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آگهى مزایده شماره 99/4
(فروش امالك و مستغالت بانک تجارت )

 مدیریت شعب بانک تجارت استان اصفهان

  

مساحت عرصهنوع ملکآدرسشناسهردیف
 (مترمربع)

مساحت تقریبى 
شرایط توضیحات قیمت پایه مزایده (ریال)وضعیت کنونىاعیان (مترمربع)      

پرداخت

اصفهان- خیابان عسکریه- خیابان صدرالدین- خیابان 16 11723
5,924,569,444متصرف دارد(ششدانگ)    275(ششدانگ) 354/85 منزل مسکونىمترى طالقانى- بن بست کیوانداریان- پالك 38

صرفًا 9/5 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ در مالکیت بانک مى باشد و به 
فروش مى رسد و أخذ استعالمات دارایى و شهردارى و پرداخت هزینه هاى 

مترتبه آن جهت انتقال بعهده برنده مزایده مى باشد.
ب

خیابان کمال- جنب پارك کمال- خیابان آیت اهللا صافى 215
بششدانگ3,870,000,000تخلیهمخروبه86 (اصالحى دارد)مسکونى (مخروبه)اصفهانى- کوچه سرطاوه

اصفهان- خیابان حکیم نظامى- مقابل بانک پارسیان- نبش 32030
(ششدانگ) 115/30 تجارى دفترکاربن بست 9 (وحید)

(اصالحى دارد)
(ششدانگ)    440        

48,233,333,000متصرف دارد(اصالحى دارد)
صرفًا 2 دانگ مشاع از 6 دانگ در مالکیت بانک مى باشد و به فروش 

مى رسد و أخذ استعالمات دارایى و شهردارى و پرداخت هزینه هاى مترتبه 
آن جهت انتقال و نیز أخذ هرگونه مجوزات الزم و هزینه مربوطه بعهده برنده 

مزایده مى باشد.
ب

زرین شهر- فلکه اول زرین شهر- ابتداى بلوار امام- ابتداى 42178
خیابان سجاد

ساختمان تجارى و 
ششدانگ و أخذ استعالمات دارایى و شهردارى و پرداخت هزینه هاى 24,536,000,000متصرف داردحدود306/70320کارگاه پشت آن

الفمترتبه آن جهت انتقال بعهده برنده مزایده مى باشد. 

شهرضا- میدان طالقانى- خیابان حافظ غربى- کوچه مصال- 5772
ششدانگ و أخذ استعالمات دارایى و شهردارى و پرداخت هزینه هاى 9,933,500,000متصرف دارد491340منزل مسکونىپالك 27

بمترتبه آن جهت انتقال بعهده برنده مزایده مى باشد.

شهرضا- بلوار شهید همت- فرعى 5- کوچه تصفیه خانه- 6491
330/99 قطعه زمین کشاورزىصحراى آب باریک

297,000,000متصرف دارد*(اصالحى دارد)
مشاع و فاقد حقآبه و أخذ استعالمات دارایى و شهردارى و جهاد کشاورزى 
و منابع طبیعى و پرداخت هزینه هاى مترتبه آن جهت انتقال بعهده برنده 

مزایده مى باشد.
ب

کاشان- بازار بزرگ کاشان- بعد از راسته اصلى بازار- روبرو 710848
21           محل سابق بانکمسجد میانچال

(اصالحى دارد)
   45/05

30,869,550,000تخلیه(اصالحى دارد)
صرفًا شش دانگ سرقفلى و  سه دانگ مشاع مالکیت به فروش مى رسد 

و أخذ استعالمات دارایى و شهردارى و سازمان میراث فرهنگى و پرداخت 
هزینه هاى مترتبه آن جهت انتقال بعهده برنده مزایده مى باشد.

ب

284 محل سابق بانککاشان- روستاى اریسمان- خیابان امام خمینى810869
(اصالحى دارد)

 613/31
بششدانگ12,019,260,000تخلیه(اصالحى دارد)

مدیریت شعب بانک تجارت استان اصفهان در نظر دارد امالك مازاد بر نیاز خود 
را به شرح ذیل با وضع موجود، بصورت نقدى و نقد و اقساط (با نرخ سود 18٪)  از 
طریق مزایده عمومى با شرایط زیر به فروش برساند. متقاضیان  مى توانند جهت 
کسب اطالعات بیشتر ، بازدید از امالك ، دریافت برگ درخواست شرکت در 
مزایده ، به نشانى اصفهان- خیابان شیخ بهائى- نبش خیابان آذر- ساختمان 
مدیریت شعب بانک تجارت اســتان اصفهان- دایره تدارکات و مهندسى و 
تسلیم پیشنهادات خود حداکثر تا پایان وقت ادارى 1400/1/16  به دبیرخانه این 
مدیریت مراجعه فرمایند . بازگشایى پاکات در تاریخ 1400/1/17 رأس ساعت 10 
صبح در محل ساختمان مدیریت شعب بانک تجارت استان اصفهان به نشانى 
فوق انجام خواهد شد و حضور  شرکت کنندگان درجلسه بازگشایى بالمانع است. 
چنانچه تغییرى در تاریخ  بازگشایى پاکات صورت گیرد، مراتب تلفنى به اطالع 

شرکت کنندگان خواهد رسید .  
 www.tejaratbank.ir ضمنًا متن آگهى درسایت بانک تجارت به نشانى

قابل دسترسى مى باشد.
شرایط واگذارى: 

  الف) نقدى         ب) نقد و اقساط به صورت پرداخت25٪ نقد و مابقى در اقساط 
36 ماهه با سود اعالمى     

توضیحات:  
1. مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 5٪ قیمت پایه مزایده مندرج در آگهی 
می باشد که می بایست به حساب شماره 5699000983 بستانکاران موقت ودایع 

نزد بانک تجارت واریز گردد.
2. شرکت کنندگان مبلغ 000ر000ر1 ریال به حســاب کارمزد فروش اسناد به 

شــماره 01854879  نزد بانک تجارت واریز و فیش را ضمیمه برگ پیشنهاد 
نمایند.  (ضمنًا مبلغ دریافتى جهت خرید اسناد به هیچ وجه مسترد نخواهد 

شد).
3. رعایت مفاد فرم پیشنهاد شرکت در مزایده الزامی می باشد و بهاي پیشنهادي 
باید از حیث مبلغ مشخص و معین و بدون خط خوردگی بوده و در پاکت دربسته 

تسلیم گردد.
4. کلیه امالك عرضه شده با وضعیت موجود به فروش می رسند و بازدید از محل 

با هماهنگی قبلی امکانپذیر می باشد.
5. بانک در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختارمی باشد.

6. در صورت مساوى بودن قیمت پیشــنهادى اولویت فروش با شرایط نقدى 
مى باشد .

7. در پیشنهادهاى خرید بصورت نقد و اقساط صرفا باالترین قیمت مالك بوده 
و افزایش پیش پرداخت و کاهش مدت بازپرداخت اقساط مالك تعیین برنده 

نمى باشد.
8. هزینه آگهى از برندگان مزایده اخذ مى گردد و أخذ پایان کار امالك در صورت 

نیاز به عهده و هزینه خریدار مى باشد.
9. تخلیه امالك متصرف دار به عهده و هزینه خریدار بوده و سند آن بصورت 

وکالت نامه بالعزل انتقال مى یابد.
10. در صورت واگذارى اقساطى مواردى از جمله: حق کسب و پیشه، سرقفلى، 
حقوق جانشینى، امالك مشاعى، برنده مزایده مى بایست ملک ارزنده شهرى 
سهل البیع بعنوان وثیقه در رهن بانک قرار دهد و یا بصورت نقدى خریدارى 

نماید

     

سورپرایز کورش یغمایى براى امشبعرضه میوه تنظیم بازار شب عیدسریال مهران مدیرى «دراکوال» شدهدف چهارشنبه سورى آتش افروزى نبوده است سپاهان حرف هاى جدیدى دارد فرهنگاستانفرهنگ ورزش جهان نما

ابتالى هزاران نفر 
از کادر درمان 
اصفهان به کرونا

حد و حدود چهارشنبه سورى به روایت پلیس
3

3

2

3

ارزش روز سهام عدالت 
چقدر شده است؟

زاینده رود 
بازگشایى نمى شود

احتمال نصب 
نماد چوگان 

در میدان نقش جهان مرمت اضطرارى 5
سى وسه پل

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با 
اعالم اینکه طى یکسال گذشته بیش از 75 هزار 

بیمار مبتال به کووید19 در بیمارستان هاى استان 
بسترى شدند، گفت: همه 58 بیمارستان استان در 

این یکسال درگیر کرونا شدند و هزاران نفر از ...

مدیــر کل میراث فرهنگــى، گردشــگرى و 
صنایع دستى اســتان اصفهان از اجراى عملیات 
مرمت اضطرارى بخش هاى مختلف پل تاریخى 
سى وســه پل توســط گروه امانى این اداره کل 

خبر داد.
فریدون اللهیارى اظهار داشــت: بــا توجه به در 
پیش بودن نوروز 1400، گــروه امانى اداره کل 
براساس یک جدول زمانبندى مشخص کار پایش 
بناهاى تاریخى اصفهان، در راستاى مرمت هاى 
اضطرارى و یا موضعى این مجموعه هاى تاریخى 
را در دســتور کار خود قرار داده است. وى افزود: 

در حال حاضر...

4

2020 میلیون ماهى قرمز در اصفهان تولید مى شود میلیون ماهى قرمز در اصفهان تولید مى شود
از مجموع تولید ساالنه بیش از از مجموع تولید ساالنه بیش از 6767 میلیون ماهى زینتى؛ میلیون ماهى زینتى؛

3

جانشین فرمانده انتظامى اصفهان: برپایى مراسم چهارشنبه آخر سال در کوچه ها بدون ایجاد مزاحمت مشکلى ندارد

خلعتبرى: حاج صفى به خانه 
خودش بازگشت

مهاجم سپاهان درباره بازگشت احسان حاج صفى به سپاهان گفت: 
احسان جزو خانواده بزرگ سپاهان است و سال هاى زیادى نیز براى 
این تیم به میدان رفت و روزهاى خیلى خوبى را به همراه ســپاهان 
پشت سر گذاشت. از اینجا به تیم ملى رســید و در واقع حاج 

صفى به خانه خودش بازگشت. 
3

3

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

توسط اداره کل میراث فرهنگى
استان اصفهان در حال انجام است

1/5 میلیون 
قلمه گل 

در شهر اصفهان 
کاشته شد

افتتاح بخش مهم آزادراه اصفهان– شیراز تا پایان خرداد
3

5

مخالفت دوباره مخالفت دوباره 
ذوب آهن با انتقال ذوب آهن با انتقال 
جهانى به استقالل جهانى به استقالل 

خلعتبرى: ح
خودش

مهاجم سپاهان درباره بازگش
احسان جزو خانواده بزرگ س
رفتو روز این تیم به میدان
پشت سر گذاشت. از
صفى به خانه خود

فرهاد آئیش:فرهاد آئیش:
نقشم در سریال نقشم در سریال 
«خوب، بد، جلف» را «خوب، بد، جلف» را 
خیلى دوست نداشتمخیلى دوست نداشتم



0202جهان نماجهان نما 3999سه شنبه  26 اسفند  ماه   1399 سال هفدهم

«درباره چهارشنبه ســورى تقریبًا همه چیز را مى دانیم و 
درعین حال چیزى نمى دانیم!»

صداى منفجر کردن نارنجــک و پرتاب ترقه و پس از آن 
خبرهایى مبنى بر مصدومان زودهنگام رســمى کهن در 
حالى چند روزى  اســت به گوش مى رســد که امسال نیز 
همانند سال گذشته بارها براى پیشگیرى از این واقعه به 
ویژه در جهت کمک بــه کادر درمان در روزهاى کرونایى 
هشدار داده شد! چهارشنبه ســورى یا با تصویر امروزى، 
چهارشنبه سوزى، آیینى که در سال هاى اخیر ظاهرى ناآشنا 
و حتى ترسناك به خود گرفته است نه فقط براى ما ایرانیان، 
بلکه براى کشورهایى چون افغانستان، تاجیکستان، ترکیه، 

جمهورى آذربایجان و... نیز رســمى  دیرین است که در 
ادبیات فارسى ریشه دوانده.  اما از سنت هاى گوناگون این 
آیین براى اغلب ما تنها آتش سوزى و ترقه بازى و در نهایت 
رسیدن به بیمارستان سوانح سوختگى مانده است و دیگر 
کسى به رسم عبور سیاوش از آتش، از روى آتش نمى پرد و 
به نظر مى رسد چیزى از چهارشنبه سورى نمى دانیم. صفحه 
واژه گزینى فرهنگستان زبان و ادب فارسى در این باره آورده 
است: «درباره چهارشنبه سورى تقریباً همه چیز را مى دانیم 
و درعین حال چیزى نمى دانیم! مثًال نمى دانیم نخستین بار 
در چه زمانى برپا شده است!  هرچه باشد، هدف از آن جشن 

و آتش بازى بوده  است و نه جنگ و آتش افروزى.»

ارزش روز ســهام عدالت براى افرادى که داراى سهام 
یک میلیون تومانى هســتند به رقم بیش از 19 میلیون 

تومان رسید.
ارزش ســهام عدالت در ماه هاى اخیر نوسان زیادى را 
تجربه کرده است. در روز یک شنبه این هفته معامالت 
بازار سهام در حالى به پایان رسید که شاخص کل بیش 
از 15 هزار واحد افزایش داشت، این موضوع باعث شد 
تا ارزش سهام عدالت که از مدت ها قبل در ادامه روند 
نزولى بازار با افت شدید قیمتى همراه شده بود بار دیگر 
تحت تأثیر رشــد بازار ســهام با افزایش قیمت همراه 

شود.

حاال ارزش سهام عدالت یک میلیون تومانى در بازار به 
19 میلیون و 530 هزار تومان رسیده است، ارزش سهام 
عدالت 532 هــزار تومانى به 10 میلیــون و 360 هزار 
تومان و همچنین ارزش ســهام 492 هزار تومانى به 9 
میلیون و 580 هزار تومان رسیده که نسبت به معامالت 
یک هفته گذشــته با افزایش قیمت حدود یک میلیون 

تومانى همراه شده است.
ارزش سهام یک میلیون تومانى تا قبل از شروع اصالح 
بازار سهام در تابستان به بیش از 38 میلیون تومان رسیده 
بود اما به مرور و با قرار گرفتن روند معامالت بورس در 

فاز اصالحى از ارزش این سهام در بازار کاسته شد.

هدف چهارشنبه سورى 
آتش افروزى نبوده است

ارزش روز سهام عدالت 
چقدر شده است؟

خب برنج خالى بخورید!
  اعتماد آنالین و برترین ها | 

کارشناس صدا و سیما در برنامه «زنده باد زندگى» 
شبکه دوم گفت: باید سطح انتظاراتمان را از گوشت 
مرغ و میوه پایین تر بیاوریم تا زندگى حرکت کند. 
اگر یک هفته میوه نخوریــم اتفاقى نمى افتد. به 
داشــته هایمان قناعت کنیم. برنج خالى بخورید 
و میوه نخوریــد؛ مگر چه مى شــود؟ توقع تان را 

بیاورید پایین.

رامبد ربات است!
عباس عبدى، فعال سیاسى    خبر فورى |
به اظهارات اخیر رامبد جوان درباره مقاومت مردم 
در برابر مشکالت واکنش نشان داد. عبدى نوشت: 
شاید این ایراد جامع نباشد. در آنجا حرف مجرى 
عقیده خودش نیست. آنان ربات – مجرى هستند. 
آنچه برایشان تعریف شود، مى گویند. واقعیت آنان 
بیرون از این جعبه جادو است. هنگامى که وارد این 
جعبه مى شوند جادو [مى شوند] و تا زمانى که خارج 

شوند خود واقعى شان نیستند.

نصب مجسمه 
مجوز مى خواهد

دستورالعمل صدور مجوز ساخت    مهر |
و نصب مجســمه و یادمــان در اماکن عمومى و 
میدان هاى شهرى که در تاریخ 23 اسفند 1399 
به همه دســتگاه ها و اســتان ها ابالغ شده، الزم 
االجراســت. هادى مظفرى، مدیرکل هنرهاى 
تجسمى وزارت ارشاد گفت: هر سال مجسمه ها 
و یادمان هایى براى ســاخت مجوز مى گیرند که 
بناست در یکى از اماکن عمومى کشور نصب شوند.

تا تابستان صبر کنید!
  تجارت نیوز | آیا قیمت موز بــه زیر 25 
هزار تومان مى رسد؟ عضو هیئت مدیره اتحادیه 
بارفروشان تهران مى گوید: ممکن است تابستان 
موز به کیلویى 20 هزار تومان برسد. کاهش قیمت 
موز نه دست رئیس جمهور است و نه رئیس اتاق 
اصناف بلکه عرضه و تقاضــا قیمت موز را تعیین 

مى کند.

صف آب هم درست شد! 
پس از طوفــان ریزگردها در    نامه نیوز |
سیستان و بلوچستان، آب در برخى نقاط قطع شده 
و برخى از مردم ناچار شدند در صف آب بایستند.  
طوفان شــدید گرد و خاك، شــهرهاى منطقه 
سیستان را در نوردید و باعث مسدودشدن محور 
زاهدان - بم شده و شعاع دید در فرودگاه زاهدان را 
به صفر رساند. گفته مى  شود طوفان شن روز شنبه 

زاهدان در 9 سال اخیر بى  سابقه بوده است.

مادر 18ساله 
صاحب 4 قلو شد!

مــادر 18 ســاله گلســتانى در    مهر |
اولین بــاردارى خود صاحب فرزنــدان چهار قلو 
شــد. رئیس مرکز آموزشــى درمانى بیمارستان 
شهیدصیاد شیرازى گرگان صبح دوشنبه در این 
خصوص گفت: در حال حاضر نوزادان در بخش 

مراقبت هاى ویژه تحت مراقبت قرار دارند.

کشف مهم در مصر
تیم باستان شناســى فرانســوى    رکنا |
– نروژى موفق به کشــف ویرانه هایى از صومعه 
مسیحیان در صحراى غربى مصر شدند. سازه هاى 
یافت شده چندین ساختمان باستانى است که از 
آجر و گل ساخته شده است و معابر این سازه ها با 
نقاشى کتاب هاى مذهبى مسیحى و تصاویرى از 
مسیح تزیین شده است. این سازه ها مى تواند نشان 
دهد که در قرن پنج میالدى مســیحیان در مصر 

فعالیت هاى مذهبى داشته اند.

2 قطبى با قالیباف؟
بســیارى مى گویند احتمال    اعتمادآنالین |
ایجاد فضاى دو قطبى در انتخابات خرداد 1400 در درون 
اردوگاه اصولگرایان بر اساس معادله محمد-قالیباف 
دور از ذهن نیست. ناصر ایمانى، فعال سیاسى اصولگرا، 
با بیان اینکه احتمال کناره گیرى محمد به نفع قالیباف 
در شرایط و فضاى آینده وجود دارد، افزود: البته احتمال 
حضور هر دو در انتخابات ممکن است و نمى توان آن 

را منتفى دانست.

 ائتالف بعید است
روزنامــه «شــرق» بــا فائزه     خبر آنالین |
هاشمى در باره اوضاع و احوال اصالح طلبان در آستانه 
انتخابــات1400 مصاحبه کرده اســت. دختر مرحوم 
هاشمى رفســنجانى در جایى از این مصاحبه درباره 
احتمال ائتالف اصالح طلبــان با الریجانى مى گوید: 
احتمال ائتالف با آقاى الریجانى را در بین اصالح طلبان 
نمى بینم. تا جایى که مى دانم فقط آقاى کرباسچى از این 

ایده حمایت مى کند. 

کنایه اصولگرایانه!
محمد مهاجرى، فعال رسانه اى     آفتاب  نیوز |
اصولگرا، در رشته توییتى نوشت: جناب آقاى قالیباف! 
مرکز پژوهش هاى مجلس یازدهم به ریاســت آقاى 
على زاکانى با اینکه حداکثر 248 پست سازمانى دارد در 
چندماه اخیر به 600 نفر حقوق ثابت و به افراد متعددى 
بابت پروژه هاى مثًال تحقیقاتــى پول داده و میلیاردها 
تومان سرمایه ملت بر باد رفته. یکى از نتایج این همه 
ریخت و پاش براى پژوهش همین قانون بودجه 1400 
شماست که با 120 ایراد از شــوراى نگهبان برگشت 
خورده. مراتب به عرض رســید تا اگر عیسى شریفى 

دیگرى درست شد نگویید بى خبر بودم.

اعتراف به شکست
«مایک پمپئــو»، وزیر خارجه     عصر ایران |
سابق آمریکا در یک مصاحبه رادیویى براى نخستین بار 
اذعان کرد که دولت «ترامپ» در رسیدن به هدف نهایى 
خود در قبال ایران یعنى رسیدن به توافقى که تهران را 
از تالش براى دستیابى به سالح هسته اى بازدارد، ناکام 
ماند؛ اما در عین حال تأکید کرد سیاست فشار حداکثرى 

توانسته ایران را به عقب نشینى وادارد.

اعزام به خشکشویى!
   روزنامه همدلى | از روز ى که على اصغر 
عنابستانى نماینده مجلس به سرباز راهور سیلى زد بیش 
از یک ماه مى گذرد، اما حاال خبرها از آن حکایت دارد که 
این سرباز از یگان عملیات راهور به  خشکشویى پلیس 
راهنمایى و رانندگى منتقل شده است تا باقیمانده دوران 
خدمت خود را آنجا سپرى کند. اقدامى که به نظر  مى رسد 
براى جلوگیرى از حساسیت هاى بیشتر باشد، اما معلوم 

نیست که براى این سرباز تنبیه باشد یا تشویق؟

گفتم چشم!
مصطفى کواکبیان، نماینده سابق مجلس    برنا |
و دبیرکل حزب مردمســاالرى که بــراى انتخابات 
1400 اعالم کاندیداتــورى کرده مى گوید: من اعالم 
کاندیداتــورى نکرده ام؛ مــا کنگــره نوزدهم حزب 
مردم ساالرى را داشــتیم و بعد از دو سه ساعت بحث 
و گفتگو به اتفاق آراء اعالم شــد، فالنى نامزد حزب 
مردم ساالرى در انتخابات 1400 خواهد بود؛ وقتى گفته 
شد، نمى توانستیم در برابر خواست اعضا کارى کنیم و 

گفتیم چشم.

تعلیق کلیه پرواز ها از عراق
طبــق اعــالم ســازمان هواپیمایى    میزان |
کشــورى، کلیه پرواز هاى شــرکت هاى هواپیمایى 
داخلى و عراقى از مبدأ عراق به مدت یک هفته از تاریخ 
24 اسفند به حالت تعلیق در آمده است. در اطالعیه این 
سازمان آمده است با توجه به شیوع نوع جدید ویروس 

کرونا انگلیسى این تدابیر اتخاذ شده است.

خبرخوان

یک صفحه اینستاگرام آلمانى با استفاده از سبیل على دایى 
به آموزش ریاضى پرداخت!

این صفحه آلمانى روز یک شنبه که مصادف با روز جهانى 
ریاضیات بود با انتشــار تصویر دوران جوانى دایى در پى 

آن نوشت: 
«امروز روز جهانى ریاضیات است و ما با توجه به رسالت 
خود و البته باب شدن دوره هاى آموزش آنالین، این سئوال 
را مطرح مى کنیم. به این عکس از على دایى نگاه کنید. 
ابعاد این تصویر 52 در 68 میلیمتر است و سبیل على دایى 
11 در 3 میلیمتر تصویر را به خود اختصاص داده است. پس 

سبیل على دایى چند درصد از تصویر را گرفته است؟»

گروه مشاورین بوستون با استفاده از یک نظرسنجى وسیع 
صورت گرفته از 209 هزار نفر در 190 کشور جهان اقدام 
به معرفى محبوب ترین مقاصد براى مهاجرت شغلى کرد. 
داده هاى این نظرسنجى مابین ماه هاى اکتبر تا دسامبر 
2020 جمع آورى شده است. طبق یافته این مؤسسه، شیوع 
کرونا باعث شده اســت تا آمریکا جایگاه خود را به عنوان 
مقصد نخست مهاجران از دست بدهد و کانادا به لطف باز 
باقى ماندن درهایش به روى نیروى کار ماهر به محبوب 

ترین مقصد مهاجرتى دنیا تبدیل شود. 
همچنین براى نخستین بار نیوزلند به جمع 10 کشور نخست 
پیوسته است که این مسئله نشان مى دهد محبوبیت حوزه 
شرق آسیا و اقیانوسیه در بین مهاجرین رو به افزایش است. 
در بین شهرهاى جهان اما، لندن کماکان جایگاه خود را در 
صدر با وجود برگزیت و رشد ضعیف اقتصادى انگلیس در 
سال قبل حفظ کرده است. دبى و ابوظبى تنها نماینده هاى 

خاورمیانه در بین 10 شهر برتر این رتبه بندى هستند.

جنگ سوریه جان 13 فرزند «عبدالرزاق خاتون» پیرمرد 
83 ساله ســورى را گرفته و حاال او 11 نوه یتیم خود را 

بزرگ مى کند.
به گزارش «فرارو»، عبدالرزاق خاتون به همراه 11 نوه 
یتیم خود در حومه شمالى استان ادلب در شمال شرقى 
ســوریه زندگى مى کند. او عالوه بر از دست دادن 13 
فرزندش یکى از همســرانش را نیز از دست داده است. 
اما این پیرمرد توانسته بر غم و اندوه خود از این ضایعه 

بزرگ غلبه کند و 11 نوه اش را بزرگ کند.
این شهروند که یک کشاورز بازنشسته است به همراه 
30 عضو خانواده اش از اســتان حماه آواره شــده و در 
کنار درختان زیتون در حومه ادلب چادر برپا کرده و در 

آنجا زندگى مى کنند. او مى گوید که با افتخار لقب پدر 
شــهیدان را به وى داده اند و همه تالش خود را براى 
زندگى و آینــده بهتر براى این کــودکان انجام خواهد 

داد.
قبل از جنگ عبدالرزاق پدر 27 فرزند از سه همسر بود، اما 
جنگ خانمان سوز خانواده او را به شکل عجیبى متالشى 
کرد. وى گفت که هفت فرزنــدش را در درگیرى ها از 
دست داده است و شش فرزند دیگر و همسرش نیز در 

حمالت هوایى کشته شدند.
عبدالرزاق مى گوید که از دست دادن فرزندان ویرانگر 
است، اما دفاع از خاك کشور نیاز به فداکارى دارد و من 

به آنها افتخار مى کنم.

محبوب ترین مقاصد مهاجرتى شغلىپیرمردى که 13 فرزند خود را از دست داد

آموزش ریاضى با سبیل 
على دایى!

مرگ خاموش خانوادگى در پراید سرد  

کروناى فیلیپینى هم رسید!

«ویلفرید زاها» به اولین بازیکن لیگ برتر انگلســتان 
تبدیل شد که پیش از شروع بازى به نشانه اعتراض به 
نژادپرستى زانو نمى زند. ماه گذشته بود که این بازیکن 
ساحل عاجى و 28 ساله اعالم کرد به نظر وى، رسم زانو 
زدن پیش از شروع مســابقات لیگ فوتبال جزیره که 
براى ترویج ضد نژادپرستى و ضد تبعیض به کار گرفته 
مى شود، براى او به عنوان یک مرد سیاهپوست تحقیر 
کننده است. مهاجم تیم کریستال پاالس، بدین ترتیب 
اعالم کرد که در این سنت که از تابستان سال گذشته 
آغاز شده، مشارکت نخواهد کرد. از آن زمان به بعد، زاها 
به علت مصدومیت هیچگاه نتوانســته بــود در ابتداى 
مسابقات تیمش در زمین حاضر شود و دیدگاه خود را به 

این سنت نشان دهد.
اما او در بازى این هفته تیمــش از ابتدا در ترکیب برابر 
وست برومویچ قرار گرفت و وقتى «سایمون هوپر» داور 
مسابقه، پیش از شروع بازى سوت را به صدا درآورد، زاها 
همچنان ایستاده بود در حالى که بقیه بازیکنان دو تیم  
به نشانه اعتراض به نژادپرستى و تبعیض، زانو زده بودند. 
در بیانیه اى که تنها دقایقى بعد از مســابقه منتشر شد، 
ویلفرید زاها چنین گفته است: «تصمیمم براى ایستادن 
در شروع مسابقه اکنون هفته هاست که براى همگان 
مشخص بود. تصمیم درست یا اشــتباه وجود ندارد اما 
براى من، بــه عنوان یک تفکر شــخصى، زانو زدن به 
بخشى از یک کلیشــه پیش از مسابقه تبدیل شده و در 
این لحظه مهم نیست که زانو بزنیم یا بایستیم، برخى از 
ما همچنان مورد بدرفتارى قرار مى گیرند. مى دانم که 
کارهاى زیادى در پشت صحنه لیگ برتر و توسط دیگر 
مقامات براى ایجاد تغییر انجام شده است و کامًال به این 
تالش ها و تمام کسانى که در این قضیه سهم داشتند 

احترام مى گذارم.»

مهاجم تیم کریستال پاالس در ادامه بیانیه خود نوشته 
است: «همچنین به طور کامل به هم تیمى ها و بازیکنان 
دیگر تیم ها که همچنان به زانــو زدن ادامه مى دهند 
احترام مى گذارم. به عنوان یــک جامعه، فکر مى کنم 
باید آموزش بهتر در مدارس را ترویج کنیم و رسانه هاى 
اجتماعى نیز باید واکنش قوى ترى نسبت به کسانى که 

در فضاى آنالین با دیگــران بدرفتارى مى کنند انجام 
دهند، نه فقط فوتبالیست ها. اکنون تنها مى خواهم روى 
فوتبال تمرکز کرده و از بازگشتن به زمین مسابقه لذت 

ببرم. همچنان به ایستادن ادامه خواهم داد.»
ماه گذشــته بود که زاها اعالم کرده بود پیش از شروع 
مسابقات همچنان روى پا خواهد ایســتاد اما به دلیل 

مصدومیت، نتوانسته بود این تصمیم خود را عملى کند. 
او در این باره گفته بود:«همه زانو مى زنند، چرا باید براى 
شما زانو بزنم که نشان دهم ما هم مهم هستیم؟ چرا باید 
پشت لباسم جمله زندگى سیاهان اهمیت دارم را بپوشم 
تا به تو نشان دهم که ما مهم هستیم؟ این لوث کردن 

ماجراست.»

طوفان یک بازیکن سیاه پوست در لیگ برتر انگلیس

من زانو نمى زنم

3 مســافر گرفتار در کــوالك دامغان بــه کام مرگ 
فــرو رفتند. فرمانــده انتظامــى شهرســتان دامغان 
علت فوت ســه مســافر گرفتار در کــوالك برف این 
شهرســتان را روشــن کردن پیک نیک در خودروى 
ســوارى و استنشــاق گاز مونواکســید کربن اعالم 

کرد.
این سه نفر، مرد جوان 26 ساله، زنى میانسال و کودکى 
پنج ساله بودند که جمعه شــب در حالى که جان باخته 
بودند در خودروى خود واقــع در کمربندى دامغان پیدا 

شدند.

سرهنگ ســید رضا علوى فرمانده انتظامى شهرستان 
دامغان گفت: در سرنشــینان این دســتگاه ســوارى 
پراید بــه دلیل برودت هــوا و برف و بوران شــدید در 
پارکینگ بین راهــى کمربندى دامغــان توقف کرده 
و بــراى گرم کردن خــود از یک پیک نیک اســتفاده 

کرده اند که هر سه سرنشین بر اثر انتشار گاز مونواکسید 
کربن در فضاى داخلى خودرو دچار خفگى شده و جان 

باختند.
جانباختگان اهل اهواز بودند که در مسیر تردد به مشهد 

جان خود را از دست دادند.

یک رشــته جهش یافته جدید از ویــروس کووید-19 
در یک مســافر مبتال که از فیلیپین به ژاپن سفر کرده، 
پیدا شده اســت. این مرد که در دهه هفتم زندگى خود 
است در هنگام فرود آمدن در فرودگاه ناریتا در نزدیکى 
توکیو در 25 فوریه گذشــته شناســایى شــده و هیچ 

نشانه اى از ابتال به کرونا نشان نداده است؛ با وجود این، 
مقامات بهداشتى ژاپن مى گویند که در دوران قرنطینه 
اجبارى در این کشور، تست کروناى این فرد مثبت شده

 است. مقامات بهداشتى ژاپن مى گویند که این نسخه 
از کرونا ویــروس «متفــاوت» از نمونه هایى اســت 

که تاکنون در برزیل، آفریقاى جنوبــى و بریتانیا یافته 
شده اما گمان مى رود به همان اندازه مرگبار و مسرى 

باشد.
گفته مى شود نسخه ژاپنى کرونا در مقابل آنتى بادى ها

 بسیار مقاوم تر اســت، به ویژه آنتى بادى هایى که از 

طریق واکســن در بدن ایجاد مى شــوند و این همان 
چیزى اســت که در مورد کروناهاى آفریقایى و برزیلى 
نیز دیده مى شد. وزارت بهداشت ژاپن اعالم کرده است 
که این گونه جهش یافته در ژاپن و فیلیپین منتشر شده

 است. 
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عرضه میوه تنظیم بازار
 شب عید 

سـخنگوى سـتاد تنظیم بازار اسـتان اصفهان در ستاد 
تنظیـم بـازار اسـتان در اسـتاندارى اصفهان گفـت: از 
چهارشنبه 28 اسفند سیب درختى سفید و قرمز و پرتقال 
با نرخ دولتى در حمایت از مصرف کنندگان در 30 نقطه 
کالنشـهر اصفهان از جملـه بازار هاى روز شـهردارى، 
فروشـگاه هاى زنجیـره اى، تعاونى هاى دولتـى توزیع 
مى شود. اسماعیل نادرى افزود: میوه تنظیم بازار شامل 
پرتقال با قیمت هرکیلوگرم 11 هزار تومان، سیب قرمز و 
سفید با نرخ 10 هزارو 500 تومان روزانه در بازار هاى روز 
و شرکت هاى تعاونى این استان در حمایت از تنظیم بازار 

میوه بین مصرف کنندگان توزیع مى شود.

تحویل 9000 دوز واکسن 
مسئول بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان 
گفت: بـراى شـروع مرحله سـوم واکسیناسـیون کرونا 
ویروس در اصفهان  حدود 9 هزار دوز واکسن به دانشگاه 
علوم پزشکى اصفهان تحویل داده شد. رضا فدایى افزود: 
در این مرحله همچنین خانه هاى سالمندان و برخى افراد با 
بیمارى هاى مزمن نیز شامل دریافت واکسن خواهند شد.

در انتظار بارش  و طوفان
کارشناس پیش بینى اداره کل هواشناسى اصفهان گفت: 
در روزهاى سه شـنبه و چهارشـنبه (امروز و فردا) با گذر 
موجى ناپایدار شـاهد افزایش ابر، وزش باد نسبتًا شدید 
و حتـى احتمال بارش هـاى پراکنده و خفیف در اسـتان 
پیش بینى مى شـود. حجت اله على عسگریان بیان کرد: 
بارش هـاى پراکنده و خفیف در غـرب، جنوب و مناطق 
شـرقى اسـتان پیش بینى مى شـود و دماى هوا در اکثر 

مناطق استان 2 تا 3 درجه افزایش  خواهد داشت.

منحصر به فرد در دنیا
عضو هیئت  مدیـره انجمن تولیدکنندگان فـوالد ایران 
گفت: ثبـت رکـورد 140 ذوب در ناحیه فوالدسـازى و 
ریخته گرى مداوم شرکت فوالد مبارکه نشان از مدیریت 
تخصصى آن مجموعه اسـت. رضا شهرسـتانى افزود: 
شرکت فوالد مبارکه اصفهان با داشتن 8 کوره 180 تنى 
در دنیا منحصربه فرد اسـت و ثبت رکـورد 140 ذوب در 
یک روز، ثابت کرد که به زمان کمتر از 85 دقیقه در فرایند 

تخلیه ذوب تا تخلیه ذوب بعد رسیده است. 

اجراى فیبر نورى 
عملیات اجرایى طـرح فیبر نورى مسـیر کلنجه کوه به 
شهر کمه، شهر حنا و سـمیرم با طول مسیر تقریبى 50 
کیلومتر  به مرحله پایانى خود رسید. ایستگاه کلنجه کوه 
در شهرستان سمیرم در منطقه پادنا واقع شده و ارتباطات 
تمام مراکز مخابراتى پادنا و سـایت هـاى اپراتورها را با 
حجم بسیار زیادى رادیو با ظرفیتهاى منصوبه از سمیرم 
تامین مى کند. اجراى این طرح  در سـال 96 در دسـتور 
کار قرار گرفت و 23 اسـفند سـال جارى این مسیر فیبر 

داراى ترافیک شد.

معارفه مدیر آبفا شهرضا
طى حکمى از سوى هاشـم امینى ، مدیر عامل شرکت 
آبفا استان اصفهان، مجید مختارى به سمت سرپرست 
آبفاى منطقه شـهرضا منصوب شـد. این حکم توسـط 
قبادیان، معاون نیروى انسانى و تحقیقات شرکت آبفا، در 
مراسم تودیع و معارفه اى که با حضور فرماندار، بخشدار 
و معاون وى در محل سالن جلسات فرماندارى شهرضا 

برگزار شد، به مختارى ابالغ گردید .

رفع حادثه شبکه اصلى 
فاضالب 

به گزارش روابط عمومى آبفا نطنز، حادثه شـبکه اصلی 
فاضالب مسـکن مهر نطنـز، با تالش و همت پرسـنل 
واحد بهره برداري آبفا منطقه رفع گردید. حادثه موردنظر 
در کوتاه ترین زمان ممکن برطرف و شبکه در مدار بهره 

برداري قرار گرفت.

خبر

مدیر دفتر خدمات مشترکین شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان از الکترونیکی شــدن گردش کار تمامی صورت 

وضعیت هاي حوزه مشترکین در سال 1400 خبرداد. 
میثم اعالیی گفت: این اقدام از بهمن ماه ســال جاري در 

دستور کار این معاونت قرار گرفته است.
وي افزود : این کار که با هدف تسریع در بررسی و رسیدگی 
به صورت وضعیت هاي خدمات مشترکین در بخش هاي 
قرائت کنتور، وصول مطالبات و تمام امور مربوط به ارزیابی، 
اشتراك بندي و قبول درخواســت و همچنین رسیدگی به 
انشعاب هاي غیرمجاز در استان برنامه ریزي شده است و 
عالوه بر افزایش قابل توجه در سرعت رسیدگی به صورت 

وضعیت هاي پیمانکاران بخش مشترکین، شفافیت بیشتر 
گردش کارها و مستندسازي دقیق تر فرآیندهاي مربوطه را 

به دنبال دارد.
مدیر دفتر خدمات مشترکین اظهار داشت: به منظور دستیابی 
به این هدف، برنامۀ آموزشــی مدونی براى کار با نرم افزار 
مربوطه به تمامی مناطق خودگردان آبفا استان اعالم شده 
که از هفدهم اسفندماه آغاز گردیده و تا پایان سال جاري ادامه 
خواهدداشت و طی آن روســاي ادارات مشترکین، ناظران 
مقیم و پیمانکاران حوزه مشترکین مناطق خودگردان قوانین، 
ضوابط و اصول فرآیند مربوطه را همراه با نحوه استفاده از 

سامانه پیش بینی شده فرا مى گیرند.

مجــرى  آزادراه هاى مرکز و جنوب کشــور با اشــاره به 
مراحل پیشرفت آزادراه ایزدخواست- شیراز گفت: آزادراه 
ایزدخواست - شیراز با پیشــرفت 85 درصدى خرداد سال 
آینده به بهره بردارى خواهد رسید و با افتتاح آن، بخش مهم 

آزادراه اصفهان - شیراز تکمیل خواهد شد. 
علیرضا صلواتى با اشاره به روند تکمیل آزادراه ایزدخواست- 
شیراز و فعالیت هاى شــبانه روزى براى افتتاح این آزادراه 
اظهار داشــت: خوشــبختانه تکمیل و ســاخت آزادراه 
ایزدخواست- شیراز که بخش مهمى از آزادراه اصفهان- 
شیراز به شمار مى رود، در حال حاضر روند خوب و پرسرعتى 
را دنبال مى کند و ما با جدیت پیگیر تکمیل و بهره بردارى 

هرچه سریعتر این آزادراه هستیم.
وى با تشریح جزئیات آزادراه ایزدخواست- شیراز افزود: در 
راستاى تکمیل هرچه سریع تر این آزادراه، اجراى آن در هفت 
قطعه در حال انجام اســت که هر یک از قطعات پیشرفتى 
بیش از 80 درصد و در مجموع کل آزادراه ایزدخواســت- 
شیراز 85 درصد پیشرفت داشته و تالش ما این است که این 

آزادراه تا خرداد 1400 به بهره بردارى برسد.
مجرى  آزادراه هاى مرکز و جنوب کشــور ادامه داد: طول 
مسیر آزادراه ایزدخواست- شیراز 224 کیلومتر است که با 
افتتاح آن 130 کیلومتر در مسیر و 2 ساعت در زمان سفر از 

اصفهان به شیراز صرفه جویى خواهد شد.

افتتاح بخش مهم آزادراه 
اصفهان - شیراز تا پایان خرداد

شفافیت بیشتر گردش کارها 
در آبفا اصفهان

مدیر کل میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى 
استان اصفهان از اجراى عملیات مرمت اضطرارى 
بخش هاى مختلف پل تاریخى سى وسه پل توسط 

گروه امانى این اداره کل خبر داد.
فریدون اللهیارى اظهار داشــت: با توجه به در پیش 

بودن نوروز 1400، گروه امانى اداره کل براســاس 
یک جدول زمان بندى مشــخص کار پایش بناهاى 
تاریخى اصفهان، در راستاى مرمت هاى اضطرارى 

و یا موضعى این مجموعه هاى تاریخى را در دستور 
کار خود قرار داده است. وى افزود: در حال حاضر پنج 
تیم مرمتى درحال کار بر روى بناهاى تاریخى شهر 

اصفهان هستند.
هــادى اللهیارى مدیــر حــوزه امانــى اداره کل 
و  گردشــگرى  میراث فرهنگــى، 
صنایع دســتى اســتان اصفهان نیز در 
همین زمینه گفت: با توجه به بررسى هاى 
به عمل آمده، یک تیــم مرمتى از گروه 
امانى اداره کل از دو هفته گذشته بر روى 
پل تاریخى سى وسه پل استقرار یافته و در 
حال مرمت بندکشى هاى فرسوده، مرمت 
آجرهاى دهانه هاى رواق هاى سرپوشیده 
پل و همچنین مرمت پایه هاى آســیب 
دیده این پل عظیم تاریخى 400 ســاله که اکثرا بر 
اثر فرسایش و عوامل انسانى دچار آسیب شده است، 

هستند.

مرمت اضطرارى سى وسه پل

مالیات در کشورهاى توسعه  یافته یکى از منابع مهم 
درآمدهاى دولت را تشــکیل مى دهد. شــهروندان 
کشــورهاى پیشــرفته به دلیل اعتمادى که در گذر 
زمان به نقش مالیات در تأمین رفاه عمومى  و ارتقاى 
شاخص هاى اقتصادى کشورهاى خود پیدا کرده اند، 
پرداخت مالیات به دولت را یکى از مهم ترین وظایف 
ملى خود مى دانند. اطالع مردم از محل مصرف و نحوه 
مصرف مالیات خود ، انگیزه هاى آنان را براى پرداخت 
مالیات افزایش خواهد داد.مشارکت مردم در توسعه و 
آبادانى کشور در سایه شــفافیت در مصرف درآمدها 

خواهد بود.
هرچقدر فرهنــگ مالیاتى جایگاه مناســبى در بین 
مردم داشته باشد و قوانین و سیستم هاى مالیاتى کارا 

باشند، انگیزه مشارکت در پرداخت مالیات و افزودن بر 
درآمدهاى مالیاتى تقویت خواهد شد. در برخى کشورها 
درآمدهاى مالیاتى 49 تا 55 درصد تولید ناخالص ملى 
است در حالى که در ایران حداکثر7 درصد است. این در 
حالى است که بر اساس اعالم آمارهاى اقتصادى ارائه 
شده از سوى مراکز و نهادهاى جهانى از جمله بانک 
جهانى و صندوق بین المللى پول، مى توان چنین گفت 
که بیش از 85 درصد درآمدهاى اکثرکشورهاى دنیا 
به غیر از چند کشور نفت خیز منطقه خاورمیانه، حتى 
آمریکا،روســیه وبلژیک هم که نفت دارند، از طریق 
مالیات تامین مى شــود. بى تردید با تقویت فرهنگ 
مالیاتى و جلوگیرى از فرار مالیاتى تحقق درآمد مالیاتى 

در کوتاه مدت دست یافتنى خواهد بود.

نگاهى به فرهنگ مالیاتى در کشورهاى دیگر

مدیر امور شیالت و آبزیان سازمان جهاد کشاورزى 
استان اصفهان گفت: افزون بر 20 میلیون ماهى قرمز 

ساالنه در استان اصفهان تولید مى شود.
محمدرضا عباســى اظهار داشت: ساالنه بیش از 67 
میلیون ماهى زینتى در استان اصفهان تولید مى شود 
که از این شمار افزون بر 20 میلیون قطعه گونه ماهى 

قرمز یا گلد فیش است.
وى با بیان اینکه تولید و پرورش ماهى زینتى در استان 
مختص عید نوروز نیست و انواع گونه ها و واریته ها در 
طول سال تولید مى شود، افزود: مراکز تولید و پرورش 
ماهى هاى زینتى اســتان اصفهان بیشتر در کاشان، 

آران و بیدگل و نجف آباد بوده که به سایر استان ها از 
جمله تهران، مشهد و مناطق جنوبى کشور نیز صادر 

مى شود.
مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزى 
اســتان اصفهان با بیان اینکه پرورش ماهى زینتى 
امروزه به یک فعالیت اقتصادى تبدیل شده و درآمدزا 
است، خاطرنشان کرد: سال گذشته با ورود کرونا به 
کشور و شایعاتى که در زمینه احتمال ناقل بودن ماهى 
قرمز مطرح شد بازار فروش ماهى زینتى تحت تأثیر 
قرار گرفت اما امسال این مشکل نیز برطرف شده و 

تولید و فروش انجام مى شود.

20 میلیون ماهى قرمز در اصفهان تولید مى شود

جانشــین فرمانده انتظامى اصفهان گفت: با هدف حفظ 
ســالمت مردم و پیشگیرى از شــیوع ویروس و اجراى 
مصوبات ستاد مقابله با کرونا ممنوعیت و محدودیت در 

این استان اعمال مى شود.
سرهنگ محمدرضا هاشــمى فر افزود: در این حوزه  با 
کسى تعارف نداریم و اغماض و مماشات نمى کنیم زیرا 
مالك اصلى ماموریت پلیس حفظ جان مردم است. وى 
اضافه کرد: در چهارشنبه آخر سال پلیس در راستاى انجام 
وظیفه تمهیدات الزم را در حوزه هاى امنیتى، انتظامى و 

ترافیکى اندیشیده است.
وى تاکید کرد: شهروندان به هیچ  وجه در مراکز تجمعى 
شامل پارکها و تفرجگاه ها حضور نیابند زیرا بناست که در 
حوزه مقابله با کرونا به صورت هوشمندانه عمل کنیم و در 

این راستا نیازمند همراهى مردم هستیم.
سرهنگ هاشمى فر با اشاره به آمار 227 نفر کشته، نقص 
عضو، قطع عضو و یا ســوختگى ناشى از نگهدارى مواد 

محترقه در کشور  گفت: خانواده ها باید با نظارت و کنترل 
کامل از نگهدارى مواد محترقه در منزل خوددارى کنند و 

مراقبت ویژه نسبت به فرزندان خود داشته باشند.
وى یادآور شد: اشتباه نگیریم سنت چهارشنبه آخر سال 
سنتى دیرینه است و اصول مشخصى داشته است ولى در 
شرایط کنونى دشمن برنامه ریزى کرده و سمت و سوى 
این سنت را در راســتاى اقدامات خطرساز به ویژه  مواد 

محترقه از بین بردند.
جانشین فرمانده انتظامى اصفهان به افزایش 45 درصدى 
کشفیات مواد محترقه پرخطر در ماههاى اخیر نسبت به 
مدت مشابه در سال گذشته در استان اشاره و اضافه کرد: 
در این راستا 24 نفر از کسانى که در حوزه خرید و فروش 
مواد محترقه فعالیت داشتند دستگیر و به مراجع قضایى 

تحویل داده شدند.
سرهنگ هاشمى فر به اخاللگران در نظم اجتماعى هشدار 
داد در صورت ارتکاب هر تخلفى شامل انسداد، راهبندان، 

پارك دوبل و انواع مزاحمت ها ضمن اعمال قانون تا پایان 
تعطیالت خودروى آنها توقیف و متخلفان تا آخر تعطیالت 

در بازداشت خواهند ماند.
وى تصریح کرد: این هشــدار براى کســانى است که 
بخواهند از این ظرفیت سوء استفاده کنند و در راستاى بر 
هم زدن نظم عمومى مردم اقدام کند زیرا اولویت اصلى 

پلیس، تامین نظم و امنیت براى مردم است.
جانشین فرمانده انتظامى اصفهان با یادآورى اینکه پلیس 
در کنار مردم است و مخالف شــادى مردم نیست گفت: 
برپایى مراسم چهارشنبه آخر سال در حوزه محله محور و 
در کوچه بدون ایجاد مزاحمت مشکلى ندارد ولى توصیه 
بر این است که با توجه به شرایط کرونا به این شکل هم 

انجام نشود تا پایان سال خوبى براى خود رقم بزنیم.
وى به ادامه محدودیت و ممنوعیت تردد شبانه در استان 
اشــاره کرد و گفت: خط قرمز پلیس، انسداد، راهبندان و 

ایجاد مزاحمت است.

حد و حدود چهارشنبه سورى
 به روایت پلیس 

شهردار اصفهان گفت: طرح شهردارى اصفهان براى 
آماده سازى شهر در ایام نوروز با عنوان «به استقبال 
بهاران» آغاز شده است که بر اساس این طرح، 1/5 

میلیون قلمه گل در شهر اصفهان کاشته شد.
قدرت ا... نوروزى با بیان اینکه شهر از ابتداى اسفند 
به استقبال بهار رفته است و خود را براى یک بهار زیبا 
آماده کرده است، گفت: طرح شهردارى در این راستا با 
عنوان «به استقبال بهاران» آغاز شده است و در حوزه 
خدمات شــهرى، مناطق 15 گانه و ناژوان از ابتداى 

اسفند پاکسازى و زیباسازى شهر در حال اجراست. 
شــهردار اصفهان افزود: در این طرح بیش از یک و 

نیم میلیون قلمه انواع گل در شهر کاشته شده است.
وى با بیان اینکه بیش از هزار و 250 کیلومتر جدول، 

83 هزار متر نرده و حفاظ و 80 هزار پایه تابلو و عالئم 
رانندگى رنگ آمیزى شده است، تصریح کرد: براى 
ایام نوروز 500 آبنما آماده شده است که از آنها استفاده 

مى شود.

1/5 میلیون قلمه گل در شهر اصفهان کاشته شد

مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان گفت: بر 
اساس پیش بینى هواشناسى در فروردین و سه ماه آینده 
بارشى کمتر از نرمال اتفاق مى افتد که افزایش دما را در 
بر خواهد داشــت و به دلیل شــرایط بارندگى زاینده رود 

بازگشایى نخواهد شد.
منصــور شیشــه فروش  با اشــاره به اینکــه میانگین 
بارندگى هاى اســتان اصفهان از اول مهر تا کنون 112 
میلى متر است که نسبت به میانگین بلندمدت 11 درصد 
کاهش داشته است، اظهار داشت: در شهرستان اصفهان 

از اول مهر تاکنون 78 میلى متر بارندگى داشته ایم.
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان افزود: حجم 
ســد زاینده رود در حال حاضــر 226 میلیون مترمکعب 

است که حدود 70 درصد نســبت به میانگین بلندمدت 
کاهش داشته و در حال حاضر 16 درصد حجم سد داراى 

آب است.
وى با اشاره به اینکه در چند روز اخیر در مناطق مختلف 

استان شــاهد بارش برف و باران بودیم، گفت: همزمان 
سه پدیده جوى را در سطح استان اصفهان داشته ایم، در 
غرب و جنوب استان بارش برف و کوالك و یخبندان، در 
مناطق مرکزى بارندگى و کاهش دما و در مناطق شرقى 

با تندباد و طوفان روبه رو بودیم.
شیشه فروش عنوان کرد: در نیمه اول فروردین گذر امواج 
ناپایدار جوى را خواهیم داشــت که سبب بارش خواهد 
شد، از نیمه دوم فروردین از ناپایدارى ها کاسته مى شود و 
پیش بینى هواشناسى این است که در فروردین و سه ماه 
آینده بارشى کمتر از نرمال اتفاق مى افتد که افزایش دما 
را در بر خواهد داشت و به دلیل شرایط بارندگى زاینده رود 

بازگشایى نخواهد شد.

زاینده رود بازگشایى نمى شود

مدیرعامل سازمان زیباسازى شهردارى اصفهان با اشاره به نصب نماد چوگان در ابتداى 
پیاده راه چهارباغ عباسى گفت: در آینده نزدیک، احتمال نصب نماد در میدان نقش جهان 
وجود دارد. حسن موذنى در این خصوص اظهار کرد: این نماد داراى ارتفاع 6/5  متر و 
عرض 5 متر است که به صورت موقت در محور چهارباغ نصب شده است. وى با اشاره به 
احتمال جابجایى این نماد بنا به نظرها و تصمیم هاى آتى سازمان میراث فرهنگى استان 
بیان کرد: در صورت نداشتن مشکل میراثى براى نصب در میدان نقش جهان، در آینده 

نزدیک، نماد چوگان در این میدان نصب خواهد شد.
وى بیان کرد: با توجه به اینکه این المان به میراث ناملموس و هویتى اصفهان ارتباط 
دارد از روش چکش کارى براى ساخت اثر استفاده شده است. موذنى با اشاره به اینکه 
براى ساخت این تندیس از نظرات و راهنمایى هاى هیئت چوگان اصفهان براى رعایت 
استانداردهاى الزم استفاده شده است، اظهار کرد: جابجایى اثر با طى مراحل مورد تایید 
میراث فرهنگى صورت گرفته اســت. موذنى در مورد زمان ساخت این اثر اضافه کرد: 

ساخت این نماد در حدود 9 ماه کارى به طول انجامید.

احتمال نصب نماد چوگان
 در میدان نقش جهان 

مدیرعامل شرکت تولید نیروى برق اصفهان گفت: 
طرح تصفیه خانه فاضالب نیروگاه اصفهان در حال 
گذراندن مراحل نهایى و ایجاد خط انتقال است و تا 2 

ماه آینده بهره بردارى مى شود.
ســعید محســنى افزود: ایجاد تصفیه خانه یکى از 
طرح هاى بزرگ نیروگاه اصفهان براى صرفه جویى 
در مصرف آب اســت که تا کنون بخش تاسیسات 
تصفیه خانه ایجاد شده و کارگاه خط انتقال فاضالب 
به آن نیز با تاکید مقام هاى استان فعال و تا 2 ماه آینده 

بهره بردارى خواهد شد.
وى با بیان اینکه نیروگاه اصفهان به عنوان نخستین 
نیروگاه فالت مرکزى کشــور با قدمــت نیم قرن و 
تامین کننده دو سوم برق کالنشهر اصفهان یکى از 
نیروگاه هاى حیاتى و مهم بشــمار مــى آید، اظهار 
داشــت: تولید برق این نیــروگاه 835 مگاواتى در 
سال هاى گذشته نزدیک به پنج هزار گیگاوات ساعت 
در سال بود اما به دلیل محدودیت آب تولید آن قدرى 

کاهش یافته است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با اعالم اینکه طى یک سال گذشته بیش طرح تصفیه خانه فاضالب نیروگاه، آماده بهره بردارى 
از 75 هزار بیمار مبتال به کووید19 در بیمارستان هاى استان بسترى شدند، گفت: همه 
58 بیمارستان استان در این یک سال درگیر کرونا شــدند و هزاران نفر از کادر درمان 

بیمار شدند.
بهروز کلیدرى افزود: برخى بیمارســتان ها با توجه به شرایط پیچیده در ابتداى سال و 
پاییز امسال، بار سنگین ترى حمل کردند مثل الزهرا، امین، عیسى بن مریم و شریعتى.

وى به شهادت 13 نفر از کادر درمان در استان بر اثر ابتال به کرونا اشاره و خاطرنشان کرد: 
طى یکى دو ماه گذشته شرایط نسبتا با ثباتى در استان داشته ایم، اما همه نگران هستیم 
و نزدیک به 500 بیمار مبتال به کووید19 در بیمارســتان هاى استان بسترى داریم که

 25 درصد تعدادى است که در مهر و آبان بسترى شدند.
وى با بیان اینکه هم اکنون شیب کند و صعودى از ابتال به بیمارى و بسترى را در استان 
طى مى کنیم، ابراز امیدوارى کرد که با این وضعیت بتوانیم شرایط سخت را پشت سر 

بگذاریم.

ابتالى هزاران نفر از کادر درمان اصفهان 
به کرونا 
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فرهاد آئیش بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون را این روزها کنار پژمان جمشیدى، سام 
درخشانى، حامد کمیلى، آناهیتا درگاهى و امیرمهدى ژوله در سریال «خوب، بد، 
جلف: رادیو اکتیو» مى بینیم. سریالى پربیننده که همزمان و در رقابت با سریال هاى 

دیگر نمایش خانگى عرضه مى شود.
 از کار کردن در شرایط کرونایى و فعالیت هایتان در این 

ایام بگویید؟
در ایام کرونا سریال برف بى صدا مى بارد به کارگردانى پوریا آذربایجانى را کار کردم 
و پس از آن هم سریال خوب بد جلف. در واقع در تمام مدت کرونا تا امروز سرکار 
بودم. به هرحال کار کردن در این شرایط با ترسى همراه هست که قبل از این هیچ 
کداممان نداشتیم. به خصوص براى ما که مجبور هستیم بدون  ماسک در صحنه 
حضور داشته باشیم. به نظرم این ترس است که بیشتر ما را درگیر کرده وگرنه مابقى 
مسائل فرقى نکرده است. البته به انضمام اینکه سینما هم دیگر اکران چندانى ندارد 
و شاید همین موضوع باعث شده که سریال هاى نمایش خانگى بیشتر مورد توجه 

قرار بگیرند.
در حال حاضر مشغول چه فیلم هایى هستید؟

دو کار جدید را شروع کرده ام. اما فعال اجازه ندارم درخصوصشان صحبت کنم.
پیش تر هر دو فیلم خوب بد جلف توانسته بود در سینماها 
و در بین عموم تماشاگران به موفقیت دست پیدا کند اما 
حاال این فیلم از یک اثر سینمایى به سریال تغییر مدیوم 
داده است. کمى در این موضوع و نقشتان برایمان بگویید.

قسمت دوم خوب بد جلف که کارى سینمایى بود نتوانست در سینماها اکران شود 
به همین دلیل تهیه کننده تصمیم گرفت و مجبور شد آن را به صورت سریال ارائه 

دهد. حقیقتًا نقشم در سریال خوب بد جلف را خیلى دوست نداشتم. گاهى بعضى 
نقش ها را براى ارتباطات و احترامى که براى گروه قائل هستیم انجام مى دهیم. ولى 
به هرحال سریال بسیار بامزه و  جذابى  است و از نظر سبک و استیل یک قدم جلوتر 

از کمدى هاى دیگر است.
تعریفتان از کمدى چیست؟ 

اصوًال براى کار کمدى خیلــى ارزش قائلم اما ما خیلــى آن را جدى نمى گیریم. 
معموال روشــن فکرها، هنرمندان و مخاطبین ما کمدى را یک وسیله مى بینند. 
وسیله اى براى پول در آوردن و بیان حرف هاى سیاسى و اجتماعى. حتى برخى از 
سیاست مردان کمدى را ابزارى براى روحیه بخشیدن به جامعه و خنداندن مردم 
مى دانند. اما خود کمدى مى تواند براى یک هنرمند به نوعى تقدس داشته باشد. 
اگر دقت کرده باشید مخصوصًا از کلمه طنز اســتفاده نمى کنم. چرا که استفاده از 
کلمه طنز، تحقیر کمدى است. سروش صحت، مهران مدیرى، رضا عطاران و ... در 
یکى دو دهه گذشته تاثیر بزرگى روى فرهنگ ما داشتند. نه به دلیل حرف هایى که 
زده اند. شاید آن حرف ها در تاکسى  هم بین مردم رد و بدل شود. مهم این است که 

چه نوع کمدى را ارائه داده اند.
خوب بد جلف با دیگر سریال هاى شبکه نمایش خانگى 
تقریبا به صورت همزمان عرضه مى شــود و خواه ناخواه 
وارد رقابت شده  است. شــما فکر مى کنید این سریال 
تاکنون چقدر موفق بوده اســت؟ بازخوردهایى که بعد از 
بازى در سریال خوب بد جلف گرفتید، تاکنون چگونه بوده؟

من بازخورد خاصى تاکنون نگرفته ام. به این دلیل که خیلى بیرون نمى روم و اهل 
فضاى مجازى هم نیستم. یک بار با ماسک و عینک به سوپرمارکتى براى خرید 
رفتم، دیدم سى دى ســریال خوب بد جلف روى کانتر است همینطور که داشتم 

نگاهش مى کردم آقایى بدون اینکه مرا بشناسد رد شد و گفت آقا 
این را بخر خیلى خوب است. بعد فروشنده هم حرفش را تایید 

کرد. من فقط همین را شنیدم.
اکنون که پس از ســال ها به کارنامه 
هنرى خود نگاه مى کنید، احســاس 

رضایت دارید؟
اکثرا کارهایى که به من پیشنهاد مى کنند نقش هاى 
طنز و کمدى اســت. کارگردان هــا و تهیه کننده ها 
طنازى، شیرینى و شوخ طبعى را براى من پیش فرض 
قرار مى دهنــد. ترجیح خودم هم بیشــتر کارهاى 
کمدى اســت اما دلم مى خواهد کارهاى تراژیک 
و غیرکمدى هم انجام بدهــم. درکل از کارهایى 
که کرده ام ناراضى نیســتم و مى توانم ادعا کنم 
95 درصد نقش هایم را دوست داشته ام. همیشه 
به این وفادار بودم تا نقشى را بازى کنم که برایم 
چالش برانگیز باشد و بتوانم خودم را در آن نقش 
پیدا کنم. شاید نقش هایى را بازى کرده باشم که از 
لحاظ کارى متوسط شناخته و دیده شده ولى براى 

من حتما رشد و چالشى به همراه داشته است. آرزو 
دارم همانطور که در سى چهل سال گذشته شخصیت 

من رشد کرده در این چند ســال آینده هم رشد کند و بتوانم 
انتخاب هایى صادقانه و وفادارانه در برابر خواســته هاى شخصى ام 

داشته باشم.

فرهاد آئیش:

نقشم در سریال «خوب، بد، جلف» را 
خیلى دوست نداشتم
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این شب ها که تلویزیون سریال "نقطه چین" پخش مى کند یا چندى پیش تکرار سریال "به 
کجا چنین شتابان" ابوالقاسم طالبى روى آنتن رفت، یاِد حسن شکوهى زنده شد. هنرمندى 
که در بسیارى از کارهاى تلویزیونى و ســینمایى هم او را به عنوان بازیگر مى شناسیم و هم 
مدیر تولید و تهیه کننده. قدیمى ترها او را با کار "توکیــو بدون توقف"  و "عینک دودى" به 
یاد مى آورند و تلویزیونى ها هم به سریال "به کجا چنین شتابان"، "روز رفتن"، "پاورچین"، 

"نقطه چین" و "شب هاى برره" مى شناسند. 
چند سالى مى گذرد که از او در تلویزیون و سینما خبرى نیست. شکوهى مى گوید همه چیز به 
ماجراى خونریزى مغزى و دوران نقاهت آن بر مى گردد: "خدا را شکر مى کنم االن در سالمت 
کامل به سر مى برم. این عارضه چند صباحى بعد از تولید سریال به کجا چنین شتابان به سراغم 
آمد؛ خودم هم نمى دانم چطور شد؛ از سردردهاى شــدید شروع شد تا اینکه حتى چشمانم تار 
مى دید با قدرت حفظ تعادل خود را نداشتم به طوریکه توان حضور در تمرینات باشگاه هنرمندان 
و دفتر محل کارم را نداشتم.  پس از گرفتن نوار مغز، فرداى آن روز مورد جراحى قرار گرفتم گویا 

در دو طرف سر من و روى مغزم مقدارى خون لخته شده بود که خدا را شکر به خیر گذشت."
وى در پاسخ به این سؤال که قرار نیست در تلویزیون هم سریالى بسازید و یا بازى کنید، افزود: 
خوشبختانه پروانه ساخت فیلم سینمایى گرفتم اما تلویزیون زیاد ما را دوست ندارد و نسبت 

به ما بى مهر است. هرچه طرح بردیم و خواستیم کارى شروع کنیم با کم لطفى مواجه شد. 
او در پاسخ به این سؤال که چرا با توجه به کارهایى که با مهران مدیرى در کارنامه اش است 
دیگر با این هنرمند کارى تولید نکرده و یا در کارهاى او ایفاى نقش نکرده است، گفت:  بعد از 
سریال "شب هاى برره" با هم کارى نکردیم اما با هم در ارتباطیم و افتخار مى کنم از دوستان 
خوب من اســت. اتفاقًا براى برنامه "دورهمى" از مــن دعوت کردند و 
من به خاطر مشغله هایى که داشتم 
نتوانستم در خدمت شان باشم. 
مشغله هایى که داشتم من به خاطر
نتوانستم در خدمت شان باشم. 

ماجراى خونریزى مغزى حسن شکوهى

در حالى که پخش فصل دوم سریال «هیوال» به کارگردانى 
مهران مدیرى با عنوان «دراکــوال» نیمه اول فروردین 
1400 آغاز مى شود نخستین تصویر و خالصه داستان از 

این سریال منتشر شد.
در خالصه این ســریال آمده:« ژاله کبیرى همسر جدید 
کامران کامروا که سه سال است با او ازدواج کرده براى او 
جشن تولد گرفته و همه آشنایان و دوستان را دعوت کرده تا 
ثروت خود را براى دیگران به نمایش بگذارد. کامران کامروا 
هم موسســه خیریه جدیدى براى کودکان کار راه اندازى 
کرده و مانند گذشته به پولشویى مشــغول است و مهیار 
مهرافزون را به استخدام خود درآورده. مهمانى باشکوهى 
برپاست و ما با دوســتان و خانواده جدید کامروا آشنا 
مى شویم». مهران مدیرى، ویشکا آسایش، سیما 
تیرانداز، گالره عباسى، محمد بحرانى و نیما 

شعبان نژاد و.. بازیگران این سریال هستند.

محمد مسلمى، مجرى و بازیگر برنامه هاى تلویزیونى و تئاتر در گفتگو با خبرنگار رادیو و تلویزیون صبا درباره کار جدیدى که قرار است با طراحى، اجرا و کارگردانى او 
روى آنتن برود، اظهار کرد: «جمعمون َجمعه» نام این برنامه است که به سفارش معاونت سیما ساخته شده است.

وى ادامه داد: «جمعمون َجمعه» احتماال طى روزهاى آینده پخش خود را آغاز مى کند در نوروز نیز روى آنتن مى رود البته هنوز شبکه پخش مشخص نیست.
کارگردان «جمعمون َجمعه» با اشاره به اینکه در این برنامه میزبان 30 تا 40 مهمان از جمله ورزشکاران و هنرمندان به همراه یکى از فرزندانشان است، مطرح کرد: در این برنامه 

نمایش، ترانه و مسابقه نیز داریم. این برنامه کار جدیدى در تعامل بین پدر یا مادر با فرزند است و قرار است اتفاقات طنزى رخ بدهد.
طراح «جمعمون َجمعه» اظهار کرد: الزم است بگویم على فروتن و حمید گلى در ترکیب برنامه نیستند اما به عنوان مهمان در برنامه حاضر شده اند.

تهیه کننــده فصل نهم "قند پهلــو" که از 
اول فروردین مــاه 1400 روى آنتن مى رود 
به انتخاب رویکرد و محوریت موضوِع این 

فصل را به سوژه کرونا اشاره کرد.
همزمان به مناســبت عید مبعث، مسابقه 

"قند پهلو" نیز پس از مدتى دورى از آنتن، 
براى پخش در ویــژه برنامه هاى نوروزى 
ســیما، مقابل دوربین تولید رفت. به تعبیر 
تهیه کننده این رویکــرد ویژه این فصل، به 
کرونا اختصاص دارد و شعرها هم با همین 

محور سروده مى شود.
امیر قمیشى همچنین تأکید کرد که در این 
دوره به جاى دو داور، سه داور داریم که داور 
سوم پزشک متخصصى اســت که از نظر 
پروتکل هاى مرتبط با کرونا، آثار را بررسى 

مى کند.
قمیشى در پایان درباره زمان پخش برنامه و 
رایزنى براى تکرار در شبکه دیگرى عالوه بر 
شبکه آموزش، گفت: سرى جدید "قند پهلو" 
از اول فروردین ماه ســاعت 21 روى آنتن 
خواهد رفت و تــا 13 فروردین ماه در قالب 
13 برنامه پخش خواهد شــد. البته در حال 
رایزنى هستیم که یکى از شبکه هاى دیگر با 
زمانى مناسب این برنامه را روى آنتن ببرد. 
چرا که این برنامــه عالقه مندان خودش را 
دارد و احساس کردیم نیاز است پخش آن به 

صورت فراگیر و گسترده اتفاق بیفتد.

پس از انتشار صحبت هاى حامد بهداد پیرامون سریال «دل»، منوچهر هادى، با انتشار عکسى از خودش در کنار حامد بهداد و سعید راد در اینستاگرامش، از ذات و شعور حامد بهداد تعریف کرد و به دوستان بى مهر، کنایه زد.
این کارگردان نوشت:

«حامد بهداد عزیز یه چیزایى یاد گرفتنى نیســت، و وقتى یادت میدن ممکنه دوباره فراموش کنى. یه چیزایى باید تو وجود آدم باشه، تو ذات آدم، توسرشتش. در تمام مدت کار و بعد اون یکرنگ و متعهد به نقش و وفادار به 
مجموعه بودى. خیلى از دوستانمون با چندتا انتقاد، خودشونو پنهان کردن و بى مهرى و بى معرفتیشون به من ثابت شد، که خودشونم مى دونن کیا هستند. ولى وجود سرشار از تعهد تو به نقش و بازیگرى و شناخت و 
معرفت انسانیت در سریال«دل» همراه من بوده و هست، شاید ناخواسته از سمت تو، ولى هست. دم معرفت و شعورت گرم داداشى. این روزها در«مى خواهم زنده بمانم» مى درخشى و لذت دیدار تو زیاد نصیب من 

مى شود. بمان و بدرخش همچنان براى سینما و مخاطب فهیم این هنر ناب.»
پس از پایان پخش «دل»، سعید راد در اظهار نظرى، از بازى در این سریال به دلیل کیفیت پایین آن، ابراز پشــیمانى کرده بود. ولى حامد بهداد، چند روز پیش، در دفاع از منوچهر هادى برآمد و تاکید کرد از بازى در 

«دل»، متاسف نیست.
«دل»، سریالى بود که از آذر 98 تا مهر 99 پخش شد و داستان آن درباره عشق آرش سپنتا (حامد بهداد) و رستا پژوهى (ساره بیات) است که دستخوش حادثه اى شوم قرار مى گیرد و ...

حامد بهداد، ساره بیات، سعید راد، افسانه بایگان، بیژن امکانیان، یکتا ناصر، نسرین مقانلو، مهراوه شریفى نیا، کورش تهامى، بهرام افشارى، مهدى کوشکى و ... بازیگران این سریال هستند.

گالیه غیرمستقیم منوچهر هادى از سعید راد با قدردانى از حامد بهداد

سریال مهران مدیرى 
«دراکوال» شد
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تیرانداز، گالره عباسى، محمد بحرانى و نیما

شعبان نژاد و.. بازیگران این سریال هستند.

و

ه

محمد مسلمى با «جمعمون َجمعه» به تلویزیون مى آید

«قند پهلو» وارد کرونا شد!

کــورش یغمایى امشــب که مصــادف با 
چهارشنبه سورى اســت از قطعه جدید خود 

رونمایى خواهد کرد.
این خواننده موســیقى پاپ راك خبر داد که 
تازه ترین اثر او با نام "دیشب که بارون اومد" 
در شب چهارشنبه سورى منتشر خواهد شد. 
این یکى از قطعات آلبوم جدید کورش خواهد 

بود.
"دیشــب که بارون اومد" بر اساس شعرى 
فولکلور ساخته شــده و تنظیم اثر را کورش 
انجام داده اســت. همچنین کامبیز یغمایى 
(پیانو الکتریک) و ساتگین یغمایى (همخوان) 

در این قطعه مشارکت داشته اند. 
آخرین آلبوم کورش یغمایى پنج سال قبل با 
نام "ملک جمشید" در کشور آمریکا منتشر 
شد. آلبوم مذکور موفق به کسب مجوز براى 

انتشار در ایران نشد.

سورپرایز کورش یغمایى 
براى امشب 

بازیگر فیلــم «نیــش و زنبــور» گفت: 
سال هاست که مثل قدیم بازى نمى کنم 
و از ســویى پیشــنهادات به من بسیار کم 
شده اســت. این اتفاق را هم نمى خواهم 
گردن کرونا بیندازم، نبود پیشــنهاد بازى 
براى مــن از قبل از کرونا رخ داده اســت. 
مهوش وقارى در همین راســتا ادامه داد: 
باالخره همه مى دانند به واســطه بیمارى 
همســرم مشــکالت فراوانى دارم و باید 
همیشه کنار وى باشم، همین عاملى شده 

تا همکاران پیش خودشــان مرا از همان 
ابتدا کنار بگذارند زیــرا نمى خواهند وارد 

دغدغه هاى من شوند.
این بازیگر سینما و تلویزیون با گالیه از بى 
اعتنایى کارگردانان به وى اظهار کرد: گاهى 
پیش مى آید که یک بازیگر خودش بنا به 
شرایط نقشى را قبول مى کند و یا آن را رد 
مى کند اما متاسفانه انگار کارگردانان پیش 
از اینکه به من فکر کنند از فهرستشان خط 
خورده ام. آنها به هیچ وجه دیگر به انتخاب 

من براى یک نقش فکــر هم نمى کنند و 
این برایم ناراحت کننده است. 

وى در همین رابطه ادامه داد: متاسفانه یک 
عمر بازیگرى مى کنید و دقیقا موقعى که 
شــما نیازمند توجه و همکارى با پروژه ها 
هستید شما را کنار مى گذارند، انگار به طور 
کلى فراموش مى کنند که چه زحمت هایى 
کشیده اید، متاســفم اما وقتى مى گویند 

حرفه بازیگرى بى نهایت بى رحم است 
به همین روزهایش فکر مى کنند. 

مهوش وقارى: به من  فکر هم نمى کنند

  تبسم کشاورز، سینماسینما |
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دلیل استاردلیل استارت هاى انفجارى  طارمى

زمان نشست خبرى پیش از مسابقه ســرمربیان تیم هاى پیکان تهران وذوب آهن اصفهان از هفته 
هجدهم لیگ برتر فصل 1400-1399 اعالم شد.

روابط عمومى و امور فرهنگى سازمان لیگ فوتبال ایران زمان نشست خبرى پیش از مسابقه سرمربیان تیم هاى 
پیکان تهران و ذوب آهن اصفهان  از هفته هجدهم لیگ برتر فصل 1400-1399 که 

به صورت آنالین ( غیرحضورى) در سالن روابط عمومى سازمان لیگ 
برگزار مى شود را به شرح زیر اعالم کرد:

سه شنبه 26 اسفند 99
ساعت 12مهدى تارتار سرمربى پیکان تهران

پرواز تیم ذوب آهن اصفهان عصر سه شنبه (امروز) 
انجام مى شود و سرمربى این تیم به نشست خبرى 
نمى رسد و فایل صوتى سرمربى ذوب آهن از 
سوى مدیر رسانه اى باشگاه در اختیار اهالى 

رسانه قرار خواهد گرفت.
مســابقات هفته هجدهم لیگ برتر 
در روزهاى چهارشنبه و پنجشنبه 

برگزار مى شود.

سر مربى ذوب آهن 
به نشست خبرى نمى رسد 

مدیرعامل باشــگاه ذوب آهــن اصفهان گفــت: حتى اگر 

پیشــنهادى هم براى انتقال بازیکنان به ما برسد با آن قطعا 
مخالفت مى کنیم.

پس از جدایى رضا حبیب زاده از جمع شاگردان مجتبى حسینى 

داد با پیکان، على نبى زاده نیــز به دلیل حضور در 
و عقد قرار

خدمت ســربازى از ذوب آهن جدا شد و مقصد احتمالى او تیم 

جر شهیدسپاسى خواهد بود. نبى زاده در نیم فصل اول هم به 
ف

خاطر خدمت سربازى دچار مشکل شد. همچنین در روزهاى 

اخیر در حالى شــایعه پیوســتن میالد جهانى به استقالل در 

محافل فوتبالى داغ شده که هیچ پیشنهادى از طرف استقالل 
به باشگاه اصفهانى داده نشده است.

از طرفى پس از قرار گرفتن نام محمد دانشگر در لیست 

مازاد استقالل شــایعاتى در مورد معاوضه او با میالد 

جهانى مطرح شده اما باشــگاه ذوب آهن از این مساله 

اطالعى ندارد و حاضر نیســت مهره تاثیرگذار خودش را 
از دست بدهد.

مجتبى فریدونى در این خصوص که پیشــنهادى از 

باشگاه اســتقالل مبنى بر فروش یا معاوضه میالد 

جهانى به باشگاه ذوب آهن رسیده، اظهار داشت: 

خیر،هیچ پیشــنهادى به صورت رســمى، غیر 

رسمى، کتبى، شــفاهى یا هر نوع دیگرى به ما 

نشده اســت. در مورد فروش یا معاوضه میالد 

جهانى هیچ قصدى نداریم. او در کنار ما است و 

ى را هم در سطح او نمى بینیم که بخواهیم 
کس

عاوضه کنیم. این موضوع از نظر ما منتفى است.
م

مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن با اشاره به اینکه 

باشگاه ذوب آهن پیش از این هم با انتقال مجتبى 

حقدوســت مخالفت کرده بود، گفــت: حتى اگر 

پیشنهادى هم براى انتقال بازیکنان به ما برسد با آن 

ت مى کنیم. چون خودمان به دنبال بازیکن 
قطعا مخالف

ستیم و دلیلى ندارد بازیکنان خوبمان را از دست بدهیم.
ه

ح کرد: به هرحال ســعى مى کنند از کانال هاى 
وى تصری

 ما را بــه هم بزنند و ببینند نظر باشــگاه 
مختلف تمرکز تیم

ذوب آهن چیســت ولى خیالشان راحت باشــد چنین اتفاقى 
نخواهد افتاد.

مهاجم سپاهان درباره بازگشــت احسان حاج صفى به سپاهان 
گفت: احسان جزو خانواده بزرگ سپاهان است و سالهاى زیادى 
نیز براى این تیم به میدان رفت و روزهاى خیلى خوبى را به همراه 
سپاهان پشت سر گذاشت. از اینجا به تیم ملى رسید و در واقع 
حاج صفى به خانه خودش بازگشت. شرایط او خوب است و در 

نیم فصل دوم مى تواند خیلى به ما کمک کند. 

محمدرضا خلعتبرى صحبت هایش را اینگونه ادامه داد: ما تیم 
خوب با بازیکنان با کیفیتى در اختیار داشتیم و حاال نیز احسان به 
جمع ما اضافه شده است، با قدرت شده ایم. امیدوارم روند خوبمان 
را ادامه دهیم. این هفته بازى خیلى ســختى با تراکتور داریم و 
امیدوارم این هفته نیز بتوانیم با وجود حاج صفى، مانند هفته هاى 

گذشته سه امتیاز دیگر را کسب کنیم.

وى درباره شرایط خط حمله سپاهان و وضعیت خودش در این 
تیم گفت: شرایط تیم شــرایط بدى نیست. شهباززاده، محبى، 
استنلى، حسینى، میرزایى و من در خط حمله حضور داریم و همه 
در حال تالش هستیم تا تیم ســپاهان موفق شود. کسانى هم 
که بازى مى کنند سعى مى کنند بهترین بازیشان را به نمایش

 بگذارند. 

مهاجم سپاهان گفت: خود من نیز هرگاه براى سپاهان به میدان 
رفته ام، سعى کرده ام با تمام وجودم بازى کنم و بهترین عملکردم 
را به نمایش بگذارم. ما تیم خیلى خوبى هستیم و امیدوارم بتوانیم 
این روند را تا پایان فصل ادامه دهیم هر چند این کار خیلى سختى 
است و تیم هاى خیلى خوبى در لیگ برتر حضور دارند ولى خب 

براى رسیدن به قهرمانى هیچ بازى آسانى وجود ندارد. 

 کارشــناس فوتبال ایران گفت:  ســپاهان اگر بتواند 
تراکتور را ببرد در ادامه راه لیگ جذاب تر مى شود.

حسین چرخابى در خصوص مشــکل سپاهان اظهار 
داشت: مشکل بزرگ سپاهان در مسابقات این است که 
هافبک هاى تهاجمى خیلى زیادى دارد که آن ها بیشتر 
دوست دارند حمله کنند. به همین خاطر هنگام انجام 
کارهاى دفاعى میانه زمین خالى مى شود و حریفان از 
این نقطه ضعف استفاده مى                                   کنند. اگر در بازى با مس 
رفسنجان به گل کیانى توجه کنیم، متوجه مى شویم که 
او نیز از حفره وسط زمین استفاده کرد و توانست دروازه 

سپاهان را باز کند.

چرخابى با اشاره به عملکرد کیانى گفت: او در سپاهان 
یک هافبک کامال دفاعى بود. کمتر مى دیدیم که پشت 
محوطه جریمه حریفان برود و اقدام به شــوت زنى و 
یا گلزنى کند. ســپاهانى ها در مــورد کیانى غافلگیر 
شدند چون ربیعى او را آزادتر گذاشــته بود و هجومى 
بازى مى کرد. آزاد گذاشــتن کیانى باعث شد سپاهان 
دروازه اش را بازشــده ببیند. او براى این بازى انگیزه 
فوق العاده اى داشت. ضمن این که سپاهان باید هنگام 
صاحب توپ شــدن حریف، در کارهاى تدافعى بیشتر 

فعال شود.
وى در مورد بازى بعدى سپاهان مقابل تراکتور عنوان 

کرد: تراکتور هر چــه دارد را در زمین رو مى کند چون 
اگر ببازد شــرایط خیلى ســختى پیدا مى کند. تقریبا 
از کورس مدعیان خارج مى شــود و عالوه بر این که 
شخصیت بردن را از دســت مى دهد، از کسب سهمیه 
لیگ قهرمانان آسیا هم دور مى شود. در طرف مقابل این 
بازى مى تواند پل پیشرفت سپاهان براى پیروزى هاى 
آینده باشــد. آن ها یک نتیجه خیلى خــوب را مقابل 
آلومینیوم در لیگ به دست آ وردند و در جام حذفى هم 
یک تیم خیلى خوب را پشت سر گذاشتند. سپاهان در 
این هفته لیگ برتر مى تواند با پیروزى مقابل تراکتور 
روند خوبش را ادامه بدهد و یکى از حریفان سرسخت 

خودشان را کنار بزند.
کارشناس فوتبال در مورد حضور حاج صفى در سپاهان 
گفت: حضور حاج صفى در سپاهان مى تواند حساسیت 
بازى مقابل تراکتور را بیشــتر کند. هــر چند تراکتور 
بازیکن خوبى را از دســت داده امــا مهاجم خوبى هم 
از ماشین ســازى گرفته (پیمان بابایى) و به اعتقاد من 
ماشین سازى با این انتقال به ورطه سقوط نزدیک شد. 
به هر حال بازى سپاهان و تراکتور یک بازى حساس 
و مهم است. اگر ســپاهان به برد برســد، پل بزرگى 
براى رســیدن به صدر جدول و رقابت با رقیبى به نام 
پرسپولیس را پشت سر گذاشته اما اگر تیم تبریزى به 

برد برسد،  ادامه راه لیگ  جذاب تر خواهد شد و رقابت 
بین تیم هاى پرسپولیس، سپاهان، استقالل، تراکتور و 

فوالد حساس تر مى شود.
چرخابى افــزود: حاج صفى با افکار محــرم نویدکیا و 
سپاهان آشنا است. او همبازى محرم بوده اما باید ببینیم 
االن که بازیکن محرم شــده آیا مانند آن زمان با هم  
هماهنگ مى شوند؟ او بازیکن باهوشى است اما نباید 
عجله کرد و باید صبر کنیم ببینیم در بازى ها چه اتفاقى 
مى افتد.  بازى هاى تیم ملى هم نزدیک است و مسلما 
حاج صفى بــراى حضور در تیم ملى باید در ســپاهان 

خوب بازى کند.

چرخابى: در مورد حاج صفى نباید عجله کرد 

باشگاه ســپاهان رســمًا با انتقال هافبک 
تیمش به استقالل مخالفت کرد.

رضا میرزایــى، هافبک ســپاهان مدنظر 
تیم استقالل قرار داشت و به همین دلیل 
باشگاه استقالل خواهان جذب این بازیکن 

شد.
باشگاه ســپاهان در پاســخ به درخواست 
استقالل رســمًا با انتقال میرزایى به این 
تیم مخالفت کرده است. این در حالى است 
که ســپاهانى ها نیز خواهان جذب فرشید 
باقرى شده اند و گفته مى شود این بازیکن 

به زودى به این تیم خواهد رفت.

خلعتبرى: حاج صفى به خانه خودش بازگشت

مخالفت  سپاهان
 با پیوستن میرزایى 

به استقالل

مخالفت دوباره 
ذوب آهن با انتقال 
جهانى به استقالل 

تمجید رسانه ترکیه اى
 از مجید حسینى

یک رســانه ترکیه به تمجیــد از مدافع ایرانى ترابزون اســپور 
پرداخت.

مجید حسینى مدافع ایرانى ترابزون اسپور بعد از 
مدت ها به ترکیب اصلــى ترابزون مقابل 

ارزروم اســپور برگشــت و عملکرد 
مناسبى از خود به نمایش گذاشت. 
در همین رابطه ســایت «فوتو 

مچ» ترکیه نوشــت: مجید 
حسینى در هفته جارى به 
دلیل محرومیت ویکتور 
هوگو با تصمیــم عبدا...

آوچــى در ترکیب اصلى 
ترابزون قرار گرفت. این 

مدافع در 90 دقیقه بازى بدون اشــتباه 
ظاهر شد و عملکرد خوبى داشت.

کارشناس فوتبال ایران درباره عملکرد باشگاه هاى لیگ برترى در نقل و انتقاالت زمستانى فصل جارى فوتبال 
کشور گفت: تیم هاى همیشه مدعى باز هم خیلى خوب توانسته اند نقاط ضعف خود را با جذب چند بازیکن پوشش 

دهند.
فرزاد آشوبى افزود: جابجایى هاى نظیر رفتن مهدى کیانى از سپاهان یا آمدن احسان حاج صفى به این تیم نشان 
از تفکرات مربى کاربلدى همچون محرم نویدکیا دارد. فکر مى کنم سپاهان در نیم فصل دوم حرف هاى جدیدى 

براى گفتن در زمین مسابقه خواهد داشت. در مجموع عملکرد مدعیان در نقل و انتقاالت خوب بوده است.

مهدى طارمى از زمان ورود به پرتغال کًال عوض شــده و پیشرفت عجیبى کرده 
است. یکى از دالیل موفقیت این بازیکن استارت هاى انفجارى اش است. 
او خیلى وقت ها خط دفاع و البته گلــر حریف را غافلگیر 

مى کند. مثال در بازى رفت با یوونتوس این اتفاق افتاد. 
حسن تفتیان سریعترین مرد ایران درباره دلیل استارت هاى او مى گوید: 
«حس مى کنم مهدى از زمان ورود به پرتغال بدنســازى کرده است. اکثر 
فوتبالیست هاى ما از نظر بدنى ضعیف هستند. طارمى اما در پرتغال با تقویت عضالتش توانسته استارت هاى 
سریعى بزند. سرعت رابطه مستقیم با قدرت دارد. مثل این اســت که وقتى موتورقوى باشد ماشین سریعتر 

مى رود. طارمى خوب بدنسازى کرده و مربى دارد. به همین خاطر در سطح اول اروپا عالى کار مى کند.»

سپاهان حرف هاى جدیدى دارد

سپاهان تراکتور 
را ببرد پل بزرگى 

به صدر جدول 
زده است

محمد دانشگر و فرشید باقرى که شایعاتى پیرامون جدایى آنها از جمع آبى پوشان به گوش 
مى رسد مورد توجه باشگاه گل گهر سیرجان قرار گرفتند. البته باشگاه گل گهر سیرجان 

منتظر روشن شدن تکلیف این دو بازیکن اســت زیرا هر دو نفر براى جدایى از 
استقالل به رضایتنامه نیاز دارند و اگر هر باشگاهى خواستار جذب این دو 

بازیکن باشد باید با استقالل وارد مذاکره شود. 
اما درباره محمد دانشــگر گفتنى اســت که این مدافع اســتقالل 
رکوردى زده که در تاریخ ماندگار مى شود. دانشگر بى شک یکى از 
پرحاشیه ترین بازیکنان لیگ برتر اســت. او در لیست مازاد فرهاد 

مجیدى قرار گرفت و اگر خروج او از استقالل تایید شود با اخراج 
اخیر خود در تاریخ باشگاه استقالل و همینطور تاریخ لیگ برتر 

رکورد مى زن د. او یک بار از ســوى آندره آ استراماچونى و چهار 
بار هم از سوى فرهاد مجیدى اخراج شد. بى شک این یک رکورد 

براى خود فرهاد هم به حساب مى آید !

طارمى
مدیرعامل باشــگاه ذوب آهـ
ب پیشــنهادى هم براى انتقال

مخالفت مى کنیم.
پس از جدایى رضا حبیب زاده ازج
و عقد قرارداد با پیکان، على نبى
خدمت ســربازى از ذوب آهن ج
فجر شهیدسپاسى خواهد بود. نبى
خاطر خدمت سربازى دچار مشکل
اخیر در حالى شــایعه پیوســتنم
محافل فوتبالى داغ شده که هیچ پی
به باشگاه اصفهانى داده نشده است
از طرفى پس از قرار گرفتنن
مازاد استقالل شــایعاتى در
جهانى مطرح شده اما باشــگ
اطالعى ندارد و حاضر نیســت

از دست بدهد.
مجتبى فریدونى در این خصو
باشگاه اســتقالل مبنى بر

جهانى به باشگاه ذوب آهن
خیر،هیچ پیشــنهادى به
رسمى، کتبى، شــفاهى
نشده اســت. در مورد فر
جهانى هیچ قصدى نداری
کسى را هم در سطح او نم
معاوضه کنیم. این موضوع
مدیرعامل باشــگاه ذوب آ
باشگاه ذوب آهن پیش از این
حقدوســت مخالفت کرده بو
پیشنهادى هم براى انتقال بازیک
قطعا مخالفت مى کنیم. چون خودم
هستیم و دلیلى ندارد بازیکنان خوبمان
وى تصریح کرد: به هرحال ســعى مى
ببی مختلف تمرکز تیم ما را بــه هم بزنند و

ذوب آهن چیســت ولى خیالشان راحت باش
نخواهد افتاد.

مخالف
ذوب آهن
جهانى به

التزمستانى فصل جارى فوتبال 
خود را با جذب چند بازیکن پوشش 

حسان حاج صفى به این تیم نشان 
 نیم فصل دوم حرف هاى جدیدى 

 و انتقاالت خوب بوده است.

رفت عجیبى کرده 
فجارى اش است. 
حریف را غافلگیر 

ین اتفاق افتاد. 
دلیل استارت هاى او مى گوید:  ه
تغال بدنســازى کرده است. اکثر 
عضالتش توانسته استارت هاى 
موتورقوى باشد ماشین سریعتر 

ل اروپا عالى کار مى کند.»

ى دارد

ع آبى پوشان به گوش 
اه گل گهر سیرجان 

 براى جدایى از 
جذب این دو 

ســتقالل 
ک یکى از 
د فرهاد 

خراج 
ر

ژنرال 
رکوردشکن اخراج را مى خواهد
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آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقدسند رسمى

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

نمایند.
1- رأى شماره 5688 مورخه 1399/09/25 آقاى محسن کامران فرزند مهدى در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 128/19 مترمربع قسمتى از پالك شماره 604 اصلى واقع درقطعه6 

بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
2- رأى شماره 5583 مورخه 1399/09/20 خانم فاطمه قدوسى نجف آبادى فرزند باقر در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 82/33 مترمربع قسمتى از پالك شماره 641 اصلى واقع 
درقطعه5 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى بــه موجب مبایعه نامه عادى از 

مالک رسمى اسداله ابوطالبى به صورت مع الواسطه خریدارى نموده است 
3- رأى شماره 5706 مورخه 1399/09/27 آقاى رســول حاج علیخانى فرزند رمضانعلى 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 104/25 مترمربع قسمتى از پالك شماره 4فرعى از 
864 اصلى واقع درقطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد.
4- رأى شماره 5603 مورخه 1399/09/22 آقاى مهدى توکلى نجف آبادى فرزند کریم در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 146/06 مترمربع قسمتى از پالك شماره 500 اصلى واقع 

درقطعه6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
5- رأى شماره 5684 مورخه 1399/09/25 آقاى مجید رستمى نجف آبادى فرزند قربانعلى 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 92 مترمربع قســمتى از پالك شماره 2فرعى از 70 
اصلى واقع درقطعه4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد.
6- رأى شماره 2907 مورخه 1399/05/06 خانم سمانه جعفرى گشنیزگانى فرزند مهدى 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 163/45 مترمربع قسمتى از پالك شماره 783اصلى 
واقع درقطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى مشاعى مى 

باشد.
7- رأى شــماره 5676 مورخــه 1399/09/25 آقاى رضا حیدریان نجــف آبادى   فرزند 
محمدحسین در ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 147/10 مترمربع قسمتى از پالك 
شــماره 310 اصلى واقع درقطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد.
8- رأى شماره 5608 مورخه 1399/09/22 آقاى اصغر علیان نجف آبادى فرزند ابراهیم 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 263 مترمربع قسمتى از پالك شماره 232 اصلى واقع 

درقطعه5 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
9- رأى شــماره 5700 مورخه 1399/09/27 آقاى احسان پورمحمدى فرزند محمدعلى 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 151/67 مترمربع قسمتى از پالك شماره 5فرعى از 
345 اصلى واقع درقطعه7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد.
10- رأى شماره 5522 مورخه 1399/09/19 خانم اعظم ایوبى نجف آبادى فرزند علیرضا 
در ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مساحت 703 مترمربع قسمتى از پالك شماره 4فرعى 
از 889اصلى واقع درقطعه9 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد.
11- رأى شــماره 5601 مورخه 1399/09/20 آقاى سعید شــاه پورى فرزند مرتضى  در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 203/40 مترمربع قســمتى از پالك شماره 5فرعى از 
835 اصلى واقع درقطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد.
12- رأى شــماره 5683 مورخه 1399/09/25 آقاى محمدعلى خاکى فرزند عباسعلى در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 87/78 مترمربع قسمتى از پالك شماره 455 اصلى واقع 

درقطعه6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
13- رأى شــماره 4276 مورخه 1399/08/04 خانم زهرا شــیرزادى فرزند غالمعلى در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 235/64 مترمربع قسمتى از پالك شماره 3543 فرعى 
از 391 اصلى واقع در بخش9 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى مشاعى 

مى باشد.
14- رأى شماره 5666 مورخه 1399/09/24 آقاى ســعید صادقى پور نجف آبادى فرزند 
اسداله در ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 179/62 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
1014 اصلى واقع درقطعه7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد.
15-رأى شــماره 5585 مورخه 1399/09/20 خانم بتول شهرآشــوب فرزند لطفعلى در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 158/40 مترمربع قسمتى از پالك شماره 1 فرعى از 483 
اصلى واقع درقطعه6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى  وارث مالک رســمى 

لطفعلى شهرآشوب مى باشد 
16- رأى شــماره 5640 مورخه 1399/09/23 آقاى رشــید هارونى فرزند هاجى آقا در 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 278/10 مترمربع قسمتى از پالك شماره 23 فرعى از 
1531 اصلى واقع درقطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملــک اصفهان – متقاضى به موجب 

قولنامه عادى از مالک رسمى حسن عباسى خریدارى نموده است 
17- رأى شماره 5570 مورخه 1399/09/20 آقاى سعید حاجى صادقیان  فرزند عبدالکریم 
در ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 43/20 مترمربع قسمتى از پالك شماره 2فرعى از 
129اصلى واقع درقطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد.
18- رأى شماره 5653 مورخه 1399/09/24 آقاى قربانعلى ملک زاده نجف آبادى فرزند 
یداهللا در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 191/32 مترمربع قسمتى از پالك شماره 1684 
اصلى واقع درقطعه7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد.
19- رأى شماره 5652 مورخه 1399/09/24 آقاى قربانعلى ملک زاده نجف آبادى فرزند 
یداهللا در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 64/33 مترمربع قسمتى از پالك شماره 1121 
اصلى واقع درقطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد.
20- رأى شماره 5654 مورخه 1399/09/24 خانم محدثه حسین پور نجف آبادى فرزند 
عباسعلى در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 156/40 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
583 و583/3 اصلى واقع درقطعه3  بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد.
21- رأى شماره 5532 مورخه 1399/09/19 آقاى غفار حیدرى فرزند منصور در ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 148/27 مترمربع قســمتى از پالك شــماره 189 اصلى واقع 
درقطعه11 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.

22- رأى شماره 5642 مورخه 1399/09/23 آقاى اصغر شهیدى فرزند حسن در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 164/43 مترمربع قسمتى از پالك شماره 2 فرعى از 192 اصلى واقع 
درقطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.

23- رأى شــماره 5639 مورخه 1399/09/23 خانم زهرا شــریعتى فرزند سیداسداله در 
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 43/91 مترمربع قسمتى از پالك شماره 718 اصلى واقع 

درقطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
24- رأى شــماره 5512 مورخه 1399/09/19 خانم الهه موسى عرب نجف آبادى فرزند 
محمدعلى در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 102/20 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
805 اصلى واقع درقطعه2 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد.
25- رأى شماره 5192 مورخه 1399/09/08 آقاى اصغر محمدى ارانى فرزند محمدعلى 
در ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 42/85 مترمربع قسمتى از پالك شماره 497 
اصلى واقع درقطعه4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد.
26- رأى شــماره 5094 مورخه 1399/08/29 خانم زهرا حاجــى صادقیان نجف آبادى 
فرزند محمد در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 136/5 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
968 اصلى واقع درقطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد.
27- رأى شماره 5092 مورخه 1399/08/29 آقاى جواد بهارلوئى فرزند محمد در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 194/09 مترمربع قسمتى از پالك شماره 309 اصلى واقع درقطعه3 

بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
28- رأى شــماره 5189 مورخه 1399/09/08 آقاى حســن کریمى فرزند اسماعیل در 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 136/53 مترمربع قسمتى از پالك شماره 350 فرعى 
از 391 اصلى واقع در بخش 9 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد.
29- رأى شماره 5074 مورخه 1399/08/29 خانم طاهره طالب نجف آبادى فرزند قنبرعلى 
در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 63/75مترمربع قسمتى از پالك شماره 4 فرعى 
از 717 اصلى واقع درقطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد.
30- رأى شــماره 5078 مورخه 1399/08/29 آقاى محســن براتى فرزند عبدالرضا در 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 141/74 مترمربع قســمتى از پالك شماره 224/7 
و225/2 اصلى واقع درقطعه4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد.
31- رأى شــماره 5191 مورخه 1399/09/08 آقاى رســول صالحى فرزند حیدرعلى در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 125/20مترمربع قسمتى از پالك شماره 798 اصلى واقع 

درقطعه4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
32- رأى شــماره 5342 مورخه 1399/09/15 آقاى عبدالرحیم ایزدى فرزند لطفعلى در 
ششدانگ یکباب خانه به استثناى بهائ ثمنیه اعیانى  مســاحت 150مترمربع قسمتى از 
پالك شــماره 307 اصلى واقع درقطعه4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد.
33- رأى شماره 5612 مورخه 1399/09/22 آقاى جعفر شاه بنده نجف آبادى فرزند نعمت 
اله در ششدانگ یک قطعه زمین محصور با ساختمان احداثى به مساحت 174/65مترمربع 
قسمتى از پالك شماره 55 فرعى از 739 اصلى واقع درقطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک 

اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
34- رأى شماره 5196 مورخه 1399/09/08 آقاى على هارونى  فرزند احمد در ششدانگ 
یکباب خانه نیمه ساز به مساحت 203مترمربع قسمتى از پالك شماره 859/898 اصلى واقع 

درقطعه4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
35- رأى شــماره5649 و5650مورخه1399/09/24 آقاى على رضا خســروانى فرزند 
علیمحمد در4/5 دانگ مشاع وخانم بتول خسروان نجف آبادى فرزند حسن در1/5 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 196/04مترمربع قسمتى از پالك شماره 6فرعى 
از 931اصلى واقع درقطعه 7نجف اباد بخش 11 حوزه ثبت اصفهان– متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد.
36- رأى شماره5718 و5719مورخه1399/09/27 آقاى مهدى برات فرزنداسداهللا درسه 
دانگ مشاع وخانم شهربانو نوروزى فرزند حسین درســه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 118/69مترمربع قسمتى از پالك شماره 1فرعى از 547اصلى واقع درقطعه 

7نجف اباد بخش 11 حوزه ثبت اصفهان– متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
37- رأى شــماره5711 و5712مورخه1399/09/27 آقاى مهدى نبى نجف آبادى فرزند 
عباسعلى درسه دانگ مشــاع وخانم اعظم رجائى نجف آبادى فرزند قربانعلى درسه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه سفتکارى به مســاحت 151/40مترمربع قسمتى از پالك 
شــماره 1فرعى از 794اصلى واقع درقطعه 10نجف اباد بخــش 11 حوزه ثبت اصفهان– 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
38- رأى شماره5679 و5680مورخه1399/09/25 خانم الهام مهدیه فرزند غالمرضا درسه 
دانگ مشــاع وخانم صالحه حاجى صادقیان نجف آبادى فرزند محمد در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 102/19مترمربع قسمتى از پالك شماره 3فرعى از 
27اصلى واقع درقطعه 10نجف اباد بخش 11 حوزه ثبت اصفهان– متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد.
39- رأى شماره5613 و5614مورخه1399/09/22 خانم اکرم حاجى بابائى نجف آبادى 
فرزند عباسقلى درسه دانگ مشاع وآقاى حمیدرضا اســفى نجف ابادى فرزند محمدعلى 
درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 173/12مترمربع قسمتى از پالك 
شماره 485/1اصلى واقع درقطعه 6نجف اباد بخش 11 حوزه ثبت اصفهان– متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد.
40- رأى شماره 5685 مورخه 1399/09/25 آقاى مصطفى رضازاده فرزند محمدکاظم در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 117/25مترمربع قسمتى از پالك شماره 624 اصلى واقع 

درقطعه6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
41- رأى شــماره5704 و5705مورخه1399/09/27 خانم مریم معینى نجف آبادى فرزند 
محمود در1/5 دانگ مشاع وآقاى محمد شماعى نجف ابادى فرزند عبدالمحمود در4/5 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 150/69مترمربع قسمتى از پالك شماره 148اصلى 

واقع درقطعه 10 بخش 11 حوزه ثبت اصفهان– متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
42- رأى شماره5692 و5693مورخه1399/09/27 خانم الهام منتظرى نجف آبادى فرزند 
یداله درسه وسه -پنجم دانگ مشاع وآقاى رسول رجائى نجف آبادى فرزند غالمرضا دردو 
و دو-پنجم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 96/60مترمربع قسمتى از 
پالك شماره 1 فرعى از 954اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 حوزه ثبت اصفهان– متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد.
43- رأى شــماره5615 و5616مورخه1399/09/22 99 خانم زهره ابوالقاســمى فرزند 
حسینعلى درسه و یک-پنجم دانگ مشاع وآقاى ابراهیم مددى  نجف ابادى فرزند عباسعلى 
دردو و چهار-پنجم دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 106/10مترمربع 
قسمتى از پالك شــماره 361/8اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 حوزه ثبت اصفهان– 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
44- رأى شــماره5660 و5661مورخه1399/09/24 خانم رضوان محمدى فرزند محمد 
دردودانگ مشاع وآقاى محمدحسن حاجى رجبى نجف ابادى فرزند اسداله درچهاردانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 119/60مترمربع قســمتى از پالك شماره 
1221اصلى واقع درقطعه 10 بخــش 11 حوزه ثبت اصفهان– متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد.
45- رأى شماره5664 و5665مورخه1399/09/24 آقاى غالمرضا حجتى فرزند مرتضى 
نسبت به 23 حبه مشاع از72حبه ششــدانگ وخانم ثمینه رجایى فرزند عباسعلى نسبت به 
49 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ از یکباب خانه به مساحت 363/93مترمربع قسمتى از 
پالك شماره 667اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 حوزه ثبت اصفهان– متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد.
46- رأى شماره5647 و5648مورخه1399/09/23 خانم زهره عباسپور فرزند حیدرعلى 
در یک دانگ مشــاع ازششــدانگ وخانم بتول خوشــاوى فرزند قربانعلى در پنج دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 198/77مترمربع قســمتى از پالك شماره 
972اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 حوزه ثبت اصفهان– متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد.
47- رأى شماره5701 و5702مورخه1399/09/27 آقاى ســعید حاجى صادقیان فرزند 
عبدالکریم در ســه دانگ مشــاع وخانم مریم عبدالعظیمى نجف آبادى فرزند رضا در سه 
دانگ مشاع از ششــدانگ از یکباب خانه به مســاحت 157/62مترمربع قسمتى از پالك 
شــماره 831اصلى واقع درقطعه 2 بخش 11 حوزه ثبت اصفهان– متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد.
48- رأى شماره5721 و5720مورخه1399/09/27 آقاى حســن منتظرى نجف آبادى 
فرزند غالمرضادر 1/5 دانگ مشــاع وآقاى مجتبى منتظرى نجف آبادى فرزند حسن در 
4/5 دانگ مشاع از ششدانگ از یکباب خانه به مساحت 222/89مترمربع قسمتى از پالك 
شماره 372اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 حوزه ثبت اصفهان– متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد  
49- رأى شــماره5207 و5206مورخه1399/09/08 آقاى محمدرضا شــاهپورى ارانى 
فرزند یوســف در دو دانگ مشــاع وآقاى محمد مهدوى فرزند فریــدون در چهار دانگ 
مشــاع از ششــدانگ از یکباب خانه به مســاحت157مترمربع قســمتى از پالك شماره 
857اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 حوزه ثبت اصفهان– متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد.
50- رأى شــماره5669 و5670مورخه1399/09/24 آقاى ســهراب علــى نقى بیگى 
آبگرمى فرزند رجبعلى در سه دانگ مشــاع وخانم زهرا رحیمى فرزند ابراهیم در سه دانگ 
مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت127/28مترمربع قســمتى از پالك شماره 
559اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 حوزه ثبت اصفهان– متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد.
51- رأى شماره5645 و5644مورخه1399/09/23 خانم زهرا مهربانى نجف آبادى فرزند 
اسداله در دو ویکصدونود-دویست و بیست و نهم دانگ مشاع وآقاى حسین انتشارى نجف 
آبادى فرزند على در سه و سى ونه-دویست و بیست ونهم دانگ مشاع از ششدانگ قسمتى 
از یکباب خانه به مساحت208/08مترمربع قسمتى از پالك شماره 2 فرعى از 1126اصلى 
واقع درقطعه 10نجف اباد بخش 11 حوزه ثبت اصفهان– متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد.
52- رأى شــماره5604 و5605مورخه1399/09/22  خانم اکــرم خدادادى نجف آبادى 
فرزند نصراله درسه دانگ مشاع وآقاى محسن گلشادى قلعه شاهى فرزندمصطفى در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت144/45مترمربع قسمتى از پالك شماره 
876اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 حوزه ثبت اصفهان– متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد.
53- رأى شــماره 5083 مورخه 1399/08/29 آقاى داود على بیگى فرزند عباسقلى  در 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 32/01 مترمربع قسمتى از پالك شماره 7فرعى از 
518 اصلى واقع درقطعه4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد.
54- رأى شماره5080 و5079مورخه1399/08/29 آقاى فرشید چهارلنگ فرزند یداله درسه 
دانگ مشاع وخانم صدیقه فقیه آبادچى فرزندیداله در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت154/85مترمربع قسمتى از پالك شماره 982اصلى واقع درقطعه 3 بخش 

11 حوزه ثبت اصفهان– متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
55- رأى شماره5210 و5211مورخه1399/09/08 آقاى ابوالفضل شیرزادى قلعه شاهى 
فرزند نعمت اله درسه دانگ مشاع وخانم مرضیه گلشادى قلعه شاهى فرزندمحمدرضا در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت165/28مترمربع قسمتى از پالك 
شــماره 3207 فرعى از 391اصلى واقع در بخش 9حوزه ثبت اصفهان– متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد.
56- رأى شماره5209 و5208مورخه1399/09/08 خانم فرزانه ایزدى نجف آبادى فرزند 
مهدى دردو دانگ مشــاع وآقاى محمدجواد حشمى نجف آبادى فرزندمحمدرضا در چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ از یکباب خانه به مساحت124/10مترمربع قسمتى از پالك شماره 
409اصلى واقع درقطعه 6نجف اباد بخش 11 حوزه ثبت اصفهان– متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد.
57- رأى شماره5212 و5213مورخه1399/09/08 آقاى محمد محمدى ملک آبادى فرزند 
عباسقلى درچهارونیم دانگ مشاع وخانم الهام حقیقى نجف آبادى فرزندعباسعلى در یک 
ونیم  دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت175/86مترمربع قسمتى از پالك 
شماره 392اصلى واقع درقطعه 6نجف اباد بخش 11 حوزه ثبت اصفهان– متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد.
58- رأى شماره5204 و5205مورخه1399/09/08 آقاى حسین لطفى جالل آبادى فرزند 
محمد درسه دانگ مشاع وخانم فهیمه مصدق جالل آبادى فرزندرضا در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مساحت198/13مترمربع قسمتى از پالك شماره 16 
فرعى از 428اصلى واقع درقطعه 10نجف اباد بخش 11 حــوزه ثبت اصفهان– متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد.
59- رأى شماره5355 و5352مورخه1399/09/15 آقاى اکبر مهدیه نجف آبادى فرزند 
مانده على درسه دانگ مشاع وآقاى احمد مهدیه نجف آبادى فرزندمانده على در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت90/44مترمربع قسمتى از پالك شماره 8 
فرعى از 767اصلى واقع درقطعه 10نجف اباد بخش 11 حــوزه ثبت اصفهان– متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد.
60- رأى شماره5082 و5084مورخه1399/08/29 آقاى مجتبى فروغى فرزند حسینعلى 
درسه دانگ مشاع وخانم مرضیه شریعتى فرزندعباس در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت125/75مترمربع قسمتى از پالك شماره 2فرعى از 844اصلى واقع درقطعه 

7نجف اباد بخش 11 حوزه ثبت اصفهان– متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
61- رأى شماره5344 و5343مورخه1399/09/15 آقاى مصطفى مختارى اسفیدواجانى 
فرزند جعفر درسه دانگ مشاع وخانم الهه لطفى نجف آبادى فرزندفتحعلى در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت170/13مترمربع قسمتى از پالك شماره 984اصلى 

واقع درقطعه 3 بخش 11 حوزه ثبت اصفهان– متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
62- راى شماره 5085 و5086 و5087 مورخه 1399/08/29 آقاى یداله مهدیه نجف آبادى 
فرزند براتعلى در پنج دانگ ویازده –بیستم دانگ مشاع وخانم زهرا مهدیه نجف آبادى فرزند 
یداله در نه-چهلم دانگ مشــاع و خانم بتول مهدیه نجف آبادى فرزند یداله در نه –چهلم 
دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 186/85 متر مربع قسمتى از پالك 321 

اصلى واقع در قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان-متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
63- راى اصالحى شماره5662و5663مورخ1399/09/24پیروراى شماره 294و293 مورخ 
1399/01/25مالکیت خانم مهرى منتظرى نجف آبادى فرزند محمدحسین در سه دانگ 
مشاع و آقاى مرتضى پورعزیزى نجف آبادى فرزند حسین درسه  دانگ مشاع ازششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت201/80مترمربع برروى قســمتى از پالك شــماره 1 فرعى از 
734اصلى واقع درقطعه4 بخش 11ثبت اصفهان- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
64- راى اصالحــى شــماره5089و3475مورخ1399/08/29 و1398/04/02پیروراى 
شماره 12190و 12191مورخ 1396/12/17مالکیت آقاى مصطفى سلیمیان نجف آبادى 
فرزند لطفعلى در ســه دانگ مشــاع و خانم عصمت صالحى نجف آبادى فرزند حسینعلى 
درسه  دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت155/55مترمربع برروى قسمتى از 
پالك شماره 948/1اصلى واقع درقطعه3 بخش 11ثبت اصفهان- متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد.
65- راى اصالحى شــماره 4579 مــورخ 1399/08/21 پیرو راى شــماره 3765مورخ 
1398/04/11 مالکیت آقاى ابراهیم فتحى فرزند قدیرعلى در ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 95/40 مترمربع بر روى قسمتى از پالك 1825 اصلى واقع در قطعه 7بخش 11 

ثبت اصفهان –متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
66- راى اصالحى شــماره 5351 مــورخ 1399/09/15 پیرو راى شــماره 7972 مورخ 
1398/8/29مالکیــت آقاى مجتبى کاظمــى نجف آبادى فرزند مرتضى در ششــدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 128/85مترمربع که 125/75 مترمربع بر روى قسمتى از پالك 
85 اصلى واقع در قطعه 10بخــش 11 ثبت اصفهان ومقــدار 3/10 مترمربع آن  بر روى 
قســمتى از پالك 84اصلى واقع در قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان مى باشد –متقاضى 
مالک رسمى مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار اولین آگهى: 1399/12/11 تاریخ انتشار آگهى 

دوم: 1399/12/26 م الف: 1102311 مهدى صادقى - رئیس ثبت  نجف آباد/12/124
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 139985602008004483 تاریخ ارسال نامه: 1399/12/20 نظر به اینکه سند 
مالکیت ششدانگ تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شماره: 897 فرعى از 176 

اصلى که در دفتر 516 صفحه 176  بنام مدینه فرهمند دندلو ثبت و سند صادر گردیده اینک 
نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 139921702008020904- 99/12/11 
به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره: 5872- 99/12/10 به 
گواهى دفترخانه شماره 427 شهرضا رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت 
جابجائى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناى سند مالکیت ملک فوق را نموده 
لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1112865 سید اسداله موسوى- مدیر واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا از طرف محمدحسن صمصامى/12/156
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 139985602008004487 تاریخ ارسال نامه: 1399/12/20 نظر به اینکه سند 
مالکیت ششدانگ تمامت یکدانگ ونیم مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شماره: 897 فرعى از 
176 اصلى که در دفتر 516 صفحه 179 بنام مظاهر شیرى ثبت و سند صادر گردیده اینک 
نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 139921702008020902- 99/12/11 به 
انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره: 5871- 99/12/10 به 
گواهى دفترخانه شماره 427 شهرضا رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت 
جابجائى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناى سند مالکیت ملک فوق را نموده لذا 
مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى 
مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود 
میباشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1112859 سید اسداله موسوى- مدیر واحد ثبتى حوزه 

ثبت ملک شهرضا از طرف محمدحسن صمصامى/12/157 
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 139985602008004484 تاریخ ارسال نامه: 1399/12/20 نظر به اینکه سند 
مالکیت ششدانگ تمامت یکدانگ و نیم مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شماره: 897 فرعى 
از 176 اصلى که در دفتر 516 صفحه 179 بنام مدینه محمد شیرى ثبت و سند صادر گردیده 
اینک بهمن یار شیرى والیتا از طرف محمد شیرى با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 
139921702008020903- 99/12/11 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء 
شهود آن ذیل شــماره: 5871- 99/12/10 به گواهى دفترخانه شماره 427 شهرضا رسیده 
است مدعى است که ســند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود گردیده است و درخواست 
صدور المثناى ســند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى 
ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهى 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به این 
اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد 
شد. م الف: 1112862 سید اسداله موسوى- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا از طرف 

محمدحسن صمصامى/12/158 
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 139985602008004514 تاریخ ارسال نامه: 1399/12/23 نظر به اینکه سند 
مالکیت ششدانگ یکباب دکان شماره: 1821 فرعى از یک اصلى که در دفتر 4- متمم صفحه 
493 بنام على اکبر خیرمند ثبت و ســند صادر گردیده سپس بموجب سند شماره 11977- 
53/11/8 دفتر سه شهرضا ششدانگ پالك فوق به حبیب اله فروتن و نامبرده بموجب سند 
شماره 801907- 65/8/9 دفتر سه شهرضا یکدانگ و نیم مالکیت خود را به فرزانه ناظم و 
بموجب سند شماره 140226- 79/4/1 دفتر سه شهرضا مقدار دو دانگ و نیم مالک یت خود را 
به مرضیه براهیمى و مقدار دو دانگ مالکیت خود را به سکینه خاتون امین حیدرى انتقال نموده 
که ته سند در سهم سکینه خاتون امین حیدرى واقع گردیده اینک نامبرده با ارائه درخواست 
کتبى به شماره وارده: 139921702008021534- 99/12/18 به انضمام دو برگ استشهادیه 
محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره: 96068- 99/12/18 به گواهى دفترخانه شماره سه 
شهرضا رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود گردیده است 
و درخواست صدور المثناى سند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک 
اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شــود چنانچه کسى 
مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار 
این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده 
سند مسترد گردد بدیهى اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات 
خواهد شد. م الف: 1112596 سید اسداله موسوى- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا 

از طرف محمدحسن صمصامى/12/159
فقدان سند مالکیت 

خانم فاطمه روحانى بیدگلى به پیوست دو برگ  استشهادیه محلى که هویت و امضا شهود 
رسما گواهى گردیده که مدعى است سند مالکیت سه دانگ مشاع از شش دانگ یکبابخانه 
به شــماره 708 فرعى مفروز مجزى شــده از پالك 2840 اصلى واقع در بخش سه حوزه 
ثبتى آران و بیدگل که ذیل 25847 دفتر 131 صفحه 59  بنام فاطمه روحانى بیدگلى ثبت 
و سند مالکیت تک برگى به شماره 101816 الف 91 صادر و تسلیم گردیده در اثر جابه جایى 
مفقود و اینک درخواست صدور ســند مالکیت المثنى نموده لذا طبق تبصره یک ماده 120 
اصالحى آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى تا هرکس مدعى انجام معامله نســبت به ملک 
مذکور یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى لغایت ده روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید 
تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند با ارائه کننده مسترد گردد. چنانچه ظرف مهلت مقرر 
اعتراضى واصل نگردد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مزبور 
صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شــد. م الف: 1112381 رییس ثبت اسناد و امالك آران و 

بیدگل- حامد فکریان/12/160  
فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه ســند مالکیت ششــدانگ پالك ثبتى شــماره: 2683 فرعى از 3- اصلى که 
در دفتر 365 صفحه 549 بنام شــهناز حاجیونى ثبت و ســند صادر گردیده سپس بموجب 
سند شــماره 138034- 94/4/15 دفتر 4- شــهرضا مقدار دو دانگ مشاع از مالکیت خود 
را به مریم ســرافراز انتقال نموده اینک نامبرده با ارائه درخواســت کتبى به شــماره وارده: 
139921702008021581- 99/12/19 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء 
شهود آن ذیل شماره: 742011- 99/12/19 به گواهى دفترخانه شماره 263 شهرضا رسیده 
است مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود گردیده است و درخواست صدور 
المثناى سند مالکیت نسبت به چهار دانگ باقیمانده مالکیت خود از پالك  فوق را نموده لذا 
مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى 
مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود 
میباشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1112936 سید اسداله موسوى- مدیر واحد ثبتى حوزه 

ثبت ملک شهرضا از طرف محمدحسن صمصامى/12/161



آگهىآگهى 07073999 سال هفدهمسه شنبه  26 اسفند  ماه   1399

اخطار اجرایى
شماره 882/98 به موجب راى شماره 1198 تاریخ 98/12/7 حوزه 3شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه سپهبد محمدى به نشانى مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 100/000/000 بابت اصل خواسته و پرداخت  مبلغ 
1/350/000 ریال بعنوان هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررسید 
لغایت اجــراى حکم  در حق خواهان و پرداخت نیم عشــر هزینه دولتــى درحق صندوق 
دادگسترى محکوم مى باشــد.محکوم له: مهدى رحیمى به نشانى: نجف آباد خ شهدا ك 
منتظرى ك افتخار پ 16 ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. 

1113069/م الف-شعبه سوم شوراى حل اختالف نجف آباد/12/162 

آگهى مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى هیات حل اختالف مستقردر اداره ثبت 

اسناد و امالك اردستان
آراء که در اجراى ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد 
و امالك اردستان صادر گردیده و در اجراى ماده 3 قانون مذکور در 2 نوبت به فاصله 15 روز 
از طریق روزنامه هاى کثیر االنتشار محلى آگهى میشود تا شخص یا اشخاصى که به آراى 
مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین آگهى ظرف مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت و 
اسناد و امالك اردستان تسلیم و رسید اخذ نمایند و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف 
مدت یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به داددگاه عمومى محل نموده و گواهى تقدیم 
دادخواست اخذ و به ثبت اردستان تسلیم نمایند در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعى دادگاه است. در صورتى که اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد و یا معترض 

گواهى تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومى محل را ارائه نکند ثبت اردســتان مبادرت به 
صدور سند مالکیت مینماید ضمۀ صدور سند مالکیت مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نیست .

1) راى شــماره 139960302032000319 مــورخ 99/11/29 آقــاى امراله رمضانى 
فرزند رضا کدملى 1189740818 ششــدانگ یک باب خانه واقع در مزرعه کمر ســیاه 
پالك 1 فرعــى از 109 اصلى علیا اردســتان بخش هفــده ثبت اصفهان به مســاحت 
266.64 متر مربع انتقال عادي مع الواســطه از آقاى قاسم رمضانی همبرى مالک رسمى
آقــاى   99 /11 /28 مــورخ   139960302032000318 شــماره  راى   (2
غالمحســین عامــرى فرزنــد اســماعیل کدملــى 1189289679 ششــدانگ 
یــک بــاب خانــه واقــع در مزرعــه شــاپور پــالك 3 فرعــى از 370 اصلــى علیا 
اردســتان بخش هفده ثبــت اصفهــان به مســاحت 440 متــر مربع مالک رســمى
3) راى شــماره 139960302032000320 مورخ 99/12/3 اقاى حسین محمدى فرزند 
اکبر کدملى 1189836319 ششــدانگ یک بــاب خانه واقع در بند آســتانه پالك 112 
اصلى علیا اردستان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 217.30 متر مربع مالک رسمى

4) راى شماره 13996030203200326 مورخ 99/12/5 آقاى رحمت اله محمدى آستانه 
فرزند اکبر کدملى 1189729660 ششدانگ یک باب خانه واقع در بند آستانه پالك 112 
اصلى علیا اردستان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 193.30 متر مربع مالک رسمى . 
تاریخ انتشار اول: 99/12/10 تاریخ انتشار دوم:  99/12/26 م الف: 1101015 ذبیح اله فدائى 

اردستاتى- مدیرواحد ثبتى حوزه ثبت ملک اردستان /12/120 

مفاد آرا
هیات موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند 
رسمى- آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 139960302035000301– 
1399/12/10 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان 
هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر تصرفات مالکانه 

بالمعارض متقاضى آقاى حیدر اسدى جزى فرزند عباس بشماره شناسنامه 23  صادره از 
گزوبرخوار نسبت به چهار دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک باب کوره آجرپزى ششدانگ  
به مســاحت 27937/82 متر مربع پــالك و 1789 و 1824 و 1790 فرعى از409 اصلى 
واقع در بخش 16 اصفهان خریدارى شده مع الواسطه از مالک رسمى و هم بصورت سند 
اولیه بنام متقاضى به آدرس گرگب جاده کوره ها محرز گردیده است لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به 
صدورسند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند بدیهى است در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
م الف: 1102879 تاریخ انتشار نوبت اول: 99/12/12 و تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/12/26 

عباسعلى عمرانى رییس ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/12/134  

مفاد آرا
هیات موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند 
رسمى- آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 139960302035000205– 
1399/10/15 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان 
هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى آقاى رسول اسدى جزى فرزند حیدر بشماره شناسنامه 328  صادره از 
گزوبرخوار نسبت به یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک باب کوره آجرپزى ششدانگ  
به مســاحت 27937/82 متر مربع پــالك و 1789 و 1824 و 1790 فرعى از409 اصلى 
واقع در بخش 16 اصفهان خریدارى شده مع الواسطه از مالک رسمى و هم بصورت سند 
اولیه بنام متقاضى به آدرس گرگب جاده کوره ها محرز گردیده است لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به 

صدورسند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند بدیهى است در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
م الف: 1103053 تاریخ انتشار نوبت اول : 99/12/12 و تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/12/26  

عباسعلى عمرانى رییس ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/12/136 

مفاد آرا
هیات موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند 
رسمى- آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 139660302035000139 
– 1399/8/14 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان 
هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى آقاى حســن ابدالى حاجى ابادى فرزند محمد بشماره شناسنامه 14 
صادره از برخوار در ششــدانگ یک باب ساختمان نیمه ســازه  به مساحت 140/60 متر 
مربع پالك 301 اصلى واقع در بخش 16 خریدارى شده مع الواسطه از مالک رسمى اقاى 
عباس ابدالى حاجى آبادى به آدرس شاهین شــهر حاجى آباد خیابان شاهد نبش خیابان 
والیت محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدورســند مالکیت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست 
خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . م الف: 1103080  تاریخ انتشار نوبت 
اول: 99/12/12  و تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/12/26 عباسعلى عمرانى رییس ثبت اسناد 

و امالك شاهین شهر/12/138

آگهى تغییرات 
شــرکت آتیه ارگ آتبین شرکت ســهامى خاص به 
شماره ثبت 44469 و شناسه ملى 10260623788 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1399/12/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
حسابرسى آگاه تدبیر حسابداران رسمى به شناسه 
ملى 10100592389 بسمت بازرس اصلى و مریم 
فروتن فهرجى به شــماره ملى 6059886371 به 
سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب 
گردیدند روزنامه نصف جهان جهت نشــرآگهى ها و 
دعوت نامه هاى شــرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1112652)

آگهى تغییرات 
شرکت رادمان کاویان ســپاهان سهامى خاص به 
شماره ثبت 57310 و شناسه ملى 14006308207 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1398/11/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت 
در واحد ثبتى اصفهان به آدرس اســتان اصفهان ، 
شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، دهستان قهاب 
جنوبى ، روستا شــهرك صنعتى جى، محله شهرك 
صنعتى جى ، خیابان 1 ، خیابان فرعى 9 ، پالك 155 ، 
طبقه همکف کدپستى 8159483378 تغییر یافت و 
ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره 
ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1112658)

آگهى تغییرات 
شرکت میم تیم شرکت ســهامى خاص به شماره 
ثبت 1802 و شناســه ملــى 10260199600 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/11/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : اصالح 
ماده 28 اساسنامه : عده اعضاء هیات مدیره : شرکت 
به وسیله هیات مدیره اى مرکب از 3 الى 5 نفر عضو 
که بوسیله مجمع عمومى عادى از بین صاحبان سهام 
انتخاب میشوند اداره خواهد شد مدیران کال یا بعضا 
قابل عزل میباشند. شرکت میتواند یک یا دو نفر عضو 
على البدل نیز انتخاب نماید اداره کل ثبت اســناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1112674)

آگهى تغییرات 
شرکت سنگ آب سپاهان شرکت سهامى خاص به 
شماره ثبت 39485 و شناسه ملى 10260571442 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/12/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلى 
شرکت به نشانى استان اصفهان ، شهرستان اصفهان، 
بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله کساره ، کوچه دریا 
، خیابان ساحل ، پالك- 206 ، پالك قدیمى 23 ، طبقه 
همکف کدپستى 8139888839 تغییر یافت و ماده 
مربوطه اساسنامه اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1112678)

آگهى اصالحى 
شرکت پشم سنگ پارامیس سهامى خاص به شماره 
ثبت 528 و شناسه ملى 10980061582 عطف به 
آگهى تغییرات شمارخ139930402101000065 
و13993040210100066مورخ 1399/03/27، 
شماره ملى آقاى محمد باستانى، 1080019839 
صحیح مى باشد که در دو آگهى مذکور اشتباه ذکر 
شده است. مراتب بدینوســیله اصالح و اعالم مى 
گردد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تیران و 

کرون (1112967)

آگهى تغییرات 
شرکت پایا فام پارس شرکت سهامى خاص به شماره 
ثبت 48473 و شناســه ملى 10260666774 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1399/12/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
پروین وزیرى نژاد به شماره ملى 1190042657 به 
ســمت بازرس اصلى و بهزاد میرزایى به شماره ملى 
1271097788 به ســمت بازرس على البدل براى 
مدت یک سال انتخاب گردیدندروزنامه نصف جهان 
جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب 
شــد. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1113432)

آگهى تغییرات 
شرکت میم تیم شــرکت سهامى خاص 
به شــماره ثبت 1802 و شناســه ملى 
10260199600 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطــور فوق العاده 
مــورخ 1399/11/15 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : مهدى حمیدى به شماره ملى 
373193167 و ســتاره کاوه به شماره 
ملــى 3257659482 و فرزاد فرهیدى 
به شماره ملى 0055061990 به سمت 
اعضاء اصلى هیات مدیره و فراز فرهیدى 
به شماره ملى 0067440452 به سمت 
عضو علل البدل هیات مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب گردیدند . فواد جهانگیرى 
به شماره ملى4073270753 به سمت 
بازرس اصلــى و منصور دســتجان به 
شــماره ملى 0064569586 به سمت 
بازرس على البدل براى مدت یک ســال 
انتخاب گردیدنــد روزنامه نصف جهان 
جهت نشــرآگهى ها و دعوت نامه هاى 
شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(1112660)

تاسیس 
شرکت با مسئولیت محدود آتروپات فوالد اسپادانا درتاریخ 1399/12/24 به شماره ثبت 67294 به شناسه 
ملى 14009895070 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمى باشد 
: خرید و فروش کاال و لوازم خانگى ، فرش ، آهن آالت ، مصالح ساختمانى ، محصوالت کشاورزى و دامپرورى 
و ارائه کلیه فعالیتهاى مجاز بازرگانى اعم از خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و 
ترخیص کاال از گمرکهاى کشور، ارائه کلیه فعالیتهاى خدماتى اعم از تامین نیروى انسانى موقت متخصص 
و غیرمتخصص جهت ارگانهاى دولتى وخصوصى، اخذ وام واعتبار و تسهیالت از بانکهاى دولتى و خصوصى 
و موسسات مالى و اعتبارى صرفا درجهت تحقق اهداف شرکت. اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و 
خارج از کشور. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و اخذ قرار داد با اشخاص حقیقى و حقوقى، 
شرکت در نمایشگاه هاى داخلى و خارجى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت 
فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، 
شهر اصفهان، محله بازارچه ، کوچه شهید محمود دهقان ، خیابان بازارچه ، پالك 269 ، ساختمان عتیق ، طبقه 
منفى 1 ، واحد 6 کدپستى 8158135113 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 2,000,000,000 
ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شــرکا خانم زهره عبدالى خینه به شماره ملى 1200144491 
دارنده 1000000000 ریال سهم الشــرکه آقاى مصطفى نصرى به شماره ملى 1290080763 دارنده 
1000000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم زهره عبدالى خینه به شماره ملى 1200144491 
و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقاى مصطفى 
نصرى به شماره ملى 1290080763 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : 
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین 
کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : 
طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع 
فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1113418)

تاسیس 
شرکت با مسئولیت محدود زاینده رود ســپاهان جم ایرانیان درتاریخ 1399/12/24 به شماره ثبت 
67292 به شناسه ملى 14009894519 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح 
زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و 
صدور پروانه فعالیت نمى باشد : خرید و فروش کاال و لوازم خانگى ، فرش ، آهن آالت ، مصالح ساختمانى 
، محصوالت کشاورزى و دامپرورى و ارائه کلیه فعالیتهاى مجاز بازرگانى اعم از خرید و فروش صادرات 
و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و ترخیص کاال از گمرکهاى کشور، ارائه کلیه فعالیتهاى خدماتى 
اعم از تامین نیروى انسانى موقت متخصص و غیرمتخصص جهت ارگانهاى دولتى وخصوصى، اخذ 
وام واعتبار و تسهیالت از بانکهاى دولتى و خصوصى و موسسات مالى و اعتبارى صرفا درجهت تحقق 
اهداف شرکت. اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشور. شرکت در مناقصات و مزایدات 
دولتى و خصوصى و اخذ قرار داد با اشخاص حقیقى و حقوقى، شرکت در نمایشگاه هاى داخلى و خارجى 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله خرم ، خیابان 
پنج رمضان ، خیابان مسجد سید ، پالك- 725 ، ســاختمان قائم ، طبقه همکف ، واحد 27 کدپستى 
8137918136 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000,000 ریال نقدى میزان 
سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى رضا عرب به شماره ملى 4620936715 دارنده 500000000 
ریال سهم الشرکه خانم فاطمه رحیمى شورابى به شماره ملى 4620937606 دارنده 500000000 
ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقاى رضا عرب به شماره ملى 4620936715 و به سمت عضو 
اصلى هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود خانم فاطمه رحیمى شورابى 
به شماره ملى 4620937606 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین 
کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل هر کدام به تنهایى همراه با مهر 
شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 
نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1113434)

آگهى تغییرات 
شرکت سنگ آب ســپاهان شرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 39485 و شناسه ملى 
10260571442 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1399/12/10 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ 
شــد : محمد حسن عطائى به شــماره ملى 
1209349035 و على حســین عطائى به 
شــماره ملى 1209761963 و اســماعیل 
عطائى به شــماره ملى 1209795426 و 
صادق عطائى به شماره ملى 1209945691 
بعنوان اعضاى هیات مدیــره براى مدت دو 
ســال انتخاب گردیدند روح اهللا کریم زاده 
باردهء به شــماره ملى 4610411768 به 
سمت بازرس اصلى و زهرا رضائى به شماره 
ملى 2371203602 به سمت بازرس على 
البدل براى مدت یک ســال مالــى انتخاب 
شدند. روزنامه کثیراالنتشــار نصف جهان 
جهت نشــر آگهى هاى شرکت انتخاب شد. 
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهى به 
سال1398 مورد تصویب قرار گرفت. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1112675)

آگهى تغییرات 
شرکت بازرگانى نارگل نگار تجارت زنده 
رود شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 
53044 و شناسه ملى 14004519086 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1399/12/12 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : منصور زکى 
زاده به شــماره ملى 1286808707 و 
مهــدى حق شــناس به شــماره ملى 
0075554801 و طیبــه فخارى پور به 
شــماره ملى 1288020457 به سمت 
اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت دو 
ســال انتخاب گردیدند. علیرضا یدى به 
شــماره ملى1287854265 به سمت 
بازرس اصلى و على اکبرمحمد خانى به 
شــماره ملى 0042745764 به سمت 
بازرس على البدل براى مدت یک ســال 
انتخاب شــدند. روزنامــه نصف جهان 
جهت نشــرآگهى ها و دعوت نامه هاى 
شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(1112955)

آگهى تغییرات 
شرکت فنى مهندسى معماران آتیه سازان 
رادیس ســهامى خاص به شماره ثبت 
62755 و شناسه ملى 14008487345 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1399/11/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: فاطمه انصارى1283585431 بسمت 
رئیس هیــأت مدیره و ســمانه احمدى 
سیاه بومى1293002781 بسمت نایب 
رئیس هیأت مدیره و محمدرضا احمدى 
سیاه بومى1272640264 بسمت مدیر 
عامل براى مدت دو سال انتخاب شدند . 
ضمناً (مدیر عامل) مجرى مصوبات هیات 
مدیره خواهد بود . کلیه اوراق و اســناد 
مالى و بهادار و بانکى تعهدات شرکت با 
امضاء مدیرعامل منفرداً با مهر شــرکت 
معتبر است . و سایر اوراق ادارى و عادى 
شرکت با امضاء مدیرعامل منفرداً و با مهر 
شرکت معتبر مى باشــد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1113452)

آگهى تغییرات 
شــرکت بازرگانــى نور دانه ســپاهان 
سهامى خاص به شــماره ثبت 62146 
و شناســه ملــى 14008234180 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1399/12/18 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقاى رامین 
واللهى به شــماره ملى 1270477821 
، خانــم زهــرا واللهى به شــماره ملى 
1273242386 و خانم مرضیه حسینى 
به شماره ملى 1287065716 بسمت 
اعضاء اصلى هیات مدیــره براى مدت 
دو ســال انتخاب گردیدند. - آقاى جواد 
اسماعیلى به شماره ملى 1287341039 
به ســمت بازرس اصلى و آقاى ســید 
محمد حسینى عاشــق آبادى به شماره 
ملى 1290929122 به ســمت بازرس 
على البدل براى مدت یکســال انتخاب 
گردیدند. - روزنامــه نصف جهان جهت 
نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت 
انتخاب شــد. اداره کل ثبت اســناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(1113516)

آگهى تغییرات 
شرکت تعاونى مصرف پیمان کارگران شرکت 
زراعى گلپایگان به شماره ثبت 186 و شناسه 
ملى 10260047345 به استناد نامه شماره 
8623 مــورخ 1399/12/18 اداره تعاون، 
کار و رفاه اجتماعى شهرســتان گلپایگان و 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى به طور 
فوق العاده مورخ 1399/11/15 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: - صورت هاى مالى ســال 
1398 به تصویب رســید. - محمدحســن 
فضائلى به کدملــى 1219632831، نعمت 
اله رفعتى بــه کدملــى 1219615439، 
عزت اله اعظمــى فرزند نورالــه به کدملى 
1218898623 به ســمت اعضاى اصلى 
هیئت مدیره، عزت اله اعظمى فرزند صادق 
به کدملــى 1219655341 و محمد رفعتى 
به کدملى 1219688614 به سمت اعضاى 
على البدل هیئت مدیره براى مدت سه سال 
انتخاب شــدند. - مصطفى دلیرى به کدملى 
1219688843 به ســمت بازرس اصلى و 
ولى اله اعظمى به کدملى 1218897546 به 
سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال 
مالى انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى گلپایگان (1113569)

آگهى تغییرات 
شــرکت تعاونى مصرف پیمــان کارگران 
شرکت زراعى گلپایگان به شماره ثبت 186 
و شناســه ملى 10260047345 به استناد 
صورتجلسه هیات مدیره مورخ 1399/11/15 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - محمدحسن 
فضائلى به شــماره ملى 1219632831 به 
سمت رئیس هیات مدیره، نعمت اله رفعتى 
به شــماره ملى 1219615439 به سمت 
نایب رئیس هیات مدیره، عزت اله اعظمى به 
شماره ملى 1218898623 به سمت منشى 
هیات مدیره و براتعلى عظمتى به شماره ملى 
1218886137 به سمت مدیرعامل (خارج 
از اعضاى هیات مدیره) براى مدت سه سال 
انتخاب شدند. - کلیه اوراق و اسناد تعهد آور 
بانکى از قبیل چک، سفته، برات، و اوراق بهادار 
پس از تصویب هیات مدیره با امضاى براتعلى 
عظمتى (مدیر عامل) و محمدحسن فضائلى 
و در غیاب محمدحســن فضائلى، نعمت اله 
رفعتى حق امضا خواهد داشت و اوراق عادى با 
امضاى براتعلى عظمتى (مدیرعامل) و با مهر 
شرکت معتبر خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى گلپایگان (1113570)

آگهى تغییرات 
موسســه خیریه ریحانه النبى س علویجه 
بــه شــماره ثبــت 179 و شناســه ملى 
10861236590 به اســتناد صورتجلسه 
هیئــت مدیــره مــورخ 1399/06/16 و 
نامــه شــماره 2059/1/10468 مــورخ 
99/7/3 فرماندارى نجف آبــاد تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : وجیهه ابراهیمى علویجه 
کدملى1091208107 بعنوان رئیس هیئت 
مدیره انتخاب و قبول سمت نمودند.خدیجه 
خناســى علویجه کدملى1091940991 
بعنوان نائب رئیس هیئــت مدیره -مرضیه 
صادقى علویجه کدملــى 1281878121 
بعنوان خزانه دار -محســن صادقى علویجه 
کدملى-1091977771 فخرالسادات رفیعى 
پور علوى کدملــى1282249150 بعنوان 
عضو اصلى هیئت مدیــره و مدیرعامل براى 
مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهد آور با امضاى مدیرعامل و خزانه 
دار و در غیاب خزانه دار با امضاى رئیس هیئت 
مدیره و با مهر موسسه خیریه معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

نجف آباد (1113571)

آگهى تغییرات 
شرکت بیتا پلیمر فردا نگر شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 1875 و شناسه ملى 14007826770 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/12/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از طریق مطالبات حال شده سهامداران و صدور سهام جدید از مبلغ100000000 ریال به 15000000000ریال افزایش یافت و ماده 4 اساسنامه بشرح زیراصالح شد :. ماده 4 

اصالحى : سرمایه شرکت مبلغ 15000000000ریال نقدى است که به 15000 سهم با نام عادى1000000ریالى منقسم گردیده و تماما پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1112649)
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شرکت آب و  فاضالب استان اصفهان

فراخوان مناقصه عمومى 
شرکت آب و  فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى یک مرحله اى با ارزیابى کیفى، 

به شرح جدول زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. 

2- کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران 
و بازگشــایى پاکتها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ســتاد) به آدرس:

www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، 
مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه 

محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 99/12/23  مى باشد.

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه 
و ارائه پاکتهاى الف:

1-3- آدرس: اصفهان، خیابان شیخ کلینى، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت 
آب و فاضالب استان اصفهان، تلفن:8-36680030-031،  اتاق (292) 
4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

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

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

نام روزنامه: روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار: 1399/12/26

نوبت دوم

شماره موضوعردیف
شماره سامانه تدارکات الکترونیکى دولتمرجع

1
   250kva  خرید دیزل ژنراتور
   ATS   کاناپى دار به همراه تابلو

جهت بوئین  میاندشت 
400 - 1 – 92099001434000082  

تاریخروزساعتعنوان
400/1/11چهارشنبه 15:00مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه

400/1/21شنبه 15:00مهلت زمانى ارسال پیشنهاد
400/1/22یکشنبه8:00زمان بازگشائى پاکتها

آگهى مناقصه عمومى  (نوبت دوم)چاپ دوم
شهردارى شاهین شهر باستناد مصوبه شماره 3059/ش مورخ 98/12/28 شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد عملیات 

اجرایى روکش آسفالت معابر سطح شهر را با اعتبار اولیه 18/500/000/000 ریال به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه مى بایستى در ساعات ادارى به واحد عمران شهردارى مراجعه و 
پیشنهادهاى خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1400/01/21 به دبیرخانه حراست تحویل نمایند. شهردارى 

در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.
م.الف:1108673 احمدرضا پرى تبار- شهردار شاهین شهر

  امور پیمانهاي شرکت شهرکهاي صنعتی استان اصفهان

 فراخوان مناقصه عمومی 
همزمان با ارزیابی کیفی(فشرده) یک مرحله اي 

شرکت شهرکهاى صنعتى استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) (محوطه 
سازي قسمتی از فاز 3 شهرك صنعتی رنگسازان) به شــماره (2099001281000172 ) را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران 
و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام 
خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 
امضاي الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1399/12/26 

می باشد.
مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19 روز شنبه تاریخ 1400/01/14

مهلت زمانی ارسال اسناد ارزیابی و پیشنهاد قیمت: ساعت 13:30 روز پنجشنبه تاریخ 1400/01/26
زمان بازگشایی پاکتهاي ارزیابی : ساعت 8:30 صبح روز شنبه تاریخ 1400/01/28

هزینه درج آگهى روزنامه به عهده برنده مناقصه مى باشد.
موضوع مناقصه : محوطه سازي قسمتی از فاز 3 شهرك صنعتی رنگسازان 

مبلغ برآورد اولیه : 124,645,064,993ریال و براساس فهارس بهاي سال 1399 سازمان برنامه و بود جه کشور (اعتبار 
طرح جاري)

مبلغ تضمین شرکت  در فرآیند ارجاع کار : 5,192,902,000ریال
رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: رتبه 5 یا باالتر در رشته راه و ترابري

مدت اجرا:  16 ماه 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف : آدرس 
اصفهان خیابان 22 بهمن، مجموعه اداري امیر کبیر، شرکت شهرکهاي صنعتی استان اصفهان و تلفن 03132647300 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس :021-41934
دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها،در سامانه www.setadiran.ir بخش ثبت نام / پروفایل/ تامین کننده/
مناقصه گر موجود است.

م.الف: 1113831 

نوبت اول

آگهى مناقصه عمومى _ شماره مجوز 1399/7546نوبت دوم
موضوع: انجام عملیات امداد، نگهدارى و تعمیرات تأسیسات گازرسانی شامل خطوط تغذیه و توزیع، 

ایستگاههاى تقلیل فشار، حفاظت از زنگ و انشعابات در سطح شهرستان کاشان و توابع

به شماره فراخوان ( 2099091138000109 ) مورخ (99/12/18) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى 
دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه 
گران و بازگشــایى پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت(ســتاد) به آدرس
 www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل 
ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند  

الزم به ذکر است کد فراخوان در پایگاه ملى مناقصات 42698087 مى باشد.
 تاریخ انتشار مناقصه درسامانه :  از ساعت 10:00 دوشنبه تاریخ 99/12/18 مى باشد.

مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 19:00 روز پنج شنبه تاریخ 99/12/28 مى باشد.

مهلت زمانى ارائه پیشنهاد : تا ساعت 14:00 روز چهارشنبه تاریخ 1400/01/18 مى باشد.
زمان بازگشایى پاکت ها : ساعت : 10:30 روز یکشنبه تاریخ 1400/01/22 مى باشد. 

مبلغ تضمین مناقصه: 3,798,000,000 ریال مى باشد. 
-به منظور شرکت در این مناقصه، داشتن کد  7  از سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعى الزامى مى باشد.

- ارایه صورتهاى مالى حسابرسى شده، اشخاص مشمول آیین نامه راهکار هاى افزایش ضمانت اجرایى و 
تقویت حسابرسى موضوع تصویب نامه شماره26510/ت39039ك مورخ 1388/2/9

- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه 
پاکت هاى الف : آدرس شرکت گاز استان اصفهان واقع در خیابان چهارباغ باال- روبروى مجتمع پارك-  

امور قراردادها و تلفن (داخلى 2574) 031-38132
- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : - مرکز تماس : 41934 021

دفتر ثبت نام : 33999818 و 33191893
م.الف:1112335 روابط عمومى شرکت گاز استان اصفهان

آگهى تجدید فراخوان مناقصهنوبت اول
 (شماره فراخوان در سامانه ستاد 2099001205000070)

شــرکت آب منطقه اى اصفهان در نظر دارد الیروبى دریاچه ســد آبشــار را از طریق 
مناقصه عمومى با شرایط و مشــخصات زیر به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید. لذا 
از مناقصه گرانى که تمایل به حضور در مناقصه فوق را دارند دعوت مى گردد نســبت به 
دریافت استعالم ارزیابى کیفى و اسناد مناقصه از ســامانه تدارکات الکترونیک دولت 

(www.setadiran.ir) اقدام نمایند.
مبلغ پایه: برآورد مناقصه معادل 20/060/175/374 ریال براساس فهرست بهاء واحد پایه 

رشته هاى آبیارى و زهکشى سال 1399 مى باشد.
شرایط مناقصه گر: مناقصه گران داراى گواهینامه صالحیت پیمانکارى حداقل پایه 5 از 

سازمان برنامه و بودجه در رشته آب و ارائه گواهینامه صالحیت ایمنى.
محل اجراء: استان اصفهان- شهرستان اصفهان

مدت اجراء: 5 ماه
نوع اعتبار: اعتبارات این پروژه از محل جارى شرکت مى باشد.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه، مدت اعتبار پیشنهادها و چگونگى و زمان تحویل 
پیشنهادها متعاقباً در  اسناد مناقصه مشخص خواهد شد.

مناقصه گران واجد شرایط مطابق شرایط قید شده در سامانه (setadiran.ir) مهلت 
دارند از طریق این سامانه نسبت به دریافت اســتعالم ارزیابى کیفى و اسناد مناقصه و 

بارگذارى پیشنهاد قیمت و اسناد مناقصه مهر شده و مدارك مثبته شرکت اقدام نمایند.
نشانى مناقصه گزار: اصفهان- پل خواجو- بلوار آئینه خانه- جنب هالل احمر- شرکت آب 

منطقه اى اصفهان- دفتر امور قراردادها.
فاکس: 36611073 تلفن تماس: 5- 36615360 داخلى 2529 و 2528  

م.الف:1113993  روابط عمومى شرکت آب منطقه اى اصفهان


