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یاورى: با لوکا خیلى نگرانمبرخورد ترکش هاى کرونا به 50 مهدکودك  ترجیح مى دهم فیلمى بسازم که دیده شود 12 هزار نفر در کادر درمانى با کرونا درگیرند ورزشاستانفرهنگ جهان نما

احسان علیخانى 
کرونا گرفت؟!

در اصفهان فقط پُز هنرمندان را مى دهند
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نزاع، عامل 35 درصد 
مراجعات به پزشکى قانونى 

سالخى شدیم اما حتى یک 
عذرخواهى نکردند

کاوشگر «امید» امارات 
روانه سیاره مریخ شد
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خط 3 مترو
 از منطقه 13 
مى گذرد

احسان علیخانى، مجرى برنامه «عصر جدید» به خبر 
ابتالى داوران «عصر جدید» و خودش به ویروس 

کرونا واکنش نشان داد. برنامه «عصر جدید» یکى از 
برنامه هایى است که ضبط آن به دلیل شیوع باالى 

ویروس کرونا متوقف شده است و عوامل این برنامه...

شهردار اصفهان در ادامه سلسله برنامه هاى «هر 
یک شــنبه، یک افتتاح» در آیین بهره بردارى و 
کلنگزنى پروژه هاى عمرانــى و خدماتى منطقه 
13 با تشکر از اینکه پروتکل هاى بهداشتى براى 
برگزارى این آیین رعایت شده است، گفت: امروز 
همه جهان اسیر ویروسى شده است که هیچکس 
نمى تواند ادعا کند از آن در امان است اما شهردارى 
اصفهان، مدیریت شــهرى و همه کسانى که در 
تصمیم سازى ها و تصمیم گیرى ها و در اجراى 

پروژه ها نقش دارند...
4

برگزارى کلیه کالس هاى تابستانه در اصفهان ممنوع شدبرگزارى کلیه کالس هاى تابستانه در اصفهان ممنوع شد
به منظور پیشگیرى از شیوع بیشتر ویروس کرونا؛به منظور پیشگیرى از شیوع بیشتر ویروس کرونا؛
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امام جمعه اصفهان با انتقاد از بى اعتنایى به صاحبان اصلى رشته هاى هنرى:

استندآپ شوى 
رامبد جوان 
در راه است

بداخالقه؟ نه قبول ندارم
 مدافع ذوب آهن معتقد است تیمش از زمان آمدن بوناچیچ در شرایط 
ایده آلى به سر مى برد.  فرشاد محمدى مهر در گفتگویى درخصوص 
شرایط خودش و تیم ذوب آهن اظهار داشت: ما دوباره تمریناتمان را 
شروع کردیم خوشبختانه بعد از بازى با ماشین سازى تمامى بازیکنان 
و تیم در شرایط بسیار ایده آلى به ســر مى برند. خدارو شکر خودم هم 

شرایط خوبى دارم و امیدوارم که همه چیز روز به روز بهتر شود...
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در صفحه 4 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

شهردار اصفهان با اشاره به پروژه هاى 
قابل اجرا در منطقه 13:

اهداى 250 واحد 
پالسما از سوى 

بهبودیافتگان کرونا 

آب در جوى  چهارباغ جارى شد
3

سخنگوى باشگاه ذوب آهن:

مهدى ترکمان: مهدى ترکمان: 

 همه ما مى دانیم پیراهن چه  همه ما مى دانیم پیراهن چه 
تیمى را بر تن کرده ایمتیمى را بر تن کرده ایم

شرکت عمران و مسکن اصفهان

آگهى مناقصه
شرکت عمران و مسکن اصفهان در نظر دارد اجراى عملیات تأسیسات مکانیکى و تأسیسات 
الکتریکى بلوك B 9 پروژه ایثار واقع در اســتان فارس شهرستان شیراز را از طریق فراخوان 

عمومى به پیمانکاران  واجد شرایط واگذار نماید.
متقاضیان واجد شرایط مى توانند از روز چهارشنبه مورخ 99/05/01 لغایت روز یک شنبه مورخ 
99/05/12 با معرفى نامه کتبى به آدرس اصفهان، میدان فیض، ابتداى خیابان آپادانا اول، روبروى 
اداره پست، بن بست قدر، دبیرخانه شرکت عمران و مسکن اصفهان (طبقه همکف) و یا به آدرس 
شیراز، بلوار امیرکبیر، روبروى باغ جنت، مجتمع ایرانیان دفتر فروش شرکت عمران و مسکن 
اصفهان مراجعه و نسبت به خرید اسناد مناقصه اقدام و پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت 
ادارى روز یک شنبه مورخ 99/05/12 به نشانى: اصفهان، میدان فیض، ابتداى خیابان آپادانا اول، 
روبروى اداره پست، بن بست قدر، دبیرخانه شرکت عمران و مسکن اصفهان طبقه اول همکف 
واحد دبیرخانه کدپستى 8165875841 تحویل و یا از طریق پست سفارشى ارسال نمایند. تلفن 

36622001- 031 (داخلى 115) 

فرا رسیدن سالروز شهادت حضرت امام محمد تقى «جواد االئمه» (ع) را تسلیت مى گوییم
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موج جدید افزایش قیمت خودرو آغاز شد جهان نما
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سخنگوى وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى گفت: وام 
یک میلیون تومانى براى تمام سرپرستان خانوار یارانه 
بگیرى که درخواســت خود را طى اردیبهشت و خرداد 

اعالم کرده اند واریز شده است و جامانده اى نداریم.
حامد شمس، با بیان اینکه وام یک میلیون تومانى مجدد 
براى یارانه بگیــران پنج نفر و باالتر و نیز سرپرســتان 
خانوارى که تلفن همراه به نام خود نداشــته اند، پایان 
شهریور واریز مى شــود، گفت: وام یک میلیون تومانى 
براى تمام سرپرستان خانوار یارانه بگیرى که درخواست 
خود را طى اردیبهشت و خرداد اعالم کرده اند واریز شده 
است و جامانده اى نداریم. وى ادامه داد: وزارت تعاون، 

کار و رفاه اجتماعى روز هفتم تیر مــاه براى 910 هزار 
خانوار متقاضى دریافت تسهیالت یک میلیون تومانى 
که طى اردیبهشت و خرداد ماه در زمان ثبت براى دریافت 
این تسهیالت به هر شــکل کد ملى خود را به صورت 
اشتباه به ســامانه پیامکى 6369 فرستاده اند، پیامکى با 
سرشماره V.Refah ارسال کرد که وام پرداختى به این 

تعداد سرپرست خانوار پایان شهریور ماه است.
شــمس افزود: تاکنون 22 میلیون نفر تسهیالت یک 
میلیون تومانــى را دریافت کرده اند. اقســاط 30 ماهه 
این وام ماهانه 35 هزار تومان است که از تیرماه از یارانه 

پرداختى یارانه بگیران کسر شد.

معاون سیاســى وزیر امور خارجه درباره حضور طالبان در 
ایران و داشــتن دفتر گفت: آنها در ایران دفتر ندارند. سید 
عباس عراقچى در گفتگو با شبکه «طلوع نیوز» افغانستان 
اظهار کرد: این یک واقعیت است که آمریکا که خود را متحد 
افغانستان حساب مى کند، با طالبان درباره آینده افغانستان 

مذاکره، معامله  و توافق کرده است. 
وى در پاسخ به سئوالى در زمینه کارکرد شوراى مشهد که 
برخى آن را منسوب به طالبان مى دانند، افزود: ممکن است 
طالبان براى خودش شوراى مشهد درست کرده باشد، اما از 
نظر ما موضوعیت ندارد. عراقچى در مورد گفتگوهاى تهران 
با طالبان نیز تصریح کرد: تماس هاى ایران با طالبان مدتى 

اســت که آغاز شــده و همانطور که با همه گروه ها تماس 
داشتیم با آنها (طالبان) هم تماس داشــتیم، نظراتشان را 

شنیدیم و نظرات خودمان را نیز گفتیم.
وى ادامه داد: همه مى دانند که طالبان را چه کسى ساخته و 
حمایت کرده و االن هم چه کسى در حال مذاکره و معامله 
با آنهاست. آمریکا در غیاب دولت افغانستان رسماً با طالبان 
مذاکره و معامله کرده و با یکدیگر درباره آینده افغانســتان 

معامله کرده اند. 
معاون سیاســى وزارت امور خارجه درباره سفر رهبر سابق 
طالبان نیز عنوان کرد: درباره حضور «مالاختر منصور» در 

سال 2016 در ایران اطالعى ندارم.

جامانده وام 
یک میلیون تومانى نداریم

طالبان در ایران 
دفتر ندارد

شوش، گرم ترین شهر دنیا
   ایسنا | مدیرکل هواشناسى خوزستان از ثبت 
شوش به عنوان گرم ترین شهر دنیا طى روز 29 تیر 
ماه با دماى حداکثر 51/4 درجــه خبر داد. در این 
روز هفت شهر خوزستان دماى باالى 50 درجه را 
تجربه کردند. محمد سبزه زارى با بیان اینکه امیدیه 
نیز در روز 21 تیر ماه به عنوان گرم ترین شهر جهان 
در مناطق مسکونى معرفى شد، گفت: به این ترتیب 
براى دومین بار در تیر ماه امسال، یکى از شهرهاى 

خوزستان گرم ترین شهر دنیا شد.

قیمت 50 گرم خاویار
   ایسنا | سال گذشته 10 ُتن خاویار در کشور 
تولید شــد در حالى که صادرات خاویــار ایران به 
صورت رســمى 822 کیلو و به صورت مسافرى 
حدود 1/5 تن بوده و قیمت پایه صادراتى هر کیلو 
خاویار 700 یورو و قیمت هــر 50 گرم آن در بازار 

داخل حدود 500 هزار تومان است.

تولید شربت کرونا؟!
   فارس | معاون تحقیقات و فناورى دانشگاه 
علوم پزشکى مازندران درباره تولید شربت کرونا 
در مازنــدران، گفت: تا زمانى کــه مطالعات این 
شربت کامل نشود و با نتایج علمى به اثبات نرسد، 
نمى توانم در این باره اظهارنظر کنم. مجید سعیدى 
اظهار کرد: با توجه به اینکه دارو هنوز قابل عرضه به 
بازار نیست، درخواست کردیم تنها به بیماران داده 
شود اما در حال حاضر به لحاظ علمى و به صورت 

قطعى نمى  دانیم این دارو مؤثر است.

این روزهاى جواد مجابى
   ایسنا | همسر جواد مجابى با بیان اینکه حال 
او بعد از ابتال به کرونا رو به بهبود است، مى گوید: 
شب هاى هول و هراس به پایان رسیده و بعد از 21 
روز قرنطینه را تمام کردیم. آسیه مجابى (ناستین) 
درباره وضعیت این شاعر، نویسنده و منتقد گفت: 
حالشان خوشــبختانه رو بهبود اســت و روز یک 
شنبه تست آخر کرونا را انجام دادند و منتظر جواب 
آن هستیم. این تســت براى این  است که  ببینیم 
آنتى بادى در بدنشان شــکل گرفته و دیگر ناقل 
نیستند. االن در محیط خانه با هم هستیم.  پیش 
از این، او در یک اتاق دیگر بــود. او درباره  اینکه 
آیا جواد مجابى مى تواند خودش پاسخگوى تلفن 
باشد، اظهار کرد: االن شــرایطى ندارد که بتواند 
صحبت کند؛ در این 21 روز فقــط آه و ناله کرده 
و االن صدایش واضح نیســت که بتواند صحبت 

کند./2235

براى مادران پرافاده!
   روزنامه خراسان | در ویدیویى که متعلق 
به سه سال پیش است اما به تازگى در شبکه هاى 
اجتماعى پربازدید شــده اســت، خبرنــگارى از 
«اسکارلت جوهانسون»، بازیگر مشهور هالیوود 
مى پرسد: «به عنوان پردرآمدترین بازیگر زن، بازهم 
حاضرى پوشک کثیف بچه ات را عوض کنى؟» و او 
پاسخ مى دهد: «البته، عوض کردن پوشک کثیف 

بچه ام، بزرگ ترین لذت برایم است.»

کرونایى ها جدا شوند
   ایسنا | وزیر بهداشت در اجالس مجازى با 
رؤساى دانشگاه هاى علوم پزشکى سراسر کشور 
تأکید کرد: خواهشم این است که بیمارستان هاى 
کرونایى را از غیرکرونایى جدا کنیم. ماه هاســت 
که مردم به دلیل برخى بیمارى هاى غیرکرونایى 
نیازمند خدمت هســتند و ممکن اســت در صف 
طوالنى منتظر بمانند و شــاید جــرأت نکنند به 
بیمارســتانى بیایند که در آنجا بیمــار کرونایى 
بسترى شده است. البته ممکن است که در برخى 
استان ها امکان جدا کردن بیمارستان ها نباشد، در 
آنجا هم در حداکثر ممکن باید بتوان جداسازى را 

انجام داد./2236

خط قرمز قوه قضاییه
   ایسنا | رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه فضاسازى ها 
و جوسازى ها تأثیرگذار نیست، گفت: بناى دستگاه قضایى 
بر صدور رأى بر مبناى شرع و قانون است. بین اعتراض و 
اغتشاش فرق قائلیم و اعتراض را باید شنید اما خط قرمز ما 
اغتشاش و ناامنى و به هم ریختن کشور است. سیدابراهیم 
رئیسى در جلسه شوراى عالى قوه قضاییه گفت: همکاران 
قضایى در سراسرکشور نسبت به جرایم خشن حساس 
باشند و با برخورد قاطع نگذارند افراد شرور و متجاسر به 

قانون، میدان پیدا کنند./2230

من منزوى نیستم!
   برنا | سیدمصطفى میرسلیم، نماینده تهران و عضو 
کمیسیون صنایع مجلس شوراى اسالمى در پاسخ به 
انتقادهایى که او را فردى منــزوى در مجلس یازدهم 
معرفى مى کننــد، گفت: من منزوى نیســتم؛ مجلس 
تازه شروع به کار کرده اســت. انزوا در مجلس مفهومى 
ندارد، باید دید نمایندگان در کمیسیون ها چه فعالیت ها و 
اقداماتى انجام مى دهند و حاصل و تبعات آن در صحن 
و جامعه چگونه مى شود. تازه کارمان در مجلس را شروع 
کرده ایم برخى از کمیسیون ها هنوز تشکیل نشده اند؛ 

عجله اى نداریم./2231

حمله سایبرى نبوده 
   خانه ملــت | رئیس سازمان پدافند غیرعامل در 
پاسخ به شبهاتى که در ارتباط با آتش سوزى جنگل ها 
و برخى از نیروگاه ها، گفت: اکثر این آتش ســوزى ها 
در حوزه ایمنى رخ داده اســت. لذا حمله سایبرى اتفاق 
نیافتاده است و به دلیل رعایت نشدن مالحظات ایمنى 
شاهد چنین حوادثى بودیم. سردار غالمرضا جاللى گفت: 
ریشه هیچ کدام از این حوادث امنیتى نبوده است. وى در 
ارتباط با حادثه سایت هسته اى نطنز گفت: این حادثه 
مجزا از دیگر حوادث است. ســازمان پدافند غیرعامل 
گزارش بررسى هاى خود را به شوراى عالى امنیت ملى 
ارائه کرده و دبیرخانه این شورا قرار است به جمع بندى 

موضوع حادثه بپردازد.

درگذشت سردبیر «جام جم» 
   ایلنا | «روح ا... رجایى»، سردبیر روزنامه «جام جم» 
که چندى پیش بر اثر ابتال به ویروس کرونا در بیمارستان 
بسترى شده بود، صبح دیروز دار فانى را وداع گفت. وى 
متولد 1361 و دانش آموخته مقطع دکتراى رشته علوم 
ارتباطات بود که از سال 1380 روزنامه نگارى را به صورت 
حرفه اى آغاز کرده بود. رجایى سابقه حضور در رسانه هاى 
مختلف ازجمله روزنامه هاى «همشهرى»، «همشهرى 

جوان» و «تهران امروز» را در کارنامه دارد./2232

57 میلیون هکتار 
کانون گرد و غبار داریم

   پانــا | دبیر ســتاد مقابله با پدیده گرد و غبار با بیان 
اینکه 57 میلیون هکتار کانون گرد و غبار در داخل کشور 
وجود دارد، گفت: این کانون هاى داخلى ساالنه نزدیک 
به 5 میلیون ُتن غبار تولید مى کنند و عمدتًا در جنوب، 
بخش هاى غرب کشور و همچنین در جنوب شرق کشور 
پراکنده هستند. طهماسبى درباره کانون هاى گرد و غبار 
در خارج از کشور گفت: این کانون هاى گرد و غبار عمدتًا 
از عراق، امارات، عمان، سوریه، عربستان، افغانستان و 

ترکمنستان هستند./2233

حفظ دین سخت شده است
   عصرایران | حجت االســالم رفیعى، پژوهشگر 
حوزوى و عضو هیئت علمى جامعه المصطفى در برنامه 
تلویزیونى «بدون توقف» گفــت: پیش تر، مواردى که 
اآلن در مورد هجمه به دین وجود دارد به این شدت نبود 
یا اصًال نبود. نه شبهات بود، نه سئواالت. اما االن حفظ 
دین با این همه هجمه شدید خیلى مشکل است. من در 
جلسه اى شرکت کردم با حضور حدود 60 نفر از جوان ها. 
اغلب آنها مى گفتند ما نمــاز نمى خوانیم و دالیلى هم 

مى آوردند./2234

خبرخوان

حوالى ساعت 2 و 30 دقیقه بامداد دوشنبه به وقت ایران 
فضاپیماى «امید» امارات از ژاپن به سمت مریخ پرتاب 
شد. این اولین مأموریت بین سیاره اى است که یک کشور 

عربى مسئولیت آن را بر عهده دارد.
کاوشگر «امید» پس از سفرى هفت ماهه در مدار سیاره 
مریخ قرار خواهد گرفت و حداقل به مدت دو سال سیاره 

سرخ منظومه شمسى را کاوش خواهد کرد.
امــارات اولین ماهــواره خــود را با همــکارى با کره 
جنوبى در ســال 2009 به مدار زمین فرستاد. اکنون و 
پس از گذشــت تنها 11 ســال امارات موفق شد اولین 
مأموریت بین ســیاره اى خــود را انجام دهــد. امارات 
براى ســاخت مدارگرد مریخ «امید» با ســه دانشگاه 
آمریکایى همکارى کــرد. پرتاب ایــن فضاپیما نیز بر 
عهده ژاپن بــود و فضاپیما از خاك این کشــور به فضا 

پرتاب شد.
امارات در ســال 2014 اعالم کرد که تا پیش از دسامبر 

ســال 2021، که مصادف اســت با پنجاهمین سالگرد 
تأسیس این کشــور، کاوشــگرى را در مدار مریخ قرار 
خواهد داد. براى رســیدن به این هدف فضاپیما باید در 
پنجره پرتاب تابستان سال 2020 به فضا پرتاب مى شد 
در غیر این صورت پرتاب کاوشگر «امید» تا سال 2022 
و پنجره پرتاب بعدى به تعویــق مى افتاد. به این ترتیب 
این پروژه باید به سرعت و البته با هزینه تقریبًا کم، انجام 
مى شــد. اتفاقى که افتاد و فضاپیماى «امید» باالخره و 
پس از چند بار تأخیر به علت شرایط نامساعد جوى بامداد 
روز دوشنبه به فضا پرتاب شــد. مأموریتى 200 میلیون 
دالرى که مى تواند امارات را به پنجمین کشورى تبدیل 
کند که فضاپیمایى را با موفقیت به ســیاره مریخ ارسال 

کرده است.
پیش از این تنها ناسا، روسیه، آژانس فضایى اروپا و هند 
موفق به ارسال فضاپیما به سیاره سرخ شده اند. البته چین 
نیز تا چند روز دیگر مأموریت خود به سمت مریخ را آغاز 

خواهد کــرد. در پنجره پرتــاب مأموریت هاى مریخ در 
هفته هاى پیش رو، ناسا نیز مریخ نورد پشتکار یا مارس 

2020 را به سیاره مریخ اعزام خواهد کرد.
کاروان فرستاده هاى جدید بشر به سیاره سرخ منظومه 
شمسى اوایل سال 2021 (اواســط زمستان امسال) به 

مریخ خواهد رسید.
تیم علمى مأموریت مریخ امارات نهایت تالش خود را به 
کار برده  تا در مأموریت کاوشگر «امید» داده هاى جذاب 
و ارزشمندى را گردآورى کند. این فضاپیما در مدارى قرار 
خواهد گرفت که تاکنون هیچ فضاپیمایى از آن استفاده 
نکرده است. مدار خاص فضاپیماى امید این امکان را به 
دانشمندان خواهد داد تا تغییرات جو مریخ را دقیق تر از 

همیشه بررسى کنند.
مدارگرد «امید» هر 55 ساعت یک بار به دور سیاره مریخ 
خواهد چرخید و از فاصله 20 هزار تا 43 هزار کیلومترى 

سطح مریخ گذر خواهد کرد./2226

کاوشگر «امید» امارات روانه سیاره مریخ شد

رئیس مرکز مدیریت بیمارستانى و تعالى خدمات بالینى 
وزارت بهداشت با بیان اینکه تاکنون ده تا 12 هزار نفر در 
کادر درمانى کشور با کرونا درگیر شده اند و همچنان هم 
این وضعیت ادامه دارد، گفت: این موضوع براى سیستم 
درمانى دردســر ایجاد کرده اســت. ما براى پرسنلمان 
ناراحتیــم که براى خدمــت دهى به مردم از جانشــان 
گذشتند. حال در این وضعیت با کمبود کادر درمان مواجه 
شده ایم. کادر درمانى که باید روزانه شش تا هشت ساعت 
کار کند، اکنون گاهى باید 12 ساعت کار کند. حتى گاهى 
24 ساعت شیفت دارد. بنابراین فشار زیادى به سیستم 

درمان وارد مى شود.

گلپیرا گفت: در گروه پزشکى هم وضعیت به همین منوال 
است. اکنون به دلیل درگیرى پزشکان با کرونا، در برخى 
رشته ها در برخى استان ها کمبود داریم که این وضعیت 
جالب نیســت. امیدواریم با برنامه ریزى هایى که انجام 
مى دهیم، بتوانیم جایگزینى مناسب را ایجاد کنیم و به 
ظرفیت پیشین بازگردیم. هر کس که مى تواند به سیستم 
درمان کمک کند، خوشــحال مى شــویم که نیروهاى 
داوطلب به دانشــگاه هاى علوم پزشکى مراجعه کنند و 
بتوانیم از ظرفیت آنها اســتفاده کنیم. بحث کمبود نیرو 
را کمابیش در برخى اســتان ها مى بینیم، اما به هر حال 

مدیریت شده است./2237

 12 هزار نفر در کادر درمانى با کرونا درگیرند

در پــى موافقت شــوراى رقابت با افزایــش قیمت ها 
به صــورت فصلى و اعمــال قیمت هــاى جدید براى 
خودروهاى شــرکت هاى خصوصى و مشخص شدن 
قیمت هاى جدید یکى از دو خودروســاز بزرگ کشور 
(سایپا) براى فصل تابستان که مشمول افزایش قیمت 
شده، وارد فاز جدید از قیمت ها خواهیم شد و مشخص 
اســت که موج جدید افزایش قیمت خودرو آغاز شــده 
اســت. عالوه بر آن برخى شــرکت هاى خودروســاز 
خصوصى همچون مدیران خودرو که در لیست قیمتى 

محصوالت خود بــراى تیرماه افزایــش 20 درصدى 
قیمت ها را لحاظ کرده اســت و همچنیــن یکى از دو 
خودروســاز بزرگ (ســایپا) نیز پس از ارائه مستندات 
درخواســت افزایش قیمت محصوالت خود، توانسته 
است موافقت ســتاد تنظیم بازار براى افزایش قیمت ها 
براى فصل تابستان را بگیرد. البته این موضوع فعًال براى 
سایپا صورت گرفته و هنوز اعمال تغییرات قیمتى براى 
محصوالت ایران خودرو صورت نگرفته است و تا این 
لحظه ایران خودرو نیز اعالم کرده که قیمت هاى جدید 

برایشان ابالغ نشده است.

موج جدید افزایش قیمت خودرو آغاز شد

عباسعلى کدخدایى، سخنگوى شوراى نگهبان درباره شایعات 
پیرامون شراکت دخترش با پسر تاجگردون که اعتبارنامه اش 
در مجلس تأیید نشد گفت:  شبکه خبرى «CNN» مدتى 

بود که گزارشى از شخصیت هاى نظام مى داد و ما را هم عضو 
کرده بود و مبالغى را در حساب هاى سوییس براى من اعالم 
مى کرد و هر وقت هم که مى گفتیم اینها را به ما بدهید یا اجازه 
بدهید کسى بیاید این مبالغ را بگیرد نمى شد! بنابراین شکایتى 
کردیم که دادگاه «CNN» را محکوم کرد! البته این رأى 
چند سال طول کشید چرا که براى بررسى قضایى کار سختى 
بود اما چند ماه قبل این رأى صادر شد. از این دست شایعات 
زیاد است، اما نمى دانم چرا این یکى منتشر شد. پیامک بعضى 
از این شایعات براى من هم مى آید. پیامک این قضیه هم سه 
هفته قبل از اینکه منتشر شود آمد که چنین خبرى هست که 

گفتیم مبارك است!

گفتیم مبارك است!

عضو شوراى عالى سیاستگذارى اصالح طلبان با بیان اینکه از همان روز 
نخست دولت دوم آقاى روحانى مشخص بود که جهانگیرى در این دولت 
نقش تشریفاتى دارد، بیان کرد: اگر جایگاه دولت امروز نزد افکارعمومى 
تنزل پیدا کرده، براى آقاى واعظى باید نقش بیشــترى قائل بود تا آقاى 

جهانگیرى. 
على صوفى با اشاره به محول شدن وظایف و اختیارات معاون اول دولت 
به رئیس دفتر رئیس جمهور افزود: هر چه نقش آقاى واعظى در هماهنگى 
درون دولت پررنگ تر شد، بیشتر نقش آقاى جهانگیرى به حاشیه رفت. 

حاال شاید گاهى در مواقعى به طور مقطعى و موردى آقاى جهانگیرى کنار 
رئیس جمهور حضور پیدا مى کند یا آقاى روحانى به او مأموریتى مى دهد.

این فعال اصالح طلب نقش واعظى در دولت و مواضع سیاسى او را آشکار 
خواند و اظهار کرد: به نظر مى رســد دیگر آقاى روحانى، آقاى جهانگیرى 
را به عنوان معاون اول خودش طرف مشــورت و مرجع رســیدگى به امور

 نمى داند چون این نقش را آقاى واعظى ایفا مى کند. در مجموع االن همه 
کاره و دست راست آقاى روحانى در دولت آقاى واعظى شناخته مى شود و 

نام او در همه عزل و نصب ها و تصمیم گیرى ها به چشم مى خورد./2229

واعظى جاى 
جهانگیرى را 
گرفته است

دبیرکل اتحادیه تولید و تجارت آبزیان در پاســخ به این 
سئوال که بازارهاى صادراتى آبزیان ایران چه کشورهایى 
هســتند، گفت: بخش عمده اى از بازار صادراتى آبزیان 
ایران، جنوب شرق آســیا به ویژه چین است. اگرچه به 
روسیه، مالزى، سریالنکا، امارات، قطر، عمان و کشورهاى 

اروپایى نیز صادرات داریم، اما بازار اصلى ما چین است.
على اکبرخدایى در پاســخ به اینکه چرا چین که صنعت 
آبزى پــرورى بزرگــى دارد، اصلى ترین بــازار هدف 
آبزیان ایران اســت؟ گفت: اینکه یکــى از بزرگ ترین 

تولیدکنندگان ماهى و میگــو واردکننده اصلى ماهى و 
میگوى ایران است نشان دهنده قدرت کیفى محصوالت 
ایرانى است. همچنین موضوع دیگر این است که میگوى 
ایران به نداشتن باقیمانده (فلزات سنگین و آنتى بیوتیک 
و...) معروف اســت که این هم یکى دیگر از مزیت هاى 
محصوالت ایرانى است. از طرفى این نکته نیز وجود دارد 
که ما به دلیل ضعف تجارى و قدرت چانه زنى، مشکالت 
ارزى و بازگشت ارز نمى توانیم بازارهاى بزرگى در اختیار 
داشته و به همه کشورها صادرات داشته باشیم ولى چین 

مى تواند محصوالت را صادر کند. /2228

چین؛ بزرگ ترین خریدار ماهى ایران
  فاطمه صنوبرى / خبرگزارى ایسنا |  سپیده رشید پورایى / خبرگزارى ایسنا |
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حمایت از 1000 نیازمند 
مدیرکل کمیته امداد امام خمینى (ره) استان اصفهان 
گفت: یکـى از  نیکوکاران خیـر اندیش بـا حضور در 
این نهاد حمایت از 1000 یتیم و فرزند نیازمند تحت 
حمایت کمیتـه امـداد اصفهـان را به صـورت یکجا 
برعهـده گرفـت. کریـم زارع ادامـه داد: هـم اکنون 
91 هـزار و 450 نفر از همشـهریان عزیـز و خیران و 
نیکوکاران در این طرح به عنوان حامى فعال هستند و 
به صورت منظم از 18 هزار و 358 فرزند یتیم و نیازمند 
حمایـت مى کننـد. وى تعـداد فرزندانى کـه تاکنون 
امکان جـذب حامى براى آنها فراهم نشـده اسـت را 

5345 نفر اعالم کرد.

تکمیل تدریجى
 «کوچه باغ زندگى» 

شـهردار نجف آبـاد گفت: پـروژه عظیـم «کوچه باغ 
زندگى» که تا پیش از این به عنوان «بوستان زندگى» 
شناخته مى شد در چند مرحله طراحى شده که پس از 
بهره بـردارى از بخش هاى ابتدایى آن در سـال هاى 
گذشته، امسال نیز امیدواریم بخش دیگرى از آن در 
جنوب نجف آباد افتتاح شود. محمد مغزى نجف آبادى 
اظهار کرد: ابتداى این مسیر 7 کیلومترى از محدوده 
موسـوم به «هفت لتى» به عنوان محـل ورود آب به 
شهر و نمادى از حیات و تولد شروع شده و بعد از عبور 
از باغات جنوب شهر و جاذبه هاى طبیعى و جدید، به 

گلزار شهدا ختم خواهد شد.

ثبت جمالت برگزیده 
مدیـر کتابخانـه تخصصـى ادبیـات گفـت: برنامـه 
«انعـکاس نوشـته»، انعـکاس جمـالت برگزیـده 
رمان هایى اسـت که توسـط مخاطبان خوانده شده 
اسـت. لیال اکبریان بـا بیان اینکـه این برنامـه از 20 
تیرماه آغاز شـده اسـت و عالقه مندان براى کسـب 
اطالعات بیشـتر مى تواننـد به کتابخانـه تخصصى 
ادبیات بـه آدرس خیابـان عالمه امینى شـرقى، باغ 
غدیر، ساختمان الغدیر، طبقه دوم مراجعه و یا با شماره 

03132602740 تماس حاصل کنند.

جایگزینى در تصفیه خانه
به گزارش روابـط عمومى آبفا لنجان، اواسـط تیرماه 
سـال جـارى امـور بهـره بـردارى بخـش فاضالب 
لنجان اقدام به جایگزینى یک دسـتگاه الکتروموتور 
و گیربکس هوادهى تصفیه خانه فاضالب کرچگان 
کرد. این عملیات موجب راه انـدازى مجدد هوادهى 
معیوب درحوضچـه اول تصفیه خانه کرچکان شـده 

است.

سختگیرى کرونایى 
معاون توسـعه و مدیریت منابع اسـتاندارى اصفهان 
اظهار کرد: مطب پزشکان و مساجد و مراکز مذهبى 
از جمله مراکزى هسـتند کـه از آنها انتظار بیشـترى 
براى رعایت پروتکل هاى بهداشتى وجود دارد. ایوب 
درویشـى خاطرنشـان کـرد: خوشـبختانه در بخش 
ادارات سختگیرى بیشترى صورت گرفته و آمار گواه 
رعایت 76 درصدى پروتکل ها در این بخش اسـت. 
همچنین در بخـش صنعـت رعایـت 72 درصدى و 
در بخش اصناف شاهد رعایت 67 درصدى هستیم. 

افزایش قیمت میوه 
نایب رئیـس اتحادیه عمده فروشـان میـوه و تره بار 
اسـتان اصفهان با بیان اینکه برخـى میوه ها بین 5 تا 
10 درصد گران شده است، گفت: افزایش هزینه هاى 
تولید و جانبى میوه مانند بذر، سـم، خرید سبد، کارگر 
و حمـل و نقـل و تأمین برخـى محصـوالت باغى از 
شـهر هاى دیگر، موجب گرانى میوه شده است. على 
مهرکش با اشاره به افزایش قیمت برخى سبزیجات 
گفت: در حال حاضر قیمت پیاز به دلیل تولید انبوه در 
اصفهان کاهش یافته و قیمت سـیب زمینى به علت 
اینکه در اصفهان برداشـت این محصول پایان یافته 
و از شهر هاى دیگر خریدارى مى شود، افزایش یافته 

است.

خبر

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: استان اصفهان 
رتبه سوم اهداى پالسما از سوى بهبود یافتگان کووید-19 

را در کشور دارد.
مجید زینلى اظهار کرد: از اردیبهشت ماه امسال که سازمان 
انتقال خون شروع به دریافت پالســما از بهبودیافتگان 
کووید-19 بــراى درمان مبتالیان به ایــن بیمارى کرد 
تاکنون بیش از 250 واحد پالسما در استان اصفهان اهدا 

شده است.
وى گفت: در مراکز انتقال خون دیگر و شهرســتان هاى 
اســتان پالســماى بهبود یافتگان کووید-19 دریافت 
نمى شــود و اهداکننــدگان تنهــا باید به مرکــز جامع 

اهداکنندگان خواجو مراجعه کنند.
وى تأکید کرد: تنها درمانى کــه درحال حاضر وجود دارد 
تزریق پالســماى بهبود یافتگان کرونا به بیماران بدحال 
است و نیاز به اهداى پالسما از سوى بهبود یافتگان وجود 
دارد. زینلى از افرادى که به بیمارى کووید-19 مبتال شده و 
28 روز از زمان ترخیص آنها از بیمارستان گذشته خواست تا 
به شکرانه سالمت خود به مرکز انتقال خون خواجو مراجعه 

و پالسماى خود را اهدا کنند.
به گفته وى، بهبود یافتگان کرونا تا زمانى که آنتى بادى 
در بدن آنها وجود دارد مى توانند ماهى یک بار براى اهداى 

پالسماى خود به مرکز انتقال خون خواجو مراجعه کنند.

استاندار اصفهان با تأکید بر ضرورت حل نقدینگى برخى 
واحدهاى فوالدى گفت: حل مشکل واحدهاى فوالدى 
این استان از طریق بازکردن LC داخلى دنبال خواهد شد.

عباس رضایى روز دوشــنبه در نشســت رفع مشکالت 
واحدهاى تولیدى اســتان به صــورت ویدیوکنفرانس 
افزود: حل مشکالت واحدهاى فوالدى از جمله مسائل 
این جلســه بود و هم و غم ما جلوگیرى از تعطیلى چنین 
واحدهایى اســت که در زمان حاضر بیش از 5000 نفر 
در واحدهاى تولیدى غیر از فــوالد مبارکه و ذوب آهن 
مشغول به فعالیت هستند. وى اظهار کرد: برخى واحدهاى 
تولیدى به علت نداشتن نقدینگى الزم امکان خرید مواد 

اولیه در بورس را ندارند و لذا به واسطه ها و دالل ها مراجعه 
مى کنند که در نهایت به افزایــش هزینه هاى تولید آنها 

منجر خواهد شد.
رضایى با اشاره به فعالیت کلینیک اقتصادى، خاطرنشان 
کرد: طى این جلسات تالش مى کنیم با رعایت تمهیدات 
زندگى با کرونا در جهت رفع تنگناها گام هاى مؤثر برداشته 
شود. استاندار اصفهان با اشاره به مسائل بررسى شده در 
این جلسه، افزود: قســمت اعظم مشکالت مطرح شده 
مرتبط با استاندارد، گمرك و ستاد مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز بود که روز چهارشنبه در جلسه اى با این نهادها مسائل 

بررسى خواهد شد.

بررسى مشکالت واحدهاى 
فوالدى با حضور استاندار

اهداى 250 واحد پالسما از 
سوى بهبودیافتگان کرونا 

جلسه بررسى وضعیت عملکرد مخابراتى سه ماهه اول 
سال 99 شهرستان هاى استان اصفهان برگزار شد.

ناصر مشایخى، سرپرست مخابرات منطقه اصفهان 
در این جلسه که  به صورت ویدیو کنفرانس با حضور 
رؤســاى ادارات مخابــرات کلیه شهرســتان هاى 
اصفهان برگزار شــد، با تأکید بر نقش حیاتى توسعه 
مخابرات روستایى در گسترش زیرساخت هاى دولت 
الکترونیک اظهار کرد: توجه به ارتباطات مخابراتى 
روستایى همواره جزو اولویت هاى مخابرات بوده و 

امیدواریم بتوانیم در راستاى تحقق شعار «ارتباطى 
فراگیر» تمام بســترهاى الزم براى دسترسى هم 
اســتانى هاى عزیز در اقصى نقاط استان را به تمام 
سرویس هاى مخابراتى اعم از ثابت و سیار  بیش از 

پیش فراهم آوریم.
گفتنى است در این جلســه حضار به بررسى آخرین 
وضعیت مخابراتى شهرستان هاى استان و مشکالت 
و دغدغه هاى پیش روى توســعه مخابراتى در این 

مناطق پرداختند.

بررسى عملکرد مخابراتى شهرستان هاى اصفهان

معاون اجتماعى اداره کل بهزیستى استان اصفهان 
از موافقت با تعطیلى موقت 50 مهدکودك در استان 
اصفهان به منظور جلوگیرى از شیوع بیشتر بیمارى 

کرونا خبر داد.
مجتبى ناجى در گفتگو با «مهر» با اشــاره به اینکه 
شهریه سه ماه ابتداى سال جارى توسط مهدهاى 
کودك بــه والدین پرداخت شــد، اظهــار کرد: با 
بازگشــایى مهدهاى کودك  و عدم اطمینان خاطر 
والدین در ایام کرونا، تعداد محــدودى از کودکان 
مادران شــاغل، به این مراکز ســپرده شدند. وى 
افزود: با افت تعداد کودکان سپرده شده به مهدهاى 

کودك، تعدادى از این مراکز درخواســت تعطیلى 
موقت کردند.

معاون اجتماعى اداره کل بهزیستى استان اصفهان 
با اشــاره به اینکه تا قبل از شــیوع کرونا، مرخصى 
9 ماهه مهدهاى کودك  قابــل تمدید نبود، اعالم 
کرد: با شیوع و موج گیرى مجدد بیمارى کرونا و با 
ابالغ بخشنامه اى، تعطیلى موقت مهدهاى کودك  

مى تواند بیش از 9 ماه تداوم داشته باشد.
وى بیان کرد: تاکنون بیش از 50 مهد کودك از 730 
مهدکودك در اســتان اصفهان درخواست تعطیلى 

موقت کردند که مورد موافقت واقع شده است.

برخورد ترکش هاى کرونا به 50 مهدکودك 

مدیر گروه بهداشــت محیط مرکز بهداشت اصفهان از 
ممنوع شــدن برگزارى همه کالس هــاى حضورى در 
آموزش و پرورش، آموزشگاه هاى آزاد و فنى و حرفه اى و 
باشگاه هاى ورزشى به منظور پیشگیرى از شیوع بیمارى 

کرونا خبر داد.
سید مهدى میرجهانیان در گفتگو با «ایرنا» افزود: بر اساس 
بخشنامه جدید، برگزارى هر گونه کالس حضورى مانند 
جبرانى، اوقات فراغت، زبان خارجــى، آمادگى کنکور و 
ورزشى در اصفهان به طور موقت و تا اطالع بعدى، ممنوع 

است و با متخلفان برخورد مى شود.

وى اظهار کرد: این بخشنامه جدید با توجه به افزایش موارد 
ابتال به بیمارى کرونا و ابالغ دولت مبنى بر جلوگیرى از 

تجمعات بیش از ده نفر، ابالغ شده است.
میرجهانیان با اشــاره به اینکه تاالرهــاى پذیرایى نیز با 
رعایت دستورهاى بهداشتى و ضوابطى مانند50 درصد 
ظرفیت و دعوت نکردن از گروه هاى آسیب پذیر مجاز به 
فعالیت هستند، تصریح کرد: حضور در هر گونه تجمعى در 
این شرایط با خطرپذیرى باالیى همراه است و ما از همه 
مردم مى خواهیم که تا جاى ممکن از تجمع و گردهم آمدن 

جلوگیرى کنند.

وى درباره رعایت دستورهاى بهداشتى در اصناف مختلف 
استان اصفهان گفت: تا اواخر خرداد دستورهاى بهداشتى 
و فاصله گذارى اجتماعى به خوبى رعایت مى شد اما از تیر 
ماه به بعد در برخى واحدهاى صنفى مقدارى کم توجهى 
مشاهده شده است که در حال رصد و برخورد با آنها هستیم.
به گفته مدیر گروه بهداشت محیط استان اصفهان، ساز 
و کار جدیدى براى پیاده ســازى دستورهاى بهداشتى در 
اصناف در حال طراحى اســت که بر اساس آن مردم نیز 
امکان اظهار نظر درباره رعایت شدن یا نشدن دستورهاى 

بهداشتى در واحدهاى صنفى را داشته باشند.

برگزارى کلیه کالس هاى تابستانه در اصفهان ممنوع شد

امام جمعه اصفهان با بیان اینکه هنرهاى سنتى و بومى 
و صنایع دســتى اصفهان باید جدى گرفته شوند، گفت: 
مســئوالن براى احیا و حفظ هنرهاى بومى و ســنتى 
اصفهان برنامه ریزى کننــد و اجازه ندهند این هنرها به 

دست فراموشى سپرده شوند.
آیت ا... ســید یوســف طباطبایى نژاد در دیدار اعضاى 
هیئت مدیره انجمن خوشنویســان اســتان اصفهان و 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى این استان اظهار کرد: 
یکى از مســائلى که اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى 
باید به آن تأکید داشته باشــد هنر خطاطى است چراکه 
هنرى دینى و اسالمى بوده و ریشــه در فرهنگ و هنر 

ایران اسالمى دارد.
وى با ابراز گالیه از مســئوالن میراث فرهنگى استان 

اصفهان افزود: همواره به این مســئوالن تذکر داده ام 
که همان گونه که براى یک آجر و خشت اهمیت قائل 
هســتید و آن را میراث فرهنگى مى دانید، هنرمندان را 
جزو میراث معنوى بدانید و اجازه ندهید هنر آنها به دست 
فراموشى سپرده شود، براى مثال اساتید منبت کارى و 
برخى دیگر از هنرهاى بومــى در اصفهان هنوز فعالیت 
دارند و مى توان با دعوت از آنان، کارگاه هاى آموزشى را 

با هدف حفظ و احیاى این هنرها برگزار کرد.
نماینده ولى فقیه در استان اصفهان با بیان اینکه برخى از 
مسئوالن اطالعى از وضعیت زندگى هنرمندان ندارند، 
گفت: در رشته هاى تجســمى و هنرى افراد معدودى 
جایگزین اســتادان بنام مى شوند در حالى که الزم است 
براى حفظ و احیاى این هنرها و اکرام و گرامیداشــت 

استادان هنرى در رشته هاى مختلف برنامه ریزى داشت 
و مدارسى براى آموزش این رشته ها تأسیس کرد.  

وى عنوان کــرد: در اصفهان فقط ُپز هنرمندان را ســر 
مى دهند و به آن افتخار مى کنند اما به استادان و صاحبان 
اصلى رشــته هاى هنرى بى اعتنایى مى شود، حتى یک 
خیابان براى برخى از اســتادان سرشــناس نامگذارى 

نمى شود.
امام جمعه اصفهان با اشاره به اهمیت خط و آموزش در 
اسالم یادآور شد: آموزش و پرورش نباید به گونه اى رفتار 
کند که آموزش خط در مدارس کمرنگ شود، حتى اهالى 
هنر باید به کمک خیران براى گســترش فعالیت هاى 
آموزشى خود تالش کنند و برنامه هاى آموزشى رایگانى 

را براى عموم مردم برگزار کنند.

امام جمعه اصفهان با انتقاد از بى اعتنایى به صاحبان اصلى رشته هاى هنرى:

در اصفهان فقط پُز هنرمندان را 
مى دهند

مدیرکل پزشکى قانونى اســتان اصفهان با اشاره 
به اینکه 35 درصد از مراجعات به مراکز پزشــکى 
قانونى به دلیل نزاع اســت، از کاهش آمار مراجعان 
به دلیل نزاع در سه ماهه اول سال جارى در استان 

اصفهان خبر داد.
على سلیمانپور اظهار کرد: در ســه ماهه اول سال 
جارى، 9176 نفر به دلیل صدمات ناشى از نزاع به 
مراکز پزشکى قانونى استان اصفهان مراجعه کردند 
که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 19/2 

درصد کاهش یافته است. وى با بیان اینکه 35 درصد 
از حجم مراجعات براى معاینــات بالینى در مراکز 
پزشکى قانونى استان به دلیل نزاع است، افزود: از 
مجموع مراجعان صدمات ناشى از نزاع در سه ماهه 

امسال، 3238 نفر زن و 5938 نفر مرد بودند.
سلیمانپور خاطرنشان کرد: در مدت مشابه سال قبل 
11هزار و 362 نفر به دلیل نزاع به مراکز پزشــکى 
قانونى اســتان مراجعه کردند که 3947 نفر زن و 

7415 نفر مرد بودند.

نزاع، عامل 35 درصد مراجعات به پزشکى قانونى 

نشســت مدیر روابط عمومى هلدینگ صدر تأمین، 
مسئولین روابط عمومى ذوب آهن اصفهان و مدیران 

روابط عمومى سایر شرکت هاى تابعه در اصفهان با 
جمعى از اصحاب رسانه این استان برگزار شد.

علیرضا امیرى، مدیر روابط عمومى ذوب آهن اصفهان 
در این نشست ضمن تشــکر از اصحاب رسانه استان 

بابت تعامل اثربخش با این کارخانه گفت: ذوب آهن 
اصفهان به دلیل شــیوه تولید از یارانه انرژى بى بهره 
است و هم اکنون بحران کمبود مواد اولیه نیز 
به آن اضافه شده است. وى افزود: هم اکنون 
کوره بلند شماره یک به دلیل نبود مواد اولیه 
وارد مدار نیســت و این موضوع سبب شده 
کارخانه با 60 درصد ظرفیت تولید داشــته 
باشد. محســن بیدى، مدیر روابط عمومى 
هلدینگ صدر تأمین نیز گفت: رسانه هاى 
اصفهان تعامل بســیار خوبى با ذوب آهن  
دارند و این موضوع ســبب شده مشکالت 
کارخانه به خوبى پیگیرى شــود. وى بیان کرد:  ذوب 
آهن به دلیل شیوه تولید از یارانه انرژى بى بهره است و 
از اصحاب رسانه درخواست داریم در این خصوص نیز 

به تولید محتواى تخصصى بپردازند.

رسانه هاى اصفهان تعامل خوبى با ذوب آهن دارند 

مدیرکل فرهنگى تبلیغى دفتر تبلیغات اســالمى 
اصفهان با بیان اینکه یکى از طرح هایى که با توجه 
به شرایط سخت براى ایام محرم پیشنهاد مى کنیم 
این است که شهر و جامعه ما توسط شهردارى و مانند 
خیمه حسینى سیاهپوش شود و المان هاى حسینى 
در سطح شهر نمایان باشد، گفت: اینجا شهر ما از نظر 
ظاهر «یک شهر یک خیمه» مى شود، از لحاظ شور 
حســینى نیز به دلیل اینکه افراد نمى توانند بخاطر 
شرایط موجود در حسینیه ها باشند خود به خود شهر 

خود را یک خیمه مى بینند.
حجت االسالم و المسلمین حامد اهتمام ادامه داد: به 
علت شرایط سخت و لزوم اینکه نباید تجمعات شکل 
بگیرد، اما نمى شود ما جلسات معرفتى و روضه ها را 
نیز تعطیل کنیم بلکه بایــد از این تهدیدها فرصت 
سازى کنیم، بنابراین یکى از طرح هایى که پیشنهاد 
داریم این است که هر خانه یک خیمه حسینى باشد.

اهتمام با بیــان اینکه در این طرح هــر خانواده در 

طول دو  ماه محرم الحرام و صفر روضه خانوادگى 
مى گیرد، گفت: اینجا نیاز نیســت که همه اقوام و 
همسایه ها دعوت شوند بلکه بخاطر رعایت اصول 
بهداشتى فقط خانواده خود میزبان جلسه امام حسین 
(ع) هستند. وى خاطرنشان کرد: در این طرح یک 
مبلغ توانمند در خانواده حضــور پیدا مى کند و مبلغ 
در مباحث معرفتى صحبت خواهد داشت و در ادامه 
روضه اباعبدا... (ع) را ارائه خواهد کرد و براى اطعام 
حسینى هم مادر با نیت الهى و قصد روضه پذیرایى و 

اطعام را آماده و به خانواده خود تقدیم مى کند.
وى بیان کرد: از خصوصیات این طرح، نخست عدم 
تجمعات است، دوم حضور یک روحانى در خانواده 
و ارتباط خانواده با ایشان و ســوم اینکه وقتى یک 
روحانى در خانواده حضور پیــدا مى کند مى تواند به 
شبهات و سئواالت اهل خانواده پاسخ دهد که این 
در جلسات روضه غالبًا اتفاق نمى افتد و فقط متکلم 

محور است.

پیشنهاد برپایى روضه هاى خانوادگى
 در روزهاى کرونایى

مدیر پروژه هاى چهارباغ عباســى گفت: براى تأمین آب 
جوى و حوض هاى چهارباغ، دو مخزن آب تعبیه شده که 
اولى از میدان امام حسین (ع) تا نزدیک خیابان شیخ بهایى 
را پوشــش مى دهد و دومین مخزن که در میدان انقالب 
قرار دارد نیز، تأمین آب قسمت هاى باقیمانده را بر عهده 

خواهد داشت.
سعید سهرابى در گفتگو با «ایسنا» با بیان اینکه در حال 
حاضر مخزن اول شروع به کار کرده ادامه داد: اکنون آب در 
نیمى از جوى و حوض هاى چهارباغ جارى شده و امیدواریم 

که تا هفته آینده مخزن دوم نیز فعال شود.
مدیر پروژه هاى چهارباغ عباسى، خاطرنشان کرد که بعد از 
راه اندازى این مخازن اگر نقصى وجود نداشته باشد شرکت 
پیمانکار «نت» که طرف قرارداد شهردارى اصفهان است، 
وظیفه رسیدگى به تأسیسات، نگهدارى آنها و همچنین 

نظافت جوى هاى چهارباغ را بر عهده خواهد گرفت.
سهرابى درباره نصب مبلمان چهارباغ نیز توضیح داد: فاز 
اول نصب مبلمان چهارباغ از میدان امام حســین (ع) تا 
آمادگاه است که به مرور انجام مى شود و براى فاز دوم که 
از آمادگاه تا انقالب است نیز هنوز تصمیم گیرى نشده که با 
همین پیمانکار و همین طرح، نصب و اجرا ادامه پیدا کند یا 

اینکه کار به پیمانکار دیگرى سپرده شود.
وى خوابیدن شــهروندان بــر روى نیمکت هاى جدید 
چهارباغ، پهن کردن حصیر در محور میانى و نشستن بر 
روى چمن ها را معضل این روزهاى چهارباغ دانســت و 
گفت: مأموران شهردارى با تذکرهاى محترمانه تا جایى 
که بتوانند از این اقدامات ممانعت به عمل مى آورند اما خود 
مردم نیز باید بدانند که شــأن چهارباغ فراتر از یک پارك 

است و نباید وجهه آن را به این شکل خراب کنند.

آب در جوى  چهارباغ جارى شد
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رامبد جوان زمان پخش استندآپ شوى جدیدش را اعالم کرد و به زودى با برنامه اى 
جدید مهمان خانه هاى مردم مى شود.

این بازیگــر، کارگردان و مجرى برنامــه «خندوانه» بعد از پایان ششــمین فصل 
«خندوانه» فعالیت هاى هنرى اش را محدودتر کرد و به زودى با یک استندآپ شوى 
جدید مهمان خانه هاى مردم مى شود. استندآپ شوى جدید رامید جوان به مرحله 

اعالم اسامى براى مرحله نهایى رسیده و به زودى پخش آن آغاز مى شود.
رامبد جوان با انتشار پستى در صفحه شخصى اینستاگرامش خبر از اعالم اسامى راه 
یافته گان به مرحله نهایى مسابقه استندآپ شو و زمان پخش این برنامه داد. در پست 

منتشر شده توسط رامبد جوان آمده است:
«بزرگ ترین مسابقه اســتنداپ ایران به مرحله اعالم اســامى منتخبین رسید. از 
میان انبوه ویدیوهاى ارســالى، 12 نفر براى مرحله نهایى مسابقه بزرگ استندآپ 

شو برگزیده شدند. 
مسابقه بزرگ استنداپ شــو از اول مرداد ماه و به صورت آنالین قابل تماشا خواهد 

بود.»
اجراى استندآپ کمدى یکى از بخش هاى پرطرفدار برنامه «خندوانه» بود و رامبد 
جوان با راه اندازى مسابقه اى بزرگ با این مضمون در «خندوانه» چهره هاى زیادى 
را به دنیاى هنر معرفى کرد و حاال قصد دارد این مسابقه را به صورت آنالین برگزار 

کند.
مجرى برنامه «خندوانه» بعد از سفر به کانادا براى تولد دخترش همانجا کار جدیدش 
را آغاز کرد و انیمیشن «نى نى و دادا» را براى بچه ها ساخت که در فضاى مجازى 
منتشر شد و استندآپ شو تجربه جدید دیگرى از این کارگردان و مجرى در فضاى 

پخش آنالین است.

استندآپ شوى 
رامبد جوان 
در راه است
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احســان علیخانى، مجرى برنامه «عصر جدید» به خبر ابتالى داوران «عصر جدید» و خودش به 
ویروس کرونا واکنش نشان داد.

برنامه «عصر جدید» یکى از برنامه هایى است که ضبط آن به دلیل شیوع باالى ویروس کرونا 
متوقف شده اســت و عوامل این برنامه با رعایت پروتکل هاى بهداشتى چند قسمتى را روى 
آنتن بردند اما باال رفتن آمار شیوع کرونا باعث لغو ادامه تصویربردارى این برنامه شد و شایعاتى 

درخصوص ابتالى مجرى و داوران این برنامه به کرونا منتشر شد.
احســان علیخانى، مجرى «عصر جدید» با انتشار یک استورى در صفحه اینستاگرامش خبر 

ابتال به ویروس کرونا را تکذیب کرد. مجرى «عصر جدید» در تکذیب ابتال به کرونا نوشت:
«بعضى جاها دیدم شایعه نوشتن که من یا داوران "عصرجدید" یا عوامل زحمتکش برنامه به 

کرونا مبتال شدن و به همین دلیل تعطیل شدیم. اینجا به صراحت عرض مى کنم حقیقت نداره و 
خدا را هزار بار شکر، بعد از تست، همه در سالمتیم و تعطیلى ضبط و استودیو فقط به دلیل جلوگیرى 
از ابتالى داورها، عوامل و شرکت کنندگان با انگیزه و با استعدادمون و از همه مهمتر حفظ سالمتى 

تماشاگران پرشور و با حالمون در موج جدید کرونا بوده.»

فســتیوال ترکیه اى با محوریت فیلمنامه نویسى از اصغر فرهادى 
فیلمساز نامدار کشورمان میزبانى کرد.

مؤسسه رادیو و تلویزیون ترکیه (TRT) در اوایل این هفته در خالل 
برگزارى یک فستیوال  از اصغر فرهادى فیلمساز نامدار ایرانى میزبانى 
کرد. فرهادى در این مســترکالس به منظور گفتگو درباره سینما، 
کارگردانى و قصه گویى با مخاطبان از طریق یوتیوب به صورت زنده 
صحبت کرد. این برنامه توسط «فیصل سویسال»، کارگردان سینما 
اداره مى شد. فرهادى در خالل این برنامه گفت: دو گونه کارگردان 
وجود دارد؛ دسته اى کسانى هستند که ایدئولوژى و تفکر خاص خود 
را دارند، آنها فیلم مى ســازند تا قصد و نیت خود را بیان کنند دسته 

دیگر اما اینگونه نیستند. کارگردان «جدایى نادر از سیمین» افزود: 
یک کارگردان موفق کسى است که ارزش هاى گذشته خود مانند 

خاطرات کودکى اش را مورد بررسى قرار دهد.
فرهادى در جاى دیگرى از این برنامه گفت انتظار ندارد مخاطبان 
در سراسر جهان فرهنگ ایرانى را درك کنند. او تأکید کرد: اگر من 
سناریویى را که مى نویسم باور کنم و از آن راضى باشم فکر مى کنم 
مردم دیگر نقاط جهان هم از آن قطعاً راضى خواهند شد و تحت تأثیر 

آن قرار مى گیرند.

کارگردان «درباره الى» در بخش دیگرى از این گفتگو خاطرنشان 
کرد: تعداد تماشاگر همیشه برایم مهم بوده و به همین دلیل همواره 
ترجیح مى دهم فیلمى بســازم که دیده شــود، البته اگر بخواهید 
همه مخاطبان خود را راضى کنید ایــن اتفاقى خطرناك براى یک 

کارگردان است.
این فستیوال که در آن فیلمسازان شاخصى از بریتانیا، سوئد، آلمان، 
ایتالیا، فرانســه و ایران حضور داشــتند با اهداى جوایز به کار خود 

خاتمه داد.

اصغر فرهادى در مسترکالس ترکیه اى:

 ترجیح مى دهم فیلمى 
بسازم که دیده شود

احسان علیخانى کرونا گرفت؟!

در روزهاى گذشته دو عکس از گریم مهران احمدى و پژمان جمشیدى در فیلم «کوسه» منتشر شده است. 
مهران احمدى، بازیگر نقش «بهبود» در «پایتخت»، عکســى از خود در اتاق گریم فیلم «کوسه» به کارگردانى على عطشانى را که 
این روزها در حال ساخت است، منتشر کرد. او در این عکس، در شرایطى عجیب و طنزآمیز و با ماسک، زیر دست گریمور نشسته است.

مهران احمدى که بازى در سریال «پایتخت» و فیلم هایى چون «اسب حیوان نجیبى است»، «هزار پا» و «مطرب» را در کارنامه خود 
دارد، این روزها مشغول بازى در فیلم «کوسه» به کارگردانى على عطشانى است. در همین حال اولین عکس از پژمان جمشیدى که نقش 

و  چهره اى متفاوت در فیلم سینمایى «کوسه» را بر عهده دارد نیز منتشر شده است.
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تى 
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 نیز منتشر شده است.

گریم عجیب مهران احمدى و پژمان جمشیدى

  محمدامین شکارى / خبرگزارى صبا |

شهردار اصفهان در ادامه سلســله برنامه هاى «هر یک شنبه، یک 
افتتاح» در آیین بهــره بردارى و کلنگزنى پــروژه هاى عمرانى و 
خدماتى منطقه 13 با تشکر از اینکه پروتکل هاى بهداشتى براى 
برگزارى این آیین رعایت شده است، گفت: امروز همه جهان اسیر 
ویروسى شده است که هیچکس نمى تواند ادعا کند از آن در امان 
است اما شهردارى اصفهان، مدیریت شهرى و همه کسانى که در 
تصمیم ســازى ها و تصمیم گیرى ها و در اجراى پروژه ها نقش 
دارند هر هفته یک بار در این شرایط بحرانى و سخت در هر محله و 
منطقه اى پروژه اى تقدیم مى کنند و من به همه کسانى که در این 

شرایط ایثارگرانه تالش مى کنند خسته نباشید مى گویم. 
قدرت ا... نوروزى با بیان اینکه ســالمتى مردم اولویت اول ماست 
تأکید کرد: تالش ما این است تا تمام فعالیت هاى عمرانى بدون هیچ 
وقفه اى ادامه یابد منتها از همه کارگران، همه کارشناســان و همه 
مردم عزیز مى خواهم تا سالمت،  بهداشت و رعایت پروتکل هاى 

بهداشتى را اولویت اول خود در همه جا قرار دهند. 
وى افزود: شرایط، شرایط سختى اســت و این ما هستیم که باید 
تالش کنیم و مراقبت کنیم که هیچکسى سالمت دیگرى را با به 
خطر افتادن سالمت خودش به خطر نیاندازد و این یک مسئولیت 

همگانى است.
نوروزى در همین راســتا ادامه داد: یک اقدام فــورى مى طلبد و  
همه باید در این زمینه احساس مسئولیت کنند. هیچ کجاى شهر، 
هیچکسى نباید از اینکه از ماسک استفاده بکند پرهیز کند. این یک 

تأکید است و همه ما باید مراقب همدیگر باشیم.
شهردار اصفهان با اشاره به این موضوع که امکان دارد ویروس کرونا 
تا مدت ها  با ما باشد، اضافه کرد: ما اراده اى کرده ایم تا هر یک شنبه 
در این صحنه ها حضور داشته باشیم که در این صورت همه براى 

رعایت  پروتکل هاى بهداشتى باید اقدام کنند.

نوروزى با اشاره به  منطقه 13 گفت: منطقه 13 داراى یک اصالت، 
داراى یک سابقه دیرینه، داراى محله هاى کهن و داراى انسان هاى 
بزرگى است که نقش هاى بزرگى در استان و کشور داشته اند. این 
محله، هم در عرصه قلم و بیان و هــم در عرصه ورزش و فرهنگ 

داراى آثار مهمى است. 
وى بــا اشــاره بــه اینکــه منطقــه 13 داراى قهرمانانــى در 
عرصه هاى مختلف است، تصریح کرد: این محله ورزشکاران رزمى 
و زورخانه اى دارد و جا دارد تا پایان ســال جارى شاهد احداث یک 
زورخانه و ورزشــگاه مخصوص ورزش هاى رزمى در این منطقه 
باشیم تا این پهلوانان بتوانند به ورزش خود ادامه بدهند. این امر باید 
در دستور کار مدیریت این منطقه قرار بگیرد. این منطقه شایستگى 

و زمینه این را دارد که چنین اتفاقاتى در آن بیافتد. 
شهردار اصفهان گفت: در آذرماه سال گذشته یکى از ایستگاه هاى 
اتوبوسرانى و پله هاى برقى ایستگاه شفق در منطقه 13 آسیب بزرگى 
دید که براى بازسازى آن نزدیک به شش میلیارد تومان هزینه شده 
اســت و مردم گالیه دارند که چرا این پله هاى برقــى راه اندازى 
نمى شود و امروز باید مهلت 15 روزه اى تعیین شود تا این خدمت 

همچون گذشته تداوم پیدا کند.
نوروزى با بیان اینکه پارك دســتگرد تا پایان امسال باید احداث و 
مورد بهره بردارى قرار گیرد اظهار کرد: خبر دارم که شهردار محترم 
منطقه با همه همت در حال تعامل و گفتگــو با مردم براى تملک 
زمین هاســت. وى خطاب به بزرگان منطقه 13 گفت: مردم عزیز 
منطقه همانطور که در برخى موارد مثل مدرسه همتیان و خیابان آن 
همکارى کردند اینجا هم باید همکارى کنند تا ما تا پایان سال شاهد 

پارك دستگرد هم باشیم.
وى با تأکید بر اهمیت بازآفرینى بافت فرسوده افزود: بازآفرینى در 
قائمیه امر مهمى است. باید به این بازآفرینى توجه ویژه اى بکنیم. ما 

باید بازار شب و بازار روز در قائمیه داشته باشیم.

شهردار اصفهان در همین راستا افزود: همین امروز(یک شنبه) قرار 
شد زمینى در اختیار صنف کشاورزان قرار گیرد و شهردارى محلى 
را احداث کند که کشاورزانى که زمین کوچکى دارند و از آنجا ارتزاق 
مى کنند بتوانند در این بازارچه که مخصوص این کار است تولیدات 
خود را عرضه کنند. بخشى از مردم این منطقه هنوز کشاورز هستند 
و زندگى و معاش آنها وابسته به این کشاورزى هاى کوچک است. 

نوروزى در همین راســتا ادامه داد: این موضوع در دستور کار قرار 
گرفت تا پیرو تصمیمات گذشته و بودجه هاى مصوب و برنامه هاى 

تصویب شده شوراى شهر، شاهد تغییر شرایط در این محله باشیم.
وى با تأکید بر اینکه ایجاد مجموعه ورزشى در محله قائمیه و دفتر 
تسهیلگرى الزم و ضرورى است، تصریح کرد: مردم قائمیه تحت 
فشارهاى زیادى بوده و از امکانات اولیه محروم هستند اما مدیریت 
منطقه 13 توانمندى منطقه را به حدى رســانده و از شرایط مالى 
الزمى برخوردار شده که امروز مى گویند نباید صبر کنیم که مردم 
منطقه قائمیه همچنان تحت فشــارهاى ناروا قرار گیرند. آنها باید 
از این شرایط رهایى یابند و این شدنى است و مدیریت منطقه 13 
اراده کرده است با مجموعه تعاملى که با مردم و بزرگان این منطقه 
و کسانى که ذینفوذ هستند به عمل مى آید رونق را به محله قائمیه 
بیاورد.  شــهردار اصفهان با بیان اینکه احداث تصفیه خانه پساب 
منطقه 13 در دستور کار قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: در این 
تصفیه خانه 40 لیتر بر ثانیه پساب شامل20 لیتر از پساب هاى زندان 
و 20 لیتر نیز از خود قائمیه تسویه مى شود تا فضاى سبز این منطقه 

از این شرایطى که هست بیرون بیاید.
نوروزى با بیان اینکه گلوگاه هاى منطقه 13 در دســت بازگشایى 
است که نمونه بارز آن بازگشایى مسیر مدرسه همتیان با مشارکت 
مردم بود اظهار کرد: بازگشایى گلوگاه ها تردد شهروندان در شهر را 
آسان مى کند و آزادسازى گلوگاه براى ایجاد پارك که نیاز به تمرکز 
دارد بدون کمک مردم شدنى نیست و با کمک مردم سخت ترین 

کارها شدنى است.
شهردار اصفهان  با بیان اینکه در سال هاى آینده منطقه 13 از نعمت 
خط 3 مترو برخوردار خواهد شد، گفت: مترو اصفهان سه خط دارد؛ 
بخش اعظم خط یک افتتاح شده اســت که از هاشم آباد به صفه 
آمده اســت و از صفه توســط دولت و با کمک شهردارى اصفهان 
به بهارستان مى رود. خط 2 از دارك اکنون در دست اجراست و به 
کهندژ مى رود و از آنجا حرکت به ســوى خمینى شهر و نجف آباد 
است و خط 3 از دروازه شیراز حرکت را آغاز مى کند به اینجا مى آید و 

از اینجا به فوالدشهر و مسیرهاى دیگر خواهد رفت.
نوروزى ادامــه داد:  بنابرایــن منطقه 13 منطقه اى اســت که از 
پروژه هاى بزرگ هم برخوردار خواهد شد و نه تنها مترو بلکه حلقه 

حفاظتى که امروز همه از آن به عنوان یک توفیق بزرگ صحبت مى 
کنند بخشى در این منطقه احداث خواهد شد.

■■■
در ادامه آیین بهره بردارى و کلنگزنى پروژه هاى عمرانى و خدماتى 
منطقه 13، مدیر منطقه 13 شهردارى اصفهان گفت: محله قائمیه، 
دستگرد و باغ فردوس محالت کم برخوردار هستند و نیاز است که در 

این محالت پروژه هاى متعدد عمرانى و خدماتى کار شود. 
محمد شرفا با اشاره به پروژه ورزشگاه شهداى دستگرد تصریح کرد: 
این تنها پروژه نیست و  به کمک مردم قرار است اتفاقات دیگر در 
این مناطق رقم زده شود و در این راســتا مى توان به بهره بردارى 
از پارك محله اى دستگرد تا شهریور ماه امســال اشاره کرد. وى 
افزود: با توجه به اینکه محله هاى قائمیه و دستگرد 80 هکتار بافت 
فرسوده دارد دفتر بازآفرینى بافت فرســوده سال گذشته در آن راه 
اندازى شد. شرفا با بیان اینکه اجراى پروژه هاى مختلف عمرانى و 
خدماتى باعث رونق منطقه مى شود، تصریح کرد: این پروژه ها به 
لحاظ اقتصادى چرخه مالى، اجتماعى، فرهنگى و ورزشى مى تواند 

منطقه را متحول سازد.
مدیر منطقه 13 شهردارى اصفهان با بیان اینکه راست گرد اتوبان 
اقارب پرست سال گذشته آغاز شد، تصریح کرد: تعریض پل زندان 

در دستور کار قرار گرفته و اجرایى خواهد شد.
وى یکى از نیازهاى مردم در این منطقه را  ادامه بلوار آزادگان دانست 
و گفت: ســال 97 فاز اول بلوار فرزانگان افتتاح شد و قرار بود سال 
98 ادامه آن انجام شود اما متأسفانه به دلیل تکمیل نشدن عملیات 
آزادســازى این اقدام صورت نگرفت که امیدواریم در مهرماه سال 
جارى با همکارى مردم آزادسازى انجام شود و تا پایان سال مورد 

بهره بردارى قرار گیرد. شرفا در همین راستا ادامه داد: فاز دوم بلوار 
آزادگان حد فاصل خیابان کشاورز تا قائمیه باعث کاهش ترافیک 

محله هاى قائمیه و دستگرد خواهد شد.
مدیر منطقه 13 شهردارى اصفهان افزود: امیدواریم در سال جارى 
منطقه 13 با همکارى و مشــارکت مردم به یک منطقه کارگاهى 

تبدیل و بخشى از مشکالت مردم برطرف شود.
■■■

همچنین در ادامــه آیین بهره بــردارى و کلنگزنــى پروژه هاى 
عمرانى و خدماتى منطقه 13 رئیس کمیسیون فرهنگى و ورزشى 
شوراى اسالمى شهر اصفهان با بیان اینکه پروژه بزرگ همچون 
حلقه چهارم ترافیکى، مرکز همایش هاى بین المللى، خط 2 قطار 
شهرى، نمایشگاه بزرگ اصفهان و مجموعه پل ها و تقاطع هاى 
غیرهمسطح به عنوان پروژه هاى کالن با سرعت در حال پیشرفت 
اســت، گفت: 340 پروژه عمرانــى در حال اجراســت و تملک و 
آزادسازى پروژه ها با هزینه بسیار سنگین انجام مى شود که هزینه 
احداث هر کیلومتر مســیر مترو 65 میلیون دالر، هر مترمربع راه و 
جاده 150 هزار تومان اســت و هر مترمربع ساختمان براى احداث 

مجموعه هاى ورزشى و ادارى چهار میلیون تومان هزینه دارد.
مهدى مزروعى تصریح کرد: برنامه هــاى فرهنگى و اجتماعى با 
رویکردهاى متنوع در حال انجام اســت به طورى که تاکنون چند 
سالن سینما با مشارکت شهردارى و سایر بخش ها در اختیار مردم 

قرار گرفته است.
وى با اشاره به اینکه تاالر هنر پس از بازسازى در آستانه بازگشایى 
است، افزود: عملیات اجرایى تئاتر شهر در آینده نزدیک آغاز مى شود 

و عملیات عمرانى محور چهارباغ به مراحل پایانى رسیده است.

شهردار اصفهان با اشاره به پروژه هاى قابل اجرا در منطقه 13:

خط 3 مترو از منطقه 13 مى گذرد

محیا حمزه
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مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)
شــماره آگهى: 139903902004000114 تاریخ آگهى: 1399/04/29 شماره پرونده: 
9100400200401092 آگهى مزایده پرونده بشــماره بایگانى: 9102688، 1- همگى 
و تمامت ششدانگ یکباب خانه پالك شــماره 252 (دویست و پنجاه و دو فرعى) مجزى 
شده از 114 (یکصد و چهارده) اصلى بمساحت 318/47 مترمربع واقع در منشیان بخش 
20 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان- براآن شمالى- روســتاى منشیان- انتهاى کوچه 
معراج- جنب حمام کوچه ردانى پور کوچه کاظمى، که سند مالکیت که در صفحه 62 دفتر 
هفت امالك بنام آقاى عبدالعلى درى کفرانى فرزند حسین ثبت و صادر گردیده و طبق نامه 
شماره 103/92/7398/36- 92/12/6 اداره ثبت منطقه غرب اصفهان حدود اربعه بدین 
شرح مى باشد: شماًال: بطول 12/33 متر درب و دیواریست بکوچه شرقًا: بطول 25/24 متر 
دیوار به دیوار پالك 253 فرعى جنوباً: بطول 12/75 متر درب و دیواریست بکوچه بن بست 
غربًا: بطول 25/57 متر دیوار بدیوار پالك 251 فرعى و فاقد حقوق  ارتفاقى مى باشد. که 
طبق نظر هیئت محترم کارشناسان رسمى دادگسترى پالك فوق، یکباب منزل مسکونى 
یک طبقه که با دیوار باربر آجرى، طاق ضربى و تیرآهن، پوشش دیوارهاى داخلى بصورت 
گچ و نقاشى، درب و پنجره خارجى پروفیل آهنى، درب هاى داخلى چوبى، داراى سرویس 
بهداشتى با پوشش سرامیک و کاشى، آشپزخانه با کابینت فلزى، نماى خارجى سیمانى و 
سنگ بوده و ساختمان داراى انشعابات آب، برق،  گاز مى باشد. پایه مزایده مبلغ ششصد و 
سى و هشت میلیون ریال (638/000/000 ریال) مى باشد. 2- ششدانگ یک باب خانه 
پالك شماره 111 (یکصد و یازده) فرعى مجزى شده از پالك 45 (چهل و پنج) اصلى واقع 
در قریه فیض آباد بخش 21 ثبت اصفهان بمساحت 122/75 مترمربع به آدرس: کوهپایه 
روستاى فیض آباد بخش جلگه، خیابان مجاور زاینده رود، روبروى بن بست مهرگان که 
سند مالکیت آن در صفحه 91 دفتر 42 بنام خانم زهرا توکلى فیض آبادى فرزند حجت ثبت 
و صادر شده است حدود اربعه به شرح: شماًال: در دو قسمت که قسمت دوم پخى شکل است 
دیواریســت به باقیمانده به طولهاى 8/10 متر و 0/94 متر شرقًا: در دو قسمت که قسمت 
اول پخى شکل است دیواریســت به کوچه به طولهاى 1/17 متر و 11/70 متر جنوبًا: به 
طول 9/55 متر درب و دیواریست به کوچه غربًا: به طول 12/77 متر به دیوار پالك 110 
فرعى حقوق ارتفاقى ندارد. که طبق نظر هیئت محترم کارشناســان رسمى دادگسترى 
مورد وثیقه در حال حاضر بصورت یک قطعه زمین محصور بمساحت 122/75 مترمربع، 
در چهار ضلع داراى دیوار با آجر فشارى و در ضلع جنوب داراى درب فلزى مى باشد. ضلع 
شرقى بصورت یک پارك کودك محوطه سازى نشده، از سمت شمال و جنوب و شرق به 
گذر و فاقد هرگونه ساخت و ساز و انشعابات مى باشد در قسمت میانى ملک چندین دیوار 
آجرى اجرا شــده و در حال حاضر محل نگهدارى دام و طیور مى باشد. مبلغ پایه مزایده 

96/000/000 ریال (نود و شــش میلیون ریال) مى باشد. 3- تمامت و همگى ششدانگ 
یکبابخانه پالك شماره یک فرعى از 6113 (شش هزار و یکصد و سیزده) اصلى که آن هم 
از اصلى مرقوم مجزى گردیده بمساحت 217/30 مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به آدرس: اصفهان- خوراسگان- خیابان جى شــرقى- کوچه شهید مهترى (شماره 24) 
بن بست فردوسى پالك 13 کدپستى 8159867141 که ســند مالکیت آن در صفحات 
230 و 233 دفتر 115 محلى خوراسگان ملکى آقاى علیرضا محمدى شریف آبادى فرزند 
احمد سابقه ثبت دارد و حدود اربعه طبق نامه شماره 103/92/1700- 92/11/6 اداره ثبت 
منطقه شرق اصفهان عبارتست از شــماًال: درب و دیواریست به بن بست دو مترى بطول 
10/05 متر شرقًا: دیواریست به دیوار خانه باقیمانده به طول 20/90 متر جنوبًا: دیواریست 
به دیوار خانه بطول 10/50 متر غربًا: دیواریست به دیوار خانه باقیمانده بطول 20/50 متر 
حقوق ارتفاقى ندارد و طبق نظر کارشناســان رسمى دادگســترى مورد وثیقه ساختمان 
مسکونى دو طبقه بمساحت حدود 140 مترمربع،  داراى اسکلت دیوار باربر آجرى و ستون 
فلزى در وسط با ســقف تیرآهن و طاق ضربى، پوشش کف سرامیک 40 * 40 دیوارها به 
صورت رنگ مولتى کالر،  درب و پنجره خارجى آلومینیوم،  درب هاى داخلى چوبى، داراى 
سرویس بهداشتى، آشــپزخانه اوپن، با کف ســرامیک و دیوارها کاشى و کابینت فلزى و 
آبگرمکن دیوارى، سیســتم گرمایش ساختمان بخارى گازى و ســرمایش کولر آبى مى 
باشد. در تراز 1/80- متر یک واحد مسکونى بمســاحت اعیانى حدود 80 مترمربع احداث 
گردیده است،  داراى دو انشــعاب برق مجزا، آب و گاز مشترك مى باشد. پایه مزایده مبلغ 
6/580/000/000 (شش میلیارد و پانصد و هشتاد میلیون) ریال مى باشد. طبق سند رهنى 
شماره 2576- 1390/10/29 تنظیمى در دفترخانه اســناد رسمى شماره 252 اصفهان، 
در رهن شرکت مالى و اعتبارى عســکریه اصفهان واقع مى باشند و طبق اعالم آن بانک 
موارد وثیقه فاقد بیمه نامه مى باشند و از ساعت 9 الى 12 روز یکشنبه مورخ 99/5/12 در 
اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول شهید 
صداقتى ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم به مزایده گذارده مى شود. مزایده از 
مبالغ پایه فوق شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى 
شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا 
حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى 
و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده 
باشد به عهده برنده مزایده اســت ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه 
پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد مى گردد ضمنا این 
آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 99/4/31 درج و منتشر مى 
گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحا جهت شرکت 

در جلسه مزایده باید ده درصد مبلغ پایه مزایده پس از اخذ شناسه واریز از این اداره و طى 
فیش سپرده در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق پرداخت گردد و ارائه 
اصل فیش واریزى به همراه تقاضاى کتبى و کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمناً برنده 
مزایده باید مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف پنج روز در وجه صندوق اجراى اداره ثبت اسناد 
و امالك اصفهان تودیع نماید در غیر این صورت وجه (ده درصد) على الحساب دریافتى 
بنفع دولت ضبط خواهد. م الف: 921390 یعقوبى- سرپرســت اداره اجراى اسناد رسمى

 اصفهان/4/239
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهى: 139903902004000112 تاریخ آگهى: 1399/04/28 شــماره پرونده: 
139704008026000648 آگهى مزایده پرونده اجرایى شــماره بایگانى: 9800262- 
همگى و تمامى ششدانگ پالك شماره 219 فرعى (دویســت و نوزده) از 15183 (پانزده 
هزار و یکصد و هشتاد و سه) اصلى مفروز از 73 فرعى از اصلى مذکور واقع در بخش 05 اداره 
ثبت اسناد وامالك شمال اصفهان به مساحت 267/8 مترمربع به آدرس: اصفهان- میدان 
قدس- خیابان على ابن سهل- کوچه شــهید کمالى- پالك 13- که مطابق دفتر امالك 
موضوع سند مالکیت اصلى بشماره چاپى 697700 سرى- سال 45 با شماره صفحه 518 
دفتر امالك جلد 91 ذیل شــماره 24421 به میزان ((سه دانگ مشــاع از ششدانگ)) بنام 
محمد مطلبى فشارکى فرزند: رمضان- شــماره ملى 5659529798 ثبت و صادر گردیده 
است و موضوع سند مالکیت اصلى بشماره چاپى 579920 سرى- سال 56 با شماره صفحه 
521 دفتر امالك جلد 91 ذیل شماره 80653  به میزان ((سه دانگ مشاع از ششدانگ)) بنام 
صغرى مطلبى فشارکى فرزند: على شاه- شماره ملى 5659530133 ثبت و صادر گردیده 
است- که طبق سند رهنى شــماره 48136- 93/2/10 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى 
شماره 8 بیرجند در رهن بانک تجارت شعب خراسان جنوبى مى باشد با حدود و مشخصات: 
شماال: به طول 2/40 متر خط مستقیم مفروض است به قطعه سه تفکیکى- شرقا: بطول 
10/90 متر خط مستقیم مفروض است به کوچه سه مترى- جنوبا: بطول 24/30 متر خط 
مســتقیم مفروض اســت به دیوار پالك 15183/72- غربا: بطول 11 متر خط مستقیم 
مفروض است بدیوار پالك 15183/75 که طبق نظر کارشناس رسمى دادگسترى مورخ 
98/11/19 ملک موردنظر عبارتست از: منزل مسکونى که پس از رعایت عقب نشینى در 
گذر شرقى با متراژ موجود عرصه حدود 241 مترمربع و اعیانى حدود 492 مترمربع در حد 
سه طبقه با قدمت حدود 14 سال شــامل: طبقه همکف بصورت پارکینگ، و انبارى و یک 
واحد مسکونى و طبقات اول و دوم هر کدام بصورت یک واحد مسکونى و مجموعا سه واحد 
مسکونى با اسکلت بتونى و سقف تیرچه بلوك با نماى ظاهرى آجرنما و سنگ و دستگاه پله 
سنگ و بدنه سرامیک با نرده فلزى با مشخصات سالن، اتاق هاى خواب، آشپزخانه، سرویس 

هاى بهداشتى، با نماى داخلى سطوح پوشــش گچ و رنگ، آشپزخانه کاشى و سرامیک و 
داراى آرك و اپن و کابینت ام دى اف و فلز، درب هاى داخلى چوبى، درب و پنجره خارجى 
آلومینیوم، سیستم گرمایشى بخارى و سیستم سرمایشى کولر آبى و پارکینگ با نماى بدنه 
سرامیک و کف موزاییک و درب فلزى بازشوى برقى و داراى سه باب انبارى در پارکینگ، 
پست بام با پوشش بدنه پالستر سیمان و کف ایزوگام، حیاط با نماى دیوارهاى اجرى، نما 
و کف موزاییک و هر یک از واحدها داراى انشعابات آب مشترك و برق و گاز مجزا میباشد. 
ضمنا هر یک از واحدهاى مسکونى ساختمان فوق فاقد سند تفکیکى و مجزا میباشد با توجه 
به موارد فوق الذکر و با توجه به وضعیت موجود و موقعیت محل ملک، نوع کاربرى مساحت 
ملک و در نظر گرفتن نوع مصالح بکار رفته در بنا، قدمت بنا، شرایط عرضه و تقاضا در نظر 
گرفتن جمیع جهات ارزش تمامت شــش دانگ واحد مذکور به مبلغ 13/710/000/000 
((سیزده میلیارد و هفتصد و ده میلیون ریال)) ارزیابى و اعالم شده است،. طبق اعالم بانک 
به وارده 4003028- 99/03/19 مورد وثیقه فاقد بیمه نامه مى باشد محل برگزارى مزایده: 
((از ساعت 9 الى 12 روز چهارشنبه مورخ 99/05/15 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان 
واقع در خیابان هشت بهشت شــرقى چهارراه اول -شهید صداقتى- ابتداى خیابان الهور 
سمت چپ طبقه سوم به مزایده گذارده مى شود.)) مزایده از مبلغ پایه 13/710/000/000 
((سیزده میلیارد و هفتصد و ده میلیون ریال)) شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین 
قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر اســت پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، 
برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشــتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى 
آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه 
رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده 
در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده 
مسترد مى گردد- ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 
99/04/31 درج و منتشــر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى 
گردد. توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده باید مبلغ ده درصد مبلغ پایه مزایده پس از اخذ 
شناسه واریز از این اداره و طى فیش سپرده در وجه اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان بابت 
پرونده کالسه فوق پرداخت گردد و ارائه اصل فیش واریزى به همراه تقاضاى کتبى و کارت 
شناسایى معتبر الزامى است. ضمنًا برنده مزایده مکلف اســت مابه التفاوت مبلغ فروش را 
طى فیش مربوطه حداکثر ظرف مدت 5 روز به حساب صندوق ثبت تودیع نماید در صورتى 
که ظرف مدت مقرر مانده فروش را به حساب ســپرده ثبت واریز ننماید، مبلغ مذکور قابل 
استرداد نبوده و بحساب خزانه واریز خواهد شد. در غیر این صورت عملیات فروش از درجه 
اعتبار ســاقط و مزایده تجدید میگردد. م الف: 920855   یعقوبى- سرپرست اداره اجراى 

اسناد رسمى اصفهان/4/238

سخنگوى باشگاه ذوب آهن درباره آخرین وضعیت شکایت 
باشــگاه ذوب آهن از داورى بازى با ماشین سازى گفت: 
شکواییه خود را به فدراســیون فرستادیم و جلسه اى هم 
با حضور دبیر کل فدراســیون تشکیل شد. هنوز نتیجه به 
دستمان نرسیده است. شنیده ایم باید به کمیته انضباطى 

ارسال شود. 
احمد جمشــیدى درباره اینکه کمیتــه داوران تکرار این 
مسابقه را رد کرده است، تاکید کرد: ما از موضع خود کوتاه 
نمى آییم. آقاى صفیرى خیلى عادى از کنار یک وضعیت 

بزرگ گذشتند و این براى باشــگاه ذوب آهن قابل قبول 
نیست. او حتى حاضر نشد از مردم اصفهان با آن سالخى که 
صورت گرفت، عذر خواهى کند. داور در آن مسابقه سر تیم را 
برید.  جمشیدى تاکید کرد: ترابیان داور این مسابقه نزدیک 
به 290 روز داورى نکرده بود؛ چطور او را به عنوان داور این 
بازى مهم گذاشتند؟ ذوب آهن شکواییه اى تهیه کرده و 
تمام موارد از ابتدا تا انتهاى بازى را در آن آورده است. داور 
6 ماه هم محروم شود مشکل ما حل نمى شود. امیدواریم 

نتیجه اى در خور شان باشگاه ذوب آهن گرفته شود.

وى با اشاره به اخراج قاسم حدادى فر کاپیتان ذوب آهن 
از این بازى یادآور شد: جدا از دو گل که مردود اعالم شد، 
داور قاسم حدادى فر که از نظر اخالقى و فنى زبانزد است 
را اخراج کرد. حدادى فر با چه گناهى کارت قرمز گرفت و 
بیرون رفت؟ ما این هفته بازى حساســى با فوالد داریم و 
نمى توانیم این اتفاقات را قبول کنیم. موضع ما جدى است 
و دنبال کار را حتما مى گیریم. اگر توانستیم حقمان را اینجا 
مى گیریم وگرنه از نهادهاى بین المللى مثل فیفا مى گیریم. 

ما تا آخر ایستاده ایم.

سخنگوى باشگاه ذوب آهن:

سالخى شدیم اما حتى یک 
عذرخواهى نکردند

مدافع تیم فوتبال سپاهان از هواداران این تیم خواست 
صبور باشــند و این اطمینان خاطر را داد که زردپوشان 

در دیدارهاى پیش رو نتایج بهترى کسب خواهند کرد.
مهدى ترکمــان در گفت وگویى دربــاره نتایج ضعیف 
سپاهان بعد از شروع مجدد مســابقات لیگ برتر اظهار 
داشــت: تیم ما از لحاظ فنى و تاکتیکى حتى نسبت به 
قبل از تعطیلى لیگ هم بهتر بازى مى کند، ولى متأسفانه 
بدشــانس هســتیم. ما موقعیت هاى زیادى را از دست 

مى دهیم و بابت این موضوع خیلى ضرر کردیم.
وى در پاسخ به این پرسش که «آیا سپاهان مشکل فنى 
دارد؟» تأکید کرد: اگر تیم ما بد بــازى کند نمى توانیم 
موقعیت ایجاد کنیم. آنالیز بازى هاى ســپاهان نشــان 
مى دهد که از لحاظ تاکتیکى چقدر خوب بازى مى کنیم 
و گردش توپ را به  خوبى انجام مى دهیم، ولى متأسفانه 

در گل زدن خیلى بدشانس هستیم.

ترکمان در واکنش به برخــى انتقادهاى صورت گرفته 
از قلعه نویى که از طرف هواداران ســپاهان انجام شده 
است، تصریح کرد: قلعه نویى زحمت مى کشد و تمامى 
نکات الزم را به بازیکنان گوشــزد مى کند. اعتقاد من 
این است که انتقاد از ایشان نمى تواند منطقى باشد. اگر 
بد بازى مى کردیم قطعًا قضیه فرق داشــت، ولى وقتى 
موقعیت ها را به راحتى از دست مى دهیم قلعه نویى چه 

تقصیرى دارد؟!
مدافع تیم فوتبال سپاهان در پایان حرف هایش تصریح 
کرد: سپاهان تیم بزرگى است و ما مى دانیم که پیراهن 
چه تیمى را بر تن کرده ایم. از هواداران مى خواهیم صبور 
باشند و تیم را حمایت کنند. فصل هنوز تمام نشده است 
و ما باید در لیگ برتر سهمیه بگیریم و در جام حذفى هم 
هدفى جز قهرمانى نداریم. تمام هدف ما خوشحال کردن 

هواداران سپاهان است.

مهدى ترکمان: 

 همه ما مى دانیم پیراهن چه تیمى را بر تن کرده ایم

 مدافع ذوب آهن معتقد اســت تیمــش از زمان آمدن 
بوناچیچ در شرایط ایده آلى به سر مى برد.

 فرشــاد محمدى مهــر در گفتگویى 
درخصوص شرایط خودش و تیم ذوب 
آهن اظهار داشت: ما دوباره تمریناتمان 
را شروع کردیم خوشبختانه بعد از بازى 
با ماشــین ســازى تمامى بازیکنان و 
تیم در شرایط بســیار ایده آلى به سر 

مى برند. خدارو شــکر خودم هم 
شرایط خوبى دارم و امیدوارم 

که همه چیــز روز به روز 
بهتر شود.

خصــــوص  در  وى 
همکارى با بوناچیچ و 
اینکه آیا واقعیت دارد 
که او بداخالق و جدى 
اســت گفت: آقاى 
بوناچیچ دو سه بازى 
اســت که به ذوب 
آهن ملحق شدند 
خوشبختانه از زمان 
آمدنشان همه چیز 
در تیم ما به خوبى 

پیش مى رود. لوکا مربى سختگیر و جدى است ولى اینکه 
بداخالق باشد را اصال قبول ندارم.

مدافع ذوب آهن درخصوص اینکه چرا قرار بود 
مهدى رجب زاده مربى ذوب آهن شــود ولى 
به دالیلى این اتفاق رخ نداد گفت: واقعیتش را 
بگویم در این بــاره اطالعى ندارم. ولى این را 
خوب مى دانم که آقا مهدى ســتاره سابق و از 
سرمایه هاى باشگاه ذوب آهن هستند احترام 

ایشان بسیار واجب است.
محمدى مهــر در مورد بــازى تیمــش مقابل 
ماشین سازى و حواشــى این دیدار گفت: داورى 
این دیدار یه چیزى در حــد فاجعه بود و حس 
مى کنم اشــتباهات در این بازى اصال طبیعى 
نبودند. امیدوارم که به این وضع هرچه سریع تر 

رسیدگى شود.

بداخالقه؟ نه قبول ندارم

 ســپاهان از هفت بازى آخر لیگى اش تنها یک مسابقه 
را برده اســت. این وضعیت، تیم اصفهانى را هم ردیف 
ضعیف ترین تیم هاى حاضر در لیگ نوزدهم قرار مى دهد. 
حتى پیکان و گل گهر سیرجان هم در بازه زمانى مشابه 
نتایج بهترى گرفته اند. حداقل مى دانیم که این تیم ها از 
نظر بودجه و هزینه قابل مقایسه با سپاهان نیستند و جمله 
معروف قلعه نویى یعنى «تیم پنجم هزینه هستیم» در این 
مورد به کار نمى آید. بنابراین افزایش فشارها روى امیر 

کامال طبیعى است.
ســپاهان اما این روزها دو معما دارد. اولى امید نورافکن 

است که نیم فصل نخســت عصاى دست امیر بود و این 
روزها خبرى از او نیست. ابتدا به خاطر کرونا قرنطینه شد، 
اما بعد از بهبودى تنها در دقیقه نود بازى هفته قبل برابر 
پارس جنوبى به میدان رفت و مقابل تراکتور هم تمام بازى 
را از روى نیمکت ذخیره ها تماشــا کرد. معماى دوم هم 
محسن مسلمان است؛ هافبکى که مدتهاست در لیست 
تیم قرار نمى گیرد و اصال کسى نمى داند مشکلش چیست. 
لیگ نوزدهم رو به پایان است و مسلمان در مجموع حدود 
90 دقیقه براى سپاهان بازى کرده؛ در این شرایط آیا کسى 
مى داند قرارداد این بازیکن چرا تمدید شــد؟ شما چطور 

آقاى قلعه نویى؟ مى دانید چرا نورافکن را نگه داشتید؟

دو معماى زردها

 یک کارشناس فوتبال گفت: با شناختى که از لوکا بوناچیچ 
دارم کامًال نگران آینده ذوب آهن هستم چون مدت ها با 

این مربى کار کرده ام و با تفکرات او آشنا هستم.
محمد یاورى در گفت وگویى در خصوص دالیل نتیجه 
نگرفتن تیم ذوب آهن در لیگ برتر اظهار کرد: تیم فوتبال 
ذوب آهن در یک سال گذشــته شاهد تغییرات زیادى در 
سطح مدیریت باشگاه و کادر فنى تیم بوده است که این 
تغییرات پیامد و بازخورد دارد. وقتى طرز تفکر جدیدى به 
باشــگاه مى آید جدا از اینکه این طرز تفکر درست باشد 
یا غلط به هر حال تأثیر خود را مى گذارد و زمان نشــان 

مى دهد که ذوب آهن هم اکنون شرایط خوبى ندارد.
این کارشــناس فوتبال گفت: نگران پنــج  بازى آینده 
ذوب آهن هســتم چون با این شــرایطى که ایجاد شده 
امتیازات تیم ها نزدیک به هم اســت. البته در بازى اخیر 
ذوب آهن در برابر ماشین سازى تبریز قضاوت داور واقعًا 
مشکل داشت، اما در بخش فنى، ذوب آهن چه تدبیرى 

براى رسیدن به گل از دقیقه 65 به بعد داشت؟ فقط رو به 
بازى مســتقیم آورد و توپ ها را روى سِر مدافعان سرزِن 
ماشین سازى ارسال کردند! هیچ حرکتى از کناره ها نکردند 
و با وجود داشتن بازیکنان تکنیکى مانند احسان پهلوان آیا 

نمى توانستند حرکات بهترى را ترتیب دهند؟

یاورى تصریح کرد: بنابراین ذوب آهن باید فکرى به حال 
گل زدن خود کند و این قدر هم راحت گل نخورد. در سه 
هفته اخیــر مدافعان سبزپوشــان جابجایى هاى زیادى 
داشته اند. در هر تیم حرفه اى کمترین تغییر را در مدافعان 
میانى مى بینید و خیلى کم پیش مى آید که تیم ها مدافعان 
میانى خود را تغییر دهند، اما ذوب آهن در سه بازى گذشته 

چند بار مدافعان میانى خود را عوض کرده است.
وى گفت: با شناختى که از لوکا بوناچیچ دارم کامًال نگران 
آینده ذوب آهن هســتم چون مدت ها بــا این مربى کار 
کرده ام و با تفکرات او آشنا هستم، اما امیدوارم یک لوکاى 

جدید به ذوب آهن آمده باشد. 
این کارشناس فوتبال، گفت: قاسم حدادى فر اینقدر تحت 
فشار بود که آن عکس العمل ها را در بازى گذشته نشان داد 
که البته داور هم ظالمانه برخورد کرد. به هر حال بوناچیچ 
هم باید در طرز برخــورد و تمریناتش تجدید نظر کند تا 

شرایط عوض شود.

یاورى: با لوکا خیلى نگرانم

تیم فوتبال ســپاهان یکى از مدعیان اصلى کسب 
عنوان قهرمانى این فصل محسوب مى شد، بعد از آغاز 
مجدد لیگ برتر نتایج ضعیفى گرفت و نه تنها شانس 
قهرمانى را از دست داد، بلکه حاال عمال شانس نایب 
قهرمانى و کسب سهمیه آسیایى اش هم کمرنگ 
شده است. طالیى پوشان اصفهان که در هفته هاى 
اخیر پیروز شدن را فراموش کرده و امتیازات مهمى را 
مقابل حریفان چه در خانه و چه خارج از خانه از دست 
مى دهند، در پایان هفته بیست و پنجم عمال به رده 
سوم جدول سقوط کردند و حاال همین جایگاه آنها را 

هم تیم هاى دیگر تهدید مى کنند.
نتایج اخیر ســپاهان که منجر به نا امیــدى آنها از 
قهرمانى لیگ برتر شــد، نارضایتى هــواداران این 
تیم را به همراه دارد. با این که از ماه هاى گذشــته 
زمزمه هایى مبنى بر جدایى سرمربى طالیى پوشان 
در پایان این فصل به گوش مى رسید، اما برخى خبرها 
حکایت از این داشت که در صورت قهرمانى آنها در 
لیگ برتر امکان تداوم حضور این مربى باتجربه در 
اصفهان وجود داشته باشد. از سوى دیگر مدتهاست به 
صورت غیر رسمى از امیر قلعه نویى به عنوان یکى از 
شانسهاى نیمکت استقالل براى فصل بعد یاد مى شد 
که این موضوع هم با واکنش هاى متفاوتى از سوى 
هواداران این تیم مواجه شده بود. نتایج هفته هاى اخیر 
تیم سپاهان که عمال شانس قهرمانى این تیم را از بین 
برد باعث شد تا سرمربى باتجربه آنها نه تنها از حداقل 
شانس براى ادامه همکارى با این تیم برخوردار باشد، 
بلکه عمال شانس خود را براى بازگشت به نیمکت آبى 
پوشان هم از دست بدهد. قلعه نویى با این که سالهاى 
اخیر در تکرار عناوین قهرمانى ناکام بوده، همچنان با 
کسب 5 قهرمانى در لیگ برتر با استقالل و سپاهان 
پر افتخارترین مربى این مسابقات است. اما چنین به 
نظر مى رسد او ناچار است فصل آینده شانس خود را با 
تیمى به جز آبى هاى تهران و طالیى پوشان اصفهان 

دنبال کند.

قلعه نویى شانسى 
آهن معتقد اســت تیمــش از زمان آمدن براى ماندن ندارد

شرایط ایده آلى به سر مى برد.
حمدى مهــر در گفتگویى 
 شرایط خودش و تیم ذوب 
اشت: ما دوباره تمریناتمان 
یم خوشبختانه بعد از بازى 
ســازى تمامى بازیکنان و 
ط بســیار ایده آلى به سر 

ارو شــکر خودم هم 
ى دارم و امیدوارم 

ــز روز به روز 

صــــوص 
 بوناچیچ و 
عیت دارد 
ق و جدى 
ت: آقاى 
سه بازى 
به ذوب
 شدند 
ز زمان 
مه چیز 
خوبى 

پیش مى رود. لوکا مربى سختگیر و جدى است ولى اینکه 
بداخالق باشد را اصال قبول ندارم.

مدافع ذوب آهن درخصوص اینکه چرا قرار بود 
مهدى رجب زاده مربى ذوب آهن شــود ولى 
به دالیلى این اتفاقرخ نداد گفت: واقعیتش را 
بگویم در این بــاره اطالعى ندارم. ولى این را 
خوب مى دانم که آقا مهدى ســتاره سابق و از 
سرمایه هاى باشگاه ذوب آهن هستند احترام 

ایشان بسیار واجب است.
محمدى مهــر در مورد بــازى تیمــش مقابل 
ماشین سازى و حواشــى این دیدار گفت: داورى 
این دیدار یه چیزى در حــد فاجعه بود و حس 
مى کنم اشــتباهات در این بازى اصال طبیعى 
نبودند. امیدوارم که به این وضع هرچه سریع تر 

رسیدگى شود.

محمد احمدى

محمد مومنى
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تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود شش دانگ یک باب خانه پالك شــماره 3480 واقع در کوى راهمیان 
اردستان یک اصلى دهستان گرمســیر بخش 17 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام 
خانم جهان منوچهرى فرزند عبدالصمد و غیره در جریان ثبت مى باشــد و تحدید حدود آن 
به علت اشتباه در آگهى بایســتى تجدید گردد اینک بنا به درخواست متقاضى و دستور اخیر 
ماده 15 قانون ثبت تحدید حدود پالك مرقوم در روز پنج شنبه مورخ  1399/05/23 از راس 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهى به کلیه مالکین 
مجاور اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و 
صاحبان امالك طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین و تکلیف پرونده هاى معترضین 
ثبت ظرف مدت یک ماه از تاریخ تنظیم اعتراض به این اداره  بایستى با تقدیم دادخواست به 

مراجع ذیصالح قضایى گواهى تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار سه شنبه 1399/04/31 م الف:916494 ذبیح اهللا فدایى اردستانى مدیر واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک اردستان/4/207
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالك  شماره 4809فرعى مجزى از پالك 1640 
فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبــت اصفهان که طبق پرونــده ثبتى به نام خانم 
معصومه مومنى دهقى فرزند سیف اهللا در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى 
ثبت تحدید حدود به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق 
تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزپنج شنبه مورخ 1399/05/23 ساعت 8 صبح 
در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز 
بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در 
روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون 
ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 
سه شنبه  -   1399/04/31-918001/م الف  سرپرســت اداره ثبت اسنادوامالك بخش 

مهردشت - محمد على ناظمى/4/219                         
فقدان سند مالکیت

آقاى حسین شفیعى رئیس هیت مدیره شــرکت حریرگل مشهد ثبت شده به شماره 489 و 
شناسه ملى 10260099962 به اســتناد دو برگ استشهادیه محلى که امضاى شهود رسما 
گواهى گردیده مدعى اند که سند مالکیت ششدانگ یک باب کارخانه به شماره 34 فرعى و 
مجزى شده از پالك 2876 اصلى واقع در بخش سه حوزه ثبتى آران و بیدگل که در صفحه 
572 دفتر 31 امالك ذیل شماره 9432 بنام شــرکت ثبت و سند مالکیت به شماره سریال 
268770 الف 82 صادر و تسلیم گردیده سپس برابر سند رهنى شماره 11699 مورخ 20/ 1/ 
1387 دفترخانه 175 اران و بیدگل به مبلغ 2550000000 ریال به مدت 5 سال در رهن بانک 
تجارت شعبه افضل کاشان میباشد که در اثر جابه جایى مفقود و اینک درخواست صدور سند 
مالکیت المثنى نموده لذا طبق تبصره یک ماده 120 اصالحى آیین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهى تا هرکس مدعى انجام معامله نسبت 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 سند به ارائه 
کننده مسترد گردد. چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضى واصل نگردد یا در صورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود المثنى اســناد مالکیت مزبور صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م 

الف/917927- عباس زادگان . رییس ثبت اسناد و امالك آران و بیدگل/4/220 
فقدان سند مالکیت 

آقاى حسین شفیعى رئیس هیت مدیره شرکت گوهرنشان آران ثبت شده به شماره 140 به 
پیوست دو برگ استشهادیه محلى که امضاى شهود رسما گواهى گردیده مدعى اند که سند 
مالکیت ششدانگ یک باب کارخانه به مســاحت 2131/80 مترمربع به شماره 284 فرعى 
مجزى شده از 2876 اصلى واقع در بخش سه حوزه ثبتى آران و بیدگل که در صفحه 399 
دفتر 4 امالك ذیل شماره 566 ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده سپس به موجب 
سند شماره 11698 مورخ 20/ 1/ 1387 دفترخانه 175 اران و بیدگل در رهن بانک تجارت 
قرارگرفته اســت که در اثر جابه جایى مفقود و اینک درخواست صدور سند مالکیت المثنى 
نموده لذا طبق تبصره یک ماده 120 اصالحى آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى تا هرکس 
مدعى انجام معامله نسبت به ملک مذکور یا وجود ســند 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 سند به ارائه کننده مسترد 
گردد. چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضى واصل نگردد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه 
نشود المثنى اســناد مالکیت مزبور صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد.م الف/917934 - 

عباس زادگان رییس ثبت اسناد و امالك آران و بیدگل/4/221
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهى: 139903902004000110 تاریخ آگهى: 1399/04/28 شــماره پرونده: 
139804002130000025 آگهى مزایده پرونده اجرایى به شــماره بایگانى: 9800506- 
ششدانگ خانه پالك 12/3150 واقع در بخش 5- ثبت اصفهان به مساحت 99/90 مترمربع 
که مطابق دفتر امالك موضوع سند مالکیت آقاى اسماعیل علیرضایى دیزیچه فرزند ابراهیم 
شماره شناســنامه 49 کدملى 5419524414 در صفحه 314 دفتر 555- امالك ذیل ثبت 
101361 شــماره چاپى ســند 927737 بنام نامبرده ثبت گردیده است به آدرس: اصفهان 
خیابان رودکى- کوچه شــب بیدار- نبش کوچه دیبا پالك 13 که طبق سند رهنى شماره 
112758 و سند متمم 114695 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 74 مبارکه اصفهان 
در رهن بانک رفاه کارگران مى باشد، طى استعالم امالك جنوب اصفهان پالك ثبتى مذکور 
به موجب صورت مجلس تفکیک شماره ج/17684- 88/06/04 به سه قطعه 29 و 30 و 12 
باقیمانده فرعى از 3150 اصلى درامده است و سابقه اى از صدور سند جهت قطعلت تفکیک 
مشاهده نشده است لذا با توجه به اینکه قسمتى از پالك در مسیر قرار گرفته است ابتدا حدود 
و باقیمانده پالك پس از کسرى مقدارى که در مسیر قرار گرفته طبق نقشه ترسیمى تعریف 
میگردد: حدود باقیمانده به مســاحت 99/90 مترمربع شماال بطول 7/30 متر دیوار به دیوار 
پالك 3142 شرقا در دو قسمت که قسمت دوم پخى شکل است بطولهاى 11/90 متر 2/75 
متر درب و دیوار است به کوچه جنوبا بطول 5/50 متر دیوار و درب است به کوچه غربا بطول 
13/75 متر دیوار به دیوار قطعه دوم تفکیکى، سابق الف: قسمتهاى مشاعى و اشتراکى که 
شرایط استفاده از آنها بقد السهم و برابر قانون تملک آپارتمان ها و ایین نامه اجرائى آن است و 
عبارتند از: 1- عرصه مورد تفکیک به مساحت 99/90 مترمربع 2- حیاط به مساحت 16/84 
مترمربع 3- محوطه مشاعى پارکینگ به مساحت 6/75 مترمربع 4- راه پله که که در منهاى 
60 به مســاحت 4/87 متر مربع و در هر یک از طبقات فوقانى 9/76 مترمربع میباشد- 5- 
نورگیر واقع در شمال غرب طبقت همکف و اول به مساحت 1/10 مترمربع- 6- انبارى واقع 
در محوطه پارکینگ به مساحت 6/30 مترمربع 7- پشت بام و محل عبور کانال هاى کولر و 
لوله هاى اب و فاضالب و گاز و برق و تلفن و غیره که براى سایر طبقات گواهى میگردد با این 
توضیح که راه پله مشاعى از پارکینگ شماره دو حق العبور دارد. ب- قسمت هاى اختصاصى 
شامل سه دستگاه اپارتمان و دو واحد پارکینگ که هر پارکینگ با یک دستگاه آپارتمان قابل 
نقل و انتقال است و یک دستگاه اپارتمان فاقد پارکینگ است که باید به خریدار تفهیم گردد 
و کلیه قطعات تفکیکى که در محدوده ســند مالکیت قرار دارند و حقوق ارتفاقى آنها طبق 
قانون تملک آپارتمان هاست. 1- یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه -60 پالك 3150/29 
به مساحت چهل و یک متر و بیست دسیمتر مربع که شش مترمربع آن زیرپله است- شماال: 
اول در سه قسمت که قسمت دوم شرقى است دیوار اســت به راه پله دوم در دو قسمت که 
قسمت اول آن شرقى است،  دیوار و درب است به محوطه پارکینگ شرقا دیوار و پنجره است 
به کوچه- جنوبا: در سه قسمت که قسمت دوم مورب غربى است دیوار و پنجره مورب است 
به حیاط- غربا: به دیوار قطعه دوم تفکیکى اولیه کف عرصه و ســقف اشتراکى است حق 
العبور از پارکینگ شماره دو 2- یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه همکف پالك 3150/30 
به مساحت هفتاد و نه متر و هفتاد دسیمتر مربع که هفت متر و چهل و پنج دسیمتر مربع آن 
پیشرفتگى در فضاى کوچه است- شماال: اول در دو قسمت که قسمت دوم غربى است دیوار 
و پنجره است به نورگیر دوم دیواریســت به فضاى پالك 3142 سوم دیواریست به فضاى 
کوچه- شرقا: دیوار و پنجره است به فضاى کوچه- جنوبا: اول دیواریست به فضاى کوچه دوم 
در سه قسمت که دوم مورب غربى است دیوار و پنجره است به فضاى حیاط- غربا: اول دیوار 

به دیوار قطعه اول تفکیکى سابق دوم در سه قســمت که قسمت اول شمالى و سوم جنوبى 
است دیوار و درب است به راه پله سوم دیوار به دیوار پالك مذکور کف و سقف اشتراکى است. 
3- یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه اول پالك 3150/12 به مساحت هفتاد و نه متر و چهل 
و پنج دسیمتر که هفت متر و چهل و پنج دسیمترمربع آن پیشرفتگى در فضاى کوچه است- 
حدود به شرح 3150/30 میباشد کف اشتراکى و سقف پشت بام است. 1- پارکینگ شماره 1: 
یک واحد پارکینگ واقع در شمال محوطه پارکینگ به مساحت دوازده و نیم مترمربع- شماال 
و شرقا و جنوبا و غربا خط مستقیم مفروض است به محوطه پارکینگ و انبارى مشاعى از این 
پارکینگ حق العبور دارد کف روى عرصه و سقف اشتراکى است. 2- پارکینگ شماره 2: یک 
واحد پارکینگ واقع در  جنوب محوطه پارکینگ به مساحت یازده متر و چهل و چهار دسیمتر 
مربع- شماال و شرقا و جنوبا و غربا خط مستقیم مفروض است به محوطه پارکینگ و راه پله 
مشاعى و اپارتمانهاى -60 و همکف و اول از این پارکینگ حق العبور دارند کف روى عرصه 
و سقف اشتراکى است .که طبق گزارش کارشناسانان رسمى دادگسترى ملک مذکور با کد 
نوسازى 0- 0- 0- 14- 105489- 12- 5 شهردارى منطقه 5 اصفهان عبارت است از یک 
باب منزل مسکونى 3 طبقه شامل یک واحد آپارتمان در کد کف 60- سانتى متر نسبت به گذر 
طبقه همکف و اول هر کدام یک واحد آپارتمان جمعا سه واحد آپارتمان مسکونى به انضمام 
دو واحد پارکینگ و یک انبارى در همک و مشاعات شامل عرصه،  نورگیر، راه پله، حیات، بام، 
و محوطه مشاعى پارکینگ مى باشد. عرصه ملک طبق نقشه شهردارى 99/90 مترمربع و 
با صورت مجلس تفکیکى همخوانى دارد. طبقه -60 با مســاحت حدود 41/20 مترمربع با 
صورت مجلس تفکیکى و حدود مندرج در آن همخوانى دارد. طبقه همکف با مساحت حدود 
72/45 مترمربع میباشد که با مساحت 79/45 مترمربع اعالم شده در صورت مجلس تفکیکى 
و پیشرفتگى به مساحت 7 مترمربع در کوچه مغایر میباشد، طبقه اول با مساحت حدود 79/90 
مترمربع که هفت مترمربع آن پیشرفتگى در کوچه میباشد با حدود صورت مجلس تفکیک 
همخوانى دارد. فضاى داخلى آپارتمان ها با کف سرامیک و بدنه گچ و رنگ با ابزار گچ برى در 
سقف آشپزخانه ها اپن با کابینت ام دى اف، کف و بدنه سرویس ها کاشى و سرامیک با درب 
الومنیوم، دربهاى داخلى با چهارچوب فلزى و درب چوبى و با سیستم گرمایش بخارى گازى 
و سیستم ســرمایش کولر آبى و حیات با کف موزاییک و بدنه آجرى و داراى یک درب نفر 
رو در کوچه دیبا میباشد و پارکینگ با کف موزاییک، بدنه اجر و درب پروفیلى ریلى و داراى 
3 انشعابات برق تک فاز 25 آمپر و 3 انشــعاب گاز و آب مشترك و بدون آسانسور مى باشد. 
قدمت بناى اعیانى حدود 12 سال مى باشد. دو واحد پارکینگ در همکف پارکینگ شمالى 
12/5 مترمربع و پارکینگ جنوبى 11/44 مترمربع و یک باب انبارى در همکف به مساحت 
6/30 مترمربع با مندرجات صورت مجلس تفکیکى همخوانى دارد. ضمنا مشاعات مندرج در 
صورت مجلس تفکیکى با محل همخوانى دارد و در موقع بازدید محل داراى سکونت مشاهده 
گردید. با توجه به مشخصات ذکر شده و در نظر گرفتن مساحت و ابعاد، نوع کاربرى،  قدمت، 
دسترسى و موقعیت، شرایط بازار، عرضه و تقاضا-  تحقیقات محلى و دیگر عوامل موثر در 
قضیه، ارزش شــش دانگ عرصه و اعیان ملک مذکور بدون در نظر گرفتن هرگونه دیون 
احتمالى به اشــخاص حقیقى و حقوقى در زمان بازدید به مبلغ 12/900/000/000 ریال به 
حروف (دوازده میلیارد و نهصد میلیون ریال) ارزیابى و اعالم مى گردد. طبق اعالم بستانکار 
امالك مورد مزایده فاقد بیمه است. لذا ششدانگ مورد وثیقه از ساعت 9 الى 12 روز سه شنبه 
مورخ 99/05/14 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى 
چهارراه اول سمت چپ به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه 12/900/000/000 
ریال به حروف (دوازده میلیارد و نهصد میلیون ریال) شــروع و به هر کس خریدار باشد به 
باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به 
آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى 
آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم 
قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است شرکت در جلسه مزایده براى 
عموم آزاد است، ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه 
هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد- این آگهى در یک نوبت در روزنامه 
نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 99/04/31 درج و منتشر مى گردد- در صورت تعطیلى روز 
مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده باید مبلغ ده درصد 
مبلغ پایه مزایده پس از اخذ شناسه واریز از این اداره و طى فیش سپرده در وجه اداره اجراى 
اسناد رسمى اصفهان بابت پرونده کالسه فوق پرداخت گردد و ارائه اصل فیش واریزى به 
همراه تقاضاى کتبى و کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمناً برنده مزایده مکلف است مابه 
التفاوت مبلغ فروش را طى فیش مربوطه حداکثر ظرف مدت 5 روز به حساب صندوق ثبت 
تودیع نماید در صورتى که ظرف مدت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز ننماید، 
مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و بحساب خزانه واریز خواهد شد. در غیر این صورت عملیات 
فروش از درجه اعتبار ســاقط و مزایده تجدید میگردد. م الف: 920022 یعقوبى- سرپرست 

اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/4/227
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهى: 139903902004000108 تاریخ آگهى: 1399/04/28 شــماره پرونده: 
139604002004000319 آگهــى مزایده پرونده اجرایى شــماره بایگانى: 9601217- 
همگى و تمامى ششــدانگ پالك 7985 فرعى از 15194 اصلى مفــروز از 376 فرعى از 
اصلى مذکور قطعه 4 واقع در بخش 05 اداره ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان به مساحت 
161/87 مترمربع واقع در قسمت غربى طبقه دوم که 7/18 مترمربع آن بالکن پیشرفتگى و 
4/87 مترمربع پیشرفتگى و 2/97 مترمربع آن تراس مسقف، به انضمام ششدانگ پارکینگ 
قطعه 3 تفکیکى به مســاحت 12/50 مترمربع واقع در زیرزمین یک به انضمام ششدانگ 
انبارى زیرپله قطعه 3 تفکیکى به مساحت 4/22 مترمربع واقع در زیرزمین یک با قدرالسهم 
مشاعى و سایر مشاعات میباشد * به آدرس: اصفهان- خیابان عالمه امینى بعد از بن بست 
طالقانى ساختمان بانک شهر پالك 273- کدپســتى 81589444377- که مطابق دفتر 
امالك موضوع سند مالکیت اصلى بشماره چاپى 622859 سرى د سال 91 با شماره صفحه 
296 دفتر امالك جلد 550 ذیل شــماره 109959 به میزان ((ششدانگ)) بنام محمدحسن 
عمادى اندانى فرزند: محمدعلى شماره ملى 1282433334 ثبت و صادر گردیده است- که 
طبق سند رهنى شماره 21859- 93/02/11 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 146 
اصفهان در رهن بانک شهر مى باشد با حدود و مشــخصات: *شماال: در دو قسمت بطول 
هاى 4/60 چهار متر و شصت ســانتیمتر، 3/15 سه متر و پانزده ســانتیمتر، اول نیم دیوار 
جلوى بالک، دوم دیوار و پنجره است، اول و دوم به فضاى معبر، شرقا: در یازده قسمت، که 
قسمتهاى هفتم و نهم آن شمالى، قسمتهاى سوم و پنجم آن جنوبى است بطول هاى 1/54 
یک متر و پنجاه و چهار سانتیمتر، 6/28 شــش متر و بیست و هشت سانتیمتر، 0/51 پنجاه 
و یک سانتیمتر، 1/76 یک متر و هفتاد و شش ســانتیمتر 0/49 چهل و نه سانتیمتر، 5/12 
پنج متر و دوازده سانتیمتر، 0/50 پنجاه سانتیمتر، 1/39 یک متر و سى و نه سانتیمتر، 0/65 
شصت و پنج سانتیمتر، 4/93 چهار متر و نود و سه سانتیمتر، 0/49 چهل و نه سانتیمتر، اول 
و دوم دیواریست مشترك، سوم و پنجم دیواریســت، ششم درب و دیواریست، هفتم تا نهم 
دیواریست، دهم و یازدهم دیواریست مشترك، اول و دوم به پارتمان قطعه 5 سوم تا هفتم به 
راه پله و آسانسور مشاعى هشتم و نهم به داکت دهم و یازدهم به آپارتمان قطعه 5- جنوبا: در 
پنج قسمت، بطولهاى 0/16 شانزده سانتیمتر، 0/46 چهل و شش سانتیمتر، 1/25 یکمتر و 
بیست و پنج سانتیمتر، 2/08 دو متر و هشت سانتیمتر، 3/93 سه متر و نود و سه سانتیمتر، اول 
دیواریست، دوم دیواریست بصورت مورب، سوم و چهارم نیم دیوار جلوى بالکن، پنجم دیوار 
و پنجره است، اول تا سوم به فضاى پشت بام چهارم و پنجم به فضاى حیاط مشاعى- غربا: 
در شش قسمت که قسمت دوم آن شمالى است، قسمت چهارم آن جنوبى است بطول هاى 
7/00 هفت متر، 2/20 دو متر و بیست سانتیمتر، 0/20 بیست سانتیمتر، 2/20 دو متر و بیست 
سانتیمتر، 13/05 سیزده متر و پنج سانتیمتر، 1/57 یک متر و پنجاه و هفت سانتیمتر، اول تا 
پنجم دیواریست، ششم دیواریست پیشرفتگى، اول به فضاى ملک مجاور شماره 562 فرعى 
از شماره 15194 اصلى دوم تا چهارم به داکت پنجم به فضاى ملک مجاور شماره 562 فرعى 
از شماره 15194 اصلى ششم به فضاى معبر- * پارکینگ قطعه سوم تفکیکى به مساحت 
12/5 مترمربع واقع در زیرزمین اول شماال: بطول 2/50 دو متر و پنجاه سانتیمتر، خط فرضى 
به محوطه مشاعى است- شرقا: بطول 5/00 پنج متر، خط فرضى به محوطه مشاعى است، 
جنوبا: بطول 2/50 دو متر و پنجاه سانتیمتر، خط فرضى به محوطه مشاعى است، غربا: بطول 
5/00 پنج متر، خط فرضى است به محوطه مشاعى است. حقوق ارتفاقى: پارکینگ قطعه 1 
و 2 از این پارکینگ حق عبور دارند- * انبارى زیرپله قطعه سوم تفکیکى، به مساحت 4/22 

چهار متر و بیست و دو دســیمتر مربع واقع در زیرزمین اول- شماال: بطول 4/14 چهار متر 
و چهارده سانتیمتر، دیواریست مشــترك به انبارى زیرپله قطعه 4 ، شرقا: بطول 1/02 یک 
متر و دو سانتیمتر، درب و دیوار است، به محوطه پارکینگ- جنوبا: بطول 4/14 چهار متر و 
چهارده سانتیمتر دیواریست مشترك به انبارى زیرپله قطعه 2- غربا: بطول 1/02 یک متر و 
دو سانتیمتر، دیوار به دیوار است، به عرصه ملک مجاور شماره 562 فرعى از شماره 15194 
اصلى حقوق ارتفاقى: با حق العبور از پارکینگ قطعه 1 و 2* که طبق نظر کارشناس رسمى 
دادگسترى مورخ 1398/08/15 ملک موردنظر عبارتست از: ساختمانى است مسکونى در 
7 طبقه قابل تفکیک، به مساحت حدود 461/95 مترمربع عرصه که آپارتمان مورد ارزیابى 
واقع در طبقه دوم غربى به مساحت 161/87 مترمربع که مساحت 7/18 مترمربع آن بالکن 
پیشرفتگى و 4/87 مترمربع پیشرفتگى و 2/97 مترمربع تراس مى باشد، ساخته شده با مصالح 
بنایى و دیوارهاى آجرى و اسکلت بتنى سقف تیرچه و بلوك کف: سنگ نماى خارجى سنگ 
دیوارهاى داخلى زیرسازى شده براى کاغذ دیوارى درب و پنجره هاى خارجى آلومینیوم با 
حفاظ فلزى طراحى شده در نما درب هاى داخلى: چوبى و داراى سرویس و حمام و آشپزخانه: 
با دیوار کاشى و کف سرامیک یا کابینت: اى دى اف و مشترکات: آب اشتراکى و گاز و برق 
اختصاصى سیستم سرمایش: کولر آبى به انضمام حیاط سازى و پارکینگ قطعه 3 تفکیکى 
به مساحت 12/50 مترمربع واقع در زیرزمین یک و انبارى زیرپله قطعه 3 تفکیکى به مساحت 
4/22 مترمربع واقع در زیرزمین یک، با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق 
قانون تملک آپارتمانها، ساختمان موجود داراى پایان ساخت به شماره 4/92/18931 مورخ 
1392/07/25 با کاربرى مسکونى اســت، با توجه با موارد فوق و موقعیت محل و مساحت 
موجود و نوع بنا و مشترکات متعلقه و انجام تحقیقات محلى و با در نظر گرفتن جمیع جهات 
مسلم قضیه و دیگر شرایط مؤثر در ارزیابى، ارزش ششــدانگ ملک مورد ثبت سند بالغ بر 
15/377/650/000 ریال برابر ((پانزده میلیارد و سیصد و هفتاد و هفت میلیون و ششصد و 
پنجاه هزار ریال)) برآورد مى گردد. طبق اعــالم بانک- مورد وثیقه تا تاریخ 1400/02/15 
داراى بیمه میباشد، محل برگزارى مزایده: ((از ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه مورخ 99/05/13 
در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول -شهید 
صداقتى- ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه ســوم به مزایده گذارده مى شود.)) مزایده 
از مبلغ پایه 15/377/650/000 ریال برابر ((پانزده میلیارد و سیصد و هفتاد و هفت میلیون 
و ششصد و پنجاه هزار ریال) شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى 
فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق 
انشعاب و یا حق اشــتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى 
هاى مالیاتى و عوارض شــهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم 
شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، 
وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد- ضمنا 
این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 99/04/31 درج و منتشر 
مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحا جهت شرکت 
در جلسه مزایده باید مبلغ ده درصد مبلغ پایه مزایده پس از اخذ شناسه واریز از این اداره و طى 
فیش سپرده در وجه اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان بابت پرونده کالسه فوق پرداخت گردد 
و ارائه اصل فیش واریزى به همراه تقاضاى کتبى و کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنًا 
برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را طى فیش مربوطه حداکثر ظرف مدت 
5 روز به حساب صندوق ثبت تودیع نماید در صورتى که ظرف مدت مقرر مانده فروش را به 
حساب سپرده ثبت واریز ننماید، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و بحساب خزانه واریز خواهد 
شد. در غیر این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میگردد. م الف: 
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مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهى: 139903902004000109 تاریخ آگهى: 1399/04/28 شماره پرونده: 
139804002004000295 آگهى مزایده پرونده اجرایى کالسه: 9701944- ششدانگ 
یک قطعه آپارتمان پالك 50937 فرعى از 15190 اصلى مفروز و مجزى شده از 6351 
فرعى از اصلى مذکور قطعه پنج بخش پنج ثبت اصفهان بمساحت 64. 161 قطعه پنجم 
تفکیکى واقع در طبقه پنجم که 73. 2 مترمربع آن تراس مســقف و 48. 7 مترمربع آن 
پیشرفتگى است به انضمام انبارى قطعه پنج به مساحت 56. 3 مترمربع و پارکینگ قطعه 
دوم بمساحت 5. 12 مترمربع آدرس: اصفهان خ جى کوچه مصدق زاده بن بست مهدى 
رستمیان پالك 74 کدپستى 8156933865 که سند مالکیت آن بشماره چاپى 099249 
سرى الف سال 96 با شــماره دفتر الکترونیک 139620302027018438 ملکى آقاى 
محمدحسین مجلســى صلدر شده است با حدود: شــماال: بطول 07. 12 دیوار و پنجره 
است به فضاى معبر شرقا در شش قسمت که قسمت پنجم آن شمالى قسمت سوم آن 
جنوبى است بطولهاى 62. 0، 12. 4، 70. 3، 34. 4، 70. 3  34. 4، 70. 3، 01. 6، متر اول 
دیواریست پیشرفتگى، دوم دیوار به دیوار است، سوم دیواریست چهارم در و دیوار است 
پنجم دیوار است ششم دیوار به دیوار است اول به فضاى معبر دوم به ملک مجاور شماره 
6352 فرعى از شماره 15190 اصلى جنوبا در پنج قسمت که قسمت چهارم آن شمالى، 
قسمت دوم آن شرقى اســت بطولهاى 70. 3، 26. 0، 14. 4، 31. 0، 90. 3 مترمربع اول 
دیوار و پنجره است دوم دیواریست سوم نیم دیوار جلوى بالکن چهارم دیواریست پنجم 
دیوار و پنجره است، اول تا پنجم به فضاى حیاط مشــاعى غربا در دو قسمت بطولهاى 
14/20 و 0/62 مترمربع اول دیوار به دیوار است دوم دیواریست پیشرفتگى اول به ملک 
مجاور شماره 6350 فرعى از شماره 15190 اصلى دوم به فضاى معبر و حدود انبارى واقع 
در طبقه همکف به حدود شماال 1/17، در و دیوار است، به محوطه پارکینگ شرقا در سه 
قسمت بطول هاى 51. 0، 64. 0، 23. 1 مترمربع اول دیواریست دوم و سوم دیواریست 
مشترك اول به محوطه پارکینگ دوم و ســوم به انبارى قطعه چهار جنوبا بطول 80. 1 
متر دیواریست به حیاط مشاعى غربا در دو قســمت بطول هاى 56. 0 و 51. 1 مترمربع 
اول و دوم دیواریست، اول به ستون دوم به محوطه پارکینگ حقوق ارتفاقى از پارکینگ 
ســه حق عبور دارد و حدود پارکینگ در طبقه همکف به حدود اربعه شماال بطول 00. 5 
متر خط فرضى است به محوطه مشاعى است، شــرقا بطول 50. 2 مترمربع خط فرضى 
به محوطه مشاعى اســت جنوبا بطول 5 متر خط فرضى به محوطه مشاعى است غربا 
بطول 5. 2 متر خط فرضى است به محوطه مشاعى است که طبق نظر کارشناس رسمى 
مورد وثیقه عبارت است از یک دستگاه آپارتمان با کاربرى مسکونى واقع در طبقه پنجم 
قدمت بنا حدود 5 سال مى باشد و ملک مزبور بصورت ســه خوابه با اسکلت بتن سقف 
تیرچه بلوك، کف سرامیک، دیوارها قسمتى رنگ و قسمتى کاغذ دیوارى، پنجره هاى 
خارجى آلومینیوم، آشپزخانه اپن و کابینت ام دى اف سیستم سرمایش کولر آبى، گرمایش 
پکیج و رادیاتور داراى انشعاب برق و گاز مجزا و آب مشــترك و داراى نما سنگ و آجر 
و ساختمان داراى آسانسور مى باشد طبق ســند رهنى شماره 1397/12/07- 19683 
تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شــماره 302 اصفهان در رهن حمید فتحى واقع مى 
باشد و طبق اعالم بســتانکار ملک فاقد بیمه مى باشد از ســاعت 9 الى 12 روز دوشنبه 
مورخ 1399/05/13 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت 
شرقى چهارراه اول ابتداى خیابان الهور سمت چپ به مزایده گذارده مى شود. مزایده از 
مبلغ پایه هفده میلیارد و هفتصد و هشتاد میلیون ریال شروع و به هر کس خریدار باشد به 
باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط 
به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده 
داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم 
از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشــده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه 
پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به 
برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ 
اصفهان مورخ 1399/04/31 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به 
روز بعد موکول مى گردد. توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده باید ده درصد مبلغ پایه 
مزایده پس از اخذ شناسه واریز از این اداره و طى فیش سپرده در وجه اداره اجراى اسناد 
رسمى بابت پرونده کالسه فوق پرداخت گردد و ارائه اصل فیش واریزى به همراه تقاضاى 
کتبى و کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنًا برنده مزایده باید مابه التفاوت تا میزان 
مبلغ نهایى فروش را ظرف پنج روز پرداخت نماید در غیر این صورت مبلغ على الحساب 
دریافتى (ده درصد) بنفع دولت ضبط مى گردد. م الف: 919981 زهرا یعقوبى- سرپرست 
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مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)
شــماره آگهى: 139903902004000107 تاریخ آگهى: 1399/04/28 شــماره پرونده: 
9204002004000570 آگهى مزایده پرونده اجرایى به شماره بایگانى: 9201618- شش 
دانگ اعیانى دفتر کار پالك یکصد و چهارده فرعى از ســه هزار و پانصد هشتاد اصلى واقع 
در طبقه دوم با قدرالحصه از عرصه مشاعى و مشــاعات بمساحت شصت و سه متر مربع با 
قدرالحصه از پارکینگ مشاعى و موتورخانه مشاعى 98 فرعى و اطاق سرایدارى 106 فرعى 
و راه پله و آسانسور مشاعى 107 فرعى و راهرو و راه پله مشاعى 108 فرعى کًال مجزى شده 
از هفت فرعى از سه هزار و پانصد و هشتاد اصلى واقع در بخش یک اصفهان با قید به اینکه 
مالک حق اســتفاده از پارکینگ مشــاعى را ندارد به آدرس: اصفهان، پل فردوسى، ابتداى 
خیابان فردوسى، ساختمان زاینده رود ف طبقه دوم، واحد 114، واحد شمال غربى که اسناد 
مالکیت آن در صفحات 293 و 215 دفاتر 162 و 148 امالك ذیل ثبت هاى شماره 29450 
و 25801 و با شماره هاى چاپى 542656 و 728484 ثبت و صادر شده است با حدود: شماًال: 
بطول پنج متر و نیم پنجره و دیواریســت بفضاى نورگیر مشاعى شرقًا: در چهار قسمت که 
دوم جنوبى و سوم پخى شکل است بطول هاى هفت متر و هشتاد و دو سانتى متر و شصت 
و نه سانتى متر و شصت و هشت سانتیمتر و سه متر و هفتاد سانتى متر دیوار اشتراکى است با 
دفتر کار یکصد و پانزده فرعى جنوباً: اول بطول یک متر و سى و چهار سانتیمتر درب و دیوارى 
است براه پله و راهرو و آسانسور مشاعى یکصد و هفت فرعى دوم در دو قسمت که قسمت اول 
غربى است بطول هاى یک متر و سى و پنج سانتى متر و چهل سانتیمتر دیواریست بداکت 
مشاعى سوم در پنج قسمت که دوم و چهارم غربى و سوم شمالى است بطول هاى یک متر 
و هفتاد سانتیمتر و یک متر و چهل و دو سانتیمتر و سى و سه ســانتیمتر و دو متر و شصت 
سانتیمتر و سه متر دیوار اشتراکى است با دفتر کار یکصد و شانزده فرعى غربًا: بطول هفت 
متر و چهار سانتیمتر دیوارى است بفضاى پالك سه هزار و پانصد و هشتاد باقیمانده و حقوق 
ارتفاقى له و علیه طبق قانون تملک آپارتمانهاست* حدود ششدانگ پارکینگ و موتورخانه 
مشاعى پالك 98 فرعى واقع در زیرزمین با قدرالحصه از عرصه مشاعى و فروعات به طول 
472/22 با قید اینکه مالک حق استفاده از پارکینگ مشاعى را ندارد شماال: به طول 11/20 
متر دیواریست به دیوار اشتراکى با پالك 3596 شــرقا: به طول 32/45 متر دیواریست به 
تحتانى پیاده رو خیابان فردوسى جنوبا: اول در سه قسمت که قسمت اول و سوم پخى شکل 
است به طول هاى 0/90 متر و 16/30 و 1/45 متر دیواریست به تحتانى کوچه (قبال پالك 
3580/8 بوده) دوم در قسمت رامپ به طول 3/30 متر جاى درب و دیواریست به کوچه مزبور 
به طول 11/62 متر دیوار اشتراکى است با مغازه شــماره 100 فرعى غربا: به طول 29 متر 
دیواریست به تحتانى پالك 3580 باقیمانده حدود ارتفاقى طبق قانون تملک آپارتمانها با حق 
المجراى براى قطعه باغ شماره 3580 باقیمانده و نیز باغ 3595 و باغ 3570 از دو حلقه چاه 
عوامل در مورد ثبت 6 ساعت از 10 ساعت حق کشیدن آب دارند که مجراى آب مزبور براى 
باغ 3595 مرقوم به وسیله باغ 3580/6 که واسطه فى مابین است براى باغ 3570 به وسیله 
راهرو 3580/8 که واسطه و فى مابین است گواهى شده است. * حدود ششدانگ راهرو، راه 
پله و آسانسور مشاعى 107 فرعى با قدرالحصه از عرصه مشاعى شماال: در طبقه زیرزمین به 
طول 3 متر دیواریست به پارکینگ مشاعى 98 فرعى و در طبقه همکف به طول 8/70 متر به 
دیوار مغازه 102 فرعى و در طبقه اول و دوم 1- بدربها و دیوار آپارتمانهاى 109 و 114 فرعى 
هر یک به طول 1/34 متر 2- به دربها و دیوار آپارتمانهاى 110 و 115 فرعى هر یک به طول 
1/34 متر و در طبقات سوم و چهارم 1- بدربها و دیوار آپارتمانهاى 119 و 125 فرعى هر یک 
به طول 1/34 متر 2- به دربها و دیوار آپارتمانهاى 120 و 126 فرعى هر یک به طول 1/34 
متر و در طبقه پنجم به طول 7/85 متر به درب و دیوار آپارتمان 131 فرعى شــرقا: در طبقه 
زیرزمین به طول 3/5 متر جاى درب و دیواریست به پارکینگ مشاعى 98 فرعى و در طبقه 
همکف به طول 3/5 متر درب و دیواریست به رواق احداثى در محدوده عرصه مشاعى و در 
طبقات اول و دوم هر یک در 5 قسمت که دوم شمالى و چهارم جنوبى است هر یک به طول 
هاى 1/60، 1/65، 1/60، 4/55 ، و 2/07 متر به دیوار و درب آپارتمانهاى 112 و 117 فرعى 
و در طبقات سوم و چهارم در پنج قســمت هر یک به طولهاى 3/27، 0/45 ، 1/65 ، 2/03، 
 0/95متر (قسمت دوم پخى شکل و چهارم شمالى است) به دربها و دیوار آپارتمان مشاعى 
122 و 128 فرعى و در طبقه پنجم در سه قســمت که دوم جنوبى است به طولهاى 2/03، 
1/65 متر و 2/10 متر دیوار دفتر کار 132 فرعى جنوبا: در طبقه زیرزمین به طول 3 متر جاى 
درب و دیواریست به پارکینگ مشــاعى 98 فرعى و در طبقه همکف به طول 8/95 متر به 
دیوار مغازه تجارى 103 فرعى و در طبقات اول و دوم در سه قسمت که دوم غربى است هر 
یک به طولهاى 2/32 و 0/20 و 3/65 متر به ترتیب به دربها و دیوار آپارتمان مسکونى 113 
و 118 فرعى و در طبقات سوم و چهارم 1- به دو قسمت که قسمت دوم شرقى است هر یک 
به طول 2/03 و 2/70 بدربها و دیوار آپارتمانهاى 124 و 130 فرعى 2- در چهار قسمت که 
دوم پخى شکل است و سوم غربى است هر یک به طولهاى 1/28 و 0/80 و 0/34 و 3/65 متر 
بدربها و دیوار آپارتمان 123 و 129 فرعى و در طبقه پنجم در سه قسمت که دوم غربى است 
به طولهاى 1/95 و 0/25 و 3/87 متر درب و دیوار به آپارتمان (دفتر کار) 132 فرعى غربا در 
زیرزمین به طول 3/5 متر جاى درب و دیواریست به پارکینگ مشاعى 98 فرعى و در طبقه 
همکف 1- بطول 2/30 متر به دیوار مغازه 103 فرعى 2- بطول 1/2 متر به درب و دیوار اطاق 
سرایدارى 106 فرعى در طبقات اول و دوم در پنج قسمت که دوم شمالى و چهارم پخى شکل 
است هر یک به طولهاى 3/50 و 3/43 و 1/80 و 0/50 و 2/30 متر به دربها و دیوار آپارتمان 
111 فرعى و 116 فرعى و در طبقات سوم و چهارم در 5 قسمت که دوم شمالى و چهارم پخى 
شکل اســت هر یک به طولهاى 3/5 و 3/42 متر و 1/80 و 0/50 متر و 2/30 متر به دربها و 
دیوار آپارتمانهاى 121 و 127 فرعى و در طبقه پنجم به طول 3/60 متر درب و دیواریست 
به تراست احداثى *حدود ششدانگ اطاق سرایدارى مشــاعى 106 فرعى با قدرالحصه از 
عرصه مشاعى به طول 16/53 متر شماال: بطول 5/13 متر به دیوار مغازه 102 فرعى شرقا: 
به طول 1/20 متر درب و دیواریست به راه پله مشاعى 107 فرعى دوم در 2 قسمت که اول 
جنوبى است به طولهاى 1/7، 3/20 متر به دیوار مغازه 103 فرعى جنوبا بطولهاى 3/46 متر 
پنجره و دیواریست به فضاى رامپ ورودى به پارکینگ مشاعى 98 فرعى غربا: بطول 4/62 
متر دیواریست به دیوار خانه پالك 3580 باقیمانده یادآورى: با قید اینکه مالک حق استفاده 
از پارکینگ مشاعى را ندارد. که طبق نظر کارشناسان رسمى آپارتمان مورد نظر داراى 63 
مترمربع اعیانى با اسکلت بتنى و سقف تیرچه و بلوك، پنجره هاى آلومینیومى، درهاى داخلى 
چوبى، کف سرامیک،  بدنه گچ و رنگ، سرویس بهداشــتى با کاشى و سرامیک، کابینت و 
دکوراسیون از نوع ام. دى. اف و راه پله سنگ، داراى آسانسور، درب ورودى واحد چوبى همراه 
با حفاظ فلزى و گرمایش موتورخانه مرکزى و سرمایش اسپیلت (صرفًا لوله کشى اسپیلیت) 
و داراى انشعابات آب و برق و گاز میباشــد. آپارتمان موردنظر حدود 24 سال قدمت دارد و 
کاربرى آن ادارى است و فاقد پارکینگ است. ملکى آقاى شهرام خیام و خانم لیال سادات شاه 
چراء (بالسویه) که طبق سند رهنى شــماره 123127 مورخ 1384/06/17 تنظیمى در دفتر 
اسناد رسمى شماره یک اصفهان در رهن بانک قوامین واقع مى باشد و طبق اعالم بانک فاقد 
بیمه مى باشد و از ساعت 9 الى 12 روز سه شنبه مورخ 99/05/14 در اداره اجراى اسناد رسمى 
اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول شهید صداقتى ابتداى خیابان الهور 
سمت چپ طبقه سوم به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه  8/820/000/000 ریال 
(هشت میلیارد و هشتصد و بیست میلیون ریال) شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین 
ً  فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب،  قیمت پیشنهادى نقدا
برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشــتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى 
آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه 
رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده 
در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فــوق از محل مازاد به برنده مزایده 
مسترد مى گردد ضمنًا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 
99/04/31 درج و منتشر میگردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول میگردد. 
توضیحاً شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسى به حساب سپرده 
ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونى او در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است مابه 
التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید 
و در صورتى که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به حســاب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ 
مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات فروش از 
درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید مى گردد. م الف: 919340 زهرا یعقوبى- سرپرست اداره 

اجراى اسناد رسمى اصفهان/4/231



آگهىآگهى 07073810 سال هفدهمسه شنبه  31  تیر  ماه   1399

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

بــر رأى شــماره  1399 برا /04 شــماره: 139960302012000424- 25/
139960302012000417 هیات موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى اســماعیل عبداللهى فرزند حسین بشماره شناسنامه 
1467 صادره از در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى با حق الشرب 
تابعه از قنات چشمه قیاسى سفتجان به مســاحت 21564 مترمربع مفروزى از پالك 3 
فرعى از 38 اصلى واقع در اراضى چشمه قیاسى سفتجان خریدارى از مالک رسمى آقاى 
حسین عبداللهى فرزند حیاتقلى محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که اشــخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 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 وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 99/4/31 تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/5/15 م الف: 

919426 موسى الرضا امامى- رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان فریدن/4/233
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابر آراء هیاتهاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانها فاقد 
سند رسمى در واحد ثبتى منطقه شمال اصفهان تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضیان  
محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى میشــود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سندمالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند  از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را با اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم  و پس از 
اخذ رسید.ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مرجع قضایى 
تقدیم نماید. بدیهى است در صورت  انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض نسبت 

به صدور سند مالکیت طبق مقررات اقدام خواهد شد.
1 - راى شــماره   139860302026020136   مــورخ  1398/11/17  ورثه مرحوم 
علی اصغر طاهري به شناســنامه شــماره 7 کدملی 1239777191 صادره نطنز فرزند 
غالمرضا به نامهاى: 1- زهرا جواد پور مجلســى (زوجه) به شناسنامه 64942 کد ملى 
1281746177 ،  2- زیبــا طاهرى به شناســنامه 12131 کدملــى 1292513659 ، 
3- زینب طاهرى به شناسنامه3573 کدملى 1292428481 ، 4- محمدطاهر طاهرى 
به شناســنامه و کدملى  1271825112 (فرزندان) کمافرض اله نسبت به 47,75 حبه 
مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب ساختمان تجارى ادارى به مساحت 43,30 مترمربع 
از پالك شــماره 39 فرعی از 14915 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و 
امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادي بموجب قولنامه عادى به على اصغر 
طاهرى واگذار شده و على اصغر نیز پس از احداث بنا بصورت دو باب مغازه و یک طبقه 
ادارى بموجب قولنامه مع الواســطه دو باب مغازه را به داریوش قنبرى علویجه و عادل 
پاینده فروخته و طاهرى به موجب گواهى حصر وراثت 2820- 97,9,24 شــوراى حل 
اختالف اصفهان فوت کرده ورثه وى عبارتند از زهرا جوادپور مجلســى (زوجه) و زیبا و 
زینب و محمدطاهر طاهرى (فرزندان) مع الواسطه از مالکیت جالل نجفى موضوع سند 

انتقال 66967- 71,12,10 دفترخانه 82 اصفهان
2 - راى شماره   139860302026020066   مورخ  1398/11/16   آقاي عادل پاینده 
به شناسنامه شماره 226 کدملی 1293480223 صادره اصفهان فرزند حسین بصورت 
10,61 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب ساختمان تجارى ادارى به مساحت 43,30 
مترمربع از پالك شماره 39 فرعی از 14915 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت 
اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادي بموجب قولنامه عادى به على 
اصغر طاهرى واگذار شده و على اصغر نیز پس از احداث بنا بصورت دو باب مغازه و یک 
طبقه ادارى بموجب قولنامه مع الواســطه دو باب مغازه را به داریوش قنبرى علویجه و 
عادل پاینده فروخته و طاهرى به موجب گواهى حصر وراثت 2820- 97,9,24 شوراى 
حل اختالف اصفهان فوت کرده ورثه وى عبارتند از زهرا جوادپور مجلسى (زوجه) و زیبا 
و زینب و محمدطاهر طاهرى (فرزندان) مع الواســطه از مالکیت جالل نجفى موضوع 

سند انتقال 66967- 71,12,10 دفترخانه 82 اصفهان
3 - راى شــماره   139860302026020063   مــورخ  1398/11/16  آقاي داریوش 
قنبریان علویجه به شناســنامه شــماره 5256 کدملی 1287221221 صادره اصفهان 
فرزند حسنعلی بصورت 13,64 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب ساختمان تجارى 
ادارى به مساحت 43,30 مترمربع از پالك شــماره 39 فرعی از 14915 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادي 
بموجب قولنامه عادى به على اصغر طاهرى واگذار شده و على اصغر نیز پس از احداث بنا 
بصورت دو باب مغازه و یک طبقه ادارى بموجب قولنامه مع الواسطه دو باب مغازه را به 
داریوش قنبرى علویجه و عادل پاینده فروخته و طاهرى به موجب گواهى حصر وراثت 
2820- 97,9,24 شــوراى حل اختالف اصفهان فوت کرده ورثــه وى عبارتند از زهرا 
جوادپور مجلســى (زوجه) و زیبا و زینب و محمدطاهر طاهرى (فرزندان) مع الواسطه از 

مالکیت جالل نجفى موضوع سند انتقال 66967- 71,12,10 دفترخانه 82 اصفهان
4 - راى شــماره   139960302026002832   مــورخ  1399/02/28  آقاي مرتضی 
عباسی به شناسنامه شــماره 300 کدملی 1291549269 صادره اصفهان فرزند احمد 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 37,80 مترمربع پالك شماره 309 اصلی 
واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى  مهدى نریمانى منش
5 - راى شــماره   139960302026003624   مــورخ  1399/03/12  آقاي علیرضا 
کارفروش به شناسنامه شــماره 1651 کدملی 0042026458 صادره تهران فرزند اکبر 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 134,50 مترمربع پالك شماره 546 
فرعی از99 اصلی واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى بتول ترابى دلیگانى
6 - راى شماره   139860302026021097   مورخ  1398/11/30  و راى اصالحى 
شــماره   139960302026002826   مورخ  1399/02/28  آقاي مهدي شــاهی 
دلیگانی به شناسنامه شماره 1881 کدملی 5110184763 صادره حوزه 11 اصفهان 
فرزند قربانعلی نسبت به ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 225 مترمربع پالك 
شماره 24 فرعی از99 اصلی واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 
اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواســطه از مالک رسمى آقاى  جعفرخلیلى 

دلیگانى
7 - راى شماره   139860302026021085   مورخ  1398/11/30  خانم عفت ترابی 
دلیگانی به شناسنامه شماره 36 کدملی 5110501149 صادره شاهین شهر فرزند احمد 
نسبت به ششــدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 280,74 مترمربع پالك شماره 90 
فرعی از99 اصلی واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى میباشد
8 - راى شــماره   139960302026002487   مورخ  1399/02/22  آقاي عباسعلی 
درودیان به شناسنامه شــماره 51 کدملی 4171988012 صادره الیگودرز فرزند حیدر 
بصورت ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 41,40 مترمربع از پالك 309  اصلی واقع در 
اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى آقاى  حسین نریمانى منش
9 - راى شماره   139960302026002918   مورخ  1399/02/29  آقاي جعفر خرم نژاد 
به شناسنامه شماره 6180 کدملی 1293284459 صادره اصفهان فرزند محمد نسبت 
به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 51 مترمربع پالك شماره 309 اصلی واقع در 
اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى آقاى  على اسدى جاجائى
10 - راى شــماره   139860302026016867   مورخ  1398/10/21  آقاي مرتضی 

علینقیان جوزدانی به شناسنامه شماره 411 کدملی 1285748255 صادره اصفهان فرزند 
غدیر صورت 28,8 حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ یکباب گاراژ به مساحت 555,13 
مترمربع از پالك شماره 836 فرعی از 452 اصلی واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت 
اســناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادي موروثى قهرى از مرحوم 
غدیر علینقیان مالکیت وى موضوع سند انتقال 36349- 36,3,31 دفترخانه 9 اصفهان 

و خرید عادى مع الواسطه از مالکیت حسین حسین زاده کوچه باغى
11 - راى شــماره   139860302026016866   مــورخ  1398/10/21  خانم مهري 
علینقیان جوزدانی به شناسنامه شماره 426 کدملی 1285788621 صادره اصفهان فرزند 
غدیر بصورت 14,4 حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ یکباب گاراژ به مساحت 555,13 
مترمربع از پالك شماره 836 فرعی از 452 اصلی واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت 
اســناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادي موروثى قهرى از مرحوم 
غدیر علینقیان مالکیت وى موضوع سند انتقال 36349- 36,3,31 دفترخانه 9 اصفهان 

و خرید عادى مع الواسطه از مالکیت حسین حسین زاده کوچه باغى
12 - راى شــماره   139860302026016865   مــورخ  1398/10/21  خانم ملوك 
علنقیان جوزدانی به شناسنامه شــماره 1015 کدملی 1285914430 صادره اصفهان 
فرزند غدیر بصورت 14,4 حبه مشــاع از 72 حبه ششــدانگ یکباب گاراژ به مساحت 
555,13 مترمربع از پالك شماره 836 فرعی از 452 اصلی واقع در اصفهان بخش 16 
اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادي موروثى قهرى از 
مرحوم غدیر علینقیان مالکیت وى موضوع سند انتقال 36349- 36,3,31 دفترخانه 9 

اصفهان و خرید عادى مع الواسطه از مالکیت حسین حسین زاده کوچه باغى
13 - راى شــماره   139860302026016864   مورخ  1398/10/21  خانم صدیقه 
علینقیان جوزدانی به شناسنامه شماره 44077 کدملی 1280329531 صادره اصفهان 
فرزند غدیر بصورت 14,4 حبه مشــاع از 72 حبه ششــدانگ یکباب گاراژ به مساحت 
555,13 مترمربع از پالك شماره 836 فرعی از 452 اصلی واقع در اصفهان بخش 16 
اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادي موروثى قهرى از 
مرحوم غدیر علینقیان مالکیت وى موضوع سند انتقال 36349- 36,3,31 دفترخانه 9 

اصفهان و خرید عادى مع الواسطه از مالکیت حسین حسین زاده کوچه باغى
14 - راى شماره   139960302026002654   مورخ  1399/02/24  آقاي محمدرضا 
جهان بخش به شناسنامه شماره 18 کدملی 5499805458 صادره تیران و کرون فرزند 
مصطفی بصورت ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 76,15 مترمربع از پالك شماره 82 
فرعی از15187 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حسین چرم دوز
15 - راى شماره   139860302026018961   مورخ  1398/11/06  خانم زهرا صدري 
نیا به شناســنامه شــماره 70116 کدملی 1281800678 صادره اصفهان فرزند حسن 
بصورت ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 138,20 مترمربع از پالك شماره 15178 
اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى 
مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکین رســمى آقاى محمد تقى زمانى علویجه و على 

قربانى سینى
16 - راى شــماره   139860302026018967   مورخ  1398/11/06  آقاي  رمضان 
رفیعی به شناســنامه شــماره 5728 کدملــی 6609127311 صادره برخــوار فرزند 
محمدحسین بصورت ششــدانگ یکباب مغازه به مســاحت 28,04 مترمربع از پالك 
شماره 15178 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 
خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکین رسمى آقاى مالکیت محمد تقى زمانى 

علویجه و على قربانى سینى
17 - راى شــماره   139860302026018949   مورخ  1398/11/06  آقاي رمضان 
رفیعی به شناســنامه شــماره 5728 کدملــی 6609127311 صادره برخــوار فرزند 
محمدحسین بصورت ششــدانگ یکباب مغازه به مســاحت 34,50 مترمربع از پالك 
شماره 15178 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 
خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکین رسمى آقاى محمدتقى زمانى علویجه 

و على قربانى سینى
18 - راى شــماره   139860302026022249   مورخ  1398/12/20  اقاى اسماعیل 
زمانى به شناسنامه شماره 18404 کدملی 1292893680 صادره اصفهان فرزند بهرام  
نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 46,50  مترمربع از پالك شماره 15084  
اصلی واقع در اصفهان بخش 5  حوزه ثبت ملک شمال اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى میباشد
19 - راى شــماره   139860302026022213   مــورخ  1398/12/19  آقاي مهدي 
منصوري به شناســنامه شــماره 85 کدملی 6609812276 صادره برخوار فرزند علی 
بصورت ششدانگ یکباب ساختمان مسکونى  به مســاحت 126,90 مترمربع از پالك 
شماره 13801 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
20 - راى شماره   139860302026021392   مورخ  1398/12/04   آقاي رضا سلطانی 
چم حیدري به شناسنامه شــماره 3167 کدملی 1090364636 صادره نجف آباد فرزند 
شکراله نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 115,20 مترمربع پالك شماره 
39 فرعی از15179 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال 

اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى داراب خان گوانجى
21 - راى شــماره   139860302026022579   مــورخ  1398/12/21  آقــاي رضا 
توکلی علون آبادي به شناسنامه شماره 2165 کدملی 1288160771 صادره اصفهان 
فرزند علی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 175,05 
مترمربع پالك شماره 27 و 26 فرعی از15177 اصلی واقع در اصفهان بخش اداره ثبت 

اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
22 - راى شــماره   139860302026022580   مــورخ  1398/12/21  آقاي ایرج 
محمدي به شناسنامه شماره 1129 کدملی 1289357900 صادره اصفهان فرزند شکراله 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 175,05 مترمربع 
پالك شماره 27 و 26 فرعی از15177 اصلی واقع در اصفهان بخش اداره ثبت اسناد و 

امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
23 - راى شماره   139860302026010952   مورخ  1398/07/13  آقاي عبدالحسین 
سلطانی بابوکانی به شناسنامه شــماره 7 کدملی 1199536301 صادره شهرضا فرزند 
حیدرعلی بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 153 مترمربع از پالك شماره 276 
فرعی از 14915 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى حسین شیخان
24 - راى شماره   139960302026003234   مورخ  1399/03/06  خانم زهرا غنی 
به شناسنامه شــماره 825 کدملی 1289499969 صادره اصفهان فرزند علی بصورت 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 231,45 مترمربع از پالك شماره 31 فرعی از 15179 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى محمد على آقا اسالمى
25 - راى شماره   139960302026003400   مورخ  1399/03/08  آقاي حمیدرضا 
عشوریان جوزدانی به شناسنامه شماره 46721 کدملی 1280892791 صادره اصفهان 
فرزند محمد بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 320,62 مترمربع از پالك 
13900 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد
26 - راى شماره   139860302026019228   مورخ  1398/11/08  و راى اصالحى 
شماره   139960302026005377   مورخ  1399/03/25  آقاي محمد پیرعلی زفره به 
شناسنامه شماره 744 کدملی 1290392099 صادره اصفهان فرزند عباسعلی بصورت 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 98,72  مترمربع از پالك شماره 275 فرعی از 14915 
اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى  رحیم زارعى
27 - راى شماره   139860302026022120   مورخ  1398/12/15  آقاي سید مرتضی 
عالءالدینی حبیب آبادي به شناسنامه شماره 31 کدملی 6609781990 صادره برخوار 

فرزند سید عبدالحسین بصورت ششدانگ یکباب ساختمان تجارى به مساحت 22,30 
مترمربع پالك شــماره 15182,4 فرعی و 15182 اصلى واقع در اصفهان بخش اداره 
ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى آقاى محمد زارعى
28 - راى شــماره   139960302026003524   مــورخ  1399/03/11  آقاي محمد 
مارانی به شناســنامه شــماره 19 کدملی 1290894604 صادره خمینى شــهر فرزند 
غالمعلی بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 182,25 مترمربع از پالك 
شــماره 59 فرعی از 14458 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادي و سهم االرث از مرحوم غالمعلى مارانى
29 - راى شماره   139960302026000112   مورخ  1399/01/17  و راى اصالحى 
شماره   139960302026002930   مورخ  1399/02/29  آقاي یرواند اسادوریان به 
شناسنامه شماره 835 کدملی 1159426937 صادره فریدن فرزند آریستاك نسبت به 
دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان تجارى ادارى به مساحت 41,91  مترمربع 
از پالك 13900 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 
خریدارى مبایعه نامه عادي مع الواسطه از مالکیت مهر افاق احد از وراث محمد صدرى

30 - راى شماره   139960302026000111   مورخ  1399/01/17  و راى اصالحى 
شماره   139960302026002928   مورخ  1399/02/29  آقاي ویگن اسادوریان به 
شناسنامه شماره 17 کدملی 1159827011 صادره فریدن فرزند آریستاك نسبت به دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان تجارى ادارى به مساحت 41,91  مترمربع از 
پالك 13900 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 
خریدارى مبایعه نامه عادي مع الواسطه از مالکیت مهر افاق احد از وراث محمد صدرى

31 - راى شماره   139960302026000110   مورخ  1399/01/17  و راى اصالحى 
شماره   139960302026002927   مورخ  1399/02/29  آقاي وازگن اسادوریان به 
شناسنامه شماره 875 کدملی 1159427471 صادره فریدن فرزند آریستاك نسبت به 
دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان تجارى ادارى به مساحت 41,91  مترمربع 
از پالك 13900 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 
خریدارى مبایعه نامه عادي مع الواسطه از مالکیت مهر افاق احد از وراث محمد صدرى

32 - راى شــماره   139860302026021146   مورخ  1398/11/30  آقاي حســن 
عالبیکی نائینی به شناسنامه شــماره 93720 کدملی 1281932027 صادره اصفهان 
فرزند یوسف نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 92 مترمربع پالك شماره 
121 فرعی از14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
33 - راى شــماره   139960302026002164   مــورخ  1399/02/17 آقاي کاظم 
کاظمی جزن آبادي به شناسنامه شــماره 9 کدملی 1249729793 صادره نائین فرزند 
محمود نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 93,16 مترمربع پالك شماره 85 
فرعی از14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 
خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى خانم سکینه بیگم نژادالحسینى

34 - راى شــماره   139960302026002626   مورخ  1399/02/23 آقاي علی اکبر 
بهاء لو هوره به شناسنامه شماره 16 کدملی 4623223027 صادره شهرکرد فرزند حسین 
قلی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 206,22 مترمربع پالك 16ال 26 
و37 و42 و45 و46 و48 و58 و61 و65 فرعی از15179  اصلی واقع در اصفهان بخش5 
اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالکین رسمى محمدرضا شهابیان وخانم اقدس صابرى
35 - راى شــماره   139960302026003383   مــورخ  1399/03/08 خانم فاطمه 
قاسمی به شناسنامه شماره 34421 کدملی 1282271628 صادره اصفهان فرزند علی 
بصورت ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 32,65 مترمربع از پالك شماره 111 فرعی 
از14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5  اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان 
خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکین رسمى قدرت اله ، حیدرعلى و نعمت 

اله کیسارى
36 - راى شماره   139960302026001937   مورخ  1399/02/14 خانم نرگس نقی 
پورخانه سر به شناسنامه شماره 737 کدملی 1582192235 صادره مرند فرزند محمد 
بصورت سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 112,02 مترمربع از پالك 
شــماره 111 فرعی از14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواســطه از مالکین رسمى سید محمد 

طباطبائى پزوه
37 - راى شماره   139960302026001921   مورخ  1399/02/14 آقاي محمدرضا 
محمودي به شناســنامه شــماره 282 کدملی 1582143617 صادره مرند فرزند غالم 
بصورت سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 112,02 مترمربع از پالك 
شــماره 111 فرعی از14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواســطه از مالکین رسمى سید محمد 

طباطبائى پزوه
38 - راى شــماره   139960302026003913   مورخ  1399/03/17 آقاي فریدون 
سرلک چیوائی به شناسنامه شماره 313 کدملی 1129376796 صادره فریدونشهر فرزند 
محمدعلی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 118,25 مترمربع پالك 
شــماره 37 فرعی از15179 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك 
شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى حسن رحیمى

39 - راى شماره   139960302026003174   مورخ  1399/03/03 خانم نفیسه زارعی 
به شناسنامه شماره 11887 کدملی 1293341541 صادره اصفهان فرزند رضا نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 16,67 مترمربع پالك شماره 4 فرعی از15182 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد
40 - راى شــماره   139960302026005283   مورخ  1399/03/25 آقاي مرتضی 
شاهمندي به شناسنامه شــماره 76069 کدملی 1281854311 صادره اصفهان فرزند 
ولی اله بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 113 مترمربع از پالك 13900 اصلی 
واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد
41 - راى شــماره   139960302026003178   مورخ  1399/03/03 آقاي جهانگیر 
عباســی قلعه تکی به شناسنامه شــماره 886 کدملی 6339369774 صادره شهرکرد 
فرزند حمزه علی نسبت به چهاردانگ مشاع از ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
122,83 مترمربع پالك شماره 13900 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد 
و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه ازمالکیت مالک رسمى 

حسن زراعتى شمس ابادى
42 - راى شماره   139960302026003179   مورخ  1399/03/03 خانم زیور عباسی 
قلعه تکی به شناسنامه شــماره 954 کدملی 6339370454 صادره شهرکرد فرزند امید 
علی نسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 122,83 مترمربع 
پالك شــماره 13900 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 
اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه ازمالکیت مالک رسمى حسن زراعتى 

شمس ابادى
43 - راى شماره   139860302026015263   مورخ  1398/09/27 آقاي سید اصغر 
رنجبران به شناسنامه شماره 71796 کدملی 1281817155 صادره اصفهان فرزند سید 
محمد نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 126,75 مترمربع پالك شماره 
13801 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد
44 - راى شماره   139960302026003374   مورخ  1399/03/08 خانم زهره حسن 
زاده سورشجانی به شناسنامه و کدملی 4610117525 صادره شهرکرد فرزند ذبیح اهللا 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 63,75 مترمربع از پالك 
شماره 13900 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت على مرادى

45 - راى شماره   139960302026003371   مورخ  1399/03/08 آقاي حسن قاسمی 
پیر بلوطی به شناسنامه شــماره 70 کدملی 4622196050 صادره شهرکرد فرزند گل 
محمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 63,75 مترمربع 
از پالك شماره 13900 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت على مرادى
46 - راى شــماره   139960302026002495   مــورخ  1399/02/22 آقاي منصور 
ایزدي به شناسنامه شماره 4114 کدملی 2410449107 صادره اباده فرزند نصراله در 
بصورت ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 44,50 مترمربع پالك شماره 123 فرعی 
از14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان 
خریــدارى مبایعه نامه عادي مع الواســطه از مالکیت خانم ها ایــران و بتول و رضوان 

شهید اول
47 - راى شــماره   139960302026003227   مورخ  1399/03/06 آقاي حســین 
صفري قهساره به شناسنامه شماره 171 کدملی 1291117792 صادره اصفهان فرزند 
علی نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 114,45 مترمربع 
از پالك شــماره 2 فرعی از15140 اصلی واقع در اصفهان بخش5  اداره ثبت اســناد و 
امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادي مع الواسطه از مالکیت نصراله امین 

الرعایایى خوابجانى
48 - راى شــماره   139960302026003225   مــورخ  1399/03/06 خانم طاهره 
کرمی به شناسنامه شــماره 5033 کدملی 1283544393 صادره اصفهان فرزند قدرت 
اله نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 114,45 مترمربع 
از پالك شــماره 2 فرعی از15140 اصلی واقع در اصفهان بخش5  اداره ثبت اســناد و 
امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادي مع الواسطه از مالکیت نصراله امین 

الرعایایى خوابجانى
49 - راى شماره   139960302026000160   مورخ  1399/01/19 و راى اصالحى 
شــماره   139960302026003613   مورخ  1399/03/11  آقاي نادرقلی حسن پور 
سودرجانی به شناسنامه شماره 6 کدملی 1111616108 صادره فالورجان  فرزند اسداله 
بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 154,79 مترمربع از پالك شماره 14503 
و 14504  اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادي مع الواسطه از مالکیت رضا زارعى
50 - راى شماره   139960302026002217   مورخ  1399/02/17 خانم زهرا دفاعی 
اصفهانی به شناسنامه شــماره 56491 کدملی 1281661937 صادره اصفهان فرزند 
حسن نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 141,70 مترمربع پالك شماره 94 
فرعی از15187 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادي مع الواسطه از مالکیت بانوملک رجائى
51 - راى شــماره   139860302026019564   مــورخ   1398/11/13    آقاي داود 
رضائی تهرانی به شناسنامه شماره 381 کدملی 1288965974 صادره اصفهان فرزند 
صادق نســبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 84,55 
مترمربع پالك شــماره 451 فرعی از15177 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت 
اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رســمى میباشدبدیهى است در 
صورت  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد 
شد.   تاریخ انتشار نوبت اول:1399/04/31- تاریخ انتشار نوبت دوم:1399/05/15- م 

الف/920418
1399206032   شــماره ثبت در دبیرخانه ایروانى رئیس منطقه ثبت اســناد و امالك 

شمال اصفهان/4/235
آگهى ثمن اعیانى پالك 2 فرعى مجزى از پالك 2422 اصلى واقع 

در اماکن آران به بخش سه حوزه ثبتى آران و بیدگل
احتراما نظر به تقاضاى وارده به شــماره 2076 مــورخ 7 / 4 /99 آقاى محمدرضا آزاد 
مالک مشاعى ششدانگ یکبابخانه به شــماره پالك 2 فرعى مجزى از پالك 2422 
اصلى واقع در اماکن آران بخش سه حوزه ثبتى آران و بیدگل مبنى بر حذف بهاى ثمن 
اعیانى اسناد خود نســبت به پالك فوق که متعلق به خانم ها اشــرف و اعظم و زهرا 
همگى رضائى آرانى بوده، در نتیجه به استناد تبصره 1 ماده 105 آیین نامه قانون ثبت 
بها ثمن اعیانى آن توسط کارشناس رسمى دادگســترى ارزیابى گردیده و مبلغ آن به 
حساب سپرده ثبت واریز شده، لذا مقتضى است نامبردگان فوق جهت اخذ سپرده مذکور 
به محل اداره ثبت مراجعه فرمایند، در ضمن چنانچه مدعــى تضییع حقوق خود بوده 
ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهى مى توانید جهت طرح دعوا به مراجع قضائى مراجعه 
فرمائید در غیر اینصورت مطابق مقررات اقدام خواهد شــد. م الف/921408 -عباس 

عباس زادگان، رئیس اداره ثبت آران و بیدگل/4/237
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید ششدانگ یکبابخانه  پالك  شماره 4807فرعى مجزى شده از پالك 1178 
فرعى واقع در دهق 4 اصلى  اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام 
مجتبى احمدى دهقى  فرزند حســن در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى 
ثبت تحدید حدود به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و 
برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز پنجشنبه مورخ 1399/05/23 
ســاعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى 
عملیات تحدید حــدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب ایــن آگهى به کلیه مالکین 
ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین 
یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى 
(30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: سه شنبه 1399/04/31  -   916399/ م  الف 

سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت - محمد على ناظمى/4/199
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید ششدانگ یکبابخانه  پالك  شماره 4808فرعى مجزى شده از پالك 2842 
فرعى واقع در دهق 4 اصلى  اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام 
مجتبى احمدى دهقى  فرزند حســن در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى 
ثبت تحدید حدود به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و 
برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز پنجشنبه مورخ 1399/05/23 
ســاعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى 
عملیات تحدید حــدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب ایــن آگهى به کلیه مالکین 
ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین 
یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى 
(30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: سه شنبه 1399/04/31  -   916440/ م  الف 

سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت - محمد على ناظمى/4/200
فقدان سند مالکیت 

 آقاى محمد رضا کالنتــرى دهقى فرزند فرج به وکالت از طرف وراث ماه ســلطان 
کالنترى  باستناد دو برگ استشــهاد محلى که تحت شماره 17733-99/04/24 به 
تایید دفترخانه 182 علویجه رسیده است ، مدعى است که سند مالکیت ششدانگ یک 
درب باغ پالك شــماره 2163 فرعى  واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان 
که درصفحه 41 دفتر 40 امــالك ذیل ثبت 4863 بنام خانم ماه ســلطان کالنترى 
دهقى صادر و تســلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن 
یا ازبین رفتن: به علت بى احتیاطى مفقود شــده است. چون درخواست صدورالمثنى 
ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى 
ذکرشده) نسبت به آن یا وجود ســند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 
آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند به ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســید یا درصورت اعتراض اصل ســند ارائه 
نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 
1399/04/31، 916470/م الف- سرپرســت اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت - 

محمد على ناظمى/4/201



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

 پس از ستایش پروردگار! همانا خداوند سبحان پدیده ها را در حالى آفرید 
که از اطاعتشــان بى نیاز و از نافرمانى آنان در امان بــود. زیرا نه معصیت 
گناهکاران به خدا زیانى مى رساند و نه اطاعت مؤمنان براى او سودى دارد، 
روزى بندگان را تقســیم کرد و هر کــدام را در جایگاه خویــش قرار داد. 
اما پرهیزکاران! در دنیا داراى فضیلت هاى برترند، سخنانشــان راســت، 

پوشش آنان میانه روى و راه رفتنشان با تواضع و فروتنى است.
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 روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى
شرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان در نظر دارد: خدمات و کاالى مورد نیاز خود را به شرح ذیل و به استناد قانون 
برگزارى مناقصات و آئین نامه معامالت شرکت، از طریق برگزارى مناقصه عمومى یک مرحله اى به پیمانکاران واجدین 

شرایط واگذار نماید.

پیشنهاد دهندگان مى توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت هاى زیر دریافت و حداکثر تا پایان وقت ادارى 
روز یکشنبه مورخ 1399/05/19 به نشــانى: اصفهان، خیابان سروش، مابین خیابان آل خجند و حکیم شفایى، کوچه 
شهداد، امور برق منطقه 4، دفتر امور تحویل نمایند. به پیشنهادهایى که بعد از مهلت مقرر در جدول فوق دریافت شود 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.
http://tender.tavanir.org.ir :سایت اینترنتى معامالت توانیر به نشانى

http://iets.mporg.ir :سایت اینترنتى پایگاه ملى مناقصات ایران به نشانى
http://eepdc.ir :سایت اینترنتى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانى

جهت کسب اطالعات بازرگانى با شماره تلفن 34122755- 031 کارشناس مناقصات و قراردادها و جهت آگاهى بیشتر 
در مورد الزامات، اطالعات، شرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن: 34122740- 031 اداره مهندسى و طرح ها تماس 

حاصل فرمائید.
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.

* ارائه تأییدیه برون سپارى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان و ثبت نام در سایت https://www.eepdc.ir جهت 
به روز رسانى مدارك ثبتى الزامى است. (در صورت هرگونه سوال با شماره تلفن 32241153 آقاى امیرانى تماس حاصل 

فرمایید)
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در ستاد مناقصه را تا 72 ساعت قبل از بازگشایى پاکت ها براى 

خود محفوظ مى دارد.
* شرکت کنندگان در مناقصه مى بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکت ها با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس 
با واحد مناقصه و مزایده، از آخرین اصالحات احتمالى اسناد مطلع گردند، در غیر این صورت مسئولیت عدم رعایت این 

بند به عهده مناقصه گران مى باشد.
* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.

* حضور پیشنهاد دهندگان (هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفى نامه) در جلسه بازگشایى پاکات آزاد مى باشد.
* به مدارك، پیشنهادات و نامه هاى فاقد امضاء، مخدوش یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.

* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج مى باشد.

شماره 
تاریخ توزیع موضوع مناقصهمناقصه

دفترچه
مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت 
تحویل پاکات

تاریخ برگزارى 
مبلغ تضمینمناقصه

9914053

تجهیز پست زمینى، 
کابل کشى فشار متوسط و 
ضعیف زمینى، احداث فیبر 

نورى و اصالح ساختار شبکه 
فشار ضعیف به صورت کلید 
در دست در محدوده امور 

برق منطقه 4

1399/04/311399/05/061399/05/191399/05/25475/000/000

جواد نصرى- شهردار فالورجان

آگهى تجدید مزایده
شهردارى فالورجان درنظر دارد به استناد مصوبه شماره 5/324مورخ99/03/21شوراى 
اسالمى شهر فالورجان ســاختمان( به عنوان دکه فروش مواد غذایى) به متراژ تقریبى 
48 مترمربع واقع درفالورجان-خیابان میثم- پارك میثم- جنب لوازم  ورزشى بانوان 
را باقیمت کارشناسى و شرایط ذیل به متقاضیان واجد شرایط به صورت اجاره براى مدت 

یکسال شمسى واگذار نماید.
- قیمت پایه ساختمان مذکور به متراژ تقریبى 48 مترمربع بر اساس قیمت کارشناسى 

ماهیانه مبلغ 10/000/000 ریال مى باشد.  
-شرکت کنندگان باید آخرین قیمت پیشنهادى خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز 

پنج شنبه مورخ 16 /99/05 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند. 
-  کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

  -جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتى www.falavarjan.ir مراجعه فرمائید.
م.الف:922669

جواد نصرى- شهردار فالورجان

آگهى تجدید مزایده
شهردارى فالورجان درنظر دارد به استناد مصوبه 5/324مورخ99/03/11شوراى محترم 
اســالمى شــهر فالورجان جایگاه عرضه گاز طبیعى CNG متعلق به شهردارى  واقع 
درفالورجان-خیابان مالصدرا را  از طریق مزایده عمومى به شرکت هاى داراى مجوز رسمى 
از شرکت ملى پاالیش و پخش فرآورده هاى نفتى ایران و تجربه مفید و تخصص الزم  با 

شرایط ذیل به مدت  یکسال شمسى با قیمت کارشناسى بصورت اجاره  واگذار نماید.
- قیمت پایه اجاره ساختمان وکلیه تجهیزات جایگاه بر اساس قیمت کارشناسى ماهیانه 

مبلغ 457/000/000 ریال مى باشد. 
-شرکت کنندگان باید آخرین قیمت پیشنهادى خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز  

پنج شنبه مورخ 16 /05/  99 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند.
- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

 -جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتى www.falavarjan.ir مراجعه نمائید.
م.الف:922686

چاپ اول

چاپ اول

به احترام هم ماسک مى زنیم
گزارش تصویرى: ایمنا


