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تبریزى جوجه اردك زشت نقل و انتقاالت زمستانى!محاکمه مفسد اقتصادى به اتهام توزیع برنج سمىداریوش فرهنگ: پیشنهاد خوبى از سینما ندارمبرنامه ریزى براى جلوگیرى از انحصار آموزش انگلیسى  ورزشاستانفرهنگ جهان نما

سهامداران 
واقعى 

«اسنپ»

تولید خاویار، از خزر تا اصـفهان
3

3

2
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مینى بوس دِر مدرسه 
دخترانه را شکست و...

دیپورت دوباره ایرانى ها  
از گرجستان 

بازدید روزانه 
2 هزار گردشگر خارجى 

از بناهاى تاریخى 

5

30 درصد 
مدارس اصفهان 
تخریبى است

پس از سال ها گمانه زنى سرانجام مدیرعامل «اسنپ» تصمیم 
گرفت به طور دقیق اعالم کند که سهامداران این مجموعه چه 

کسانى هستند. بر اساس صحبت هاى عالقه مند، ایرانسل و 
شرکت MTN اصلى ترین سهامداران «اسنپ» هستند.

 این دو شرکت از اواسط دهه 80 که رسماً ...

مدیرکل نوسازى، توسعه  و تجهیز مدارس استان 
اصفهان گفت: حدود 30 درصد مدارس اســتان 
فرسوده و تخریبى اســت، این مدارس با آخرین 
آیین نامه ها از نظر ایمنى مطابقــت ندارند و در 
اولویت تخریب و بازســازى قرار دارند و در اثر 
وقوع زلزله مشــکلى براى دانش آموزان پیش 

نیاید.
سید مهدى میربد در گفتگو با ایمنا با بیان اینکه 
این امر به این معنا نیست که این کالس ها اکنون 
باید تخلیه و تخریب شــوند، گفــت: اما این در 

اولویت تخریب...
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اروپا، مقصد صادراتى صنایع دستى اصفهاناروپا، مقصد صادراتى صنایع دستى اصفهان
مدیرکل میراث فرهنگى: ارزش صادرات صنایع دستى اصفهان در چهار سال گذشته مدیرکل میراث فرهنگى: ارزش صادرات صنایع دستى اصفهان در چهار سال گذشته 7171 برابر شده است برابر شده است

3

توضیحات مدیر شیالت جهاد کشاورزى استان درباره بخشى از تولید یکى از استراتژیک ترین محصوالت کشور

بازیگران میلیاردى بگیر 
پول هاى تلویزیون و تئاتر را 

درو مى کنند

فلور نظرى:

آقا مصطفى چراغ سبز نشان داد
مصطفى دنیزلى با تأکید بر روى قول خود خطاب به هواداران گفت: 
پس از آخرین بازى هم به هواداران گفته بودم که یقین داشته باشید 

که ما به هدف مى رسیم.
مصطفى دنیزلى در حاشیه تمرین تراکتور نکات جالب توجهى به زبان 
آورد. از اشاره به شرایط باشاك شهیر ترکیه در لیگ گذشته این کشور 

تا قول قهرمانى و در انتها صحبت در مورد...
3

2

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

هیچ کس حق ندارد 
مدارك دانشگاه جامع 

علمى کاربردى را 
قبول نداشته باشد

تعبیر گاو شیرده را درباره برخى کشورها نشنیده بودیم
رئیس جمهور:

2

5

جریمه مالى نصف شدجریمه مالى نصف شد

شرکت آب منطقه اى اصفهان در نظر دارد انجام عملیات بازسازى و اصالح شبکه فاضالب محوطه سد زاینده رود را از 
طریق مناقصه عمومى با شرایط و مشخصات زیر به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید. از مناقصه گرانى که تمایل به 
حضور در مناقصه فوق را دارند دعوت مى گردد تا نسبت به تهیه، تکمیل و تحویل اسناد ارزیابى توان انجام کار اقدام 

نمایند.
مبلغ پایه: حدود 10545339389 (ده میلیارد و پانصد و چهل و پنج میلیون و سیصد و سى و نه هزار و سیصد و هشتاد 

و نه ریال) بر اساس فهارس بهاى پایه سال 1398
حداقل رتبه پیمانکار: داشتن گواهینامه تشخیص صالحیت پیمانکارى حداقل پایه 5 در رشته آب با ظرفیت آزادکارى 
به اندازه برآورد این مناقصه در پایگاه اطالع رسانى http://sajar.mporg.ir  و گواهینامه صالحیت ایمنى از اداره کار 

و روابط اجتماعى.
محل اجراء: استان اصفهان محوطه سد زاینده رود

مدت اجراء: 6 ماه
واجدین شرایط بایستى نسبت به تهیه استعالم ارزیابى کیفى از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به 
آدرس: www.setadiran.ir اقدام نموده و سپس تا زمان تعیین شده در سامانه ستاد فایل مدارك تکمیلى و مستندات 
مربوطه را در این ســامانه بارگذارى نمایند. برنامه زمانبندى فرایند ارزیابى کیفى و مناقصه از طریق ســامانه فوق 

اطالع رسانى مى شود.
تلفن تماس: 5- 36615360 داخلى 2528 فاکس: 36611073

آگهى فراخوان ارزیابى کیفى مناقصه گران 
به شماره فراخوان 2098001205000034

مدیر امور قراردادها

نوبت دوم

م الف: 662208

شرکت تعاونى مسکن کارکنان شهردارى شاهین شهر به استناد مصوبه مورخ 98/06/03 
هیأت مدیره شرکت تعاونى در نظر دارد یک قطعه زمین با کاربرى مسکونى به پالك ثبتى 
شماره 409/6405 واقع در بلوار طالقانى طرح تفکیکى برم به مساحت 198 مترمربع را 
با قیمت پایه کارشناسى 3/564/000/000 ریال از طریق مزایده عمومى به صورت نقد به 

فروش برساند.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مزایده مى بایستى در ساعات ادارى 
به واحد حسابدارى شهردارى مراجعه و پیشنهادهاى خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى 
روز سه شنبه مورخ 98/09/05 به دفتر شرکت تعاونى تحویل نمایند. شرکت تعاونى در رد 

یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

آگهى تجدید مزایده عمومى
(نوبت دوم)

کیانوش کیانى- مدیرعامل شرکت تعاونى کارکنان شهردارى شاهین شهر

چاپ دوم

با نصف جهان
جهانى شوید
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فرا رسیدن 25 آبان،  روز حماسه و ایثار مردم اصفهان را گرامى مى داریم
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حجت االسالم و المسلمین حسن روحانى روز پنج شنبه 
در آیین افتتاحیه سى و ســومین کنفرانس بین المللى 
وحدت اسالمى اظهارکرد: همان هایى که به صراحت و با 
زبان روشن تر اخیراً سخن مى گویند قبًال مى گفتند براى 
نجات مردم کویت به منطقه آمده ایم یا براى ایجاد امنیت 
آبراه ها در منطقه حضور داریم و یا مى گفتند براى مقابله 
با تروریسم، هواپیماها و نیروهاى نظامى خود را به منطقه 
اعزام مى کنیم اما همان ها امروز به صراحت مى گویند، 
هدف ما چاه هاى نفت سوریه است و از این بیان صریح تر 

و روشن تر از رژیم حاکم بر کاخ سفید نشنیده بودیم.
رئیس جمهور افزود: مى دانســتیم هدف آمریکا، نفت 

منطقه و تاراج منابع مسلمانان اســت اما هیچ وقت این 
تعبیر را نشــنیده بودیم که برخى کشــورها گاو شیرده 
هستند و ما باید از این گاو شیرده براى تأمین منافع خود 

استفاده کنیم.
رئیس جمهــور تأکید کرد: تردید دشــمن بودن آمریکا 
باید از ذهن ها زدوده شود، معناى این حرف این نیست 
که مى خواهیم جنگ نظامى با آمریــکا به راه بیاندازیم 
بلکه معتقدیم ایستادگى و مقابله با دشمن در هر مقطعى 
شرایط خاص خود را دارد. جایى با بیان، جایى با جنگ، 
جایى با مقاومت اما دشمن را دوســت دانستن خطاى 

استراتژیک است.

سعیدرضا عاملى، دبیر شــوراى عالى انقالب فرهنگى در 
حاشیه نشست تعیین سیاســت هاى شوراى عالى انقالب 
فرهنگى که در دانشــگاه صنعتى کرمانشاه برگزار شد، در 
جمع خبرنگاران درباره حذف زبان انگلیسى از مدارس گفت: 
بحث حذف زبان انگلیسى در میان نبوده بلکه بحث مورد 
نظر جلوگیرى از انحصار آموزش زبان انگلیسى در مدارس 

بوده است.
دبیر شوراى عالى انقالب فرهنگى با اشاره به سخنان مقام 
معظم رهبرى درباره جلوگیــرى از انحصار آموزش زبان 
انگلیســى در مدارس گفت: جلوگیرى از انحصار آموزش 
زبان انگلیسى در مدارس که توســط مقام معظم رهبرى 

«مدظله العالى» اشاره شده حرف دقیقى است. وى افزود: در 
بسیارى از کشورهاى پیشرفته دنیا در دانشگاه ها و مدارس 
چند زبانه بودن وجود دارد و اینکه ما زبــان دوم را به زبان 
انگلیسى منحصر کنیم کار درستى نیست ضمن آنکه باید 
توجه کرد ورود به زبان هاى جدید نیازمند برنامه ریزى است.

عاملى ادامه داد:  باید براى زبان هاى پرگوینده جهان مثل 
زبان هاى چینى، اســپانیایى و عربى برنامه ریزى مناسبى 
صورت گیرد سپس نســبت به عملیاتى کردن این برنامه 
اقدام کرد. استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران خاطرنشان 
کرد:  این مسئله باید در دستور کار شــوراى عالى انقالب 

فرهنگى قرار گیرد.

تعبیر گاو شیرده را درباره 
برخى کشورها نشنیده بودیم

برنامه ریزى براى جلوگیرى 
از انحصار آموزش انگلیسى 

ناتالى و شعر فروغ 
   ایــران آرت | «ناتالــى پورتمــن»، بازیگر 
سرشناس ســینماى هالیوود تصویرى در بخش 
استورى اینســتاگرامش منتشر کرد که مربوط به 
شعرى از فروغ فرخزاد اســت. در این تصویر که 
توسط ناتالى پورتمن منتشر شده، شعر «به آفتاب 
ســالمى دوباره خواهم داد» از فروغ فرخزاد به دو 

زبان فارسى و انگلیسى نوشته شده است.

خارجى هاى شمال ایران
   چمــدان | 96 هزار و 172 گردشگر خارجى 
در شش ماه نخست امســال در مازندران اقامت 
داشته اند. شهرســتان هاى کالردشت، چالوس، 
رامسر و شرق مازندران به ویژه بهشهر بیشترین 
بازدیدکنندگان خارجى را به خود اختصاص دادند. 
شش ماه نخســت امسال گردشــگران خارجى 
مازندران از کشورهاى عراق، عمان، کویت، سوریه، 
یمن، بحرین، امارات، قطر، عربســتان و اروپایى 
(بیشتر در شرق استان) بوده اند. براساس آمارهاى 
اداره کل میراث فرهنگى و گردشــگرى، ساالنه 
500 هزار نفر گردشــگر خارجى هم وارد گیالن 
مى شوند که تنها  10 درصد آنها در استان اقامت 
مى کنند و مابقى گردشگران، مسافرین چمدانى 
و روزانه از کشور آذربایجان هستند که سود آورى 

براى استان ندارند.

بهترین فوتسالیست سوئد 
   بهــار | نازنیــن واثق پناه، بازیکن باشــگاه 
فالکائو اســتکهلم جایزه طالى بهترین بازیکن 
سال فوتسال سوئد را دریافت کرد. از این بازیکن 
ایرانى االصل تیم ملى فوتســال سوئد به عنوان 
بازیکن کلیدى در یکــى از بهترین تیم هاى ملى 

اروپا تقدیر شد.

پیشنهاد عجیب «کیهان»
   ایــران آرت | پس از خبر رفــع توقیف فیلم 
«خانه پدرى»، روزنامه «کیهان» باز هم خواهان 
تنبیه هنرمندان و سازمان سینمایى شد. «کیهان» 
نوشت: هر چند فیلم «خانه پدرى» رفع توقیف شد 
اما مسئوالن سازمان سینمایى در ارتباط با این فیلم 
اقدام به اســتنکاف از حکم قضایى دیوان عدالت 
ادارى مبنى بر ابطال نظام رده بندى سنى فیلم هاى 
سینمایى کردند. بر اساس قانون، هر فردى که از 
احکام صادره دیوان عدالت ادارى استنکاف کند، 
بین شش ماه تا یکسال از خدمات ادارى منفصل 
مى شود و فرد خاطى باید صدمات و خسارات ناشى 

از استنکاف را جبران کند.

یارانه ها زیاد مى شود؟
   رویداد24 | باوجود آنکــه دولتمردان بار ها 
از شیوه کنونى توزیع یارانه نقدى گالیه مند بوده 
و یارانه بســیارى از خانواده ها را قطع کردند، حاال 
برخى رسانه ها مدعى شده اند ممکن است شش 
دهک محروم جامعه با یارانــه 160هزار تومانى، 
دلگرم شوند. حسن روحانى در جریان سفر اخیرش 
به یزد وعده داده بود که دولــت برنامه اى ویژه را 
براى کمک به اقشار آسیب پذیر اجرا کند. پیش از 
این محمود احمدى نژاد گفته بود که  یارانه هر نفر 

باید یک میلیون تومان شود.

مرئوس علیه رئیس!
   جــام جــم آنالیــن | حرف هــاى اخیــر 
محمدرضا شانه ساز، رئیس ســازمان غذا و دارو 
درباره تولید سوسیس و کالباس دوباره توجه ها را 
به این محصول نه چندان خوشــنام جلب کرد. او 
گفته سوسیس و کالباس با ضایعات گوشتى تولید 
مى شود و باید جلوى تولید این محصوالت را گرفت. 
اما محمد حسین عزیزى، سرپرست اداره کل غذاى 
سازمان غذا و دارو گفته استفاده از ضایعات مرغ و 
گوشت، اصًال غیرممکن است. ضایعات بد شکل و 

بد بو هستند و قابل مصرف نیستند.

چرا پوشش نمى دهند؟
   ایســنا | سرلشــکر محمد باقرى، رئیس ستاد 
کل نیروهاى مسلح با اشــاره به تجمعاتى با جمعیتى 
کمتر از اربعین در سطح جهان اظهار کرد: دیده اید که 
چطور در مراسمى با حضور چندین هزار نفر رسانه ها 
طورى به آن پرداخته و مســئله را بزرگ مى کنند که 
انگار چه رویدادى رخ داده اما سال هاست که مراسم 
و موج عظیم اربعین به راه افتاده و ســاالنه بین 15 تا 
20 میلیون نفر در آن گردهم جمع مى شــوند اما هیچ 

پوشش رسانه اى داده نمى شود.

رئیس شوراى رودهن هم 
بازداشت شد

   آنا | رئیــس حوزه قضایى شهرســتان رودهن از 
بازداشت رئیس شوراى شــهر این شهرستان به دلیل 
تخلفات در شهردارى و دریافت رشوه خبر داد. شهردار 
رودهن نیز حدود دو ماه پیــش به دلیل تخلفات مالى 
بازداشت شده بود. در چند سال اخیر ساخت و سازهاى 
بسیارى توسط برخى از سودجویان در اطراف رودهن 
صورت گرفته بود که در این راستا مسئوالن شهردارى 
و اعضاى شــوراى شــهر نیز در زمینه اعطاى مجوز 
تخلفاتى را داشــته اند و حتى برخى از اخبار حکایت 
از دریافت 30 میلیاردى رئیس شــوراى شــهر این 
شهرستان در قبال چشم پوشــى از ساخت و سازهاى 
غیرمجــاز دارد. تاکنون 25 نفر در پرونده ســاخت و 

سازهاى غیرمجاز در رودهن بازداشت شدند.

کوتاه نمى آییم
   مهر | محمدحسن صادقى مقدم، عضو حقوقدان و 
معاون اجرایى و امور انتخابات شوراى نگهبان تصریح 
کرد: ما از موضوع احراز صالحیت و نظارت استصوابى 
کوتاه نمى آییم چرا که وظیفه قانونى شوراى نگهبان 
اســت. وى گفت: تدبیر حکیمانه اى بود که عزیزان 
در تدوین قانون اساسى داشــتند و شوراى نگهبان را 
تضمین کننده سالمت انقالب و نظام برشمردند و این 

مطلب بسیار روشن و واضح است.

دلیل اصلى جنگ سوریه
   خبر گزارى دانشجو | در مصاحبه اخیراً منتشر 
شده «بشار اسد» با رسانه روسى، رئیس جمهورى سوریه 
به شکل قاطع یکى از مواردى را که همگى آن را دلیل 
بحران این کشور مى دانستند تکذیب کرد و آن انتقال 
خط لوله گاز قطر از طریق سوریه و ترکیه به اروپا براى 
رقابت با گاز روسیه بود. او براى اولین بار فاش کرد که 
یک خط لوله نفت و گاز وجود داشت که یکى از دالیل 
جنگ علیه سوریه بود اما این خط لوله گاز قطر از جنوب 
به شمال نبود بلکه یک خط لوله ایران از شرق به غرب 
بود و اینکه خط لوله نفت از طریق عراق و بعد سوریه به 
دریاى مدیترانه منتقل مى شد و موافقت سوریه با ایجاد 

این خط لوله همان چیزى است که موجب جنگ شد.

فرزند شیطان
   خبر گزارى حوزه | آیت ا...  ســید محمدعلى 
علوى گرگانــى از مراجع تقلید، در دیــدار با فرمانده 
سازمان بسیج مستضعفین کشور، انجام وظیفه و رسالت 
بسیجیان را موردتوجه قرارداد و گفت: تقاضاى ما این 
است که بسیجیان در وظایف خودشان کوتاهى نکنند 
چراکه کشور ما امروز دشــمنى به نام آمریکا دارد که 

درواقع فرزند شیطان است.

16میلیون زیر خط فقر
   ایســنا | قائم مقام کمیته امداد امام خمینى(ره) 
گفت: در حال حاضر حدود چهــار میلیون نفر تحت 
پوشش کمیته امداد هستند. براساس برآورده هاى ما 
در صورتى که قصد داشته باشــیم تمام افراد زیر خط 
فقر را در حد تأمین خوراك تحت پوشش بگیریم 11 
هزار میلیارد تومان کسرى بودجه خواهیم داشت چرا 

که گفته مى شود 16 میلیون نفر زیر خط فقر هستند.

خبرخوان

                          وزیر راه و شهرسازى با بیان اینکه خیرین مى توانند در زمینه 
احداث جاده هاى روستایى، ایمن سازى نقاط پرحادثه و احداث مجتمع هاى 
بین راهى نیز اقدام کنند، گفت: به منظــور کاهش تلفات جاده اى، ایجاد 

مجتمع هاى فرهنگى و بازارچه ها در 30 
کیلومترى شهرها را پیشنهاد مى کنیم.

محمد اسالمى افزود: خیران این حوزه 
مى توانند در کنار کمک به توسعه راه 
روستایى، به ایمن سازى نقاط پر حادثه 
نیز ورود کنند. وى با اشاره به پرداخت 
هزینه هاى غیرضرورى در اثر کاستى ها 
و خطاهاى آگاهانه انسانى، افزود: تاکید 
کرده ایم زمانى که جاده ساخته مى شود، 
نام پیمانکاران آن بر تابلویى در حاشیه 

جاده نصب شود تا همگان بدانند و اگر جاده خوب یا بد بود، متوجه سازنده 
آن باشند.

وى گفت: مســائل کنونى، بیش از ظرفیت و توان دولت است و نیازمند 

همدلى هستیم.
وى ادامه داد: متأسفانه تعداد تلفات در سال هاى 96 و 97 کاهش نیافته 
و اگرچه ترددها نیز افزایش یافته اســت و مى توان منحنى را ثابت دید 
اما نمى توان آن را نادیــده گرفت و باید 
دلواپســى هایمان را در این حوزه جدى 

بگیریم.
وزیر راه و شهرسازى با اشاره به این که 
دولت اهتمام ویژه اى به رفع مشکالت 
روستایى دارد، گفت: در توسعه راه هاى 
روستایى، تقاضامحورى و فشارمحورى 
را، به برنامه محورى هدایت کرده ایم و 
اکنون نقشه هاى مورد نظر راه روستایى 
بر اســاس اولویت ها تدوین و مشخص 

شده است.
وى خاطر نشان کرد: در حال حاضر در برخى مناطق، در حوزه راه روستایى 

وضعیت مطلوب نیست و باید تکلیف آنها را روشن کرد.

معاون حقوقى رئیس قوه قضاییه با انتقاد از ســخنان 
اخیر رئیس جمهور در یکى از شهرستان ها اظهار کرد: 
مسئولى در یکى از شهرستان ها مى گوید دادگاه هاى 
نمایشى مهم نیست شــما بگویید دالرها کجا رفته 
است. منظورش این است که در دولت یک دالر گم 
نشده است. خب دالرها را بیاورید پس دهید، دالرها 

کجاست؟
به گزارش «فارس»، حجت االســالم محمد مصدق 
خاطرنشان کرد: گفته مى شود سر مردم کاله نمى رود، 
اما به نظر بنده سر مردم کاله رفته؛ آنجا که به کسانى 
رأى داده اند! اگر راســت مى گویید، آنچه دارید را به 

مردم بگویید، چرا مردم را گول مى زنید؟
معاون حقوقى دستگاه قضا در ادامه انتقادات خود به 
رئیس جمهور گفت: اگر از پرونده اى که منتســب به 
شماست، ناراحتید، چرا در جامعه تنش ایجاد مى کنید؟

این مقام قضایى ادامه داد: شخص دیگرى مصاحبه 
کرده که قوه قضاییه چند قاضى را برکنار کرده و بعد 
گفته آنها کجا رفته اند. خب معلوم است کنار گذاشته 
شده اند. مصدق خاطرنشان کرد: اگر اجازه دهید 10 
درصد پرونده هاى وابسته به شــما را در سیما پخش 

کنند، مردم همه چیز را مى فهمند.

پس از ســال ها گمانه زنى سرانجام مدیرعامل 
«اسنپ» تصمیم گرفت به طور دقیق اعالم کند 
که سهامداران این مجموعه چه کسانى هستند. 
بر اســاس صحبت هاى عالقه مند، ایرانســل 
و شــرکت MTN اصلى ترین ســهامداران 
«اسنپ» هستند. این دو شرکت از اواسط دهه 
80 که رسماً مجوز راه اندازى دومین اپراتور تلفن 
همراه در ایــران را دریافت کردنــد با یکدیگر 

شریک بوده اند. 
به گزارش روزنامه «اعتماد»، دیگر سهامدار «اسنپ» که بر اساس اظهارات مدیرعامل 
آن 30 درصد از سهام این مجموعه را در اختیار دارد یک شرکت آلمانى است. مدیران 
اصلى این شرکت آلمانى دو فرد عربستانى هستند. از مجموعه «اسنپ» 10 درصد از 
سهم نیز به مجموعه هایپراستار رسیده است. سهامدار اصلى شعبات هایپراستار در ایران 
نیز فردى اماراتى است. به این ترتیب سهامدار این 10 درصد نیز یک فرد غیرایرانى است.

هر چند مدیرعامل «اسنپ» تنها از ســهامداران اصلى این شرکت یاد کرده اما به نظر 
مى رسد با همین اطالعات نیز مى توان به این نتیجه رسید که بخش قابل توجهى از 

سهام «اسنپ» در اختیار شرکت هاى خارجى است. 

معاون رئیسى: اگر دالرها گم نشده، پس بدهید!
رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانى دانشگاه علوم 
پزشکى زاهدان گفت: برخورد دو دستگاه وانت حامل 
اتباع بیگانه غیرمجاز در مسیر سراوان-خاش 28 کشته 
و 26 مجروح برجا گذاشت. دکتر فریبرز راشدى اظهار 
کرد: این حادثه ساعت 2 و 30 دقیقه بامداد پنج شنبه در 
کیلومتر 80 مسیر سراوان به خاش رخ داد و شدت حادثه 
به حدى بود که 28 نفر از سرنشــینان دو خودرو در دم 
جان خود را از دست دادند. 26 مصدوم این حادثه هم با 
هفت دستگاه آمبوالنس به بیمارستان امام خمینى(ره) 

خاش منتقل شدند.
سیستان و بلوچســتان به دلیل همجوارى با دو کشور 
افغانســتان و پاکســتان همواره مورد ســوء استفاده 
قاچاقچیان و افراد ســودجو قرار مى گیــرد که انتقال 
اتباع بیگانه غیرمجــاز (قاچاق انســان) و جابه جایى 
موادســوختى (قاچاق ســوخت) از عمده فعالیت هاى 

قاچاقچیان به دور از چشم مأموران انتظامى و مرزبانى 
اســت. تاکنون حوادث مشــابه زیادى در جاده هاى 
سیستان و بلوچستان به ویژه شهرستان هاى سراوان، 
سیب سوران، مهرستان، ایرانشهر، خاش و زاهدان اتفاق 
افتاده که عامل بیشتر آنها رانندگان خودروهاى حامل 

اتباع بیگانه غیرمجاز و یا قاچاقچیان سوخت بوده اند.

28 کشته در یک تصادف 

سهامداران واقعى «اسنپ»دعوت از خیرین براى کاهش تلفات جاده اى

ورود ناگهانى یک مینى بوس به مدرسه در هرمزگان پنج 
مجروح بر جاى گذاشت که چهار نفر از این دانش آموزان 
پس از مــداوا از بیمارســتان ترخیص شــدند و یکى از 

دانش آموزان براى انجام عمل جراحى بسترى شد.
شرح ماجرا را به نقل از اطالعیه روابط عمومى اداره کل 

آموزش و پرورش استان هرمزگان بخوانید:
«ساعت 13 و 30 دقیقه روز چهارشنبه راننده یک مینى 
بوس عبورى در کنــار خیابان و رو به روى دِر مدرســه 

دخترانه کوى نیایش در حالى براى خرید چند دقیقه اى 
از مغازه سوپر مارکت اقدام به توقف کرده که بعد از ترك 
ماشین خود، نه ترمز دستى را کشیده و نه آن را خاموش 
مى کند و به داخــل مغازه مى رود. بــه دالیلى از جمله 
دســتکارى ماشــین به وســیله فرزند راننده یا به دلیل 

سرازیرى مسیر، مینى بوس شروع به حرکت مى کند.
راننده بعــد از حرکت مینى بوس در حالى خــود را به آن 
مى رســاند که مینى بوس داراى شــتاب حرکت، با چند 
سوارى برخورد کرده و در اثر دستپاچگى راننده در ورود به 
مینى بوس، حرکت ماشین و عدم تعادل کافى، پدال گاز 
فشرده مى شود و مینى بوس با شدت به دِر بسته مدرسه 

برخورد مى کند و پس از خرد کردن آن وارد مدرسه مى شود 
و به سکوى باغچه کنار دِر مدرسه برخورد مى کند.

در اثر این برخورد الســتیک مینى بوس کنده مى شود و 
به تعدادى از دانش آموزان درون حیاط برخورد مى کند. 
دراثر این برخورد پنج دانش آمــوز صدمه مى بینند که با 
انتقال به بیمارســتان، چهار نفر آنها به صورت سرپایى 
مداوا و مرخص مى شوند و یک دانش آموز دیگر به علت 
شکستى دست در بیمارستان براى عمل جراحى بسترى 
مى شود. برخالف شایعه هاى ایجاد شده، این مینى بوس 
شــخصى و عبورى بوده و ارتباطى به ســرویس دانش 

آموزان نداشته است.»

مینى بوس درِ مدرسه 
دخترانه را شکست و...

وزارت کشور گرجستان اعالم کرد: در ده ماه گذشته سال 
2019 میالدى مانع از ورود 21 هزار و 975 تبعه خارجى 

به خاك این کشور از مبادى مختلف مرزى شده است.
وزارت کشور گرجستان سال گذشته هم به 434 شهروند 
ایرانى، 370 شــهروند هندى و 46 شهروند ترکیه اجازه 
ورود به این کشــور را نداد.  پلیس فرودگاه تفلیس نیز در 
آذر ماه سال گذشته یک زن ایرانى 35 ساله را به مدت 20 
ساعت بازداشت و با او رفتارهاى خشونت آمیز کرد.  وزیر 
خارجه گرجستان سال گذشته از پاسخ به این پرسش که 
به چه دلیل به شهروندان ایرانى اجازه ورود به گرجستان 

داده نشده است خوددارى کرد.
حاال پس از یکسال دوباره دیپورت ایرانى ها از گرجستان 
رنگ و بــوى جدى ترى بــه خود گرفته اســت. وزارت 
کشور گرجستان روز 22 آبان ماه اعالم کرد که در ده ماه 
گذشته سال 2019 میالدى مانع از ورود 21 هزار و 975 
تبعه خارجى به خاك این کشور از مبادى مختلف مرزى 
شده اســت. از این تعداد اتباع خارجى که از ورود آنان به 
گرجستان جلوگیرى شده است 9272 نفر ایرانى بوده اند. 
در این گزارش توضیحى در مــورد دلیل این ممنوعیت 

ارائه نشده است.
پیش تر مدیر کل گمرك گرجســتان اعــالم کرده بود 
که با توجه به تالش این کشــور در جهت تطبیق قوانین 
و مقررارت با اتحادیه اروپا از اوایل ســال 2019 شــاهد 
تغییرات گســترده اى در مقررات گمرکى این کشــور 

خواهیم بود. «ماموکا جانگوالشویلى» گفته بود که این 
تغییرات مختص به ایران نخواهد بود و همه کشورها را در 

بر خواهد گرفت.

شمار زیادى از ایرانى ها در چند سال اخیر با هدف اقامت 
به گرجستان ســفر مى کنند و تعدادى از این همین افراد 
دیپورت مى شــوند. گرجى ها مى گویند شرایط جدیدى 

براى اقامت در گرجستان تدوین شــده و اقامت در این 
کشور عالوه بر خرید ملک نیاز به حداقل ورود 65  هزار 

دالر سرمایه به این کشور است.

دیپورت دوباره ایرانى ها  از گرجستان 

  ایرنا |
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هوا 10 درجه سردتر مى شود
کارشـناس مسـئول پیش بینى هواى اسـتان اصفهان 
با اشاره به ورود سـامانه ناپایدار سـرد و بارش زا از اواخر 
وقت جمعه در نیمه شمالى استان، اظهار کرد: از روز شنبه 
(امروز) بارش برف و باران را بـه ویژه در مناطق غربى و 
جنوبى استان شاهد خواهیم بود. ابراهیم هنرمند افزود: 
این سامانه بارشى تا دوشنبه بیشتر مناطق استان را تحت 
تأثیر قرار خواهد داد. کارشناس مسئول پیش بینى هواى 
استان اصفهان همچنین از کاهش محسوس دما بین 6 
تا 10 درجه سانتیگراد و یخ زدگى در سطح استان به ویژه 

نیمه شمالى در اوایل هفته خبر داد.

تخفیف 50 درصدى از امروز
با دسـتور شـهردار اصفهـان، به مناسـبت یکـم آذر ماه 
روز نکوداشـت اصفهـان، خدمـات مراکز گردشـگرى 
زیرمجموعـه شـهردارى اصفهـان شـامل مجموعـه 
گردشـگرى ناژوان (باغ پرنـدگان، تونـل آکواریوم، باغ 
خزنـدگان زنده، باغ مـوزه پروانـه ها، موزه صـدف ها و 
شهربازى)، مجموعه گردشـگرى صفه (تله کابین، تله 
سـیژ، بولینگ و...)، شـهر رؤیاها، باغ گلها، مـوزه هاى 
زیرمجموعـه سـازمان فرهنگـى، اجتماعى و ورزشـى 
شـهردارى اصفهان و... از امروز25 آبان ماه تـا اول آذر، 
با 50 درصد تخفیف در اختیار شـهروندان و گردشگران 

قرار مى گیرد.

نظرسنجى الکترونیک در 
نمایشگاه برق 

روابط عمومى شـرکت توزیع برق اصفهـان نوزدهمین 
نمایشـگاه صنعت برق ایران را همچون سـال گذشـته 
نظرسـنجى و پایش کرده اسـت. این نظر سنجى به دو 
شـکل میدانـى و تبلت توسـط پرسشـگران تخصصى 
و همچنیـن از طریـق مـودم HOTSPAT صورت 
مى گیرد. این عملکرد روابط عمومى فرصت مناسبى را 
در اختیار غرفـه داران و بازدیدکنندگان قرار مى دهد که 
بتوانند به صورتى شفاف و حتى تخصصى خواسته ها و 
پیشنهادات خود را ارائه کنند و به عبارتى نظر مخاطبان 

نمایشگاه را ارزیابى کنند.

بلیت ناوگان عمومى در هواى 
آلوده نیم بها شود

رئیس پلیس راهـور شهرسـتان اصفهان گفـت: الزم 
اسـت بلیت ناوگان حمل و نقل عمومى اصفهان براى 
کاهش آلودگى هـوا، نیم بها شـود تا مردم به اسـتفاده 
از این وسایل نقلیه تشویق شوند. سـرهنگ ابوالقاسم 
چلمقانـى افزود: ایـن کار یکى از روش هاى تشـویقى 
براى کاهش میـزان آلودگى هوا در شـهرهاى بزرگى 
مانند اصفهان اسـت و الزم است شـهردارى نسبت به 

این امر اقدام کند.

امکانات 50 ساله هنرستان ها
محمد اعتـدادى، مدیـرکل آمـوزش و پرورش اسـتان 
اصفهان با بیان اینکه یکى از مشـکالت هنرستان هاى 
اصفهان این است که وقتى به هنرسـتان هاى خوب در 
اصفهان مراجعه مى کنیم، مى بینیم کـه امکانات آن به 
50 سال قبل باز مى گردد و ما از این مشکل رنج مى بریم، 
خاطرنشـان کرد: مشـکل امروز مـا کمبـود تجهیزات 
آموزشـى و کارگاهـى در هنرستان هاسـت و از خّیـران 
مى خواهیم در این حوزه همیار ما باشند تا تجهیزات فنى 

هنرستان ها به روز شود.

مصرف روزانه 6 میلیون لیتر 
بنزین 

مدیر روابط عمومى شـرکت ملى پخـش فرآورده هاى 
نفتى ایران منطقه اصفهان درباره میزان مصرف بنزین 
در اصفهان، اظهار کرد: به طور متوسـط روزانه 6 تا 6/5 
میلیون لیتر بنزین در اسـتان اصفهـان توزیع و مصرف 
مى شـود؛ از این مقدار، به صورت میانگین 200 تا 250 
هزار لیتر بنزین سـوپر اسـت. بهمن علیپور افـزود: این 
میزان حـدود 30 درصـد از کل مصرف بنزین اسـتان را 

شامل مى شود.

خبر

آبان امســال روزانه بیش از دو هزار گردشگر خارجى از 
بناهاى تاریخى و ارزشمند نصف جهان بازدید کردند.

مدیر کل میراث فرهنگى، گردشــگرى و صنایع دستى 
اســتان اصفهان گفت: نیمــه آبان امســال اوج حضور 
گردشگران خارجى در فصل دوم گردشگرى خارجى ها 
در ایران است بطوریکه بررسى آمارها نشان از استقبال 
گردشــگران خارجى از بناها و جاذبه هاى گردشــگرى 
اصفهان دارد. فریــدون اللهیارى افزود: گردشــگران 
اروپائى، بیشــترین بازدید از بناهاى پیرامون مجموعه 
جهانى میدان امــام(ره) را به خود اختصــاص داده اند و 
این در حالى است که استقبال  گردشگران چینى بیشتر 

از بناهایى همچون کاخ موزه چهلستون و بناى تاریخى 
منارجنبان است. وى در زمینه ملیت گردشگران خارجى 
بازدید کننده از آثار تاریخى اصفهان هم گفت: امســال 
براى نخستین بار با رشــد روز افزون ورود گردشگران 
چینى به اصفهان روبرو هستیم که براساس آمارها تا نیمه 
نخست آبان امســال حدود 10 هزار گردشگر از بناهاى 
تاریخى کالنشــهر اصفهان بازدید کــرده اند. مدیرکل 
میراث فرهنگى ، صنایع دســتى وگردشــگرى استان 
اصفهان افزود: گردشــگران اروپائى، فرانسوى و آلمانى 
همچنان در صــدر بازدید کننــدگان از بناهاى تاریخى 

اصفهان هستند.

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشــگرى 
اصفهان گفت: ارزش صادرات صنایع دســتى این استان 
در چهار سال گذشته که از اعطاى نام «شهر جهانى صنایع 

دستى» به آن مى گذرد، 71 برابر شده است.
فریدون اللهیارى در گفتگو با «ایرنا» افزود: میزان صادرات 
صنایع دستى این استان در سال 94 معادل 710 هزار و در 
سال گذشته معادل 50 میلیون دالر بود که نشان دهنده رشد 
رقم یادشده است. وى با اشاره به اینکه بیشتر صنایع دستى 
صادراتى اصفهان شــامل پارچه هاى قلمکار، ظرف هاى 
فیروزه کوبى و میناکارى، خاتمکارى و قلمزنى به ویژه در 
ابعاد کوچک است، اظهارکرد: بیشتر صنایع دستى اصفهان 

به کشورهاى اروپایى صادر مى شود.
اللهیارى با تأکید بر اینکه گشایش هاى پس از برجام نقش 
بسزایى در توســعه صادرات صنایع دستى استان داشت، 
خاطرنشان کرد: در زمان حاضر به دنبال ایجاد بازار جدید در 
چین هستیم. مدیرکل میراث فرهنگى اصفهان بیان کرد: 
این انتخاب باعث شد تا مسئولیت مسئوالن و فعاالن این 
عرصه در جهت هم افزایى بیشتر براى حفاظت و صیانت از 
این میراث و هنر ارزشمند دو چندان شود. وى همچنین با 
اشاره به فعالیت 37 مرکز فروش الکترونیکى صنایع دستى 
اصفهان گفت: 806 فروشگاه و مرکز فروش صنایع دستى 

در استان فعال است.

اروپا، مقصد صادراتى
 صنایع دستى اصفهان 

بازدید روزانه 2 هزار گردشگر 
خارجى از بناهاى تاریخى 

شهردار نطنز گفت: آماده سازى و سرمایه گذارى این 
مجموعه در تونل زیرزمینى افوشته پس از امضاى 
تفاهمنامه اى با وزارت میراث فرهنگى، صنایع دستى 

و گردشگرى صورت خواهد گرفت.
على پیراینــده در گفتگو با «ایرنا» تشــریح کرد: با 
دعوت از معاون وزیر میراث فرهنگى، صنایع دستى 
و گردشگرى نشستى درباره مسائل و مشکالت در 
حوزه میراث فرهنگى و بازآفرینى شــهرى مطرح 
و قرار شــد تا تفاهمنامه اى در مورد آماده ســازى و 
سرمایه گذارى شهردارى در این مورد به امضا برسد.

در جنوب شرقى این کهن باغشهر از میدان مختارى 
تا میدان معلم و سپس انتهاى دیزاب، محله اى وجود 
دارد که در گذشــته هاى دور، تنها روستاى نزدیک 
شهر بود که با نام و نشان و موقوفات یکى از اهالى 

سادات آن پیوند داشــت. افوشته با پیشینه افزون بر 
600 ســال در جوار باغ ها و درختان بسیار افزون بر 
ده اثر تاریخى ارزشمند و در مواردى منحصر به فرد 
دارد که به فاصله اندکــى از یکدیگر گرد آمدند که 
وجودشان بیش از هر چیز نشان دهنده هنرمندى و 

هنردوستى مردمان این دیار است.
میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى نطنز 
سال گذشته از کشف 20 متر تونل  مخفى زیرزمینى 
در مرکز این شهرستان خبر داد که احتمال مى رود 
مربوط به دوره تیمورى باشــد. مردم بومى بر این 
باور هســتند که تونل ها براى ایجاد ارتباط مخفى 
محله هاى تاریخى افوشــته و قصبه در نطنز ایجاد 
شده و به هنگام بروز حادثه ها و جنگ ها مورد استفاده 

قرار مى گرفت.

سرمایه گذارى شهردارى نطنز
 در تونل زیرزمینى تاریخى

مفسد اقتصادى به اتهام نگهدارى و توزیع برنج تاریخ 
مصرف گذشته در اصفهان محاکمه شد.

رئیس کل دادگسترى استان اصفهان گفت: صبح 
روز چهارشنبه این مفسد اقتصادى با سوابق کیفرى 
به اتهام نگهدارى و توزیع برنج تاریخ گذشــته در 
شعبه ویژه رســیدگى به جرائم و مفاسد اقتصادى 

دادگسترى استان اصفهان محاکمه شد.
محمدرضا حبیبى اظهار کرد: بعــد از اطالع پلیس 

از توزیــع برنج هاى غیرقابل مصرف و شناســایى 
متهم، با دستور قضایى در بازرسى از انبار این مفسد 
اقتصادى حدود 5 ُتن برنج کشف و جمع آورى شد. 
وى گفت: پس از تحقیقات در دادسرا پرونده با قرار 
جلب به محاکمه و کیفرخواست به شعبه ویژه ارسال و 
صبح روز چهارشنبه جلسه دادگاه با حضور خبرنگاران 
علنى برگزار شد که نتیجه و حکم نهایى این پرونده 

پس از صدور اطالع رسانى خواهد شد.

محاکمه مفسد اقتصادى به اتهام توزیع برنج سمى

مأموریت دانشگاه جامع علمى کاربردى، آموزش دانشجویان ماهر و 
کارآفرین بوده و در حقیقت مهارتى اســت و تا امروز پس از سه دهه 
فعالیت بیش از یــک میلیون و 700 هزار دانش آموخته داشــته که 
توانسته اند در بخش هاى مختلف فرهنگى، اقتصادى، کشاورزى و... 

چرخ هاى کشور را به حرکت درآورند.
معاون آموزشى دانشگاه جامع علمى کاربردى کشور در جریان سفر 
دو روزه خود به اصفهان، در سالن کنفرانس شهرك سالمت در جمع 
خبرنگاران این مطلب را اعالم کرد و گفت: اصوًال دانشگاه هاى کشور 
در دو بخش فعالیت مى کنند، دانشــگاه هایى مثل دانشگاه تهران، 
امیرکبیر و... که آموزش هاى علمى و تخصصى دارند و دانشگاه هایى 
که مأموریت مهارتى داشته و آموزش دانشجویان ماهر و کارآفرین را 

عهده دار هستند که دانشگاه جامع علمى کاربردى از این دسته است.
مختار جاللى جواران مى گوید: مأموریت اصلى ما تأمین نیروى مورد 
نیاز متخصص کارآمد با پنجه اى توانمند مى باشد و این دانشگاه در 
بخش هاى مختلــف با بیش از 800 گرایــش در زمینه هاى حقوق، 
مدیریت، صنعت و... و هر گرایش که در دیگر دانشگاه ها نباشد و کمبود 

متخصص احساس شود فعالیت مى کند.
وى با بیان اینکه 60 درصد آموزش در دانشگاه جامع علمى کاربردى 
در محیط کارگاه ها و 40 درصد آموزش نظرى و تئورى است اعالم 
کرد دانشگاه جامع علمى کاربردى توانسته بخشى از مشکالت اشتغال 
را در کشور حل کند. این در حالى است که بیشــترین اشتغال از آن 

فارغ التحصیالن دانشگاه جامع علمى کاربردى بوده است.
معاون آموزشــى دانشــگاه جامع علمى کاربردى کشور مى گوید: 
دانشگاه جامع علمى کاربردى در گام اول به جاى کمیت به کیفیت 
توجه داشته و عالوه بر بازنگرى در سرفصل دروس در بازنگرى از 110 
هزار مدرسى که در کل کشور با این دانشگاه همکارى مى کردند 40 
هزار نفر از این مدرسین که امتیاز الزم را کسب نکردند فعالیت آنها 
متوقف شد که البته از این استادان و همه کسانى که شرایط تدریس 
در دانشگاه جامع علمى کاربردى را دارند حتى اگر مدرك آنها دیپلم و 
خودشان خبره باشند در فراخوانى که در بهمن ماه سال جارى برگزار 
مى شود مى توانند ثبت نام و شرکت کنند تا به افراد واجد شرایط کد 

مدرسى داده شود.
وى گفت: دانشگاه جامع علمى کاربردى تالش دارد به جاى رقابت با 
دیگر دانشگاه ها رفاقت داشته باشد و هر جا دانشگاهى خألیى احساس 
کرد ما مى توانیم نیرو تربیت کنیم و براى منطقه رشته تعریف کرده و 

دوره هاى تکمیلى را براى آنها برگزار نماییم. همچنین براى برگزارى 
دوره هاى بلندمدت نیز هدف گذارى آن است که فارغ التحصیالن این 
دانشگاه خود کارآفرین باشند که نمونه هاى موفق آن نیز وجود دارد. 

معاون آموزشــى دانشــگاه جامع علمى کاربردى کشــور از همه 
مجموعه هاى عالقه مند که داراى ظرفیت، مراکز استاندارد و شرایط 
الزم به ویژه در بخش عملى و کارورزى دارند خواست تا اعالم کنند 

که براى فعالیت آنها، مصوبات اخذ گردد.
جاللى جواران مى گوید: دانشگاه جامع علمى کاربردى، چهار نسل 
آموزشى، پژوهش محور، کارآفرینى و مهارتى و نسل چهارم، جامعه 

محور است.
وى این را هم گفت که براى گسترش آموزش عالى عالوه بر داخل 
کشور، ما پذیرش دانشجوى بین المللى را در برنامه داشته و هدفگذارى 
در این راستا پذیرش 10 هزار دانشجوى خارجى است که این تعداد 

امروز 550 دانشجو است.
معاون آموزشى دانشگاه جامع علمى کاربردى کشور معتقد است اگر 
کشورهاى ژاپن، آلمان و... امروز به نقطه مطلوب مهارتى رسیدند توجه 

به دانشگاه هاى مهارتى بوده است.
جاللى جواران شایعه عدم قبولى مدرك دانشگاه جامع علمى کاربردى 
را تکذیب کرد و گفت: دانشگاه جامع علمى کاربردى زیر نظام وزارت 
علوم بوده و هیچ کس حق ندارد مدارك دانشگاه جامع علمى کاربردى 
را قبول نداشته باشد. این در حالى است که اساساً مدارك دانشگاه جامع 
علمى کاربردى کشور براى کار در دیگر کشورها ترجمه شده و ارسال 
گردیده و مورد قبول بوده است، ولى گاهى اوقات برخى که اطالعات 

کافى ندارند از روى کج سلیقگى این شایعات را دامن مى زنند.
وى به دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشگاه جامع علمى کاربردى 
در سطح کشور یادآور شد که اگر جایى اعالم کردند مدرك دانشگاه 
جامع علمى کاربردى را قبول ندارند به ما اعالم کنند تا پیگرد قانونى 

انجام شود.
سرپرست دفتر گسترش آموزش عالى دانشگاه جامع علمى کاربردى 
کشور هم گفت: به منظور جبران ظرفیت خالى مراکز علمى دانشگاه 
جامع علمى کاربردى در مهر ماه ســال جارى با موافقت ســازمان 
سنجش و.... مراحل تکمیل ظرفیت در 30 آبان ماه سال جارى انجام 

و امید است با پذیرش انجام شده، ظرفیت کامل شود.
کیانوش بهرهى افزود: ما 1073 مرکز آمــوزش علمى کاربردى در 
سنوات گذشته داشــتیم که 309 مرکز دولتى بخاطر عدم دارا بودن 
اســتانداردهاى الزم، تعطیل شــد و در حال حاضر 635 مرکز فعال 

استاندارد در کشــور داریم. البته این امر در راستاى ارتقاى کیفیت و 
استانداردهاى آموزشى صورت گرفته است. ولى براى جایگزینى مراکز 

تعطیل شده هم در دو سال گذشته مجوز اخذ شد.
وى مى گوید: در جلسه اخیر شــوراى گسترش دانشگاه جامع علمى 
کاربردى، تحصیل همزمان در دو رشته تصویب و شیوه نامه اجرایى 
آن تدوین شــده و به زودى به واحدها ابالغ خواهد شد. همچنین در 
صورت تصویب شوراى گسترش، در آینده دور کارشناسى ارشد براى 
گروه صنعت به صورت محدود در مراکز شاخص که استاندارد باالیى 

دارند برقرار خواهد شد. 
سرپرست دانشگاه جامع علمى کاربردى استان اصفهان هم گفت: طى 
دو روز میزبانى اعضاى ستاد مرکزى دانشگاه جامع علمى کاربردى 
کشور در اصفهان از مراکز جایگزین نقش جهان که مؤسسه سیاحان 
چهلستون در بخش میراث فرهنگى به جاى آن آمده است و مرکز بنیاد 
شهید که جایگزین آن مؤسسه مهد قرآن و والیت بوده از محیط واقعى 
بازدید و بررسى هاى اولیه انجام شد و موافقت اولیه صورت گرفت. اما 

در نهایت در جلسه شوراى گسترش، نتیجه نهایى اعالم خواهد شد.
مهدى قیصرى در خصوص مرکــز فرهنگ و هنر یک اصفهان هم 
گفت: تالش کردیم به جاى این مرکز، مؤسسه داراى شرایط را پیدا 
کنیم که متأسفانه موفق نشدیم و بر اساس بررسى، قرار است در مورد 

سیتى سنتر که داراى محیط واقعى این کار بود تصمیم گیرى شود.
وى اضافه کرد: شرکت آجرنما چین هم که تولیدکننده آجر کشور است 
متقاضى تأسیس مرکز علمى کاربردى در حوزه آجر بوده که مهمانان 
بازدیدهاى الزم را انجام دادند و از مجموعه شهرك سالمت نیز که 
از دیگر متقاضیان ایجاد مرکز اســت و مى خواهد در زمینه آموزش 
مهارتى در حوزه غیر پزشــکى فعالیت کند هم بازدید شد و بررسى 
صورت گرفت. سرپرست دانشگاه جامع علمى کاربردى استان اصفهان 
گفت: ما در استان اصفهان هشت مرکز تابعه در سطح شهرستان هاى 
مبارکه، زرین شهر، آران و بیدگل، گلپایگان، نجف آباد، تیران و کرون، 
هرند و... داریم که در زمینه نیازسنجى آموزشى بخش هاى مختلف، 

فعالیت دارند.
قیصرى با قدردانى از حمایت هاى مســئوالن دانشگاه جامع علمى 
کاربردى کشور گفت: در طى این دو روز، ما جشن نو دانشجویان را 
براى اولین بار در استان اصفهان برگزار کردیم و با حضور مسئوالن، 
بازدید از مراکز متقاضى تأسیس دانشگاه جامع علمى کاربردى براى 
جایگزینى با دیگر دانشــگاه ها انجام و سیاست هاى دانشگاه جامع 

علمى کاربردى تشریح شد.

توضیحات مدیر شیالت جهاد کشاورزى استان درباره بخشى از تولید یکى از 
استراتژیک ترین محصوالت کشور

تولید خاویار، از خزر تا اصفهان

مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزى استان 
اصفهان گفت: شــش کیلوگرم خاویار در مهرماه امسال از 
مزارع پــرورش و تولید ماهیان خاویارى اســتان اصفهان 

استخراج شده است.
محمدرضا عباسى در گفت وگو با ایمنا اظهار کرد: تاکنون 
گزارشى پیرامون میزان تولید گوشت ماهیان خاویارى در 
سال جارى ارائه نشــده اما پیش بینى مى کنیم که تا پایان 
امسال هشت تن گوشت در مزارع تولید و پرورش ماهیان 

خاویارى استان تولید شود.
وى با بیان اینکه چهار مزرعه پرورش ماهیان خاویارى در 
استان مشغول به کار است، خاطر نشان کرد: ماهیان خاویارى 

در آب هاى شیرین و لب شور هم قابل پرورش هستند و در 
سال گذشته استان اصفهان بیش از هشت تن گوشت ماهى 
خاویارى و پنج کیلوگرم خاویار در مزارع پرورش این نوع از 

ماهى تولید کرده است.
مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزى استان 
اصفهان ادامه داد: معموال هشت ســال تا خاویار دهى این 
ماهیان و سه سال تا آماده شدن براى استفاده از گوشت آنها 
به طول مى انجامد و به همین دلیل آغاز فعالیت در این حوزه، 

نوعى سرمایه گذارى محسوب مى شود.
وى با بیان اینکه حفظ ذخایر ماهیان خاویارى در کشــور، 
یکى از اولویت ها و اهداف اصلى ســازمان شیالت ایران 

است، خاطر نشــان کرد: ماهیان خاویارى یکى از تولیدات 
استراتژیک شیالت ایران در ادوار مختلف تاریخ بوده و صید 
در دریاى خزر و ایران باعث محبوبیت و معروفیت این نوع از 

ماهیان در جهان شده است.
مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزى استان 
اصفهان افزود: صید بى رویه و تخریب منابع ماهیان خاویارى 
دریاى خزر باعث شد تا سیاست تولید ماهیان خاویارى در 
استان هاى مختلف کشور توسط سازمان شیالت ایران اتخاذ 
شــود و به رغم وجود برخى از مشکالت و محدودیت هاى 
منابع آبى از سال 1389، تولید و پرورش ماهیان خاویارى 
به صورت پیوسته در استان هاى کشور صورت گرفته است.

هیچ کس حق ندارد مدارك دانشگاه جامع علمى کاربردى را قبول نداشته باشد

مدیرکل نوسازى، توسعه  و تجهیز مدارس استان اصفهان گفت: حدود 30 درصد مدارس 
استان فرسوده و تخریبى است، این مدارس با آخرین آیین نامه ها از نظر ایمنى مطابقت 
ندارند و در اولویت تخریب و بازسازى قرار دارند و در اثر وقوع زلزله مشکلى براى دانش 

آموزان پیش نیاید.
ســید مهدى میربد در گفتگو با ایمنا با بیان اینکه این امر به این معنا نیســت که این 
کالس ها اکنون باید تخلیه و تخریب شوند، گفت: اما این در اولویت تخریب  و بازسازى 
قرار گرفتند و امیدواریم با مشارکت بیشتر خیرین و اهتمام ویژه اى که دولت نسبت به 
این قضیه داشته و روز افزون است، در آینده بتوانیم بازسازى این کالس ها را در برنامه ها 

داشته باشیم.
وى  با  بیان اینکه امسال مدارس خشت  و گلى در اســتان اصفهان جمع شد، افزود: در 
ابتداى ســال تحصیلى جدید مدارس  جمع آورى مدارس خشت وگلى در استان اتفاق 
افتاد. در مدارسى که زیر ساخت هاى وجود سیستم گرمایشى استاندارد و گازرسانى در 
مدرسه وجود داشت، اســتفاده از بخارى نفتى  در مدارس وجود ندارد؛ در برخى از نقاط 
استان که گازرسانى نشده اســت براى سیستم گرمایشــى در این مدارس به ناچار از 

روشهاى قبلى استفاده مى  شود.
مدیر کل نوسازى، توسعه  و تجهیز مدارس استان اصفهان در خصوص مدارس کانکسى 
استان، اظهار کرد: به دلیل اقلیم و بعد مسافتى که برخى از شهرستان ها مانند فریدون 
شهر، چادگان و سمیرم دارند در این شهرستان  ها تجمع مدارس  سنگى  و کانکسى است 
و تعداد دانش آموزان این مدارس زیر 10 نفر هستند، به دلیل اینکه حمل مصالح  و ساخت 
مدرسه در این شهرستان ها دشوار بوده است از کانکس و ساختمان هاى پیش ساخته اى 

براى تحصیل این تعداد دانش آموز استفاده شده است.
وى تاکید کرد: مدارس سنگى فرسوده هستند  و دیگر قابلیت استفاده را ندارند؛ تخریب 
و حذف این مدارس در سال تحصیلى جدید در اولویت برنامه هاى اداره نوسازى توسعه 

 و تجهیز مدارس استان اصفهان قرار دارد.

ساسان اکبرزاده

30 درصد مدارس اصفهان تخریبى است
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فیلمبردارى فصل جدید «دوقلوها» با حضور «عموهاى فیتیله اى » آغاز شده 
است.

بازیگران «دوقلوهــا» را على فروتن، محمد مســلمى، حمیدگلى، ســعید 
امیرسلیمانى، الله صبورى، محمدشیرى، سیاوش چراغى پور، فاطمه شکرى، 

على ابدالى، على صابرى، فا ئقه  شاللوند و مهیار مجیب تشکیل مى دهند.
مجموعه تلویزیونى «دو قلوها» کارى از گروه کودك و نوجوان شبکه 2 سیما، 
شنبه تا سه شنبه حوالى ساعت 19 روى آنتن مى رود و تکرار آن هم چهارشنبه 

تا جمعه همان ساعت است.
«دو قلوها» به تهیه کنندگى مهدى بصیرى و کارگردانى جمشیدبیات ترك و با 

حضور «عموهاى فیتیله اى»  براى شبکه 2 سیما در حال تولید است.

تصویربردارى ســریال «کامیون» با بازى مهدى هاشــمى، 
نسرین مقانلو، جهانبخش سلطانى و کارگردانى مسعود اطیابى 

در تهران شروع شد.
1399 «کامیــون» را بــه  2 بــراى نــوروز  شــبکه 
عنــوان ســریال نــوروزى خــود معرفــى کــرده اســت. 
در ابتدا نام برزو نیک نــژاد به عنوان کارگردان این ســریال، 
رسانه اى شــد؛ کارگردانى که بیشــتر او را با «ساخت ایران» 
و «دردســرهاى عظیم» مى شناســند؛ اما حاال با سیدمسعود 
اطیابى، کارگردان «تگــزاس» و «خروس جنگــى» کار در 
تهران کلید خورد. ســریالى که در 30 قســمت 42 دقیقه اى 
قصه هــاى «کامیــون» را بــه تهیه کنندگى ابراهیــم آرزو 
و شــهرام دانشــپور در شــب هاى نــوروز روایــت خواهد

 کرد.
سیدمسعود اطیابى، کارگردان این ســریال در گفتگویى به نام 
بازیگرانش خصوصًا نقش اول اشــاره کرد که مهدى هاشمى 
نقش اول این ســریال تلویزیونى خواهد بود و نسرین مقانلو و 

على هاشمى هم قطعى شده اند.
داستان این سریال را شهاب عباسى بر اساس طرحى از شهروز 

شکورزاده نوشته، این مجموعه طنز درباره پیشکسوت فوتبالى 
است که مدتى روى کامیون باربرى کار مى کند و  پس از آشنایى 
با سه دانشجو که صاحبخانه به دلیل مشکالتى اثاثیه شان را به 

خیابان ریخته است، درگیر ماجراهایى مى شود.

هادى مرتضــى زاده، شــرکت کننده برنامه «عصــر جدید» 
نیز با ایــن مجموعــه تلویزیونى بــه عنوان بازیگــر معرفى 

مى شود.
کارگردان «تگزاس» درباره فضاى ســریال «کامیون» شبکه 
2 گفت: این سریال مفرح و شــاد، عیدى از طرف تلویزیون به 
مردم خواهد بود. او درباره فضاى رقابت با ســریال «پایتخت» 
گفت: همه قسمت هاى «پایتخت» را دیده ام و خودم بیننده این 
سریال بوده  ام؛ «پایتخت» قوى است اما ما هم همچون آن با 
کاراکترهاى به یادماندنى و داســتان هاى جذاب، مردم را شاد 

خواهیم کرد.
اطیابى درباره نام «کامیون» توضیح داد: تا االن این نام سریال 
نوروزى شبکه 2 سیماســت و شــاید هم در طى تولید به  نام 

دیگرى برسیم.
با شروع تصویربردارى «کامیون»  همزمان با هفته وحدت و ایام 
میالد حضرت رسول اکرم(ص)، بازیگران جدیدى هم معرفى 
شــدند که از جمله آن مى توان به نام جهانبخش سلطانى، بیتا 
سحرخیز، ســپند امیرسلیمانى، ســیاوش مفیدى و آرزو نبوت 

اشاره کرد.

داریوش فرهنــگ، بازیگر ســینما، تئاتر و 
تلویزیون در مورد آخریــن فعالیت هاى خود 
در عرصه بازیگــرى گفت: در حــال حاضر 
پیشنهادات متفاوتى از ســینما و تلویزیون دارم، 
اما ترجیحم این است که کمى با وسواس انتخاب 
کنم، به همین دلیل هنوز هیچکدام از پروژه ها 

قطعى نشده است.
وى درباره احتمال ساخت اثر سینمایى خود اضافه 
کرد: فیلمنامه و طرح براى ساخت اثر سینمایى 
زیاد است اما در ابتدا باید پیشــنهاد ساخت آن 
را داشته باشم، زیرا این پروســه نیازمند جذب 

سرمایه و بودجه مناسب خواهد بود.
بازیگر ســریال تلویزیونى «گانــدو» در مورد 
احتمال حضورش در فصــل دوم این اثر تأکید 
کرد: در حــال حاضر صحبت هــاى اولیه براى 

حضورم در فصل دوم «گاندو» انجام شــده و به 
نوعى دوســت دارم در این پروژه حضور داشته 
باشــم، منتها هنوز درباره «گاندو2» حرف زدن 

خیلى زود است.
وى در مورد زمان احتمالى ســاخت فصل دوم 
سریال «گاندو» اظهار کرد: صحبت ها بسیار اولیه 
است، هنوز فیلمنامه اى ارائه نشده و یا جلسه اى 
شکل نگرفته تا بتوان در مورد زمان فیلمبردارى 

یا شروع پیش تولید «گاندو» صحبت کرد.
فرهنگ درباره دلیل کم کار بودن خود در عرصه 
سینما خاطرنشان کرد: به شخصه معتقدم که باید 
پیشنهاد خوب باشد تا بتوانم در آن بازى کنم، در 
وضعیت فعلى نمى توانم در مورد ســینما حرف 
ویژه اى بزنم، اما در کل هنوز پیشــنهاد جذابى 

براى حضورم در سینما نداشته ام.

«شور عشــق» را براى نادر مقدس بازى کرد و در «تب» رضا کریمى هم 
حاضر شد؛ در «رؤیاى خیس» پوران درخشنده هم روى پرده نقره اى 
دیده شد اما شاید مدیوم فراگیرترى که فلور نظرى را سر 
زبان ها آورد تلویزیون بود که در سریال هاى «چراغ 
جادو» همایون اسعدیان، «دوران سرکشى» کمال 
تبریزى، «شب آفتابى» قاسم جعفرى، «نوعروس» 
بیژن میرباقرى، «مزرعه آفتابگردان» فریدون 
حسن پور، «مسافرى از هند» قاسم جعفرى و 
«تب سرد» علیرضا افخمى ایفاى نقش کرد.

حضور در پروژه هایى مثل «خانه به دوش» 
و «متهــم گریخــت» رضا عطــاران و 
«ارث بابام» سیدجواد رضویان و «مرد 
2 هزار چهره» مهران مدیرى و حتى 
«گســل» علیرضا بذرافشــان جلوه 
جدیدى از بازیگرى فلور نظرى را در 
معرض دید مخاطب قرار داد. او این 
روزها نقش «عفت» ســریال 
«حکایت هاى کمال» 
را بازى مى کند اما 
نسبت به گذشته 
کم کارتر شده 

است.
آیا بى تعهدى تهیه کننــدگان کارنابلد، وجود گروه و 
باندبازى و رابطه بازى شما را کم کار کرده و یا دالیل 

دیگر دارد؟
حقیقتًا باندبازى، رابطه بازى و رفیق بازى خیلى زیاد شــده و جمعشان جمع 
است؛ با همدیگر نقش تقسیم مى کنند و این نگاه هاى سطحى و بدون مایه 

خیلى زیاد شده است.
امروز بســیارى از حرفه اى هاى ما کمتر کار مى کنند 
چون بر این باورند سریال هاى تلویزیونى یک شکلند 

و آن دلچسبى سابق را ندارد.
امروز خیلى حرفه اى هاى ما مثل خودم که فوق لیسانس بازیگرى دارم و در 
دانشگاه تدریس مى کنم، کم کار و حتى بعضاً بیکار شده ایم؛ من 25 سال است 
که بازیگرى مى کنم و خود تلویزیون و رســانه مرا معروف کرد؛ در بسیارى 
از ســریال هاى تلویزیونى خصوصًا طنز، ایفاى نقش کرده ام اما باندبازى و 
رفیق بازى باعث شده تا حرفه اى ها کم کار شوند و این واقعیتى اسفبار است. 
مردم بازى ما را دوست دارند و دیگر چگونه بگویند! هزاران هزار بار در خیابان 
و فضاى مجازى، حتى دایرکت اینستاگرام نوشته اند ما بازى شما را دوست 
داریم؛ کارهاى شما نوستالژى اند و مى خواهیم امثال شما را ببینیم اما متأسفانه 

حرفه اى ها کم کار و حتى بعضاً بیکار شده اند.
بســیارى از بازیگــران کاربلد هم اعتقــاد دارند 
فیلمنامه هاى تلویزیون تکرارى شده اند و بازیگر آن 

سریال ها نمى شوند؟

فیلمنامه ها، هم تکرارى شده اند و هم ضعیفند. یا به موقع سفر برخورد مى کنند 
و نمى توانند در آن سریال ها حاضر شوند.

به نظرتان تقســیم نقش ها در مهمانى هاى خاص، 
نقش فروشــى و توجه بیش از حد بــه فالوورهاى 
برخى سلبریتى ها که مؤلفه انتخاب در فیلم یا سریال 

محسوب مى شود و نقش مى گیرند؛ حقیقت دارد؟
اینکه در مهمانى ها نقش تقسیم مى شود و یا نقش مى فروشند و از روى تعداد 
فالوور، بازیگر انتخاب مى شــود را دقیقًا نمى دانم اما اگر چنین باشد اسفبار 
است. متأسفم که من همیشه این اتفاقات را شنیده ام و با خودم گفته ام خدا 
کند آنقدر سطحى و بى مایه نباشند که به فالوورهاى بازیگر نگاه کنند و به او 
نقش بدهند. من هم شنیده ام که مى گویند نقش ها در مهمانى ها هم تقسیم 
مى شوند، اینها یعنى فساد! اگر همه این اتفاقات حقیقت داشته باشد خیلى 

تأسفبار و ناراحت کننده است.
موافقید که نظامنامه اى بــراى عدالت نقش دادن و 
دستمزدهاى نجومى عده اى خاص و نظارت و نوعى 

روانشناسى سلبریتى ها تدوین و اجرایى شود؟
من با شما موافقم، بازیگرانى هســتند که روى رفیق بازى، کارهاى متعدد 
و نقش هاى قابل توجه به آنها پیشــنهاد مى شود. نمى گویم بازى هاى شان 
خوب نیست اما دلیل نمى شود، میلیاردها تومان به آنها بدهند. در کنارشان 
بازیگرانى هستند که به نان  شب شان محتاجند و نمى دانند اجاره خانه شان 
را چطور بدهند. برخى از بازیگران حرفــه اى و کاربلد در تنهایى که خودش 
زجرآور است، بدون پول و بدون درآمد خاصى که زندگى شان را بگذرانند حتى 

بعضاً مجبورند مسافرکشى و از راه هاى دیگرى کسب درآمد کنند. مردم این 
بازیگران را مى شناسند و براى شان حرمت و ارزش قائلند. واقعاً براى بازیگرانى 
که شناسنامه دارند و مردم آنها را مى شناسند سخت است مسافرکشى یا هر 
کار دیگرى بکنند. به نظرمن باید رسیدگى کنند و دستمزدها رویه مشخص و 
معینى داشته باشد و این اتفاق باید از طرف خانه سینما و صداوسیما چارچوب 
نظام مندى به خود بگیرد؛ چرا که برخى براى یک روز بازى، میلیاردى دستمزد 
مى گیرند و به بعضى ها هم اجحاف مى شود که اصًال منصفانه نیست. بنابراین 

باید نظامنامه سینمایى داشته باشیم و دستمزدها کنترل شوند.
دوست دارید شاهد چه اتفاق و تحولى در تلویزیون 

و سینما باشیم؟
دوست دارم تلویزیون به همان سال هاى قبل برگردد؛ یادم مى آید 20 سال 
پیش، آن موقعى که وارد تلویزیون شــدم چقدر انگیزه داشتند، سریال هاى 
خوبى ساخته مى شــد؛ کارهاى فاخرى را مردم مى دیدند و مدیران سازمان 
صداوسیما هم آدم هایى بودند که برایشان مهم بود همه کار کنند، همه پول 
درآورند و سریال هاى خوبى روى آنتن برود. متأسفانه االن سه چهار بازیگر 
دستمزد میلیاردى مى گیرند و کارهاى متعدد به آنها پیشنهاد مى شود؛ همان 
تئاتر را هم خراب کرده اند و پول هاى آنجار را درو مى کنند؛ براى تئاتر از 25 
میلیون تا صد میلیون مى گیرند. در صورتى که مــن بازیگر تئاترم و از این 
خبرها نیست، ما از این پول ها نگرفتیم و بسیارى از کاربلدها هم نگرفتند. باز 
همین ها وارد تلویزیون مى شوند و تلویزیون را هم خراب مى کنند. پول هاى 
وحشــتناك مى گیرند که اصًال تلویزیون چنین پول هایى به کســى نداده 

است. 

فلور نظرى: 

بازیگران میلیاردى بگیر، پول هاى تلویزیون و تئاتر را درو مى کنند
حاضر شد؛ در «رؤیاى خیس» پوراندرخشنده هم روى پرده نقره اى

دیده شد اما شاید مدیوم فراگیرترى که فلور نظرى را سر 
زبان ها آورد تلویزیون بود که در سریال هاى «چراغ 
جادو» همایون اسعدیان، «دوران سرکشى» کمال 
تبریزى، «شب آفتابى» قاسم جعفرى، «نوعروس» 
بیژن میرباقرى، «مزرعه آفتابگردان» فریدون 
حسن پور، «مسافرى از هند» قاسم جعفرى و 
«تب سرد» علیرضا افخمى ایفاى نقش کرد.
حضور در پروژه هایى مثل «خانه به دوش»

و «متهــم گریخــت» رضا عطــاران و 
«ارث بابام» سیدجواد رضویان و «مرد 
2 هزار چهره» مهران مدیرى و حتى 
بذرافشــان جلوه «گســل» علیرضا

جدیدى از بازیگرى فلور نظرى را در 
معرض دید مخاطب قرار داد. او این 
روزها نقش «عفت» ســریال 
«حکایت هاى کمال» 
را بازى مى کند اما 
نسبت به گذشته 
کم کارتر شده 
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اولین تصویر از گریم و بازى «ابراهیم چلیکول» در فیلم ســینمایى «مست 
عشق» رونمایى شد.

فیلم سینمایى «مست عشق» یکى از پروژه هاى خبرساز این روزهاى سینماست 
که تصویربردارى آن با حضور بازیگران ایرانى و ترکیه اى در آن کشور در حال 
انجام اســت. ابراهیم چلیکول یکى از بازیگران ترکیه اى اســت که در اولین 
روزهاى تصویربردارى این فیلم به جمع بازیگران «مســت عشق» پیوست و 
اولین تصویر از این بازیگر ترك رونمایى شد. مهران برومند، تهیه کننده فیلم 
«مست عشق» با انتشار عکسى از ابراهیم چلیکول در این فیلم نوشت: «اولین 

تصویر ابراهیم چلیکول بازیگر "مست عشق" منتشر شد.»
ابراهیم چلیکول در فیلم «مســت عشــق» ایفاگر نقش «اسکندر»، یکى از 
شخصیت هاى اصلى این ساخته حسن فتحى است. «مست عشق» داستانى 
را روایت مى کند که در دوران زندگى موالنا شاعر سرشناس ایرانى و شمس 

تبریزى مى گذرد.
شهاب حسینى، پارسا پیروزفر، سلما ارگچ، هانده ارچل، بنسو سورال، بوراك 
توزکوپاران، بوران کوزوم و حسام منظور از دیگر بازیگرانى هستند که در فیلم 

«مست عشق» ایفاى نقش مى کنند.

اولین عکس «ابراهیم چلیکول» 
در «مست عشق» 

عرفان برزین، بازیگر سریال تلویزیونى «فوق لیسانسه ها» 
درباره حضور خــود در این مجموعه گفت: خوشــحالم 
براى سومین فصل این سریال هم در کنار عوامل «فوق 
لیسانسه ها» حضور دارم؛ چرا که از سریال هاى پر مخاطب 

تلویزیون است.
وى ادامه داد: در این سریال نقش برادر «حبیب» (هوتن 
شکیبا) را بازى مى کنم. پدرمان عزت ا... مهرآوران است 
و البته توجه بیشترى به من دارد. برزین عنوان کرد: یکى 
از خوبى هاى آقاى صحت قلم قوى است که دارد وحقایق 
و مشکالت جامعه را در قالب طنز به همراه با آقاى ایمان 

صفایى به خوبى بیان مى کند.
این بازیگــر درباره آغاز فعالیت خــود در عرصه بازیگرى 
توضیح داد: من از ســال 90 وارد این عرصه شدم. از چهار 
سالگى نقش هایى متفاوت بازى کردم و با کارگردان هایى 
همچون ابراهیم حاتمى کیا، مســعود ده نمکى، سیروس 
مقدم، منوچهر هادى، محمد حســین لطیفى، ســروش 

صحت و... همکارى داشته ام.
وى افزود: در این هشت سال دو بار بهترین بازیگر کودك 
در جشنواره اصفهان شدم و دیپلم افتخار و پروانه زرین از 
این جشــنواره را دریافت کردم. االن من کالس ششم و 
عاشق بازیگرى هســتم اما در کنار بازیگرى دوست دارم 
رشته وکالت را در دانشــگاه ادامه بدهم. البته من در فیلم 
«تعطیالت دوســت داشــتنى» به کارگردانى سید وحید 
حســینى و «دزدوپرى 2» به کارگردانى حســین قناعت 
بهترین بازیگر کودك شــدم که مخاطــب آن کودکان 
و نوجوانان بودند. امســال نیز فیلم «شــماره 29» را به 

کارگردانى هادى رحیمى براى حوزه کودك بازى کردم.
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بازیگر نوجوان «فوق لیسانسه ها»: 

مى خواهم وکیل شوم

فصل جدید «دوقلوها»
 ساخته مى شود

مهدى هاشمى، با «کامیون» جلوى دوربین رفت

داریوش فرهنگ: پیشنهاد خوبى از سینما ندارم

شبى درخشان و 
فراموش نشدنى در انتظار 

«رابرت دنیرو» 

جایزه یک عمر دستاورد سینمایى انجمن بازیگران 
آمریکا در سال 2019 به «رابرت دنیرو»، بازیگر برنده 

اسکار اعطا مى شود.
رابرت دنیرو جایزه دستاورد سینمایى انجمن بازیگران 
آمریکا (SAG) که باالترین نشان این نهاد سینمایى 
است را به پاس دستاورد هنرى در بازیگرى و همچنین 
دســتاوردهاى بشردوســتانه در تاریخ 19 ژانویه 
همزمان با برگزارى مراسم ساالنه جوایز این انجمن 

دریافت مى کند.
«گابریل کارتریس»، رئیس انجمن کارگردانان آمریکا 
در این باره گفت: رابــرت دنیرو بازیگرى با قابلیت و 
عمق فوق العاده است و با کاراکترهایى که خلق کرده 
تصورمان را مســحور خود کرده است، از شخصیت 
«ویتو کورلئونه» در فیلم «پدرخوانده» تا «جک الموتا» 
در «گاو خشمگین»، وى همواره با تحت تأثیر قراردادن 
مخاطبان، قلب و اذهان ما را به سوى جهانى جدید و 
مهیج از ادراك و احساســات باز کرده است. افتخار 
بزرگى است که اعالم کنم انجمن بازیگران آمریکا 
از یکى از منحصر به فردترین استعدادهاى نسل ما 

تقدیر مى کند.

رابرت دنیرو نیز با اعالم اینکه بیش از 50 سال است 
عضو انجمن بازیگران آمریکاست، گفت مفتخر به 

دریافت این جایزه هستم. 
این بازیگر 76 ساله تاکنون جوایز متعددى از جمله دو 
جایزه اسکار بهترین فیلم، گلدن گلوب، جایزه مرکز 
کندى، جایزه افتخارى سسیل بى.دمیل و... دریافت 

همچنین براى بازى کرده اســت. وى 
در فیلم «حقه بازى 
آمریکایــى» در 
 2013 ســال 

انجمــن  جایــزه 
بازیگــران آمریــکا را 

کسب کرده است. 
فیلم «مــرد ایرلندى» 
جدیدترین نقش آفرینى 

رابرت دنیرو اســت که 
نهمین همــکارى وى را با 

«مارتین اسکورسیزى» رقم زده 
است. در این فیلم مافیایى «آل پاچینو» نیز در کنار 

دنیرو بازى کرده است. 
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 در ســال هاى اخیر تعداد لژیونرهــاى فوتبال 
کشورمان زیاد شــده اســت. البته منظورمان 
لیگ هاى انگلیس و فرانســه و آلمان و ایتالیا و 
هلند و حتى قطر نیست! اما خب فوتبالیست ها، 
در هر جایى غیر از کشورشان بازى کنند، از نظر 
فوتبالى لژیونر محسوب مى شوند. مثًال شهاب 
زاهدى که در تیم المپیک دونتســک اوکراین 
بازى مى کند، یا مهدى شریفى و پیمان بابایى 
که در تیم سومقاییت آذربایجان بازى مى کنند، یا 
بهشاد یاورزاده که در لیگ میانمار بازى مى کرد 
و االن در لیگ تایلند حضور دارد. حاال کارى هم 
نداریم که چرا بازیکنان ایرانى چنین کشورهایى 
را براى ادامه فوتبالشان انتخاب مى کنند ما هم 
بخیل نیستیم، بروند و ان شاءا... موفق باشند اما 
اینکه هى از لیگ هاى این کشورها تعریف کنند، 
خودفریبى که نه، عوامفریبى است. مثًال همین 
شــهاب زاهدى که در اوکراین بــازى مى کند 
مدعى شــده «کیفیت لیگ اوکرایــن فراتر از 
چیزى اســت که تصورش را مى کردم.» اما اگر 
همین حاال جدول لیگ سطح باالى(!) اوکراین 
را نگاه کنید مى بینید که شاختار با 40 امتیاز اول 
است و تیم دوم 28 امتیازى است. آن هم تازه در 

پایان هفته چهاردهم! مهدى شریفى هم درباره 
لیگ آذربایجان مى گوید: «در مورد کیفیت، این 
را بگویم که چهار تیمش به لیگ اروپا مى روند. 
از اسین تا دروازه بان چلسى و تیم قره باغ را هم 
که همه مى شناسند. نمى گویم لیگ خیلى خفنى 
است اما من خودم هم فکر نمى کردم که چنین 
شــرایطى داشته باشــد.» یعنى شرایط جورى 
شــده که اگر طرف در لیگ مالدیــو هم بازى 
کند، بعد از دو هفته به این نتیجه مى رســد که 
سطحش خیلى باالتر از چیزى بوده که فکرش 
را مى کرده! حاال که اینطور شــد، کمى هم از 
واقعیت هاى لیگ آذربایجان بخوانید: «برخالف 
ادعاى شریفى، تیم اول لیگ این کشور به اولین 
مرحله پلى آف لیگ قهرمانــان اروپا مى رود و 
تیم هاى دوم و سوم هم به اولین مرحله پلى آف 
یورولیگ! بازى کردن میشل اسین 36 ساله در 
لیگ آذربایجان هم که فصل گذشته در تایلند 
بازى مى کرد نشــانه کیفیت بــاالى این لیگ 
نیست.» خالصه اینکه دوســتان، بازى تان را 
بکنید و خوش باشید اما شلوغش نکنید. اینقدر 
هم انتظار نداشته باشــد ویلموتس تعطیالتش 
را بى خیال شــود و بیاید و بازى هاى شما را هم

 نگاه کند.

آمارى که مرتضى تبریزى از خودش به جا گذاشته، جاى هیچ دفاعى را باز نمى گذارد. تبریزى برخالف انتظار ها 
پیش رفته و در عین حال هزینه هاى مالى سنگینى را هم به دوش باشگاه استقالل سپرده است. این بازیکن که 
با سروصداى بسیارى به استقالل آمد و باشگاه سابقش هم مبلغ چشمگیرى از استقالل طلب کرد، در یک فصل 
واندى حضور در استقالل فقط پنج گل به ثمر رسانده که این آمار براى بازیکنى که در پست مهاجم هدف و رأس 
بازى مى کند چیزى شبیه به یک فاجعه است. شاید آن روز که تبریزى به استقالل آمد همگان تصور مى کردند 
مهاجمى گلزن در تیمشان ظهور یافته است اما نه تنها اینگونه نبود بلکه آمار گلزنى این بازیکن از مدافعان و حتى 
هافبک ها نیز کمتر بوده و جاى هیچ امیدوارى تازه اى در استقالل ایجاد نکرده است. تبریزى حاال با نزدیک تر 
شدن به نیم فصل گزینه جدى استراماچونى براى خروج از لیست است. گرچه تبریزى پیغام هایى درباره تمایلش 
به ماندن در استقالل مى دهد و دوست دارد همچنان پیراهن آبى را تن کند اما براى او هیچ راه گریزى باقى نمانده 
و به زودى باید خودش را آماده جدایى از استقالل و پیوستن به تیم دیگرى کند. در روزهاى گذشته صحبت از 
حضور او در تیم سابقش بود اما از اصفهان خبر مى رسد که ذوبى ها نیز تمایلى به بازگشت تبریزى ندارند و هیچ 
بعید نیست که این بازیکن ناچار به انتخاب مقصد دیگرى شود. تبریزى در واقع با شرایطى پیچیده مواجه است. 
از یک سو استقالل او را نمى  خواهد و استراماچونى نامش را به باشگاه داده تا به جایش بازیکن جدیدى به خدمت 
گرفته شود و از سویى تیم سابق نیز تمایل آنچنانى به بازگرداندنش ندارد به خصوص اینکه ذوبى ها نیز در بخش 
فنى وضعیتى نامعلوم دارند و احتمال دارد که منصوریان نیز به زودى از این تیم کنار گذاشته شود. به هرحال باید 
جدایى تبریزى از استقالل را قطعى دانست اما اینکه او به چه تیمى مى رود، سئوالى است که کسى از آن اطالع 

دقیقى ندارد. در حال حاضر او جوجه اردك زشت نقل و انتقاالت زمستانى است مگر اینکه معجزه اى رخ دهد.

تبــریــزى
جوجه اردك زشت نقل 
و انتقاالت زمستانى!

ج

خوش باشید اما شلوغش نکنید

                                                      الحــق که مدیرعامل 
باشگاه سپاهان یکی از نوادر روزگار است. استاد 
تابش گفته اند: «آپشن قرارداد شش پرسپولیسی 
50 میلیارد تومان است، در حالی که کل باشگاه 
سپاهان با 80 تیم که فقط یکی از آنها تیم فوتبال 
ماست، بودجه 50 میلیاردي دارد.» یعنی بعد از 
این مصاحبه، هر چیزي کــه در مورد توهین به 
شعور افکار عمومی شــنیده بودیم باید بگذاریم 
گوشه دیوار، چرا که عالیجناب تابش، تمام مرزها 
را تکان داد. بنا به ادعاي ایشــان فقط آپشــن 
قرارداد شش پرســپولیس روي هم 50 میلیارد 
تومان می شــود. این یعنی هر نفر، بابت پاداش 
قهرمانی و گل و کلین شیت و ... حدود 9 میلیارد 
تومان پاداش اضافی می گیرد. کسی که پاداش 
قراردادش 9 میلیارد تومان باشــد، طبیعتًا اصل 

قراردادش باید باالي 30 میلیارد تومان باشد!
حاال ایــن اصًال هیچی؛ بودجه ســپاهان عالی 
اســت. 50 میلیارد براي 80 تیم ورزشی. از کنار 
آن 79 تیم دیگر می گذریم و فقط می رســیم به 
تیم فوتبال. خودتان پارســال فرمودید قرارداد 
امیر قلعه نویی حدود ســه میلیارد تومان است، 
خب قرارداد امسالشان چقدر شده؟ در این مورد 
چیزهاي حیرت انگیزي شنیده ایم که باشد براي 
بعد. خود امیر خان اول فصل فرمودند اســتنلی 
کی روش از یک تیــم لیگ برتــري (احتماًال 
تراکتورسازي) پیشنهاد 900 هزار دالري دارد، 

استنلی اما در ســپاهان ماند. می شود بفرمایید 
چقدر به او دادید که ماند؟ سعید آذري اول فصل 
گفته بود محمدرضا حسینی پیشنهاد چهار میلیارد 
تومانی دارد؛ می شود رقم جذب او به سپاهان را 
عنوان بفرمایید؟ اول فصل زور استقالل به جذب 
امید نورافکن نرســید؛ اگر سرتان خلوت شد بد 
نیســت در مورد چگونگی انتقال او به سپاهان 
هم صحبت کنید. حاال قــرارداد دالري کومان 
و ولسیانی و دستمزد کیانی و نیازمند و نویدکیا و 
ایرانپوریان و سعید آقایی و شایان مصلح هیچی؛ 
راستی بابت جذب و نگهداري محسن مسلمان، 
گران ترین تماشاگر لیگ نوزدهم چقدر هزینه 

کردید؟
یعنی همه اینها، به اضافــه پول بقیه بازیکنان و 
هزینه هاي تمرین و بازي و مســافرت و هتل و 
تغذیه و تدارکات در کنار بودجه 79 تیم دیگر، زیر 
50 میلیارد تومان می شود؟ به همه پاکی ها قسم 
که رنگ ها هیچ اهمیتی ندارند، وقتی بحث احترام 
به شعور آدم ها وســط می آید. ما که می شنویم 
هیچی، حداقل براي شعور خودتان احترام قائل 
باشید. خداوکیلی اینکه «قرارداد امسال استنلی 
پایین تر از پارسال است» یعنی چی؟ یعنی چون 
پارســال آقاي گل شد و امســال مشتري 900 
هزاردالري داشت، قیمتش ارزان تر شد؟ یا حتی 
برزیلی ها هم حاضرند براي سپاهان، فی سبیل ا... 

بازي کنند؟ احترام، احترام، احترام، فقط همین.

حمله گازانبرى یک رسانه به تابش مصطفى دنیزلى با تأکید بر روى قول خود خطاب به هواداران گفت: پس 
از آخرین بازى هم به هواداران گفته بودم که یقین داشــته باشید که ما به 

هدف مى رسیم.
مصطفى دنیزلى در حاشیه تمرین تراکتور نکات جالب توجهى به زبان آورد. 
از اشاره به شرایط باشاك شــهیر ترکیه در لیگ گذشته این کشور تا قول 
قهرمانى و در انتها صحبت در مورد اضافه شدن دستیار ایرانى به کادر فنى 
تراکتور. وى که بعد از باخت مقابل سپاهان براى اولین مرتبه به هواداران 
تراکتور قول قهرمانى داده بود، باز هم قولــش را تکرار کرد. دنیزلى بعد از 
اینکه شرایط تراکتور در لیگ را مطلوب دانست خطاب به هواداران گفت: 
هواداران خیالشان راحت باشد من به آنان و تیم اعتماد دارم، با آقاى زنوزى 
و آقاى صادقیان راجع به تمام مسائل تیم صحبت کرده و براى موفقیتمان 

تالش مى کنیم. پس از آخرین بازى هم به هواداران گفته بودم که یقین 
داشته باشید که ما به هدف مى رسیم.

سرمربى ترك تبار تراکتور موقعیت تیم صدرنشین لیگ برتر را 
با یکى از بهترین تیم هاى ترکیه مقایسه کرد و گفت: فصل 

گذشته تیم باشاك شهیر تا پنج هفته آخر 8 امتیاز از 
رقبا جلو بود ولى آخر سر، به هدف نرسید.

این اظهار نظر از سوى دنیزلى نشان مى دهد 
که اختــالف 5 امتیازى با ســپاهان در 

صدر جدول براى او مهم نیست و آنها 
مصمم تر از قبل براى رســیدن به 
اولین عنوان قهرمانى در لیگ برتر 

تالش مى کنند.
در ابتداى لیگ نوزدهم ساکت 
الهامى به عنوان دســتیار در 

کنار دنیزلى قرار گرفت، اما 
این همــکارى در نهایت 
نتیجــه اى نداشــت و 

الهامى به دالیل مختلف از تراکتور جدا شد. حال بار دیگر بحث حضور یک 
مربى ایرانى در این تیم مطرح شده است. سرمربى تراکتور در این خصوص 
گفت: از نظر فکرى مشکلى با دستیار ایرانى ندارم. ابتداى فصل به دنبال 
استفاده از دستیار ایرانى بودیم که نشد، آنالیز را خودمان به همراه یک همکار 
ایرانى انجام مى دهیم و تمام بازى ها را خودم 

تماشا مى کنم.
این اظهار نظر دنیزلى چراغ ســبز 
براى حضور مربــى ایرانى در کادر 
فنى است و باید دید در نهایت مالک 
و مدیرعامل باشگاه در این خصوص 

چه تصمیمى را اتخاذ مى کنند.
 درحالى که دیاباته با گلزنى هایش در مســابقات اخیر استقالل 
باعث شــده هواداران باالخره مامه تیام را فراموش کنند، على 
موســوى نظر جالبى در مورد او داده اســت: «شیخ فقط درون 
محوطه جریمه کارایى دارد و با توجه به اینکه کند و ســنگین 
اســت، بیرون از 18 قدم تأثیرگذار نیســت.» خب، اگر طرف 
بیرون محوطه جریمه هم زهردار بــود و فرت و فرت پاس گل 
مى داد که االن باید در بارســلونا بازى مى کرد، نه استقالل! به 
نظرمان موسوى خیلى دارد سخت مى گیرد. ما در فوتبال ایران 
خارجى هایى داشته ایم که دیاباته در مقایسه با آنها پادشاه است؛ 
مثًال کافى اســت به جونیور براندائو نگاه کنید؛ این بنده خدا نه 
داخل محوطه جریمه، نه بیرون از آن، نه هیچ کجاى زمین، نه 
روى نیمکت و نه حتى در منزل کارایى ندارد. خوب بود به جاى 

شیخ، یکى از همین جونیورها داشتید؟

وزیر ورزش و جوانان گفت: از محل درآمدهاى مالیات بر ارزش 
افزوده سال آینده درآمد بیشترى نصیب ورزش مى شود.

ســلطانى فر  گفت: 0/27 درصد از مالیات بر ارزش افزوده یک 
رقم  درآمد و هزینه اى است که هر چقدر درآمد کسب شود باید 

0/27  آن به ورزش اختصاص یابد.
وى افزود : البته در سال جارى بخش قابل توجهى از درآمدها به 
دلیل محدودیت هایى که در بخش هاى دیگر داشتیم هنوز به 

ورزش و جوانان و بهداشت و درمان داده نشده است.
ســلطانى فر خاطرنشــان کرد: به دلیل تحریم هاى ظالمانه 
و ناعادالنه آمریکا که بر ما تحمیل شــده، فــروش نفت ما با 
محدودیت هایى مواجه شــده اســت. مجبور هســتیم سایر 
ردیف هاى درآمدى را جایگزین کنیم تا بتوانیم هزینه ها را در 

بخش جارى به ویژه حقوق و مزایا تأمین و  پرداخت کنیم.
وزیر ورزش در پایان گفت: امسال این موضوع شاید به صورت 
100 در صد نباشد ولى امیدواریم با عادى شدن اوضاع در سال 
آینده بتوانیم تخصیص هاى بیشــترى بگیریم حتمًا رقم هم 
به نسبت امسال هم در بخش اســتانى و هم ملى افزایش پیدا 

خواهد کرد.

ســامان قدوس، هافبک ایرانى آمیان فرانســه بخاطر 
شکایت باشگاه اوئسکا اســپانیا به دلیل نقض قوانین و 
رفتنش به این تیم، تا ماه دسامبر حق بازى فوتبال ندارد. 
اما در زمینه جریمه نقدى که فیفا او را به پرداخت چهار 
میلیون یورو محکوم کرده بود، بــا تالش این هافبک 
ایرانى و اعتراض به دادگاه عالى ورزش (CAS)، قرار 
شــد این مبلغ را باشگاه استرشــوندس سوئد و قدوس 

باهم بپردازند.
به گزارش وبسایت «francefootball»، قدوس 
پیش از این به شانه خالى کردن باشگاه استرشوندس از 
پرداخت جریمه معترض بود و در مصاحبه اى اعالم کرد 
که این حکم ناعادالنه است و باشگاه سوئدى او را فریب 
داده است. در نتیجه دادگاه عالى ورزش به نفع قدوس 
رأى داد تا این جریمه نقدى نصف شــود. بدین ترتیب 
هافبک ایرانى باید دو میلیون یورو جریمه پرداخت کند و 
مابقى را باشگاه سوئدى مى پردازد. قدوس دو ماه پیش 
به علت امضاى قرارداد با باشگاه اوئسکا اسپانیا و نقض 
این قرارداد و رفتنش به آمیان فرانســه، به مبلغ چهار 
میلیون یورو جریمه نقدى و ممنوعیت چهار ماه از حضور 

در میادین، محکوم شده بود.

اینطورى بود که مى رفت بارسا!

سال آینده پول بیشترى مى گیریم

آقا مصطفى چراغ سبز نشان داد

جریمه مالى
 نصف شد

اشاك شــهیر ترکیه در لیگ گذشته این کشور تا قول 
صحبت در مورد اضافه شدن دستیار ایرانى به کادر فنى 
د از باخت مقابل سپاهان براى اولین مرتبه به هواداران 
نى داده بود، باز هم قولــش را تکرار کرد. دنیزلى بعد از 
ور در لیگ را مطلوب دانست خطاب به هواداران گفت: 
راحت باشد من به آنان و تیم اعتماد دارم، با آقاى زنوزى 
جع به تمام مسائل تیم صحبت کرده و براى موفقیتمان 

س از آخرین بازى هم به هواداران گفته بودم که یقین 
ه هدف مى رسیم.

 تراکتور موقعیت تیم صدرنشین لیگ برتر را 
مهاى ترکیه مقایسه کرد و گفت: فصل 

8 شهیر تا پنج هفته آخر 8 امتیاز از 
ر سر، به هدف نرسید.

وى دنیزلى نشان مى دهد 
تیازى با ســپاهان در 

و مهم نیست و آنها 
راى رســیدن به 
نى در لیگ برتر 

دهم ساکت 
ســتیار در 

رفت، اما 
 نهایت 
ـت و 

ایرانى انجام مى دهیم و تمام بازى ها را خودم
تماشا مى کنم.

این اظهار نظر دنیزلى چراغ ســبز 
براى حضور مربــى ایرانى در کادر 
فنى است و باید دید در نهایت مالک 
و مدیرعامل باشگاه در این خصوص 

چهتصمیمى را اتخاذ مى کنند.

سعید نظرى محمد مؤمنى

   بانک ورزش |



0606آگهىآگهى 3625 سال شانزدهمشنبه  25 آبان  ماه   1398

آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقدسند رسمى

برابر آراء صادره هیئتهــاى اول ودوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى 
وساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است .لذامشخصات متقاضیان وامالك موردتقاضا به شرح زیربه 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند ازتاریخ انتشاراولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را دراداره ثبت اسناد وامالك محل تسلیم وپس از اخذ 
رسید، رف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مرجع قضایى تقدیم 

نمایند.
1- رأى شماره 3843 مورخه 1398/4/12 خانم مریم سلیمانى فرزند مهرعلى در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 64/89 مترمربع قسمتى از پالك شماره 72/25 مترمربع  واقع در 

قطعه 3 بخش11 ثبت اصفهان –متقاضى مالک رسمى شماعى مى باشد 
2- رأى شــمار 2047مورخه 1398/2/29 خانم خدیجه کبیرى فرزند على در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 143/65 مترمربع قسمتى از پالك 58 باقى مانده که به پالك58/64 
استانداردسازى شده است قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان –متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد 
3- رأى شــماره 4294 مورخه 1398/4/25 آقــاى احمد موالیى فرزنــد على محمد در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 116/58 مترمربع قسمتى از پالك 195 قطعه 11 بخش 
11 ثبت اصفهان – متقاضى قسمتى ازملک رامالک رســمى مشاعى مى باشد وقسمتى 
دیگررا طبق قولنامه عادى با واســطه از ورثه مالک رســمى اکبرحاج صادقیان خریدارى 

نموده است 
4- رأى شماره 3256 مورخه 1398/3/23 خانم اعظم مغزى نجف آبادى فرزند محمد على 
در سه انگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 99/89 مترمربع قسمتى از  پالك 

995 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
5-  رأى شماره 3257 مورخه 1398/3/23 آقاى مجید شریعتى نجف آبادى فرزند رضا در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 99/89 مترمربع قسمتى از پالك 995 

قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
6- رأى شــماره 4576 مورخه 1398/5/8 آقاى علیرضا رضائــى میرقائد فرزند جولى در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 137/94 مترمربع قسمتى از پالك 87 اصلى بخش 12 
ثبت اصفهان –انتقال ملک از مالک رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى ومع 

الواسطه به متقاضى مى باشد 
7- رأى شــماره 4577 مورخه 1398/5/8 خانم الهام معزى فرزند علیرضا در 3/28 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 231/90 مترمربع قسمتى از پالك ثبتى 316 واقع 

در قطعه 5 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان –متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
8- رأى شــماره 4578 مورخه 1398/5/8 آقاى امین آذرى فرزند محسن در 2/72 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 231/90 مترمربع قسمتى از پالك 316 واقع 
در قطعه 5 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان -  متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد   

9- رأى شماره 4162 مورخه 1398/4/19 خانم فریبا سلمان زاده نجف آبادى فرزند حجت 
اله در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 202/85 مترمربع قسمتى از پالك 230 قطعه 4 

بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
10- رأى شــماره 5045 مورخه 1398/6/5 آقاى محمد رضائى فرزند غالمحســین در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 109/34 مترمربع پالك شماره 129 اصلى واقع در قطعه 
10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – نتقال ملک به صورت عادى از مالک رسمى آقاى 

عبدالکریم حاجى صادقیان و سیدجمال کافى موسوى مى باشد 
11- رأى شماره 5048مورخه 1398/6/5 خانم عفت ابوتراب نجف آبادى فرزند حیدرعلى 
در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 130/65 مترمربع پالك شماره 660 اصلى واقع در 

قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
12- رأى شماره  5510 مورخه 1398/6/17 خانم بتول یکپایى فرزند حسین در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 194/51 مترمربع پالك شماره 206 اصلى 

واقع در قطعه 2 بخش 11 حوزه ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
13- رأى شماره 5509 مورخه 1398/6/17 آقاى نصراهللا ابراهیم نجف آبادى فرزند على 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 194/51 مترمربع پالك شماره 
206 اصلى واقع در قطعه 2 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد
14- رأى شماره 5148 مورخه 1398/6/7 آقاى فضل اله حجتى فرزند مرتضى در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 252/58 مترمربع پالك شماره 667 اصلى واقع در قطعه 10 بخش 

11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
15- رأى شماره 6196 مورخه 1398/7/2 خانم زهرا مرادى ســفتجانى فرزند سردار در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 107 مترمربع پالك شماره 26 فرعى از 22 اصلى واقع 

در قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
16- رأى شماره 5352 مورخه 1398/6/12 آقاى اکبر عابدینى نجف آبادى فرزند محمود 
در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 200/39 مترمربع پالك شماره 3و4 فرعى از 812 
اصلى واقع در قطعه 5 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
17- رأى شماره 5161 مورخه 1398/6/9 آقاى غالمرضا طاهرى نجف آبادى فرزند محمد 
على در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 226/48 مترمربع پالك شماره 966 اصلى واقع 

در قطعه 3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
18- رأى شماره 5039 مورخه 1398/6/5 آقاى علیرضا رضائى فرزند حسن در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 106/35 مترمربع پالك شماره 1 فرعى از 
355 اصلى واقع در قطعه 4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد
19- رأى شماره 5038 مورخه 1398/6/5 خانم اکرم زمانه نجف آبادى فرزند رمضان در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 106/35 مترمربع پالك شماره 1 
فرعى از 355 اصلى واقع در قطعه 4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
20- رأى شماره 5332 مورخه 1398/6/12 آقاى روح اله ایران نژاد نجف آبادى فرزند احمد 
در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 165/60 مترمربع پالك شماره 508 اصلى واقع در 

قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
21- رأى شــماره 5496 مورخه 1398/6/17 آقاى مجتبى معینى نجف آبادى فرزند على 
محمد در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 87/90 مترمربع پالك شماره 1171 اصلى واقع 

در قطعه 7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
22- رأى شماره 5486 مورخه 1398/6/17 آقاى محمدرضا  انتشارى نجف آبادى فرزند 
حسن در ششدانگ یک باب مغازه وفوقانى به مساحت 45/27 مترمربع پالك شماره 542 

اصلى واقع در قطعه 4 بخش11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
23- رأى شماره 5159 مورخه 1398/6/9 آقاى محمدرضا عظیمى یانچشمه فرزند علیرضا 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 148/20 مترمربع پالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 
12 حوزه ثبت ملک اصفهان – انتقال ملک ازمالک رســمى غالمحسین معین به صورت 

عادى و باواسطه به متقاضى مى باشد 
24- رأى شــماره 5112 مورخه 1398/6/6 خانم فریبا ربانیان نجف آبادى فرزند رضا در 
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 146/39 مترمربع پالك شماره 326 اصلى واقع  در 

قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
25- رأى شــماره 5376 مورخه 1398/6/12 آقاى عبداله رســتمى فرزند حسینعلى در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 178/77 مترمربع پالك شماره 1 فرعى از 255 اصلى 

واقع در قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
26- رأى شــماره 5412 مورخه 1398/6/13 خانم شوکت مهدوراقاگلى فرزند نصراهللا در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 233/33 مترمربع پالك شماره 990 

اصلى واقع در قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

27- رأى شــماره 5411 مورخه 1398/6/13 آقاى عنایت اله ملکى فرزند ابراهیم در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 233/33 مترمربع پالك شماره 990 
اصلى واقع در  قطعه 7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
28- رأى شماره 6255 مورخه 1398/7/6 خانم صدیقه صفرنوراله نجف آبادى فرزند اسداله 
در ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 144/29 مترمربع پالك شماره 1276 اصلى واقع 
در قطعه 10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

29- رأى شماره 5554 مورخه 1398/6/21 آقاى امیرمعینى نجف آبادى فرزند مهدى در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 127/32 مترمربع پالك شماره 583 
اصلى واقع در قطعــه 7 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى نســبت به ملک مورد تقاضا و 
انتقال ملک از مالک رسمى آقاى محمود منتظرى به صورت عادى و مع الواسطه خریدارى 

نموده است 
30- رأى شماره 5553 مورخه 1398/6/21 خانم مهرى رحیمى فرزند مرتضى در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 127/32 مترمربع پالك شماره 583 اصلى 
واقع در قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک 
ازمالک رسمى آقاى محمود منتظرى به صورت عادى ومع الواسطه خریدارى نموده است 

31- رأى شماره 5127 مورخه1398/6/6 آقاى رضا اله بیگى فرزند بشیر در ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 93/06 مترمربع پالك شماره 1 فرعى از 465 اصلى واقع در قطعه 7 
بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک به 
صورت عادى وبا واسطه از مالکان رسمى تقى اکبرى و سعادت اله کثیرى و فاطمه کثیرى 

خریدارى نموده است 
32- رأى شــماره 5113 مورخه 1398/6/6 آقــاى محمود خزائیلى فرزنــد قربانعلى در 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 265/18 مترمربع پالك شماره  1 فرعى از 121 اصلى 
واقع در قطعه 6بخش 11حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

33- رأى شــماره 5506 مورخه 1398/6/17 آقاى اصغر عابدین پــور نجف آبادى فرزند 
على در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 163/04 مترمربع پالك شماره 1 فرعى از 329 
اصلى واقع در قطعه 3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
34- رأى شــماره 6247 مورخه 1398/7/6 آقاى عبدالحسین زمانیان نجف آبادى فرزند 
محبعلى درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 166/20 مترمربع پالك شماره 471/1 
و471/2 اصلى واقع در قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رســمى مشاعى 

مى باشد
35- رأى شــماره 5108  مورخــه 1398/6/6 آقاى مهدى انتشــارى فرزند مصطفى در 
ششدانگ یک باب مغازه وفوقانى به مساحت 85/72 مترمربع پالك شماره 687 اصلى واقع 

در قطعه 8 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
36- رأى شماره 5488 مورخه 1398/6/17 آقاى محمود عابدى گنهرانى فرزند نوروزعلى 
در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 181/50 مترمربع پالك شماره 10139 فرعى از 391 
اصلى واقع در بخش 9 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

37- رأى شــماره 5176 مورخه 1398/6/9 آقاى حســن مؤمنى دهقى فرزند حبعلى در 
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 181/64 مترمربع پالك شماره 3552 فرعى از 391 
اصلى واقع در بخش 9 حوزه ثبت ملک اصفهان –انتقال ملک به صورت عادى و مع الواسطه 

از مالک رسمى محمود عینى نجف آبادى به متقاضى مى باشد
38- رأى شماره 5550 مورخه1398/6/21 خانم شهین شاه بنده نجف آبادى فرزند سعادت 
اله در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 253/44 مترمربع پالك شماره 
212 اصلى واقع در قطعه 3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان –انتقال ملک از مالک رسمى 

اسماعیل ایمانیان به صورت عادى به متقاضى مى باشد 
39- رأى شماره5549 مورخه1398/6/21 آقاى اسماعیل ایمانیان نجف آبادى فرزند اکبر 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 253/44 مترمربع پالك شماره 
212 اصلى واقع در قطعه 3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان –متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد  
40- رأى شماره 5469 مورخه 1398/6/16 خانم اعظم منتظرى فرزند محمد در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 88/85 مترمربع پالك شماره 437 اصلى واقع در قطعه 10 بخش 

11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
41- رأى شماره 6270 مورخه 1398/7/6 آقاى عباس بدیهى نجف آبادى فرزند غالمرضا 
در ششدانگ یکباب مغازه و فوقانى مسکونى به مساحت 96/60 مترمربع پالك شماره 6 
اصلى واقع در بخش 12 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
42- رأى شماره 6262 مورخه 1398/7/6 خانم اکرم اسمعیلى نجف آبادى فرزند جعفرقلى 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 249/80 مترمربع پالك شماره 
1610 اصلى واقع در قطعه 2 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
43- رأى شماره 6263 مورخه 1398/7/6 آقاى یداله همتیان فرزند عباس  در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 249/80 مترمربع پالك شماره 1610 اصلى 
واقع در قطعه 2 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى مشاعى مى 

باشد
44- رأى شماره 5150 مورخه 1398/6/7 آقاى داود اشراقى فرزند اکبر درششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 172/06 مترمربع پالك شماره 1683 اصلى واقع در قطعه 7 بخش 11 حوزه 

ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
45- رأى شماره 5130 مورخه 1398/6/6 آقاى على ملکى نجف آبادى فرزند عباسعلى در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 122/55 مترمربع پالك شماره 187 اصلى واقع در قطعه 

10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
46- رأى شماره 3627 مورخه 1398/4/6 آقاى مرتضى معینى نجف آبادى فرزند عباس 
درقسمتى از ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 24/01 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
653/32 واقع در قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان که باقسمتى ازپالك 653/4 تواما تشکیل 

یکباب مغازه رامى دهد  - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
47- رأى شماره 5141 مورخه 1398/6/6 خانم عزت بهارلویى فرزند یداهللا در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 88/75 مترمربع پالك شماره 285/1 واقع در قطعه 4 بخش 11 

حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
48- رأى شماره 6249 مورخه 1398/7/6 آقاى امیر توکلى فرزند على در ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 211/50 مترمربع پالك شماره 2 و3 فرعى از 328 اصلى واقع در قطعه 4 

بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
49- رأى شماره 6145 مورخه 1398/7/1 آقاى محمود واحد فرزند غالمعلى در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 171/53 مترمربع پالك شماره 1101 اصلى واقع در قطعه 2 بخش 

11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
50- رأى شــماره 5476 مورخه 1398/6/16 خانم لیال عیدى ونــدى فرزند فریدون در 
ششدانگ یکباب خانه و مغازه به مســاحت 250 مترمربع پالك شماره 87 اصلى واقع در 
بخش 12حوزه ثبت ملک اصفهان –انتقال ملک از مالک رســمى غالمحسین معین به 

صورت عادى و باواسطه به متقاضى مى باشد 
51- رأى شــماره 6147 مورخه 1398/7/1خانــم ملیحه احمدیان نجــف آبادى فرزند 
اکبردرششــدانگ یک باب مغازه و طبقه فوقانى به مساحت 24/66 مترمربع پالك شماره 
449 اصلى واقع در قطعه 4بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان –انتقال ملک از مالک رسمى 

عزیزاله حاجى بابایى به صورت عادى وباواسطه به متقاضى مى باشد 
52- رأى شــماره 5468 مورخــه 1398/6/16 خانم صغرى مختــارى فرزند ابوالفضل 
درششدانگ یکباب خانه به مساحت 365 مترمربع پالك شماره 276 اصلى واقع در قطعه 4 

بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
53- رأى شماره 6237 مورخه 1398/7/4 آقاى غالمرضا فروزان نجف آبادى فرزند مانده 
على در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 374/57 مترمربع پالك شماره 327 اصلى واقع 

در قطعه 5 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
54- رأى شــماره 6238 مورخه 1398/7/4 آقاى حمیدرضا قنبرپور فرزند قنبرعلى در سه 

دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 265/05 مترمربع پالك شماره 966 
اصلى واقع در قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

55- رأى شــماره 6239 مورخه 1398/7/4 خانم اکرم یزدانى فرزند نصراله در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 265/05 مترمربع پالك شماره 966 اصلى واقع 

در قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
56- رأى شماره 4786 مورخه 1398/5/24 خانم الهه جبارى نجف آبادى فرزند عباسعلى 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 132/60 مترمربع پالك شماره 
564 اصلى واقع در قطعه 6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد
57- رأى شماره 4785 مورخه 1398/5/24 آقاى محمد طراوت فرزند محمود در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 132/60 مترمربع پالك شماره 564 اصلى واقع 

در قطعه 6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
58- رأى شــماره 5502 مورخه 1398/6/17 آقاى مهدى ســتایش فرزند مانده على در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 147/80 مترمربع پالك شماره 22 فرعى از22 اصلى 

واقع  در قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
59- رأى اصالحى شــماره 2620 مورخه 1398/3/9 پیرو رأى 2625 مورخه 1398/3/9 
خانم زهرا ایوبى فرزند یداله در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 162 
مترمربع قسمتى از پالك شماره 409 اصلى واقع در قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان و رأى 
شــماره 11485 مورخه 1396/11/28 آقاى ایمان انتظارى نجف آبادى فرزند مرتضى در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 162 مترمربع قسمتى از پالك شمار 409 اصلى واقع در 

قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
60- رأى شماره 5463 مورخه 1398/6/16 آقاى حسین حقیقى نجف آبادى فرزند محمد 
باقر در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 113/40 مترمربع پالك شماره 
6 فرعى از 70 اصلى واقع در قطعه 4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
61- رأى شماره 5462 مورخه 1398/6/16 خانم راضیه صالحى حاجى آبادى فرزند مرتضى 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 113/40 مترمربع پالك شماره 6 
فرعى از 70 اصلى واقع در قطعه 4 بخش 11 حوزه ثبــت ملک اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
62- رأى شماره 5466 مورخه 1398/6/16 آقاى سعید ذوالفقاریان فرزند عیدى محمد در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 224/10 مترمربع پالك شماره 87 اصلى واقع در بخش 
12 حوزه ثبت ملک اصفهان –انتقال ملک از مالک رسمى غالمحسین معین وبه صورت 

عادى و باواسطه به متقاضى مى باشد 
63- رأى شماره 5153 مورخه 1398/6/7 آقاى الیاس غیور نجف آبادى فرزند علیرضا در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 219/50 مترمربع پالك شماره 364 اصلى واقع در قطعه 

3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
64- رأى شماره 6211 مورخه 1398/7/3 خانم محترم شهیدى فرزند قربانعلى در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 179/80 مترمربع پالك شماره 365 اصلى واقع 

در قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
65- رأى شماره 6212 مورخه 1398/7/3 آقاى اسماعیل افشــارى اسفیدواجانى فرزند 
رمضان در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 179/80 مترمربع پالك 
شماره 365 اصلى واقع در قطعه 10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
66- رأى شــماره 5459 مورخه 1398/6/16 آقاى احمد قائدى فرزند محمد على در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 140/79 مترمربع پالك شماره 228 اصلى 
واقع در قطعه 4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى مشاعى مى 

باشد
67- رأى شماره 5460 مورخه 1398/6/16 آقاى محمد على قائدى فرزند جواد در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 140/79 مترمربع پالك شماره 228 اصلى واقع 

در قطعه4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
68- رأى شماره 5504 مورخه 1398/6/17 خانم زهرا چاوشى نجف آبادى فرزند باقر در 
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 19/50 مترمربع پالك شــماره 4 فرعى از 428 اصلى 
واقع در قطعه 10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان –انتقال ملک از مالک رســمى ربابه 

مالخداداد به صورت عادى به متقاضى مى باشد 
69- رأى شماره 5503 مورخه 1398/6/17 آقاى على باقرى فرزند عباس در ششدانگ یک 
باب خانه نیمه ساز به مساحت 200مترمربع پالك شماره 87 اصلى واقع در بخش 12 حوزه 
ثبت ملک اصفهان - انتقال ملک از مالک رســمى على مهدیه به صورت عادى وباواسطه 

به متقاضى مى باشد
70- رأى شماره 5493 مورخه 1398/6/17 آقاى فرهاد شهبازى فرزند صفر در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 149/75 مترمربع پالك شماره 9 فرعى از 1531 اصلى واقع در 

قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
71- رأى شــماره 6260 مورخه 1398/7/6 آقاى على محمدى نجف آبادى فرزند حسن 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 223/53 مترمربع پالك شماره 1 فرعى از 452 اصلى 
واقع در قطعه 10بخش 11 ثبت اصفهان –انتقال ملک از مالک رســمى صادق ایوبى به 

صورت عادى به متقاضى مى باشد 
72- رأى شماره 3793 مورخه 1398/4/11 آقاى على صالحى نجف آبادى فرزند محمد 
در سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 215/30 مترمربع قسمتى از پالك 

835/22 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
73- رأى شماره 3791 مورخه 1398/4/11 خانم زهرا انتشارى نجف آبادى فرزندیداهللا در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 215/30 مترمربع قسمتى از پالك 

835/22 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
74- رأى شــماره 5125 مورخه 1398/6/6 آقاى یداله امینى نجــف آبادى فرزند محمد 
على در ششدانگ یک باب مغازه وزیرزمین تجارى و فوقانى مسکونى به مساحت 40/60 
مترمربع پالك شــماره 13 فرعى از 642 اصلى واقع در قطعه 3 بخش 11 حوزه ثبت ملک 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
75- رأى شــماره 5465 مورخه 1398/6/16 خانم زهرا محمدى خواه نجف آبادى فرزند 
احمد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 199/30 مترمربع پالك شماره 768 اصلى واقع 

در قطعه 3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
76- رأى شماره 5160 مورخه 1398/6/9 آقاى رسول یزدانیان نجف آبادى فرزند حسینعلى 
در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 163 مترمربع پالك شماره 407 اصلى واقع در قطعه 6 

بخش11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
77- رأى شماره 5163 مورخه 198/6/9 خانم پریســا فاضل نجف آبادى فرزند قربانعلى 
در ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 154/60 مترمربع پالك شماره 1228 اصلى واقع 
در قطعه 10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

78- رأى اصالحى شــماره 6045 مورخه 1398/6/30پیرو رأى شــماره 10435 مورخه 
1397/11/9 آقاى مرتضى لسانى فرزند محمد على در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
277/80 مترمربع قسمتى از پالك 683 قطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
79- رأى شماره 6184 مورخه 1398/7/2 خانم شهین آذرى نجف آبادى فرزند حسین در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 88/19 مترمربع پالك شماره 232 اصلى واقع در قطعه 
4 بخش 11 ثبت اصفهان – انتقال ملک از مالک رســمى نجف على اسماعیلى به صورت 

عادى وباواسطه به متقاضى مى باشد 
80- رأى شماره 5417 مورخه 1398/6/13 آقاى همایون لطفى نجف آبادى فرزند فتحعلى 
در سه ددانگ مشاع از ششــدانگ دوباب مغازه مشتمل برســه طبقه به مساحت 87/16 
مترمربع پالك شــماره 2 فرعى از 642 اصلى واقع در قطعه 3 بخش 11 حوزه ثبت ملک 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
81- رأى شــماره 5418 مورخه 1398/6/13 آقاى محمد کریم لطفى نجف آبادى فرزند 
فتحعلى در سه دانگ مشاع از ششدانگ دوباب مغازه مشتمل بر سه طبقه به مساحت 87/16 

مترمربع پالك شــماره 2 فرعى از 642 اصلى واقع در قطعه 3 بخش 11 حوزه ثبت ملک 
اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

82- رأى شماره 4800 مورخه 1398/5/27 آقاى عباسعلى قوقئى نجف آبادى فرزند على در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 132/33 مترمربع پالك شماره 679 اصلى واقع در قطعه 6 

بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
83- رأى شماره 6041 مورخه 1397/6/17 آقاى ابراهیم عابدینى نجف آبادى فرزند عبداهللا 
در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 26/97 مترمربع که مقدار 20/02 مترمربع آن از پالك 
6/95 مترمربع آن از 497/5 واقعین در قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
84- رأى شماره 5456 مورخه 1398/6/16 آقاى مهدى ودودى  نجف آبادى فرزند رضا 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 69/19 مترمربع پالك شماره 
228 اصلى واقع در قطعه 4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد
85- رأى شــماره 5455 مورخه 1398/6/16 خانم محبوبه ودودى فرزند عباسعلى در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 69/19 مترمربع پالك شماره 228 اصلى 

واقع در قطعه 4 بخش 11ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
86- رأى شماره 5438 مورخه 1398/6/14 آقاى عباس پاینده فرزند ناصرقلى در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 183/10 مترمربع پالك شماره 269 اصلى واقع 

در قطعه 2 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
87- رأى شماره 5439 مورخه 1398/6/14 خانم شکوفه پور اکبرشریفى فرزند ابوالقاسم 
در سه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 183/10 مترمربع پالك شماره 
269 اصلى واقع در قطعه 2 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد
88- رأى شــماره 5474 مورخه 1398/6/16 خانم پروین احمــدى فرزند نصرت اله در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 99 مترمربع پالك شماره 87 اصلى واقع در بخش 12 
حوزه ثبت ملک اصفهان – انتقال ملک از مالک رسمى غالمحسین معین به صورت عادى 

و باواسطه به متقاضى مى باشد 
89- رأى شماره 6209 مورخه 1398/7/2 خانم راضیه بهرامیان نجف آبادى فرزند حسین 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 150/94 مترمربع پالك شماره 2 
فرعى از 416 اصلى واقع در قطعه 4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
90- رأى شــماره6208 مورخه 1398/7/2 آقاى محمد ربانیان نجف آبادى فرزند حسن 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 150/94 مترمربع پالك شماره 
2 فرعى از 416 اصلى  واقع در قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد
91- رأى شــماره 5472 مورخه 1398/6/16 آقاى على اصغر شــهیدى فرزند اسداله در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 221/14 مترمربع پالك شماره 1 فرعى از 419 اصلى 

واقع در قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
92- رأى شماره 6225 مورخه 1398/7/4 خانم معصومه بابائى فرزند حسین در ششدانگ 
یکباب خانه و سه باب مغازه متصله به مســاحت 74/14 مترمربع پالك شماره 444 اصلى 

واقع در قطعه 10 خش 11 ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
93- رأى شماره 5426 مورخه 1398/6/13 آقاى اسماعیل کتانى نجف آبادى فرزند فتح 
اهللا در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 116/13 مترمربع پالك 344 

اصلى واقع در قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
94- رأى شماره 5425 مورخه 1398/6/13 خانم الهام حجتى نجف آبادى فرزند حسنعلى 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 116/13 مترمربع پالك 344 
اصلى واقع در قطعه 7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
95- رأى شــماره 5487 مورخه 1398/6/17 خانم مریم عبدالعظیمى نجف آبادى فرزند 
حسین در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 181/80 مترمربع پالك شماره 949 اصلى واقع 

در قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
96- رأى شماره 5441 مورخه 1398/6/14 آقاى على منتظرى نجف آبادى فرزند محمود 
نسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 144/46 مترمربع پالك 
شماره 2 فرعى از 250 اصلى واقع درقطعه 11 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
97- رأى شــماره 5440 مورخه 1398/6/14 خانم مهین چویان نژاد نجف آبادى فرزند 
رمضان نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 144/46 مترمربع 
پالك شماره 2 فرعى از 250 اصلى واقع در قطعه 11بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
98- رأى شماره 1172 مورخه 1398/6/16 آقاى حیدرعلى کریم زاده نجف آبادى فرزند 
حسین در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 162/48 مترمربع پالك شماره 863 اصلى واقع 

در قطعه 2 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
99- رأى شــماره 5406 مورخه 1398/6/13آقاى رضا ابراهیم نجف آبادى فرزند احمد 
در ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 20/55 مترمربع پالك شماره 1675 فرعى از 790 
اصلى واقع در قطعه 8 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد .
100- رأى شماره 6216 مورخه 1398/7/3 آقاى حسین کریم زاده نجف آبادى فرزند على 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 182 مترمربع پالك شماره 3 
فرعى از 977 اصلى واقع در قطعه 7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
101- رأى شــماره 6215 مورخه 1398/7/3 آقاى روح اله کریم زاده نجف آبادى فرزند 
على در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 182 مترمربع پالك شماره 
3 فرعى از 977 اصلى واقع در قطعه 7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
102- رأى شــماره 6236 مورخه 1398/7/4 خانم طیبه جون بخش نجف آبادى فرزند 
محمود در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 144/37 مترمربع پالك 
شماره 226 اصلى واقع در قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
103- رأى شــماره 6235 مورخه 1398/7/4 آقاى محمود انتشــارى نجف آبادى فرزند 
عبداله در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 144/37 مترمربع پالك 
شــماره 226 اصلى واقع در قطعه 4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
104- رأى شماره 5564 مورخه 1398/6/21 آقاى حسین هادى پور نجف آبادى فرزند فتح 
اهللا در ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 158/50 مترمربع پالك شماره 644 و644/1 
اصلى واقع در قطعه 6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
105- رأى شماره 5295 مورخه 1398/6/10 خانم کوکب مهدورى فرزند امیدعلى دردو 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 245/44 مترمربع پالك شماره 87 اصلى 
واقع در بخش 12 حوزه ثبت ملک اصفهان – انتقال ملک از مالک رســمى غالمحسین 

معینى به صورت عادى و باواسطه به متقاضى مى باشد 
106- رأى شماره 5151 مورخه 1398/6/7 آقاى حسین هلیلى موگوئى  فرزند محمد در 
چهاردانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 245/44 مترمربع پالك شماره 87 
اصلى واقع در بخش 12 حوزه ثبت ملک اصفهان – انتقال ملک از مالک رسمى غالمحسین 

معینى به صورت عادى و باواسطه به متقاضى مى باشد 
107- رأى شماره 6064 مورخه 1398/6/30 خانم طاهره مهرپرور فرزند فضل اله در دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 122/27 مترمربع پالك شماره 1241 
اصلى واقع در قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

ادامه در صفحه 7
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ادامه از صفحه 6
108- رأى شماره 6063 مورخه 1398/6/30 آقاى پیمان بهارلو فرزند محمدرضا در یکدانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 122/27 مترمربع پالك شماره 1241 اصلى واقع 
در قطعه 10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

109- رأى شماره 6062 مورخه 1398/6/30 خانم مرجان داشیان فرزند حسن در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 122/7 مترمربع پالك شماره 1241 اصلى واقع 
در قطعه 10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

110- رأى شــماره 5149 مورخه 1398/6/7 آقاى آرش پیروزمند فرزند عبدالحســین در 
ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 35 مترمربع پالك شماره 87 اصلى واقع در بخش 12 
حوزه ثبت ملک اصفهان – انتقال ملک از مالک رسمى غالمحسین معینى به صورت عادى 

و باواسطه به متقاضى مى باشد 
111- رأى شماره 6071 مورخه 1398/6/30 خانم ناهید نورى کوهانى فرزند حسن در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 292/50 مترمربع پالك شماره 87 اصلى 
واقع در بخش 12 ثبت اصفهان –انتقال ملک از مالک رســمى آقاى غالمحسین معین به 

صورت عادى به متقاضى مى باشد 
112- رأى شماره 6070 مورخه 1398/6/30 آقاى عبدالحسین پیروزمند فرزند عبد در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 292/50 مترمربع پالك شماره 87 اصلى 
واقع در بخش 12 حوزه ثبت ملک اصفهان – انتقال ملک از مالک رسمى غالمحسن معین 

به صورت عادى و باواسطه به متقاضى مى باشد 
113- رأى شماره 4428 مورخه 1398/4/31 آقاى شفاعلى موسى عرب نجف آبادى فرزند 
عباسعلى در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 465/50 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 14 

واقع در قطعه 9 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
114- رأى شماره 5369 مورخه 1398/6/12 آقاى جواد ربانیان نجف آبادى فرزندحسن در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 148/55 مترمربع پالك شماره 2 فرعى از416 اصلى واقع 

در قطعه 4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
115- رأى شماره 5505مورخه 1398/6/17 خانم نرگس سپاهان پور فرد فرزند مهدى در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 101/30 مترمربع پالك شماره 744 اصلى واقع در قطعه 3 
بخش 11 ثبت اصفهان – انتقال ملک از مالک رسمى طاهره نورمحمدى به صورت عادى 

و مع الواسطه به متقاضى مى باشد 
116- رأى شماره 4772 مورخه 1398/5/23آقاى اســمعیل نظرعلیان نجف آبادى فرزند 
على در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 153/40 مترمربع در پالك شماره 409 اصلى واقع 
در قطعه 6 نجف آباد بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – انتقال ملک به صورت عادى از 
مالک رسمى امین حمیدى نجف آبادى و هدى شریفیان نجف آبادى به متقاضى مى باشد 

117- رأى شماره 5131 مورخه 1398/6/6 خانم اعظم انتشارى فرزند حسین در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 239/50 مترمربع پالك شماره 1 فرعى از 382 اصلى واقع در قطعه 

10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
118- رأى شماره 5162 مورخه 1398/6/9 آقاى ابراهیم فاضل نجف آبادى فرزند محمد 
کاظم در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 128 مترمربع پالك شماره 1224 اصلى واقع 
در قطعه 10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

119- رأى شــماره 6265 مورخه 1398/7/6 خانم اعظم خانیان نجف آبادى فرزند کاظم 
در سه دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 85/51 مترمربع پالك شماره 
1253 اصلى واقع در قطعه 10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
120- رأى شماره 6266 مورخه 1398/7/6 آقاى داود جهانیان نجف آبادى فرزند محمود 
در سه دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 85/51 مترمربع پالك شماره 
1253 اصلى واقع در قطعه 10 بخش 11حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
121- رأى شماره 5508 مورخ 1398/6/17 آقاى محمد محمد شاهیان نجف آبادى فرزند 
اکبردر ششدانگ یک باب خانه به مساحت 102/11 مترمربع پالك شماره 11 فرعى از 103 
اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
122- رأى شماره 5118 مورخه 1398/6/6 آقاى ولى پور پناهى فرزند موسى در ششدانگ 
یک باب خانه به مســاحت 139/20 مترمربع پالك 87 اصلى واقع دربخش 12 حوزه ثبت 
ملک اصفهان – انتقال ملک از مالک رســمى غالمحسین معینى باواسطه به متقاضى مى 

باشد 
123- رأى شماره 5182 مورخه 1398/6/9 خانم وجیهه فاضل فرزند حیدرعلى نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 133/25 مترمربع پالك شماره 3 اصلى 
واقع در قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان – انتقال ملک به صورت عادى از مالک رسمى على 

مالخداداد نجف آبادى به متقاضى مى باشد
124- رأى شــماره 5181 مورخــه 1398/6/9 آقاى على مال خداداد نجــف آبادى فرزند 
غالمرضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 133/25 مترمربع 
پالك شــماره 3 اصلى واقع در قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد 
125- رأى شــماره 5453 مورخه 1398/6/16 خانم نرگس قدیریــان نجف آبادى فرزند 
حسنعلى در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 265/15 مترمربع پالك 
شماره 132 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
126- رأى شماره 5454مورخه 1398/6/16 آقاى رحمان صالحى نژاد فرزند احمد در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 265/15 مترمربع پالك شماره 132 اصلى 

واقع در قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
127- رأى شماره 5111 مورخه 1398/6/6 آقاى جعفر صداقت نجف آبادى فرزند مهدى 
در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 14/83 مترمربع پالك شماره 2 فرعى از 328 اصلى 
واقع در قطعه 8 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – انتقال ملک به صورت عادى از مالک 

رسمى بیگم قدوسى به متقاضى مى باشد 
128- رأى شــماره 5547 مورخه 1398/6/21 خانم نجمه على کاظم نجف آبادى فرزند 
حسن در چهاردانگ مشاع از ششدانگ قسمتى از یک باب خانه به مساحت 83/05 مترمربع 
پالك شماره 838/7 اصلى واقع درقطعه 6 بخش  11 حوزه ثبت ملک صفهان – متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد 
129- رأى شــماره 5548 مورخه 1398/6/21 خانم بتول رجایى فرزند غالمحسین در دو 
دانگ مشاع ازششدانگ قسمتى از یک باب خانه به مساحت 83/05 مترمربع پالك شماره 
838/7 اصلى واقع در قطعه 6 بخش 11 ثبت  اصفهان - متقاضى مالک رســمى مشاعى 

مى باشد 
130- رأى شماره 3340 مورخه 1398/3/27 آقاى عباســعلى رفیعیان نجف آبادى فرزند 
باقر در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 151/73 مترمربع قسمتى از 

پالك 1186 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
131- رأى شماره 3341 مورخه 1398/3/27 خانم مریم نادرى نجف آبادى فرزند على در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 151/73 مترمربع قسمتى از پالك 1186 

قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
132- رأى   شــماره 5372 مورخه 1398/6/12 آقاى على اسماعیلى کرباسى نجف آبادى 
فرزند اسداله در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 127/40 مترمربع پالك شماره 414 اصلى 
واقع در قطعه 6 بخش 11- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد تاریخ انتشارنوبت اول: 
1398/8/25 تاریخ انتشارنوبت دوم :1398/9/10 م الف: 662436  مهدى صادقى- رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد /8/314
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام شعبه اول اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى در خصوص کالسه اجرایى 
شماره 971244 ج/ اول له آقاى احمد عباسى زاده و علیه آقاى مصطفى نورمحمدى مبنى بر 
فروش پالك ثبتى 413/141 بخش 14 در مورخ 98/9/20 ساعت 11 صبح در محل اجراى 
احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش شش دانگ ملکى به پالك 
ثبتى شماره فوق با مشخصات مندرج در نظریه کارشناســى که ذیال درج شده است ملکى 
طرفین و اکنون در تصرف مالکانه طرفین میباشد و توسط کارشناس رسمى دادگسترى به 
شرح ذیل ارزیابى شــده و نظریه وى مصون از اعتراض  طرفین واقع گردیده برگزار نماید. 
طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى ذیل الذکر مراجعه و از ملک 
بازدید و با همراه داشتن 10 درصد در روز مزایده 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 بود. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد و مابقى ثمن را 
ظرف حداکثر یک ماه پرداخت و اال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف 
ملک مورد مزایده: نشانى ملک اصفهان خ امام خمینى انتهاى خیابان مینو جنب ورزشگاه 
میباشد. مشخصات ملک: ملک مورد نظر عبارت اســت از زمینى به مساحت 450 مترمربع 
به ابعاد 12 در 37/5 در انتهاى کوچه. مشــخصات سند: شماره سریال سند 307634- 95/

الف- شماره ملک141/413- سه دانگ ملک مورد نظر به نام آقاى عباسى زاده مى باشد. 
ارزش شش دانگ ملک: با توجه به موقعیت ملک، نوع دسترسى و زمان کارشناسى و جمیع 
جهات موثر در قیمت گذارى و موارد ذکر شده باال ارزش شــش دانگ ملک مذکور برابر با 
6/980/000/000 ریال (شش میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون ریال) معادل ششصد و نود و 
هشت میلیون تومان برآورد مى گردد. مطابق استعالم انجام شده هر کدام از طرفین سه دانگ 
مشاع مالک بوده و وفق ماده 10 آئین نامه فروش امالك مشاع (وجوه حاصل) از فروش پس 
از کسر هزینه عملیات اجرایى به نسبت ســهم هر یک از مالکین تقسیم خواهد شد. م الف: 

610669 مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان /7/224
مزایده اموال منقول

شــماره آگهى: 9810466881300003 تاریــخ تنظیم: 1398/07/11 شــماره پرونده: 
9509986836901111 شماره بایگانى پرونده: 961567 اجراى احکام حقوقى 13 اصفهان 
در نظر دارد جلســه مزایده اى در خصوص پرونده کالسه 961567 له زینب علیخانى علیه 
محمد غالمرضایى مبنى بر مطالبه مبلغ 75 عدد سکه بهار ازادى که در روز مزایده ارزیابى 
میگردد و ســایر مطالبات بابت محکوم به در تاریخ 1398/09/23 ساعت 10/30 صبح در 
محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش یک دستگاه 
موتورسیکلت به شماره انتظامى 628/51137 که توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح 
ذیل ارزیابى شــده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین 
خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى پارکینگ ارغوانیه نزد حافظ اموال 
پارکینگ مراجعه و از اموال 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 بود. تسلیم مال پس از پرداخت تمام بهاى 
آن صورت خواهد گرفت و هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد و مابقى ثمن 
ظرف حداکثر یک ماه پرداخت و اال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. لیست 
اموال مورد مزایده: 1- یک دستگاه موتور سیکلت هرم اسپید سهند سیکلت سپاهان 125 
سى سى مدل 1393 برنگ قرمز شماره انتظامى 628/51137 و شماره موتور 125 ان سى 
تى 606283 و شماره شاســى 125 دى 9324483 در پارکینگ ارغوانیه. وضعیت ظاهرى 
طلق جلو شکسته فاقد جاى پاى سمت راست و قاب کمک عقب سمت راست و زنجیر و حفاظ 
روى اگزوز و ایینه هاى بغل و سوییچ بوده با توجه به وضعیت ظاهرى در حال حاضر قیمت 
ان با توجه به مدل مبلغ 40/000/000 ریال معادل چهار میلیون تومان قیمت پایه میباشد. 

آدرس: اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- 200 متر پایی ن تر از ساختمان مرکزى 
به سمت شیخ صدوق- ســاختمان اجراى احکام حقوقى. م الف: 636766 شعبه سیزدهم 

اجراى احکام مدنى شهرستان اصفهان (مجتمع قضائى شماره 2) /7/451
فقدان سند مالکیت

شماره: 139821702210017047- 98/8/19 سند مالکیت 615/5 سهم مشاع از 6240 
سهم ششدانگ پالك ثبتى شماره 1988 فرعى از 2248 اصلى واقع در بخش 6 ثبت اصفهان 
ذیل ثبت 64468 در صفحه 584 دفتر 310 بشماره سند دفترچه اى 778766- الف 16- 88 
بنام اکبر شــیرانى بیدآبادى سابقه ثبت داشته است، ســپس مالک با ارائه درخواست کتبى 
بانضمام دو برگ استشهادیه که امضاء شهود آن ذیل شماره 16745  مورخه 1398/07/29 
به گواهى دفترخانه 217 اصفهان رسیده مدعى است که سند مالکیت آن مفقود شده است 
و درخواست صدور سند مالکیت المثنى ملک فوق را نموده است، لذا مراتب باستناد تبصره 
یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى 
مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ 
انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به 
ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق 
مقررات خواهد شد. م الف: 659413 ناصر صیادى صومعه- رئیس ثبت اسناد و امالك جنوب 

شرق اصفهان /8/296
فقدان سند مالکیت

شماره: 139821702210017047 - 98/8/19 سند مالکیت 615/5 سهم مشاع از 6240 
سهم ششدانگ پالك ثبتى شماره 1988 فرعى از 2248 اصلى واقع در بخش 6 ثبت اصفهان 
ذیل ثبت 64467 در صفحه 581 دفتر 310 بشماره سند دفترچه اى 778761- الف 16- 88 
بنام على اکبر ستوده سابقه ثبت داشته است، سپس مالک با ارائه درخواست کتبى بانضمام 
دو برگ استشهادیه که امضاء شهود آن ذیل شماره 16744 مورخه 1398/07/29 به گواهى 
دفترخانه 217 اصفهان رسیده مدعى است که سند مالکیت آن مفقود شده است و درخواست 
صدور سند مالکیت المثنى ملک فوق را نموده است، لذا مراتب باستناد تبصره یک اصالحى 
ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به این 
اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنى طبق مقررات 
خواهد شد. م الف: 659424 ناصر صیادى صومعه- رئیس ثبت اسناد و امالك جنوب شرق 

اصفهان /8/297
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 139885602210002953 تاریخ ارســال نامه: 1398/08/04 سند مالکیت 
ششدانگ پالك ثبتى شــماره 35854 فرعى از 2250 اصلى واقع در بخش 6 ثبت اصفهان 
بنام خانم سوسن چرامى سابقه ثبت و صدور سند به شماره چاپى 87- الف 276965 (دفترچه 
اى)، ذیل ثبت 63146 مــورد ثبت صفحه 230 دفتر امالك 304 که بموجب ســند انتقال 
شماره 23368- 1388/11/25 دفترخانه 61 اصفهان به مالکیت نامبرده درآمده و سند صادر 
و تسلیم شده است و سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبى به انضمام دو برگ استشهادیه که 
امضاء شهود آن ذیل شماره 139802157137000644 مورخ 1398/7/21  که به گواهى 
دفترخانه 165 اصفهان رسیده مدعى است که سند مالکیت آن بعلت سرقت مفقود گردیده 
و درخواست صدور سند مالکیت المثنى ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک 
اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى میشود چنانچه کسى مدعى 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این 
آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به 
این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده 
سند مسترد گردد بدیهى اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات 
خواهد شد. م الف: 659339 ناصر صیادى صومعه- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک جنوب 

شرق اصفهان از طرف هما یزدانى بابوکانى /8/298
فقدان سند مالکیت

شماره: 23014751- 98/8/13 سند مالکیت ششدانگ اعیان  پالك ثبتى 2701/60 واقع در 
بخش یک ثبت در دفتر 136 صفحه 583 ذیل شماره ثبت 23578 بنام آرام لطیفى ثبت و سند 
بشماره چاپى 617805 صادر و تسلیم گردیده اکنون درخواست صدور سند مالکیت المثنى، 
ملک فوق را نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهى میشود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید 
تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است 
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله 
ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 659029 

صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك منطقه مرکزى اصفهان /8/299
فقدان سند مالکیت

شماره: 23014752- 98/8/13 سند مالکیت ششدانگ اعیان  پالك ثبتى 2701/59 واقع 
در بخش یک ثبت در دفتر 137 صفحه 44 ذیل شماره ثبت 23598 بنام حکمت اله لطیفى 
ثبت و سند بشماره چاپى 617806 صادر و تسلیم گردیده اکنون درخواست صدور سند مالکیت 

المثنى، ملک فوق را نموده است لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى میشــود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم 
و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 658937 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك منطقه مرکزى اصفهان /8/300

فقدان سند مالکیت
شماره: 23015730- 98/8/20 سند مالکیت چهار حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ 
پالك ثبتى 1602 واقع در بخش چهار ثبت در دفتر 378 صفحه 347 ذیل شماره ثبت 52372 
بنام زهره دهقان ثبت و سند بشماره چاپى 443889- 93- د  صادر و تسلیم گردیده اکنون 
درخواست صدور سند مالکیت المثنى، ملک فوق را نموده است لذا مراتب به استناد تبصره 
یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى میشود چنانچه کسى 
مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ 
انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به 
ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى 
طبق مقررات خواهد شد. م الف: 660601 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك منطقه 

مرکزى اصفهان /8/301
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 هیــأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا 
به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139860302023000575 مورخ 98/07/29 آقاى رحمت اله 
قاراخانى به شماره شناسنامه 73 کدملى 1287654320 صادره از اصفهان فرزند مصطفى 
نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 76/96 مترمربع مفروزى از 
پالك شــماره 1 فرعى از 2184- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت 

رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است. 
ردیف 2- برابر رأى شــماره 139860302023000584 مــورخ 98/07/29 خانم رضوان 
مجردیان اف به شــماره شناســنامه 679 کدملى 1286626099 صادره از اصفهان فرزند 
على محمد نسبت به 2 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 76/96 مترمربع 
مفروزى از پالك شماره 1 فرعى از 2184- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازاى 
مالکیت رسمى 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: 
1398/08/25 تاریخ انتشار نوبت دوم: 09/10 /1398 م الف: 660328 صفائى- رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /8/304
ابالغ اجرائیه

شماره پرونده: 139804002121000373/1 شــماره بایگانى پرونده: 9800501 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802121000059  شــماره آگهى ابالغ اجرایى  : 9800501 بدین 
وســیله به آقاى عباســعلى محمدى فرزند حاجت على تاریخ تولد : 1355/01/01 شماره 
ملى : 1129776360 شماره شناســنامه : 3 به نشــانى : نجف آباد صالح آباد خ ساحل ك 
حسنعلى هارونى پ 10 ابالغ مى شود که بانک قرض الحسنه مهر ایران جهت اصل طلب 
: 19/000/000 ریال علیه شــما اجرائیه صادر نموده وپرونده اجرائى به بایگانى 9800501 
در این اداره تشکیل شــده و طبق گزارش مورخ 1398/6/25 مامور ، ابالغ به شما به علت 
عدم شناسایى نشانى مقدور نبوده است ، لذا بنا به تقاضاى بستانکار  طبق ماده 18 آئین نامه 
اجرافقط یک مرتبه در روزنامه آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت بیست روز از تاریخ این 
آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد نسبت به پرداخت بدهى خودبه بستانکار اقدام ننمائید 
عملیات اجرایى جریان خواهد یافت. 661765/ م الف- رئیس اداره ثبت اســناد و امالك 

خمینى شهر نبى اله یزدانى 8/316
حصروراثت 

غدیرعلى نصیران  داراى شناسنامه شماره 1591 به شرح دادخواست به کالسه 1303/98 
از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبداله 
نصیران نجف آبادى بشناسنامه 676 در تاریخ 97/5/19 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. فرحناز نصیران نجف آبادى ش ش 23 
، 2. زهره نصیران  ش ش 186 ، 3. عباس نصیــران نجف آبادى ش ش 2123 ، 4. رضوان 
نصیران نجف آبادى ش ش 14267 ، 5. قدیر على نصیران ش ش 1591 ، 6.  محمد نصیران 
ش ش 1458 (فرزندان متوفى)، 7. طاهره فاضل نجف آبادى ش ش 756 (همسر متوفى)، 
متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یــا وصیتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد 

شد661768/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد 8/317 

آگهى تغییرات 
شــرکت بهدانه خوراك نام آوران شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 48903 
و شناســه ملــى 10260671717 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1398/08/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: طبق اختیار حاصله تفویض شده از مجمع 
عمومى فــوق العــاده 1398/08/02 در 
خصوص افزایش سرمایه به هیات مدیره 
و با رعایت تشــریفات مقرر اساسنامه و 
الیحه اصالحى قانون تجارت مبلغ سرمایه 
شرکت از محل واریز نقدى و از طریق صدور 
سهام جدید از مبلغ سیزده میلیارد و پانصد 
میلیون ریال به مبلغ ســى و یک میلیارد و 
پانصد میلیون ریال افزایش یافت که آورده 
نقدى تماما طى گواهى شماره 1439/19 
مورخ 1398/08/04 بانک انصار شــعبه 
بزرگمهر واریز و ماده 5 اساسنامه به شرح 
زیر اصالح شد . ماده 5 اساسنامه : سرمایه 
شرکت مبلغ ســى و یک میلیارد و پانصد 
میلیون ریال نقدى اســت که سه میلیون و 
یکصد و پنجاه هزار ســهم بانام عادى ده 
هزار ریالى منقسم شــده و تماما پرداخت 
شده اســت اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (660272)

آگهى تغییرات 
شــرکت بهدانه خوراك نام آوران شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 48903 و 
شناسه ملى 10260671717 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مورخ 1398/07/30 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : امیرســعید کبیرى سده 
به شــماره ملى1288168152و رامین 
کاله دوز به شماره ملى 1288158841و 
افســانه زاهــدى نــژاد بــه شــماره 
ملى1290569819بعنــوان اعضــاى 
هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند امیرسعید کبیرى سده به شماره 
ملــى1288168152 به ســمت رییس 
هیات مدیره و رامین کاله دوز به شــماره 
ملى 1288158841 به سمت مدیرعامل 
و عضو هیات مدیره و افســانه زاهدى نژاد 
به شــماره ملى1290569819 به سمت 
نایب رییس هیات مدیره براى مدت دوسال 
انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهدآور از قبیل چک ، ســفته ، بروات ، 
قراردادها و عقوداسالمى و اوراق عادى و 
ادارى و مکاتبات شرکت با امضاء مدیرعامل 
و رییس هیات مدیره همراه با مهر شرکت 
معتبر مى باشد .مدیرعامل مجرى مصوبات 
هیات مدیره مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (660273)

آگهى تغییرات 
شــرکت حامى صنعت فوالد زنــده رود 
سهامى خاص به شــماره ثبت 58949 
و شناســه ملــى 14006968084 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1398/08/11 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد :متین بهنام 
نیا بــه کدملى 1271662337 بســمت 
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره - حســن 
بهنام نیا به کدملى 1284737128 بسمت 
رئیس هیئت مدیــره - امیررضا نقش به 
کدملــى 1290562768 بســمت نایب 
رئیس هیئت مدیره براى مدت دوســال 
انتخاب گردیدند. محمد مردانى به کدملى 
1284687521 و حمیدرضا شــاکرى به 
کدملى 1292459549 بترتیب بســمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شدند. کلیه اوراق و 
اسناد مالى و تعهد آور و همچنین کلیه اوراق 
عادى و ادارى شرکت با امضاء مدیرعامل و 
یکى از اعضاى هیئت مدیره متفقا و با مهر 
شرکت معتبر است. ترازنامه و حساب سود 
و زیان شرکت منتهى به سال 1397 مورد 
تصویب قرار گرفت.روزنامه کثیراالنتشار 
نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت 
تعیین گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (660313)

آگهى تغییرات 
شرکت طبخ نمونه اصفهان سهامى خاص به شماره ثبت 27036 و شناسه ملى 10860683310 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1398/08/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلى شرکت به آدرس جدید استان بوشهر ، شهرستان عسلویه ، بخش مرکزى ، دهستان عسلویه ، روستا 
بیدخون، محله بیدخون ، کوچه ((امامى)) ، کوچه ((اقیانوس)) ، پالك 25 ، طبقه اول به کدپستى 7511323346 انتقال یافت و ماده 4 اساسنامه اصالح شد. 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (660308)
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اى بندگان! خدا را! خــدا را! پروا کنید، که دنیــا با قانونمندى 
خاصى مى گذرد، شــما با قیامت به رشــته اى اتصــال دارید، گویا 
نشــانه هــاى قیامــت آشــکار مــى شــود و شــما را در راه خــود 
متوقف کرده، با زلزله هایش ســر رسیده است، ســنگینى بار آن 
را بر دوش شــما نهاده و رشــته پیوند مردم با دنیا را قطع کرده، 
همه را از آغوش گرم دنیا خارج ساخته است. گویى دنیا یک روز 

موال على (ع)بود و گذشت، یا ماهى بود و سپرى شد.
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شرکت بازآفرینى شــهرى ایران در نظر دارد تعدادى از امالك و مستغالت متعلق به خود در 
استان اصفهان به شــرح جدول ذیل را از طریق مزایده عمومى و با جزئیات مندرج در اسناد 
مزایده با بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (setadiran.ir) با شماره مزایده 
الکترونیکى  2098001039000004 به صورت الکترونیکى با شرایط پرداخت به صورت" نقد"و " 

نقد و اقساط" به فروش برساند .
o مهلت دریافت اسناد: از تاریخ 1398/08/19ساعت 8:00  تا تاریخ 1398/08/26ساعت 15:30
o مهلت ارسال پیشنهاد: از تاریخ 1398/08/27ساعت 8:00 تا تاریخ1398/09/09ساعت 15:30

o زمان بازگشایى پاکات: تاریخ1398/09/12ساعت 10:00 صبح               
o  زمان اعالم برنده: تاریخ1398/09/17ساعت 10:00 صبح       

1) برگزارى مزایده از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت مى باشد و ارسال پیشنهاد 
قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر مى باشد. کلیه 
اطالعات امالك و مستغالت شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومى سامانه 

تدارکات الکترونیکى دولت بخش مزایده قابل مشاهده، بررسى و انتخاب مى باشد. 

2) مزایده گران مى توانند جهت دریافت اسناد مزایده به سامانه تدارکات الکترونیکى دولت 
(setadiran.ir) مراجعه و براى کسب اطالعات بیشتر به پایگاه اینترنتى شرکت به آدرس 

www.udrc.ir مراجعه و یا با شماره تلفن هاى ذیل تماس حاصل نمایند. 
3) براى شرکت در مزایده، ارائه تضمین شرکت در مزایده (ســپرده) به صورت ضمانت نامه 
بانکى به شماره شبا IR 970100004001037204000700  نزد بانک مرکزى به نام حساب تمرکز 
وجوه درآمدى شرکت هاى دولتى با اعتبار سه ماهه با کد پستى1994763812 وشناسه ملى 
14008308115 یا واریز وجه نقد به شماره شبا IR 040100004001037206373733 نزد بانک 
مرکزى به نام شرکت بازآفرینى شهرى ایران تائیدیه مطالبات پیمانکار توسط ذیحساب شرکت 

بازآفرینى شهرى ضرورى است. 
4) مزایده گران مى بایســت اصل مستندات سپرده شــرکت در مزایده را به ازاى هر شماره 
مال مرجع به صورت مجزا با رعایت شــرایط مندرج در اســناد مزایده از ساعت 8 صبح روز 
دوشنبه مورخ1398/08/27 لغایت ساعت 15:30 روز شنبه مورخ1398/09/09 به دبیرخانه 
شرکت بازآفرینى شــهرى ایران به نشــانى: تهران، میدان ونک، خیابان خدامى، پالك 51، 

شرکت بازآفرینى شــهرى ایران یا به نشــانى ذیل تحویل نمایند. تصویر مستندات سپرده 
شــرکت در مزایده  تائیدیه مطالبات پیمانکار توسط ذیحساب شــرکت بازآفرینى شهرى، 
مى بایست از ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ1398/08/27 لغایت ساعت 15:30 روز شنبه 

مورخ1398/09/09 در سامانه تدارك الکترونیک دولت بارگذارى گردد.
5) به پیشنهادهایى که بعد از انقضاى مدت مقرر در فراخوان واصل شود و پیشنهادهاى فاقد 
سپرده، داراى سپرده مخدوش، سپرده هاى کمتر از میزان مقرر، چک شخصى وخارج از سیستم 

سامانه و نظایر آن مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
6) شرکت بازآفرینى شهرى ایران در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

7) درخصوص واگذارى با شرایط اقساطى، درصدهاى نقدى قابل انتخاب طبق شرایط پرداخت 
به ازاى هر شماره مال مرجع در سامانه ستاد  واسناد مزایده مشخص شده است. 

8) حداقل قیمت قابل پیشنهاد (قیمت پایه نقدواقساط) در خصوص شرایط پرداخت نقد و اقساط 
مطابق با توضیحات مندرج در برگ راهنماى پیشنهاد قیمت در اسناد مزایده تعیین مى گردد 
و مزایده گرانى که قصد انتخاب شرایط پرداخت اقساطى را دارند ملزم به رعایت حداقل قیمت 

قابل پیشنهاد (قیمت پایه نقدو اقساط) در تعیین قیمت پیشنهادى مى باشند.   
9) مالك انتخاب برنده، باالترین نسبت ارزش فعلى قیمت و شرایط پیشنهادى مزایده گران 
به قیمت پایه مزایده و براساس توضیحات مندرج در برگ راهنماى نحوه تعیین برنده مزایده 

مى باشد.
10) مزایده گران محترم مى بایســت جهت ثبت نام و دریافت گواهى الکترونیکى (توکن) با 
مرکز پشتیبانى و راهبرى ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت به شماره  41934-021 تماس 
حاصل نمایند. اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ســایر استان ها در ســایت سامانه به آدرس

 www.setadiran.ir بخش "ثبت نام/پروفایل مزایده گر" موجود است.
11) مزایده گــران محترم مــى توانند جهت اخــذ اطالعات بیشــتر در خصوص تکمیل 
اسناد مزایده و ... به نشــانى هاى ذیل مراجعه و یا با شــماره تماس هاى ذیل تماس حاصل

 نمایند.
استان اصفهان: اصفهان خیابان هزار جریب- ابتداى خیابان آزادى- اداره کل راه و شهرسازى 
استان اصفهان - معاونت بازآفرینى شهرى ایران - تلفن: 36686010-031    و021-87572232 

شرکت بازآفرینى شهرى ایران
آگهـى مزایـده عمـومـى

فروش امالك و مستغالت

اداره ارتباطات و اطالع رسانى راه و شهرسازى استان اصفهان

شماره مزایده الکترونیکى                            2098001039000004

  شماره 
مال 
مرجع

نوع و کاربرى نشانى
ملک

پالك مساحت(مترمربع)
ثبتى

قیمت پایه 
نقدى(ریال)

سپرده شرکت در 
مزایده (ریال)

وضعیت 
شرایط پرداختسند

نیم طبقه / اعیانعرصه
بالکن

31
اصفهان- چهارباغ- ضلع شرقى 
خیابان چهارباغ عباسى- مجتمع 
تجارى هشت بهشت- طبقه زیر 

زمین- واحد 89
فاقد 7,800,000,000390,000,000--52-واحد تجارى

سند

درصد هاى نقد٪30،٪40، 
50٪، 60٪ 70٪ و تعداد 

ماههاى قابل انتخاب 12، 18، 
36 ،30 ،24

32
اصفهان- چهارباغ- ضلع شرقى خیابان 
چهارباغ عباسى- مجتمع تجارى هشت 

بهشت- طبقه زیر زمین- واحد 105
فاقد سند14,105,000,000705,250,000--91-واحد تجارى

درصد هاى نقد٪30،٪40، ٪50، 
60٪ 70٪ و تعداد ماههاى قابل 

انتخاب 12، 18، 24، 30، 36

33
اصفهان- چهارباغ- ضلع شرقى خیابان 
چهارباغ عباسى- مجتمع تجارى هشت 

بهشت- طبقه زیر زمین- واحد 106
فاقد سند6,880,000,000344,000,000--45-واحد تجارى

درصد هاى نقد٪30،٪40، ٪50، 
60٪ 70٪ و تعداد ماههاى قابل 

انتخاب 12، 18، 24، 30، 36

34
اصفهان- چهارباغ- ضلع شرقى خیابان 
چهارباغ عباسى- مجتمع تجارى هشت 

بهشت- طبقه زیر زمین- واحد 107
فاقد سند6,880,000,000344,000,000--45-واحد تجارى

درصد هاى نقد٪30،٪40، ٪50، 
60٪ 70٪ و تعداد ماههاى قابل 

انتخاب 12، 18، 24، 30، 36

35
اصفهان- چهارباغ- ضلع شرقى خیابان 

چهارباغ عباسى- مجتمع تجارى 
هشت بهشت- طبقه زیر زمین- 

واحد 108
فاقد سند13,770,000,000688,500,000--90-واحد تجارى

درصد هاى نقد٪30،٪40، ٪50، 
60٪ 70٪ و تعداد ماههاى قابل 

انتخاب 12، 18، 24، 30، 36

36
اصفهان- چهارباغ- ضلع شرقى خیابان 

چهارباغ عباسى- مجتمع تجارى 
هشت بهشت- طبقه زیر زمین- 

واحد 109
فاقد سند6,840,000,000342,000,000--45-واحد تجارى

درصد هاى نقد٪30،٪40، ٪50، 
60٪ 70٪ و تعداد ماههاى قابل 

انتخاب 12، 18، 24، 30، 36

37
اصفهان- چهارباغ- ضلع شرقى خیابان 

چهارباغ عباسى- مجتمع تجارى 
هشت بهشت- طبقه اول- واحد 97

فاقد سند9,070,000,000453,500,000--54,97-واحد تجارى
درصد هاى نقد٪30،٪40، ٪50، 
60٪ 70٪ و تعداد ماههاى قابل 

انتخاب 12، 18، 24، 30، 36

38
اصفهان- چهارباغ- ضلع شرقى خیابان 

چهارباغ عباسى- مجتمع تجارى 
هشت بهشت- طبقه اول- واحد 98

فاقد سند7,780,000,000389,000,000--45,52-واحد تجارى
درصد هاى نقد٪30،٪40، ٪50، 
60٪ 70٪ و تعداد ماههاى قابل 

انتخاب 12، 18، 24، 30، 36

39
اصفهان- چهارباغ- ضلع شرقى خیابان 

چهارباغ عباسى- مجتمع تجارى 
هشت بهشت- طبقه اول- واحد 55

فاقد سند7,720,000,000386,000,000--45,14-واحد تجارى
درصد هاى نقد٪30،٪40، ٪50، 
60٪ 70٪ و تعداد ماههاى قابل 

انتخاب 12، 18، 24، 30، 36

40
اصفهان- چهارباغ- ضلع شرقى خیابان 

چهارباغ عباسى- مجتمع تجارى 
هشت بهشت- طبقه اول- واحد 58

فاقد سند7,380,000,000369,000,000--44,74-واحد تجارى
درصد هاى نقد٪30،٪40، ٪50، 
60٪ 70٪ و تعداد ماههاى قابل 

انتخاب 12، 18، 24، 30، 36

41
اصفهان- چهارباغ- ضلع شرقى خیابان 

چهارباغ عباسى- مجتمع تجارى 
هشت بهشت- طبقه اول- واحد 64

فاقد سند8,410,000,000420,500,000--46-واحد تجارى
درصد هاى نقد٪30،٪40، ٪50، 
60٪ 70٪ و تعداد ماههاى قابل 

انتخاب 12، 18، 24، 30، 36

  شماره 
مال 
مرجع

نوع و کاربرى نشانى
ملک

پالك مساحت(مترمربع)
ثبتى

قیمت پایه 
نقدى(ریال)

سپرده شرکت در 
شرایط پرداختوضعیت سندمزایده (ریال)

نیم طبقه / اعیانعرصه
بالکن

20
اصفهان- شهر جدید بهارستان- 

ضلع جنوبى خیابان الفت- 
جنب محور پیاده 21 مترى

200540,000,000,0002,000,000,000--888زمین تجارى
انتقال سند تابع 
ضوابط شهرهاى 
جدید مى باشد

درصد  نقد  70٪ و تعداد ماههاى 
قابل انتخاب 12، 18، 24

21
اصفهان- خیابان حکیم-
 مجتمع تجارى حکیم-

 طبقه همکف- واحد 178
در مرحله اخذ سند 7,387,200,000369,360,000--45,6-واحد تجارى

تک برگى
درصد هاى نقد٪30،٪40، ٪50، 
60٪ 70٪ و تعداد ماههاى قابل 

انتخاب 12، 18، 24، 30، 36

22
اصفهان- خیابان حکیم- 
مجتمع تجارى حکیم- 
طبقه اول- واحد 305

در مرحله اخذ سند 4,147,500,000207,375,000--39,5-واحد تجارى
تک برگى

درصد هاى نقد٪30،٪40، ٪50، 
60٪ 70٪ و تعداد ماههاى قابل 

انتخاب 12، 18، 24، 30، 36

23
اصفهان- خیابان حکیم- 
مجتمع تجارى حکیم- 

طبقه اول- واحد 306
در مرحله اخذ سند 3,681,300,000184,065,000--35,06-واحد تجارى

تک برگى
درصد هاى نقد٪30،٪40، ٪50، 
60٪ 70٪ و تعداد ماههاى قابل 

انتخاب 12، 18، 24، 30، 36

24
اصفهان- خیابان حکیم- مجتمع 

تجارى حکیم- طبقه اول- 
واحد 310

در مرحله اخذ سند 3,856,600,000192,830,000--35,06-واحد تجارى
تک برگى

درصد هاى نقد٪30،٪40، ٪50، 
60٪ 70٪ و تعداد ماههاى قابل 

انتخاب 12، 18، 24، 30، 36

25
اصفهان- خیابان حکیم- مجتمع 

تجارى حکیم- طبقه اول-
 واحد 225

در مرحله اخذ سند 5,139,210,000256,960,500--48,03-واحد تجارى
تک برگى

درصد هاى نقد٪30،٪40، ٪50، 
60٪ 70٪ و تعداد ماههاى قابل 

انتخاب 12، 18، 24، 30، 36

26
اصفهان- خیابان حکیم- 

مجتمع تجارى حکیم- طبقه 
اول- واحد 227

در مرحله اخذ سند 4,732,610,000236,630,500--44,23-واحد تجارى
تک برگى

درصد هاى نقد٪30،٪40، ٪50، 
60٪ 70٪ و تعداد ماههاى قابل 

انتخاب 12، 18، 24، 30، 36

27
اصفهان- چهارباغ- ضلع شرقى 

خیابان چهارباغ عباسى- 
مجتمع تجارى هشت بهشت- 

طبقه زیر زمین- واحد 69
فاقد سند13,800,000,000690,000,000--92-واحد تجارى

درصد هاى نقد٪30،٪40، ٪50، 
60٪ 70٪ و تعداد ماههاى قابل 

انتخاب 12، 18، 24، 30، 36

28
اصفهان- چهارباغ- ضلع شرقى 

خیابان چهارباغ عباسى-
 مجتمع تجارى هشت بهشت- 

طبقه زیر زمین- واحد 70
فاقد سند11,470,000,000573,500,000--76-واحد تجارى

درصد هاى نقد٪30،٪40، ٪50، 
60٪ 70٪ و تعداد ماههاى قابل 

انتخاب 12، 18، 24، 30، 36

29
اصفهان- چهارباغ- ضلع شرقى 

خیابان چهارباغ عباسى- 
مجتمع تجارى هشت بهشت- 

طبقه زیر زمین- واحد 83
فاقد سند6,990,000,000349,500,000--46-واحد تجارى

درصد هاى نقد٪30،٪40، ٪50، 
60٪ 70٪ و تعداد ماههاى قابل 

انتخاب 12، 18، 24، 30، 36

30
اصفهان- چهارباغ- ضلع شرقى 
خیابان چهارباغ عباسى- مجتمع 
تجارى هشت بهشت- طبقه زیر 

زمین- واحد 84
فاقد سند14,410,000,000720,500,000--93-واحد تجارى

درصد هاى نقد٪30،٪40، ٪50، 
60٪ 70٪ و تعداد ماههاى قابل 

انتخاب 12، 18، 24، 30، 36

م الف: 663053

نوبت دوم

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره 
به ضرورت اجراى طرح آبرسانى به دهاقان گفت: از 61 
کیلومتر خطوط انتقال آب به دهاقان تاکنون 60 کیلومتر 
آن اجرا شده و با اجراى یک کیلومتر دیگر از خط آبرسانى 
به دهاقان این پروژه تا پایان سال جارى تکمیل مى شود.

مهندس هاشــم امینى افزود: با بهره بــردارى از طرح 
آبرسانى به دهاقان، شهرهاى گلشن ،دهاقان و 10 روستا 

از آب شرب پایدار برخوردار مى شوند
وى فقر منابع محلى را یکى از عوامل موثر در اجراى طرح 
آبرسانى به دهاقان برشمرد و خاطر نشان ساخت: در حال 
حاضر آب شرب شــهرهاى دهاقان ،گلشن و 10 روستا 
توابع این شهرها از طریق منابع محلى تامین مى شود که 
در سالهاى اخیر با توجه به افت منابع زیرزمینى تامین آب 

شرب مشترکین در این مناطق ناپایدار بوده است.
مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان با بیان 
اینکه آب شرب شهرستان دهاقان از طریق منابع داخلى  
تامین مى شود  اعالم کرد:هم اکنون آب شرب مشترکین 
در شهرستان دهاقان از طریق 3 حلقه چاه که در مدار بهره 
بردارى قرار دارد  و آب شرب شهر گلشن نیز با بهره گیر ى 

از 3 حلقه چاه با دبى 9 لیتر در ثانیه تامین مى شود.
وى افزود: طبق بررسى هاى صورت گرفته نیاز آب شرب 
مشترکین در شهر  دهاقان 60 لیتر در ثانیه و نیاز آبى شهر 

گلشن 15 لیتر در ثانیه برآورد گردیده است. 
امینى با اشاره به اجراى طرح آبرسانى به دهاقان افزود: 
مراسم کلنگ زنى این پروژه در سال 92 صورت گرفت 
اما به دلیل تنگناهاى مالى ازسال 92 تا سال 96 فقط 10 

کیلومتر ازطرح آبرسانى به دهاقان اجراءگردید ولى ازسال 
96 تا کنون 50 کیلومتر از این پروژه اجرایى شده است.

وى اعالم کرد: اختالف ارتفاع در شهرستان دهاقان به 
بیش از 660 متر مى رسد بر این اساس در طرح آبرسانى 
به دهاقان احداث 3 باب ایستگاه پمپاژ هم در نظر گرفته 
شــده که در حال حاضر احداث این 3 ایستگاه پمپاژبه 

مرحله پایانى رسیده است.
امینى اعالم کرد:هم اکنون طرح آبرسانى به دهاقان به 
پیشرفت فیزیکى بیش از 90 درصدى رسیده است این 
در حالیست که تاکنون 200 میلیارد ریال براى اجراى این 
پروژه هزینه شده اســت و پیش بینى شده براى تکمیل 
طرح آبرسانى و خرید تجهیزات و تاسیسات  حدود 150 

میلیارد ریال نیاز است.

شرکت ســهامى ذوب آهن اصفهان هفته گذشته در دو 
نمایشگاه کشورى حضور فعالى را تجربه کرد. 

این شــرکت در ســومین نمایشــگاه بین المللى مواد، 
صنایع شیمیایى و تجهیزات آزمایشگاهى که در محل 
نمایشگاههاى بین المللى شهر آفتاب تهران برگزار شد، 
همچون گذشته با عرضه توانمندى ها و دانش بومى سازى 
شده در زمینه خدمات آزمایشگاهى و با ارائه علوم خدمات 
آزمایشــگاهى در زمینه هاى آزمایشگاه اسپکتروگرافى 
، خواص مکانیکى، متالوگرافى، سیاالت، شیمى نسوز، 
کک و مواد شــیمیایى و کنترل مواد به عالقه مندان و 

بازدیدکنندگان، حضورى فعال داشت.
شــایان ذکــر اســت ذوب آهــن اصفهان با داشــتن 
آزمایشــگاه هاى مجهز ، ســالیان متمــادى به عنوان 

آزمایشگاه همکار سازمان ملى استاندارد و مرجع در زمینه  
آزمون هاى مختلف است. آزمایشگاه مرکزى ذوب آهن 
اصفهان از سال 1391 تا کنون و طى 3دوره متوالِى 3ساله 
موفق به پیاده سازى و استقرار سیستم مدیریت آزمایشگاه 
بــر مبنــاى اســتاندارد ISO/IEC 17025 و دریافت 
گواهینامه تایید صالحیت از نظام تایید صالحیت ایران 
گردیده و در سال 1392 بعنوان واحد نمونه آزمایشگاهى 

در سطح ملى معرفى شده است.
در همین حال بیست و سومین نمایشــگاه بین المللى 
صنعت ساختمان و تاسیسات مشهد نیز در هفته گذشته 
با حضور 120 شرکت که در زمینه صنعت ساختمان فعال 
هستند در محل نمایشــگاه بین المللى برگزار شد. این 
نمایشــگاه با حضور جمعى از مسئولین و مدیران استان 

از جمله مهندس یزدان پناه معاون عمرانى اســتاندارى 
خراســان رضوى همراه با نمایندگان غرفــه داران و با 
هدف شــناخت بازار داخلى و ارایه آخرین دستاوردها و 
محصوالت در این حوزه و خدمات به مشــتریان  افتتاح 

گردید.
ذوب آهن اصفهان با برپایى غرفه اى به مساحت 108  متر 
مربع، آخرین و جدیدترین  تولیدات  خود اعم از انواع تیر 
آهن و میلگرد و انواع ریل را در معرض دید عالقه مندان 
گذاشت. غرفه ذوب آهن در اولین روز نمایشگاه با استقبال 
کم نظیر بازدیدکنندگان همراه بود و کارشناسان  فروش، 
کیفیت، نورد  و روابط عمومى شرکت توضیحات الزم را 
به بازدیدکنندگان ارائه نمــوده و آنها را با تولیدات جدید 
این مجتمع عظیم صنعتى به ویژه ریل ملى آشنا نمودند .

اتمام خط آبرسانى به دهاقان 
تا پایان سال جارى 

حضور موفق ذوب آهن اصفهان
 در 2 نمایشگاه 


