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محسن رضایى: کار من نیستآغاز تعمیرات دوره اى در نیروگاه اصفهانفصل جدید «ساخت ایران» در حال نگارش استدلجویى نماینده سبزوار از رسانه ها خسته از جنگ هاى زرگرى دن کیشوت هاى زمانه جهان نمااستانفرهنگ ورزش جهان نما

واکسن ایرانى 
کرونا فروردین 
به بازار مى آید

کشف 5630 ماینر در اصفهان طى 10 ماه 
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تردد شبانه در تمام 
شهرهاى کشور ممنوع شد

امدادرسانى به 17 هزار 
بیمار کرونایى در 11 ماه

صادرات
 80 قلم کاال از اصفهان

 به ارمنستان
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اصفهان نشان شهر 
دوستدار کودك را 

دریافت کرد

رئیس ستاد اجرایى فرمان امام(ره) گفت: واکسن ایرانى کرونا اواخر 
فروردین سال آینده به بازار مى آید و به این ترتیب واکسیناسیون 

همگانى با واکسن ایرانى آغاز مى شود.
محمد مخبر در جمع خبرنگاران افزود: نتایج تست 

واکسن ایرانى بر روى 56 داوطلب...

اصفهان براى نخستین بار در کشور، نشان «شهر 
دوستدار کودك» را در آیینى با حضور نمایندگان 
یونیســف و وزارت کشور و اســتاندار و شهردار 

اصفهان دریافت کرد.
شهر دوســتدار کودك شهرى است که نیازهاى 
کودکان را در کانون توجه قرار داده و تالشــى 
در راستاى توســعه، مناسب سازى و بسترسازى 
از منظر کالبدى، حقوقــى، فرهنگى و اجتماعى 
شهر براى فعالیت کودکان است تا آنها نیز مانند 
سایر شهروندان منطبق با نیازهایشان بتوانند در 
شهر زندگى کنند. اصفهان از سال 97 به عنوان 

آزمایشى...
4

دالیل گران تر شدن میوه و صیفى در اصفهان چیست؟دالیل گران تر شدن میوه و صیفى در اصفهان چیست؟
رئیس اتحادیه صنف میوه و سبزى فروش شهرستان اصفهان پاسخ مى دهدرئیس اتحادیه صنف میوه و سبزى فروش شهرستان اصفهان پاسخ مى دهد

3

آخرین آمار کشفیات، تصادفات و جرم و جنایت از زبان فرمانده جدید انتظامى استان اصفهان 

رضا عطاران: از ابتدا 
دوست داشتم با مهدویان 

کار کنم

 موضع مدیرعامل جدید ذوب آهن در قبال رحمان رضایى؛

فریدونى قصد تعویض «تویوتا لندکروز» را ندارد اما...
باالخره شایعه تغییر مدیرعامل باشگاه ذوب آهن رنگ واقعیت به خود 
گرفت و جواد محمدى از کار برکنار شد اما جالب آنجاست که صندلى او 

به یکى از مخالفان سرسخت رحمان رضایى رسید.
برهیچکس پوشیده نیســت مجتبى فریدونى، مدیرعامل جدید 

باشگاه ذوب آهن از همان ...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

اجراى 
ارکستر ملى اصفهان 

پس از 2/5 سال 
خاموشى

گرانى موز تقصیر سیب است!
از داللى و انحصار در واردات تا یک دلیل رسمى براى افزایش قیمت سرسام آور میوه محبوب
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این سجاد این سجاد 
یکه تازیکه تاز

4
مکار کنم کارکنممر

فریدونى قصد تعویض «تو
باالخره شایعه
گرفت و جواد
به یکى از

برهیچکس
باشگاه ذ

سالروز والدت حضرت فاطم ه زهرا (س) و روز زن مبارك باد
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رئیس ســتاد اجرایى فرمان امام(ره) گفت: واکسن ایرانى 
کرونا اواخر فروردین ســال آینده به بازار مى آید و به این 
ترتیب واکسیناســیون همگانى با واکســن ایرانى آغاز 

مى شود.
محمد مخبر در جمع خبرنگاران افزود: نتایج تست واکسن 
ایرانى بر روى 56 داوطلب بسیار موفقیت آمیز بوده و این 
داوطلبان در شرایط بسیار مطلوبى به سر مى برند.وى گفت: 
مرحله اول آزمایش ها به پایان رسیده و اگر وزارت بهداشت 
مجوز آزمایش مرحله دوم را صادر کند، به زودى مرحله دوم 
آزمایش واکسن ایرانى براى داوطلبان آغاز مى شود. مخبر با 
بیان اینکه واکسن ایرانى عملکرد بسیار درخشانى در مقابله 

با ویروس جهش یافته کروناى انگلیسى داشته، افزود: این 
امیدوارى وجود دارد که واکســن ایرانى بتواند در مقابله با 

جهش هاى بعدى کرونا نیز موفق عمل کند.
مخبر گفت: زیرساخت هاى تولید انبوه واکسن را به پیش 
مى بریم، به طورى که براى همین واکســن نخست که 
مرحله اول خود را با موفقیت طى کرده اســت زیرساخت 
تولید 2 تا 3 میلیون دوز واکسن در ماه را آماده کرده ایم و 
اگر بتوانیم نیاز داخل را تأمین کنیم به صادرات واکسن هم 
فکر خواهیم کرد. وى افزود: پیشــنهاد هایى از چند کشور 
براى خرید واکســن ایرانى ارائه شــده، اگرچه هنوز این 

درخواست ها به صورت مکتوب به دست ما نرسیده است.

سخنگوى ستاد ملى مقابله با کرونا از اعمال محدودیت 
تردد شبانه در همه شهرهاى کشور خبر داد.

رئیسى با اشاره به وضعیت شیوع کرونا در کشور، اظهار 
کرد: خوشــبختانه با توجه به رعایت پروتکل ها حدود

 80 درصد مرگ ومیرها و بیش از 75 درصد بسترى ها 
کاهش پیدا کرده است. اکنون هیچ شهر قرمزى نداریم 
و تنها سه شــهر در گیالن و 15 شــهر در مازندران در 

وضعیت نارنجى قرار دارند.
وى تعداد مناطق آبى در کشــور را 306 شــهر اعالم 
و تصریح کرد: وضعیت آبى شــهرها نبایــد منجر به 
عادى انگارى شــود و همچنان پروتکل هــا باید اجرا 

شوند؛ با توجه به اینکه نیاز داریم از خیز بعدى بیمارى 
جلوگیرى کنیم، محدودیت هاى تردد در نظر گرفته شده 
براى شهرهاى نارنجى در شــهرهاى زرد هم اعمال 

مى شود.
رئیسى با بیان اینکه براســاس رده بندى اى که از قبل 
انجام داده بودیم محدودیت هاى اعمالى در شهرهاى 
زرد و نارنجى پابرجا ماند، درباره تغییر ساعت ممنوعیت 
تردد شــبانه در همه شهرها خاطرنشــان کرد: تردد از 
ســاعت 21 تا 3 بامداد در همه شهرهاى کشور ممنوع 
است. در شهرهاى آبى حداکثر تعداد حاضران در جلسات 

50 نفر و در شهرهاى زرد 30 نفر است.

واکسن ایرانى کرونا 
فروردین به بازار مى آید

تردد شبانه در تمام شهرهاى 
کشور ممنوع شد

خرمشاهى بسترى شد
  ایران آرت| بهاءالدیــن خرمشــاهى، 
نویسنده، مترجم، طنزپرداز، حافظ پژوه و شاعر 
نام آشناى کشــور به ویروس کرونا مبتال شده 
اســت. یکى از نزدیکان بهاءالدین خرمشاهى 
گفت: ایشان را در آى ســى یو بسترى کردند 
چون  بخش زیــادى از ریه آقاى خرمشــاهى 

درگیر کرونا شده است. 

باندهاى مافیایى 
  ایسنا| رئیــس انجمــن مــددکاران 
اجتماعى ایران گفت: نمى توان وجود باندهاى 
مافیایى کــودکان کار را نفى کــرد، اما به طور 
قطع تعداد این باندها زیاد نیســت. سیدحسن 
موســوى چلک  یادآور شــد: اغلب افرادى که 
باندهاى مافیایى کودکان را تشــکیل مى دهند 
سعى مى کنند به نوعى کودکان را وابسته به مواد 
مخدر کنند تا این کودکان براى تأمین مواد هم 

که شده کار کنند.

ویزیت بدون دفترچه 
  مهر| مدیــر کل درمان غیرمســتقیم 
سازمان تأمین اجتماعى با بیان اینکه از ابتداى 
اســفند دفترچه درمانى تأمین اجتماعى صادر 
نمى شود، گفت: از ابتداى اسفند بیمه شدگان 
با کد ملــى احراز هویت مى شــوند. بعد از این 
تاریخ، در صورتى که دفترچه بیمه شده داراى 
برگ هاى استفاده نشده بود پزشک از آنها براى 
ویزیت استفاده مى کند و در صورتى که دفترچه 
فاقد برگه بود پزشک مى تواند در سربرگ خود 

با قید کد ملى بیمه شده را پذیرش کند. 

آزمون بانک ایران زمین 
  روابط عمومى بانک ایران زمین|

براســاس اطالعیه صادره ســازمان سنجش، 
آزمون استخدامى بانک ایران زمین که پیش از 
این به دلیل محدودیت هاى اجرایى در خصوص 
جلوگیرى از کرونا در کشور لغو شده بود، روز پنج 
شنبه 16 بهمن برگزار خواهد شد. براساس این 
اطالعیه آزمون مذکور در ساعت 14 و 30 دقیقه 
در پنج شهرســتان تهران، اهواز، شیراز،  یزد و 

کرمان برگزار خواهد شد. 

افزایش برگشتى ها 
تازه ترین آمار بانک مرکزى درباره    ایسنا|
چک هاى برگشتى در آذر ماه نشان مى دهد که 
در این ماه بالغ بر 893 هزار فقره چک برگشت 
خورده که این تعداد 31/1 درصد نسبت به آبان 
ماه افزایش دارد و ارزش چک هاى برگشتى نیز 
به 23 هزار و 300 میلیارد تومان رسیده که 5/6 

درصد افزایش داشته است.

کوه رفتن؟!
  ایرنا| ایرج حریرچى، معــاون کل وزیر 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکى مى گوید: در 
15 روز گذشته میزان تردد در جاده هاى کشور 
به بیش از 24 میلیون تردد افزایش یافته است 
و در حالى که ما نگران تردد خودرو و افراد پیاده 
هستیم رفتن به کوه هاى شــمال تهران 3/5 

برابر شده است.

پیک جدید؟
  ایسنا| احسان مصطفوى، عضو کمیته 
اپیدمیولــوژى کووید-19 وزارت بهداشــت 
گفت: روند اپیدمى در برخى اســتان ها به ویژه 
اســتان هاى گیالن، مازندران و گلستان نشان 
مى دهد که این استان ها خیلى در نزولى کردن 
روند اپیدمى در پیک سومشان موفق نبوده اند. 
از طرفى به نظر مى رسد که در برخى استان ها 
مانند خراســان جنوبى و ســمنان آغاز پیک 

جدیدى اتفاق افتاده باشد.

مجلس بودجه را رد کرد
  مهر| نمایندگان مجلس شوراى اسالمى در 
جلسه علنى روز گذشته با کلیات الیحه بودجه سال 
1400 مخالفت کردند.  این در حالى بود که محمدباقر 
نوبخت به عنوان معاون رئیس جمهور وقتى مشغول 
دفاع از کلیات الیحه بودجــه 1400 بود تریبون وى 
قطع شــد! رئیس مجلس به او گفت که فرصت 20 
دقیقه اى شــما تمام شــد و قطع میکروفن دست ما 
نیست!  قالیباف پیش از بررسى کلیات الیحه بودجه 
گفت: رئیس  جمهور بایــد امروز(دیروز) براى دفاع از 
بودجه به مجلس مى آمد. بنده نیز از 10 روز پیش نامه 
کتبى نوشتم و ایشان را دعوت کردم. من وظیفه خودم 

را انجام دادم ولى به هر حال اجابت نشد.

مدل جدید
  روزنامه شرق| جدیدتریــن گمانه زنى ها 
درباره آرایش سیاســى انتخاباتــى اصولگرایان در 
آستانه انتخابات 1400 ریاســت جمهورى، احتماًال 
مدلى به این شرح خواهد بود: ابراهیم رئیسى گزینه 
ریاست جمهورى، سعید جلیلى رئیس مجلس، سعید 
محمد شــهردار تهران و محمدباقــر قالیباف تنها 
یک نماینده ســاده، یا در بهترین حالت رئیس یک 

کمیسیون !

تحرکات احمدى نژاد
محمود    روزنامه جمهورى اسالمى|
احمدى نژاد هم موج جدید تبلیغــات انتخاباتى خود 
براى رسیدن به کرسى ریاست جمهورى در 1400 
را شروع کرده است. در این مرحله، به جاى آنکه او به 
نقاط مختلف سفر کند، از هر استان چند نفر را به تهران 
مى آورند و کنار خانه او نمایش درخواســت مردمى 
براى ورود به انتخابات مى دهنــد و از این صحنه ها 
فیلمبردارى مى کنند. این تحرکات بعد از انتشار خبر 
دیدار محرمانه احمدى نژاد با یکى از افراد مؤثر، شتاب 

بیشترى گرفته است.

برخى متزلزل شده اند
  عصر ایران| آیت ا... محســن اراکى عضو 
شــوراى عالى حوزه هاى علمیــه و عضو مجلس 
خبرگان گفت: والیت فقیه در امتــداد فرمانبرى از 
خداوند است و کسانى که والیت فقیه را قبول ندارند 
در حقیقت از فرمان الهى مى خواهند سر باز بزنند و 
از فرمان غیر خدا تبعیت کنند. البته در این راه نیز باید 
ثابت قدم بود و تزلزل برخى افراد واپسگرا و خسته از 
مقاومت نیز وجوددارد. وى افــزود: روزگارى بود که 
عده اى خــود را از همــه انقالبى هــا، انقالبى تر 
مى دانستند، اما امروز با چند تحریم از سوى دشمن 

عقب نشسته و متزلزل شده اند.

لغو ناگهانى برنامه ابتکار
  ایسنا| معاون امــور زنان و خانــواده رئیس 
جمهور، به مناسبت روز زن به برنامه اى در تلویزیون 
دعوت شــده بود اما هنگام ورود به استودیو به وى 
اعالم کردند برنامــه اى ندارد. معصومــه ابتکار در 
حساب توییترى خود نوشــت: «جهت گزارش کار 
به مناســبت روز زن به برنامه صبح شبکه 3 دعوت 
شده بودم که بعد از 45 دقیقه معطلى هنگام ورود به 
اســتودیو گفتند برنامه ندارید... برخوردهاى جناحى 
و ناراحتى از رأى مردم در ســال هاى 92 و 96 ادامه 

دارد.»

درآمد دولت از بورس
  تسنیم| وزیر اقتصاد گفت: در 10 ماه امسال 
500 هزار میلیارد تومان در بازار سرمایه براى دولت 
تأمین مالى شــده، این در حالى است که کل تأمین 
مالى بازار سرمایه در سال گذشته 264 هزار میلیارد 
تومان بوده است. فرهاد دژپســند اضافه کرد: براى 
سال 1400 باید برنامه ریزى و تالش کنیم تا هزار و 
400 هزار میلیارد تومان سرمایه گذارى و تأمین مالى 
براى اقتصاد صورت گیرد کــه بخش عمده آن باید 

سرمایه گذارى جدید باشد.

خبرخوان

از گرانى هاى کاالهاى اساسى که بگذریم گویا این بار 
افزایش قیمت، میوه «موز» را نشانه گرفته است.

طبق بررســى ها و مشــاهدات میدانى قیمت موز هم 
اکنون به حدود کیلویى 45 تا 60 هزار تومان رســیده 
است، که یعنى موز از سال گذشته تاکنون بیش از چهار 
برابر گران تر شده است. حال سئوال اینجاست که دلیل 

افزایش چهار برابرى قیمت موز طى یکسال چیست؟
جالل محمودزاده، نایب رئیس کمیسیون کشاورزى، 
آب، منابع طبیعى و محیط زیســت مجلس شــوراى 
اسالمى با بیان اینکه موز به میزان کافى در داخل تولید 
نمى شود، مى گوید موز مورد نیاز کشور به صورت واردات 
و در قبال صادرات سیب انجام مى شد اما مدتى است که 
مجوز این اقدام از سوى نهادهاى ذى ربط انجام نشده و 

به همین دلیل شاهد گرانى موز در بازار هستیم.
به گفته وى به اندازه کافى سیب هاى تولیدکنندگان در 
سردخانه ها انبار شده و از این جهت مشکلى وجود ندارد.

محمودزاده به تقاضاى میوه موز در فصل بهار و به ویژه 
تعطیالت نوروز 1400 اشاره کرد و مى افزاید دولت باید 
بى توجهى خود به صادرات محصوالت کشــاورزى و 
غیرنفتى را کنار گذاشــته و با تسریع در صادرات سیب 
به واردات موز اقدام کنــد. وى مى گوید از آنجایى که 
میزان درآمــد تعرفه اى دولت در زمینــه صدور مجوز 
صادرات سیب در قبال واردات موز براى صادرکنندگان، 
کاهش مى یابد، دولت اقدام به صدور این مجوز نکرده 

است.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزى مجلس معتقد است 
صادرات سیب در قبال واردات موز، قیمت این محصول 

را در کشور کاهش مى دهد. 
اما دى ماه امســال  که قیمت هر کیلو موز به 45 هزار 
تومان رسیده بود مصطفى دارایى  نژاد، رئیس اتحادیه 
بارفروشــان تهران در این باره گفته  بود که توقف ثبت 
سفارش واردات موز به دلیل محدودیت هاى منابع ارزى 

و انحصار واردات موز که گویا تنها در دست پنج نفر است 
منجر به افزایش قیمت این میوه شده است.

به گفته وى تنها راهکار دائمــى جلوگیرى از افزایش 
قیمت موز رفع انحصار در واردات آن است که با ایجاد 
رانت براى افرادى خاص منجر به ُپر شدن جیب آنها و 

خالى شدن جیب مصرف کننده شده است.
ســید رضا نورانى، رئیس اتحادیه ملــى محصوالت 
کشــاورزى در آذر ماه که قیمت موز به 30 هزار تومان 

در هر کیلو رسیده بود در باره گرانى این میوه گفته بود 
که علت اصلى گرانى موز در این است که واردات آن در 

دست تاجر اصلى نیست.
به گفته وى ممنوعیت ثبت سفارش موز و اعطاى مجوز 
واردات آن تنها به افرادى خاص باعث شــده است تا 
صاحبان مجوز واردات، آن را با قیمتى باالتر به فعاالن 
این بازار بفروشــند از این رو بازار فروش این محصول 
در بنادر توسط دالالن و واســطه ها رونق گرفته است 

تا آنجا که مجوز واردات هــر کیلو موز بین 800 تا 850 
تومان فروخته مى شــود و این هزینه در هیچ جا ثبت 

نمى شود.
وى با تأکید بر اینکه قیمت موز هیچ ارتباطى با نرخ دالر 
ندارد، مى گوید سئوال ما این است که مجوز واردات موز 
در دست چه کسانى است؟ چرا در کشور دالل پرورش 
مى دهیم و اگر قرار است کاالیى ممنوع شود باید واردات 

آن نیز ممنوع شود.

از داللى و انحصار در واردات تا یک دلیل رسمى براى افزایش قیمت سرسام آور میوه محبوب

گرانى موز تقصیر سیب است!

  سمیرا خباز / خبرگزارى مهر|
در حالى که قدمت پیمان رامسر امروز به نیم قرن رسیده 
است، در سایه بى عملى مســئوالن و با شیطنت هاى 
اماراتى ها نام رامسر از پوسترهاى جهانى قدیمى ترین 

کنوانسیون بین المللى زیست محیطى حذف شد.
13 بهمن ماه روز جهانى تــاالب بود. روزى که پیمانى 
بین المللى در کشــور ما براى حفاظــت از تاالب ها و 
حیوانات و گیاهان وابسته به آنها (به ویژه پرندگان آبزى) 
در شهر رامسر به تصویب رسیده است و بعد از گذشت 50 
سال این پیمان 2412 مکان به وسعت بیش از 254 هزار 

هکتار در 171 کشور را پوشش مى دهد.
کشور ما با این کنوانسیون یکى از پیشروترین کشورها 
در حفاظت از محیط زیست رقم خورد، اما امروز خبرهاى 
تلخى از وضعیت مدیریت ایــن محیط هاى طبیعى با 

ارزش به گوش مى رسد. در جدیدترین این اخبار ناگوار، 
خبر واگذارى مدیریت تاالب انزلى به وزارت نیرو، کشته 
شــدن 170 پرنده مهاجر در تاالب میانکاله و حذف نام 
ایران از پوسترهاى جهانى از دو زاویه نشانگر ضعف هاى 

سالیان گذشته در حفاظت از این میراث دارد.
مسعود باقرزاده کریمى، مدیرکل دفتر حفاظت و احیاى 
تاالب هاى سازمان محیط زیســت با تأکید بر اینکه در 
لوگوى انتخابى از ســوى کنوانسیون براى پنجاهمین 
سالگرد از آرم این کنوانسیون اســتفاده نشده است و با 
توجه به اینکه کشور امارات در حال حاضر رئیس کمیته 
دائمى این کنوانسیون تا زمان برگزارى اجالس بعدى 
اســت، گفت: وزارت خارجه باید بــه جدیت پیگیر این 

اتفاق باشد.
سمیه رفیعى رئیس فراکســیون محیط زیست نیز در 

صفحه توییترى خود به حذف نام ایــران از این پیمان 
اشاره کرده و گفته است: پس از50 سال و به یمن تالش 
مقامات دستگاه دیپلماسى نام رامسر از عنوان کنوانسیون 
بین المللى رامسر حذف شده و هیچ صداى اعتراضى نیز 
بر نخواسته اســت. اگر موضوع تاالب و محیط زیست 
براى شــما اولویت نیســت به حرمت نام ایران اقدام 

کنید.
البتــه احمدرضا الهیجان زاده، معاون محیط زیســت 
دریایى و تاالب هاى سازمان حفاظت محیط زیست گفته 
است: آن چیزى که در فضاى مجازى مشاهده مى شود 
لوگوى کنوانسیون نیست بلکه پوستر پنجاهمین سالگرد 
کنوانسیون رامسر است، این هم سلیقه اى است و ممکن 
است هر سال با یک تفکرى چاپ شود، در حالى که در 

پوسترهاى سال هاى قبل هم نام رامسر نبود.

رد پاى اماراتى ها در حذف نام رامسر از «کنوانسیون رامسر»

شرکت اسپیس ایکس یک گروه جدید از ماهواره هاى اینترنت فضایى استارلینک را به 
مدار زمین فرستاد. این ماهواره ها در مدار550 کیلومترى زمین قرار مى گیرند. تا کنون 
بیش از 1000 ماهواره استارلینک در مدار قرار گرفته اند و خدمات رسانى این اینترنت با 
سرعتى در حدود 130 مگابیت در ثانیه حتى در مناطق قطبى زمین در دسترس است. 
قرار است تعداد ماهواره هاى اینترنت فضایى استارلینک به بیش از 12 هزار عدد در مدار 
برسد. با این تعداد سرعت اینترنت فضایى استارلینک به بیش از یک گیگابیت در ثانیه 

خواهد رسید.
 اسپیس ایکس قصد دارد با این روش به درآمد ساالنه 30 میلیارد دالرى دسترسى پیدا 
کند. براى دریافت این اینترنت فضایى، به یک دســتگاه فرستنده و گیرنده، یک آنتن 

مخصوص و یک حساب کاربرى نیاز است.

نماینده مردم سبزوار در مجلس پاسخ انتقادها به توهینش 
به رسانه ها را داد.

«بهروز محبى نجم آبادى» در مصاحبه اى در واکنش 
به فضاى رسانه اى ایجاد شــده در ماجراى سیلى زدن 
عنابستانى دیگر نماینده سبزوار به یک سرباز آن هم به 
دلیل اجراى قانون گفته بود: «فضاى رســانه اى تبدیل 
شده به عده اى شعبان بى مخ که از کاه کوه مى سازند.» 
صحبت هاى این نماینده و استفاده از لفظ «شعبان بى 
مخ» واکنش هاى زیادى از ســوى اصحاب رســانه و 

خبرنگاران به همراه داشت. 
حاال محبى نجم آبادى مى گوید: من همیشه مصاحبه 
مطبوعاتى دارم و احترام ویژه اى براى رسانه ها قائلم اما 
روى صحبت من با عده اى است که مسائل کشور را به 
حاشیه مى برند، دروغ پردازى مى کنند و اصل ماجرا  را جا 

به جا مى کنند، آنها را شعبان بى مخ خطاب کردم. 
او ادامه داد: مشخصه شعبان بى مخ، دروغ پردازى است، 
کسانى که از کاه کوه مى سازند و افکار عمومى را تحت 
الشعاع مسائل خاص و ویژه که مورد نظر خودشان است 
قرار مى دهند. من همیشه رسانه ها را زبان گویاى مردم 
مى دانم رسانه ها اگر به رسالت خود درست عمل کنند 
مى توانند به مــا نمایندگان که مدعى مبارزه با فســاد 
هستیم یارى برسانند. رســانه ها را با خودمان هم مسیر 

مى دانیم و به آنها نیازمندیم. 

یک گام دیگر 
به طرف اینترنت ماهواره اى 

دلجویى نماینده سبزوار 
از رسانه ها

مسابقات جنگ ســگ ها هر ساله در شــهر «گلوگاه» و با حضور شرکت 
کنندگانى از سراسر استان مازندران برگزار مى شود. در آخرین دوره برگزارى 

این مسابقات حدود 100 قالده سگ شرکت داده شدند.
 قبل از شروع مسابقه صاحبان ســگ با رفتن روى باسکول و سپس بغل 
کردن ســگ هاى خود این حیوانات را وزن کشــى مى کنند تا سگ ها در 
وزن هاى متوازن با هم مســابقه بدهند. برپایى میدان جنگ خونین میان 
سگ ها که در برخى موارد نیز با شرط بندى و قمار توأمان مى شود، عالوه بر 
ضدیت با اصول مسلم قانونى و عرفى کشور، نقض آشکار حقوق حیوانات و 
آزار و اذیت این مخلوقات خداوند است. عالوه بر اینها چنین مراسم خارج از 
عرفى به لحاظ روانى نیز واجد آثار سوء براى تماشاچیان به ویژه تماشاچیان 
فاقد سن قانونى است. به همه اینها باید نقض پروتکل هاى بهداشتى را نیز 

با برپایى چنین مراسمى افزود.  

به دنبال آغــاز فعالیت هاى انتخاباتى برخى ســرداران 
نظامى براى شرکت در انتخابات ریاست جمهورى سال 
آینده، سردار محسن رضایى اخیراً با تنى چند از فعاالن 
سیاسى به گفتگو نشســته که در این دیدار به محسن 
رضایى پیشــنهاد داده شده است یا نظر ســایر رقباى 
نظامى اش را براى انصراف از رقابــت با او در انتخابات 
ریاست جمهورى 1400 جلب کند و یا اینکه با تز «یک 

کابینه» و «یک رئیس دولت» به آنها وعده به کار گیرى 
در کابینه اش را بدهد.

طبق شنیده هاى «دیده بان ایران» از این دیدار، سردار 
محسن رضایى ضمن استقبال از این پیشنهاد گفته است 
که بعید به نظر مى رســد گزینه هاى نظامى موجود که 
براى انتخابات اعالم آمادگى کرده اند به حرف بنده گوش 
بدهند و اساسًا جمع کردن این افراد زیر یک چتر، کار هر 

کسى نیست و بزرگانى مانند مرحوم آیت ا... مهدوى کنى 
را مى طلبد و کسى از من حرف شنوى ندارد.

گفتنى است سردار حسین دهقان، سردار سعید محمد، 
سردار رستم قاسمى، ســردار محمدباقر قالیباف، سردار 
عزت ا... ضرغامــى از جمله نظامى هایى هســتند که 
تاکنون نســبت به حضــور در انتخابات ابــراز تمایل 

کرده اند.

محسن رضایى: کار من نیست

جنگ خونین سگ ها در گلوگاه مازندران
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انتخابات خانه مطبوعات
تأیید شد 

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان اعالم 
کرد که انتخابات خانه مطبوعات این اسـتان مورد تأیید 
قرار گرفته و قانونى برگزار شـده است. سیزدهمین دوره 
انتخابات خانه مطبوعات استان اصفهان روز دوشنبه به 
صورت الکترونیکى و همزمان با شش شهر و استان دیگر 
برگزار شد.  حجت االسالم رمضان على معتمدى یادآور 
شد: تاریخ برگزارى نخستین جلسـه هیأت مدیره بعد از 
انجام ساز و کارهاى ادارى و معرفى به اداره ثبت مشخص 
مى شود و اگر بناست تغییرى در اساسنامه انجام شود، قطعا 

به برگزارى مجمع عمومى نیاز است./4465

اجراى پروژه مصوب 
پژوهشى 

با هدف شـروع به کار پروژه پژوهشـى مصـوب با عنوان  
«اسـتفاده از پمپ هاى ورتکس دو فازى با قابلیت تولید 
حباب هاى ریـز در بخـش DAF شـرکت پاالیش نفت 
اصفهان» کارشناسـان مدیریت مهندسـى و پـروژه ها، 
بازیافت آب، مهندسى پاالیش، مهندسى عمومى، پژوهش 
و فناورى شرکت، از این پروژه دانشگاه صنعتى اصفهان 
بازدید کردند. دکتر فتحیان پور، اسـتاد دانشـگاه صنعتى 
اصفهان در این بازدید با بیان اینکه این دانشگاه، صاحب 
400 فناورى جدید است، در خصوص سه پایلوت ساخته 

شده پروژه پژوهشى توضیحاتى ارائه کرد./4461

لوله گذارى در مبارکه
لوله گذارى فاضالب به طول 36 متر با قطر 200 میلى 
متر به منظور اتصال شـبکه جمع آورى فاضالب محله 
درچه بـه کلکتور اصلى شـهر مبارکـه انجام شـد. این 
عملیات به صورت روباز و در مدت زمان کمتر از یک روز 

صورت پذیرفت./4464

آبرسانى به مجتمع دلگشا
به گزارش روابط عمومى آبفا کوهپایه، عملیات آبرسانی 
آب طرح به روستاهاي دلگشا ، سیدآباد و مزرعه یزدي 
به پایان رسید. این عملیات شـامل اجراي 700مترلوله 
گذاري پلی اتیلن90 میلیمتر، نصب لوله 1500میلیمتر 
براى استفاده مخزن و حوضچه، نصب و جابه جایی سه 
پمپ کفکش و شـناور براى چاه و پمپـاژ آب به مخازن 
روستاها، رنگ اپوکسی جهت جلوگیري پوسیدگی لوله و 
ساخت دو حوضچه براى نصب فلومتر و فلوتر و تابلوبرق 
که به صورت امانی توسط پرسنل انجام گردید مى باشد. 
با بهره برداري از این پروژه روستاهاي فوق از آب طرح 
اصفهان بزرگ برخوردار شد و آبرسانی سیار درماه هاي 

گرم سال حذف مى گردد./4466

پیشرفت 87 درصدى پروژه 
فوالدسازى 

محمود ارباب زاده، مدیرعامل شرکت فوالد سفیددشت، 
تکمیل و راه اندازى پـروژة فوالدسـازى و ریخته گرى 
مداوم را یکى از مهم ترین اهداف این شرکت اعالم کرد. 
وى با تأکید بر اینکه این پروژه با پشـتیبانى و همکارى 
شرکت فوالد مبارکه و سازمان ایمیدرو در حال حاضر 87 
درصد پیشرفت فیزیکى داشـته گفت: با بهره بردارى از 
پروژة مذکور مى توان به ظرفیت ساالنۀ تولید  800 هزار 

تن اسلب دست یافت. 

توسعه شبکه کابل مخابرات 
طرح توسعه شبکه کابل شـهرك صنعتى کویر کاشان 
در راستاى تحقق برنامه هاى مخابرات منطقه اصفهان 
و تامین زیرسـاخت هاى تلفن ثابت تهیه و اجرا گردید. 
براى اجراى طرح توسعه شـبکه کابل شهرك صنعتى 
کویر کاشـان بالغ بر 800 متر حفارى صـورت گرفته و 
حدود  3500 متر فیبر نورى کانالـى  و 2700 متر کابل 
مسـى اجرا  گردیده و یک دسـتگاه  ONU نصب شده 
است. با اجراى این طرح، عالوه بر ایجاد امکان واگذارى 
تلفـن ثابت بـه متقاضیـان در نوبت، سـرعت و کیفیت 
اینترنت ADSL بـه میزان قابـل توجهى بهبـود یافته

 است.

خبر

مدیر حوادث و فوریت هاى پزشــکى استان اصفهان در 
خصوص امدادرســانى به بیماران کرونایى، اظهار کرد: 
از اسفند سال گذشــته تا پایان دى ماه امسال با شیوع 
ویروس کووید 19 پرســنل اورژانس پیش بیمارستانى 
استان اصفهان به 17 هزار و 520 بیمار مشکوك به کرونا 

امدادرسانى کردند.
غفور راســتین خاطرنشــان کرد: در این مــدت از کل 
عملیات هاى انجام شده مرتبط با کرونا 60 درصد مربوط 
به مردان و 40 درصد زنان بودند و در 11 ماه گذشته حدود 
8 درصد از امداد خواهان کرونایى افراد زیر 30 سال، 35 
درصد 30 تا 60 سال، 55 درصد 60 تا 90 سال و 3 درصد 

بیماران باالى 90 سال بودند.
وى با اشاره به افزایش تماس هاى برقرار شده با اورژانس، 
گفت: از اسفند ســال 98 تا پایان دى ماه امسال تعداد 
تماس هاى برقرار شده با شــماره 115 استان اصفهان 
824 هزار و 812 مــورد بود، در حالى کــه این تعداد در 
مدت مشــابه ســال قبل 707 هزار و 587 تماس بوده

 است.
راستین افزود: در این مدت بیشترین موارد امدادرسانى 
به بیماران مشکوك به کرونا مربوط به آبان ماه امسال با 
میانگین روزانه 72 بیمار بوده است و پس از آن با 60 مورد 

در مهر ماه امسال بوده است.

اصفهان براى نخستین بار در کشور، نشان «شهر دوستدار 
کودك» را در آیینى با حضور نمایندگان یونیسف و وزارت 

کشور و استاندار و شهردار اصفهان دریافت کرد.
شهر دوستدار کودك شــهرى است که نیازهاى کودکان 
را در کانون توجه قرار داده و تالشــى در راستاى توسعه، 
مناسب ســازى و بسترســازى از منظر کالبدى، حقوقى، 
فرهنگى و اجتماعى شــهر براى فعالیت کودکان است تا 
آن ها نیز مانند سایر شهروندان منطبق با نیازهایشان بتوانند 
در شهر زندگى کنند. اصفهان از سال 97 به عنوان آزمایشى 
شهر دوستدار کودك انتخاب شد. در غرب آسیا شهرهاى 
عمان از کشور اردن و شارجه امارات عضو شبکه شهرهاى 

دوستدار کودك هستند و اصفهان سومین شهر در غرب 
آسیا خواهد بود. شهردار اصفهان در این آیین تصریح کرد: 
ایران تاکنون به کنوانسیون هاى متعددى پیوسته و در سال 

1996 هم به شهر دوستدار کودك پیوست.
قدرت ا... نوروزى ادامه داد: تاکنون سه هزار شهر در دنیا به 
شهر دوستدار کودك پیوستند و اصفهان اولین شهر پایلوت 
شهر دوستدار کودك است که این اقدام مى تواند همانند 
اقدامات دیگر براى کشور الگو باشد. وى بیان کرد: هدف از 
پیوستن به شهر دوستدار کودك این است که همانند شرایط 
فرهنگى و سنتى کشور عمل کرده و نیازهاى کودکان تامین 

شود./4463

اصفهان نشان شهر 
دوستدار کودك را دریافت کرد

امدادرسانى به 17 هزار 
بیمار کرونایى در 11 ماه 

مدیرعامل شرکت گاز اصفهان از افتتاح 70 طرح بزرگ 
گازرســانى با صرف بیش از 624 میلیارد و 180 میلیون 
ریال اعتبار همزمان با دهه مبــارك فجر در این خطه 

خبر داد.
سید مصطفى علوى افزود: گازرســانى به شهر انارك و 
 CNG روستاهاى چوپانان، چاه ملک و قادرآباد به روش
اجرا و به بهره بردارى مى رســد، همچنین گازرسانى به 

روستاهاى فرح آباد، سهیل و ســپرو از توابع شهرستان 
نایین انجام خواهد شد.

مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان با اشــاره به 
گازرســانى به چهار شــهرك صنعتى، واقع در قمصر 
کاشان، شهرعســگران، اژیه و منطقه پرزان در شهرضا 
اظهار داشت: گازرســانى به 50 مرغدارى در شهرستان 
نایین، کشــتارگاه صنعتى نجف آباد و یــک گلخانه در 

شهر علویجه از طرح هاى مهم بخش صنعت است که 
به مناسبت دهه مبارك فجر به بهره بردارى مى رسد.

وى گفــت: گازرســانى بــه 110 واحد مســکن مهر 
در شهرســتان فالورجان، شهرك مســکونى یاسر در 
شهرستان خوانسار و مجتمع مسکونى رزلند در شهرستان 
آران و بیدگل، از طرح هاى بخش خانگى است که در این 

ایام  افتتاح مى شود.

ارمنســتان مى تواند پایگاهى براى صــادرات کاال هاى 
اصفهان به دیگر کشور ها شود. در چند سال اخیر، عراق، 
چین، افغانستان، امارات متحده عربى، اندونزى، پاکستان، 
عمان، تایلنــد، هند و ترکیه به عنوان کشــور هاى هدف 
صادرات استان اصفهان مطرح بوده اند؛ اما بعد اتفاقاتى که 
در منطقه قره باغ بین آذربایجان و ارمنستان افتاد مرز هاى 

ترکیه به سمت ارمنستان بسته شد و براى محصوالت با 
کیفیت ایرانى فرصت خوب صادرات به وجود آمد.

بهنام ابراهیمــى مدیر بازاریابى و روابــط بین الملل اتاق 
بازرگانى اصفهان در گفتگوى ویژه خبرى شبکه اصفهان با 
اشاره به جذابیت صادرات به کشور ارمنستان گفت: مواردى 
مانند فاصله فیزیکى، نزدیکى فرهنگى و تشــابه الگوى 

مصرف از عوامل مهم صادرات به کشور ارمنستان است.
اسماعیل نادرى،  معاون بازرگانى و توسعه تجارت سازمان 
صنعت و معدن و تجارت استان اصفهان هم در این نشست 
با اشاره به ظرفیت هاى استان و روابط تجارى اصفهان و 
ارمنستان گفت: هم اکنون 80 قلم کاال به ارمنستان از این 

استان صادر مى شود.

سرپرست ارکســتر ملى اصفهان خبر داد که کنسرت این 
گروه سه شــب به صورت زنده از صفحات مجازى پخش 
مى شود؛ کنسرتى که شامل آهنگ هاى ملى وطنى، آثار 
فاخر موسیقى ایران و همچنین قطعۀ شنیده نشدة «نغمۀ 

اصفهان» ساختۀ روح ا... خالقى است.
مرتضى شفیعى اظهار کرد: روزهاى 17، 19 و 21 بهمن ماه 

کنسرت ارکستر ملى اصفهان رأس ساعت 21، به صورت 
زنده از صفحۀ Isfahanfarhang در اینســتاگرام پخش 

مى شود.
 شفیعى خاطرنشان کرد: ازآنجاکه این گروه نمایندة شهر 
اصفهان اســت، آثارى را هم با موضوع اصفهان در بین 
کارهاى خود گنجانده و یکى از این آهنگ ها با نام «نغمۀ 

اصفهان» براى اولین بار اجرا مى شود.
وى با اشاره به آسیب هایى که شیوع ویروس کرونا به گروه 
ارکستر ملى اصفهان زده اظهار کرد: قبًال هم مشکالتى 
داشتیم اما به صراحت مى توانم بگویم که کرونا ما را نابود 
کرد. اکنون ارکستر ملى اصفهان پس از دو سال و نیم روى 

صحنه مى رود.

رئیس اتحادیه صنف میوه و سبزى فروشان شهرستان 
اصفهان با تاکید بر اینکه انحصــار و داللى وارد بازار 
میوه شده اســت، گفت: متاسفانه قیمت میوه و برخى 
صیفى جات همچون مرکبات و خیار از مرز 20 هزار 

تومان هم عبور کرده است.
نوروزعلى اسماعیلى درباره نوســانات شدید قیمتى 
بازار میوه و صیفــى جات در اصفهــان، اظهار کرد: 
یکى از عوامل اصلى گرانى محصوالت کشــاورزى 
همچون میوه انحصار است و کشاورزان نه تنها نقشى 
در گرانى میوه ندارند، بلکــه دالالن نبض بازار را در 

دست گرفته اند.

وى درباره گرانى صیفى جات و گرانى خیار، توضیح 
داد: گرانى صیفــى جات به خصوص خیــار به دلیل 
شرایط آب و هوایى است و به طور قطع تا هفته آینده 
قیمت خیار بین 10 تــا 15 هزار تومان کاهش خواهد 

یافت.
رئیس اتحادیه صنف میوه و سبزى فروش شهرستان 
اصفهان با بیان اینکه گرانى مرکبات و سیب به دلیل 
انحصار در بازار است، تاکید کرد: متاسفانه صادرات بى 
رویه و همچنین سرمازدگى در منطقه جنوب کشور و 
استان فارس موجب گرانى مرکبات از جمله پرتقال شد 
و اکنون نیز بازار مرکبات به دست دالالن افتاده است.

وى با تاکید بر اینکه  کمبودى در بازار میوه و سبزى و 
صیفى نداریم، اما به دلیل نبود مدیریت صحیح، بازار 
میوه دچار نوسان شده است، تصریح کرد: به طور قطع 

شرایط خوبى را براى شب عید پیش بینى نمى کنیم.
اســماعلیى درباه گرانى موز در بازار نیز، گفت: دلیل 
گرانى موز انجام نشــدن ثبت ســفارش بود، اما روز 
گذشــته اعالم شــد که واردات موز آزاد شده است، 
همچنین مافیاى موز در کشور موجب گرانى این میوه 
وارداتى شده است، چراکه واردات موز در انحصار دو 

یا سه نفر است.
وى با بیان اینکه در حال حاضر قیمت هر کیلو موز در 

ســطح عرضه بین 44 تا 46 هزار تومان است، اظهار 
کرد: براى جلوگیرى از افزایش قیمت، میدان میوه و 
تره بار اجازه ورود موز بزرگ به اصفهان را نداده، اما در 
صورت ورود موز بزرگ به بازار اصفهان، این محصول 

باید کیلویى 50 هزار تومان فروخته شود.
رئیس اتحادیه صنف میوه و سبزى فروش شهرستان 
اصفهان با بیان اینکه متاسفانه قیمت میوه به خصوص 
مرکبات از مرز 20 هزار تومان هم عبور کرده اســت، 
گفت: در حال حاضر هر کیلــو پرتقال جنوب بین 25 
تا 30 هزار تومان، پرتقال شــمال بین 16 تا 12 هزار 

تومان و نارنگى بین 17 تا 22 هزار تومان است.

فرمانده انتظامى اســتان اصفهان صبح ســه شنبه در 
نخستین نشست خبرى خود با خبرنگاران ضمن تبریک 
ایام دهه فجــر و میالد حضرت زهــرا (س) ، مقابله با 
قاچاق کاال، ارز و سوخت و مبارزه با مواد مخدر و توزیع 
کنندگان آن، مقابله همه جانبه با ســرقت هاى خرد و 
کالن و کاهش تصادفات و تلفات جانى و ارتقاى نظم و 
انضباط و ارتقاى خدمات معیشتى براى کارکنان نیروى 
انتظامــى را از دیگر اهداف نیروى انتظامى در اســتان 

اصفهان دانست.
ســردار محمدرضا میرحیدرى با بیان اینکه در 10 ماه 
امسال سه میلیون و 924 هزار و 535 تماس با مرکز 110 
برقرار شده است، افزود: 84 درصد این تماس ها و معادل 
سه میلیون و 200 هزار عملیات که معادل روزانه 524 

عملیات مى شود، انجام شده است.
فرمانده انتظامى اســتان اصفهان با بیــان اینکه على 
رغم آزادى زندانیان به واســطه شیوع کرونا، مشکالت 
اقتصادى موجود و … شــاهد کاهش جرایم در استان 
اصفهان هســتیم، ابراز داشــت: البته پلیس اماکن و 
سرقت هاى خرد در اســتان افزایش داشته است. وى با 
بیان اینکه در 10 ماهه امسال 51 درصد افزایش انهدام 
باندهاى سرقت و 27 درصد افزایش دستگیرى ها در این 
زمینه را داشته ایم، ادامه داد: وقوع سرقت در استان چهار 
درصد افزایش داشته است که البته از میانگین کشورى 

شرایط بهترى را داریم.
وى با بیان اینکه کالهبردارى در استان اصفهان در 10 
ماه امسال بیش از هشــت درصد افزایش یافته است، 

گفت: در این زمینه 10 باند در استان منهدم شده است.
فرمانده انتظامى اســتان اصفهان با بیان اینکه افزایش 
شش درصدى قتل در اســتان اصفهان را داریم، ابراز 
داشــت: این امر در ســه ماه اخیر افزایش یافته است 

واین امر را متأثر از مشکالت حوزه اقتصادى مى دانیم. 
وى ادامه داد: اغلب قتل هاى صورت گرفته در اســتان 

اصفهان مربوط به اتباع خارجى است.
ســردار میرحیدرى در خصوص آدم ربایى در اســتان 
اصفهان نیز ابراز داشــت: 46 درصد کاهش آدم ربایى 
در استان را داشــته ایم و در این زمینه 117 درصد رشد 

کشفیات داشته ایم. سردار میرحیدرى در زمینه جزئیات 
جرایم آدم ربایى در استان اصفهان اظهار داشت: همه 
افراد گروگانگیر شده باالى 14 سال سن داشتند و بیشتر 
در زمینه اختالف حســاب در زمینه توزیع مواد مخدر 

بوده است.
فرمانده انتظامى استان اصفهان با بیان اینکه تصادفات 

جرحى در اســتان اصفهان افزایش داشته است، ادامه 
داد: در این زمینه همکارى شــهروندان امرى ضرورى 
اســت چرا که با افزایش 25 درصدى مجروحان رو به 

رو بوده ایم.
وى با اشاره به کاهش 47 درصدى تصادفات خسارتى در 
استان اصفهان ابراز داشت: در این زمینه روزهاى شنبه 

پرحادثه ترین روزها است و ساعت 14 تا 16 نیز ساعات 
پرحادثه حوادث است و بیشترین علت حوادث عدم توجه 

به جلو بوده است.
وى با بیان اینکه در حوزه پلیــس امنیت اقتصادى در 
استان اصفهان دســتاوردهاى خوبى را داشتیم، گفت: 
5630 ماینر در 10 ماه امسال در استان اصفهان کشف 
شده است که اولویت اول را شاهین شهر با یک هزار و 
451 دستگاه، شهرضا با 873 دستگاه و اصفهان با 751 

دستگاه بوده است.
سردار میرحیدرى با بیان اینکه در حوزه پلیس پیشگیرى 
و مبارزه با مــواد مخدر 11 هزار و 929 نفر در اســتان 
اصفهان دستگیر شده اســت، ادامه داد: 80 باند در این 
زمینه منهدم شــده در این زمینه همــکارى خوبى با 

استان هاى دیگر داشته ایم. 
فرمانده انتظامى اســتان اصفهان با بیان اینکه 45 تن 
انواع مواد مخدر در اســتان اصفهان در 10 ماه امسال 
کشف شده است، ادامه داد: این میزان 21 درصد افزایش 
داشــته ایم. ســردار میرحیدرى با بیان اینکه برداشت 
اینترنتى در اســتان اصفهان 55 درصد کاهش داشته 
است، تصریح کرد: این در حالى است که کالهبردارى 

رایانه اى 14 درصد رشد داشته است.
وى با بیان اینکه در زمینه انتشــار فیلم هاى خانوادگى 
شــاهد 24 درصــدى جرایــم بوده ایــم، ادامــه داد: 
مزاحمت هاى اینترنتى هم در 10 ماه امسال 30 درصد 

رشد داشته است.
فرمانده انتظامى استان اصفهان در ادامه با بیان اینکه در 
مرزها قیمت مواد مخدر کاهش یافته است، افزود: این 
امر منجر به افزایش واردات شده است ضمن اینکه باید 
توجه داشت مواد به صورت نسیه هم به قاچاقچیان داده 

مى شود./4462

آخرین آمار کشفیات، تصادفات و جرم و جنایت از زبان فرمانده جدید انتظامى استان اصفهان 

کشف 5630 ماینر در اصفهان طى 10 ماه

دالیل گران تر شدن 
میوه و صیفى 
در اصفهان چیست؟

70 طرح گازرسانى به بهره بردارى مى رسد

صادرات 80 قلم کاال از اصفهان به ارمنستان

اجراى ارکستر ملى اصفهان پس از  2/5 سال خاموشى

 واحد شماره 5 نیروگاه اصفهان به منظور انجام 
تعمیرات دوره اى بمــدت 25 روز از مدار تولید 

برق خارج شد.
   بنابر این گزارش ،  عالوه بر فعالیتهاى برنامه 
CPM، از مهم ترین اقداماتــى که در این دوره 

از برنامه هاى تعمیراتى انجام مى شــود شامل: 
ساخت داخل سیستم اکســایتر جدید که براى 
اولین بار تعویض خواهد شد، تخریب و تعویض 
پکینگهاى برج خنک کن، تعویض پوسته پمپ 
CWP شماره2، تعویض کلیه استیم ایر هیترهاى 

بویلر، انجام تست NDT پره هاى متحرك ردیف 

آخر توربین LP، اورهال موتور اکستراکشن پمپ 
شــماره2، اورهال کامل بلوك حفاظت توربین، 
تمیز نمودن داخــل لوله هاى کلیــه مبدلهاى 
حرارتى شامل کندانســور، کولرهاى هیدروژن 
ژنراتور، کولرهاى کلوز سیکل، کولرهاى روغن و  
کولرهاى آب استاتور، بازدید و تمیز نمودن داخل 
اســتخر برج خنک کن، رفع عیب از پنوماتیک 
والو بــاى پاس کننــده الیــن A،B هیترهاى 
فشــار قوى مى باشــد که این اقدامات مهم از 
ســوى متخصصان این نیــروگاه انجام خواهد

 شد.

آغاز تعمیرات 
دوره اى 

در  نیروگاه 
اصفهان
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تصمیم افراز 
خواهانها  :شرکت نگین ابریشم مشــهد و آقاى حمید رضا مازوچى  خواندگان : حسن 
داوودآبادى و امیر حســین پناهیــده و روح اله منصورى فرد و حســین داوودآبادى و 
شهردارى آران و بیدگل و احسان کوهى و سید جمال حسینى و زهره زاهدى و عزیزاله 
اکرمیان آرانى و مجتبى  ذبیحى بیدگلى و خانم اعظم میرزائى محمدآبادى و خانم فاطمه 
داودآبادى و محمود مرشدى بیدگلى و سید حسین پورموسوى و جواد فخار و ابوالفضل 
چلوى حسن آبادى  و احسان پناهیده و امیر حسین پناهیده و سید جالل میرزائى نژاد و 
سید مجید میرزائى نژاد و خانم نرگس داوودآبادى و مژگان باقرى و خانم فاطمه اشرفى 
نوش آبادى و خانم مرضیه داوودآبادى و محمدرضا وروح اله داودآبادى و احمد پناهیده 
و احمد نعمتى آرانى و رضا ظفره نسرانى و على محمد رضوانى و منصور ظفره نسرانى 
و محمد ملک زاده کاشانى و خانم صدیقه حســین زاده واحدى  و حسینعلى پناهیده و 
جهان بخش تات و داود تقوائى آرانى و على محمد رضوانى گردش کار  : احترامًا نظر 
به اینکه شرکت نگین ابریشم مشهد و آقاى حمید رضا مازوچى  طى تقاضاى  وارده به 
شماره 453358 مورخه  1396/06/08  تقاضاى افراز قدر السهم مشاع خود از  شش 
دانگ پالك 4294 فرعى مفروز ومجزى شــده از 2840 -  اصلى واقع در اران بخش 
سه حوزه ثبتى آران وبیدگل را از این اداره  نموده است. که پس از تعیین وقت  و اخطار 
و ابالغ به متقاضیان افراز  و سایر شــرکاء از طریق  روزنامه نسل فردا به شماره 6372 
مورخه 1399/08/14 روز یک شنبه مورخه  1399/08/18  جهت بازدید و نقشه بردارى  

مشــخص گردید که در موعد مذکور از مورد تقاضا بازدید به عمل امده که به صورت 
ششدانگ دو قطعه زمین منفصل از هم مى باشد . که از شهردارى اران وبیدگل استعالم  
که مرجع مذکور   به موجب نامه  شماره 2/3435  مورخه 1399/08/07  با افراز سهم 
مشاعى نامبردگان  موافقت نموده اســت . لذا طى گزارش افرازى به  شماره 453358 
مورخه  1399/10/23 موضوع ماده 5 آیین نامه قانون افراز تصمیم به افراز قطعات مورد 
تصرف خواهان ها  گرفته شده است که به گواهى بایگانى اداره جهت قطعات مفروزى 
سهمى متقاضیان افراز 6584 فرعى و6585  جهت قطعه مفروزى سایر شرکائ  6586  
فرعى منظور گردیده است لذا حدود و مشخصات هریک از قطعات به شرح ذیل اعالم   
مى گردد : حدود شش دانگ قطعه زمین قدر السهم متقاضیان افراز شرکت نگین ابریشم 
مشهد به نسبت دو دانگ مشاع  و آقاى حمید رضا مازوچى به نسبت چهار دانگ مشاع 
به مساحت 3083,05متر مربع به شماره 6584  فرعى   مفروز ومجزى شده  از  4294 
فرعى مفروز ومجزى شده 2840 -  اصلى واقع در بخش سه حوزه ثبتى آران وبیدگل 
که محدود است  با حدود اربعه: شــماًال  : به طول 69,95 متر پى است به پالك 6586 
فرعى شرقا“: به طول 44/95 متر پى است به کوچه احداثى جنوبا“: به طول 69,95 متر 
پى اســت  به 6586 فرعى غربا“: به طول 44/95 متر پى است به شماره پالك مذکور 
حقوق انتفاعى : حق عبور براى  ششــدانگ مورد ثبت از جاده احداثى در پالك 6586 
فرعى گواهى مى گردد. حدود شش دانگ قطعه زمین قدر السهم متقاضیان افراز شرکت 
نگین ابریشم مشهد به نسبت دو دانگ مشاع  و آقاى حمید رضا مازوچى به نسبت چهار 

دانگ مشاع  به مساحت 9473,58   متر مربع به شماره 6585  فرعى   مفروز ومجزى 
شده  از  4294 فرعى مفروز ومجزى شده 2840 -  اصلى واقع در بخش سه حوزه ثبتى 
آران وبیدگل که محدود است  با حدود اربعه: شماًال  : به طول 193,85 متر پى است به 
پالك 6586 فرعى شرقا“: به طول 50/10  متر پى است به قسمتى که جز خیابان شده 
است جنوبا“: خط مستقیم در دو قسمت  اول به طول 80 متربه دیوار پالك 6365 فرعى 
دوم به طول 120,18 متر  پى است  به 6586 فرعى غربا“: به طول 48/7 متر پى است 
به  کوچه احداثى  حدود شــش دانگ قطعه زمین با بناى احداثى سهمى سایر شرکائ  
به مساحت 145810  متر مربع به شماره 6586   فرعى   مفروز ومجزى شده  از  4294 
فرعى مفروز ومجزى شده 2840 -  اصلى واقع در بخش سه حوزه ثبتى آران وبیدگل 
که محدود است  :  شماال به طول 462 متر پى است به زمین 6235 فرعى  شرقا»: به 
طول 60 متر  پى است به خیابان دوم که جنوبى است 26/15 متر پى است به قسمتى که 
جزئ خیابان شده است سوم به طول 193,85متر  پى است به قطعه زمین 6585 فرعى  
چهارم  به طول8,13 متر پى است به  کوچه احداثى پنجم که شرقى است 10,50 متر 
پى است پى است به  کوچه احداثى ششم به طول 18,8 متر پى است به  کوچه احداثى 
هفتم  به طول 69,95 متر پى است به زمین واقع در 6584 فرعى  ، هشتم به طول 44,95 
متر  پى است  به زمین واقع در 6584 فرعى. نهم که شمالیست به طول 69,95متر پى 
است  به زمین واقع در 6584 فرعى به دهم  به طول 8/18 متر پى است به  کوچه احداثى 
یازدهم  به طول 5/7 متر پى است به  کوچه احداثى دوازدهم   به طول 8/13 متر پى است 

به  کوچه احداثى ، سیزدهم   به طول 120/18 متر پى است به زمین واقع در 6585 فرعى  
چهاردهم  به طول 23/75 متر به دیوار 6365 فرعى پانزدهم  که شمالیست به طول 88 
متر به دیوار پالك 6365 فرعى  شانزدهم به طول 26/5 متر پى است به خیابان هفدهم  
که شرقى 18 متر پى است به خیابان هیجدهم  که جنوبى است  به طول 26/6 متر پى 
است به خیابان  نوزدهم  به طول 100 متر به دیوار پالك 5635 فرعى بیستم  به طول 
27/4 متر به دیوار پالك 5635 فرعى بیســت و یکم به طول 100 متر به دیوار پالك 
5635 فرعى بیست و دوم  به طول 26/64 متر پى است به خیابان  بیست وسوم به طول 
204 متر پى است به خیابان بیســت وچهارم که جنوبى است  به طول 90 متر به دیوار 
1519 فرعى بیست و پنجم به طول 50 متر به دیوار پالك 1519 فرعى   جنوبا»: به طول 
413 متر پى اســت به کوچه غربا در دو قسمت اول به طول 153 متر پى است به طول 
4296 فرعى دوم به طول 142 متر پى است به زمین 1361 فرعى . حقوق ارتفاقى : حق 
عبوربراى پالك 6584 فرعى  از جاده احداثى ازاین پالك گواهى مى گردد .  رونوشت :

این تصمیم با اختیارات حاصله از ماده 2 قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب سال 
1357 و ماده 5 آیین نامه مربوطه صادر گردیده، لذا طبق ماده 6 آیین نامه به خواهان 
ها و خواندگان ابالغ مى گردد تا در صورت اعتراض ظرف مدت 10 روز از تاریخ آگهى 
طبق ماده مذکور به داد گسترى محترم اران وبیدگل تسلیم و رسید آن را تحویل این 
اداره نمایید. م الف: 1088311 حامد فکریان ارانى-   رئیس اداره ثبت اســناد وامالك 
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فقدان مدارك
برگ ســبز خودرو ســوارى بنز تیپ
 C 240 مدل 2002 بنزینى به شــماره 
موتور 11291231384526و شماره 
 WDB2030611F348556 شاسى
متعلق به حمید داورى به شــماره ملى 
1375600605 فرزند حسین  مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

نشست پرسش و پاسخ فیلم «شیشــلیک» به کارگردانى محمدحسین مهدویان با حضور 
محمدرضا منصورى ، امیرمهدى ژوله، رضا عطاران، ژاله صامتــى، مه لقا باقرى و پژمان 
جمشیدى برگزار شد. مهدویان به دلیل تداخل جشنواره با فیلمبردارى کار تازه اش از طریق 

اسکایپ در جلسه حضور داشت.
محمدحسین مهدویان 

مدت ها بود که دوست داشتم در ژانر کمدى کار کنم. روزى تصادفى با امیرمهدى ژوله در 
رستوران نشسته بودیم و او متن یک خطى این فیلم را برایم تعریف کرد و من از آن استقبال 
کردم. هر فیلمساز رنگ و بوى مخصوص خودش را دارد و ردپاى خودش را تکرار مى کند. 

من فکر مى کنم «شیشــلیک» هم از این قاعده مستثنى نیست. کسانى که فیلم را 
دیدند تصدیق خواهند کرد که این فیلم متفاوت ترین تجربه من است. هر فیلمى 

روح و جهان مخصوص خودش را دارد که تا حد امکان باید آن روح را حفظ 
کرد. ما با مسئوالن ارشاد صحبت کردیم که تا حد امکان جهان فیلم 

حفظ شود. هیچ کس ممیزى و سانسور را به آغوش نمى کشد 
و آن را دوست ندارد اما درنهایت فکر نمى کنم این ممیزى ها 
آسیب جدى به فیلم زده باشد. همیشه پشت سر افراد حرف 

هست. من فکر مى کنم فیلم هاى مهمى ساخته ام که در اکران 
و حتى جشنواره موفق بوده اند. من انرژى ام را از فیلم هایم مى گیرم. 

اظهار نظرهاى منفى تالش مذبوحانه اى است که براى کار 
من مانع ایجاد کند، اما من ناراحت نمى شوم و کارم را 

انجام مى دهم.
رضا عطاران

مــن از ابتدا دوســت داشــتم با 
محمدحسین مهدویان کار کنم. 

وقتى این نقش به من پیشنهاد 
شــد، دیدم این کاراکتر 

جاى کار دارد، متن خیلى خوب است و به همین دلیل دوست داشتم بخشى از این کار باشم.
امیر مهدى ژوله 

من نوعى از کمدى را دوست داشتم که با یک چشمت بخندى و با چشم دیگرت گریه کنى. 
چون به نظر من هر دوى این موقعیت ها یکى هستند و زندگى را شکل مى دهند. من آیتمى 
را در «شوخى کردم» نوشته بودم که در این فیلم گسترش پیدا کرد. ایده «شیشلیک» از آن  
آیتم به ذهنم رسید. همچنین در این فیلمنامه دخترم به من بسیار الهام داد. وقتى رابطه میان 
پدر و دختر را تجربه مى کنى که چطور تالش مى کنى حسرت هاى عزیزت را برآورده کنى. 
تعامل بسیار خوبى با محمدحسین مهدویان داشتم و فکر مى کنم این اتفاق یکى از بهترین 
تجربه هاى دوران کارى من بوده است. فیلمى که روى پرده دیدم را 
دوســت دارم، اما به هر حال اگر ممیزى ها اعمال نمى شد شاید 
امروز نمى توانستیم فیلم را ببینیم. امیدوارم با همین حد ممیزى، 
فیلم بتواند به نمایش عمومى دربیاید. من این فیلمنامه را خیلى 
دوست دارم و آن را قابل دفاع مى پندارم. اگر به نظر شما این 
یک فیلم با جوك هاى سخیف و دم دستى است، من از 

شما عذرخواهى مى کنم.
ژاله صامتى

ما به عنوان زن، در کلیت شــبیه به هم هستیم. 
یعنى همه ما زن، مادر و ایرانى هســتیم. اما 
تازه وقتى شــخصیت  زنان را زیر ذره بین 
مى گیرى متوجه تفاوت ها مى شــوى و 
ترسیم این تفاوت ها وظیفه یک بازیگر 
است. ژاله هیچ نقشــى از من شبیه به 
نقش قبلى ام نیســت و این که 
بگوییم من خــودم را تکرار 

مى کنم، بى انصافى است.

رضا عطاران: از ابتدا دوست داشتم 
با مهدویان کار کنم

من فکر مى کنم «شیشــلیک» هم از این قاعده مستثنى نیست. کسانى که فیلم را 
دیدند تصدیق خواهند کرد که این فیلم متفاوت ترین تجربه من است. هر فیلمى 

روح و جهان مخصوص خودش را دارد که تا حد امکان باید آن روح را حفظ 
کرد. ما با مسئوالن ارشاد صحبت کردیم که تا حد امکان جهان فیلم

حفظ شود. هیچ کس ممیزى و سانسور را به آغوش نمى کشد 
و آن را دوست ندارد اما درنهایت فکر نمى کنم این ممیزى ها 
آسیب جدى به فیلم زده باشد. همیشه پشت سر افراد حرف 

هست. من فکر مى کنم فیلم هاى مهمى ساخته ام که در اکران 
و حتى جشنوارهموفق بوده اند. من انرژى ام را از فیلم هایم مى گیرم. 

اظهار نظرهاى منفى تالش مذبوحانه اى است که براى کار 
کارم را  منمانع ایجاد کند، اما من ناراحت نمى شوم و

انجام مى دهم.
رضا عطاران

مــن از ابتدا دوســت داشــتم با 
محمدحسین مهدویان کار کنم. 

وقتى این نقش به من پیشنهاد 
کاراکتر شــد، دیدم این

تجربه هاى دوران کارى من بوده است. فیلمى که روى پرده د
دوســت دارم، اما به هر حال اگر ممیزى ها اعمال نمى شد
امروز نمى توانستیم فیلم را ببینیم. امیدوارم با همین حد مم
فیلم بتواند به نمایش عمومى دربیاید. من این فیلمنامه ر
دوست دارم و آن را قابل دفاع مى پندارم. اگر به نظر ش
یک فیلم با جوك هاى سخیف و دم دستى است

شما عذرخواهى مى کنم.
ژاله صامتى

در کلیت شــبیه به هم ه ما به عنوان زن،
یعنى همه ما زن، مادر و ایرانى هســت
ذ تازه وقتى شــخصیت  زنان را زیر
مى گیرى متوجه تفاوت ها مى شــ
ترسیم این تفاوت ها وظیفه یک
است. ژاله هیچ نقشــى از من ش
نقشقبلى ام نیســت و ا
بگوییم من خــودم ر
مى کنم، بى انصافىاس

درخشش آزیتا حاجیان در «خط فرضى»

پخش یک سریال دهه شصتى

تهیه کننده سریال «ساخت ایران» خبر داد که این روزها فصل جدید این سریال در حال نگارش 
است. امیر پروین حسینى درباره اینکه چقدر معضل صدور مجوزهاى ساخت سریال براى شبکه 
خانگى رفع شده است بیان کرد: هنوز بالتکلیفى هایى وجود دارد و به طور مثال وقتى مى خواهید 

یک برنامه ترکیبى تولید کنید هم از ارشاد و هم ساترا باید مجوز بگیرید.
این تهیه کننده درباره صدور مجوزهاى فعلى عنوان کرد: البته کارها تا حدى تسهیل شده است و 

فعًال صدور مجوز انجام مى شود تا توافق نهایى صورت بگیرد.
وى که بنا دارد فصل سوم «ساخت ایران» را بسازد در این باره گفت: فصل جدید سریال «ساخت 
ایران» توسط امیر عربى در حال نگارش است و هنوز زمان فیلمبردارى مشخص نیست به همین 

دلیل معلوم نیست عوامل سریال چه کسانى باشند.
پروین حسینى همچنین طرحى براى ســاخت یک برنامه ترکیبى براى وى او دى ها دارد و 
در این باره عنوان کرد: یک برنامه ترکیبى است که شامل بخش هاى گفتگومحور و فضاى 
استعدادیابى مى شود اما چون هنوز مجوز دریافت نکرده اســت نمى توان جزئیات بیشترى 

اعالم کرد.

فصل جدید «ساخت ایران» 
در حال نگارش است

 تهیه کننده سریال «نون.خ» با اشاره به ساخت یک معدن براى این فصل از سریال بیان کرد 
که براى آن یک ماه وقت گذاشته شد و هزینه سنگینى هم صرف شده است.

مهدى فرجى درباره زمان پایان تصویربردارى ســریال «نون.خ 3» و تدارك براى پخش 
نوروزى آن بیان کرد: تا دو یا سه هفته دیگر تصویربردارى سریال تمام مى شود و سریال را 

براى پخش نوروز به شبکه تحویل مى دهیم.
وى درباره لوکیشن هاى این فصل از ســریال که کمتر توانستند به مناطق کردنشین بروند 
اظهار کرد: بخش مهمى از دکور را اینجا و در اطراف تهران ساختیم. به طور مثال ما یک معدن 
ایجاد کردیم که هزینه بسیار سنگینى هم براى آن صرف شد. حدود یک ماه براى ساخت این 

معدن وقت گذاشتیم که زمین کنده شد و معدن ساخته شد.
وى درباره منبع ساخت این سریال و شایعاتى مبنى بر اینکه گفته مى شد این سریال در معاونت 
بازرگانى صداوسیما ساخته شده است، بیان کرد: این سریال طى فرایندى کامل در سیمافیلم 

برآورد شد فصل هاى قبلى هم همینطور بود و تفاوتى با سایر سریال هاى سازمان ندارد.
تهیه کننده «نون.خ» درباره فشارهایى که به سریال هاى کمدى وارد مى شود و آقاخانى هم 
پیش از این در گفتگویى به آنها اشــاره کرده بود، گفت: مساله این است که شما با هرکسى 
شــوخى مى کنید به او برمى خورد از دولت مرد گرفته تا شخصیت هاى فرهنگى و اصناف و 

مشاغل مختلف که بعد از شوخى یک بیانیه اعتراضى صادر مى کنند.
وى اضافه کرد: البته پیشرفت هایى کرده ایم و ظرفیت ها افزایش یافته است اما کماکان این 

مشکالت ادامه دارد. اشاره سعید آقاخانى به این است که در کل نمى شود با کسى شوخى کرد 
و این حرف درستى است. 

فرجى در پایان درباره شوخى هاى سریال «نون.خ» عنوان کرد: ما نخواستیم به هر بهانه اى 
شوخى کنیم و سریال را به هجو برسانیم. به ظرفیت ها توجه کردیم و امیدواریم با همراهى 
شبکه و مدیران سازمان با ما خواهند داشت در مرحله پخش هم مثل دو سرى قبل مشکلى 

نداشته باشیم.

آى فیلم در چهل و دومین سالگرد پیروزى انقالب اسالمى، سریال دهه شصتى «خبرنامه» را روى 
آنتن مى برد. این سریال به کارگردانى منصور تهرانى و نویسندگى و تهیه کنندگى محمد کیانى، 

یادآور روزهاى انقالب است.
سریال «خبرنامه» که در سال 1366 و به سفارش شبکه یک سیما ساخته و پخش شد، به زودى 

از آى فیلم پخش مى شود.
این سریال با مضمون تاریخى و درام، درباره دو برادر به نام هاى یدا... و عبدا... است که در قهوه خانه 
بینِ راهى پدرشان در حاشیه جاده قمـ  اراك در روستاى راهجرد کار مى کنند و در جریان پیروزى 
انقالب اسالمى تصمیم مى گیرند با فعالیت سیاسى، راننده ها و  مسافرانى را که به این قهوه خانه 
بین راهى مى آیند، همچنین مردم روستاى خود را با پخش اعالمیه از اخبار روز انقالب و تظاهرات 
و درگیرى ها، پیام هاى امام خمینى(ره) و تحوالت گوناگون روز مطلع کنند. اعالمیه اى که آنها 

بین مردم پخش مى کنند «خبرنامه» نام دارد.
اکبر دودکار، عنایت بخشــى، روح انگیز مهتدى، على پویان، هدایت ا... نوید، فرشــید سلیمى، 
مجید نوروزى و رحمان مقدم از جمله بازیگران این سریال هستند و موسیقى آن که توسط منصور 
تهرانى، کارگردان اثر ساخته شده، از جمله نقاط قوت آن عنوان مى شد. «خبرنامه» صدابردارى 

سرصحنه نداشت و  به صورت دوبله شده روى آنتن رفت.
این سریال قرار است از جمعه 17 بهمن، هر روز ساعت 17 روى آنتن برود. بازپخش این سریال 

در ساعت  یک بامداد یا 9 صبح پخش مى شود.

ساخت معدن براى فصل جدید «نون.خ»

علیرضا سلطانى تهیه کننده «شهروند و مافیا» 
از پخش فصل نهم این مسابقه در نوروز 1400 

خبر داد.
علیرضا سلطانى تهیه کننده مسابقه «شهروند 
و مافیا» که از 11 بهمن ماه فصل هشــتم آن 
روى آنتن شــبکه ســالمت رفته است مطرح 
کرد: مسابقه «شهروند و مافیا» براى اولین بار 
مهرماه سال 98 روى آنتن شبکه سالمت رفت 
و این روزها فصل هشتم آن از این شبکه در حال 

پخش است.
وى ادامه داد: فصل هاى نهم و دهم مســابقه 
«شهروند و مافیا» به ترتیب در عید نوروز و ماه 
رمضان 1400 روى آنتن مــى رود. در حقیقت 
فصول 8 تا 10 که بدون وقفه روى آنتن مى رود، 

ضبط شده و هم اکنون در مرحله تدوین است.
تهیه کننده «شهروند و مافیا» درباره فصل نهم 
این مســابقه که در عید نوروز 1400 روى آنتن 
مى رود، مطرح کرد: فصل نهم در 32 قســمت 
نوروز 1400 روى آنتن مى رود. در حقیقت 16 
قسمت از این فصل با حضور بانوان و 16 قسمت 

با حضور آقایان در این ایام پخش خواهد شد.
سلطانى ادامه داد: بازى بانوان نسبت به نوروز 
99 به شــدت حرفه اى تر و جذاب تر شده است 
و به جرات مى توانم بگویــم فصل نهم یکى از 
جذاب ترین فصل هاى این مســابقه است که 
این موضوع یک نوع رشد براى ما نیز محسوب 
مى شــود. وى درباره حضور کمرنگ بانوان در 
«شهروند و مافیا» مطرح کرد: براى ضبط و آغاز 
تولید این مسابقه فراخوان عمومى دادیم. در آن 
فراخوان تعداد بانوان نســبت به آقایان یک به 
بیست بود اما زمانى که مسابقه بیشتر دیده شد و 
بینندگان با آن آشنا شدند تعداد متقاضیان خانم 

در فراخوان هاى بعدى بیشتر شد.
وى در پاسخ یه این پرســش به اینکه آیا تولید 
مسابقه «شــب هاى مافیا» در شبکه نمایش 
خانگى باعث ریزش مخاطب این مسابقه شده 
است یا نه، مطرح کرد: مستندات و نظراتى که 
وجود دارد نشان دهنده این اســت که نه تنها 
مخاطب این مسابقه کم نشده بلکه افزایش نیز 
پیدا کرده است. البته الزم است بگویم مخاطبان 
تفاوت این دو مسابقه را درك مى کنند. «شهروند 
و مافیا» و «شــب هاى مافیا» به ترتیب مانند 
فوتبال حرفه اى و فوتبال هنرمندان اســت. ما 
در «شــهروند و مافیا» یکسرى افراد مستعد از 
سراسر ایران را داریم که مافیا را به صورت جدى 
بازى مى کنند و «شب هاى مافیا» مجموعه اى 
است که یکسرى هنرمند در کنار یکدیگر مافیا 

را بازى مى کنند.

«شهروند و مافیا» 
نوروز 1400 به 
تلویزیون مى آید

  سپیده شریعت رضوى /
 خبرگزارى صبا |

  عطیه مؤذن / خبرگزارى مهر |

فیلم خط فرضى براى اولین بار در جشــنواره فجر امسال به 
نمایش گذاشته مى شود و آزیتا حاجیان با این فیلم شانس خود 

را براى دریافت سیمرغ جشنواره فجر امتحان میکند.
فیلم ســینمایى خط فرضى به کارگردانى فرنوش صمدى و 
تهیه کنندگى على مصفا یکى از فیلم هاى حاضر در جشنواره 
فجر امسال است که روز شنبه 18 بهمن ماه در سینماى رسانه 

به نمایش گذاشته مى شود.
این فیلم که اولین ســاخته بلند ســینمایى فرنوش صمدى 
محسوب میشود با حضور بازیگران سرشناس دنیاى هنر مقابل 

دوربین رفت و شانس خود را در جشنواره فجر امسال امتحان 
مى کند. یکى از این بازیگران، آزیتا حاجیان است.

آزیتا حاجیان یکى از بازیگران قدیمى و سرشناس سینماى 
ایران است که سالهاست در دنیاى هنر فعالیت مى کند و در 
فیلم و سریال هاى زیادى ایفاگر نقش یک مادر بوده است و 
بار دیگر در فیلم خط فرضى در نقش مادر سارا با بازى سحر 

دولتشاهى مقابل دوربین رفته است.
این بانوى هنرمند که در هفدهمین دوره جشنواره فیلم فجر 
موفق به دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن 

براى فیلم روبان قرمز شده بود بار دیگر با خط فرضى شانس 
خود را در جشنواره فجر امسال امتحان مى کند.
در خالصه داستان فیلم خط فرضى آمده است:

سارا به همراه همســرش حامد و دختر خردسالشان به یک 
عروسى در شــمال ایران دعوت شــده اند، اما حامد به دلیل 
مشکالت کارى نمى تواند به این ســفر برود و این سرآغاز 

اتفاقى است که زندگى سارا را دگرگون مى کند.
بازیگران فیلم خط فرضى عبارتند از: پژمان جمشیدى، سحر 

دولتشاهى، آزیتا حاجیان، حسن پورشیرازى و...
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 تیم فوتبال ســپاهان روز شــنبه و در هفته ســیزدهم 
رقابت هاى لیگ برتــر در حالى با نتیجــه 3 بر یک در 
خانه شکست خورد که ابتدا توســط بهترین گلزن این 
فصل از رقابتهاى لیگ برتر با یک گل از میهمان خود، 
شهرخودرو پیش افتاده بود. این سومین شکست فصل 
تیم سپاهان و چهارمین دیدارى بود که دروازه این تیم 
در طول 90 دقیقه 3 بار باز شد. تیم پر مهره سپاهان که 
با محرم نویدکیا و علیرضا مرزبان در لیگ بیستم حضور 
پیدا کرده، مى تواند یک مدعى جدى براى کسب عنوان 
قهرمانى باشد، منوط به اینکه در ساختار دفاعى این تیم 

یک بازنگرى اساسى صورت گیرد.
سپاهان که از خط حمله اى خطرناك بهره مى برد و با 20 

گل زده، در آمار هم بهترین خط حمله را در اختیار دارد، 
در مقابل خط دفاعى کامًال آسیب پذیر دارد و این آسیب 
پذیرى در خط دفاعى منجر به از دســت رفتن امتیازات 
مهمى براى آنها شده تا در این فصل نتوانند صدرنشینى 
را تجربه کنند. ســپاهان در حالى با 20 گل زده بهترین 
خط حمله لیگ را در اختیار دارد که با 17 گل خورده بعد از 
ماشین سازى انتهاى جدولى، در کنار نساجى و ذوب آهن 
که تیم هاى چهاردهم و پانزدهم جدول هستند، دومین 

خط دفاعى ضعیف لیگ را در اختیار دارد.
سپاهان که از یک دروازه بان شش دانگ مثل پیام نیازمند 
بهره مى برد و مدافعان اسم و رسم دارى چون ولسیانى، 
نورافکن، مهدى زاده، مصلح و… را در اختیار دارد، در 9 

بازى از 13 بازى که سپرى کرده دروازه اش از یک تا 3 
بار باز شده و تنها در 4 بازى کلین شیت به نام دروازه بان 
این تیم ثبت شده است. شــاگردان نویدکیا و مرزبان در 
هفته هاى اول، پنجم، نهم و سیزدهم 3 بار دروازه شان باز 
شده تا در این 4 بازى 12 گل دریافت کرده باشند که این 
آمارى عجیب براى تیمى است که مدعى قهرمانى است.
سپاهان در هفته نخست در اصفهان مقابل گل گهر تن 
به شکست 3 بر یک داد، در هفته پنجم در مسجد سلیمان 
مقابل نفت مثل هفته اول تن به شکست 3 بر یک داد؛ و 
سپس در هفته نهم در تبریز و در دیدارى عجیب مقابل 
ماشین سازى به تساوى 3-3 رسید. اصفهانى ها سرانجام 
در هفته سیزدهم هم همچون هفته اول مقابل میهمان 

خود با نتیجه 3 بر یک شکست خوردند و این بار میهمان 
آنها، تیم شهرخودرو بود.

ســپاهانى ها تنها در هفته هاى دوم، سوم، ششم و هفتم 
مقابل آلومینیوم در اصفهان، تراکتور در تبریز، نســاجى 
در اصفهان و پرســپولیس در تهران دروازه شــان را در 
تمام طول بازى بسته نگه داشتند. این آمار نشان دهنده 
وجود مشکل در ساختار دفاعى سپاهان است و اگر آنها 
مى خواهند همچنان مدعى باقى بمانند، باید این مشکل 
را برطــرف نمایند. در غیر این صــورت خط دفاعى که 
تبدیل به پاشنه آشیل براى این تیم شده، ممکن است در 
بزنگاه هاى مهم نیم فصل دوم هم مانع از رسیدن آنها به 

موفقیت هاى بزرگ تر شود.

خبرگزارى ایمنا در رابطه با شــرایط تیم ذوب آهــن و تغییرات 
مدیریتى باشــگاه ذوب آهن گفتگویى با محققیان، کارشــناس 

فوتبال انجام داده که بخشى از آن را در ادامه مى خوانیم:

دلیل اینکــه ذوب آهن نتیجــه نمى گیرد 
چیست؟

دلیل نتیجه  نگرفتن ذوب آهن بى ثباتى و کارایى نداشتن مسئولین 
و مدیران گذشته بود که در این باشگاه نقش داشتند. مدیرانى که 
اجازه مى دادند از جاى دیگرى در کار آنها دخالت شــود و فقط به 

فکر حفظ جایگاهشان بودند.
آینده ذوب آهن را چطور مى بینید؟

آینده را کســى نمى تواند پیش بینى کند و امیدوارم ذوب آهن با 
مدیریت جدید به روزهاى خوبش برگــردد، اگر از اول مدیریت 
ذوب آهن قوى بسته مى شد تا رده هاى پایه این باشگاه پیشرفت 

مى کرد.
براى اینکه ذوب آهن از این شرایط سخت 

خارج شود چه پیشنهادى دارید؟
هیئت مدیره باید داراى ثبات رأى باشد، کربکندى به عنوان نفر 

اول مشاور مدیر عامل باشد، اما در نهایت خود مدیر عامل تصمیم 
نهایى که به نفع باشگاه است را بگیرد. زمانى که جواد محمدى 
انتخاب شد مشــخص بود که او داور فوتبال بوده و رزومه قوى 
مدیریت ندارد. زمانى که آذرى مدیرعامل باشگاه بود موفق مى شد 

زیرا اجازه نمى داد کسى در کارش دخالت کند.
نظر شما در رابطه با  برکنارى جواد محمدى و 

مدیرعاملى مجتبى فریدونى چیست؟ 
جواد محمدى انسان خوبى است که دوست دارد به ورزش خدمت 
کند ولى به اعتقاد من راه آن را بلد نبــود، حرف دیگران را عمل 
کردن باعث کمک به ورزش نیست. تصمیمات باشگاه ذوب آهن 
جایى دیگرى گرفته مى شد که که باعث ضعف مدیریت محمدى 
شد. رزومه مجتبى فریدونى را نمى دانم و چون شناختى ندارم در 
مورد او صحبت نمى کنم، همه چیز در آینده مشخص خواهد شد، 

اما مى دانم که باید به مدیر جدید فرصت داد.

در فهرست برترین گلزنان لیگ برتر فوتبال 
بیستم فعال سجاد شهباززاده، مهاجم تیم 

سپاهان در صدر قرار دارد. 
 در هفته ســیزدهم رقابت هاى لیگ برتر 
فوتبال ایران تیم هاى ســپاهان اصفهان 
و شــهرخودرو مشــهد در ورزشگاه نقش 
جهان به مصــاف هم رفتنــد. این 
دیدار در نهایت با شکست 3 بر یک 
سپاهان به پایان رســید، اما سجاد 
شــهباززاده، مهاجم آمــاده این 
روز هاى زردپوشان موفق شد در 
روز باخت تیمش هم گلزنى کند. 
او این گل را از روى نقطه پنالتى 

به ثمر رساند.
یکى از نکات جالب توجه در مورد شهبازاده صعود 
او به رتبه اول جــدول برترین گلزنان لیگ برتر 
است. این بازیکن که مدتى خصوصا در یکى، دو 
فصل گذشــته در اُفت بود، امسال زیرنظر محرم 
نویدکیا خود را حسابى آماده نشان داده و گل هاى 
زیادى براى تیمش زده است. شــهباززاده در حال 
حاضر با 13 گل در صــدر جدول برترین گلزنان لیگ 

بیستم قرار دارد.
از سوى دیگر، گادوین منشا، مهاجم تیم گل گهر که 
خیلى خوب فصل را شروع کرد و سریعا خود را مدعى 
کسب عنوان آقاى گلى مسابقات کرد در دیدار هاى 
اخیر براى تیمش گلى نزده و همین باعث شده دیگر 
رقباى او مثل شهباززاده از وى پیشى بگیرند. منشا با 9 
گل زده، فعال در رتبه دوم جاى گرفته است. در این جدول 
امین قاسمى نژاد از شهرخودرو با 8 گل و محمد عباس زاده از 

تراکتور با 7 گل به ترتیب در رده هاى بعدى هستند.
نکتــه جالــب دیگر در ایــن فهرســت غیبــت مهاجمان 
سرخابى هاى پایتخت در جمع باالنشــینان است. بهترین 
گلزنان این فصل تیم هاى اســتقالل و پرســپولیس به 
ترتیب وریا غفورى و احمد نوراللهى هرکدام با 4 گل زده 

هستند.

باالخره شایعه تغییر مدیرعامل باشگاه ذوب آهن رنگ 
واقعیت به خود گرفت و جواد محمدى از کار برکنار شد 
اما جالب آنجاســت که صندلى او به یکى از مخالفان 

سرسخت رحمان رضایى رسید.
برهیچکس پوشیده نیست مجتبى فریدونى، مدیرعامل 
جدید باشگاه ذوب آهن از همان سه چهار ماه پیش که 
زمزمه هاى تغییر و تحول در رأس این باشگاه اصفهانى 
به گوش مى رسید هم یکى از گزینه هاى مطرح براى 
جانشینى محمدى بود اما استورى کنایه آمیزش در مورد 
انتخاب رحمان رضایى به عنوان ســرمربى گاندوها و 

اختالفش با برخى از اعضاى هیئت مدیره باشگاه ذوب 
آهن در این مورد باعث شد او از عضویت در هیئت مدیره 

هم برکنار شود.
با این همه، شــرایط طورى پیش رفت که مســئوالن 
کارخانه ذوب آهن نتوانستند در برابر اعتراضات مردمى 
به نحوه مدیریت این باشــگاه به خصوص در مورد تیم 
فوتبال ذوب آهن مقاومت کنند و ناچار به اعمال تغییرات 
در ارکان مدیریتى باشگاه شدند تا شــاید با استفاده از 
تجربه فریدونى که به دلیل سابقه اش آشنایى کاملى با 
شرایط ذوب آهن دارد و به واسطه تحصیالتش در حوزه 
اقتصاد، توانمندى باالیى در درآمدزایى براى باشگاه ها 

دارد، هم اوضاع این باشگاه را بهبود بخشند و هم راهى 
براى خروج تیم فوتبال ذوب آهن از بحران بیابند.  

حاال باید منتظــر ماند و دید فریدونى بــا تکیه زدن بر 
صندلى مدیرعاملى براى احیاى تیم فوتبال ذوب آهن 
چه خواهد کرد؛ هرچند او گفته با توجه به تجربه ناموفق 
ذوبى ها در سال گذشته درباره تغییرات مکرر سرمربى 
این تیم، آنها تصمیم گرفته اند با دور کردن حواشــى 
از پیرامون گاندوها از کادر فنــى خود حمایت کنند، اما 
اینکه مخالف سابق رحمان رضایى تا کجا حاضر است 
به او براى جبران نتایج فرصــت دهد را فقط گذر زمان 
مشخص خواهد کرد. شاید او بخواهد با در پیش گرفتن 

راه سعید آذرى، مدیرعامل پیشین این باشگاه، تا آخرین 
لحظه و حتى به قیمت از دســت دادن جایگاه خودش، 

دست از پشتیبانى ســرمربى جوان ذوبى ها برندارد. 
همانطور کــه هیچ بعید نیســت در صورت ادامه 
یافتن ناکامى هاى ذوب آهن و بلندشدن صداى 
اعتراض منتقدان، همچون سایر هم سلفانش در 

ایران تصمیم بگیرد براى ابقاى خودش بر کرسى 
ریاست دســت به تعویض رحمان رضایى بزند و با 

نصب تابلوى ورود ممنوع در برابر «تویوتا لندکروز»، 
راه را بــراى عبور یک «آمبوالنس» یــا «موتور» یا 

«سوارى» باز کند.   

شگاه، تا آخرین
جایگاه خودش، 

ها برندارد. ى
ورت ادامه 
ن صداى 
لفانش در 

ش بر کرسى 
یى بزند و با 

تا لندکروز»، 
ـا «موتور» یا

 موضع مدیرعامل جدید ذوب آهن در قبال رحمان رضایى؛

فریدونى قصد تعویض «تویوتا لندکروز» را ندارد اما...

12 گل خورده در 4 بازى

سپاهان! عزیزم! دقت کنسپاهان! عزیزم! دقت کن

این سجاد یکه تاز

وزارت ورزش و کمیته ملى المپیک اعالم کردند که دخالتى 
در انتخابات فدراسیون فوتبال ندارند.

پس از کش وقوس هاى فراوان مسعود سلطانى فر، وزیر ورزش 
و جوانان و همچنین سیدرضا صالحى امیرى، رییس کمیته 
ملى المپیک اعالم کردند که دخالتى در انتخابات فدراسیون 

فوتبال ندارند.
ابن در شرایطى است که برخى معتقدند یک کاندیداى خاص، 
کامال به وزارت ورزش وابسته بوده و آراى وى توسط وزارت 
ورزش در حال جمع آورى است، اما سلطانى فر در واکنش به 
این مســئله اعالم کرد این وزارتخانه دخالتى در انتخابات 

فدراسیون فوتبال ندارد.
انتخابات فدراسیون فوتبال قرار است روز دهم اسفند برگزار 

شود.

بازهم فوتبال، بازهــم حرف هاى صدمن یک 
غاز، بازهم کرى هاى ســخیف و تهوع آور. آن 
هم در میانه روزگارى کــه در هر روزش ده ها 
جان عزیز از دست مى روند. خجالت نمى کشید؟ 
از روى مردم کوچه و بازار خجالت نمى کشــید 
کــه همچنان بــر طبــل شــادانه دعواهاى 
چرك رســانه اى تان مى کوبید؟ خانواده هاى 
داغدارى را کــه حتى امــکان برگزارى یک 
مراسم ســاده براى عزیز از دست رفته شان را 
ندارند تا اندکى از بار اندوهشــان سبک شود را

 نمى بینید؟
چشــم ها و گوش هاى منتظرى را که پشت در 
بیمارســتان ها، در انتظار اندکى خبر خوش، از 
بیمار مالقات ممنوع شــان هستند، نمى بینید؟ 
مردان و زنان فرسوده شــده اما استوارى را که 
24ساعته درکار تیمار مردمان دردمند هستند، 
نمى بینید؟ مردمان گرفتارى را که سفره کوچک 
خانواده شــان در نتیجه رخدادهاى منتظره و 
غیرمنتظره، هر روز آب مــى رود نمى بینید؟ از 

روى ایشان شرم نمى کنید؟
شــما که قراردادهاى تان میلیاردى اســت و 
تنها هزینــه رضایت و جریمه فســخ قرارداد 
هر کدام تان انــدازه درآمــد کل زندگى ده ها 
نفــر از همین آدم هاســت و تــازه از نگرفتن 
حــق و حقوق تان (!) مــدام درحــال نالیدن 
هســتید، چــرا دســت از ســر ایــن مردم 

برنمى دارید؟
مگر چقدر اعصاب براى شــان مانــده که آن 
را هم در واکنش به جنگ هاى زرگرى شــما 
دن کیشــوت هاى زمانه هدر بدهند؟ دو ستاره 
آن یکى و پوکر این یکى، جابجایى خط زمین 
توسط فالنى و آب گرفتن زمین توسط بهمانى 
و و و... شده اســباب رونق بازار نامشروع تان 
که تبلیغــات تهوع آورش هــم همین دهن به 

دهن شــدن ها و کرى خواندن هــاى مبتذل
 است.

چرا گوشه اى نمى نشینید و پول تان را نمى گیرید 
و ساکت نمى شوید؟ نمایش هاى بسیار سطح 
پایین تان در میدان عمل، در مقابل دستمزدهاى 
کالن تان غیرقابل وصف است. انگار که اینجا 
هم ملت باید به ریال ایران پول دربیاورند و به 
ریال عمان هزینه شما را بپردازند. پس الاقل 

سکوت کنید.
آنها که بایــد بداننــد، مى دانند کــه فوتبال 
باشــگاهى ایــران، چه کاله گشــادى ســر 
مخاطبانش مى گــذارد. خود شــماها از همه 
بیشــتر. درد این روزگار تلخ تر از زهر را بر جان 
مردمان گرفتار بیشتر نکنید. بازیگردان هایى 
مثل برنامه هــاى کثیراالنتشــار فوتبالى هم 
دست کمى از شما، مدعیان کسوت و مسوولیت 
در فوتبــال ندارند. همــه در کار رونق بیزنس 
خود هستید، در حالى که آگاهانه یا ناآگاهانه، 
درحال خراشیدن روان خسته مردمانى هستید 
که عمرى با خرج کردن از عنوان شــان، نان 
خورده اید. مدعیــان نمک شناســى و مردم 

دوستى!
بس کنید... شــرم کنید... اگر واقعا این توهم 
برشما حاکم است که بعد از کادر درمان، شما 
فوتبالى ها درحال خدمت به جامعه اید (!)دست 
از این بازى هاى کودکانه رســانه اى بکشید. 
هفته اى دو ســاعت مى خواهیــد وقت مردم 
را بگیرید؟ مرد باشــید و به جــاى حرف زدن 
در این شــبکه و آن پیج و کانال، دوســاعت 
”فوتبال“ درســت بازى کنید. هرچند بازهم 
ارزش پولهاى کالنى کــه مى گیرید را ندارد. 
مبالغى کــه به جاى زیرتوپ زدن هاى شــما، 
مى تواند جان ”انسان هاى“ بسیارى را نجات 
دهــد. البته که شــک دارم اصــال براى تان 

مهم باشد...

خسته از جنگ هاى زرگرى 
دن کیشوت هاى زمانه

ایمان مؤتمنى

مرضیه غفاریان

جواد محمدى حرف بقیه را عمل مى کرد

عدم رعایت پروتکل هاى بهداشتى توسط عادل فردوسى 
پور و دیگر حاضران در جشنواره فجر، جنجال هاى زیادى 

را در فضاى مجازى به پاکرد.
 چندروز پیش بود که انتشار ویدیویى از دیده بوسى عادل 
فردوسى پور و پرویز پرستویى موجب انتقاد کاربران فضاى 
مجازى شــد. همچنین در این خصوص تصویرى انتشار 
یافت که فردوسى پور به همراه چند بازیگر، براى انداختن 
عکس یادگارى در حاشیه جشــنواره، ماسک هاى خود را 
برداشــتند و بدون رعایت فاصله اجتماعى مقابل دوربین 

عکاسان ژست گرفتند. 
فردوســى پور اما در گفتگوى کوتاهى که داشته، نسبت 
به این اتفاق واکنش نشان داده و عذرخواهى کرده است:  
«فیلم بى همه چیز را دیدم و به نظرم فیلم خوبى بود. در 
تمام مدت ماســک روى صورتم بود به جز زمانى که 

عکاسان براى عکس گفتند که ماسک را برداریم.»
او همچنین گفت: «درســت این بود کــه این کار را 
نمیکردم. مدتها پرویز خان پرستویى را ندیده بودم 
یک لحظه ناخوداگاه پروتکل ها فراموش شد از این 

بابت عذرخواهى مى کنم.

ی و پور
را در فض
 چندرو

فردوسى
مجازى
یافت ک
عکس
برداشــ
عکاسان
فردوسـ
به این
«فیلم
تمام
عک
او
ن

برداشتم ببخشید که ماسک را 

مهدى ترابى از تیم العربى جدا شد 
و حاال قرار اســت به ایــران بیاید تا 

مذاکرات خود را با تیــم هاى خواهانش 
انجام دهــد. برخى شــایعات خبــر از این 
داده اند که او در هفته هــاى جارى وارد ایران 
خواهد شــد که در این صورت احتماال زمان 
انجام مذاکرات سریع تر از آن چیزى مى شود 

که انتظار مى رفت.
از پرسپولیس به عنوان مشترى جدى ترابى نام 
برده مى شود؛ او در ایران تنها براى پرسپولیس 
و ســایپا بازى کرده و به همین خاطر شانس 
سرخپوشــان پایتخت براى جذب او بیشتر 
خواهد بود. ابراهیم شــکورى معاون اجرایى 
باشگاه پرســپولیس در این خصوص گفت: 
آخرین اســتعالمى که ما گرفتیم بازیکن تیم 
قطرى بــود اما به نظر مى رســد در این مدت 
اتفاقاتى رخ داده که ایشــان از این باشــگاه 

قطرى جدا شده است.
وى افزود: ما منتظریم تا او به ایران تشریف 
بیاورد و ما با او صحبت کنیم. آقاى ترابى 

بازیکن پرسپولیس بوده و با پرسپولیس 
افتخار آفرینى کرده. خود ایشــان 

دوست دارد در پرسپولیس باشد. 
هواداران هم از ترابى اســتقبال 

خواهند کرد که ما بتوانیم به سوى 
پنجمین قهرمانى حرکت کنیم.

منتظریم به ایران 
در فهرست برترین گلزنانلیگ برترتشریف بیاورد! 

بیستم فعال سجاد شهباززاده، مها
سپاهان در صدر قرار دارد. 

 در هفته ســیزدهم رقابت هاى لی
ا تیمهاىســپاهان فوتبال ایران
و شــهرخودرو مشــهد در ورزشگ
جهان به مصــاف هم رفتنـ
3دیدار در نهایت با شکست 3
سپاهان به پایان رســید، ام
آمــ شــهباززاده، مهاجم
روز هاى زردپوشان موفق
روز باخت تیمش هم گلز
او این گل را از روى نقطه

به ثمر رساند.
یکى از نکات جالب توجه در مورد شهبازاد
او به رتبه اول جــدول برترینگلزنان لی
ی است. این بازیکن که مدتى خصوصا در
فصل گذشــته در اُفت بود، امسال زیرنظ
گ نویدکیا خود را حسابى آماده نشان داده و
است. شــهباززاده زیادى براى تیمشزده
3حاضر با 13 گل در صــدر جدول برترین گلزن

بیستم قرار دارد.
از سوى دیگر، گادوین منشا، مهاجم تیم گل
ر خود و سریعا خیلىخوب فصلرا شروع کرد
کسب عنوان آقاى گلى مسابقات کرد در دید
اخیر براى تیمش گلى نزده و همین باعث شد
رقباى او مثل شهباززاده از وى پیشى بگیرند. م
گل زده، فعال در رتبه دوم جاى گرفته است. در این
8امین قاسمى نژاد از شهرخودرو با 8 گل و محمد عباس

7تراکتور با 7 گل به ترتیب در رده هاى بعدى هستند.
نکتــه جالــب دیگر در ایــن فهرســت غیبــت مه
است. باالنشــینان سرخابى هاى پایتخت در جمع
گلزنان این فصل تیم هاى اســتقالل و پرســپو
احمد نوراللهى هرکدام با 4 4ترتیب وریا غفورى و

هستند.

این سجاد یکه تاز

تیم العربى جدا شد 
ت به ایــران بیاید تا 

 با تیــم هاى خواهانش 
خى شــایعات خبــر از این 
هفته هــاى جارى وارد ایران 
احتماال زمان  در این صورت
سریع تر از آنچیزى مى شود

ت.
عنوان مشترى جدى ترابى نام 
ر ایران تنها براى پرسپولیس 
کرده و به همین خاطر شانس 
ایتخت براى جذب او بیشتر
یم شــکورى معاون اجرایى

ولیس در این خصوص گفت: 
مى که ما گرفتیم بازیکن تیم 
ه نظر مى رســد در این مدت 
 که ایشــان از این باشــگاه 

ست.
ظریم تا او به ایران تشریف 
صحبت کنیم. آقاى ترابى 

با پرسپولیس  س بوده و
ایشــان رده. خود

رسپولیس باشد. 
رابى اســتقبال 

ما بتوانیم به سوى 
ى حرکت کنیم.

ریم به ایران 
ما دخالتى نداریم یف بیاورد! 
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آگهى موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمان هاى فاقد سند رسمى و ماده 13 آئین نامه اجرائى آن

برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان 
هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى شــهرضا تصرفات مالکانه و بال معارض 
متقاضیان محرز گردیده است ، لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح 
زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز در روزنامه هاى نصف جهان و 
عصر اصفهان چاپ اصفهان آگهى مى شود و در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضى دارند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى نسبت به 
بند ( الف ) به مدت دو ماه و نسبت به بند ( ب ) به مدت یک ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالك شهرضا تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند و گواهى طرح دعوا را به اداره 
ثبت اسناد و امالك شهرضا ارائه نمایند ، بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
بند الف)

بخش یک ثبتى شهرضا
یکم : شماره هاى فرعى از 1- اصلى ابنیه

1- راى شماره 139960302008007087 – 1399/10/24– وقف به شناسه ملى 
14000778746 ششدانگ یک باب مسجد صالح  به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه 
شهرستان شهرضا پالك 2357 فرعى به مســاحت 416,26 متر مربع در ازاء انتقال 

عادى ششدانگ موضوع وقف نامه عادى از طرف حاج سید حسین صالح
2- راى شماره 139960302008007086 – 1399/10/24– وقف به شناسه ملى 
14000778746 ششدانگ یک باب تکیه صالح به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه 
شهرستان شهرضا پالك 2358 فرعى به مســاحت 158,67 متر مربع در ازاء انتقال 

عادى ششدانگ موضوع وقف نامه عادى از طرف حاج سید حسین صالح
دوم : شماره هاى فرعى از 2- اصلى مزرعه فضل آباد

3- راى شماره 139960302008007057 – 1399/10/23 – موقوفه ورثه محمد 
هادى فرزانه به شناســه ملى 14000884228 به تصــدى اداره اوقاف و امور خیریه 
شهرستان شهرضا ششدانگ یک باب گاراژ که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى 

باشد مجزى شده از پالك 1212 فرعى به مساحت 946,63 متر مربع
4- راى شماره 139960302008007058 – 1399/10/23 – موقوفه ورثه محمد 
هادى فرزانه به شناســه ملى 14000884228 به تصــدى اداره اوقاف و امور خیریه 
شهرستان شهرضا ششدانگ یک باب انبارى که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى 

باشد مجزى شده از پالك 1212 فرعى به مساحت 90,18 متر مربع
5- راى شماره 139960302008007069 – 1399/10/23 موقوفه غالمرضا دهقان 
حسب الوصیه تقى دهقان  به شناســه ملى 14000858821 به تصدى اداره اوقاف و 
امور خیریه شهرستان شهرضا ششدانگ یک باب ساختمان محل تاالر فرهنگى فجر 
که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد مجزى شده از پالك 1500 فرعى به 

مساحت 953 متر مربع
سوم : شماره هاى فرعى از 3- اصلى مزرعه موغان

6 - راى شــماره 139960302008006914 – 1399/10/20– موقوفه سید احمد 
حسب الوصیه حاج حیدر به شناسه ملى 140006891562 به تولیت حاج سد اسداهللا 
میرفتاح ششدانگ یک باب مغازه که عرصه و اعیان وقف مى باشد مجزى شده از پالك 

504 و 505 فرعى به مساحت 11,82 متر مربع    
7- راى شــماره 139960302008006916 – 1399/10/20– موقوفه سید احمد 
حسب الوصیه حاج حیدر به شناسه ملى 140006891562 به تولیت حاج سد اسداهللا 
میرفتاح  ششــدانگ یک باب مغازه که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد 

مجزى شده از پالك 504 و 505 فرعى به مساحت 73,66  متر مربع           
8- راى شــماره 139960302008006918 – 1399/10/20– موقوفه سید احمد 
حسب الوصیه حاج حیدر به شناسه ملى 140006891562 به تولیت حاج سد اسداهللا 
میرفتاح ششدانگ یک باب گاراژ که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد مجزى 

شده از پالك 504 و 505  فرعى به مساحت 319,08 متر مربع
9- راى شــماره 139960302008006920 – 1399/10/20– موقوفه سید احمد 
حسب الوصیه حاج حیدربه شناسه ملى 140006891562 به تولیت حاج سد اسداهللا 
میرفتاح ششدانگ یک باب مغازه که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد مجزى 

شده از پالك 504 و 505  فرعى به مساحت 49,36  متر مربع
10- راى شماره 139960302008006923 – 1399/10/20– موقوفه سید احمد 
حسب الوصیه حاج حیدر به شناسه ملى 140006891562 به تولیت حاج سد اسداهللا 
میرفتاح ششدانگ یک باب مغازه که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد مجزى 

شده از پالك 504 و 505  فرعى به مساحت 23,41 متر مربع
11- راى شماره 139960302008006925 – 1399/10/20– موقوفه سید احمد 
حسب الوصیه حاج حیدربه شناسه ملى 140006891562 به تولیت حاج سد اسداهللا 
میرفتاح ششدانگ یک باب مغازه که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد مجزى 

شده از پالك 504 و 505 فرعى به مساحت 26,18 متر مربع
12- راى شماره 139960302008006927 – 1399/10/20– موقوفه سید احمد 
حسب الوصیه حاج حیدر به شناسه ملى 140006891562 به تولیت حاج سد اسداهللا 
میرفتاح ششــدانگ یک باب مغازه که عرصه و اعیان وقف مى باشد  مجزى شده از 

پالك 504 و 505 فرعى به مساحت 28,29 متر مربع
13- راى شماره 139960302008006929 – 1399/10/20– موقوفه سید احمد 
حسب الوصیه حاج حیدر به شناسه ملى 140006891562 به تولیت حاج سد اسداهللا 
میرفتاح ششدانگ یک باب مغازه که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد مجزى 

شده از پالك 504 و 505  فرعى به مساحت 176,89 متر مربع
14- راى شماره 139960302008006933 – 1399/10/20– موقوفه سید احمد 
حسب الوصیه حاج حیدر به شناسه ملى 140006891562 به تولیت حاج سد اسداهللا 
میرفتاح ششدانگ یک باب ساختمان مدرسه که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى 

باشد مجزى شده از پالك 504 و 505  فرعى به مساحت 1835,37 متر مربع
15- راى شماره 139960302008006935 – 1399/10/20– موقوفه سید احمد 
حسب الوصیه حاج حیدر به شناسه ملى 140006891562 به تولیت حاج سد اسداهللا 
میرفتاح ششدانگ یک باب مغازه که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد مجزى 

شده از پالك 504 و 505 فرعى به مساحت 25,87 متر مربع
16- راى شماره 139960302008007011 – 1399/10/22– موقوفه حاج کاظم 
خیاط به شناسه ملى 14000780494 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 
شهرضا ششدانگ یک باب ساختمان که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد 

مجزى شده از پالك 526 فرعى به مساحت 886,46 متر مربع
17- راى شماره 139960302008007012 – 1399/10/22– موقوفه حاج کاظم 
خیاط به شناسه ملى 14000780494به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 
شهرضا ششدانگ یک باب ساختمان که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد 

مجزى شده از پالك 526 فرعى به مساحت 858,30 متر مربع
18- راى شماره 139960302008007030 – 1399/10/22– موقوفه حاج کاظم 
خیاط به شناسه ملى 14000780494 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 
شهرضا ششدانگ یک باب گاراژ که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد مجزى 

شده از پالك 526 فرعى به مساحت 2607,19 متر مربع
19- راى شماره 139960302008007031 – 1399/10/22– موقوفه حاج کاظم 
خیاط به شناسه ملى به 14000780494 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 
شــهرضا ششــدانگ یک باب مغازه  که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد 

مجزى شده از پالك 532 فرعى به مساحت 63,89 متر مربع 
20- راى شماره 139960302008007032 – 1399/10/22– موقوفه حاج کاظم 
خیاط به شناسه ملى 14000780494 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 

شــهرضا ششــدانگ یک باب مغازه  که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد 
مجزى شده از پالك 532 فرعى به مساحت 45,90 متر مربع

21- راى شماره 139960302008007033 – 1399/10/22– موقوفه حاج کاظم 
خیاط به شناسه ملى 14000780494 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 
شــهرضا ششــدانگ یک باب مغازه  که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد 

مجزى شده از پالك 532 فرعى به مساحت 35,44 متر مربع
22- راى شماره 139960302008007035 – 1399/10/22– موقوفه حاج کاظم 
خیاط به شناسه ملى 14000780494 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 
شــهرضا ششــدانگ یک باب مغازه  که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد 

مجزى شده از پالك 532 فرعى به مساحت 24,27 متر مربع 
23- راى شماره 139960302008007038 – 1399/10/22– موقوفه حاج کاظم 
خیاط به شناسه ملى 14000780494 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 
شــهرضا ششــدانگ یک باب مغازه  که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد 

مجزى شده از پالك 532 فرعى به مساحت  23,54 مترمربع
24- راى شماره 139960302008007040 – 1399/10/22– موقوفه حاج کاظم 
خیاط به شناسه ملى 14000780494 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 
شــهرضا ششــدانگ یک باب مغازه  که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد 

مجزى شده از پالك 532 فرعى به مساحت 23,09 متر مربع
25- راى شماره 139960302008007041 – 1399/10/22– موقوفه حاج کاظم 
خیاط به شناسه ملى 14000780494 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 
شــهرضا ششــدانگ یک باب مغازه  که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد 

مجزى شده از پالك 532 فرعى به مساحت 21,62 متر مربع
26- راى شماره 139960302008006968 – 1399/10/21– موقوفه حاج رضا قلى 
به شناسه ملى 14000745302 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا 
ششدانگ یک باب خانه  که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد مجزى شده از 

پالك 945 فرعى به مساحت 95,49 مترمربع
 27- راى شماره 139960302008006969 – 1399/10/21– موقوفه حاج رضا قلى 
به شناسه ملى 14000745302 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا 
ششدانگ یک باب خانه  که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد مجزى شده از 

پالك 945 فرعى به مساحت 156,83متر مربع
28- راى شماره 139960302008006970 – 1399/10/21– موقوفه حاج رضا قلى 
به شناسه ملى 14000745302 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا 
ششدانگ یک باب خانه  که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد مجزى شده از 

پالك 945 فرعى به مساحت 191,44متر مربع
29- راى شماره 139960302008006971 – 1399/10/21– موقوفه حاج رضا قلى 
به شناسه ملى 14000745302 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا 
ششدانگ یک باب خانه  که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد مجزى شده از 

پالك 945 فرعى به مساحت 106,53 متر مربع
30- راى شماره 139960302008006972 – 1399/10/21– موقوفه حاج رضا قلى 
به شناسه ملى 14000745302 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا 
ششدانگ یک باب مغازه  که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد مجزى شده 

از پالك 945 فرعى به مساحت 105,67 متر مربع
31- راى شماره 139960302008006973 – 1399/10/21– موقوفه حاج رضا قلى 
به شناسه ملى 14000745302 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا 
ششدانگ یک باب خانه که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد مجزى شده از 

پالك 945 فرعى به مساحت 57,64  متر مربع
32- راى شماره 139960302008006974 – 1399/10/21– موقوفه حاج رضا قلى 
به شناسه ملى 14000745302 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا 
ششدانگ یک باب خانه که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد مجزى شده از 

پالك 945 فرعى به مساحت 120,16  متر مربع
33- راى شماره 139960302008006975 – 1399/10/21– موقوفه حاج رضا قلى 
به شناسه ملى 14000745302 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا 
ششدانگ یک باب مغازه که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد مجزى شده 

از پالك 945 فرعى به مساحت 54,47  متر مربع
34- راى شماره 139960302008006976 – 1399/10/21– موقوفه حاج رضا قلى 
به شناسه ملى 14000745302 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا 
ششدانگ یک باب مغازه که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد مجزى شده 

از پالك 945 فرعى به مساحت 35,97  متر مربع
35- راى شماره 139960302008006977 – 1399/10/21– موقوفه حاج رضا قلى 
به شناسه ملى 14000745302 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا 
ششدانگ یک باب مغازه که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد مجزى شده 

از پالك 945 فرعى به مساحت 29,60 متر مربع
36- راى شماره 139960302008006978 – 1399/10/21– موقوفه حاج رضا قلى 
به شناسه ملى 14000745302 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا 
ششدانگ یک باب مغازه که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد مجزى شده 

از پالك 945 فرعى به مساحت 98,09 متر مربع
37- راى شماره 139960302008006979 – 1399/10/21– موقوفه حاج رضا قلى 
به شناسه ملى 14000745302 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا 
ششدانگ یک باب خانه که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد مجزى شده از 

پالك 945 فرعى به مساحت 103,83 متر مربع
38- راى شماره 139960302008006980 – 1399/10/21– موقوفه حاج رضا قلى 
به شناسه ملى 14000745302 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا 
ششدانگ یک باب خانه که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد مجزى شده از 

پالك 945 فرعى به مساحت 85,01  متر مربع
39- راى شماره 139960302008007070 – 1399/10/23– موقوفه حبیبه سلطان 
جلى به شناســه ملى 14000638606 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 
شهرضا ششدانگ یک باب خانه که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد مجزى 

شده از پالك 1484 فرعى به مساحت 99,62 متر مربع
40- راى شماره 139960302008007071 – 1399/10/23– موقوفه حبیبه سلطان 
جلى به شناســه ملى 14000638606 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 
شهرضا ششدانگ یک باب خانه که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد مجزى 

شده از پالك 1484 فرعى به مساحت 153,05 متر مربع
41- راى شماره 139960302008007072 – 1399/10/23– موقوفه حبیبه سلطان 
جلى به شناســه ملى 14000638606 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 
شهرضا ششدانگ یک باب خانه که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد مجزى 

شده از پالك 1484 فرعى به مساحت 141,02 متر مربع
42- راى شماره 139960302008007066 – 1399/10/23– موقوفه مریم شکور 
به شناسه ملى 14000689194 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا 
ششدانگ یک باب خانه که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد مجزى شده از 

پالك 5080 فرعى به مساحت 187,14 متر مربع
43- راى شماره 139960302008007067 – 1399/10/23– موقوفه مریم شکور 
به شناسه ملى 14000689194 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا 
ششدانگ یک باب خانه که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد مجزى شده از 

پالك 5080 فرعى به مساحت 359,47 متر مربع
44- راى شماره 139960302008007013 – 1399/10/22– موقوفه حاج کاظم 
خیاط به شناسه ملى 14000780494 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 
شــهرضا ششــدانگ یک باب مغازه  که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد 

مجزى شده از پالك 5702 فرعى به مساحت  29,52  متر مربع 
45-راى شماره 139960302008007014 – 1399/10/22– موقوفه حاج کاظم 
خیاط به شناسه ملى 14000780494 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 
شــهرضا ششــدانگ یک باب مغازه  که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد 

مجزى شده از پالك 5702 فرعى به مساحت  21,68 مترمربع
46-راى شماره 139960302008007015 – 1399/10/22– موقوفه حاج کاظم 
خیاط به شناسه ملى 14000780494 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 
شــهرضا ششــدانگ یک باب مغازه  که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد 

مجزى شده از پالك 5702 فرعى به مساحت  20,93 مترمربع
47-راى شماره 139960302008007016 – 1399/10/22– موقوفه حاج کاظم 
خیاط به شناسه ملى 14000780494 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 
شــهرضا ششــدانگ یک باب مغازه  که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد 

مجزى شده از پالك 5702 فرعى به مساحت  16,28 مترمربع
48-راى شماره 139960302008007020 – 1399/10/22– موقوفه حاج کاظم 
خیاط به شناسه ملى 14000780494 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 
شــهرضا ششــدانگ یک باب مغازه  که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد 

مجزى شده از پالك 5702 فرعى به مساحت  19,08 مترمربع
49-راى شماره 139960302008007049 – 1399/10/22– موقوفه حاج کاظم 
خیاط به شناسه ملى 14000780494 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 
شهرضا ششدانگ یک باب ساختمان که عرصه و اعیان  وقف مى باشد مجزى شده از 

پالك 5702 فرعى به مساحت 590,66 مترمربع
50-راى شماره 139960302008007051 – 1399/10/22– موقوفه حاج کاظم 
خیاط به شناسه ملى 14000780494 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 
شهرضا ششدانگ یک باب ساختمان  که عرصه و اعیان  وقف مى باشد مجزى شده از 

پالك 5702 فرعى به مساحت 216,45 مترمربع
51-راى شماره 139960302008007052 – 1399/10/22– موقوفه حاج کاظم 
خیاط به شناسه ملى 14000780494 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 
شــهرضا ششــدانگ یک باب مغازه  که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد 

مجزى شده از پالك 5702 فرعى به مساحت  42,21 مترمربع
52-راى شماره 139960302008007053 – 1399/10/22– موقوفه حاج کاظم 
خیاط به شناسه ملى 14000780494 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 
شهرضا ششدانگ یک باب گاراژ که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد مجزى 

شده از پالك 5702 فرعى به مساحت  846,23 مترمربع
چهارم : شماره هاى فرعى از 21- اصلى مزرعه رشکنه

53-راى شماره 139960302008006963 – 1399/10/21– موقوفه محمد قاسم 
بزاز به شناســه ملى 14000923279 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 
شهرضا ششدانگ یک باب خانه که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد مجزى 

شده از پالك 239 فرعى به مساحت  208,71 مترمربع
54-راى شماره 139960302008006964 – 1399/10/21– موقوفه محمد قاسم 
بزاز به شناســه ملى 14000923279 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 
شهرضا ششدانگ یک باب خانه که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد مجزى 

شده از پالك 239 فرعى به مساحت  80,07 مترمربع
55-راى شماره 139960302008006965 – 1399/10/21– موقوفه محمد قاسم 
بزاز به شناســه ملى 14000923279 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 
شهرضا ششدانگ یک باب خانه که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد مجزى 

شده از پالك 239 فرعى به مساحت  643,58  مترمربع
56-راى شماره 139960302008006966 – 1399/10/21– موقوفه محمد قاسم 
بزاز به شناســه ملى 14000923279 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 
شهرضا ششدانگ یک باب خانه که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد مجزى 

شده از پالك 239 فرعى به مساحت  168,44 مترمربع
57-راى شماره 139960302008006967 – 1399/10/21– موقوفه محمد قاسم 
بزاز به شناســه ملى 14000923279 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 
شهرضا ششدانگ یک باب خانه که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد مجزى 

شده از پالك 239 فرعى به مساحت  101,57 مترمربع
58- راى شماره 139960302008007068– 1399/10/23– وقف به شناسه ملى 
14000690528 ششدانگ یک باب مسجد بیت الزهرا  به تصدى اداره اوقاف و امور 

خیریه شهرستان شهرضا پالك 436 فرعى به مساحت 1156,97 متر مربع
59- راى شماره 139960302008007085 – 1399/10/24– وقف به شناسه ملى 
14000780494 ششدانگ یک باب مسجد حبیب ابن المظاهر  به تصدى اداره اوقاف 

و امور خیریه شهرستان شهرضا پالك 1789 فرعى به مساحت 645,02 متر مربع
پنجم : شماره هاى فرعى از 32 اصلى مزرعه دست قمشه

60-راى شماره 139960302008007096 – 1399/10/25– موقوفه حاج ابوالقاسم 
نواب به شناسه ملى 14000582761 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 
شهرضا ششدانگ یک باب دفتر و انبار متصل به آن  که عرصه وقف واعیانى متعلق به 

غیر مى باشد مجزى شده از پالك 263 فرعى به مساحت  314,62 مترمربع
61- راى شماره 139960302008007097 – 1399/10/25– موقوفه حاج ابوالقاسم 
نواب به شناسه ملى 14000582761 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 
شهرضا ششدانگ یک باب ساختمان  که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد 

مجزى شده از پالك 263 فرعى به مساحت  1374,05 مترمربع
62- راى شماره 139960302008007099 – 1399/10/25– موقوفه حاج ابوالقاسم 
نواب به شناسه ملى 14000582761 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 
شهرضا ششدانگ یک باب خانه  که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد مجزى 

شده از پالك 263 فرعى به مساحت  241,26 مترمربع
63-  راى شــماره 139960302008007059 – 1399/10/23– موقوفــه حاج 
ابوالقاسم نواب به شناســه ملى 14000582761 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه 
شهرستان شهرضا ششدانگ یک باب خانه  که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى 

باشد مجزى شده از پالك 353 فرعى به مساحت  208,80 مترمربع 
64- راى شماره 139960302008007060 – 1399/10/23– موقوفه حاج ابوالقاسم 
نواب به شناسه ملى 14000582761 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 
شهرضا ششدانگ یک باب خانه  که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد مجزى 

شده از پالك 353 فرعى به مساحت  202,07 مترمربع
65- راى شماره 139960302008007061 – 1399/10/23– موقوفه حاج ابوالقاسم 
نواب به شناسه ملى 14000582761 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 
شهرضا ششدانگ یک باب خانه  که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد مجزى 

شده از پالك 353 فرعى به مساحت  229,03مترمربع
66- راى شــماره 139960302008007062 – 1399/10/23– موقوفــه حــاج 
ابوالقاسم نواب به شناســه ملى 14000582761 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه 
شهرستان شهرضا ششــدانگ یک باب خانه  که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر 
مى باشد مجزى شده از پالك 353 فرعى به مساحت  231,36 مترمربع تاریخ انتشار 
نوبت یکم : روز  سه شــنبه  1399/10/30 تاریخ انتشــار نوبت دوم : روز   چهار شنبه    
1399/11/15م الف: 1079616  سید اسداله موسوى  -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرضا/10/180 
آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در 
اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت

1- برابر راى شماره 139960302177000645 مورخه 1399/07/24 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد ســند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 

آقاى فریدون آقابابائى  فرزند حفیظ اله  بشماره شناسنامه 71  نجف آباد و شماره ملى 
1092334475  در ششدانگ یکباب مغازه بر روى قسمتى از پالك 1865  فرعى واقع 
در دهق  4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 34/76 مترمربع انتقالى از مالکین 

رسمى خانم سهیال راعى و خانم معصومه مومنى محرز گردیده است.
2- برابر راى شماره 139960302177000665 مورخه 1399/07/27 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد ســند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
خانم لیال محمد بیگى دهقى   فرزند قنبربشماره شناسنامه 38 نجف آباد و شماره ملى 
1092045147  در ششدانگ یکباب خانه بر روى قسمتى از پالك 1842  فرعى واقع 
در دهق  4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 123/4 مترمربع انتقالى از مالک 

رسمى خانم فاطمه سدهى و آقاى امیر هاشمى محرز گردیده است.
3- برابر راى شماره 139960302177000647 مورخه 1399/07/24 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد ســند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
آقاى محمد رحمتى  فرزند مصطفى  بشماره شناسنامه  و شماره ملى 1080246398 
نجف آباد  در ششدانگ یکباب خانه بر روى قسمتى از پالك 2127  فرعى واقع در دهق  
4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 227/38 مترمربع انتقالى از مالک رسمى 

آقاى غالمحسین توکلى دهقى محرز گردیده است.
4- برابر راى شماره 139960302177000648 مورخه 1399/07/24 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم 
آذر هاشمى دهقى  فرزند مصطفى  بشماره شناســنامه 1055 نجف آباد و شماره ملى 
1092344241 نجف آباد  در ششدانگ یکباب خانه بر روى قسمتى از پالك 2012 
فرعى واقع در دهق  4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 175/33 مترمربع 

انتقالى از مالک رسمى آقاى مجتبى کالنترى دهقى محرز گردیده است.
5- برابر راى شماره 139960302177000646 مورخه 1399/07/24 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى 
عبدالرسول على محمدى   فرزند محمد على  بشــماره شناسنامه 1163 نجف آباد   و 
شماره ملى 1090621434 در ششدانگ یکباب خانه بر روى قسمتى از پالك 28  فرعى 
واقع در روستاى خونداب  5 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 368 مترمربع 

انتقالى از مالک رسمى  وراث حیدر على خوندابى محرز گردیده است.
6- برابر راى شماره 139960302177000649 مورخه 1399/07/24 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد ســند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
آقاى کرمعلى خیر خواه دهقى  فرزند اســماعیل   بشماره شناسنامه  126 شماره ملى 
1092080661 نجف آباد  در ششدانگ یکباب مغازه بر روى قسمتى از پالك 2101  
فرعى واقع در دهق  4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 39/30 مترمربع انتقالى 

از مالک رسمى آقاى اسماعیل خیرخواه دهقى محرز گردیده است.
7- برابر راى شماره 139960302177000724 مورخه 1399/08/22 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد ســند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
خانم هاجر آریان پور  فرزند حبعلى  بشماره شناســنامه  172 نجف آباد و  شماره ملى 
1092011463  در ششــدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى بر روى قســمتى از 
پالك 2001  فرعــى واقع در دهــق  4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 

181/37مترمربع انتقالى از مالک رسمى محمد حسن مومنى محرز گردیده است.
8- برابر راى شماره 139960302177000776 مورخه 1399/09/23 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم 
کیمیا اسماعیلى  فرزند على  بشماره شناسنامه  و شماره ملى 6180137285 ساوه  در 
ششدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى بر روى قسمتى از پالك 1483  فرعى واقع 
در دهق  4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 188/13مترمربع انتقالى از مالک 

رسمى على اسماعیلى محرز گردیده است.
9- برابر راى شماره 139960302177000775 مورخه 1399/09/23 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم 
کیمیا اسماعیلى فرزند على  بشماره شناسنامه  و شماره ملى 6180137285   ساوه  در 
ششدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى  بر روى قسمتى از پالك 1483  فرعى واقع 
در دهق  4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 148/44 مترمربع انتقالى از مالک 

رسمى على اسماعیلى محرز گردیده است.
10- برابر راى شماره 139960302177000774 مورخه 1399/09/23 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم 
کیانا اسماعیلى فرزند على  بشماره شناسنامه  و شماره ملى 6180199442   ساوه  در 
ششدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى بر روى قسمتى از پالك 1483  فرعى واقع 
در دهق  4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 76/16 مترمربع انتقالى از مالک 

رسمى على اسماعیلى محرز گردیده است.
11- برابر راى شماره 139960302177000772 مورخه 1399/09/23 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد ســند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
آقاى محمد محمد بیگى دهقى فرزند قنبر بشــماره شناسنامه  11 نجف آباد و شماره 
ملى 1092044876     در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه بر روى قسمتى از 
پالك 1987  فرعــى واقع در دهــق  4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 
178/50مترمربع انتقالى از مالک رسمى  اکرم السادات ابوترابى و حشمت اله مومنى  

محرز گردیده است.
12- برابر راى شماره 139960302177000772 مورخه 1399/09/23 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد ســند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
خانم مریم کالنترى فرزند مرتضى  بشماره شناســنامه  114 نجف آباد و شماره ملى 
1092056165 در سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه بر روى قسمتى از پالك 
1987 فرعى واقع در دهــق  4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 178/50 
مترمربع انتقالى از مالک رسمى اکرم الســادات ابوترابى و حشمت اله مومنى محرز 

گردیده است.
13- برابر راى شماره 139960302177000771 مورخه 1399/09/23 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد ســند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
خانم معصومه حیدرى خوندابى  فرزند محمد على  بشــماره شناسنامه  5 نجف آباد و 
شماره ملى 1091955719  ساوه  در ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از 
پالك 836  فرعى واقع در دهق  4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 189/42 

مترمربع انتقالى از مالک رسمى آذر کالنترى دهقى محرز گردیده است.
14- برابر راى شماره 139960302177000729 مورخه 1399/09/01 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد ســند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
خانم عصمت یارى فرزند حســنعلى  بشماره شناســنامه  77 نجف آباد و شماره ملى 
1091988706  در ششدانگ یکباب خانه بر روى قسمتى از پالك 2273  فرعى واقع 
در دهق  4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 262/18 مترمربع انتقالى از مالک 
رسمى بانو خانم شاطرى و وراث خانم سلطان شاطرى و وراث حسینعلى سلیمانى محرز 

گردیده است.
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى و برحسب ماده 3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده و در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشر 
مى شود تا شخص یا اشخاصى که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار 
ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارائه گواهى 
مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و ادامه عملیات ثبتى منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه 
خواهد بود و در صورت انقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت 
صادر خواهد شد و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
تاریخ انتشــار نوبت اول: دوشنبه 29 /1399/10 تاریخ انتشــار نوبت دوم: چهارشنبه 
1399/11/15  م الف: 1078388 محمد على ناظمى - سرپرســت اداره ثبت اسناد و 

امالك مهردشت /10/171 
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مزایده
متــن آگهــى مزایــده شــماره مزایــده : 139904302133000029 – تاریخ ثبت : 
1399/10/16   آگهى مزایده پرونده اجرائى شماره :139704002004000784 (شماره 
بایگانى 9700938)  تمامت قرارداد شماره 3607-18- و – ج مورخ 1382/08/27 که از 
طرف شرکت شهرکهاى صنعتى استان اصفهان به شرکت گل نخ سپاهان  واگذار گردیده 
است طبق نظر کارشناســان رسمى دادگســترى  کارخانه در زمینى به ایعاد 75*67 به 
مساحت 5025 متر مربع احداث گردیده به آدرس : دهق خیابان ترنج بلوك 11 پالك 2 و 
کد پستى 8541948476 که ضلع شرقى آن به طول 67 متر همجوار با خیابان ترنج مى 
باشد:  1- نگهبانى به ابعاد حدود 30/30  ×5/1 و به مساحت حدود 16/83 مترمربع که با 
دیوارهاى باربر و با نماى آجرى و کف سیمانى احداثى گردیده. 2- ساختمان ادارى به ابعاد 
حدود 4/40 ×12 و مساحت حدود 52/8 مترمربع این ساختمان داراى اسکلت بتنى سقف 
تیرچه بلوك و نماى آجر پنج ســانتى و درب و پنجره آن UPVC و پوشــش کف آن 
موزائیک مى باشد. 3- استخرهاى رنگرزى به  ابعاد حدود 10/5 * 17/40 و مساحت حدود  
182/7 متربع که بتنى اجرا گردیده و دیوارهاى جدا کننده آن نیز بتنى به ضخامت حدود 
20 سانت مى باشد.  4- سرویس هاى بهداشتى به ابعاد حدود  3/5*6/5 و مساحت حدود 
32/75 مترمربع که در ضلع شرقى زمین احداث گردیده نما آن آجر 5 سانتى و کف و بدنه 
آن سرامیک مى باشد. 5- محل پست گاز به ابعاد حدود 4/20 * 3/20 به مساحت حدود 
13/44 مترمربع که دیوارهاى آن تا ارتفاع یک مترى آجرى و بقیه بوسیله فنس فلزى اجرا 
گردیده . 6- سوله شماره 1 به ابعاد حدود 42/5 *17 به مساحت حدود 722/5 مترمربع 
که اسکلت آن فلزى و پوشش سقف ها ورق کرکره گالوانیزه و پشم شیشه و تورى مرغى 
باشد دیوارهاى پیرامونى سوله با آجر نماى 5 ســانتى و ضخامت 35 سانتى اجرا گردیده 
پوشش کف موزائیک ارتفاع کناره ها 5 متر و در قسمت تاج 7 متر مى باشد . ضمنا در این 
سوله یک ساختمان در دو طبقه و به ابعاد حدود 4×6 و مساحت آن در دو طبقه حدود 48 
متر وجود دارد. 7- سوله شماره 2 به ابعاد حدود 40* 18 به مساحت حدود 720 متر مربع 
که اسکلت آن فلزى و پوشش سقف ها ورق کرکره گالوانیزه و پشم شیشه و تورى مرغى 
مى باشد. دیوارهاى پیرامونى سوله با آجر نماى 5 سانتى و ضخامت 35 سانتى اجرا گردیده 
، پوشش کف موزائیک ، ارتفاع کناره ها 8 متر و در قسمت تاج 10 متر و داراى درب فلزى 
مى باشد.  8- سوله شــماره 3 به ابعاد حدود 40*20 به مساحت حدود 800 متر مربع که 
اسکلت آن فلزى و پوشش سقف ها ورق کرکره گالوانیزه و پشم شیشه و تورى مرغى مى 
باشد . دیوارهاى پیرامونى سوله با آجر نماى 5 سانتى و ضخامت 35 سانتى اجرا گردیده ، 
پوشش کف موزائیک ، ارتفاع کناره ها 8 متر و در قسمت تاج 10 متر و داراى درب فلزى 
مى باشد. 9- اتاق تاسیسات  به ابعاد تقریبى 14*6 به مساحت حدود 84 متر مربع که با 
ستونهاى فلزى و سقف خرپاى فلزى و قوطى و ورق کرکره و پشم و شیشه پوشش داده 
شده و کف آن نیز موزائیک مى باشد. 10- محوطه سازى حدود 2500 متر مربع آسفالت 
و جدول گذارى 11- حصار کشى و درب ورودى ورودى به مساحت تقریبى 530 متر مربع 
دیوار و درب به عرض 5 متر و ارتفاع با متعلقات حدود 7 متر . الزم به ذکر اســت ارزیابى 
بعمل آمده با توجه به قدمت و فرسوده بودن بعضى از قسمتها صورت پذیرفته ، سوله ها 
فلزى و تیر ورق و خرپاى فلزى بوده و پوشش سقف هاى سوله ها ورق کرکره و تفاوت 
قیمت در سوله ها بسته به نحوه ساخت لحاظ گردیده . ساختمان ادارى و سرویس بهداشتى 
و نگهبانى استخر و پست برق و اتاق تاسیســات نیز با توجه نحوه ساخت تفاوت قیمت 
گذارى داشته که لحاظ گردیده ، حصار کشى دیوار 35 سانتى با آجر نماى 5 سانتى بوده و 
درب ورودى آهن مى باشد. ارزش کل مستحدثات موجور در شرکت گل نخ سپاهان به 
مبلغ 25/000/000/000 ریال  (بیســت و پنج میلیارد ریال ) ارزیابــى مى گردد. الف : 
انشعابات و اشتراکات شامل : 1- انشــعاب آب – حق اشتراك آب ، قطر کنتور 3/4 اینچ 
توسط شهرك صنعتى دهق به شماره اشتراك 96009900 به ظرفیت 100 متر مکعب در 
ماه . 2- انشعاب گاز به شــماره کنتور 8690344 و مصرف گاز شرکت بالغ بر 400 متر 
مکعب در ساعت که داراى استگاه اولیه خروجى PIS 30 و سپس توسط ایستگاه ثانویه 
کاهش و به قسمتهاى مختلف توزیع مى گردد. 3- انشعاب برق : حق اشتراك برق از امور 
 Kva 245 به انضمام ترانسفورماتور KWبرق نجف آباد و شماره پرونده 4045 به میزان
315 تابلوى 400 آمپرى اختصاصى  و تابلو 1200 آمپر داخل شرکت به همراه کابل هاى 
انتقال برق از تابلو اصلى به تابلو فرعى و سیستم روشناى محوطه و سالن تولید. ارزیابى 
انشعابات و اشــتراکات به مبلغ 3/750/000/000 ریال (ســه میلیارد و هفتصد و پنجاه 
میلیون ) برآورد مى گردد. ب : تاسیسات و تجهیزات شامل : 1- مخزن آب مصرفى فلزى 
(2 مخزن استوانه اى ) نصب شــده روى یک اســکلت فلزى به ارتفاع حدود 10 متر به 
انضمام لوله کشى هاى ورودى و خروجى و الکتروپمپ هاى مربوطه . 2- تاسیسات لوله 
کشى آب سرد و گرم ، رفت و برگشت لوله هاى آب به موتور خانه ، سالن تولید و قسمت 
هاى مختلف شرکت که در کانال رو باز در محوطه بیرونى و کانال هاى سرپوشیده داخل 
سالن تولید و اجرا شده است. 3- تاسیسات و تجهیزات سیستم تصفیه پساب صنعتى شامل 
لوله کشى هاى ورود و خروج آب به حوضچه هاى ، تصفیه پمپها ، شیر آالت و 9 دستگاه 
الکترو موتور 7/5 اسب بخار هوا دهى چینى مارك FEM 4- سیستم لوله کشى گاز از 
پست تقلیل فشــار به موتور خانه و سالن تولید و دفتر شــرکت. 5- یک دستگاه مخزن 
گالوانیزه ذخیره آب اســتوانه اى ایســتاده به ظرفیت حدود 15000 لیتر به همراه پمپ 
مربوطه . 6- دو دستگاه دیگ بخار 5 تن 10 آتمســفر ساخت شرکت نیرو بویلر که فاقد 
پالك مشخصات بوده به انضمام مشعل گاز سوز به ظرفیت 2400 کیلو وات مارك دلتا 
مشعل به انضمام تجهیزات مربوطه در وضعیت بهره بردارى . 7- یک دستگاه جراثقال 
سقفى 2 تن نصب شده بر روى ریل 40 مترى با دهانه 8 متر. 8- یک دستگاه کمپرسور 
باد مخزن 400 لیترى و کمپرسور 3 سیلندر . 9- چهارده عددد حمل بویین جهت رنگرزى 
به ارتفاع 2 متر به ظرفیت هاى 70 تا 300 کیلو گرم از جنس اســتیل. 10- یک دستگاه 
باسکول الکترونیکى زمینى به ظرفیت یک تن. 11- یک دستگاه باسکول الکترونیکى 
150 کیلیویى دیجیتال 12- عدل بندى با مارك ترانس پک (trans pak ) 13- یک 
دستگاه موتور جوش به رنگ قرمز و مارك میهن جوش 14- حدود 23 عدد گارى کوچک 
و بزرگ حمل دوك به صورت چرخ دار  15- سه دستگاه بخارى پایه دار کارگاهى 16- 
تجهیزات آزمایشگاهى شامل یک عدد نمونه رنگ کن هیتر برقى و تعدادى بشرپیت و 
بالن 17- یک عدد لیبل زن مارك TLP 2844 و یک عــدد کیس کامپیوتر به اضافه 
مانیتور 15 اینچ و کیبورد 18- یک دستگاه جراثقال تاشوى نفرى ساخت شرکت تولیدى 
ماشــین اجزا اصفهان باالبر 10 مترى  19- دو دستگاه سختى گیر رزینى فاقد پالك  به 
حجم یک متر مکعب و متعلقات مربوطه  ارزیابى تاسیســات و تجهیزات بند ب به مبلغ 
000/ 000/ 460/ 7  ریال ( هفت میلیارد و چهار صد شصت میلیون ریال ) برآورد مى گردد 
ج : ماشین آالت شامل : 1- چهار دستگاه ماشین تاب (شل پیچ ) مارك CY 250 و 168 
کله ساخت کشور چین سال ساخت 2008 میالدى که 3 دستگاه آن سالم و در حال کار 
بوده . 2- شــش دســتگاه دیگ رنگرزى تحت فشار ســاخت کشــور چین با مارك 
textilecoltd مدل SMF 145 -2402 X 7 D و ماکزیم فشار MPA 4 ، دستگاه 
هاى فوق دو دســتگاه آن 600 کیلویى و یک دســتگاه 400 کیلویى و دو دستگاه 200 
 PLC کیلویى و یک دستگاه 100 کیلویى کلیه دستگاه ها داراى سیستم اتوماتیک و تابلو
بوده ، یکى از دیگ هــاى 200 کیلویى فاقد برخى قطعات الکترونیک مى باشــد و بقیه 
 RPM دستگاه ها در حال کار بوده اند . 3- یک دستگاه آبگیرى سانتیفیوژ 2 مخزنه با دور
1500 به ظرفیت 12 دوك به شماره ســریال 196 با مارك STALAM مدل 60 – 
RZT با الکتروموتور KW 16سال ساخت 2009 میالدى سالم و در حال کار. 4- یک 
دستگاه خشک کن به ظرفیت 600 دوك (700 کیلوگرم ) به انضمام یک دستگاه جت فن 
 FADIS گازى سالم و در حال کار . 5- چهاردســتگاه برگردان نخ (سفت پیچ ) مارك
ساخت کشور ایتالیا سال ساخت 1998 میالدى 42 کله مدل FAST / R.S  به شماره 
سریال DX ، 5285 SX ،5286 DX ، 5287 SX 5284   که از دستگاه چهارم 14 کله 
سالم و بقیه کله ها خراب و ناقص مى باشند. 6- هفت دستگاه برگردان نخ (سفت پیچ ) 
مارك شوایتز 32 کله قدیمى فاقد پالك مشخصات همه دستگاه ها خراب و متوقف مى 
باشند. ارزیابى ماسین آالت بند ج به مبلغ 23/790/000/000 ریال (بیست و سه میلیارد 
و هفتصد و نود میلیون ریال ) برآورد مى گردد. همچنین ارزش اقالم بعضا به تفکیک اعالم 
شــده ولى مجموعه روى هم ارزش گذارى گردیده و اقالم تفکیکى قابل استناد و بهره 

بردارى مجزا نخواهد بود.  ضمنًا در زمان بازدید از شــرکت ، کارخانه فعال ، کارگران و 
دستگاهها در حال کار بودند.طبق سند رهنى شماره 15187-1390/12/13 تنظیمى در 
دفتر اسناد رسمى شــماره 167 اصفهان در رهن مدیریت شــعب بانک تجارت استان 
اصفهان قرار دارد و طبق اعالم بستانکار ملک مورد وثیقه فاقد بیمه مى باشد.  از ساعت 9 
صبح تا 12 روز چهارشنبه  مورخ 99/11/29 در محل اجراى  ثبت اسناد و امالك شهرستان  
نجف آباد واقع در خیابان منتظرى شــمالى طبقه اول  به مزایده گذارده مى شود.  مزایده 
اعیانى از مبلغ پایه 25/000/000/000 ریال (بیست و پنج میلیارد ریال )  و ماشین آالت ، 
تاسیسات وتجهیزات مبلغ 31/250/000/000 ریال ( سى و یک میلیارد و دویست و پنجاه 
میلیون ریال ) و انشعابات و اشتراکات مبلغ 3/750/000/000 ریال ( سه میلیارد و هفتصد 
و پنجاه میلیون ریال ) جمعا به مبلغ 60/000/000/000 ریال ( شصت میلیارد ریال ) قیمت 
ارزیابى شده توسط کارشناس رسمى شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت 
پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب ، برق  ، 
گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها 
باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ  مزایده اعم از اینکه رقم 
قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در 
صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختى بابت هزینــه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده 
مســترد مى گردد . ضمنا این آگهى در یک نوبــت در روزنامه چاپ نجــف آباد مورخ 
99/11/15  درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى 
گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ ده درصد پایه مزایده طى چک تضمین 
شده بانک ملى در وجه اداره ثبت اسناد و امالك بابت پرونده کالسه فوق به همراه تقاضاى 
کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را 
ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حســاب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتیکه 
ظرف مهلت مقرر ، مانده فروش را به حساب ســپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل 
استرداد نبوده و به حســاب خزانه واریز خواهد شــد.  1087408 /م الف – اکرم محمود 

صالحى مدیر واحد اجراى اسناد رسمى نجف آباد/11/135 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى 
برابر آراء هیاتهاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانها فاقد 
سند رسمى در واحد ثبتى منطقه شمال اصفهان تصرفات مالکانه و بال معارض 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 میشود در صورتى که اشخاص نسبت به 
صدور سندمالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند  از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را با اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم  و پس از اخذ رسید.
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض،دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم 
نماید. بدیهى است در صورت  انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض نسبت به صدور 

سند مالکیت طبق مقررات اقدام خواهد شد.
1 – راى شــماره      139960302026020722   مــورخ  1399/09/27    آقاي محمد 
احمدي به شناسنامه شــماره 3094 کدملی 4620316733 صادره شهرکرد فرزند علی 
محمد بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 180,80 مترمربع از پالك 13900 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد
2 – راى شماره    139860302026019833    مورخ  1398/11/14  خانم شوکت بنی 
طبائی کوپائی به شناسنامه شماره 50 کدملی 5659346499 صادره کوهپایه فرزند سید 
اسداله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 101 مترمربع 
پالك شماره 78 فرعی از 14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
3 – راى شماره   139860302026019831   مورخ  1398/11/14  آقاي تقی حسینی 
کچی ئی به شناسنامه شماره 8 کدملی 5659458701 صادره کوهپایه فرزند محمد علی 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 101 مترمربع پالك 
شماره 78 فرعی از 14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
4 – راى شماره      139960302026020121   مورخ  1399/08/28   خانم توران پیکان 
پور به شناسنامه شماره 251 کدملی 1199339016 صادره شهرضا فرزند کریم نسبت به 
دودانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 137,20 مترمربع پالك شماره 2 
فرعى از 13859 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
5 – راى شماره      139960302026020122   مورخ  1399/08/28   آقاي علیرضا متقی 
به شناسنامه شماره 884 کدملی 1198868945 صادره شهرضا فرزند عبدالرسول نسبت 
به چهاردانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 137,20 مترمربع پالك 
شماره 2 فرعى از 13859 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
6 – راى شــماره      139960302026020229   مــورخ  1399/09/08   خانم مرضیه 
رضوانی به شناســنامه شــماره 91301 کدملی 1281910139 صادره اصفهان فرزند 
عباسعلی نسبت به ششدانگ یکباب مجتمع تجارى ادارى به مساحت 65,03 مترمربع 
پالك شــماره 111 فرعى از 14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و 

امالك شمال اصفهان  که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
7 – راى شــماره      139960302026020231   مورخ  1399/09/08   خانم ســیده 
منصوره احمدي شیخ شبانی به شناسنامه شماره 4610011220 کد ملی 4610011220 
صادره شهرکرد فرزند سید محمد نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 238 
مترمربع پالك شماره 13962 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه ازمالکیت مالک رسمى على ناقه

8 – راى شــماره   139960302026020601   مورخ  1399/09/22   آقاي محمدعلی 
نشاط پور اصفهانی به شناسنامه شماره 162 کدملی 1293571032 صادره اصفهان فرزند 
غالمعلی بصورت ششــدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 236,54 مترمربع از پالك 
13900 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادي مع الواسطه از مالکیت محمد صدرى
9 – راى شماره   139960302026013263   مورخ  1399/05/26   آقاي امیر هوشنگ 
خورسندي به شناسنامه شماره 1143 کدملی 1284690482 صادره اصفهان فرزند صفر 
علی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 105,57 مترمربع پالك 
شماره 13900 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه ازمالکیت مالک رسمى مهدى سوفاف
10 – راى شــماره   139960302026013264   مــورخ  1399/05/26   خانم فاطمه 
ســلطانی رنانى به شناســنامه شــماره 595 کدملی 1290341801 صــادره اصفهان 
فرزند محمود نسبت به ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 105,57 
مترمربع پالك شماره 13900 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك 
شــمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه ازمالکیت مالک رسمى مهدى 

سوفاف
11 – راى شماره   139960302026020822   مورخ  1399/09/30   آقاي جلیل نوشاد 
به شناسنامه شماره 1609 کدملی 4621601342 صادره شهرکرد فرزند اسداهللا نسبت 
به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 254,14 مترمربع پالك شماره 118 فرعى از 
99 اصلی واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد
12 - راى شــماره   139960302026020724   مورخ  1399/09/28   آقاي علی اکبر 
حاجی ابادي اصفهان به شناسنامه شماره 40397 کدملی 1280292261 صادره  اصفهان 
فرزند حیدر بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 83,20 مترمربع از پالك شماره 31 
فرعی از14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى میباشد

13 - راى شماره   139960302026020128   مورخ  1399/08/28   آقاي عبدالکریم 
باقري به شناسنامه شــماره 844 کدملی 1285792823 صادره اصفهان فرزند شکراله 
نسبت به ششــدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 71,69 مترمربع پالك شماره 389 
فرعى از 452 اصلی واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 
خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه ازمالکیت مالک رسمى سیف اله غیاثى اصفهانى

14 - راى شماره   139960302026020250   مورخ  1399/09/10   آقاي محمدرضا 
نصیري جونقانی به شناسنامه شــماره 20 کدملی 4679523042 صادره فارسان فرزند 
عباس بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 239,15 مترمربع از پالك شماره 
6 و 5 و 4 فرعی از15177 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
15 - راى شماره   139960302026020699   مورخ  1399/09/27   آقاي احمد فروزنده 
شهرکی به شناسنامه شماره 1748 کدملی 1287671071 صادره اصفهان فرزند خسرو 
نسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به اســتثنا بهاثمنیه اعیانى ان به 
مساحت 60,60 مترمربع پالك شماره 15090 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت 

اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
16 - راى شــماره   139960302026020700   مــورخ  1399/09/27   آقاي محمود 
فروزنده شهرکی به شناسنامه شماره 188 کدملی 1287706673 صادره اصفهان فرزند 
خسرو  نسبت به دودانگ مشاع از ششــدانگ یکباب ساختمان به استثنا بهاثمنیه اعیانى 
ان به مساحت 60,60 مترمربع پالك شماره 15090 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره 

ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
17 - راى شماره   139960302026020701   مورخ  1399/09/27   خانم منیژه قلی پور 
شهرکی به شناسنامه شماره 67 کدملی 4622292459 صادره شهرکرد فرزند حبیب اله  
نسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 60,60 مترمربع پالك 
شماره 15090 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
18 - راى شــماره   139960302026009815   مورخ  1399/04/29   خانم انســیه 
داستانی به شناســنامه شــماره 138 کدملی 5649941017 صادره جرقویه فرزند علی 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 89,60 مترمربع پالك شماره 2 فرعی از15003 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد
19 - راى شــماره   139960302026020159   مورخ  1399/08/29   خانم ســهیال 
ماهرانی به شناسنامه شماره 3524 کدملی 1282997998 صادره اصفهان فرزند احمد 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 143,23 مترمربع پالك شماره 246 فرعى از 
14916 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه ازمالکیت مالک رسمى اصغر احمدى شاهپور ابادى
20 - راى شــماره   139960302026020695   مورخ  1399/09/27   آقاي مرتضی 
احمدي زفره به شناسنامه شماره 16 کدملی 5659609627 صادره حوزه23 اصفهان فرزند 
حسینعلی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 141,23 مترمربع پالك شماره 
7780 فرعى از 14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
21 - راى شماره   139960302026020235   مورخ  1399/09/08   خانم زهرا روستائی 
چیگانی به شناسنامه شــماره 701 کدملی 1285710770 صادره اصفهان فرزند حاجی 
آقا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 127,50 مترمربع 
پالك شــماره 13900 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 
اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه ازمالکیت مالک رسمى حسین زارعى 

شمس ابادى
22 - راى شــماره   139960302026020236   مورخ  1399/09/08   آقاي عباسقلی 
مردانی قهفرخی به شناسنامه شماره 226 کدملی 4622424983 صادره شهرکرد فرزند 
محمدرضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 127,50 
مترمربع پالك شماره 13900 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك 
شــمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه ازمالکیت مالک رسمى حسین 

زارعى شمس ابادى
23 - راى شماره   139960302026019953   مورخ  1399/08/25   آقاي حسن خلیلیان 
گورتانی به شناسنامه شــماره 4 کدملی 1290205833 صادره اصفهان فرزند عباسعلی 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به اســتثنابهاثمنیه اعیانى ان به مساحت 111,80 
مترمربع پالك شماره 24 فرعى از 14458 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد 
و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه ازمالکیت مالک رسمى 

ارشاد شیرانى بیدابادى
24 - راى شــماره   139960302026020244   مــورخ  1399/09/09   خانم فاطمه 
نریمانی زمان ابادي به شناسنامه شماره 1757 کدملی 1286665361 صادره اصفهان 
فرزند براتعلی بصورت ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 101,03 مترمربع از پالك 
14981 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد
25 - راى شــماره   139960302026020830   مــورخ  1399/09/30   آقاي مجید 
حقیقی امین آبادي به شناسنامه شماره 820 کدملی 6609642052 صادره برخوار فرزند 
محمدرضا نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 249,04 مترمربع پالك شماره 
413 اصلی واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه ازمالکیت مالک رسمى حسینعلى عابدینى
26 - راى شماره   139960302026020232   مورخ  1399/09/08   آقاي جالل شریعت 
ریزي به شناسنامه شــماره 8399 کدملی 1170082645 صادره لنجان فرزند محمود 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 154,49 مترمربع پالك شماره 13900 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه ازمالکیت مالک رسمى رمضان ماهرانى
27 - راى شــماره   139960302026020721   مــورخ  1399/09/27   آقاي اصغر 
اسالمی فارسانی به شناســنامه شــماره 6015 کدملی 4679010193 صادره فارسان 
فرزند شهریار بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 168 مترمربع پالك شماره 
41 فرعی از14874 اصلی (که به پالك 11255 فرعى اســتاندارد سازى شده ) واقع در 
اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادي از 
مالکیت رحیم رفیعى دولت آبادى موضوع سند رسمی 39650 – 42,8,20 دفتر 64  ذیل 
ص 237 جلد 87 واگذارى از طرف مجیــد ( احد از فرزندان پســر ) و فردوس صدیقى 

(همسر متوفى )
28 - راى شماره   139960302026020091   مورخ  1399/08/27   آقاي محمدرضا 
امین الرعایایمینی به شناسنامه شماره 54667 کدملی 1280971940 صادره اصفهان 
فرزند رجب علی نسبت به چهارده حبه وچهل صدم حبه مشاع ازهفتادو دوحبه ششدانگ 
قسمتى ازیکبابخانه به مساحت 270 مترمربع پالك شماره 13371 اصلی واقع در اصفهان 
بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى ازمالکیت مالک رسمى رجبعلى 
امین الرعایایمینى وصدیقــه کالهدوزان(مورثان متقاضى) ازســند 37,6,29-9450 

دفترخانه 36 اصفهان
29 - راى شماره   139960302026020092   مورخ  1399/08/27   خانم ملوك امین 
الرعایایمینی به شناسنامه شماره 34 کدملی 1285414039 صادره اصفهان فرزند رجب 
علی نســبت به هفت حبه وبیست صدم حبه مشــاع ازهفتادو دوحبه ششدانگ قسمتى 
ازیکبابخانه به مساحت 270 مترمربع پالك شماره 13371 اصلی واقع در اصفهان بخش5 
اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى ازمالکیت مالک رسمى رجبعلى امین 
الرعایایمینى وصدیقه کالهدوزان(مورثان متقاضى) ازسند 9450-37,6,29 دفترخانه 

36 اصفهان
30 - راى شــماره   139960302026020093   مورخ  1399/08/27   خانم زهرا امین 
الرعایایمینی به شناسنامه شماره 49664 کدملی 1280922265 صادره اصفهان فرزند 

رجب علی نسبت به هفت حبه وبیست صدم حبه مشاع ازهفتادو دوحبه ششدانگ قسمتى 
ازیکبابخانه به مساحت 270 مترمربع پالك شماره 13371 اصلی واقع در اصفهان بخش5 
اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى ازمالکیت مالک رسمى رجبعلى امین 
الرعایایمینى وصدیقه کالهدوزان(مورثان متقاضى) ازسند 9450-37,6,29 دفترخانه 

36 اصفهان 
31 - راى شماره   139960302026020094   مورخ  1399/08/27   خانم اعظم امین 
الرعایایمینی به شناسنامه شماره 51710 کدملی 1280941030 صادره اصفهان فرزند 
رجب علی نسبت به هفت حبه وبیست صدم حبه مشاع ازهفتادو دوحبه ششدانگ قسمتى 
ازیکبابخانه به مساحت 270 مترمربع پالك شماره 13371 اصلی واقع در اصفهان بخش5 
اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى ازمالکیت مالک رسمى رجبعلى امین 
الرعایایمینى وصدیقه کالهدوزان(مورثان متقاضى) ازسند 9450-37,6,29 دفترخانه 

36 اصفهان 
32 - راى شماره   139960302026020096   مورخ  1399/08/27   آقاي حسین امین 
الرعایایمینی به شناسنامه شــماره 1581 کدملی 1285602501 صادره اصفهان فرزند 
رجب علی نسبت به چهارده حبه وچهل صدم حبه مشاع ازهفتادو دوحبه ششدانگ قسمتى 
ازیکبابخانه به مساحت 270 مترمربع پالك شماره 13371 اصلی واقع در اصفهان بخش5 
اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى ازمالکیت مالک رسمى رجبعلى امین 
الرعایایمینى وصدیقه کالهدوزان(مورثان متقاضى) ازسند 9450-37,6,29 دفترخانه 

36 اصفهان 
33 - راى شماره   139960302026020098   مورخ  1399/08/27   خانم اشرف امین 
الرعایایمینی به شناسنامه شماره 46884 کدملی 1280894423 صادره اصفهان فرزند 
رجب علی نسبت به هفت حبه وبیست صدم حبه مشاع ازهفتادو دوحبه ششدانگ قسمتى 
ازیکبابخانه به مساحت 270 مترمربع پالك شماره 13371 اصلی واقع در اصفهان بخش5 
اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى ازمالکیت مالک رسمى رجبعلى امین 
الرعایایمینى وصدیقه کالهدوزان(مورثان متقاضى) ازسند 9450-37,6,29 دفترخانه 

36 اصفهان 
34 - راى شماره   139960302026020099   مورخ  1399/08/27   خانم رضوان امین 
الرعایایمینی به شناسنامه شماره 41403 کدملی 1280839597 صادره اصفهان فرزند 
رجب علی نسبت به هفت حبه وبیست صدم حبه مشاع ازهفتادو دوحبه ششدانگ قسمتى 
ازیکبابخانه به مساحت 270 مترمربع پالك شماره 13371 اصلی واقع در اصفهان بخش5 
اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى ازمالکیت مالک رسمى رجبعلى امین 
الرعایایمینى وصدیقه کالهدوزان(مورثان متقاضى) ازسند 9450-37,6,29 دفترخانه 

36 اصفهان 
35 - راى شماره   139960302026020100   مورخ  1399/08/27   خانم میمنت امین 
الرعایایمینی به شناسنامه شماره 39513 کدملی 1280820713 صادره اصفهان فرزند 
رجب علی نسبت به هفت حبه وبیست صدم حبه مشاع ازهفتادو دوحبه ششدانگ قسمتى 
ازیکبابخانه به مساحت 270 مترمربع پالك شماره 13371 اصلی واقع در اصفهان بخش5 
اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى ازمالکیت مالک رسمى رجبعلى امین 
الرعایایمینى وصدیقه کالهدوزان(مورثان متقاضى) ازسند 9450-37,6,29 دفترخانه 

36 اصفهان 
36 - راى شــماره   139960302026019761   مورخ  1399/08/21   آقاي صفرعلی 
خلیلی پورناغانی به شناسنامه شــماره 2827 کدملی 4689381771 صادره اردل فرزند 
خلیل بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 169,95 مترمربع از پالك شماره 
579 فرعی از99 اصلی واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
37 - راى شــماره   139960302026020598   مــورخ  1399/09/22   آقــاي احمد 
نیکخواه به شناسنامه شــماره 2 کدملی 1262639697 صادره کاشــان فرزند حسین 
بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 181,32 مترمربع پالك 13998 اصلی 
واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى میباشد
38 - راى شماره   139960302026013249   مورخ  1399/05/26   آقاي عبدالرسول 
هادیان جزي به شناسنامه شماره 7895 کدملی 5110088535 صادره برخوارو میمه فرزند 
حسن نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به استثنابهاثمنیه اعیانى ان به مساحت 285,20 
مترمربع پالك شماره 13900 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
39 - راى شماره   139960302026022591   مورخ  1399/10/30   خانم مریم سلطانی 
افارانی به شناسنامه شماره 2491 کدملی 1282955527 صادره خمینى شهر فرزند حسین 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 132,28 مترمربع پالك شماره 13900 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه ازمالکیت مالک رسمى حاج اسداله طوطیان اصفهانى
بدیهى اســت در صورت  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1399/11/15  تاریخ انتشــار نوبت دوم: 
1399/11/30 - 26055320   شــماره ثبت در دبیرخانه م الف:1088606 محمد على 

فالح- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان/11/137 
آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالك مهردشت
1- برابر راى شماره 139960302177000725 مورخه 1399/08/22 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى علیرضا 
کریمى علویجه فرزند حسین بشماره شناسنامه 75  نجف آباد و شماره ملى 1092066314  
در ششدانگ یکباب مغازه قســمتى از پالك 5084 فرعى واقع درعلویجه 1 اصلى بخش 
15 ثبت اصفهان به مساحت 68/10 مترمربع انتقالى از مالک رسمى خانم معصومه پور جم 
و حســینعلى علیرضایى و لیال علیرضایى و خدیجه علیرضایى و فاطمه علیرضایى وراث 

عباسعلى علیرضایى محرز گردیده است.
2- برابر راى شماره 139960302177000770 مورخه 1399/09/23 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم پریسا 
شفیعى علویجه فرزند ایرج   بشماره شناسنامه 56   اصفهان و شماره ملى 1283528887  
در ششدانگ یکباب خانه قســمتى از پالك 3826 فرعى فرعى واقع در علویجه 1 اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 392/75 مترمربع انتقالى از مالک رســمى علیرضا 

کریمى محرز گردیده است.
3- برابر راى شماره 139960302177000716 مورخه 1399/08/17 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم سکینه 
زمانى علویجه فرزند محمد  بشماره شناسنامه 1485  شهر رى و شماره ملى 6649563307  
در ششدانگ یکباب خانه قسمتى از پالك 3824  فرعى واقع در علویجه 1 اصلى بخش 
15 ثبت اصفهان به مساحت 562/20 مترمربع انتقالى از مالک رسمى محمد زمانى محرز 

گردیده است.
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
و برحسب ماده 3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و 
یا ســهم مفروزى متقاضى صادر گردیده و در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشر مى شود تا 
شخص یا اشــخاصى که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارائه گواهى مبنى بر طرح دعوى 
اقدام نمایند و ادامه عملیات ثبتى منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت 
انقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد شد و صدور 
سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه  
1399/10/29 - تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشــنبه  1399/11/15- م الف: 1078750 

محمد على ناظمى - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت  /10/173



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان
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او آفریننده جهــان اســت و وارث آن. چون جهــان از میان برود 
باقــى خواهد بــود. خداونــد آفریــدگان و روزى دهنــده آنان، 
خداوند خورشــید و ماه، که به میل و اراده او از پى هم روان اند. 
هر تازه اى را کهنه ســازند و هــر دورى را نزدیــک گردانند. 
روزِى بندگان خود را میانشان تقسیم کرده و آثار و اعمالشان را 
حســاب کرده و شــمار نفس هایشــان را مــى داند و از نــگاه هاى 

موال على (ع)دزدیده شان آگاه است.
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شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات زیر از طریق آگهى اقدام نماید:
موضوع مناقصه: 

1- آسفالت معابر سطح شهر
- مبلغ اولیه اعتبار: 200/000/000/000 ریال                        - مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 100/000/000 ریال

- محل تأمین اعتبارات: اعتبارات شهردارى                        - مهلت ارائه پیشنهادهاى مناقصه: پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 99/11/25
- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر         - محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر

- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: 10 صبح روز یکشنبه مورخ 99/11/26             - مدت اعتبار پیشنهادها: روز چهارشنبه 99/12/06
- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مقرر و محل تسلیم پیشنهادها انجام نمى شود.

آگهى مناقصه

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر 

چاپ دوم

م.الف:1085084

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد مناقصه عمومى زیرسازى و آســفالت بلوار امیرکبیر به شماره 2099093298000002 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت 
برگزار نماید. کلیه مراحل برگزارى از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) 
به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى 

الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 99/11/07 مى باشد.

مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: ساعت 19 روز سه شنبه تاریخ 99/11/21
زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 10 صبح روز پنجشنبه تاریخ 99/11/23

جهت دریافت اطالعات بیشــتر در خصوص اســناد مناقصه و ارائه پاکت الف به شــهردارى خمینى شــهر میدان قدس مراجعه و یا با شــماره تلفن 33641415 
تماس حاصل نمایید.

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر 

چاپ دوم

م.الف:1085094 

بدینوسیله از کلیه سهامداران یا وکیل یا نماینده قانونى ایشان دعوت به عمل مى آید که در جلسه 
مجمع عمومى فوق العاده ساعت 9 صبح و جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده ساعت 
10 صبح مورخ 1399/12/09 به نشانى استان اصفهان شهر خمینى شهر بلوار پاسداران شرقى 
بلوار شهید بهشتى پالك 0 ساختمان ترمینال حمل و نقل طبقه همکف کدپستى 8415678398 

تشکیل مى گردد حضور بهم رسانید.
دستور جلسه مجمع عمومى فوق العاده: اصالح مواد 23 و 25 اساسنامه (تعداد اعضاى هیئت 

مدیره و تعداد سهام وثیقه مدیران) 
دستور جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده: انتخاب اعضاى هیئت مدیره و بازرسین و 

روزنامه شرکت.

آگهى دعوت به جلسه مجمع عمومى فوق العاده و عادى
 به طور فوق العاده سهامداران شرکت حمل و نقل نوشه بار اصفهان 
سهامى خاص به شماره ثبت 357 و شناسه ملى 10260078388

مقام دعوت کننده: هیئت مدیره شرکت

شرکت شهرکهاى صنعتى استان اصفهان در نظر دارد اجراى پروژه هاى زیر را به پیمانکاران واجد شرایط از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) واگذار نماید. کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت 
مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى 

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1399/11/15 مى باشد.
آخرین مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19 روز یکشنبه تاریخ 1399/11/19

آخرین مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: ساعت 13:30 روز پنجشنبه تاریخ 1399/11/30
زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 8:30 صبح روز شنبه تاریخ 1399/12/02

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف: آدرس اصفهان 
خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى امیرکبیر، شرکت شهرکهاى صنعتى استان اصفهان و تلفن 0311570

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934- 021
دفتر ثبت نام در تهران: 88969737 و 85193768- 021
هزینه درج آگهى روزنامه به عهده برنده مناقصه مى باشد.

موضوع مناقصه: تکمیل محوطه سازى قسمتى از شهرك صنعتى خور (شماره 2099001281000143 در سامانه ستاد) (تجدید)
مبلغ برآورد اولیه: 58/754/418/338 ریال و براساس فهارس بهاى سال 1399 سازمان برنامه و بودجه کشور (اعتبار طرح 

عمرانى/جارى)
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 2/937/721/000 ریال

رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: رتبه 5 یا باالتر در رشته راه و ترابرى
مدت اجرا: 12 ماه

موضوع مناقصه: احداث راه هاى طرفین تقاطع غیرهمسطح شهرك صنعتى سگزى (شماره 2099001281000144 در سامانه 
ستاد)

مبلغ برآورد اولیه: 18/415/172/601 ریال و براساس فهارس بهاى سال 1399 سازمان برنامه و بودجه کشور (اعتبار طرح 
عمرانى/جارى)

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:920/759/000 ریال
رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: رتبه 5 یا باالتر در رشته راه و ترابرى

مدت اجرا: 12 ماه 

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى

امور پیمانهاى شرکت شهرکهاى صنعتى استان اصفهان 

نوبت اول

م.الف:1088700

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان در نظر دارد به استناد بند 2 و 4 مورخ 99/04/16 
هیأت مدیره نســبت به واگذارى امالك خود از طریق مزایده اقــدام نماید. متقاضیان 
جهت بازدید و دریافت اسناد مى توانند از تاریخ نشر آگهى به سازمان حمل و نقل جمعى 
شهرســتان لنجان واقع در زرین شــهر- بلوار جانبازان- جنب پلیس راهور مراجعه و 
پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى مورخ 99/12/03 به دبیرخانه سازمان تحویل 
نمایند و یا با شماره 03152236973 داخلى 1 تماس حاصل فرمایند. الزم به ذکر است سایر 

اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج مى باشد.
1- یک قطعه زمین ترمینال با اولویت 5 ســال کاربرى مسکونى در ورنامخواست- بلوار 

جانبازان خیابان شهید غالمى (سنگبرى سابق) کوچه 6 مترى (تجدید مزایده)

آگهى تجدید مزایده

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان

نوبت اول

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان در نظر دارد به استناد بند 2 و 4 مورخ 99/04/16 
هیأت مدیره نســبت به واگذارى امالك خود از طریق مزایده اقــدام نماید. متقاضیان 
جهت بازدید و دریافت اسناد مى توانند از تاریخ نشر آگهى به سازمان حمل و نقل جمعى 
شهرســتان لنجان واقع در زرین شــهر- بلوار جانبازان- جنب پلیس راهور مراجعه و 
پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى مورخ 99/12/03 به دبیرخانه سازمان تحویل 
نمایند و یا با شماره 03152236973 داخلى 1 تماس حاصل فرمایند. الزم به ذکر است سایر 

اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج مى باشد.
1- یک دستگاه مخزن ذخیره سوخت 40 هزار لیترى (تجدید مزایده)

2- تعداد 14 قلــم انواع قطعات و لــوازم یدکى اتوبــوس بنز 457 مــازاد بر مصرف
 (تجدید مزایده)

آگهى تجدید مزایده

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان

نوبت اول


