دور از انتظار نخواهد بود.
غالمحسن سخایى در گفتگو با «ایمنا» در خصوص آخرین 
وضعیت کمبود معلم در استان اصفهان اظهار کرد: 27 هزار 
و 87 کالس درس در سال تحصیلى 98-99  فعال است 
که این تعداد کالس نیازمند 28 هزار و 651 معلم است. وى 
با بیان اینکه با توجه به آمار موجود در حال حاضر با کمبود 
حدود 12 هزار و 713 معلم در گروه هاى رســمى رو به رو 
هستیم، افزود: به منظور تأمین این تعداد نیرو، 3500 نفر از 
طریق آزمون ورودى، 2000 نفر نیز از محل نیروهاى حق 

التدریسى، استفاده از نیروهاى بازنشسته و سربازان معلم و 
همچنین استفاده از دیگر نیروهاى کادر ادارى براى تدریس 

را در دستور کار داریم.
معاون پژوهش، برنامه ریزى و نیروى انســانى اداره کل 
آموزش و پرورش اســتان اصفهان در خصوص آمار ثبت 
نام شدگان تحصیلى در استان اصفهان تصریح کرد: کل 
دانش آموزان ثبت نامــى تا به امــروز در تمامى مقاطع  
836 هزار و 284 نفر بوده اســت، البته در این آمار مدارس 
استثنایى، پیش دبستانى و مدارس از راه دور حساب نشده 
است و پیش بینى ما با ثبت نام موارد مذکور ثبت نام 910 
الى 920 هزار دانش آموز است. سخایى ادامه داد: در سال 

تحصیلى آینده 83 هــزار و 270 دانش آموز کالس اولى 
در سطح اســتان اصفهان راهى مدرسه مى شوند. وى در 
خصوص وضعیت آموزشى استان اصفهان براى سال آینده 
گفت: ما براى بهبود وضعیت سعى مى کنیم، اما این کمبود 
نیروى 12 هزار نفرى امسال، ســال آینده به 16 هزار نفر 

افزایش مى یابد.
ســخایى  در خصوص دیگر چالش هــاى پیش روى این 
معاونت اظهار کرد: کمبود فضاى آموزشى چالش بزرگى 
است زیرا تعداد زیادى از مدارس استان اصفهان تخریبى 
و فرسوده هســتند و اگر همکارى خیران نباشد تشکیل 

مدارس دو شیفت و سه شیفت دور از انتظار نیست.

احتمال تشکیل مدارس 2 و 3 شیفته در اصفهان 

کیفرخواست راننده  پورشه جنجالى صادر شد

معرفى 5 طرح فناورانه به سرمایه گذاران اصفهانى

دادســتان عمومى و انقالب اصفهان گفــت: در پرونده 
تصادف راننده پورشه با عابر پیاده کیفرخواست با محوریت 
ایراد صدمه غیرعمدى منجر به فوت به دلیل بى احتیاطى 

در امر رانندگى صادر و به دادگاه ارسال شده است.
على اصفهانى در گفتگو با «فارس» با اشــاره به اینکه 
این حادثه از لحاظ قانونى قتل عمد محسوب نمى شود، 
عنوان کرد: در دادسرا کیفرخواست با محوریت ایراد صدمه 
غیرعمدى منجر بــه فوت به دلیــل بى احتیاطى در امر 

رانندگى صادر شده و اعالم نتیجه برعهده دادگاه است.
28 اردیبهشت ماه سال جارى بود که رئیس پلیس راهور 
شهرستان اصفهان از تصادف یک دستگاه پورشه با پراید 
خبر داد که در ســاعت 2 بامداد 26 اردیبهشت در خیابان 
کارگر اصفهان رخ داده بود. به گفته چلمقانى در این حادثه، 
خودروى پورشــه به دلیل رعایت نکردن فاصله طولى و 
سرعت غیرمجاز از جلو به پهلو یک دستگاه پراید برخورد 
مى کند که به دلیل شدت جراحات راننده جوان پراید پس 

از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست مى دهد.
پس از این حادثه و با توجه به متوارى شدن راننده پورشه، 
با تالش هاى نیروى انتظامى وى بعد از حدود 48 ساعت 
شناسایى شده و دستگیر شد. اظهارات دختر مالک خودرو 
در صحنه تصادف درباره پرداخت دیه متوفى نکته دیگر 
این تصادف بود که موجب جریحه دار شدن افکار عمومى 
شــده و با واکنش عمده در فضاى مجازى رو به رو شده

 بود.

5 طرح فناورانه مترسک الکترونیک، سوسیس و کالباس 
غیرگوشتى، نرم افزار فروش و بازارسنجى بنکداران بر روي 
تلفن همراه، محصوالت رژیمی ضد دیابت از هسته خرما 
و تولید انواع گز و شیرینى هاى سنتی بدون قند در نشست 
اعضاى فن بازار منطقه اى اصفهان با مســئوالن صنایع 
کوچک شرکت شــهرك هاي صنعتی استان اصفهان به 
سرمایه گذاران و فعاالن صنایع غذایى استان معرفى شد و 
مذاکرات مستقیم بین سرمایه گذاران و فعاالن صنایع غذایى 

و ارائه دهندگان طرح ها به صورت «B2B» انجام شد.
سید مسعود حســینى، معاون صنایع کوچک این شرکت، 
اصفهان را بــه دلیل برخوردارى از بیش از 70 شــهرك و 
ناحیه صنعتى و استقرار 11 درصد از صنایع کشور، یکى از 

صنعتى ترین استان هاى کشور دانست و تصریح کرد: صنایع 
کوچک و متوســط یکى از پایه هاى اصلى اشتغالزایى در 
بخش صنعت استان اصفهان بوده و در نزدیک به چهار دهه 
گذشته، شهرك ها و نواحى صنعتى استان با انعقاد بیش از 
9200 قرارداد، 5800 واحد صنعتى فعال و اشتغالزایى بیش 
از 130 هزار نفر مهمترین میزبان صنایع کوچک و متوسط 

بوده است.
حســینى تأســیس فن بازار منطقه اى اصفهان در سال 
1390 را یکى از خدمات مهم توســعه اى ارائه شده توسط 
این معاونت به فعاالن اقتصادى استان عنوان کرد و افزود: 
دفتر فن بازار منطقه اى در واقع همان بازار عرضه فناورى و 
طرحى جدید در تبادل ایده و سرمایه خواهد بود که به  فرایند 

تجارى ســازى ایده هاى فناورانه کمک خواهد کرد. وى 
کســب رتبه اول فن بازار منطقه اى اصفهان در کشور در 
سال هاى 95 و 96 را نشان دهنده پیشرو بودن و موفقیت 
فن بازار منطقه اى اصفهان در میان  فن بازارهاى منطقه اى 

15 گانه کشور دانست.
معاون صنایع کوچک شرکت شهرك هاى صنعتى استان 
اصفهان استقبال مناسب صنعتگران و شرکت هاى فناور از 
رویدادها و برنامه هاى فن بازار منطقه اى را نشان دهنده 
موفقیت این معاونت در اجراى سیاســت هاى حمایتى و 
توسعه اى در زمینه فناورى عنوان کرد و بر ضرورت فعالیت 
بیشتر در زمینه توســعه فناورانه صنایع کوچک و متوسط 

استان تأ کید کرد.

نماینده مردم شاهین شــهر، میمه و برخوار در مجلس 
شوراى اسالمى با اشــاره به جابه جایى بعضى از اسناد 
طرح هاى مهم آبى استان اظهار کرد: هشدار مى دهم به 
مسئوالن استان اصفهان و وزارت نیرو، کارى نکنند که 
در تاریخ به عنوان افرادى که در بحث مسائل آب به مردم 

استان اصفهان ظلم کردند نامشان ثبت شود.
حســینعلى حاجى دلیگانى در گفتگو با «فارس» افزود: 
آقایان مخفیانه صورتجلسه امضا نکنند که اسناد مربوط 
به پروژه هاى سد اول، دوم و سوم کوهرنگ را بخواهند 
تحویل دیگران بدهند، طبق قانون این اســناد باید در 
استانى نگهدارى شود که بهره بردارى از این طرح ها را 
انجام مى دهد. وى با بیان اینکه فعًال قصد ارائه جزییات 
بیشــتر ندارم، تأکید کرد: هر کدام از مسئوالنى که این 

جریان را ادامه دهند نامشان را به عنوان پشت پا زنندگان 
به منافع مردم، معرفى مى کنیم؛ این اقدامات نفرین مردم 

را پشت سر مسئوالن به همراه دارد.

حاجى دلیگانى تصریح کرد: کسانى که مسئولیت دارند و 
باید نسبت به کمبود آب پاسخگو باشند، در کمال تعجب 
اقداماتى انجام مى دهند که این تشنگى در آینده افزایش 
پیدا مى کند و آب شــرب پنج میلیون جمعیت اســتان 

اصفهان بیشتر به مخاطره مى افتد. 
وى با انتقاد از وزارت نیرو یادآور شــد: اسناد پروژه هاى 
دیگرى هم که مسئله زاست و بخشــى از آنها در استان 

اصفهان واقع است نباید از استان خارج شود.
 این نماینده استان اصفهان در ادامه در خصوص موضوع 
تغییر مرزها خاطرنشان کرد: با تذکرى که داده شد اعالم 
کردند تغییر مرزهاى اســتان اصفهان متوقف شده اما 
همچنان اعتماد نداریــم و از این باب ــت نگرانى وجود 

دارد.

هشدار نماینده شاهین شهر خطاب به مسئوالن استانى: 

اسناد طرح هاى آبى را از اصفهان خارج نکنید
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آگهى تغییرات
شرکت آرمان دانه سپاهان سهامى خاص به شماره ثبت 54500 و شناسه ملى 14005129285 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395/08/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - خانم 
مریم کریمى بعنوان رئیس هیئت مدیره، آقاى سعادت آریا نسب بعنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقاى على آریا نسب بعنوان عضو هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
شدند. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمى و اوراق عادى و ادارى با امضاى مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر است. اداره 

کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (598461)

آگهى تغییرات
شــرکت ســاختمانى ثمیــن رهنماى جى 
شــرکت ســهامى خاص به شــماره ثبت 
36040 و شناســه ملى 10860042502 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العــاده مــورخ 1398/05/28 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : یوســف بهاءلو 
هوره 1289237621 به ســمت مدیرعامل 
و رئیــس هیئت مدیره و محســن معتمدى 
صدیــق 4322825613 به ســمت نایب 
رئیس هیئــت مدیره و غالمحســین بهاءلو 
هوره 4622816709 به سمت عضو هیئت 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
کلیه اوراق و اســناد تعهدآور و بهادار از قبیل 
چک بروات سفته قراردادها و عقود اسالمى 
و نیز اوراق عادى و ادارى با امضاء مدیر عامل 
و رئیس هیئت مدیره آقاى یوسف بهاءلو هوره 
به تنهایى (منفردا) همراه با مهر شرکت معتبر 
خواهد بود. : حمید اکبرى سامانى به کد ملى 
4610434458 به سمت بازرس اصلى و على 
ربیعى به کد ملى 1289031101 به سمت 
بازرس على البدل به مدت یک سال انتخاب 
گردیدند اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (598450)

آگهى تغییرات
شرکت ارتباطات تجارى معراج شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 23984 و 
شناسه ملى 10260447832 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى سالیانه 
مــورخ 1398/04/29 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : ترازنامه مالى و صورت سود 
و زیان ســال 1397 شرکت به تصویب 
رسید موسسه حسابرســى دقیق آزما 
تراز به شــماره ثبت 25816 و شماره 
شناسه ملى 10320275400 و موسسه 
حسابرســى کاربرد تحقیق به شــماره 
شناسه ملى10260103000وکدپستى 
8176666459 به ترتیــب به عنوان 
بازرســین اصلى و على البدل براى مدت 
یکسال انتخاب شــدند. روزنامه نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (598473)

آگهى تغییرات
شــرکت آرمان دانه سپاهان سهامى 
خاص به شــماره ثبــت 54500 و 
شناســه ملى 14005129285 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى 
عادى مورخ 1395/08/18 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: - خانم مریم کریمى به 
کدملــى 1198481439، آقاى على 
آریا نسب به کدملى 1190199841 
و آقاى ســعادت آریا نسب به کدملى 
1199382371 بــه عنوان اعضاى 
اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب گردیدند. - آقاى سید سهیل 
چاوشــى به کدملى 1289724962 
و آقاى مجتبى صحرائــى به کدملى 
1290500975 بــه ترتیــب بــه 
سمت بازرســان اصلى و على البدل 
شرکت براى مدت یک سال انتخاب 
شدند. - روزنامه کثیراالنتشار نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شرکت 
تعیین گردید. اداره کل ثبت اســناد 
و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (598464)

آگهى تغییرات 
شرکت آرمان دانه سپاهان سهامى خاص به شماره ثبت 54500 و شناسه ملى 14005129285 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1395/10/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع شرکت ماده 2 اساسنامه به شرح زیر اصالح شد: کلیه فعالیت هاى مربوط به ساخت خوراك 
دام و طیور و آبزیان از قبیل تولید مکمل، پرمیکس ها، کنسانتره هاى دام و طیور آبزیان- خرید و فروش و تولید و عرضه کلیه محصوالت کشاورزى، دامى، 
شیالت، پروتئینى، نهاده ها، خوراك دام و طیور- طراحى و احداث دامدارى هاى صنعتى و واحدهاى پرورش آبزیان و طیور- انجام کلیه امور مشاوره اى و 
تهیه و تنظیم انواع طرح توجیهى، تولید و توزیع، خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى شامل فرآورده هاى نفتى و پتروشیمى، 
خودرو، انواع فلزات و مصنوعات فلزى، تجهیزات بیمارستانى، دارو، ترخیص کاال از گمرکات کشور، شرکت در کلیه همایش ها و نمایشگاه هاى داخلى و 
خارجى، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى، اخذ و اعطاى نمایندگى شرکت هاى معتبر داخلى و خارجى، اخذ وام و اعتبارات مالى از بانک ها و 
موسسات مالى صرفاً در راستاى موضوع شرکت، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و پیمان ها. ثبت موضوع فعالیت به شرح مذکور 
به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد و پس از کسب مجوزهاى الزم از مراجع ذیصالح. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (598458)

این روزها سریال «هاتف» با بازى زیبا بروفه از آى فیلم 
در حال پخش است و بروفه به این بهانه گفتگویى کرده 

است.
این بازیگر که ایفاگر نقش «ریحانه» (یک خبرنگار) در 
سریال «هاتف» اســت، درباره این کاراکتر گفت: نقش 
«ریحانه» را خیلى دوســت داشتم و تمام تالشم بود که 
به بهترین نحو آن را بازى کنم. دلیل دوست  داشتن این 
نقش هم این اســت که در آن زن فعالى هستم که هم 
خانواده برایش مهم اســت، هم کارش و هم  درســش 
و «ریحانــه» دارد تمام تالش خــود را مى کند تا همه 
این کارها را به بهترین نحو انجــام دهد. «ریحانه» زن 
فعالى است و همین ویژگى ها این نقش را برایم جذاب 

کرده بود.
بروفه با اشاره به اینکه دوســتان خبرنگار زیادى دارم و 
براى بازى در این سریال  از آنها کمک گرفتم، ابراز کرد: 
خبرنگارى جایگاهى مساوى با حقیقت دارد و به نظر من 
باید عادالنه ترین رفتار را در شغل خود داشته باشد. از نظر 
من  ویژگى بارز یک خبرنگار این است که براى به دست 
آوردن آن چیزى که مى خواهد، از هر راهى البته راهى که 
درست باشد، ورود مى کند و تا به آن چیزى که مى خواهد 
نرسد، کوتاه نمى آید و من سعى کردم این خصیصه هاى 

رفتارى را در شخصیت «ریحانه» جاى دهم.
وى در پاســخ به ســئوالى درباره علت کم کارى اش در 
عرصه بازیگرى گفت: این کم کارى در سینما و تلویزیون 

اتفاقى است که تقریبًا براى تمام هم نسالن من مى افتد 
زیرا فیلمنامه هایى که به دستم مى رسد براى کار کردن 

مناسب نیستند؛ وگرنه من هم دلم مى خواهد که در سینما 
و تلویزیون حضور پیدا کنم البته نــه به هر قیمتى بلکه 

مى خواهم با کار خوب دیده بشوم.
بازیگر سریال هاى «مجید دلبندم»، «ریحانه»، «پول 

کثیف» و «هاتف» ادامه داد: کارهاى تبلیغاتى بســیار 
زیادى به من پیشــنهاد شده اســت اما اگر قرار باشد به 
عنوان ابزار از معروفیت خود استفاده کنى شاید راحت تر 
بتوانى شغل دیگرى راه اندازى کنى. از نظر من شغل دوم 
هیچ اشکالى ندارد ولى من ترجیح مى دهم تنها بازیگرى 

را ادامه دهم.
بروفه بــا بیان اینکــه فیلمنامه هایى کــه در این مدت 
خوانده ام، داســتان هاى خوبى نداشته است، اظهار کرد: 
ترجیح خودم این بوده که تا جایى که مى توانم این گونه 

آثار را کار نکنم.
این بازیگر سینما و تلویزیون تصریح کرد: متأسفانه تفکر 
بخش زیــادى از مردم جامعه این اســت که هنرمندان 
یکسرى افراد مرفه بدون درد هستند در صورتى که واقعًا 
اینطور نیست و سطح زندگى بسیارى از هنرمندان حتى 
از مردم سطح متوســط جامعه نیز پایین تر هستند. وى 
افزود: بسیارى از هنرمندان براى معاش و حتى پرداخت 
اجاره خانه خود هم دچار مشکل هستند، ولى چون تصور 
عموم این است که هنرپیشگى مساوى با پول است، این 

موضوع زندگى را سخت تر مى کند.
بروفه در پایان گفت: ترجیحم این است تا زمانى که نقش 
و قصه اى که به آن عالقه مند باشم، وجود دارد، نقشى را 
صرفًا به دلیل کسب درآمد بازى نکنم اما اگر ناچار شوم 
ممکن اســت این کار را انجام دهم. امیدوارم هیچگاه 

چنین روزى فرا نرسد.

زیبا بروفه: به هر قیمتى بازى نمى کنم اما...
بنیامیــن بهــادرى، خواننده موســیقى پاپ 
کشورمان صفحه اینســتاگرامش را با انتشار 

عکسى از خانواده پنج نفره اش به روز کرد.
بنیامیــن یکى از ســلبریتى هایى اســت که 
برخالف دیگر چهره هاى کشــورمان عالقه 
زیادى به داشــتن فرزند دارد و ایــن روزها با 
داشتن دو پســر و یک دختر خانواده پنج نفره 

شادى دارد.
این خواننده کشورمان عکسى از خانواده پنج 
نفره اش را به اشــتراك گذاشت و خبر از یک 
اتفاق تازه در زندگى اش داد. بنیامین بهادرى 
با انتشار عکســى از خانواده اش نوشت: «به 
زودى مى تونین بیاین خونمــون... قرارمون 

خونمون...»
با انتشار این پست توسط بنیامین و راه اندازى 
صفحه جدیدى با عنوان «خونمون» بسیارى 
از کاربران اینستاگرام احتمال راه اندازى یک 
رستوران توسط بنیامین بهادرى و همسرش 
را دادنــد و به دلیل عالقه همســر بنیامین به 
غذاهاى ســبز و گیاهى زمزمه هایــى از راه 
اندازى یک رســتوران محیط زیستى هم به 

گوش مى رسد.
بنیامین بهادرى، خواننده موسیقى پاپ در سال 
89 با نسیم حشــمتى ازدواج کرد و دخترش 
بارانا اردیبهشت ماه سال 90 به دنیا آمد اما دو 
سال بعد در یک سانحه تصادف بارانا مادرش 

را از دست داد.
بنیامین دو سال بعد از این ماجراى تلخ با شایلى 
محمودى ازدواج کرد و مهرماه سال 96 اولین 
پسرش به نام بن سان متولد شد و حدود یکسال 
بعد دومین پسر بنیامین به نام شایمین آذر ماه 

سال 97 متولد شد.
شایلى محمودى، همسر بنیامین بهادرى است 
که در فیلم «ســالم بمبئى» با او همبازى بود 
و اگر سرى به صفحه اینســتاگرامى او بزنید 
توصیه هاى زیادى دربــاره نحوه پخت غذا و 
اســتفاده از غذاهاى طبیعى و سالم را خواهید 

دید که البته طرفداران زیادى دارد.

پگاه آهنگرانى در گفتگویى تازه به انتقاد از بازیگرانى پرداخت 
که در فضاى مجازى درباره هر چیزى اظهارنظر مى کنند.

آهنگرانى این روزهــا در فضاى مجــازى فعالیتى ندارد و 
درباره چیزى هم اظهارنظر نمى کند. او که چند سال پیش از 
بازیگران فعال در این میدان بود مى گوید: «خیلى وقت است 
که نه در فضاى مجازى  هستم. نه از کسى حمایت کرده ام نه 
حرفى زده ام.» او مى گوید این  رفتار از سر ترس نیست: «این 
از سر ترس نیست زیرا حمایت از چهره هاى سیاسى ترسى 

که ندارد هیچ، اتفاقاً بعداً امتیازاتى هم مى توانى بگیرى.»
آهنگرانى در بخش دیگرى از ایــن گفتگوى تصویرى با 

«خبرفورى» مى گوید: «مگر ما که هســتیم و چه برترى  
نســبت به دیگر مردم داریم که باید راجع به همه چیز نظر 
دهیم؟» او کمپین هایى که بازیگــران راه مى اندازند را هم 
بى فایده مى داند، چون مردم واقعاً به آن احساس نیاز نکرده اند 
و فقط به دلیل هوادارى از یک بازیگر به آن  پیوسته اند، پس 
در نهایت عمر کوتاهى هم خواهد داشت.  بازیگر «دخترى 
با کفش هاى کتانى» همچنین از احساس توهمى گفت که 
بازیگران در نتیجه داشــتن چند میلیــون فالوور در فضاى 
مجازى پیدا مى کنند: «بازیگران فکــر کرده اند چون چند 
میلیون فالوور دارند حق دارند راجع به همه چیز حرف بزنند.»

محمد فیلى، بازیگر ســینما و تلویزیون درباره انتشــار 
اخبارى مبنــى بر انصرافش از بازى در فیلم ســینمایى 
«خروج» گفت: من خبر انصرافم از بازى در فیلم ابراهیم 
حاتمى کیا را کامًال تکذیب مى کنم و هم اکنون همچنان 

در خدمت این پروژه بوده و آماده فعالیت هستم. 
وى در همین راســتا ادامه داد: روزهاى ابتدایى پیوستن 
به پروژه سینمایى «خروج»، گرما و سختى شرایط تولید 
این فیلم همچون رانندگى تراکتور باعث شد کمى براى 
بازى در این فیلم دو دل شوم اما هم اکنون و با توجه به 

خنک تر شدن هوا دیگر چنین احساسى ندارم. 
بازیگر فیلم سینمایى «خروج» ساخت این فیلم را اتفاقى 
بزرگ اما سخت دانست و اضافه کرد: بدون شک این فیلم 
براى تمامى بازیگران اتفاق بسیار سختى خواهد بود، ما 
در شرایط دشــوارى کار مى کنیم اما تمامى بازیگران با 

انرژى و تالش فراوان پیــش مى روند. وى در 
همین رابطه تأکید کرد: خبر انصرافم از فیلم 

«خروج» که منتشر شده، اتفاقى است که 

نزدیک به دو هفته پیش افتاد اما بالفاصله من به پروژه 
بازگشتم و عدم حضورم منتفى شد. 

فیلى با اشــاره به ایفاى نقش با زبان بختیارى در فیلم 
«خروج» خاطرنشان کرد: من سابقه بازى در آثار تاریخى 
همچون «روزى روزگارى» را داشته ام اما باالخره سنى 

از من گذشــته و هم اکنون در 70 سالگى قرار 
اســت پروژه «خروج» را بازى کنم، در 

این پروژه قرار است نقشم را با لهجه 
بختیارى ایفا کنم.

ن درباره انتشــار 
 فیلم ســینمایى 
ابراهیم  ىدر فیلم
 اکنون همچنان 

 هستم. 
 ابتدایى پیوستن 
تى شرایط تولید 
ث شد کمى براى

نون و با توجه به 
 ندارم. 

ن فیلم را اتفاقى 
ن شک این فیلم 
ى خواهد بود، ما 
مامىبازیگران با

 وى در 
یلم 

 

نزدیک به دو هفته پیش افتاد اما بالفاصله من به پروژه 
بازگشتم و عدم حضورم منتفى شد. 

بختیارىدر فیلم با اشــاره به ایفاىنقش با زبان فیلى
«خروج» خاطرنشان کرد: من سابقه بازى در آثار تاریخى 
سنى  داشته ام اما باالخره همچون «روزى روزگارى» را

0از من گذشــته و هم اکنون در 70 سالگى قرار 
اســت پروژه «خروج» را بازى کنم، در 

با لهجه است نقشم را این پروژه قرار
بختیارى ایفا کنم.

تکذیب انصراف «محمد فیلى» از بازى در «خروج» حاتمى کیا انتقاد تند پگاه آهنگرانى از 
بازیگرانى که درباره همه چیز نظر مى دهند

 بنیامینى ها 
رستوران دار مى شوند؟! 

همزمان با اختتامیه نهمین نمایشگاه سالیانه کانون عکس اصفهان، از شماره چهارم 
مجله عکس «کادر» رونمایى شد.

در این مراسم که به همت سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان 
با همکارى موزه هنرهاى معاصر در ســالن اجتماعات کتابخانه مرکزى شهردارى 
اصفهان با حضور عالقه مندان برگزار شده بود رئیس انجمن عکس سینماى جوان 
اصفهان در ســخنانى با قدردانى از تالش هاى انجام شده گفت: خشت اول کانون 
عکس اصفهان به گونه اى گذاشته شــد که امروز در آغاز 11 سالگى این دیوار سرو 

قامت باال و باالتر مى رود.
سید محمد طباطبایى افزود: کانون عکس اصفهان یکى از برترین کانون هاى عکس 

ایران و حتى جهان به شمار مى رود.
وى با بیان اینکه در این مراســم از شــماره چهارم مجله عکس «کادر» رونمایى و 
فصلنامه تخصصى عکاسى با نام «کادر» ارائه مى شود، گفت: این فصلنامه حاوى 
مطالب تخصصى و بسیار متنوع عکاسى است که در کمتر عکاسى هاى کشور دیده 

شده است.
رئیس انجمن عکس سینماى جوان اصفهان افزود: بچه هاى کانون عکس اصفهان 
با انجام کارهاى بسیار بزرگ در چند سال اخیر باعث افتخار ما شده اند و امید است این 

خشت اول تا ثریا به نحو مطلوب پیش رود.
در ادامه یکى از مدرسین با سابقه عکاسى کشــور درباره آغاز فعالیت خود در رشته 

عکاسى و اجراى پروژه بلند «وضعیت چهارم» به ایراد سخن پرداخت.

کیارنگ عالیى گفت: بر اساس اتفاقاتى که در زندگى رخ داد و با توجه به عالقه به 
رشته عکاسى، به این رشته هنرى ترغیب شــدم. این در حالى است که از ابتدا کار 
اصلى من سینما بود که با عنایت به دالیل مختلف، این کار را کنار گذاشتم و عکاسى 

را ادامه دادم.
وى خاطرنشان کرد: معتقدم عکاسى رشته اى است که مى تواند غایت کارکرد فرد 
باشد و حتى مخاطب به کار شــما غبطه بخورد و نتواند کارى را که انجام مى دهید 
انجام دهد. در حالى که سینما کارى جمعى به شــمار مى رود و در حقیقت عکاسى 

فردى است.
عالیى در خصوص پروژه وضعیت چهارم که در آن از گیالن عکســبردارى کرده 
اســت هم گفت: باید ابتدا بگویم که هیچوقت بداهه کارى نکرده و نمى کنیم بلکه 
براى کارهایم برنامه دارم و پروژه وضعیت چهارم را در حالى آغاز کردم که به رشت 
سفر کرده و در هتل پردیس با عکس گرفتن از حفره هایى که در اتاق هتل مشاهده 
کرده بودم ایده هایى به ذهنم آمد و به تدریج عکس هاى بســیار متنوعى از فعالیت 
زنان و مردان گیالنى در حوزه هاى مختلف گرفتم که حاصل هشــت سال عکاسى 

مداوم است.
عالیى سپس عکس هاى گرفته شده خود در مناطق مختلف استان گیالن را که به 
صورت کتاب منتشر شده به حاضران نشان داد و انگیزه خود را در مورد عکسبردارى 

از آنها تشریح کرد.
در پایان این مراسم، پس از رونمایى از شماره چهارم مجله عکس «کادر» حاضران 

عکس یادگارى گرفتند.

کانون عکس اصفهان یکى از برترین 
کانون هاى عکس ایران است

ساسان اکبرزاده
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نخستین بازى رضا قوچان نژاد براى تیمش هیچگاه از یاد هواداران پاك نمى شود. او چهار  بار مقابل والفیک گلزنى کرد، آن هم در حالى که نابغه ایرانى فقط 28 
دقیقه براى تیمش به میدان رفته بود تا تبدیل شود به نخستین بازیکن تاریخ لیگ هلند که در اولین حضورش در تیم جدید خود چنین عملکردى داشته است. 
در واقع گوچى بازى برابر والفیک را از روى نیمکت آغاز کرد اما پس از اینکه تیمش 2 بر یک عقب افتاد در دقیقه 56 راهى میدان شد و از دقیقه 60 تا 88 چهار  بار 
دروازه حریف را گشود و آمارى فوق العاده از خود به جاى گذاشت و این بهترین شروع ممکن براى بازیکنى بود که از تیم ملى ایران نیز خداحافظى کرده و حاال 

شاید هم تیم ملى و هم خود رضا حسرت چنین تصمیمى را بخورند.
گوچى در حالى به زووله پیوست که از تیم هاى ایرانى پیشنهادات متعددى داشت. محمودرضا فاضلى، مدیر برنامه هاى قوچان نژاد درباره پیشنهادهاى باشگاه هاى 
ایرانى به قوچان نژاد و اینکه چرا او به ایران نیامد به یکى از رسانه ها گفته: «در این مدت مانند سال هاى گذشته باشگاه هاى داخلى پیشنهادهایى را به رضا ارائه 
کردند اما از آنجایى که اکثر باشگاه هاى ایرانى به تعهدات خود نسبت به بازیکنانشــان پایبند نیستند و سابقه خوبى ندارند، تصمیم گرفتیم رضا به ایران نیاید و 
همچنان در خارج از کشور به فوتبالش ادامه بدهد. در همین راستا تصمیم گرفتیم تا رضا به هلند برود و توانایى هایش را در آنجا نشان بدهد که اتفاقاً این موضوع 

به بهترین شکل ممکن محقق شد.

 تصمیم سازى هاى شــوم و خطرناکى که نام برق 
شیراز، ابومســلم مشهد، اســتقالل اهواز و... را از 
فوتبال  ایران محو کردنــد حاال صنعت نفت آبادان 
را تهدید مى کنند. مصاحبــه اخیر وزیر نفت درباره 
باشگاه هاى تابعه این وزارتخانه حاوى صحبت هاى 
ناامیدکننده اى درباره آینده تیم هاى نفت آبادان و 
مسجدسلیمان بود که در صورت تحقق آنها بهترین 
آینده اى که مى توان براى نفتى ها متصور شد چیزى 
شبیه شرایط ملوان انزلى کنونى خواهد بود. بیژن 
زنگنه اعالم کرد وزارت نفت با هدف صرفه جویى 
و کاهــش هزینه ها دیگر قصد تیمــدارى ندارد و 
مالکیت و مدیریت و حتى کمک مالى به باشگاه هاى 
حرفه اى را توسط شــرکت هاى تابعه صنعت نفت 
ممنوع کرده است. وزارت نفت چند سالى است از 
باشگاهدارى حرفه اى کنار کشیده بود و مستقیمًا 
پولى در ورزش حرفه اى هزینه نمى کرد. اما تیم هاى 
تابعه صنعت نفت از جمله نفت آبادان، نفت مسجد 
سلیمان و پارس جنوبى جم به شکل غیرمستقیم و 
توسط شرکت هاى تابعه وزارت نفت اداره مى شدند. 
اما با تصمیم هاى جدید این وزارتخانه آب باریکه 
منتهى به خزانه این باشــگاه ها هــم قطع خواهد 
شد تا تیم هاى نفتى حاضر در لیگ برتر فوتبال در 
بالتکلیفى کامل قرار بگیرند. این باشگاه ها یا باید 
فعالیت خود را کامًال متوقف کننــد و یا به بخش 
خصوصى منتقل شوند. اتفاقى که در موارد مشابه 
هرگز عاقبت خوبى نداشــته و به انحالل تعدادى 
از قدیمى ترین و پرطرفدارترین باشگاه هاى ایران 
منجر شده است. آینده نامعلوم تیم هاى پرطرفدار و 
دوست داشتنى صنعت نفت، حاال یکى از بزرگ ترین 
نگرانى هاى هواداران فوتبال به خصوص در جنوب 
کشور است. تصور کنید در سال هاى آینده این چند 
تیم که هوادارانى عاشــق و ورزشگاه هایى مملو از 
تماشاگر دارند از لیگ  فوتبال حذف شوند و پیکان، 
سایپا و... با ورزشگاه هایى خالى همچنان به حضور 
کم رمق و بى هیجان خود در لیگ برتر ادامه بدهند. 
حتى تصورش هم سخت و غم انگیز است. اى کاش 
اینقدر که استقالل و پرســپولیس سوگلى وزارت 
ورزش و هیئت دولت بودند، تیم هایى مثل صنعت 
نفت آبادان و نفت مســجد ســلیمان هم سوگلى 

وزارت ورزش بودند.

پس از باخت به الوحده در هفته سوم رقابت هاى لیگ حرفه اى عربستان، 

م االهلى عربستان قطعى شده اما 
برکنارى برانکو ایوانکوویچ از هدایت تی

. سرانجام باشگاه االهلى عربستان 
این اتفاق به صورت رسمى رخ نداده بود

 برانکو ایوانکوویچ را کنار گذاشته است. این اتفاق در 
رســماً اعالم کرد که

 در این باشــگاه دوام آورد. بر این 
یطى رخ داد که برانکو حدود دو ماه

شرا

جانشین برانکو در االهلى شــده است. اخراج برانکو از 
اساس المحمدى 

االهلى عربستان شاید براى هواداران عادى فوتبال ایران صرفاً یک خبر 

جذاب باشد، اما براى نصف مربیان لیگ برتر بدترین حادثه ممکن است. از 

االن تا زمان حضور ایوانکوویچ در تیم بعدى، او بزرگ ترین 

آلترناتیو مربیان داخلى است؛ مخصوصاً گابریل کالدرون 

که تا اطالع ثانوى خواب و خوراك نخواهد داشــت. البته 

سرمربى آرژانتینى پرســپولیس در این مورد تنها نیست، 

چراکه در تراکتورسازى، ســپاهان، ذوب آهن، فوالد، حتى 

ى که دستشان به دهانشان مى رسد 
استقالل و بقیه باشگاه های

هم کادرهاى فنى، حاشیه امنیت نخواهند داشت. 

همین حاال خبرى دست به دست مى شود که 

برانکو گزینه تیم امید اســت که هنوز هیچى 

نشده با مجیدى به بن بست خورده.  البته طبق 

نوشــته خبرگزارى «ایســنا» یک خبرنگار 

فشــا کرده که برانکو قبل از اخراج 
سعودى ا

با یک باشگاه چینى به توافق رسیده بود که 

اگر این خبر درست باشد، نصف مربیان لیگ 

خوشحال مى شوند! از سوى دیگر فراموش 

نکنیم االن هر تیم ایرانى که قصد به خدمت 

ن برانکو را داشته باشد، باید ابتدا مالیات 
گرفت

معوقه او را بپردازد.

شهاب گردان، دروازه بان تیم فوتبال فوالد خوزستان در گفتگویى در خصوص دیدار تیمش مقابل سپاهان 
اظهار کرد: بازى تقریبًا متعادلى بود، نیمه اول بازى پایاپایى را شاهد بودیم، هر دو تیم موقعیت هاى نصفه 
و نیمه اى را روى دروازه یکدیگر داشتند، نیمه دوم تیم سپاهان با اضافه کردن بازیکنان بلندقد فقط رو به 
بازى هوایى آورد، ما هم طبیعتاً نقاطى که آنها مى خواستند ارسال داشته باشند را باید مى بستیم و خدا را شکر 
توانستیم به نحو احسن این کار را انجام دهیم، به جز یکى دو موقعیت نصفه و نیمه، موقعیت خاصى به آنها 

ندادیم، فکر مى کنم نتیجه تساوى نتیجه عادالنه اى براى دو تیم بود.
وى افزود: تیم ما در هفته هاى ابتدایى درست زمانى که نیاز به هماهنگى و انسجام بیشترى دارد، با تیم هایى 

رو به رو است که مدعى قهرمانى هستند و خودشان را براى حضور در رقابت هاى آسیایى آماده مى کنند.
دروازه بان فوالد خوزستان تأکید کرد: شما مطمئن باشید ما اگر در بازى با سپاهان بى محابا دست 
به حمله مى زدیم، بدون شک از توان دفاعى ما کاسته مى شد و امکان باخت ما باال بود. نباید در 
مقابل تیم هاى مدعى که همه جوره از آنها حمایت مى شود، امتیاز گرفتن را فداى خوب بازى کردن 
کنیم،30 بازى در لیگ داریم و تازه سه هفته از آن مى گذرد. شما ببینید تیم هایى که در سال هاى 

اخیر قهرمان شدند یا سهمیه کسب کردند، چقدر در طول فصل نوسان داشتند.
وى ادامه داد: اگر در مقابل تیم هاى قدرتمند، باز، بازى کنیم و دو سه گل دریافت کنیم بهتر است یا اینکه به 
هر طریقى از آنها امتیاز بگیریم؟ آیا عملکرد ما بد بود که در آزادى از استقالل امتیاز گرفتیم؟ یا مثًال هنوز تیم 

ما تکمیل نشده و در خانه توانستیم تیم قدرتمندى مثل سپاهان را متوقف کنیم.

ظاهراً و طبق شــنیده هاى خبرنگار «نصف جهان»، امیر هوشــنگ 
سعادتى، ایجنت معروف ایرانى در حال مقدمه سازى براى انتقال قرضى 
على قلى زاده به ایران است. بر این اساس وى جلساتى با محمد حسن 
انصارى فرد و یکى از اعضاى هیئت مدیره استقالل برگزار کرده است. 
احتمال انتقال قلى زاده به پرسپولیس بعد از کنار گذاشته شدن احمدزاده 
توسط کالدرون بسیار زیاد است. ظاهراً کالدرون به احمدزاده اعالم کرده 

براى نیم فصل به فکر تیم جدید باشد.

گذاشتم اما خدا را شکر که مصدومیتم تنها از ناحیه مینیسک است و هیچ پارگى ندارد و خیلى زود ترســیده بودم چون به یک باره پایم خالى کرد و نمى دانید تا جواب آمد چه کابوسى را پشت سر خدا را شکر شب بدشانســى من با MRI که از پایم گرفتم به خوش شانسى تبدیل شد. واقعًا شدى همه احتمال پارگى رباط صلیبى دادند؟حاال شرایط پاى تو چطور اســت چون بعد از تکرار مصدومیت که تعویض این بازى که کامًال انگیزه داشتم این اتفاق برایم افتاد.تیم هیچ مشکلى نداشتم و با آمادگى کامل براى این بازى آماده شده بودم اما نمى دانم چرا بدشانس بودم و در بهبودى ام اجازه داد که کادر فنى مجاب شود من را در بازى با تراکتور به میدان بفرستد. با بررسى کادر پزشکى بعد از مصدومیتى که در لیگ قهرمانان آسیا به دســت آوردم دو هفته ابتدایى لیگ را از دست دادم اما روند هنوز برنگشته دوباره مصدوم شدى؟بوده و هیچ پارگى در آن دیده نشده است. گفتگوى او با «ایلنا» را بخوانید.پاره کرده است اما بررسى ها و گرفتن MRI در نهایت مشخص کرد که مصدومیت تنها از ناحیه مینیسک پا به حدى بود که گمانه زنى ها از میزان مصدومیت ارسالن مطهرى به سمتى رفت که این بازیکن احتماًال رباط منجر شد. چرا که دوباره این بازیکن مصدوم و به یک تعویض اجبارى براى ذوب آهن تبدیل شد. مصدومیت او تا کادر فنى در بازى با تراکتور در هفته سوم لیگ بتواند استفاده کند اما این حضور تنها به چند دقیقه ابتدایى بازى ابتدایى تیم منصوریان را در لیگ برتر از دست داد. مصدومیتى که با روند بهبودى این بازیکن در نهایت به او اجازه داد امیر ارسالن مطهرى بعد از مصدومیتى که در بازى هاى ذوب آهن در لیگ قهرمانان آسیا نصیبش شده بود دو بازى 
در بازى با تراکتورسازى هم کمى بدشانس بودید و این شانس را ذوب آهن داشت که تیم خوبى داریم و قطعًا شرایط بهتر خواهد شد.امیدوارم این بدشانسى موقتى شرایط را برایم سخت تر نکند و خیلى زود بتوانم باقدرت در خدمت ذوب آهن باشم که امسال به هرحال مصدومیت جزو ذات فوتبال است و هر بازیکنى در هر دوره اى مى تواند با انواع مصدومیت مواجه شود. بااین حال است. از این بابت نگران نیستى؟این دو مصدومیت روند خوب تو در فصل گذشته را حسابى با چالش مواجه کرده دوباره به تمرینات اضافه مى شوم.
نکنید این ذوب آهن به راحتى مى تواند یکى از مدعیان باشد اما هوادارانمان کمى صبورى کنند تا هماهنگى مان بیشتر شود.باشید مثل بازى با تراکتور نشــان دادیم یک تیم هماهنگ و قدرتمند هستیم در ادامه شرایطمان بهتر خواهد شد. شک بله حتماً و شک نکنید اینطور خواهد بود. تیم خوبى داریم و دریکى دو بازى ابتدایى هم به نظرم بدشانس بودیم اما مطمئن به نظرت این ذوب آهن امسال مى تواند در لیگ موفق باشد؟این بدشانسى را نداشتم حتمًا یکى دو گل راحت به این تیم مى زدم. قطعاً همینطور است و این توان را داشتیم که تراکتور را ببریم. اصًال تراکتور آن تیمى که فکر مى کردیم نبود و باور کنید اگر برنده بازى باشد.

ارسالن مطهرى:

 واقعًا ترسیده بودم

شبیه شرایط ملو
زنگنه اعالم کرد
و کاهــش هزین
مالکیت و مدیریت
حرفه اى را توسط
کرده است ممنوع
باشگاهدارى حر
پولى در ورزش ح
تابعه صنعت نفت
سلیمان و پارس
توسط شرکت ها
اما با تصمیم هاى
منتهىبه خزانه
شد تا تیم هاى نف
بالتکلیفى کامل
فعالیت خود را ک
خصوصى منتقل
هرگز عاقبت خو
از قدیمى ترین و
منجر شده است.
دوست داشتنى ص
نگرانى هاى هواد
کشور است. تصو
تیم که هوادارانى
تماشاگر دارند از
سایپا و... با ورزش
کم رمق و بى هیج
حتى تصورش هم
اینقدر که استقال
ورزش و هیئت د
نفت آبادان و نفت
وزارت ورزش بود

پس از باخت به الوحده در هفته سوم رقابت هاى لیگ

برکنارى برانکو ایوانکوویچ از هدایت تیم االهلى عرب

ت رسمى رخ نداده بود. سرانجام باشگ
این اتفاق به صور

که برانکو ایوانکوویچ را کنار گذاشته
رســماً اعالم کرد 

ه برانکو حدود دو ماه در این باشــگ
شرایطى رخ داد ک

جانشین برانکو در االهلى شــده اس
اساس المحمدى 

االهلى عربستان شاید براى هواداران عادى فوتبال ایر

جذاب باشد، اما براى نصف مربیان لیگ برتر بدترین حاد
االن تا زمان حضور ایوانکوویچ د
آلترناتیو مربیان داخلى است؛ مخ

که تا اطالع ثانوى خواب و خوراك
سرمربى آرژانتینى پرســپولیس د
چراکه در تراکتورسازى، ســپاهان

استقالل و بقیه باشگاه هایى که دستش

هم کادرهاى فنى، حاشیه امنیت نخ

همین حاال خبرى دست به دست مى
ا ت نه گز برانکو

ى قدرتمند، باز، بازى کنیم و دو سه گل دریافت کنیم بهتر است یا اینکه به 
یا عملکرد ما بد بود که در آزادى از استقالل امتیاز گرفتیم؟ یا مثًال هنوز تیم 

نستیم تیم قدرتمندى مثل سپاهان را متوقف کنیم.

MRI در نهایت مشخص کرد که مصدومیت تنها از ناحیه مینیسک پا صدومیت ارسالن مطهرى به سمتى رفت که این بازیکن احتماًال رباط صدوم و به یک تعویض اجبارى براى ذوب آهن تبدیل شد. مصدومیت او سوم لیگ بتواند استفاده کند اما این حضور تنها به چند دقیقه ابتدایى بازى دست داد. مصدومیتى که با روند بهبودى این بازیکن در نهایت به او اجازه داد  که در بازى هاى ذوب آهن در لیگ قهرمانان آسیا نصیبش شده بود دو بازى 
ت. گفتگوى او با «ایلنا» را بخوانید.

کامل براى این بازى آماده شده بودم اما نمى دانم چرا بدشانس بودم و در ب شود من را در بازى با تراکتور به میدان بفرستد. با بررسى کادر پزشکى ن آسیا به دســت آوردم دو هفته ابتدایى لیگ را از دست دادم اما روند مصدوم شدى؟
چطور اســت چون بعد از تکرار مصدومیت که تعویض  اتفاق برایم افتاد.

یتم تنها از ناحیه مینیسک است و هیچ پارگى ندارد و خیلى زود م خالى کرد و نمى دانید تا جواب آمد چه کابوسى را پشت سر MRII که از پایم گرفتم به خوش شانسى تبدیل شد. واقعًا رگى رباط صلیبى دادند؟
وند خوب تو در فصل گذشته را حسابى با چالش مواجه کرده 

یط را برایم سخت تر نکند و خیلى زود بتوانم باقدرت در خدمت ذوب آهن باشم که امسال بال است و هر بازیکنى در هر دوره اى مى تواند با انواع مصدومیت مواجه شود. بااین حال گران نیستى؟
سازى هم کمى بدشانس بودید و این شانس را ذوب آهن داشت که ر خواهد شد.

 داشتیم که تراکتور را ببریم. اصًال تراکتور آن تیمى که فکر مى کردیم نبود و باور کنید اگر 
ى تواند یکى از مدعیان باشد اما هوادارانمان کمى صبورى کنند تا هماهنگى مان بیشتر شود.ان دادیم یک تیم هماهنگ و قدرتمند هستیم در ادامه شرایطمان بهتر خواهد شد. شک اهد بود. تیم خوبى داریم و دریکى دو بازى ابتدایى هم به نظرم بدشانس بودیم اما مطمئن ب آهن امسال مى تواند در لیگ موفق باشد؟ى دو گل راحت به این تیم مى زدم. 

ارسالن مطهرى:

چرا اینها سوگلى شما 
نیستند آقاى وزیر؟

باشگاه هاى ایرانى  بد حسابند 
و او هم نیامد

نقشه هاى جدید سعادتى

90 به 10 خواب و خوراك را از همه گرفته است

قوچان نژاد براىتیمش هیچگاه از یاد هوا نخستین بازىرضا
دقیقه براى تیمش به میدان رفته بود تا تبدیل شود به نخستین
در واقع گوچى بازى برابر والفیک را از روى نیمکت آغاز کرد ام
دروازه حریف را گشود و آمارى فوق العاده از خود به جاى گذاش
شاید هم تیم ملى و هم خود رضا حسرت چنین تصمیمى را بخ

گوچى در حالى به زووله پیوست که از تیم هاى ایرانى پیشنهادات
ایرانى به قوچان نژاد و اینکه چرا او به ایران نیامد به یکى از رس
کردند اما از آنجایى که اکثر باشگاه هاى ایرانى به تعهدات خو
همچنان در خارج از کشور به فوتبالشادامه بدهد. در همینرا

به بهترین شکل ممکن محقق شد.

سعو
با یک
اگر ای
خوش
نکنیم
گرفتن
معوقه

ظاهراً و طبق شــنیده هاى خبرنگار «نصف جهان»، امیر هوشــنگ 
سعادتى، ایجنت معروف ایرانى در حال مقدمه سازى براى انتقال قرضى 
على قلى زاده به ایران است. بر این اساس وى جلساتى با محمد حسن 
نصارى فرد و یکى از اعضاى هیئت مدیره استقالل برگزار کرده است. 
گذاشته شدن احمدزاده  انتقال قلى زاده به پرسپولیسبعد از کنار حتمال
وسط کالدرون بسیار زیاد است. ظاهراً کالدرون به احمدزاده اعالم کرده 

راى نیم فصل به فکر تیم جدید باشد.

نقشه هاى جدید سعادتى

شهاب گردان:
سپاهان در نیمه دوم رفت 

براى بازى هوایى

زودتر 
تیم بگیر تا 
کابوس مربیان 
نباشى

«آیا کمیته انضباطى توانایى لغو محرومیت فرشید 
اسماعیلى را دارد؟» این سئوالى است که ذهن 
هواداران استقالل را مشغول کرده است. اخراج 
در آخرین دقایق بازى با نفت مسجدســلیمان 
باعث شد تا او دربى هفته آینده را از دست بدهد. 
مسئوالن باشگاه اســتقالل براى رساندن او به 
دربى تالش هاى خود را از شب مسابقه آغاز کردند 
و طبق آخرین اخبار سعى کردند با کشاندن پرونده 
به کمیته انضباطى، ماجــرا را ختم به خیر کنند و 
مجوز حضور هافبکشــان را براى دربى بگیرند. 
این موضوع به نقطه اختالفى در میان هواداران 

فوتبال تبدیل شد و عده اى ادعا مى کردند که کمیته انضباطى حق دخالت را ندارد و عده اى دیگر 
مى گفتند که کمیته انضباطى مى تواند به این موضوع ورود کند.

سعید مظفرى زاده، پیشکسوت داورى درباره این موضوع گفت: «مطابق قوانین فوتبال، تصمیم 
داور نهایى است و کمیته انضباطى حق دخالت در قضاوت را ندارد. کمیته انضباطى 
فقط در مواردى مى تواند اقدام کند که بازیکن داور را فریب دهد یا داور بازیکنان 
را اشتباه شناسایى کند و به بازیکن دیگرى کارت دهد. اگر کمیته انضباطى در 
تصمیم هاى دیگر داور دخالت کند، قطعاً نقض قانون بازى فوتبال خواهد بود.»

کمیته انضباطى نباید دخالت کند

برگزارى دربى 90-10 به معضل جدید فوتبال ایران تبدیل شده است و حتى بازیکنان تکلیفشان را نمى دانند!
باشگاه استقالل چند هفته اى است که تالش مى کنند دربى را به صورت 50-50 برگزار کند و در طرف دیگر 
باشگاه پرسپولیس قصد دارد تا دربى رفت را به روال گذشته و به شکل 50-50 و دربى برگشت را با شیوه 
نوین و 90-10 برگزار کند اما رسماً اعالم شد که هم دربى رفت و هم دربى برگشت باید 90-10 برگزار شود. 
لیگ برتر امسال با تأخیرى چند هفته اى برگزار شد تا مشکالتى که یکى از آنها معضل بلیت فروشى است حل 
شود اما هنوز که هنوز است این مشکالت حل نشده و تکلیف نحوه تقسیم سکوها در دربى مشخص نیست. 
دو روز پیش بیشتر سئواالت از مدیران و بازیکنان پرسپولیس مربوط به این موضوع بود و بعضى از بازیکنان 

مانند ترابى و عالیشاه ابراز امیدوارى کردند و در حرف هایشان از افزایش هیجان این بازى خبر دادند و 
برخى بازیکنان مثل سیامک نعمتى و سیدجالل با ناراحتى و ناامیدى از ماجرا صحبت کردند. در 

میان صحبت هاى مدیران پرسپولیس هم ردپایى از امید دیده نمى شد و به نظر مى رسد که 
با تقسیم 50-50 برگزار خواهد شد.دربى به همان شکل همیشگى و 
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خصوصاً گابریل کالدرون
ك نخواهد داشــت. البته
این مورد تنها نیست در
ن، ذوب آهن، فوالد، حتى
شان به دهانشان مى رسد

خواهند داشت. 
ى شود که 

بازى هوایى آورد، ما هم طبیعتا نقا
را توانستیمبه نحو احسناینکار
ندادیم، فکر مىکنمنتیجه تساوى
وى افزود: تیم ما در هفته هاى ابتد
رو به رو است که مدعى قهرمانى
دروازه بان فوالد خوزستا
به حمله مى زدیم، بدون
مقابل تیم هاى مدعى ک
کنیم،30 بازى در لیگ دا

اخیر قهرمان شدند یا سهمیه کسب
وى ادامه داد: اگر در مقابل تیم هاى
هر طریقى از آنها امتیاز بگیریم؟ آی

ما تکمیل نشده و در خانه توانس

ار

ی
سعید نظرى

خشایار بیدمشکى

على مؤمنى



0606آگهىآگهى 3583 سال شانزدهمچهارشنبه  27 شهریور  ماه   1398

 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 شناســنامه 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 شناســنامه 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 مورخ 1398/05/13 عباس ملکوتی خواه 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 7 صادره از اصفهان بشماره ملی 5659591876 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 
به مساحت 253/25 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمی على 

محمد علون آبادى فرزند حسن.
88- راي شــماره 139860302027005300 مورخ 1398/05/13 طاهــره اعتباریان 
خوراســگانى فرزند براتعلی بشــماره شناســنامه 1147 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1291563555 در ســه 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 شــماره 139860302027005302 مورخ 1398/05/13 اسماعیل ارشیامنش 
فرزند شکراله بشــماره شناسنامه 2081 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1288127413 
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.

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 شماره 139860302027005423 مورخ 1398/05/15 جواد نیلفروشان فرزند 
محمدعلی بشماره شناســنامه 166 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1286649455 در 
ششدانگ 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 
دهسوري  فرزند علی رضا بشــماره 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 قسمتی 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 شماره 139860302027005519 مورخ 1398/05/19 جمال حسینی فرزند سید 
حسن بشماره شناسنامه 141 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291321071 در ششدانگ 
یکباب تعمیرگاه احداثی بر روي قسمتی 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 شماره 139860302027005520 مورخ 1398/05/19 احمد قلی قاسمی نوغان 
علیائی فرزند علی قلی بشماره شناسنامه 194 صادره از اصفهان بشماره ملی 6219576381 
در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 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 شناســنامه 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 شناســنامه 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 ســه 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 بشــماره 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 هــادي قضاوي 
خوراسگانی فرزند اکبر بشماره شناسنامه 932 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291584927 
در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی 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 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.
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 ششدانگ یکباب ســاختمان 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 قســمتی از 
قطعه زمین پالك 38 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 392580/41 مترمربع. 

خریداري طی سند رسمی.
110- راي شــماره 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 قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت 

اصفهان به مساحت 193/85 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
111- راي شــماره 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 شــماره 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 قســمتی 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 شناســنامه 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 شماره 139860302027005784 مورخ 1398/05/27 قربانعلی رستگار 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: 585489 مهدى شبان- رییس منطقه ثبت اسناد 

وامالك شرق اصفهان /6/226                                                                             
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 است. لذا مشــخصات 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 رســید، 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 شناســنامه 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: 585334 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالك مرکزى اصفهان /6/224
 آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالك مهردشت
1.برابر راى شماره 139860302177000176 مورخه 1398/02/29هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم بتول 
بهرامیان فرزند محمد بشماره شناسنامه 47 میمه و شماره ملى 6229948001 در ششدانگ 
یکباب خانه ششدانگ پالك 237 فرعى واقع در علویجه1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان 
به مساحت 270/62مترمربع انتقالى از مالک رسمى خانم خاور عزیزى محرز گردیده است.
2.برابر راى شماره 139860302177000166 مورخه 1398/02/28 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى محمد 
رضا صادقى هسنیجه فرزند محمد صادق بشماره شناســنامه 12 نجف آباد و شماره ملى 
1092014098 در ششدانگ یکباب خانه قسمتى از پالك 4708 فرعى واقع در علویجه 1 
اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 180مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى مجید 

قنبریان علویجه محرز گردیده است.
3.برابر راى شماره 139860302177000450 مورخه 1398/05/09 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى رضا 
شفیعى علویجه فرزند حسن بشماره شناسنامه 72 نجف آباد و شماره ملى 1091898103 
در ششدانگ یکباب خانه احداثى برروى قســمتى از پالك 992 فرعى واقع در علویجه1 
اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 327/91 مترمربع انتقالى از مالک رسمى وراث 

حسن شفیعى محرز گردیده است.
4.برابر راى شماره 139860302177000449مورخه 1398/05/09 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى محمد 
کیانى فرزند لطیف بشماره شناســنامه و شــماره ملى01 11500543 در ششدانگ یک 
بابخانه قســمتى از پالك 4708  فرعى واقع در  علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان 
به مســاحت179/93 مترمربع انتقالى از مالک رســمى آقاى على قنبریان علویجه محرز 

گردیده است. 
5.برابــر راى شــماره 139860302177000416 مورخــه 1398/04/19 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى 
تقى قندهارى علویجه فرزند حسین بشــماره شناســنامه 5087 نجف اباد و شماره ملى 
1090507941 در ششدانگ یکبابخانه ششــدانگ پالك 458 فرعى  واقع در علویجه 1 
اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 379/80 مترمربع انتقالى از مالک رسمى خانم 

ربابه سلطان قندهارى محرز گردیده است.
6. برابر راى شماره 139860302177000448 مورخه 1398/05/09هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى مجید 
شفیعى علویجه فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 79 نجف اباد و شماره ملى 1091997195 
در ششدانگ یکبابخانه ششدانگ از پالك 3178 فرعى  واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 
ثبت اصفهان به مساحت 245/15 مترمربع انتقالى از مالک رسمى وراث خسرو کریمى محرز 
گردیده است در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى و برحسب ماده 3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیات مبنى بر تایید 
انتقال عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده و در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشر 
مى شود تا شخص یا اشخاصى که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارائه گواهى مبنى بر 
طرح دعوى اقدام نمایند و ادامه عملیات ثبتى منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و 
در صورت انقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد شد 
و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت اول: دو 
شنبه 1398/06/11 - تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1398/06/27- 575811/م الف 

سید روح اله موسوى - کفیل اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت /6/205
مزایده

اجراى احکام شعبه 9 کیفرى دادسراى عمومى و انقالب اصفهان در نظر دارد در خصوص 
کالسه پرونده 201/98 ش 9 جلسه مزایده مورخ 98/7/14 روز یکشنبه ساعت 10 الى 11 
برگزار نماید. موضوع مزایده عبارت اســت از فروش یک دستگاه خودرو هیوندا جنسیس 
متعلق به آقاى بهزاد حیاتى پور فرزند عباس که ســاکن زندان مرکزى اصفهان مى باشد. 
مشخصات خودرو طبق نظریه هیات کارشناسى بدین شرح مى باشد سوارى کوپه جنسیس 
3800 مدل 2013 زرد رنگ به شــماره انتظامى 124/99 ى 41 و شاسى 95465 بازدید و 
معاینه فنى به عمل آمد با عنایت به جمیع جهات موثر در قیمت گذارى از جمله نوع، سیستم، 
تیپ، مدل، سال ساخت- میزان کارکرد- وضعیت اتاق، بدنه- رنگ، شاسى و شرایط فنى 
موتور و گریبکس و الســتیک ها که به علت توقف طوالنى بیش از دو سال در پارکینگ، 
راه اندازى و مورد استفاده قرار دادن آن نیاز به تعویض الستیک و باطرى و سرویس کامل 
فنى و اورهال دارد قیمت کارشناسى آن در شرایط فعلى بازار مبلغ 4/800/000/000 ریال 
معادل چهارصد و هشتاد میلیون تومان برآورد و اعالم مى گردد. ضمنًا خودرو در پارکینگ 
امین واقع در ارغوانیه توقیف مى باشد شکات آقایان: 1- محمدرضا مدرسه 2- عبدالرسول 
سلمانى نژاد 3- احسان م عینى 4- محمدرضا صالح نژاد 5- مجید باقرزاده رحیم ابادى 6- 
سید احمد هاشمى فشارکى 7- على شاکرى کوهپایه اى 8- رضا شیردره 9- میثم سلمانى 
فشارکى 10- محمد مهدى توسل خمسه 11- سجاد بهرامى گهرویى 12- محمد جبارى 
13- بهزاد على چاپى 14- محمد مرادزاده 15- حمیدرضا غالمى فشــارکى 16- حسین 
پاکنژاد سید احمدیان 17- حسین قربانیان مى باشد. مزایده از قیمت کارشناسى شروع شده 
و فرد یا افرادى برنده مزایده مى باشــند که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند و ده درصد 
مبلغ کارشناسى را نقداً همراه داشته باشــند. طالبین خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده 
ضمن هماهنگى با این اجرا از خودرو بازدید نمایند. مزایده در ســاختمان کل دادگسترى 
اصفهان واقع در خیابان شهید نیکبخت اتاق 030 برگزار مى گردد. م الف: 595222 تاجمیر 

ریاحى- مدیر اجراى احکام شعبه نهم کیفرى اصفهان /6/362
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شعبه سیزده اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 961022 ج/13 له خانم راضیه شفیعى و علیه مهدى دهقانى مبنى بر مطالبه 
مبلغ 200 عدد ســکه بهار آزادى که در روز مزایده ارزیابى مى گردد و سایر مطالبات بابت 
محکوم به در تاریخ 98/7/17 ســاعت 12/30 صبح روز چهارشنبه در محل اجراى احکام 
دادگســترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 5/142 حبه مشاع به استثناى 
بهاى ثمنیه سهم زوجه حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ ملکى به پالك ثبتى شماره 1318 
فرعى از 14915 اصلى بخش 5 اصفهان با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیًال 
درج شده است ملکى مرحوم محمود دهقانى و اکنون در تصرف مالکانه ورثه مى باشد توسط 
کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین 
واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى 
فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا 
چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. 
پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد شد. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم 
علیه مى باشد. و مابقى ثمن حداکثر ظرف یکماه پرداخت واال ده درصد واریزى به نفع دولت 
ضبط خواهد شــد. اوصاف ملک مورد مزایده: محل ملک واقع در اصفهان، خیابان شــیخ 
طوسى، خیابان نادرى، نبش بن بست شهید حسین سلمانى فشارکى ، (شماره 9) بازدید و 
گزارش به شرح زیر ارسال مى گردد. پالك مزبور به مساحت 132 مترمربع، داراى حدود 
100 مترمربع ساختمان کلنگى در شمال پالك و حدود 70 مترمربع ساختمان با قدمت بیش 
از سى سال شامل یک باب مغازه به مساحت حدود 20 مترمربع و یک دستگاه راه پله و یک 
باب اتاق در طبقه فوقانى با ســقف تیرآهن و آجر و دیوارهاى باربر در جنوب پالك، داراى 

اشتراك آب و فاضالب و برق و گاز میباشــد. بنابراین به نظر اینجانب پالك مزبور با توجه 
به موقعیت محلى و کاربرى و عقب نشینى احتمالى و سایر عوامل موثر در قیمت، مبلغ سه 
میلیارد و هشــتصد و پنجاه میلیون ریال ارزیابى مى گردد. این گواهى سهم االرث آقاى 
مهدى دهقانى حبیب آبادى مبلغ 481/250/000 ریال (چهارصد و هشــتاد و یک میلیون 
و دویست و پنجاه هزار ریال) میباشد. م الف: 597230 مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى 

اصفهان /6/376
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139704002003006108/1 شماره بایگانى پرونده: 9708557/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802003000263 تاریخ صدور: 1398/06/04 آگهى ابالغ اجرائیه 
پرونده شماره 139704002003006108 بدینوسیله به آقاى حسین رعیتى خوراسگانى 
فرزند محمدرضا ساکن: خوراسگان محله سفلى که برابر گزارش مأمور مربوطه آدرس متن 
سند شناســائى نگردیده و امکان ابالغ واقعى در آدرس اعالمى نیز به شما مقدور نگردیده 
ابالغ مى گردد که خانم معصومه برکت خوراسگانى باستناد سند ازدواج شماره 7561 مورخ 
1374/10/29 دفترخانه ازدواج شماره 132 شهر اصفهان جهت وصول مهریه خود به شرح 
"(یک جلد قران هدیه یکصد هزار ریال و مبلغ دویست و شصت و دو ریال و نیم رواج بعنوان 
مهرالسنه و بانضمام سى میلیون ریال بابت بهاى زمین و بانضمام شش میلیون ریال بابت 
شیربها و بانضمام چهارده عدد ســکه تمام بهار ازادى و بانض مام سى و پنج مثقال طالى 
ساخته شده 18 عیار) مبادرت به صدور اجرائیه نموده، پس از صدور اجرائیه، پرونده اجرائى 
به شماره فوق در این اداره مطرح مى باشــد. لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسناد 
رسمى به شما ابالغ مى گردد از تاریخ انتشار این آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است 
و فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشر مى گردد، ظرف مدت 
بیست روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غیر اینصورت بدون انتشار آگهى دیگرى 
عملیات اجرائى طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف: 598316 اسدى- رئیس 

اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /6/391
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139704002003005745/1 شماره بایگانى پرونده: 9707986/1 شماره 
آگهى ابالغیــه: 139803802003000279 تاریخ صــدور: 1398/06/09 آگهى ابالغ 
اجرائیه پرونده کالسه 9707986 شــماره  139704002003005745 بدین وسیله  آقاى 
محمدرضا کشاورز فرزند حسینعلى به شماره شناسنامه 707 و کدملى 1287860117 تاریخ 
تولد: 1344/03/31، ساکن: اصفهان-: خیابان حسین آباد کوچه آسیاب کوچه شهید اکبر 
توکلى پالك 118 که برابر گزارش مأمور مربوطه، آدرس مربوطه شناسائى نگردیده است، 
ابالغ مى گردد که برابر سند ازدواج شــماره 3871 مورخ 1372/02/15 دفترخانه ازدواج 
شماره 137 اصفهان بابت مهریه به شرح ((مبلغ پنجاه هزار و دویست و شصت و دو ریال و 
نیم بابت هدیه قرآن کریم و عنوان مهرالســنه بانضمام یکصد عدد سکه کامل بهار آزادى 
طال بانضمام مبلغ پانزده میلیون ریال تمام وجه نقد پول رایج ایران بابت خانه مسکونى)) به 
خانم مهناز سلیمیان ریزى بدهکار مى باشید که بر اثر عدم پرداخت دین، بستانکار (زوجه) 
درخواست صدور اجرائیه علیه شما را نموده است که پس از تشریفات قانونى اجرائیه صادر 
و به کالسه فوق در این اداره مطرح مى باشد. لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسناد 
رسمى به شما ابالغ مى گردد از تاریخ انتشــار این آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب 
است و فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشر مى گردد، ظرف 
مدت بیست روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غیر اینصورت بدون انتشار آگهى 
دیگرى عملیات اجرائى طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف: 597978 رییس 

اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /6/392
ابالغ اخطاریه ماده 87

شماره پرونده: 139704002003001560/1 شماره بایگانى پرونده: 9702250/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802003000312 تاریخ صدور: 1398/06/23 آگهى ابالغ اخطاریه 
ماده 87 پرونده شماره: 139704002003001560/1 بدینوسیله به آقاى على ترابى فرزند 
نصراله به کدملى 1280327766 به آدرس اصفهان فلکه احمدآباد ابتداى خیابان سروش 
طبقه فوقانى آرایشگاه بهروز کدپســتى 8198183685 که برابر اعالم مأم ور مربوطه در 
آدرس فوق شناسائى نگردیده اخطار مى گردد تمامت هفت ممیز هشتاد و شش صدم سهم 
مشاع از هفتاد و دو سهم عرصه و اعیان پالك 10130 فرعى از 14915 اصلى واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان متعلق به شما در قبال طلب آقاى حسین یزدانى و حقوقات دولتى بازداشت 
گردیده لذا طبق ماده 87 آئین نامه اجراى مفاد اســناد رسمى هرگونه نقل انتقالى از طرف 
شما نسبت به مورد بازداشت ممنوع است و ترتیب اثر داده نمیشود. در ضمن این اگهى در 
یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان منتشر مى گردد. م الف: 599224 اسدى 

اورگانى- اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /6/393
فقدان سند مالکیت 

شــماره: 139885602030005728     آقــاى محمد على تدین فرزند براتعلى بشــماره 
شناسنامه 84 فالورجان  باستناد دو برگ استشــهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما 
گواهى شده مدعى شدند که ســند مالکیت نهصد و پنجاه سهم از شش هزار و بیست و دو 
سهم  از ششــدانگ پالك ثبتى شــماره 6168 فرعى از 391 اصلى واقع در بخش 9 ثبت 
اصفهان که درصفحه 509 دفتر 30 امالك ذیل ثبت 8745 بنام نامبرده مسبوق به ثبت و 
سند مالکیت بشماره16 الف592262  بوده و مفقود شده است نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: 
به علت سهل انگارى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده 
را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود 
که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشــده) نسبت به آن یا وجود 
سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و ســند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید 
یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشــود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى 
تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1398/06/27، 600389/م الف- ابوالفضل ریحانى محمد 

زاده مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از طرف زهرا لطفى نجف آبادى/ 6/395
 ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 647/97 دادنامه 97/12/19-1702 
مرجع رسیدگى شعبه سوم شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: سید محمد میر باقرى 
نشانى: نجف آباد پلیس راه خیابان 38 سنگبرى یزدان کد پستى 8519116681 خوانده: 
محمد حسین لوالیى نشانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه پنج فقره چک به شماره 
هاى  593864و593866و593867و593861و593862 جمعا به مبلغ 200/000/000 
ریال گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که 
پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه 
اى شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى سید محمد 
میر باقرى  به طرفیت محمد حسین لوالیى به خواســته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان 
و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر اســتقرار دین به میزان خواسته در 
عهده خوانده داشته و بقاى اصول مســتندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین 
و اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى 
در قبال دعواى مطروحه نداشــته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است لذا مستنداً 
به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســى مدنى و مواد 310 و 313 و 
314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 3/100/000 ریال 
به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و 
پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 40/000/000 (96/9/30) - 40/000/000 
 40/000/000 -(96/10/20) 40/000/000 - (96/7/20) 40/000/000 - ( 96/8/30)
(96/7/30) لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق 
خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در همین شــورا و پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و ظرف همین مدت 
قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد.500923/م الف، 

قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه 3 /6/396



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

 رحمت خداوند بر کســى که شــهوت خود را مغلــوب و هــواى نفس را 
سرکوب کند، زیرا کار مشکل، بازداشتن نفس از شهوت بوده که پیوسته 
خواهان نافرمانى و معصیت اســت. بندگان خدا! بدانید که انسان باایمان، 
شــب را به روز و روز را به شــب نمى رســاند جز آنکه نفــس خویش را 
متهم مى داند، همواره نفس را سرزنش مى کند و گناهکارش مى شمارد. پس 
در دنیا چونان پیشینیان صالح خود باشید، که در پیش روى شما درگذشتند 

و همانند مسافران، خیمه خویش را از جا درآوردند و به راه خود رفتند.
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30٪ یا 40 ٪ پیش پرداخت
اقساط 48 ماهه
بدون ضامن

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

آگهى برگزارى مناقصه عمومى

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق292: تا ساعت:15:30روز شنبه به تاریخ 1398/07/06
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز یک شنبه به تاریخ 1398/07/07

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

شماره تلفن گویا: 8-36680030-031(داخلى384)

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

عملیات نصب و اصالح انشعابات آب و 98-3-143/3
5/293/702/216264/685/000جارىفاضالب در منطقه شاهین شهر

بهره بردارى شبکه آب، خدمات مشترکین 98-3-153/2
6/162/255/115308/112/000جارىو خدمات عمومى منطقه فریدونشهر

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 1398/06/27

نوبت دوم

شهردارى پیربکران به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به فروش 5 قطعه زمین 
با کاربرى مسکونى و 3 قطعه زمین با کاربرى تجارى. از طریق مزایده عمومى و بر اساس قیمت کارشناسى 

انجام شده اقدام نماید.
لذا از کلیه متقاضیان دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده حداکثر ظرف مدت 

ده روز پس از انتشار آگهى نوبت دوم به دبیرخانه شهردارى مراجعه نمایند.

آگهى مزایده

م الف: 602031محسن جوادى - شهردار پیربکران

نوبت اول

متراژ (مترمربع)آدرسکاربرى
173/22خیابان شهید مطهرى کوچه شهید امیر حسین بکرانى پالك شماره 158مسکونى
296/67خیابان شهید مطهرى کوچه شهید امیر حسین بکرانى پالك شماره 177مسکونى
112/56محله فرتخون ضلع جنوب مسجد انتهاى خیابان شهید مطهرى کوچه پرستو پالك شماره 124مسکونى
38/37میدان 14 معصومتجارى
23/23محله فرتخون خیابان شهید صفرعلى مرادى جنب نانوائىتجارى
71/16بلوار معلمتجارى


