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 نخستین سینمای غرب 
 اصفهان به بهره برداری 

می رسد
 صفحه  7

 تدوین منشور 22گانه 
 برای نانوایان اصفهانی 

جهت مقابله با کرونا
 صفحه  3

 این درد، مشترک است
 آقای رییس جمهور!

این دیگر »برجام« نیســت که وعده سیب و  سمیه پارسادوست
گالبی اش را بدهید و دســت آخر ته خیار هم 
عایدی ملت و مملکت نشود. این دیگر بنزین نیست که صبح جمعه بفهمید 
قرار است گران شود)!( و میان غم ملت، با غرور بخندید. حتی مسئله فساد 
»فریدون« هم نیست. این انتخابات هم نیست که »وعده صدروزه« بدهید 
و بعد وقتی از هزار وعده یکی وفا نشد، بگویید » وعده ها مال وقت خوشی 

بود نه ناخوشی!«
این دالر و ارز نیســت که یک شبه گران و یک شــبه ارزان شود. باال و پایین 
شدنش این بار دســت دولت نیســت . هزار بار هم مجری بپرسد »خیال 
مردم راحت باشــد؟« و با همان لبخندهایــی که گاهی بدجــور طعنه به 
»ریشخند« می زند، بگویید : »بله، راحت باشــد« بازهم خیال این مردم 
راحت نمی شود. حداقل حاال دیگر راحت نمی شود چون »صداقت« امنیت 
می آورد و این مردم بارها بی صداقتی، وعده های عمل نشــده و  کارهای 
روی زمین مانده دیده اند. گویا در این دولت هیــچ کس فکری برای این 
روزهای شــان نکرده بود و البته که خیلی هم عجیب نیست و شاید کمتر 

کسی متعجب می شود!
ولی راستش بازهم در عجب می مانیم از دولتمردانی که گویا اصال از جنس 
ما نیستند. اگر نگوییم ایرانی نیســتند و در ایران زندگی نمی کنند، حداقل 

باید گفت گویا در میان جمع اند و حواس شان جای دیگری است. 
»کرونا« تا لب مرزها رسیده بود؛ دیر و زود داشت اما سوخت و سوز  نه! اگر 
هم قبول کنیم درست به وقتش خبر ورود کرونا به کشور اعالم شد و هرآنچه 
درباره آمار و ارقام گفته شــد و می شــود راست بود و هســت، باز هم این 
سوال پیش می آید که چرا کسی فکری برای مقابله اصولی با این ویروس 
نکرده بود؟ کمترین کار، تامین اقالم مورد نیاز و ضروری متناســب با این 
روزها بود. ماسک، دســتکش، ژل ضدعفونی و... را می گویند »هست«، 
می گویند »تولید انبوه روزانه« داریم، می گویند مردم نگران نباشــند ولی 
 کجاســت که مردم نمی توانند ببینند و نمی توانند بخرنــد؟ مردم چطور

 نگران نباشند؟ 
گفتید از »شــنبه روال عادی کارها را از ســر می گیریم.« مــی گویید کار 
دشمن اســت و می خواهد تولید در این کشــور بخوابد و کارها روی زمین 
بمانــد. چطور حاال نگــران کارهای روی زمیــن مانده شــدید؟ حاال که از 
قضا تمام دنیا  کارهای شــان را روی زمین گذاشــته و برای مقابله با کرونا 
بسیج شده و امکانات شان را هم در این راه به کار گرفته اند، می گویید کار 
 کنیم؟ دولت شش سال وقت داشــت کار کند، برنامه ریزی کند، فکر کند،
  تعیین اســتراتژی بــرای روزهای تحریــم و تهدید کند، فکــری به حال

 اقتصــاد نفتی کند و...ولی فقــط به برجام دل خوش کرد و این هم شــد 
نتیجه اش. 

هنوز هم متوجه لزوم شــیفت از »سیاســت« به »ســالمت« نشده اید؟ 
واقعا نشده اید؟ کاش جان مردم برای شما به اندازه ترک برداشتن چینی 
احساس فالن جریان سیاســی از ردصالحیت ها، مهم باشد. کاش جان 

مردم به اندازه جان »نمایندگان« مهم بود که مجلس تعطیل شد و »عصاره 
فضائل« به تعطیلی رفتند و مردم باید کار کنند به جای مســئوالنی که کار 

نمی کنند که اگر کرده بودند این حال و روز ما نبود!
این مردم یک عمر اســت جور مســئوالن را می کشــند. یک عمر اســت 
نجابت به خرج می دهنــد و صداقت نمی بینند و تــازه گاهی »وقاحت« 

هم می بینند. 
اسفندمان بوی عید نمی دهد آقای رییس جمهور! بوی »الکل« می دهد. 
و البته که »کرونا« تقصیر شما نیست ولی اینکه این روزها »ترس« مردم 
از کرونا بیشــتر از خطر خود کروناســت، به خاطر همان اعتمادی است که 
ازدست رفته است. به خاطر ضد و نقیض ها و افراط و تفریط هایی است که 
می بینیم.)رسانه ملی »کرونا« را در حد یک شوخی و تفریح پایین آورده 
و فالن مسئول می گوید »فاجعه در راه است.«( به خاطر هماهنگی است 
که وجود ندارد. شما می گویید برگردیم به روال عادی و وزیر شما خواهش 
می کند بنشینیم در خانه و هشدار می دهد »پیک کرونا« تازه از راه رسیده 
است. )ســیل هم آمده و آن یکی وزیرتان تنها راهکاری که دارد این است 
که مردم خانه های شــان را تخلیه کنند!( و این مردم درمانده شده اند که 

باالخره در خانه بمانند یا نمانند؟!
دنیا در بهت کروناست و ما در بهت مسئوالنی که »مدام غافلگیر می شوند« 

و هیچ وقت نمی توانیم خیال جمع وعده های شان باشیم. 
»کرونا« یک درد مشــترک است حتی اگر مردم به شــوخی بگویند حتی 
ما هم با »کرونــای مردم عادی« گویــا فرق دارد.  »کرونای مســئوالن« ِ
برای چهره ها و آقازاده ها همراه با لبخند و وعده تعریف خاطرات روزهای 
کرونایی است و برای مردم عادی همراه با تصاویری دردناک از غش کردن 
کنار باند فرودگاه و داخل مترو و خبرهایــی تلخ از افزایش کرونایی هایی 

که جان می دهند.
و تدبیر دولتی که قــرار بود »امید« به مردم بدهد چیســت؟ ضد و نقیض 
گویی درباره قرنطینه، ناهماهنگی میان مسئوالن، تالش وافر برخی برای کم 
اهمیت نشان دادن کرونا و درمقابل تقالی عده ای برای »بسیار خطرناک« 
نشان دادن آن ، دســت آخر هم تعطیلی مدارس و کاهش دوساعته زمان 

کاری ادارات. مگر ماه رمضان است؟
کســی در دولت می داند »کرونا« چیست و خبر دارد ســازمان بهداشت 
جهانی در تازه ترین آمــار خود از ایران بــه عنوان یکی از کشــورهایی که 
 شــیب آمار مبتالیان به کرونــا در آن رو به باال و افزایشــی و تند اســت،

 نام برده است؟ 
 آیا باز هم باید منتظر بمانیم تا صبح جمعه بشــود و شــاید خبردار شوید 
 که در این کشــور چه خبر اســت و البته شــاید کســی هم پیدا شــود و 
حداقل عکسی از وضعیت مردم بی خانمان و زلزله زده روستای بی نهایت 
محروم »قطور« نشــان تان دهد که در روزهای کرونایی کشور، در سرمای 
زمستان، غِم »دیگر هیچ نداشــتن« بر نداری های همیشگی شان تلنبار 

شد؟!

3

7

7

بر اساس اعالم دبیر انجمن انبوه سازان مسکن استان اصفهان،افراد زیادی در مرحله 
ابتدایی اقدام ملی مسکن انصراف داده و این طرح ریزش داشته است؛

موج انصراف اصفهانی ها از مسکن ملی

تولید برق در نیروگاه 
 اصفهان 1۷ درصد

 افزایش یافته است

اعتبار 60 میلیارد تومانی 
 برای نونوارشدن

 آسفالت معابر شهر اصفهان

 تشکیل پرونده جدید علیه
 پرسپولیسی ها در فیفا؛

غرامت یک اهمال کاری!

3

7

6

طرح اصفهان 2020 بودجه 200 میلیارد تومانی گرفت

بهره برداری از 100 درصد ناوگان در  روزهای تعطیل آخر سال

رییس شورای اسالمی شهر:

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه بیان کرد:
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تعویق دیدار سران »آ سه  آن« با ترامپ از بیم کرونا
شبکه خبری ان بی ســی گزارش داد، دولت ترامپ نشست مجمع کشــورهای جنوب شرق آسیا 
)آسه آن( را که قرار بود به میزبانی آمریکا در الس وگاس برگزار شود، به دلیل نگرانی هایی از اپیدمی 
کرونا به تعویق انداخت.به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ساعاتی پیش از اعالم این خبر مایک پمپئو، 
وزیر امور خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت، دولت آمریکا همچنان به میزبانی از این نشست در هفته 
دوم ماه مارس متعهد است.شبکه ان بی سی همچنین به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد، کاخ 
سفید برنامه سفر صدراعظم اتریش را هم که قرار بود سوم مارس برگزار شود، لغو کرده است.شیوع 
کروناویروس )کووید-۱۹( منجر به لغو شــماری از نشست های بین المللی در سراسر جهان شده 
و بیش از ۸۴ هزار و ۵۰۰ تن در سراســر جهان به این ویروس مبتال شده اند که در آن میان فقط ۷۹ 

هزار و ۲۵۱ تن از چین هستند.

پمپئو، مامور نظارت بر امضای توافق با طالبان شد
رییس جمهور آمریکا ضمن اظهارنظر درباره روند صلح با طالبان، وزیر خارجه این کشــور را مامور 
نظارت بر امضای توافق  با این گروه کرد.دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا، در بیانیه ای مدعی 
شد افغان ها باید از فرصت به دست آمده برای صلح استقبال کنند.وی همچنین از حضور مایک پمپئو 
وزیر خارجه آمریکا در جلسه امضای توافق صلح میان طالبان و واشنگتن که قرار است در دوحه قطر 
برگزار شود؛ خبر داد.به زعم ترامپ، این توافق پتانسیل پایان دادن به جنگ در افغانستان و بازگشت 
نظامیان آمریکایی به خانه را دارد.قرار اســت این توافق به گفت وگوهای بین االفغانی ختم شود و 

زمینه ساز تبادل دستکم ۵ هزار زندانی طالبان با یک هزار نیروی امنیتی افغان باشد.

»ماهاتیر محمد« دوباره نامزد نخست وزیری می شود
 ماهاتیر محمدموافقت کرده اســت تا نامزد پست نخســت وزیری از ائتالف حاکم سابق شود که 
 بعد از اســتعفای او از سمت نخســت وزیری متالشی شــد.  محمد که اکنون نخست وزیر موقت
  مالزی اســت، بعد از دیدار با رهبران ائتالف پاکاتان هاراپان گفت: اکنون اطمینان یافتم که تعداد
  آرای کافی برای کســب اکثریت در پارلمان را در اختیــار دارم.وی افزود: بنابرایــن آمادگی دارم
  تا به عنوان نامزد پســت نخســت وزیری قدم جلو بگذارم.در شــرایطی که مالــزی منتظر پایان

 هرج و مرج سیاسی ناشی از استعفای ناگهانی ماهاتیر محمد در بحبوحه کشمکش قدرت است، 
 پادشاه مالزی پنجشنبه گذشته این نخست وزیر مســتعفی را فراخواند و پادشاه مالزی تصمیم

 گرفت تا از پارلمان بخواهد تا مشخص کند که چه فردی از حمایت کافی برخوردار است تا نخست وزیر 
 آتی شــود.به گفته وی، چنانچه هیچ فردی نتواند اکثریت را به دســت آورد، انتخابات زودهنگام 

برگزار می شود.

القاعده، کشته شدن 3 سرکرده خود را تایید کرد
تشکیالت تروریستی القاعده بدون اعالم جزییات به کشته شدن سه رهبر خود در جریان حمالت 
هوایی در مراکش اعتراف کرد.روزنامه الیوم الســابع نوشت، این گروه تروریستی در مراکش یک 
سخنرانی با صدای ابومصعب عبدالودود، فرمانده تندروی القاعده منتشر کرد که در آن کشته شدن 
ابویحیی الهمام، معاون رهبر گروه »نصره االسالم و المســلمین« در منطقه ساحل آفریقا، سیف 
ا... المحجوبی معروف به ابوعیاض التونسی و ابو دجانه القصیمی، سخنگوی گروه »المرابطون« 
را تایید کرد.التونسی از بارزترین رهبران تروریستی در تونس بود که پس از انقالب ۱۴ ژانویه رهبری 
گروه تروریستی »انصار الشــریعه« را برعهده گرفت. الهمام هم معاون ایاد آغا، رهبر گروه »نصره 

االسالم و المسلمین« وابسته به القاعده در مراکش بود.

اختالفات در سوریه با افزایش تلفات ترکیه و احتمال دست داشتن ایران و روسیه در این حمالت افزایش یافته است؛

ادلب؛ نقطه تقابل ایران و ترکیه

با افزایش تلفات ترکیه درادلب و حمایت  علیرضا کریمیان
ایران از دولت سوریه، امکان درگیری میان 
ایران و ترکیه بر سر این استان حساس در سوریه افزایش یافته است 
به خصوص آنکه حاال روسیه نیز به این ماجرا ورود پیدا کرده و برخی از 
منابع خبری عنوان کرده اند که کشــته شدن نیروهای ترکیه در سوریه 

کار روس ها بوده است.
 ترک ها در صدد هســتند تا از ناتو به عنوان بــرگ برنده خود در جهت 
حمایت از نیروهای خود در ادلب بهره ببرند، هر چند این مسئله بعید 
به نظر می رســد؛ اما هر نوع موضع گیری ناتو می تواند اوضاع را دوباره 
در سوریه بحرانی کند؛ با این تفاوت که این بار سه کشور روسیه، ایران و 
ترکیه در این کشور در مقابل هم قرار خواهند گرفت.وزارت دفاع روسیه 
در توضیح اتفاق پیش آمده و کشــته شدن ســربازان ترک گفته بود: 
»ترکیه پیش تر از حضور نیروهای خود در منطقه هدف، خبر نداده بود 
و سربازان ترک نباید در آنجا حضور داشته باشند.« البته روسیه اعالم 
کرده که نقشی در حمله روز پنجشنبه نداشته، با این حال برای اطمینان 
بیشتر از کنترل منطقه دو کشتی جنگی خود را که مجهز به موشک های 

کروز هستند، عازم آب های سوریه خواهد کرد.
نیروهای مسلح تحت حمایت ترکیه تالش کرده اند کنترل شهر کلیدی 
»سراقب« در استان ادلب را دوباره به دســت بگیرند. این نیروها که 
به عنوان معارضین شناخته می شــوند و با حکومت بشار اسد مشکل 

دارند، توسط حکومت ترکیه پشتیبانی می شوند و به همین دلیل این 
موضوع برای ایران بسیار اهمیت پیدا کرده است، زیرا نیروهای ایران در 
سوریه در حمایت از بشار اسد در حال مبارزه هستند و حمله نیروهای 
ترکیه به منطقه ادلب، به نوعی درگیری احتمالی ایران و روسیه با ترکیه 
محسوب می شود.با کشته شدن سربازان ترکیه در منطقه ادلب درگیری 
تلویحی ایران و ترکیه نیز شروع شده است. رسانه های ترکیه نوشته اند 
حمله به نظامیان ترک در منطقه ادلب توسط نیروهای وابسته به ایران 
انجام شده اســت. به این ترتیب منطقه ادلب به منطقه اختالف ایران 
و ترکیه و روسیه تبدیل شده و این احتمال وجود دارد که این درگیری 
در روزهای آینده بیشتر شود.از ســوی دیگر ترکیه، روسیه را به نقض 
توافق نامه ســوچی متهم کرده،طبق این توافق نامه ادلب منطقه عاری 

از تنش اعالم شده بود.
در منطقه ادلب، اتحادیه اروپــا و آمریکا از ترکیــه حمایت می کنند و 
روسیه، ایران و سوریه نیز در جبهه مقابل قرار گرفته اند. در حال حاضر 
موازنه قوا به خاطر حضور روسیه، به نفع ایران است.ترکیه تالش دارد 
با کمک ناتو، کنترل ادلب را به دست بگیرد. البته رایزنی های مقامات 
ترکیه با ناتو جــواب داده و »ینس اســتولتنبرگ« دبیرکل ناتو، عامل 
درگیر را دولت سوریه معرفی کرده و درخواست توقف عملیات نظامی 
دمشق در ادلب را مطرح کرده است.آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان 
ملل متحد نیز با انتشــار بیانیه ای »از افزایش تنش در شــمال غربی 

سوریه و جان باختن سربازان ترکیه عمیقا ابراز نگرانی« کرده و خواستار 
برقراری آتش بس فوری در ادلب شــد.وی با تاکید بر ضرورت اعالم 
فوری  آتش بس در ادلب گفت:» افزایش تنش نظامی و ایجاد خطر در 
منطقه به ویژه برای غیرنظامیان نگران کننده است. اگر اقدامی فوری 
انجام نشود، این خطر وجود دارد که تنش هر ساعت بیشتر شود. هیچ 
راه حل نظامی برای بحران ســوریه وجود ندارد. تنها راه پایدار، راه حل 
سیاسی تحت کنترل سازمان ملل ممکن است.رجب طیب اردوغان، 
رییس جمهور ترکیه گفته بود کشورش به دنبال راهی برای استفاده از 

حریم هوایی ادلب سوریه است«.
وی در ســخنان خود با متهــم کردن روســیه به اینکه اجــازه حضور 
جنگنده هــای ترکیه در حریم هوایی ســوریه را نمی دهــد، گفته بود: 
»بزرگ تریــن بحرانی که ترکیــه در ادلب با آن مواجه اســت، ناتوانی 
در اســتفاده از حریم هوایی سوریه اســت که به زودی بر آن نیز غلبه 
می کنیم.« اردوغان تــا کنون در برابر درخواســت ها بــرای خروج از 
سوریه مقاومت کرده اســت. او چند روز پیش گفته بود: »ما از ادلب 
عقب نشینی نمی کنیم تا زمانی که رژیم تهاجم به این استان را متوقف 
نکند، این تنها شــرط برای توقف درگیری هاســت.«حال باید دید آیا 
دوباره ترکیه در برابر فشارهای روســیه و ایران از سوریه عقب خواهد 
نشست و یا این بار  ترک ها هســتند که ایران و روســیه را در سوریه 

زمینگیر و به چالش خواهند کشید.

دو مقام دولت آمریکا از تالش های واشنگتن برای 
جلوگیری از رفع تحریم های سازمان ملل علیه ایران 
در زمینه تســلیحات متعارف خبر دادند.به نوشته 
المانیتور، »مایــک پمپئو« در جلســه کمیته امور 
خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفت که آمریکا 
از جامعــه ملل مــی خواهد تحریم های ســازمان 
ملل برای جلوگیری از فروش تســلیحات متعارف 
به ایــران را تمدیــد کند.پمپئو گفــت: »امیدواریم 
کــه اروپایی ها این خطــر که ســالح های چین و 
سامانه های تسلیحاتی روســیه به ایران فروخته 

شوند را جدی بگیرند.«
پمپئو همچنین گفــت ایاالت متحده تالش خواهد 
کرد روســیه  و چینی هــا را متقاعد کنــد قطعنامه 
ســازمان ملل متحد برای تمدید این تحریم های 

تســلیحاتی را وتو نکنند.ســخنان پمپئو مشــابه 
ســخنانی اســت که »برایان هوک«، نماینده ویژه 
دولت آمریکا در امور ایــران در مصاحبه با المانیتور 
مطرح کرد.برایان هــوک در ایــن مصاحبه گفت: 
»اگر اجــازه بدهیم موعد این تحریم تســلیحاتی 
منقضــی شــود مرتکــب خطــای دیپلماتیــک 
شده ایم.«ســخنان پمپئو و برایــان هوک موجب 
شد برخی از سیاســتمداران ضدایرانی در آمریکا از 
اروپایی ها بخواهند بندی در برجام که به »مکانیسم 
ماشه« معروف شده را فعال کنند.ریچارد گلدبرگ، 
از اعضای سابق شورای امنیت ملی آمریکا در توئیتی 
نوشت: »اگر این کار به نتیجه نرسد، ایاالت متحده 
اروپایی ها را برای فعال کردن مکانیسم ماشه تحت 
فشــار قرار خواهد داد.« هوک به المانیتور گفت که 

احیای مجدد تحریم های سازمان ملل علیه ایران 
»چیزی است که برای ما در دسترس است«. وی 
اضافه کرد: ایاالت متحده بیشتر به عنوان بخشی از 
کارزار فشار حداکثری خود روی اقدامات یکجانبه 
متمرکز اســت.پمپئو هم در همین مورد به اعضای 
کنگره گفت: »ما به همــکاران اروپایی مان خواهیم 
گفت از ابزارهایی که در اختیار دارند برای جلوگیری 
از فروش سالح های متعارف به بزرگ ترین حامی 

تروریسم استفاده کنند.«

تالش آمریکا برای بازگرداندن تحریم های تسلیحاتی ایران

در پی انتشار نامه نمکی، رییس ستاد ملی مقابله با کرونا خطاب به علی الریجانی، اداره کل فرهنگی و روابط عمومی مجلس در اطالعیه ای ضمن تشریح ساز و کار بررسی 
درخواست رییس ستاد ملی مقابله با کرونا برای تعطیلی جلسات هفته آینده مجلس اعالم کرد که نباید تعطیلی مجلس را به حفاظت بهداشتی از نمایندگان تقلیل داد.در 
اطالعیه اداره کل فرهنگی و روابط عمومی مجلس  آمده است: سیاست ستاد ملی مقابله با کرونا که رسما به مجلس شورای اسالمی اعالم شده، در شرایط کنونی، جلوگیری 
از شیوع ویروس کرونا در تهران و دیگر حوزه های انتخابیه است. لذا بنا به درخواست ریاست محترم  این ستاد از رییس محترم مجلس شورای اسالمی مبنی بر تعطیلی 
جلسات علنی و غیر علنی  تا اطالع ثانوی، موضوع در جلسه ای با حضور اعضای محترم هیئت رییسه بررسی و درباره چگونگی کار مجلس در هفته پیش رو و موضوعاتی که 
در دستور مجلس  قراردارد، تصمیم گیری خواهد شد. بدیهی است به محض اتخاذ تصمیم توسط هیئت رییسه محترم، نمایندگان محترم و مردم عزیز از آن مطلع خواهند 
شد.با توجه به این که نمایندگان در ایام تبلیغات انتخاباتی با عموم مردم در استان های مختلف در تماس بوده و ممکن است بسیاری از آنها صرف نظر از ابتال یا عدم ابتال ناقل 
ویروس کرونا باشند، تجمع  آنان در صحن نهایتا، شیوع ویروس کرونا را نه فقط در محدوده پارلمان بلکه در دیگر مجامع عمومی، حوزه های انتخابیه و احتمال سرایت آن 
را به مراجعه کنندگان تشدید خواهد کرد. لذا توصیه اکید ستاد، اتخاذ تصمیم و تدبیر  عاجل در خصوص جلسات علنی و غیر علنی توسط هیئت رییسه محترم است. 

نقل قول روزتوضیحات روابط عمومی مجلس درباره تعطیلی مجلس به دلیل شیوع کرونا

وز عکس ر

اعتراضات در 
اوکراین ادامه دارد 

اعتراضــات هفتــه گذشــته 
مردم محلی به قرنطینه کردن 
تعدادی از مســافران اوکراینی 
بازگشــته از شــهر »ووهان« 
چین در روستایی در اوکراین با 

خشونت زیاد همراه شد.

 موافقت رهبر انقالب با ادامه سرپرستی »عباس کشاورز« 
در  وزارت جهاد کشاورزی

رییس جمهور در نامه ای از مقام معظم رهبری موافقت ایشان برای ادامه سرپرستی کشاورز تا زمان 
کسب رای اعتماد وزیر جدید جهاد کشاورزی را کسب کرده اند.حسینعلی امیری، معاون پارلمانی 
رییس جمهور گفت: حسن روحانی، رییس جمهور در نامه ای از مقام معظم رهبری موافقت ایشان 
برای ادامه سرپرستی کشاورز تا زمان کسب رای اعتماد وزیر جدید جهاد کشاورزی را کسب کرده اند.

امیری با اشاره به زمان رای اعتماد وزیر جدید جهادکشــاورزی اظهار داشت: تا موعد قانونی برای 
کسب رای اعتماد وزیر جدید جهاد کشاورزی، عباس کشاورز سرپرست قانونی این وزارتخانه است.

 دستور رییس قوه قضاییه برای پیشگیری از شیوع کرونا
 در  زندان ها

رییس قوه قضاییه طی بخشنامه ای به مراجع قضایی سراسر کشور، دستوراتی را در جهت پیشگیری 
از شیوع ویروس کرونا در زندان ها صادر کرد. از جمله این دستورات شامل رویکرد کاهش ورودی 
افراد به زندان ها از صدور قرارهای تامین منجر به بازداشــت جز در موارد ضروری،  رعایت ضوابط 
و مقررات قانونی در اتخاذ تصمیمات قضایی از تاسیســات ارفاقی مندرج در قانون آیین دادرسی 
کیفری و قانون مجازات اســالمی از قبیــل اعمال مجازات های جایگزین حبــس، تعویق اجرای 
مجازات، تعلیق تعقیب و تعلیق مجازات در حد امکان قانونی اســتفاده شود. محکومانی که آرای 
محکومیت آنها قطعیت یافته و در حال حاضر با قرار تامین آزاد هســتند، جــز در موارد ضروری از 

معرفی آنها به زندان ها تا پایان فروردین ۹۹ خودداری شود.

پیشنهاد نماینده مردم تهران:

 کادر درمانی جان باخته در راه مقابله با کرونا 
شهید محسوب شوند

نماینده مردم تهران در مجلس اظهار کرد: شایسته است ضمن پاسداشت فداکاری های کادر درمانی، 
آن دسته از این عزیزان که جان خود را از دست می دهند، شــهید محسوب شوند.پروانه مافی در 
صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت:»امروز در عرصه نبردی دیگر با دشمنی به نام کرونا و در خط 
مقدمی متفاوت با دفاع مقدس تعدادی ســرباز جان بر کف مشــغول ایثار و جانفشانی هستند. 
 شایسته است ضمن پاسداشــت این فداکاری، آن دســته از کادر درمانی که جان خود را از دست 

می دهند، شهید محسوب شوند.«

واکنش  وزارت خارجه به ادعای »پمپئو«
سخنگوی وزارت خارجه ایران ادعای وزیر خارجه آمریکا برای کمک به ایران برای مقابله با کرونا را حرکتی 
تبلیغاتی و ریاکارانه خواند که با اغراض سیاسی و به منظور فریب افکار عمومی جهانیان انجام می شود.

سید عباس موسوی در پاسخ به ادعای وزیر امور خارجه آمریکا برای کمک به ایران در خصوص ویروس 
کرونا، این ادعا را یک حرکت تبلیغاتی و ریاکارانه دانست که با اغراض سیاسی و به منظور فریب افکار 
عمومی جهانیان صورت می گیرد.موسوی افزود: ادعای کمک به ایران برای مقابله با کرونا از سوی کشوری 
که با تروریسم اقتصادی خود باعث فشارهای گسترده بر مردم ایران شده و حتی راه خرید دارو و تجهیزات 
پزشکی را مسدود کرده است، ادعایی مضحک و یک بازی سیاسی - روانی است. وی اضافه کرد: وزارت 
امور خارجه جمهوری اسالمی ایران به منظور تامین نیازهای دارویی و بهداشتی کشور و مقابله با ویروس 
کرونا در تماس نزدیک با بسیاری از کشورها بوده و تا کنون بخش قابل توجهی از نیازهای کلیدی کشور  از 

طریق کشورهای دوست تامین شده است.

کافه سیاست

نماینده مجلس:

 کلیات بودجه 99 
غیر  واقعی بود

نماینــده ورامین گفت: کلیــات بودجه۹۹ غیر 
واقعی بود و ما حق نداریم بودجه را غیر واقعی 
ببندیم.سید حسین نقوی حســینی با اشاره 
به رد کلیات بودجــه ۹۹  اظهار کرد: عمده ترین 
اســتدالل نمایندگان مخالف کلیــات بودجه، 
غیر واقعی بــودن ارقام بودجه، عــدم امکان 
درآمدزایــی برای رقم های پیش بینی شــده، 
فروش اوراق با سقف بسیار باال مانند ۵۰ هزار 
میلیارد تومان و فــروش امــوال دولتی بود.

وی ادامــه داد: همچنیــن از نقد هــای اصلی 
فروش اوراق به عنوان فروش آینده کشــور و 
افزایش ســطح درآمد در حــوزه مالیات بود؛ 
چراکه مالیات، مستقیم از مردم گرفته می شود 
و قطعا بــه مردم فشــار وارد خواهد کرد.نقوی 
حســینی با بیان اینکه موافقان کلیات بودجه 
استدالل های خیلی جدی برای موافقت شان 
مطرح نکردند، اظهار کرد: این دسته از نمایندگان 
می گفتند اگر کلیات تصویب نشــود، اتفاقاتی 
رخ می دهد و آینده به مشکل بر خواهد خورد. 
چنین استدالل هایی باعث شــد که مخالفان 
کلیات بودجه توانســتند روی فضای مجلس 
تاثیر بگذارند.نماینده ورامین و پیشوا با یادآوری 
اینکه ارجاع الیحه بودجه به کمیســیون تلفیق 
لزوما به معنای سه دوازدهمی شدن آن نیست، 
در تشــریح نظر خود گفت: بنــده مخالف این 
کلیات بودم، زیرا حقیقتا بودجه غیر واقعی بود و 
ما حق نداریم بودجه را غیر واقعی ببندیم و کشور 
را دچار مشکل کنیم؛ هرچه بودجه غیر واقعی تر 
باشد، کسری بودجه بیشــتر می شود و در پی 
آن، درصد تورم باال خواهد رفت.نقوی حسینی 
در پایان بیان کرد: اگر در بودجه با اعداد واقعی 
حرکت کنیم، سختی اش را تحمل می کنیم؛اما 

با مردم نباید غیر واقعی صحبت کرد.

روسیه اعالم کرده که نقشی در حمله روز پنجشنبه نداشته، 
با این حال برای اطمینان بیشتر از کنترل منطقه دو کشتی 
جنگی خود را که مجهز به موشک های کروز هستند، عازم 

آب های سوریه خواهد کرد

بین الملل
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تولید برق در نیروگاه اصفهان 1۷ درصد افزایش یافته است
مدیرعامل شــرکت مدیریت تولید برق اصفهان گفت: نیروگاه حرارتــی اصفهان با تولید بیش از 
دو میلیارد و ۸۵۳ میلیون کیلووات برق، در یازده ماهه ســال جــاری بیش از ۱۷ درصد افزایش 
تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.امیر نریمانی با بیان اینکه ظرفیت نامی تولید 
واحدهای مولد برق نیروگاه اصفهان ۸۳۵ مگاوات است، اظهار کرد: این نیروگاه از ابتدای سال 
جاری تا پایان بهمن ماه، دو میلیارد و ۸۵۳ میلیون و ۹۷۳ هزار کیلووات ساعت برق تولیدی را به 
شبکه سراسری برق کشور تحویل داده است.وی گفت: تولید برق در نیروگاه اصفهان بیش از ۱۷ 
درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد.مدیرعامل شرکت مدیریت تولید 
برق اصفهان افزود: این مقدار تولید برق با لحاظ متوســط مصرف ماهیانه ۲۰۰ کیلووات ساعت 
برای هر خانوار، معادل مصرف برق سالیانه بیش از یک میلیون و ۴۲۶ هزار خانوار است. نیروگاه 
حرارتی اصفهان با پنج واحد بخاری مولد برق در جنوب غربی شــهر اصفهان و در حاشیه زاینده 

رود واقع شده است.

تعطیلی بازارهای شاهین شهر  جهت پیشگیری از ابتال به کرونا
رییس شورای تامین شاهین شهر و میمه گفت:تجمعات گروهی، بازارهای روز و شب، بازار فالفل 
فروش ها و مکان های عمومی در راستای پیشگیری از ابتالی شهروندان به بیماری کرونا تا اطالع 
ثانوی تعطیل است.اسفندیار تاجمیری با اشــاره به شــیوع بیماری کرونا، اظهار کرد: تمهیدات 
بهداشــتی مبنی بر توصیه های خود مراقبتــی، ضدعفونی ادارات، نهادها، مراکز تحت پوشــش 
بهزیســتی، مهدهای کودک و مدارس در راستای تامین ســالمت و امنیت شهروندان در اولویت 
اســت.وی ادامه داد: تیم تعزیراتی و مقابله با ســودجویی فعالیت خود را در راســتای مقابله با 
سوءاستفاده برخی افراد از شرایط موجود و اقدام به احتکار و گران فروشی مواد ضدعفونی، الکل، 
ماسک و سایر ملزومات بهداشتی در شهرستان آغاز کرده است.تاجمیری، تصمیم گیری در برخی 
امور را بر عهده ستاد ملی مقابله با کرونا دانســت و تصریح کرد: تعطیلی مدارس در شهرستان از 
حوزه اختیارات اســتان خارج شــده و تصمیم گیری برای فعالیت یا تعطیلی آنان بر عهده ستاد 

ملی مقابله با کروناست.

نایب رییس انجمن علوم و فنون غالت اصفهان اعالم کرد:

 تدوین منشور 22گانه برای نانوایان اصفهانی 
جهت مقابله با کرونا

نایب رییس انجمن علوم و فنون غالت اصفهان گفت: به نانوایان و تمام کارگران آن اعالم کرده ایم 
به محض مشاهده نشانه هایی همچون تب و ســرفه، از کار کردن امتناع کنند و در تالش هستیم 
نانوایانی که مشکوک به عالئم کرونا هســتند، در نانوایی حضور نداشته باشند.محمدرضا خواجه 
در خصوص اقدامات پیشگیرانه نانوایان اصفهانی برای مقابله با شیوع ویروس کرونا، اظهار کرد: 
اتحادیه نانوایان اصفهان، منشوری ۲۲ گانه جهت مقابله با شــیوع کرونا برای راهنمایی نانوایان 
تنظیم و در گروه ها و شبکه های مجازی مختلف ارســال کرده است.وی افزود: وزارت بهداشت 
نیز با چاپ پوســتری توصیه ها و اقدامات الزم برای مقابله با کرونا را بــرای نانوایان چاپ کرده 
و بر ضرورت استفاده از دستکش، کاله و ماسک تاکید کرده اســت.نایب رییس انجمن علوم و 
فنون غالت اصفهان توضیح داد: البته فردی که نان را تحویل مردم می دهد می تواند از دستکش 
اســتفاده کند؛ اما نانوایانی که در پخت نان دخیل هستند امکان پوشیدن دستکش را ندارند.وی 
در خصوص بررسی سالمت نانوایان، تصریح کرد: به نانوایان و تمام کارگران آن اعالم کرده ایم که 
به محض مشاهده نشانه هایی همچون تب و سرفه از کار کردن امتناع کنند و در تالشیم نانوایانی 
که مشکوک به عالئم کرونا هستند، در نانوایی حضور نداشته باشند و تذکرات الزم را از طریق فیلم 

و پیام های آموزشی به آنها می دهیم.

بر اساس اعالم دبیر انجمن انبوه سازان مسکن استان اصفهان، بیش از 13هزار نفر در مرحله ابتدایی اقدام ملی مسکن انصراف 
داده و این طرح ریزش داشته است؛

موج انصراف اصفهانی ها از مسکن ملی

جهت ثبت نام مسکن ملی، استقبال خوبی  مرضیه محب رسول
صورت گرفت؛ اما آمار می گوید در مرحله 
واریز پول و قطعی شدن ثبت نام ها این اســتقبال کاهش یافت. این 
مسئله با وجود اینکه پیش بینی شده بود؛ اما در شهرهای بزرگی مانند 
اصفهان که با بحران تامین مســکن و کمبود آن مواجه شده، ریزش ها 
بیش از حد تصور بوده اســت. دبیر انجمن انبوه سازان مسکن استان 
اصفهان گفته است با بحث راه اندازی مسکن ملی توانایی خرید مسکن 
برای دهک های پایین جامعه هم فراهم شــده و از این طرح استقبال 
خوبی شده است . احمد توال ادامه داد:در بحث ثبت نام مسکن ملی در 
بهارســتان باالی ۵۰۰۰ و در فوالد شــهر باالی ۸۰۰۰ نفر را داشته ایم که 
درمرحله اول واریز، با ریزش آمار  مواجه شــده ایم. بخشی از آمار این 
ریزش البته از سوی مسئوالن سازمان مسکن و شهرسازی پیش بینی 
شده بود، بهمن ماه سال جاری معاون وزیر راه اعالم کرد که فرم »ج« 

درصد باالیی از افراد، قرمز است.
به گفته وی، بعد از انجام مرحله  اول نام نویسی ارزیابی شرایط ثبت نام 
کنندگان انجام می شود و افرادی که شرایط چهارگانه را دارند می توانند 
از مسکن ملی استفاده کنند. شواهد و قرائن حاکی از آن است که فرم 

 »ج« درصد زیادی از افراد قرمز اســت یا ســابقه مالکیت قبلی دارند.
  بر اســاس آمار، از حــدود ۴۰۰ هــزار واحد طرح اقدام ملی مســکن

  قرار اســت ۲۰۰ هزار واحد در شــهرهای جدید، ۱۳۸ هزار واحد توسط 
 بنیــاد مســکن و ۱۰۰ هزار واحــد در بافت هــای فرســوده و ناکارآمد

 عرضه شود. اگر ۱۰۰ هزار واحد بافت فرسوده که به شکل مجزا در حال 
اجراســت را کنار بگذاریم باید تا کنون احداث ۳۰۰ هــزار واحد تعیین 

تکلیف می شد.
  اما بر اســاس اعالم وزیر راه و شهرسازی با گذشــت حدود یک سال

 از آغاز اجرای طرح، تنها ۲۴۰ هزار نفر ثبت نام شــده اند؛ زیرا ۴۲ درصد 
ثبت نام کنندگان معادل ۱۰۰ هزار نفر فاقد شــرایط الزم بوده و تنها ۵۸ 
درصد معادل ۱۴۰ هزار نفر، واجد شــرایط بوده اند، یعنی باید پاالیش 
مجددی صورت گیرد که زمان آن اواخر ســال جاری عنوان شده است. 
کارشناسان معتقدند با این روند بعید است طرح طی دو سال به اتمام 

برسد.
 البته وزیر راه و شهرسازی همواره هدف اصلی اش از اجرای پروژه اقدام 
ملی را خانه دار کردن اقشار متوســط و پایین جامعه و هم چنین ایجاد 
نهضت خانه سازی عنوان کرده است.از ۲۰۰ هزار واحد طرح اقدام ملی 

که در شهرهای جدید تعریف شده تا کنون ۷۰ هزار واحد آغاز شده است. 
در بنیاد  مسکن نیز ۱۳۸ هزار واحد برنامه ریزی شده که تا کنون ۱۳ هزار 
واحد آغاز و برای ۴۷ هزار واحدی که زمین آن تامین شــده برنامه در 

دست تهیه است. 
 بنابراین شــواهد و قرائن نشــان می دهد کــه ظاهرا ســرعت پروژه 
 در حد انتظار نیســت.حاال آمار نشــان مــی دهد که پیــش بینی ها 
 درســت از آب درآمده آن هم در شــرایطی که همچنان رکــود تورمی 
 در بازار مســکن به خصوص در کالن شــهرها از جملــه اصفهان حاکم
  بوده و قیمت هــا روز بــه روز در حال افزایش اســت. کارشناســان

 مسکن در اصفهان می گویند طی یک الی دو ماه اخیر ۵۰ الی ۶۰ درصد 
افزایش قیمت مصالح وجود داشــته و همین موضــوع باعث گرانی 
مسکن شده است.این موضوع باعث می شــود که در سال آینده بازار 
مسکن به سمت رکود تورمی پیش برود که علت این رکود عدم توانایی 
خرید مردم در این حوزه اســت. ظاهرا با این حجم از ریزش ها که در 
سراسر کشور هم کم نیست؛ پروژه ملی مسکن با تامین منابع روبه رو 
شود؛ پروژه ای که قرار است منابع آن از ســوی خود پروژه و مشارکت 

کنندگان آن تامین شود.

 با گذشت حدود یک سال از آغاز اجرای طرح، تنها ۲۴۰ 
هزار نفر ثبت نام شده اند؛ ۴۲ درصد ثبت نام کنندگان 
معادل 1۰۰ هزار نفر فاقد شرایط الزم بوده و تنها ۵۸ درصد 

معادل 1۴۰ هزار نفر، واجد شرایط بوده اند

کافه اقتصاد
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آگهی

مفاد آراء 
12/76 آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه اجرائی آن
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شــهرضا تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضیان 
محرز گردیده است ، لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز در روزنامه های زاینده رود و نســل فردا چاپ 
اصفهان آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی دارند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی نسبت به بند ) الف ( به مدت دو ماه 
و نسبت به بند ) ب ( به مدت یک ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مرجع قضایی تقدیم نمایند و گواهی طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا ارائه 
نمایند ، بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد .
بند الف(

بخش یک ثبتی شهرضا
یکم : شماره های فرعی از 1- اصلی ابنیه

1- رای شماره 139860302008009150 - 98/11/27 - بهروز اسماعیلی فرزند بهرام 
ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 717 فرعی به مســاحت پنجاه و نه متر و 

چهل و دو صدم متر مربع
2- رای شماره 139860302008009411 - 98/12/05 - مجتبی ناظم فرزند منوچهر 
ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک 997 فرعی به مساحت بیست متر و چهل 

صدم متر مربع
3- رای شماره 139860302008009116 - 98/11/27 - راضیه پیمان شهرضا فرزند 
علیرضا ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 1646 فرعی به مساحت یکصد و 

هشت متر مربع
4- رای شــماره 139860302008009289 - 98/12/03 - مرضیه تاکی فرزند محمد 
حسن نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب انبار مجزی شده از پالک 2683 

فرعی به مساحت یکصد و هشتاد و یک متر و هفتاد صدم متر مربع
5- رای شــماره 139860302008009290 - 98/12/03 - زهرا متقی فرزند عطاء اله 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب انبار مجزی شده از پالک 2683 فرعی به 

مساحت یکصد و هشتاد و یک متر و هفتاد صدم متر مربع
6- رای شــماره 139860302008004798 - 98/06/24 - عبدالکریم باقرپور فرزند 

نصراله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ : 
الف( قسمتی از یک باب خانه نیمه تمام مجزی شــده از پالک 2778 فرعی به مساحت 
یکصد و ســیزده متر و پانزده صدم متر مربع که به انضمام قسمتی از پالک 2779 فرعی 

جمعًا تشکیل یک باب خانه نیمه تمام را داده است 
ب( قسمتی از یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک 2779 فرعی به مساحت پنجاه 
و هشت متر و بیســت و چهار صدم متر مربع که به انضمام قسمتی از پالک 2778 فرعی 

جمعًا تشکیل یک باب خانه نیمه تمام را داده است 
7- رای شماره 139860302008004799 - 98/06/24 - زهرا باقرپور فرزند رضا نسبت 

به سه دانگ مشاع از ششدانگ : 
الف( قسمتی از یک باب خانه نیمه تمام مجزی شــده از پالک 2778 فرعی به مساحت 
یکصد و ســیزده متر و پانزده صدم متر مربع که به انضمام قسمتی از پالک 2779 فرعی 

جمعًا تشکیل یک باب خانه نیمه تمام را داده است 
ب( قسمتی از یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک 2779 فرعی به مساحت پنجاه 
و هشت متر و بیســت و چهار صدم متر مربع که به انضمام قسمتی از پالک 2778 فرعی 

جمعًا تشکیل یک باب خانه نیمه تمام را داده است 
8- رای شماره 139860302008009186 - 98/11/29 - محمد باقر موالئیان فرزند 
غالمحسین نسبت به بیست و پنج حبه و یکصد و یک - پانصد و بیست و سوم حبه مشاع 
از هفتاد و دو حبه ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 2954 فرعی به مساحت 

دویست و شصت و سه متر و سی و شش صدم متر مربع
9- رای شماره 139860302008009187 - 98/11/29 - فاطمه فعال فرزند رضا نسبت 
به چهل و شش حبه و چهارصد و بیست و دو - پانصد و بیست و سوم حبه مشاع از هفتاد و 
دو حبه ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 2954 فرعی به مساحت دویست و 

شصت و سه متر و سی و شش صدم متر مربع
10- رای شماره 139860302008009114 - 98/11/27 - مهال شوقی فرزند محمود 
رضا به والیت پدرش ششــدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک 3097 فرعی به 

مساحت یکصد و هفت متر و هشتاد و شش صدم متر مربع
11- رای شماره 139860302008008688 - 98/11/17 - عزت شریفانی فرزند محمد 
حسن ششدانگ قسمتی از یک باب خانه مجزی شده از پالک 3402 فرعی به مساحت 
دویست و هشت متر و ســی صدم متر مربع که به انضمام قسمتی از پالک های 3408 و 
4842 فرعی جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است در ازاء تمامت سی و شش حبه مشاع 
از هفتاد و دو حبه ششــدانگ انتقال عادی از طرف محمد باقر و عبدالکریم و عبدالرسول 
و عباســعلی و عبدالرحیم همگی شــریفانی فرزندان محمد مهدی هرکدام نسبت به دو 
حبه و دو - یازدهم حبه مشاع و احترام شریفانی فرزند محمد مهدی نسبت به یک حبه و 
یک – یازدهم حبه مشــاع و مهوش امین بیطرف فرزند حسنعلی و بتول گیوه چی فرزند 

عبدالرسول بالسویه نسبت به بیست و چهار حبه مشاع
12- رای شماره 139860302008008650 - 98/11/16 - داود صدری فرزند رحمت 
اله نسبت به بیست و هشت حبه و ده – سیزدهم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ یک 

باب مغازه مجزی شده از پالک 4830 فرعی به مساحت یازده متر و شش صدم متر مربع
13- رای شماره 139860302008008651 - 98/11/16 - پریسا صدری فرزند رحمت 
اله نسبت به شانزده حبه و یک - سیزدهم حبه مشــاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ یک 

باب مغازه مجزی شده از پالک 4830 فرعی به مساحت یازده متر و شش صدم متر مربع
14- رای شــماره 139860302008008652 - 98/11/16 - زهرا متقی فرزند محمد 
نسبت به یازده حبه و یک – سیزدهم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ یک باب مغازه 

مجزی شده از پالک 4830 فرعی به مساحت یازده متر و شش صدم متر مربع
15- رای شــماره 139860302008008653 - 98/11/16 - امیر علی خسروی فرزند 
امیر مسعود به والیت پدرش نسبت به شانزده حبه و یک – سیزدهم حبه مشاع از هفتاد و 
دو حبه ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک 4830 فرعی به مساحت یازده متر 

و شش صدم متر مربع
16- رای شماره 139860302008008648 - 98/11/16 - محمد حسن سامع فرزند 
فضل اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک 7922 
فرعی که قباًل شماره 1502 فرعی بوده به مساحت شــصت و نه متر و هفتاد و سه صدم 

متر مربع
17- رای شــماره 139860302008008649 - 98/11/16 - محجوب هاشمی فرزند 
محمد تقی نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک 
7922 فرعی که قباًل شــماره 1502 فرعی بوده به مساحت شصت و نه متر و هفتاد و سه 

صدم متر مربع
دوم : شماره های فرعی از 2- اصلی مزرعه فضل آباد

18- رای شــماره 139860302008007118 - 98/09/27 - امیر صالحیان شهرضا 
فرزند اصغر ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 34 فرعی به مساحت یکصد و 

سه متر و هفتاد صدم متر مربع
19- رای شماره 139860302008009291 - 98/12/03 - محمد رضا نصیری فرزند 
نوراله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 51 فرعی 

به مساحت دویست و نه متر و بیست صدم متر مربع
20- رای شــماره 139860302008009292 - 98/12/03 - فریبا گرامی فرزند رحیم 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 51 فرعی به 

مساحت دویست و نه متر و بیست صدم متر مربع

21- رای شماره 139860302008006024 - 98/08/29 - اکبر سبزواری فرزند شکر 
اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 258 فرعی 

به مساحت یکصد و هشتاد و سه متر و سی و پنج صدم متر مربع
22- رای شــماره 139860302008006025 - 98/08/29 - مهدیه سروری شهرضا 
فرزند احمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 258 

فرعی به مساحت یکصد و هشتاد و سه متر و سی و پنج صدم متر مربع
23- رای شماره 139860302008006026 - 98/08/29 - افسانه سبزواری فرزند شکر 
اله ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 258 فرعی به مساحت یکصد و هشتاد و 

پنج متر و سی صدم متر مربع
24- رای شماره 139860302008009457 - 98/12/06 - لیال صالحی فرزند اصغر 
ششدانگ قسمتی از یک باب خانه مجزی شده از پالک 466 فرعی به مساحت دویست و 
هفت متر و سی و یک صدم متر مربع که به انضمام قسمتی از جوی متروکه جمعًا تشکیل 

یک باب خانه را داده است
25- رای شماره 139860302008008656 - 98/11/16 - آرزو کاظمینی فرزند علیرضا 
ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 475 فرعی به مساحت یکصد و هفت متر و 
پنج صدم متر مربع در ازاء تمامت نه حبه و سی و هشت صدم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه 

ششدانگ انتقال عادی از طرف محمد حسن مجاهدی
26- رای شــماره 139860302008009260 - 98/12/01 - عبداهلل علی دادی فرزند 
اسفندیار ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 475 فرعی به مساحت نود و هفت 

متر و پنجاه صدم متر مربع
27- رای شماره 139860302008008637 - 98/11/16 - احمد رضا منیری فرد فرزند 
ابراهیم ششدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک 490 فرعی به مساحت دویست و 

پنجاه و یک متر و بیست و هشت صدم متر مربع
28- رای شماره 139860302008007556 - 98/10/14 - سید عباس رضوانی فرزند 
سید اکبر ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک 512 فرعی به مساحت 

یکصد و چهل و سه متر و چهل و پنج صدم متر مربع
29- رای شماره 139860302008009162 - 98/11/28 - فتح اله سودائی فرزند سیف 
اله نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 855 فرعی 

به مساحت سیصد و هشتاد و هشت متر و سی و شش صدم متر مربع
30- رای شماره 139860302008009163 - 98/11/28 - شهین محرابی فرزند علی 
نسبت به دو دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 855 فرعی به 

مساحت سیصد و هشتاد و هشت متر و سی و شش صدم متر مربع
31- رای شماره 139760302008005765 - 97/10/10 - سعید سودائی شهرضا فرزند 
غالمعلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ قسمتی از یک باب خانه مجزی شده از 
پالک 904 فرعی به مساحت هشتاد و نه متر و ده صدم متر مربع که به انضمام ششدانگ 

پالک 15602 فرعی جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است 
32- رای شماره 139760302008005766 - 97/10/10 - مائده مکی فرزند مرتضی 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یک باب خانه مجزی شده از پالک 904 
فرعی به مساحت هشتاد و نه متر و ده صدم متر مربع که به انضمام ششدانگ پالک 15602 

فرعی جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است 
33- رای شماره 139860302008008635 - 98/11/16 - فتح اله ملجائی فرزند فضل 
اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک 904 فرعی 

به مساحت چهل و هفت متر و پنجاه صدم متر مربع
34- رای شماره 139860302008008636 - 98/11/16 - محمد حسین ملجائی فرزند 
فضل اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک 904 

فرعی به مساحت چهل و هفت متر و پنجاه صدم متر مربع
35- رای شماره 139860302008007612 - 98/10/16 - محمد رضا صدری فرزند 
ناصر نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 954 فرعی 

به مساحت دویست و پنجاه و دو متر و پنجاه و پنج صدم متر مربع
36- رای شــماره 139860302008007613 - 98/10/16 - ریحانه السادات بحرینی 
فرزند سید محمد طاهر نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده 

از پالک 954 فرعی به مساحت دویست و پنجاه و دو متر و پنجاه و پنج صدم متر مربع
37- رای شــماره 139860302008007614 - 98/10/16 - محمــد ابراهیم صدری 
فرزند ناصر نسبت به پنجاه و چهار حبه و پنجاه و چهار – یکصد و پنجاه و پنجم حبه مشاع 
از هفتاد و دو حبه ششدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک 954 فرعی به مساحت 

دویست و پنجاه و پنج متر و نود و سه صدم متر مربع
38- رای شماره 139860302008007615 - 98/10/16 - اکرم جمالی فرزند علیرضا 
نسبت به هفده حبه و یکصد و یک - یکصد و پنجاه و پنجم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه 
ششدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک 954 فرعی به مساحت دویست و پنجاه و 

پنج متر و نود و سه صدم متر مربع
39- رای شماره 139860302008009476 - 98/12/07 - محمد مهدی کفاش فرزند 
ناصر نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 985 فرعی 
به مساحت دویست و چهل متر و هشتاد و نه صدم متر مربع در ازاء تمامت دو حبه و دوازده 
– سی و پنجم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ که میزان هشتاد و شش – یکصد و 

پنجم حبه مشاع آن انتقال عادی از طرف محمد کفاش و صدیقه پور شریف
40- رای شماره 139860302008009477 - 98/12/07 - شهین آقاسی فرزند فضل 
اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 985 فرعی 
به مساحت دویســت و چهل متر و هشــتاد و نه صدم متر مربع در ازاء تمامت دو حبه و 
دوازده – سی و پنجم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ که میزان یک حبه و شصت و 
یک – یکصد و پنجم حبه مشاع آن انتقال عادی از طرف محمد کفاش و صدیقه پور شریف
41- رای شماره 139760302008000602 - 97/02/08 - سید محمد رضا طبیبیان 
فرزند سید مهدی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 

1008 فرعی به مساحت یکصد و نود و پنج متر و چهل صدم متر مربع
42- رای شــماره 139760302008000603 - 97/02/08 - وجیهــه برزوکی فرزند 
جمشید نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 1008 

فرعی به مساحت یکصد و نود و پنج متر و چهل صدم متر مربع
43- رای شماره 139860302008006435 - 98/09/11 - محمد اسماعیل ممتاز فرزند 
جمشید ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 1048 فرعی به مساحت یکصد و 

سی و دو متر و ده صدم متر مربع
44- رای شماره 139860302008009299 - 98/12/03 - منیره آقاسی فرزند عبدالعلی 
ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک 1068 فرعی به مساحت یکصد و 

هفتاد و هشت متر و هشتاد و شش صدم متر مربع
45- رای شــماره 139860302008007053 - 98/09/26 - حجت اله شــفی فرزند 
حسن نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب مغازه با طبقات تحتانی و فوقانی 
 آن مجزی شــده از پــالک 1078 فرعی به مســاحت یکصد متر و هفتــاد و پنج صدم

 متر مربع
46- رای شماره 139860302008007054 - 98/09/26 - پروین دهقانپور شهرضائی 
فرزند عباس نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب مغازه با طبقات تحتانی و 
فوقانی آن مجزی شــده از پالک 1078 فرعی به مساحت یکصد متر و هفتاد و پنج صدم 

متر مربع
47- رای شماره 139860302008009073 - 98/11/26 - سعیده نصیری فرزند سیف 
اله ششدانگ یک باب مغازه مجزی شــده از پالک 1078 فرعی به مساحت بیست متر و 

بیست و هفت صدم متر مربع
 48- رای شــماره 139860302008009074 - 98/11/26 - مرضیــه نصیری فرزند 
سیف اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک 1078 

فرعی به مساحت چهارده متر و سی و دو صدم متر مربع
49- رای شماره 139860302008009075 - 98/11/26 - مریم نصیری فرزند سیف 
اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک 1078 فرعی 

به مساحت چهارده متر و سی و دو صدم متر مربع

50- رای شماره 139860302008009076 - 98/11/26 - مهین نصیری فرزند سیف 
اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک 1078 فرعی 

به مساحت هفده متر و چهل و نه صدم متر مربع
51- رای شماره 139860302008009077 - 98/11/26 - فخری نصیری فرزند سیف 
اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک 1078 فرعی 

به مساحت هفده متر و چهل و نه صدم متر مربع
52- رای شماره 139860302008009078 - 98/11/26 - ملک نصیری فرزند سیف 
اله ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک 1078 فرعی به مساحت بیست و چهار 

متر و پنجاه و دو صدم متر مربع
53- رای شماره 139860302008009079 - 98/11/26 - مریم نصیری فرزند سیف 
اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک 1078 فرعی 

به مساحت سی و یک متر و بیست و چهار صدم متر مربع
54- رای شماره 139860302008009080 - 98/11/26 - مرضیه نصیری فرزند سیف 
اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک 1078 فرعی 

به مساحت سی و یک متر و بیست و چهار صدم متر مربع
55- رای شماره 139860302008009081 - 98/11/26 - پروین نصیری فرزند سیف 
اله ششدانگ یک باب مغازه مجزی شــده از پالک 1078 فرعی به مساحت بیست متر و 

نود و چهار صدم متر مربع
56- رای شماره 139860302008009082 - 98/11/26 - مهین نصیری فرزند سیف 
اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک 1078 فرعی 

به مساحت بیست و هفت متر و پنجاه و هفت صدم متر مربع
57- رای شماره 139860302008009083 - 98/11/26 - فخری نصیری فرزند سیف 
اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک 1078 فرعی 

به مساحت بیست و هفت متر و پنجاه و هفت صدم متر مربع
58- رای شــماره 139860302008009437 - 98/12/06 - سید محسن مدنی فرزند 
سید احمد ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 1116 فرعی که به شماره 13751 
فرعی تبدیل شده به مساحت دویســت و چهل و یک متر و هفت صدم متر مربع در ازاء 
تمامت شش حبه و پانصد و ده – یک هزار و سیصد و شصت و هفت حبه مشاع از هفتاد و 

دو حبه ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه از طرف ورثه علیرضا اسحاقی
59- رای شماره 139860302008008986 - 98/11/24 - بهشاد زمان زاد فرزند عطاء 
اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 1157 فرعی 
به مساحت دویست و سه متر و هفتاد صدم متر مربع در ازاء تمامت نه حبه مشاع از هفتاد و 

دو حبه ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه از طرف علی صدری
60- رای شــماره 139860302008008987 - 98/11/24 - مرضیه جمشیدی فرزند 
احمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 1157 
فرعی به مساحت دویست و سه متر و هفتاد صدم متر مربع در ازاء تمامت نه حبه مشاع از 

هفتاد و دو حبه ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه از طرف علی صدری
61- رای شماره 139860302008009444 - 98/12/06 - شوکت براهیمی فرزند جواد 
ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک 1160 فرعی به مساحت یکصد و 

نود و چهار متر و بیست و هشت صدم متر مربع
62- رای شــماره 139860302008008176 - 98/10/30 - حمید ممیز فرزند احمد 

نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ : 
الف( قسمتی از یک باب رستوران با ســاختمان های تحتانی و فوقانی آن مجزی شده از 
پالک 1249 فرعی به مساحت یکصد و هشتاد و پنج متر و چهارده صدم متر مربع که به 
انضمام قســمتی از پالک های 1322 و 7339 فرعی جمعًا تشکیل یک باب رستوران با 

ساختمان های تحتانی و فوقانی آن را داده است 
ب( قسمتی از یک باب رستوران با ســاختمان های تحتانی و فوقانی آن مجزی شده از 
پالک 7339 فرعی به مساحت هجده متر و سی و دو صدم متر مربع که به انضمام قسمتی 
از پالک های 1249 و 1322 فرعی جمعًا تشــکیل یک باب رستوران با ساختمان های 

تحتانی و فوقانی آن را داده است
ج( قسمتی از یک باب رســتوران با ســاختمان های تحتانی و فوقانی آن مجزی شده از 
پالک 1322 فرعی به مساحت شصت و سه متر و هشتاد و دو صدم متر مربع که به انضمام 
قسمتی از پالک های 1249 و 7339 فرعی جمعًا تشکیل یک باب رستوران با ساختمان 

های تحتانی و فوقانی آن را داده است
63- رای شماره 139860302008008177 - 98/10/30 - امیرحسین ممیز فرزند حمید 

به والیت پدرش نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ : 
الف( قسمتی از یک باب رستوران با ســاختمان های تحتانی و فوقانی آن مجزی شده از 
پالک 1249 فرعی به مساحت یکصد و هشتاد و پنج متر و چهارده صدم متر مربع که به 
انضمام قســمتی از پالک های 1322 و 7339 فرعی جمعًا تشکیل یک باب رستوران با 

ساختمان های تحتانی و فوقانی آن را داده است 
ب( قسمتی از یک باب رستوران با ســاختمان های تحتانی و فوقانی آن مجزی شده از 
پالک 7339 فرعی به مساحت هجده متر و سی و دو صدم متر مربع که به انضمام قسمتی 
از پالک های 1249 و 1322 فرعی جمعًا تشــکیل یک باب رستوران با ساختمان های 

تحتانی و فوقانی آن را داده است
ج( قسمتی از یک باب رســتوران با ســاختمان های تحتانی و فوقانی آن مجزی شده از 
پالک 1322 فرعی به مساحت شصت و سه متر و هشتاد و دو صدم متر مربع که به انضمام 
قسمتی از پالک های 1249 و 7339 فرعی جمعًا تشکیل یک باب رستوران با ساختمان 

های تحتانی و فوقانی آن را داده است
64- رای شماره 139860302008008178 - 98/10/30 - امیرعباس ممیز فرزند حمید 

به والیت پدرش نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ : 
الف( قسمتی از یک باب رستوران با ســاختمان های تحتانی و فوقانی آن مجزی شده از 
پالک 1249 فرعی به مساحت یکصد و هشتاد و پنج متر و چهارده صدم متر مربع که به 
انضمام قســمتی از پالک های 1322 و 7339 فرعی جمعًا تشکیل یک باب رستوران با 

ساختمان های تحتانی و فوقانی آن را داده است 
ب( قسمتی از یک باب رستوران با ســاختمان های تحتانی و فوقانی آن مجزی شده از 
پالک 7339 فرعی به مساحت هجده متر و سی و دو صدم متر مربع که به انضمام قسمتی 
از پالک های 1249 و 1322 فرعی جمعًا تشــکیل یک باب رستوران با ساختمان های 

تحتانی و فوقانی آن را داده است
ج( قسمتی از یک باب رســتوران با ســاختمان های تحتانی و فوقانی آن مجزی شده از 
پالک 1322 فرعی به مساحت شصت و سه متر و هشتاد و دو صدم متر مربع که به انضمام 
قسمتی از پالک های 1249 و 7339 فرعی جمعًا تشکیل یک باب رستوران با ساختمان 

های تحتانی و فوقانی آن را داده است
65- رای شــماره 139860302008007803 - 98/10/21 - ذبیــح اله منصف فرزند 
اسمعیل ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزی شده از پالک 1298 فرعی به مساحت 

یکصد و شصت و سه متر و نود و سه صدم متر مربع
66- رای شماره 139860302008009458 - 98/12/06 - احمد منصف فرزند جعفر 
ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزی شده از پالک 1307 فرعی به مساحت دویست 
متر و پنج صدم متر مربع در ازاء تمامت ده حبه و دو – هفتم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه 

ششدانگ انتقال عادی از طرف مصطفی منصف
67- رای شماره 139860302008009148 - 98/11/27 - بتول نقوی شهرضا فرزند 
سیف اله نسبت به چهارده حبه و چهل صدم حبه مشاع به استثناء بهاء ثمنیه عرصه و اعیان 
از هفتاد و دو حبه ششــدانگ یک باب ساختمان مجزی شــده از پالک 1350 فرعی به 

مساحت یکصد و بیست و پنج متر و بیست صدم متر مربع
68- رای شماره 139860302008009149 - 98/11/27 - محمد علی نقوی شهرضا 
فرزند سیف اله نسبت به بیست و هشت حبه و هشتاد صدم حبه مشاع به استثناء بهاء ثمنیه 
عرصه و اعیان از هفتاد و دو حبه ششدانگ یک باب ساختمان مجزی شده از پالک 1350 

فرعی به مساحت یکصد و بیست و پنج متر و بیست صدم متر مربع
69- رای شماره 139860302008009151 - 98/11/27 - لیلی نقوی شهرضا فرزند 
سیف اله نسبت به چهارده حبه و چهل صدم حبه مشاع به استثناء بهاء ثمنیه عرصه و اعیان 

از هفتاد و دو حبه ششــدانگ یک باب ساختمان مجزی شــده از پالک 1350 فرعی به 
مساحت یکصد و بیست و پنج متر و بیست صدم متر مربع

70- رای شماره 139860302008009152 - 98/11/27 - فاطمه نقوی شهرضا فرزند 
سیف اله نســبت به چهارده حبه و چهل صدم حبه مشاع به اســتثناء بهاء ثمنیه عرصه و 
اعیان از هفتاد و دو حبه ششدانگ یک باب ساختمان مجزی شده از پالک 1350 فرعی 

به مساحت یکصد و بیست و پنج متر و بیست صدم متر مربع
71- رای شماره 139860302008008991 - 98/11/24 - محمد علی صدری فرزند 
ناصر نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 1551 

فرعی به مساحت سیصد متر و شصت صدم متر مربع
72- رای شماره 139860302008008992 - 98/11/24 - الهام صدری فرزند عبدالعلی 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 1551 فرعی به 

مساحت سیصد متر و شصت صدم متر مربع
73- رای شــماره 139860302008004801 - 98/06/24 - ســید یدالــه کهنگی 
شهرضائی فرزند سید لطیف ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 1552 فرعی به 

مساحت یکصد و پنجاه و یک متر و شصت صدم متر مربع
74- رای شماره 139860302008004255 - 98/06/05 - حسن نصیری فرزند شکراله 
ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 1621 فرعی به مساحت دویست و دوازده 

متر و بیست و سه صدم متر مربع
75- رای شماره 139860302008009273 - 98/12/03 - علی قانع فرزند عبدالعلی 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک قطعه زمین محصور با انباری موجود در آن 
مجزی شده از پالک 1634 فرعی به مساحت چهارصد و هفتاد و نه متر و چهل و دو صدم 

متر مربع
76- رای شــماره 139860302008009274 - 98/12/03 - ســلیمه فرشیدفر فرزند 
حسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک قطعه زمین محصور با انباری موجود 
در آن مجزی شده از پالک 1634 فرعی به مســاحت چهارصد و هفتاد و نه متر و چهل و 

دو صدم متر مربع
77- رای شماره 139860302008008988 - 98/11/24 - عفت همت فرزند عزیزاله 
ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 1708.1 فرعی که به شماره 14515 فرعی 

تبدیل شده به مساحت چهارصد و چهل متر و هفتاد و هفت صدم متر مربع
78- رای شماره 139860302008007416 - 98/10/08 - زهراء مختاری فرزند سید 
یداله ششــدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزی شــده از پالک 1719 فرعی به مساحت 

یکصد و هجده متر مربع
79- رای شماره 139860302008009456 - 98/12/06 - زهره علی عسگری فرزند 
عبدالعلی ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزی شده از پالک 1724 فرعی به مساحت 

یکصد و چهل و یک متر و هشتاد صدم متر مربع
80- رای شــماره 139860302008008515 - 98/11/13 - فرشید عشقی شهرضا 
فرزند اکبر نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 1741 
فرعی به مساحت یکصد و پنجاه متر و بیست صدم متر مربع در ازاء تمامت یک – دوم از 
یکصد و پنجاه و دو سهم مشاع از دو هزار و دویست و هشتاد سهم ششدانگ انتقال عادی 

از طرف اکبر عشقی شهرضا
81- رای شماره 139860302008008516 - 98/11/13 - مائده ترابی زیارتگاهی فرزند 
غالمرضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 1741 
فرعی به مساحت یکصد و پنجاه متر و بیست صدم متر مربع در ازاء تمامت یک – دوم از 
یکصد و پنجاه و دو سهم مشاع از دو هزار و دویست و هشتاد سهم ششدانگ انتقال عادی 

از طرف اکبر عشقی شهرضا
82- رای شــماره 139860302008008668 - 98/11/16 - رحمت اله شــفی فرزند 
حسن نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه با طبقه تحتانی و فوقانی آن 
مجزی شده از پالک 1761 فرعی به مساحت یکصد و بیست و شش متر و پنجاه و شش 

صدم متر مربع 
83- رای شماره 139860302008008669 - 98/11/16 - نعمت اله شفی فرزند حسن 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه با طبقه تحتانی و فوقانی آن مجزی 
شده از پالک 1761 فرعی به مساحت یکصد و بیســت و شش متر و پنجاه و شش صدم 

متر مربع
84- رای شــماره 139860302008009297 - 98/12/03 - رحمت اله شــفی فرزند 
حسن نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب مغازه دو دهنه با طبقه فوقانی و 
انباری متصل به آن مجزی شــده از پالک 1761 فرعی به مساحت چهارصد و ده متر و 

سی و پنج صدم متر مربع 
85- رای شماره 139860302008009298 - 98/12/03 - نعمت اله شفی فرزند حسن 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب مغازه دو دهنه با طبقه فوقانی و انباری 
متصل به آن مجزی شده از پالک 1761 فرعی به مســاحت چهارصد و ده متر و سی و 

پنج صدم متر مربع 
86- رای شماره 139860302008008640 - 98/11/16 - احسان بال افکنده فرزند 
مصطفی نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 1762 

فرعی به مساحت یکصد و سی و هشت متر مربع
87- رای شماره 139860302008008641 - 98/11/16 - بدرالسادات میرنیام فرزند 
سید ولی اله نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 1762 

فرعی به مساحت یکصد و سی و هشت متر مربع
88- رای شــماره 139860302008008642 - 98/11/16 - محمد رضا بال افکنده 
شهرضا فرزند مصطفی نسبت به یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی 

شده از پالک 1762 فرعی به مساحت یکصد و سی و هشت متر مربع
89- رای شــماره 139860302008008643 - 98/11/16 - اعظم نبوی فرزند قدرت 
اله نسبت به یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 1762 

فرعی به مساحت یکصد و سی و هشت متر مربع
90- رای شــماره 139860302008007566 - 98/10/14 - ناهید نادری زیارتگاهی 
فرزند مظاهر ششدانگ یک باب مغازه نیمه تمام مجزی شده از پالک های 1883 و 9921 

فرعی به مساحت چهل و چهار متر و نه صدم متر مربع
91- رای شــماره 139860302008008999 - 98/11/24 - حسن اسکندری فرزند 
اسماعیل نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک 2084 

فرعی به مساحت شصت و چهار متر و سیزده صدم متر مربع
92- رای شماره 139860302008009000 - 98/11/24 - فرزانه ناظم فرزند رسول 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک 2084 فرعی به 

مساحت شصت و چهار متر و سیزده صدم متر مربع
93- رای شــماره 139860302008009139 - 98/11/27 - حسن اسکندری فرزند 
اسماعیل ششدانگ یک باب مغازه مجزی شــده از پالک 2084 فرعی به مساحت سی 

و پنج متر مربع
94- رای شــماره 139860302008008568 - 98/11/14 - اکبر سلطانپور شهرضا 
فرزند عبدالعلی ششــدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک 2512 فرعی به مساحت 

بیست و پنج متر مربع
95- رای شــماره 139860302008008659 - 98/11/16 - جنت حفار فرزند کریم 
ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 5273 فرعی به مساحت یکصد و ده متر و 

بیست و سه صدم متر مربع
96- رای شماره 139860302008008990 - 98/11/24 - حسن ناظمی فرزند مصطفی 
ششدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک های 7420 و 11283 فرعی به مساحت 

یکصد و چهل و نه متر و سی صدم متر مربع
97- رای شماره 139860302008007539 - 98/10/11 - حسین سالک فرزند تقی 
نسبت به بیست و هشت ســهم و چهل و پنج صدم سهم مشاع از یکصد سهم و نود صدم 
سهم ششــدانگ دو باب مغازه با طبقات تحتانی و فوقانی مجزی شده از پالک 12828 

فرعی به مساحت نود و پنج متر و پنجاه صدم متر مربع 
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98- رای شماره 139860302008007540 - 98/10/11 - مهین طحانی فرزند رمضان 
نسبت به بیست و دو سهم و چهل و پنج صدم سهم مشاع از یکصد سهم و نود صدم سهم 
ششدانگ دو باب مغازه با طبقات تحتانی و فوقانی مجزی شده از پالک 12828 فرعی به 

مساحت نود و پنج متر و پنجاه صدم متر مربع 
99- رای شماره 139860302008007541 - 98/10/11 - محمد علی گالبی فرزند 
محمد حسن نسبت به پنجاه سهم مشاع از یکصد سهم و نود صدم سهم ششدانگ دو باب 
مغازه با طبقات تحتانی و فوقانی مجزی شده از پالک 12828 فرعی به مساحت نود و پنج 

متر و پنجاه صدم متر مربع 
100- رای شماره 139860302008006661 - 98/09/18 - زهرا فیروزی فرزند محمد 
ششدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک 13400 فرعی به مساحت هشتاد و یک 

متر و ده صدم متر مربع
101- رای شــماره 139860302008009022 - 98/11/26 - معصومه بهرامی فرزند 
همت ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزی شده از پالک 13549 فرعی که قباًل شماره 

756 فرعی بوده به مساحت یکصد و هشتاد و دو متر و هفتاد صدم متر مربع
102- رای شماره 139860302008008997 - 98/11/24 - مهدی نادری درشوری 
فرزند محمد حسن نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزی شده از 
پالک 13604 فرعی که قباًل شــماره 3767 فرعی بوده به مساحت دویست و شصت و 

یک متر مربع
103- رای شــماره 139860302008008998 - 98/11/24 - محمد حســن نادری 
درشوری فرزند سرو علی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده 
از پالک 13604 فرعی که قباًل شــماره 3767 فرعی بوده به مساحت دویست و شصت 

و یک متر مربع
104- رای شــماره 139860302008007456 - 98/10/09 - شاهین دهقان فرزند 
مصطفی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 13919 
فرعی که قباًل شــماره های 1186 و 1188 فرعی بوده به مساحت یکصد و سی و چهار 
متر و پنجاه و پنج صدم متر مربع در ازاء تمامت شــصت و هفت سهم و پنجاه صدم سهم 
مشاع از سه هزار و یکصد و پنجاه و یک سهم ششدانگ انتقال عادی از طرف مظفر علیان

105- رای شــماره 139860302008007457 - 98/10/09 - مائــده پناهنده فرزند 
عباسعلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 13919 
فرعی که قباًل شــماره های 1186 و 1188 فرعی بوده به مساحت یکصد و سی و چهار 
متر و پنجاه و پنج صدم متر مربع در ازاء تمامت شــصت و هفت سهم و پنجاه صدم سهم 
مشاع از سه هزار و یکصد و پنجاه و یک سهم ششدانگ انتقال عادی از طرف مظفر علیان

106- رای شماره 139860302008008186 - 98/10/30 - الهام گرامی فرزند اصغر 
ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 14056 فرعی که قباًل شماره 735.5 فرعی 

بوده به مساحت یکصد و شصت و پنج متر و چهل و سه صدم متر مربع
107- رای شماره 139860302008009439 - 98/12/06 - سیده مریم موسوی فرزند 
سید یداله ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 14848 فرعی به مساحت یکصد 

و شصت و چهار متر و سی صدم متر مربع
108- رای شــماره 139860302008007008 - 98/09/25 - بهــروز منصف فرزند 
غالمرضا ششــدانگ یک باب مغازه نیمه تمام مجزی شــده از پالک 15619 فرعی به 

مساحت پنجاه و سه متر مربع
109- رای شــماره 139860302008007502 - 98/10/10 - نادعلــی نجفی فرزند 
عوضعلی ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 17296 فرعی به مساحت یکصد 

و سی و هفت متر و پنجاه و پنج صدم متر مربع
سوم : شماره های فرعی از 3- اصلی مزرعه موغان

110- رای شماره 139860302008008639 - 98/11/16 - حسین خلیلی فرزند خلیل 
ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک 343 فرعی به مساحت نود و شش 

متر و ده صدم متر مربع
111- رای شــماره 139860302008007659 - 98/10/16 - عبداله عموعلی فرزند 
غالمرضا ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزی شده از پالک 385 فرعی به مساحت 

دویست و دوازده متر و پنجاه و هشت صدم متر مربع
112- رای شماره 139860302008009029 - 98/11/26 - زهرا دهقانی فرزند فضل 
اله ششدانگ یک باب خانه به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی دو دانگ و شصت و دو – یکصد 
و سیزدهم دانگ آن مجزی شــده از پالک 404 فرعی به مساحت یکصد و شصت و یک 

متر و پنجاه و نه صدم متر مربع
113- رای شــماره 139860302008007687 - 98/10/17 - فضل اله عطائی فرزند 
علی یار نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه قدیمی مجزی شده از پالک 

462 فرعی به مساحت دویست و ده متر و شصت صدم متر مربع
114- رای شــماره 139860302008007688 - 98/10/17 - انســیه صدری فرزند 
عبدالحسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه قدیمی مجزی شده از 

پالک 462 فرعی به مساحت دویست و ده متر و شصت صدم متر مربع
115- رای شماره 139860302008007660 - 98/10/16 - علی رضا رحمتی فرزند 
حسین ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 464 فرعی به مساحت سیصد و سی 

و هفت متر مربع
116- رای شماره 139860302008008661 - 98/11/16 - معصومه دهقان ضاد فرزند 
غالمرضا ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک 560 فرعی به مساحت 

چهارصد و چهل و سه متر و ده صدم متر مربع
117- رای شــماره 139860302008008340 - 98/11/06 - صدیقه بورهان فرزند 

حسین نسبت به ششدانگ : 
الف( قسمتی از یک باب خانه دو طبقه مجزی شده از پالک 756 فرعی به مساحت یکصد 
و چهل و سه متر و چهل صدم متر مربع که به انضمام قسمتی از پالک 754 فرعی جمعًا 
تشکیل یک باب خانه دو طبقه را داده اســت در ازاء تمامت یکصد و چهل سهم مشاع از 
نهصد و سی و هفت سهم و نود و سه صدم سهم ششدانگ انتقال و توافق عادی از طرف 
غالمرضا ، مرتضی ، حمید رضا ، اعظم ، طیبه و فــروغ همگی علی عابدی به قانون ارث 

وراث مرحومین کریم علی عابدی و رضوان همامی
ب( قسمتی از یک باب خانه دو طبقه مجزی شده از پالک 754 فرعی به مساحت یکصد 
و هشتاد متر و ده صدم متر مربع که به انضمام قسمتی از پالک 756 فرعی جمعًا تشکیل 

یک باب خانه دو طبقه را داده است
118- رای شــماره 139860302008009470 - 98/12/07 - خلیل اله رضائی فرزند 

ذبیح اله نسبت به سیزده حبه و یک – یازدهم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ : 
الف( قسمتی از یک باب خانه مجزی شده از پالک 756 فرعی به مساحت یکصد و پنجاه 
و شش متر مربع که به انضمام قسمتی از پالک 754 فرعی جمعًا تشکیل یک باب خانه را 
داده است در ازاء تمامت سی و یک سهم و یک – نهم سهم مشاع از نهصد و سی و هفت 
سهم و نود و سه صدم سهم ششدانگ انتقال عادی از طرف غالمرضا ، مرتضی ، حمید ، 
اعظم ، طیبه و فروغ همگی علی عابدی به قانون ارث وراث مرحومین کریم علی عابدی 

و رضوان همامی
ب( قسمتی از یک باب خانه مجزی شــده از پالک 754 فرعی به مساحت یکصد و نود و 
شش متر و ســی صدم متر مربع که به انضمام قسمتی از پالک 756 فرعی جمعًا تشکیل 

یک باب خانه را داده است
119- رای شــماره 139860302008009471 - 98/12/07 - عباسعلی رضائی فرزند 

ذبیح اله نسبت به سیزده حبه و یک – یازدهم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ : 
الف( قسمتی از یک باب خانه مجزی شده از پالک 756 فرعی به مساحت یکصد و پنجاه 
و شش متر مربع که به انضمام قسمتی از پالک 754 فرعی جمعًا تشکیل یک باب خانه را 
داده است در ازاء تمامت سی و یک سهم و یک - نهم سهم مشاع از نهصد و سی و هفت 
سهم و نود و سه صدم سهم ششدانگ انتقال عادی از طرف غالمرضا ، مرتضی ، حمید ، 
اعظم ، طیبه و فروغ همگی علی عابدی به قانون ارث وراث مرحومین کریم علی عابدی 

و رضوان همامی
ب( قسمتی از یک باب خانه مجزی شــده از پالک 754 فرعی به مساحت یکصد و نود و 
شش متر و ســی صدم متر مربع که به انضمام قسمتی از پالک 756 فرعی جمعًا تشکیل 

یک باب خانه را داده است
120- رای شــماره 139860302008009472 - 98/12/07 - بدیع اله رضائی فرزند 

ذبیح اله نسبت به سیزده حبه و یک – یازدهم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ : 
الف( قسمتی از یک باب خانه مجزی شده از پالک 756 فرعی به مساحت یکصد و پنجاه 
و شش متر مربع که به انضمام قسمتی از پالک 754 فرعی جمعًا تشکیل یک باب خانه را 
داده است در ازاء تمامت سی و یک سهم و یک – نهم سهم مشاع از نهصد و سی و هفت 
سهم و نود و سه صدم سهم ششدانگ انتقال عادی از طرف غالمرضا ، مرتضی ، حمید ، 
اعظم ، طیبه و فروغ همگی علی عابدی به قانون ارث وراث مرحومین کریم علی عابدی 

و رضوان همامی
ب( قسمتی از یک باب خانه مجزی شــده از پالک 754 فرعی به مساحت یکصد و نود و 
شش متر و ســی صدم متر مربع که به انضمام قسمتی از پالک 756 فرعی جمعًا تشکیل 

یک باب خانه را داده است
121- رای شماره 139860302008009473 - 98/12/07 - عنایت اله رضائی فرزند 

ذبیح اله نسبت به سیزده حبه و یک – یازدهم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ : 
الف( قسمتی از یک باب خانه مجزی شده از پالک 756 فرعی به مساحت یکصد و پنجاه 
و شش متر مربع که به انضمام قسمتی از پالک 754 فرعی جمعًا تشکیل یک باب خانه را 
داده است در ازاء تمامت سی و یک سهم و یک – نهم سهم مشاع از نهصد و سی و هفت 
سهم و نود و سه صدم سهم ششدانگ انتقال عادی از طرف غالمرضا ، مرتضی ، حمید ، 
اعظم ، طیبه و فروغ همگی علی عابدی به قانون ارث وراث مرحومین کریم علی عابدی 

و رضوان همامی
ب( قسمتی از یک باب خانه مجزی شــده از پالک 754 فرعی به مساحت یکصد و نود و 
شش متر و ســی صدم متر مربع که به انضمام قسمتی از پالک 756 فرعی جمعًا تشکیل 

یک باب خانه را داده است
122- رای شماره 139860302008009474 - 98/12/07 - محمد مهدی رضائی فرزند 

ذبیح اله نسبت به سیزده حبه و یک – یازدهم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ : 
الف( قسمتی از یک باب خانه مجزی شده از پالک 756 فرعی به مساحت یکصد و پنجاه 
و شش متر مربع که به انضمام قسمتی از پالک 754 فرعی جمعًا تشکیل یک باب خانه را 
داده است در ازاء تمامت سی و یک سهم و یک – نهم سهم مشاع از نهصد و سی و هفت 
سهم و نود و سه صدم سهم ششدانگ انتقال عادی از طرف غالمرضا ، مرتضی ، حمید ، 
اعظم ، طیبه و فروغ همگی علی عابدی به قانون ارث وراث مرحومین کریم علی عابدی 

و رضوان همامی
ب( قسمتی از یک باب خانه مجزی شــده از پالک 754 فرعی به مساحت یکصد و نود و 
شش متر و ســی صدم متر مربع که به انضمام قسمتی از پالک 756 فرعی جمعًا تشکیل 

یک باب خانه را داده است
123- رای شماره 139860302008009475 - 98/12/07 - پروین رضائی فرزند ذبیح 

اله نسبت به شش حبه و شش – یازدهم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ : 
الف( قسمتی از یک باب خانه مجزی شده از پالک 756 فرعی به مساحت یکصد و پنجاه 
و شش متر مربع که به انضمام قســمتی از پالک 754 فرعی جمعًا تشکیل یک باب خانه 
را داده است در ازاء تمامت پانزده سهم و پنج – نهم ســهم مشاع از نهصد و سی و هفت 
سهم و نود و سه صدم سهم ششدانگ انتقال عادی از طرف غالمرضا ، مرتضی ، حمید ، 
اعظم ، طیبه و فروغ همگی علی عابدی به قانون ارث وراث مرحومین کریم علی عابدی 

و رضوان همامی
ب( قسمتی از یک باب خانه مجزی شــده از پالک 754 فرعی به مساحت یکصد و نود و 
شش متر و ســی صدم متر مربع که به انضمام قسمتی از پالک 756 فرعی جمعًا تشکیل 

یک باب خانه را داده است
124- رای شماره 139860302008008532 - 98/11/14 - مجتبی طالب پور فرزند 
یوسف نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب انبار مجزی شده از پالک 798 
فرعی به مساحت یکصد و شصت و هشت متر و ده صدم متر مربع در ازاء تمامت یک – دوم 
از یکصد و شصت و هشت سهم و ده صدم سهم مشاع از سه هزار و دویست و پنجاه سهم 

ششدانگ انتقال عادی از طرف سید حسین نوابی
125- رای شــماره 139860302008008533 - 98/11/14 - منصــوره ماهر فرزند 
عبدالرضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب انبار مجزی شده از پالک 798 
فرعی به مساحت یکصد و شصت و هشت متر و ده صدم متر مربع در ازاء تمامت یک – دوم 
از یکصد و شصت و هشت سهم و ده صدم سهم مشاع از سه هزار و دویست و پنجاه سهم 

ششدانگ انتقال عادی از طرف سید حسین نوابی
126- رای شماره 139860302008007655 - 98/10/16 - حمید رضا باقرپور فرزند 
علیرضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 811 

فرعی به مساحت یکصد و پنجاه و شش متر و هفتاد صدم متر مربع
127- رای شماره 139860302008007656 - 98/10/16 - مرضیه السادات بطحائی 
فرزند سید محمد رضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از 

پالک 811 فرعی به مساحت یکصد و پنجاه و شش متر و هفتاد صدم متر مربع
128- رای شماره 139860302008008351 - 98/11/06 - عبدالحسین بکیانی فرزند 
حبیب اله نسبت به شــانزده حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششــدانگ یک باب ساختمان 
مجزی شده از پالک 897 فرعی به مساحت ســیصد و بیست و هفت متر و شصت و پنج 

صدم متر مربع
129- رای شــماره 139860302008008352 - 98/11/06 - عــزت مومنی فرزند 
اسماعیل نسبت به سی و دو حبه مشــاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ یک باب ساختمان 
مجزی شده از پالک 897 فرعی به مساحت ســیصد و بیست و هفت متر و شصت و پنج 

صدم متر مربع
130- رای شــماره 139860302008008353 - 98/11/06 - کمــال بکیانی فرزند 
عبدالحسین نسبت به بیســت و چهار حبه مشــاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ یک باب 
ساختمان مجزی شده از پالک 897 فرعی به مساحت سیصد و بیست و هفت متر و شصت 

و پنج صدم متر مربع
131- رای شــماره 139860302008009185 - 98/11/29 - مصطفی عابدی فرزند 
محمد رضا ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 949 فرعی به مساحت نود و پنج 

متر و شصت و سه صدم متر مربع
132- رای شــماره 139860302008008993 - 98/11/24 - معصومه شــاه مندی 
هونجانی فرزند شهریار نســبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یک باب خانه 
مجزی شده از پالک 1168 فرعی به مساحت یکصد و بیست و هشت متر و سی و چهار 
صدم متر مربع که به انضمام قسمتی از راه متروکه و دیوار حصار سابق جمعًا تشکیل یک 

باب خانه را داده است
133- رای شــماره 139860302008008994 - 98/11/24 - کمال انصاریپور فرزند 
ولی اله نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یک باب خانه مجزی شده از پالک 
1168 فرعی به مساحت یکصد و بیست و هشــت متر و سی و چهار صدم متر مربع که به 
انضمام قسمتی از راه متروکه و دیوار حصار سابق جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است
134- رای شماره 139860302008008995 - 98/11/24 - مرضیه انصاریپور فرزند 
ولی اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یک باب خانه مجزی شده از پالک 
1168 فرعی به مساحت یکصد و بیست و هشــت متر و سی و چهار صدم متر مربع که به 
انضمام قسمتی از راه متروکه و دیوار حصار سابق جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است
135- رای شــماره 139860302008009445 - 98/12/06 - لیال فاتحی فرزند رضا 
ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 1179 فرعی به مساحت هشتاد و نه متر و 
شصت و یک صدم متر مربع در ازاء تمامت هفتاد و پنج سهم مشاع از نهصد سهم ششدانگ 

انتقال عادی از طرف غالمرضا براتی
136- رای شماره 139860302008009430 - 98/12/06 - علیرضا شاه چراغی فرزند 
ابراهیم ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 1192 فرعی به مساحت دویست و 

چهل و سه متر و سی و چهار صدم متر مربع
137- رای شماره 139860302008009432 - 98/12/06 - سیف اله انصاریپور فرزند 
جواد ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک 1218 فرعی به مساحت نوزده متر و 

هفتاد و دو صدم متر مربع

138- رای شماره 139860302008009025 - 98/11/26 - حبیب اله شاه علی رامشه 
فرزند حسین ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 1585 فرعی به مساحت یکصد 

و پنجاه و هفت متر و شصت و هشت صدم متر مربع
139- رای شــماره 139860302008009446 - 98/12/06 - غالمرضا براتی فرزند 
عباس ششدانگ یک باب خانه دو طبقه نیمه تمام مجزی شده از پالک 1585 فرعی به 
مســاحت هفتاد و نه متر و هفده صدم متر مربع در ازاء تمامت هشتاد و هشت سهم مشاع 
از یکصد و پنجاه سهم سه دانگ از ششــدانگ انتقال عادی از طرف محمد جواد عشقی 

و  لیال فاتحی
چهارم : شماره های فرعی از 4- اصلی مزرعه برزوک آباد

140- رای شماره 139860302008007568 - 98/10/14 - اصغر کردگار فرزند عیوض 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب گاراژ مجزی شده از پالک 132 فرعی به 

مساحت دویست و پنجاه و دو متر و نود و پنج صدم متر مربع
141- رای شــماره 139860302008007569 - 98/10/14 - کمال نصیریان فرزند 
غالمرضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب گاراژ مجزی شده از پالک 132 

فرعی به مساحت دویست و پنجاه و دو متر و نود و پنج صدم متر مربع
پنجم : شماره فرعی از 6- اصلی مزرعه سرافارس

142- رای شماره 139860302008009189 - 98/11/29 - سید محمد رضا طبائیان 
فرزند سید حسین ششدانگ یک واحد مرغداری مجزی شده از پالک 126.1 فرعی که به 
شماره 409 فرعی تبدیل شده به مساحت دو هزار و پانصد و هشتاد و هشت متر و بیست 

و پنج صدم متر مربع در ازاء تمامت ششدانگ انتقال عادی از طرف انسی خانم فتوحی
ششم : شماره های فرعی از 21- اصلی مزرعه رشکنه

143- رای شماره 139860302008009026 - 98/11/26 - جنت آملی فرزند ابراهیم 
ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک 554 فرعی به مساحت دویست و 

شانزده متر و هشتاد و یک صدم متر مربع
144- رای شــماره 139860302008008662 - 98/11/16 - صدیقه احمدیان فرزند 
یداله نسبت به چهار دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزی شده از 
پالک 2471 فرعی که قباًل شــماره 462 فرعی بوده به مساحت دویست و پنجاه و هفت 

متر و هفتاد و هشت صدم متر مربع
145- رای شماره 139860302008008663 - 98/11/16 - آفاق السادات طباطبائی 
فرزند سید عبداله نسبت به یک دانگ و نیم مشاع از ششــدانگ یک باب خانه دو طبقه 
مجزی شده از پالک 2471 فرعی که قباًل شماره 462 فرعی بوده به مساحت دویست و 

پنجاه و هفت متر و هفتاد و هشت صدم متر مربع
146- رای شــماره 139860302008009455 - 98/12/06 - ابراهیــم امیری فرزند 
عباس ششدانگ یک باب مغازه با ساختمان احداثی بر روی آن مجزی شده از پالک 2480 
فرعی که قباًل شماره های 124 و 125 فرعی بوده به مساحت یکصد و بیست و سه متر و 

پنجاه و هفت صدم متر مربع
هفتم : شماره فرعی از 23- اصلی مزرعه سود آباد

147- رای شماره 139860302008009459 - 98/12/06 - سید صادق موسوی فرزند 
سید ابراهیم ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 88.3 فرعی که به شماره 3011 
فرعی تبدیل شده به مساحت هشتاد و سه متر و نود و چهار صدم متر مربع در ازاء هفتاد و 
یک سهم و چهل و هشت صدم سهم مشاع از یک هزار و هفتصد و پنجاه سهم ششدانگ 

انتقال عادی مع الواسطه از طرف ورثه فتح اله براهیمی
هشتم : شماره های فرعی از 32- اصلی مزرعه دست قمشه

148- رای شــماره 139860302008009293 - 98/12/03 - ســید مصطفی مجرد 
فرزند میرزا آقا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه و دو باب مغازه متصله 
مجزی شده از پالک 39 فرعی به مساحت یک هزار و سیصد و بیست و یک متر و هفتاد 

صدم متر مربع
149- رای شماره 139860302008009294 - 98/12/03 - مهرالسادات تقوی فرزند 
کمال الدین نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه و دو باب مغازه متصله 
مجزی شده از پالک 39 فرعی به مساحت یک هزار و سیصد و بیست و یک متر و هفتاد 

صدم متر مربع
150- رای شــماره 139860302008009441 - 98/12/06 - اکــرم رضائی فرزند 
قربانعلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزی شده از پالک 

210 فرعی به مساحت یکصد و هشتاد و یک متر و یازده صدم متر مربع
151- رای شــماره 139860302008009442 - 98/12/06 - حجت اله گرگی فرزند 
اسفندیار نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزی شده از پالک 

210 فرعی به مساحت یکصد و هشتاد و یک متر و یازده صدم متر مربع
152- رای شــماره 139860302008009258 - 98/12/01 - محمد حسین اسالمی 

شهرضائی فرزند محمود رضا نسبت به ششدانگ : 
الف( قسمتی از یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک 2913 فرعی که قباًل شماره 
62 فرعی بوده به مساحت یکصد و پنجاه و سه متر و هشتاد صدم متر مربع که به انضمام 
قسمتی از پالک 2912 فرعی که قباًل شــماره 60.1 فرعی بوده جمعًا تشکیل یک باب 

خانه نیمه تمام را داده است 
ب( قسمتی از یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک 2912 فرعی که قباًل شماره 
60.1 فرعی بوده به مســاحت چهل و چهار متر و هشــتاد صدم متر مربع که به انضمام 
قسمتی از پالک 2913 فرعی که قباًل شماره 62 فرعی بوده جمعًا تشکیل یک باب خانه 

نیمه تمام را داده است
نهم : شماره فرعی از 33- اصلی مزرعه مهرقویه

153- رای شــماره 139860302008009138 - 98/11/27 - محمد یوسفیان فرزند 
ابراهیم ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شــده از پالک 1034 فرعی که قباًل 
شماره های 16 و 17 فرعی بوده به مساحت دویست و یک متر و پنجاه و پنج صدم متر مربع

دهم : شماره فرعی از 43- اصلی مزرعه خسرو آباد
154- رای شــماره 139860302008008519 - 98/11/13 - خداخواســت سلطانی 
فرزند سیف اله ششدانگ یک باب خانه قدیمی مجزی شده از پالک 43 فرعی به مساحت 

دویست و شصت و پنج متر و سی صدم متر مربع
یازدهم : شماره های فرعی از 50- اصلی مزرعه اله آباد

155- رای شماره 139860302008008984 - 98/11/24 - زینب ضیائی زیارتگاهی 
فرزند علیرضا نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 11 

فرعی به مساحت یکصد و چهل و شش متر و شصت صدم متر مربع
156- رای شــماره 139860302008008985 - 98/11/24 - احمد رضا ترابی فرزند 
رضا نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 11 فرعی 

به مساحت یکصد و چهل و شش متر و شصت صدم متر مربع
157- رای شماره 139860302008009166 - 98/11/28 - زهره فرمانی فرزند غالم 
ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 201 فرعی به مساحت نود و دو متر و چهل 
و پنج صدم متر مربع در ازاء پنج هزار و دویســت و شصت و هفت -  شش هزار و پنجاهم 

حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ انتقال عادي مع الواسطه از طرف محمود زینعلي
158- رای شــماره 139860302008009170 - 98/11/28 - محمود زینعلي فرزند 
عباسعلی ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزی شده از پالک 201 فرعی به مساحت 

یکصد و چهل و نه متر و هفتاد صدم متر مربع
159- رای شــماره 139860302008007651 - 98/10/16 - محمود سعیدی فرزند 
رحمت اله ششدانگ یک باب مغازه نیمه تمام مجزی شده از پالک 1096 فرعی به مساحت 

چهل و نه متر و پنج صدم متر مربع
دوازدهم : شماره های فرعی از 68- اصلی مزرعه سید آباد

160- رای شــماره 139860302008008996 - 98/11/24 - یداله ایزدی بابوکانی 
فرزند صفر ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام به مساحت یکصد و شصت و نه متر و هشتاد 

صدم متر مربع
161- رای شــماره 139860302008009027 - 98/11/26 - محمــد مداخل فرزند 
یونس ششــدانگ یک باب خانه دو طبقه به مساحت یکصد و ســی و سه متر و بیست و 

هشت صدم متر مربع

سیزدهم : شماره فرعی از 68/1- اصلی مزرعه میر آباد که به شماره 225- اصلی تبدیل 
شده

162- رای شماره 139860302008008743 - 98/11/19 - مجید انصاری جرم افشادی 
فرزند اکبر ششدانگ یک باب مغازه با ساختمان احداثی بر روی آن به مساحت پنجاه و شش 

متر و بیست صدم متر مربع
چهاردهم : شماره های فرعی از 100- اصلی مزرعه فیض آباد

163- رای شماره 139860302008006998 - 98/09/24 - اسماعیل سی سنبله فرزند 
محمد ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 1 فرعی به مساحت نود و دو متر و پنج 
صدم متر مربع در ازاء تمامت نود و دو سهم مشــاع از هشتاد و چهار هزار سهم ششدانگ 

انتقال عادی مع الواسطه از طرف محمد رضا مدنی احد از ورثه حسام مدنی
164- رای شــماره 139860302008008667 - 98/11/16 - منوچهر نادری قرقانی 
فرزند عزت اله ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 235 فرعی به مساحت یکصد 

و هفتاد متر و نود و یک صدم متر مربع
پانزدهم : شماره های فرعی از 106- اصلی مزرعه ارش آباد

165- رای شماره 139860302008007563 - 98/10/14 - سارینا علی عابدی فرزند 
محمد حسن به والیت پدرش نسبت به سی حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ یک 

باب خانه مجزی شده از پالک 277 فرعی به مساحت یکصد و هفده متر مربع
166- رای شماره 139860302008007564 - 98/10/14 - سمیرا علی عابدی فرزند 
محمد حسن به والیت پدرش نسبت به چهل و دو حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ 

یک باب خانه مجزی شده از پالک 277 فرعی به مساحت یکصد و هفده متر مربع
شانزدهم : شماره فرعی از 157- اصلی مزرعه محمودیه

167- رای شماره 139860302008008660 - 98/11/16 - شهناز عاشوری فرزند فرج 
ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 13 فرعی به مساحت یکصد و شصت و پنج 

متر و چهل و پنج صدم متر مربع
هفدهم : شماره فرعی از 167- اصلی 

168- رای شــماره 139860302008009440 - 98/12/06 - محمد حسین صفری 
فرزند علی محمد ششــدانگ یک واحد کارگاه تولید قطعات فلزی گلخانه مجزی شده از 

پالک 398 فرعی به مساحت دو هزار و نهصد و نود و دو متر و بیست و نه صدم متر مربع
هجدهم : شماره های فرعی از 171- اصلی مزرعه مهدیه

169- رای شماره 139860302008009028 - 98/11/26 - حمید رضا غیاثی فرزند 
صفرعلی ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 13 فرعی به مساحت دویست و 
بیست و هشت متر و هشتاد صدم متر مربع در ازاء تمامت دویست و بیست و هشت سهم 
مشاع از سی و هشت هزار و چهارصد و شصت و ســه سهم ششدانگ که میزان یکصد و 
پنجاه و دو سهم مشاع آن انتقال عادی مع الواسطه از طرف بهرام بهرامی و میزان هفتاد و 

شش سهم مشاع آن انتقال عادی مع الواسطه از طرف بیات خان وزیریان
170- رای شــماره 139860302008004293 - 98/06/09 - آیت اله رحیمی فرزند 
جمعه ششــدانگ یک باب خانه دو طبقه نیمه تمام مجزی شــده از پالک 15 فرعی به 

مساحت دویست و نود و چهار متر و شصت صدم متر مربع
171- رای شماره 139860302008008355 - 98/11/06 - حفیظ اله صادقی پور فرزند 
لطف اله ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک های 58 فرعی که به شماره 511 
فرعی تبدیل شده و 444 فرعی به مساحت دویســت و بیست متر و هفتاد و سه صدم متر 
مربع در ازاء تمامت دویست و بیست سهم مشاع از ششصد و شصت سهم ششدانگ که از 

پالک 444 فرعی انتقال عادی مع الواسطه از طرف علی یار میرزائی
بند ب(

بخش یک ثبتی شهرضا
یکم : شماره فرعی از 1- اصلی ابنیه

1- رای شــماره 139860302008005659 - 98/08/13 و رای اصالحــی شــماره 
139860302008009072 - 98/11/26- فضل اله آریان فر فرزند سیف اله ششدانگ 
یک باب مغازه مجزی شده از پالک 4728 فرعی به مساحت بیست و شش متر و شصت 
صدم متر مربع که در رای اولیه و به تبع آن در آگهی اولیه پالک فرعی اشتباهًا قید شده و 

اینک تجدید آگهی می گردد
دوم : شماره های فرعی از 21- اصلی مزرعه رشکنه

2- رای شــماره 139860302008002343 - 98/03/22 و رای اصالحــی شــماره 
139860302008008525 - 98/11/13- مظاهر شبانی فرزند حبیب اله نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 100 فرعی به مساحت یکصد 
و چهل و نه متر و سی و شــش صدم متر مربع که در رای اولیه و به تبع آن در آگهی اولیه 

مساحت ملک اشتباهًا قید شده و اینک تجدید آگهی می گردد
3- رای شــماره 139860302008002346 - 98/03/22 و رای اصالحــی شــماره 
139860302008008526 - 98/11/13- رویا السادات بحرینی فرزند سید محمد نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 100 فرعی به مساحت 
یکصد و چهل و نه متر و سی و شش صدم متر مربع که در رای اولیه و به تبع آن در آگهی 

اولیه مساحت ملک اشتباهًا قید شده و اینک تجدید آگهی می گردد
تاریخ انتشار نوبت یکم : 1398/12/11
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/12/26

م الف: 787838  سید اسداله موسوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا
ابالغ نظریه کارشناسی موضوع تبصره 1 ماده 105

12/78 ابالغ نظریه کارشناســی موضــوع تبصره 1 مــاده 105 آئیــن نامه اصالحی 
قانون ثبت اســناد و امالک کشــور ، نظر به اینکه بر حسب درخواســت وارده به شماره 
139821702008010076 مــورخ 1398.11.17 آقای رضا الصــاق فرزند عبدالعلی 
به شناســنامه شــماره 211 و کد ملی 1199227846 صادره از حوزه  شــهرضا مالک 
تمامت هفده – سی و ششم سهم مشــاع به استثناء بهاء یک - هشــتم اعیانی تمامت 
هفده - یکصد و هشتم سهم مشاع از دو ســهم و پنج – ششم سهم از بیست و پنج سهم 
ششدانگ پالک ثبتی شماره 46 فرعی از 21 - اصلی واقع در مزرعه رشکنه بخش یک 
ثبتی شهرضا خواســتار پرداخت بهاء یک – هشــتم اعیانی مقدار فوق را نموده است که 
طبق سوابق بهاء یک – هشــتم اعیانی فوق الذکر متعلق اســت به زهرا اسحاقی فرزند 
علی اکبر به شناسنامه شماره 539 صادره از حوزه شهرضا که در اجرای تبصره یک ذیل 
ماده 105 آئین نامه اصالحی قانون ثبت اســناد و امالک کشــور موضوع جهت ارزیابی 
بهاء یک – هشــتم اعیانی میزان مذکور توسط کارشناس رســمی دادگستری طی نامه 
شــماره 139885602008001796 مورخ 1398.11.17 به کانون کارشناسان رسمی 
دادگستری استان اصفهان ارسال که کانون مذکور طی نامه شماره 112.39369.01 مورخ 
1398.12.03 به وارده 139821702008010956 مورخ 1398.12.06 با ارسال گزارش 
ارزیابی کارشناس مربوطه ملک مذکور را یک باب منزل مسکونی اعالم نموده است ، لذا 
کارشناس رسمی دادگستری میزان بهاء یک – هشتم اعیانی مالکیت فوق الذکر را به مبلغ 
چهار ملیون و دویست و پنجاه هزار ریال برآورد و اعالم نموده است و متقاضی مبلغ فوق 
الذکر را طی فیش شــماره 778787 مورخ 1398.12.07 به مبلغ چهار ملیون و دویست 
و پنجاه هزار ریال به حساب ســپرده این اداره واریز نموده و چون آقای رضا الصاق اعالم 
نموده است که هیچ گونه آدرس و اطالعی از مالک بهاء ندارد و ذینفع فاقد نشانی و مجهول 
المکان است ، لذا در اجرای تبصره یک ماده  105 آیین نامه فوق الذکر مراتب یک نوبت 
در روزنامه کثیراالنتشار آگهی می شود تا ذینفع )مالک بهاء زهرا اسحاقی فرزند علی اکبر 
به شناسنامه شماره 539 صادره از حوزه شهرضا یا نماینده قانونی وی( جهت دریافت بهاء 
تعیین شده به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا مراجعه و در صورتی که تضییع حقی شده 
باشد می تواند از تاریخ انتشار این آگهی به مدت یک ماه به دادگستری شهرستان شهرضا 
مراجعه و گواهی طرح دعوی را از دادگستری شهرضا اخذ و به این اداره ارائه نماید ، بدیهی 
است در صورت عدم مراجعه ذینفع یا نماینده قانونی وی به مراجع قضائی در مدت تعیین 
شده و عدم ارائه گواهی طرح دعوی ، سند مالکیت متقاضی بدون استثناء بهاء یک – هشتم 
اعیانی صادر و تسلیم خواهد شد و در صورت رسیدن اعتراض ، ادامه عملیات ثبتی موکول 

به حکم نهایی دادگاه می باشد . 
تاریخ انتشار: 1398/12/11 

م الف: 788577 سید اسداله موسوی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرضا
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رقابت های وزنه برداری غرب آسیا در دبی امارات  روز جمعه  با برگزاری رقابت های دسته 96 کیلوگرم ادامه یافت. در حالی که تیم ملی وزنه برداری ایران به دلیل 
شیوع ویروس مرگبار کرونا از حضور در این رقابت ها بازماند، سهراب مرادی وزنه بردار دســته 96 کیلوگرم ایران به عنوان تنها نماینده ایران در این رقابت ها روی 
تخته رفت. سهراب در حرکت یک ضرب  کار خود را با وزنه 157 کیلوگرم شروع کرد و آن را باالی سر برد و در حرکت نخست، مدال طال یک ضرب را برای خودش 
قطعی کرد، در حرکت دوم موفق به مهار وزنه 163 کیلوگرم شد اما در حرکت سوم وزنه 166 کیلوگرمی را انداخت،  با این وجود با همان 163 کیلوگرم و کسب مدال 

طالی یک ضرب به کار خود پایان داد.
سهراب مرادی در اولین حرکت دوضرب وزنه 190 کیلویی را مهار کرد، در دومین حرکت دوضرب، وزنه 200 کیلوگرم را با موفقیت باالی سر برد و در سومین حرکت 
دوضرب، وزنه 207 کیلوگرم را به نام خود ثبت کرد و در دوضرب هم طال گرفت. در مجموع دسته 96 کیلوگرم وزنه برداری غرب آسیا، سهراب مرادی با 370 کیلوگرم 
اول شد و طال گرفت، علی یوسف العطمان از عربستان با 302 کیلو دوم شد و مدال نقره را از آن خود کرد و شرف الدین امریدینوف از ازبکستان با 290 کیلوگرم در 

جای سوم ایستاد و برنزی شد.

قهرمانی »سهراب مرادی« در وزنه برداری آسیا
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احســان حاج صفی، کاپیتان تراکتور در گفت وگو با 
خبرنگاران پس از شکست مقابل پارس جنوبی جم 
که با یک ضربه پنالتی اتفاق افتاد، در شــرایطی که 
ناراحتی را می شــد در چهره اش دید، گفت: »بازی 
دست ما بود و این موضوع را نمی توان انکار کرد. هر 
چقدر هم درباره داوری صحبت کنیم، فرقی نمی کند؛ 
چرا که همه این ها برنامه ریزی شده است. پنالتی صد 
درصد ما را نمی گیرند و یک پنالتی که فکر کنم پنج 
درصد هم پنالتی نبود را برای تیم حریف می گیرند. 
وقتــی می بینند یک تیمــی می توانــد امتیازاتش 
 را بــا یک تیــم دیگر کم کنــد، این بالها را ســرش

 می آورند.«
حاج صفی در این لحظه در واکنش به خبرنگاری که 

از پرســپولیس نام برد و اینکه منظور او پرسپولیس 
است، حرفش را قطع کرد و ادامه داد: »من اسم نمی 
آورم. شما هم اســم نیاورید. از قبل می بینند وقتی 
یک تیمی می تواند فاصله اش را کم کند، این بالها را 
سرش می آوردند. پنالتی صد در صد ما را نمی گیرند، 
بعد یک پنالتی یک درصدی را برای تیم حریف می 

گیرند.« 
بازیکن ملی پوش تراکتور با کنایه زدن به پرسپولیس 
و با عصبانیت گفت: »آقا یک جام به آن ها بدهند و 
یک جام دیگر برای بقیه تیم ها کنــار بگذارند تا ما با 
خیال راحت بازی کنیم و در این حد استرس و اعصاب 
خردی نداشته باشیم، بگذارید با خیال راحت بازی 
کنیم. می ترسم جام حذفی را هم به یکی دیگر بدهند. 

تیم ها در این حــد هزینه می کنند، ولــی در نهایت 
این چنین می شود. کســانی دیگر می آیند تصمیم 
می گیرند و جام را به آنها می دهند. با این شــرایط 
بازی بعدی هم همین آش و همین کاسه است. بابا 
جام را به آنها بدهید تا تمام شــود و برود. اصال  دو تا 
جام در نظر بگیرند؛ یکی را به آنها بدهند و یکی را به 
سایر تیم ها. بازی بعدی هم می آییم و همین آش و 

همین کاسه است. مبارک شان باشد.«

حاج صفی هم طعنه زد؛ یک جام به آن تیم بدهید!

واکنش »مهدی طارمی« به انتشار تصاویر خصوصی
مهدی طارمی، مهاجم ملی پوش فوتبال ایران با انتشار پستی نسبت به حواشی اخیر خود واکنش 

نشان داد.در روزهایی که توجه فوتبال دوستان ایرانی معطوف مسابقات داخلی و اتفاقاتی است 

که پیرامون لیگ برتر رخ می دهد، یک ماجرای جنجالی درباره مهــدی طارمی، او را به تیتر یک 

اخبار روزنامه ها و ســایت های مختلف تبدیل کرد. طارمی که پس از ترک پرسپولیس و حضور 

در لیگ قطر و ســپس پرتغال، از حواشــی فاصله گرفته بود، با این اتفاق دوباره تصویر خود را در 

صفحات اینســتاگرامی دید و البته یک برنامه تلویزیونی و یک روزنامه ورزشی نیز نسبت به آن 

واکنش نشان دادند.واکنشــی که حاال مورد توجه طارمی قرار گرفته و او در بخش پایانی پست 

اینســتاگرامش، به آن پرداخته است. جایی که می نویســد:» امیدوارم برای شما چنین اتفاقی 

صورت نگیرد که بعضی ها هرجور که دوست داشته باشند، در هر فضایی صحبت کنند«.اما واکنش 

اینستاگرامی مهاجم تیم ملی که در صفحه ای با بکگراند مشکی منتشر شده، با جمله »هر فردی 

یک حریم خصوصی دارد« آغاز می شود. 

او ابتدا خطاب به مردم می گوید که مثل آن ها زندگی می کند و کارهایی که مردم انجام می دهند 

را در زندگی خود دارد. ســپس با توضیح درباره این موضوع جنجالی می گوید که دو سال پیش 

برای مدت کوتاهی در رابطه ای خصوصی بود و تمام تصاویر نیز به همان دوران مربوط می شوند.

عبارت نخستی که طارمی با یک اموجی همراه کرد، نشان می دهد که تا چه حد فشار روی او بود 

و در نهایت منجر به واکنشش شــد. طارمی البته در گیرودار همین اخبار و جنجال ها نیز عملکرد 

خوبی را در پیراهن تیم ســبزپوش پرتغال از خود نشــان داد تا ثابت کند این اتفاقات خللی در 

عملکرد فنی اش وارد نکرده است.

تکذیب یک شایعه ترسناک؛ 

سپاهانی ها کرونا ندارند
 جمعه شــب خبری پیرامــون وضعیت مشــکوک بازیکنان ســپاهان در مورد ابتال بــه بیماری
  کرونا رســانه ای شــد که موجی از نگرانی برای بازیکنــان، خانواده های آن هــا و جامعه فوتبال

 و هواداران این تیم به واسطه درج این خبر شــکل گرفت؛ اما سیامک قلیچ خانی، مدیررسانه ای 
 تیم ســپاهان درباره آخرین وضعیت ایــن بازیکنان گفــت: 6بازیکن از تیم ما بــه دلیل ابتال به

  ســرما خوردگی و وجود عالئم مهــم،  در تمرین حاضر نشــدند و مورد معاینــه و تحت مراقبت 
 قرار گرفتند. پس از انجام معاینات الزم مشــخص شــد کــه بیماری این شــش بازیکن جای
  نگرانی نــدارد و عالئم آن ها محدود به ســرماخوردگی اســت که ان شــاءا... بــا رعایت نکات

 بهداشتی و پشت سرگذاشتن روند درمانی، حال آن ها هرچه زودتر مساعد می شود و به تمرینات 
تیم باز می گردند.

واکنش رییس کمیته داوران به رفتار ملوانی ها
تیم ملوان در بازی با استقالل خوزستان زمین بازی را ترک کرد و این بازی در حالی که با نتیجه دو 

بر دو پیش می رفت، ناتمام ماند. اسماعیل صفیری که به تازگی ریاست کمیته داوران را برعهده 

گرفته است، در واکنش به این اتفاق می گوید:» تیم ملوان به دلیل اعتراض به تصمیم داور زمین 

بازی را ترک کرد و این دیدار نیمه تمام ماند.

 پس از بررسی و آنالیز فیلم و اخذ نظرات کارشناسان داوری در کمیته داوران درباره این مسابقه 

اظهار نظر خواهد شد. درهرحال از تیمی مانند ملوان بندرانزلی که یک تیم قدیمی و ریشه دار است 

انتظار می رود صبر بیشتری داشته باشد و رفتارشان هم مثل تیم شان حرفه ای باشد.« این بازی 

روز جمعه و از هفته بیست و ششم بازی های دسته اول در اهواز برگزار شد و با توجه به اینکه بازی 

نیمه تمام ماند، نتیجه آن از سوی کمیته انضباطی اعالم خواهد شد.

 در حاشیه

وز عکس ر

 ترس »نیمار« 
از کرونا

در حالیکــه ویــروس کرونا 
فوتبال اروپا را تحت تاثیر قرار 
داده است ســتاره برزیلی با 
آرایشــی خاص در تمرینات 
 پــاری ســن ژرمن شــرکت

 کرد.

آدرس فروشگاه: بلداجی، بلوار مدرس
آدرس کارخانه: بلداجی، شهرک صنعتی، فاز1
09133828246
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دارنده ی اولین گارگاه دیجیتال آنالین 

در سراسر کشور

تشکیل پرونده جدید علیه پرسپولیسی ها در فیفا؛

غرامت یک اهمال کاری!
در حالــی بار دیگــر پرونده   سمیه مصور
تیــم  علیــه  شــکایتی 
پرسپولیس در فیفا تشکیل شده است که این بار اهمال 
کاری مسئوالن باشگاه تهرانی در عدم پرداخت قسط اول 
این مربی در زمان مقرر، عامل تشکیل این پرونده است. 
ماجرایی که موجب می شود تا پرسپولیسی ها افزون بر 
پرداخت کامل قرارداد این مربــی آرژانتینی، محکوم به 

پرداخت غرامت بابت فسخ یک طرفه قرارداد نیز شوند.
پس از جدایی برانکو ایوانکوویچ از تیم پرســپولیس به 
دلیل مسائل مالی، مسئوالن این باشگاه به سراغ گابریل 
 کالدرون آرژانتینی رفتند تا هدایت سرخ پوشان پایتخت را 
در ایــن فصــل به دســت او بســپارند ولی مشــکالت 
زمــان  تــا  شــد  موجــب  پرســپولیس  لــی  ما
جدایــی ایــن تیــم بــا ســرمربی آرژانتینی شــان 
تهــران را  لــدرون   خیلــی زود فــرا برســد و کا
ترک کند.طبق قــرارداد کالدرون، او پیــش از پایان نیم 
فصل نخســت )که در قرارداد پایان ماه دســامبر ٢٠١٩ 
قید شــده بود( بایــد ٣٠٠هــزار دالر دریافــت می کرد و 
در ادامــه در آغاز نیم فصــل دوم نیز بایــد ٣٠٠هزار دالر 
دیگر به او پرداخت می شــد. در این قــرارداد همچنین 
آمده بــود مربی آرژانتینــی قبل از پایان فصــل ٢٠١٩ - 
٢٠٢٠ بایــد ٢5٠ هــزار دالر دیگر دریافت کند تــا اینگونه 
 تمــام مبلــغ ٨5٠هــزار دالر قــراردادش را دریافــت

 کرده باشــد.از طرف دیگر در بندی از قــرارداد کالدرون 
عنوان شده، اگر باشگاه پرســپولیس پیش از پایان نیم 
فصل )پایان ســال ٢٠١٩( با او قطع همکاری کند، فقط 
باید ٣٠٠هزار دالر نخســت را به کالدرون پرداخت کند. در 
مقابل اگر به هر دلیلی باشگاه پرسپولیس نتواند ٣٠٠هزار 
دالر اول را پیش از پایان نیم فصل نخســت )پایان سال 
٢٠١٩( پرداخت کند، کالدرون می تواند ضمن فسخ یک 
طرفه قرارداد، تمــام پول قراردادش )٨5٠هــزار دالر( را 
طلب کند.با این شرایط پرسپولیســی ها طی نیم فصل 
نخست در چند نوبت به کالدرون مبالغی پرداخت کردند 
که جمع آن به ١٧٨هزار دالر رســید. با این حال در اواخر 
نیم فصل نخســت مربی آرژانتینی طــی چند مصاحبه 
صراحتا به مدیران پرسپولیس  هشــدار داد تا ١٢٣هزار 
دالر باقی مانده را به حســابش واریز کننــد. در نهایت در 
تاریخ ٢6دســامبر )5دی ماه( زمانی که کالدرون قصد 
داشــت ایران را ترک کند، اعضای هیئت مدیره باشــگاه 

پرســپولیس در منزل او جلســه ای برگزار می کنند تا به 
 نوعی مشــکالت مربی آرژانتینی بــرای ادامه همکاری

 برطرف شود.در آخرین جلسه پرسپولیسی ها و کالدرون، 
وقتــی این مربــی صراحتا بــه خاطر پرداخت نشــدن 
مطالبات خود انتقاداتی را مطرح می کند، یکی از اعضای 
هیئت مدیره باشگاه، طی یک فقره چک شخصی، مبلغ 
یک میلیارد و 5٠٠میلیون تومان را به باشگاه می دهد تا در 
اسرع وقت با این پول، از طریق یکی از صرافی ها ١٢5هزار 
دالر )٢هــزار دالر بیشــتر از طلب کالدرون( به حســاب 
سرمربی تیم در قطر منتقل شــود. با این وجود باشگاه 
پرسپولیس در پرداخت مطالبات کالدرون تعلل می کند 
تا اینکه در نهایت طلب سرمربی تیم در نیم فصل نخست، 
در ٨ ژانویه ٢٠٢٠ )١٨ دی ماه( به حسابش واریز می شود. 
در آخر هم با وجود اینکه پرسپولیسی ها توانستند قسط 

نخست سرمربی سابق تیم شان را پرداخت کنند؛ اما 
تاخیر 13 روزه به کالدرون این امکان را داد تا 

بر اساس بند قراردادش، عالوه بر فسخ 
یکطرفه، بتواند پــول کل قراردادش 
را طلب کند و پرونده جدیدی علیه 
تیم پرســپولیس در فیفا تشکیل 
شــود، پرونده ای که تنها به دلیل 
اهمــال کاری مســئوالن ایــن 
باشگاه تشکیل شده است چرا 
که پول قسط نخست کالدرون 
پنج روز زودتر از ضرب االجل 
تعیین شــده آماده شــده 
بود؛ اما به موقع به حساب 
مرد آرژانتینی واریز نشــد 
تا تیم پرســپولیس که 
می توانســت به راحتی 
با پرداخت بــه موقع 
123هزار دالر، قسط 
نخســت) 300هزار 
دالری( کالــدرون را 
تســویه کند،  مجبور 
به پرداخت حداقل 
دالر  550هــزار 
دیگر به حســاب 

کالدرون شود.
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معاون عمران شهری شهردار خبرداد:

 اعتبار 60 میلیارد تومانی برای نونوارشدن
 آسفالت معابر شهر اصفهان

معاون عمران شهری شهردار اصفهان اظهار کرد: شهرداری همه ســاله برای انجام روکش معابر اصلی 
و فرعی همچنین لکه گیری، درزگیری و آســفالت تراشی اعتباراتی در ســطح مناطق شهر پیش بینی 
می کند.ایرج مظفر افزود: امسال ۶۰ میلیارد تومان اعتبار برای انجام این اقدامات در نظر گرفته شده و 
قراردادهای روکش آسفالت در تمامی مناطق منعقد شده است.معاون عمران شهری شهردار اصفهان 

با بیان اینکه آسفالت ریزی معابر در نیمه 
اول ســال و ماه پایانی با توجه به مطلوب 
بودن درجه حرارت هوا انجام می شــود، 
تصریح کرد: در حال حاضر روکش آسفالت 
معابر اصلی و فرعی شهر در چندین منطقه 
نیز در حــال انجام اســت.وی ادامه داد: 
آسفالت تراشــی و لکه گیری معابر اصلی 
و بزرگراهی شب هنگام و حاشیه شهر در 
روز انجام می شود، همچنین لکه گیری و 
آســفالت کوچه ها نیز طبق برنامه در حال 

انجام است.مظفر خاطرنشان کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۱۲۰ هزار تن آسفالت تولید و در سطح شهر 
پخش شده که امیدواریم در ایام پایانی ســال با توجه به افزایش اکیپ های آسفالت ریزی، ۲۰۰ هزار 
تن آسفالت توسط سازمان عمران تولید و در ســطح تمامی مناطق ۱۵ گانه پخش شود.وی تاکید کرد: 
با توجه به اینکه ساماندهی و بهسازی معابر شــهری با اقداماتی چون آسفالت ریزی، پیاده روسازی، 
اجرای کفپوش و جدول گذاری یکی از مهم ترین سرفصل های بودجه عمران شهری است، روند اجرایی 
این اقدامات با اولویت بندی مناطق کم برخوردار و با رویکرد تحقق اهداف توسعه پایدار شهری و جلب 
رضایت مندی شهروندان، برای داشتن معابر با کیفیت تداوم خواهد یافت.معاون عمران شهری شهردار 
اصفهان ادامه داد: بهبود و ارتقای وضعیت معابر شهری از جمله شاخصه های مهم ارزیابی و رضایت مندی 

از عملکرد شهرداری و از عوامل موثر بر کیفیت زندگی شهروندان محسوب می شود.

رییس شورای اسالمی شهر:

طرح اصفهان 2020 بودجه 200 میلیارد تومانی گرفت
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار کرد: ما هم در اصفهان همانند بقیه کشور تالش می کنیم 
که بدون هرگونه اســترس، دلهره و اضطراب به مقابله با کرونا برویــم و اتفاقات خوبی هم صورت 
پذیرفته و شهر در آرامش به سر می برد و تمامی امور در جریان است.علیرضا نصراصفهانی ادامه داد: 
اطالع رسانی مناسب به شهروندان صورت گرفته و تالش مان این بوده است که به عنوان مدیریت 
شــهری در کنار دیگر مدیران اقدامات الزم را انجام بدهیم.رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با 
اشاره به اینکه در اولین اقدام برای مقابله با این ویروس فعالیت های اماکن فرهنگی و تفریحی را با 
هدف پیشگیری از شیوع بیماری و کاهش آسیب، تعطیل کرده ایم، افزود: با تدابیر الزم تالش شده 
است حجم مراجعین به شهرداری ها و سازمان ها و اماکن دولتی را کاهش دهیم، ستادی نیز تحت 
عنوان ستاد پیشــگیری و مقابله با ویروس کرونا در شهرداری تشکیل شده است. نصراصفهانی با 
بیان اینکه، طی ماه های اخیر و با ورود به سال جدید طرح های گردشگری را به صورت جدی دنبال 
می کنیم، خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح ها در تالش هســتیم اتفاقی را رقم بزنیم که بار دیگر 
استان و شــهر اصفهان را به جایگاه واقعی خود برگردانیم.وی با اشاره به اینکه با آغاز سال ۲۰۲۰ به 
طرح گردشــگری اصفهان ۲۰۲۰ ورود پیدا کرده ایم، عنوان کرد: با اتفاق نظر شورای اسالمی شهر و 
شهردار محترم بودجه ای در حدود ۲۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۹ برای موضوع گردشگری اختصاص 

پیدا کرده که امیدواریم زمینه تحقق آن فراهم شود.

در راستای توزیع عدالت فرهنگی در تمام مناطق شهری؛

 نخستین سینمای غرب اصفهان به بهره برداری می رسد

مدیر منطقه ۱۱ شهرداری از تکمیل عملیات        نرگس طلوعی
توسعه ساختمان و تجهیز سینما مهتاب به 
عنوان نخســتین ســینمای غرب اصفهان در راســتای ایجاد عدالت 
فرهنگی در تمام شهر و تمرکز زدایی سینماها از مرکز شهر خبر داد. اولین 
سینما در اصفهان که همواره به عنوان یکی از پیشتازان فرهنگ و هنر در 
کشور محسوب می شد در سال ۱3۱۵ با نام » ایران« افتتاح شد. پیش 
از ایجاد این ســالن تعداد اندکی از قهوه خانه ها با دریافت سی شاهی 
فیلم های کوتاه صامت نشــان می دادند و با توجه به استقبال بی نظیر 
شهروندان، سینما ایران به عنوان نخســتین سینمای اصفهان در سال 
۱3۱۵ آغاز به کار کرد تا خانم ها هم بتوانند به تماشای فیلم بنشینند. نکته 
جالب توجه این سالن این بود که در این سینما خانم ها در سمت چپ 
و آقایان در سمت راست سالن می نشستند و چادر مشکی بزرگی میان 

آن ها فاصله می انداخت. 
در ادامه، سینما مهتاب اصفهان نیز در سال ۱34۲ به بهره برداری رسید 
و بعد از آن تعداد سالن های سینما در این شهر افزایش یافت؛ اما تعداد 

نه چندان زیاد ســینماها و هم چنین تمرکز آن در منطقه مرکزی شهر 
همواره مورد منتقدان به هنر هفتم  واقع شده بود و تا همین  چند سال 
پیش همه از نبود تعداد سینماها در اصفهان سخن می گفتند و به جز 
چند ســینما در خیابان چهارباغ جای دیگری از شــهر خبری از سینما 
نبود به طوری که برگزاری جشــنواره فیلم فجر در اصفهان همیشــه با 
معضل نبود سالن مجهز مواجه می شــد؛ اما طی دو سه سال اخیر از 
سوی مدیریت شــهری برنامه ویژه ای برای افزایش تعداد سینماها 
در شهر و بهره مندی مناطق مختلف از این زیر ساخت فرهنگی صورت 
گرفت تا به گفته مسئوالن شهری، دیار گنبدهای فیروزه ای که به خاطر 
هنر بزرگانش در تمام جهان شهره بوده، به لحاظ توسعه فعالیت های 
فرهنگی و بهره مندی شهروندانش از عدالت فرهنگی نیز پرآوازه شود. در 
همین راستا شهرداری اصفهان اقدام به ساخت سینما بهمن در منطقه 
۱۵ شهرداری ) شرق اصفهان( کرد که این سینما در سال ۱3۹۶ همزمان 
با عملیات بازسازی سینما ساحل توسط موسسه بهمن سبز احداث  و 
در شش آذرماه سال ۱3۹7 افتتاح شد. در همان زمان مدیریت شهری 

ساخت نخستین ســینما در غرب اصفهان را در دستور کار خود قرار داد 
و حاال مدیر منطقه ۱۱ شــهرداری اصفهان از تکمیل عملیات توســعه 
ساختمان و تجهیز سینما مهتاب در این نقطه از شهر خبر می دهد.این 
سینما با زیر بنای 3۱۰ متر مربع و با اعتباری بالغ بر ۲۵ میلیارد ریال در 
مدت زمان ۹ ماه احداث شد. به گفته مدیر منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان، 
سینما مهتاب دارای دو سالن با ظرفیت های ۱3۰ نفر و  3۰ نفر بوده و با 
دریافت مجوز بهره برداری در آینده نزدیک در اختیار شهروندان قرار می 
گیرد.حمید اشرفی با بیان اینکه با افتتاح این سینما در غرب اصفهان 
دسترسی شهروندان مناطق دو، هشــت، ۹، ۱۱ و ۱۲ به سینما راحت تر 
می شــود، می گوید: انتظار می رود با بهره برداری از ســینما مهتاب به 
دلیل عدم تردد شهروندان به مرکز شهر از ترافیک و آلودگی   هوا  کاسته 
شده و حمل و نقل در مرکز روان تر شود. بر اساس آماری که بخش امور 
سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان به مناسبت روز ملی 
سینما در سال جاری منتشــر کرد، پیش از افتتاح سینما مهتاب، هم 

اکنون نصف جهان هشت سینما و ۲۹ سالن دارد. 

 انتظار می رود با بهره برداری از سینما مهتاب به دلیل 
عدم تردد شهروندان به مرکز شهر از ترافیک و آلودگی   هوا  

کاسته شده و حمل و نقل در مرکز روان تر شود

با مسئولان

اخطار اجرایی
12/79 شماره: 715/98حل2 ، مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی:امید برین،نام 
پدر:عباس ، نشــانی: مجهول المکان ؛ مشــخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: علی 
گرجی، نام پدر: اسداله نشانی: خمینی شهر بلوار منتظری کوچه 71 ، محکوم به:به موجب 
رای شماره 1381 تاریخ 98/8/12 حوزه دوم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 
که قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال 
به عنوان اصل خواسته و مبلغ 1/675/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت زمان پرداخت در حق محکوم له به انضمام پرداخت نیم 
عشر دولتی ضمنادر اجرای حکم تبصره 2 ماده 306 رعایت گردد. ماده34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف : 787392  قاضی شعبه دوم شورای 

حل اختالف خمینی شهر 
اخطار اجرایی

12/80 شماره: 186/98حل10 ، مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: امیر کریمی، 
نشانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: علی گرجی، نشانی: 
خمینی شــهر بلوار منتظری کوچه 71 ، محکــوم به:به موجب رای شــماره 333 تاریخ 
98/6/27 حوزه دهم شــورای حل اختالف شهرســتان خمینی شــهر که قطعیت یافته 
است. محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال اصل خواسته و 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک تا زمان اجرای حکم و پرداخت مبلغ 
2/270/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان و پرداخت نیم عشر دولتی به حساب 
صندوق دولت رای صادره غیابی می باشد. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا 

اعالم نماید.  م الف : 787397 شعبه دهم شورای حل اختالف خمینی شهر 
ابالغ رای

12/81 شماره پرونده: 988/98 ،شماره دادنامه:1910-98/11/08 ، مرجع رسیدگی: شعبه 
دوم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان:جالل عزیزی، نشانی: خمینی شهر دستگرد 
قداده خیابان بسیج کوی 103 پالک 10؛ خوانده ســید علی افضلی ، به نشانی: مجهول 
المکان ، خواسته: مطالبه ، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم 

و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوصدادخواست  آقای 
جالل عزیزی  فرزند علی اصغر به طرفیت سید علی افضلی فرزند سید محسن به خواسته 
مطالبه مبلغ 23/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 421814  مورخ  92/12/27  
بر عهده بانک ملی شعبه پلیس راه نجف آباد به شــماره حساب 0108258773002 به 
انضمام هزینه  دادرسی و خســارت تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست  تقدیمی خواهان 
مالحظه اصل چک و گواهی  عدم پرداخت در ید خواهــان که ظهور در مدیونیت خوانده 
دارد و اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلســه رسیدگی حاضر نگردیده و دفاعی بر 
برائت ذمه خود بعمل نیاورده است شــورا دعوی خواهان را وارد تشخیص مستندا به مواد 
198و 515و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 2 قانون صدور چک و تبصره آن خوانده 
را به پرداخت مبلغ 23/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و میلغ 327/500 ریال به 
عنوان هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت زمان پرداخت 
مطابق با نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی در حــق خواهان محکوم می نماید رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شورا و ظرف مهلت 
 بیست روز از تاریخ مهلت واخواهی قابل اعتراض در محاکم حقوقی خمینی شهر می باشد. 

م الف: 787686  قاضی  شورای حل اختالف شعبه دوم حوزه قضایی خمینی شهر 
ابالغ وقت رسیدگی

12/82 شماره: 763/98حل9 ، مرجع رسیدگی: شــعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی درچه-خیابان امام-خیابان سجاد، وقت رسیدگی: ساعت 16:40 
مورخه 1399/1/23 ، مشخصات خواهان: نام و نام خانوادگی:یوسف اسحاقیان ، نام پدر: 
علی ، نشــانی:درچه،خ دکتر بهشتی کوچه کاظم صمدیها ؛ مشــخصات خوانده: مهرداد 
جعفری اشکاوندی ، نام پدر:محمد ، خواسته و بها: مطالبه مبلغ 160/000/000 ریال بابت 
یک فقره چک به انضمام خسارات دادرســی و تاخیر تادیه  ، دالیل خواهان:کپی چک و 
گواهی عدم پرداخت ، گردش کار: خواهان.خوانــده را مجهول المکان، اعالم و تقاضای 
ابالغ دادخواست و وقت رســیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
نموده اســت. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی 
می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 
نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف : 787487 رئیس شعبه نهم 

حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
اخطار اجرایی 

12/83شماره: 2/1193/97  محکوم به به موجب رای شماره  -تاریخ: - حوزه: -  حقوقی 
شورای حل اختالف شهرستان آران و بیدگل که قطعیت یافته است. محکوم علیه: ظاهر 
کمانگر  نام پدر: عبدالکریم شغل: آزاد  نشانی محل اقامت: مجهول المکان . محکوم علیه 
محکوم است به: پرداخت مبلغ بیســت میلیون ریال وجه یک فقره چک به ش 107535 
مورخ 94/5/20 و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک مذکور تا زمان وصول در 

اجرای احکام و پرداخت مبلغ هشــت میلیون و ششــصد هزار تومان بابت رسید مورخه 
95/5/6 بانضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 97/11/28 لغایت وصول 
و پرداخت خسارت دادرســی به مبلغ یک میلیون و پانصد و پنج هزار ریال و حق الوکاله 
وکیل و ســه بار هزینه نشر آگهی در روزنامه های کثیراالنتشــار در حق خواهان صادر و 
اعالم میگردد.  رای صادره غیابی اســت. ضمنا نیم عشــر  دولتی به عهده محکوم علیه 
است. مشخصات محکوم له: محمدرضا فامیلی بیدگلی با وکالت خانم منیره واحدی نام 
پدر: مصطفی   شغل: آزاد نشــانی محل اقامت: آران و بیدگل ، میدان آزادگان خ امیرکبیر   
. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 
مکلف اســت ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد 
باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه ندانــد، باید ظرف مهلت مزبور 
 صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید. 
م الف: 786748 محمدرضا کرمانی نصرآبادی رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف 

آران و بیدگل 
ابالغ رای

12/84 پرونده کالســه: 98/199 در خصوص دادخواست خانم الهه رضایی فرزند محمد 
به طرفیت آقای سید حسین میرجعفری فرزند ســید رضا به خواسته صدور حکم بر الزام 
خوانده به پرداخت نفقه از تاریخ 97/12/1 لغایت اجرای حکم به انضمام خسارات دادرسی 
و تاخیرتادیه با این شــرح که خواهان اظهار داشته همســر دائم خوانده و درتمکین وی 
 میباشــد لیکن نامبرده از پرداخت نفقه وی از تاریخ 97/11/1 اســتنکاف ورزیده اســت
 لیکن طی جریان دادرسی خواسته خود را کاهش داده و خواستار صدور حکم بر الزام خوانده 
به پرداخت نفقه از 97/12/1 گردیده اســت. خوانده اظهار داشته خواهان در تمکین وی 
نبوده است و قرار بوده ماهی پانصد هزار تومان خواهان از آقای قاسمی خرید کند. لیکن 
خواهان اظهار داشته وجه نقد میخواهد. با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده به ویژه 
کپی مصدق سند ازدواج که حکایت از علقه زوجیت دائم مابین طرفین پرونده دارد و نظریه 
کارشناسی علی رغم وصف ابالغ مصون از تعرض مانده است و نیز با توجه به اینکه خوانده 
دفاع موثر و موجهی به عمل نیاورده است و چون طبق قانون مدنی در عقد دائم نفقه زن به 
عهده شوهر میباشد. دعوی مطرحه را جزئا وارد دانسته و مستندا به مواد 9 و18 و19 و 27 
قانون شوراهای حل اختالف و مواد 194و 198 و 502و 515 و 519 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 1102و 1106 و 1111 و 1107 و 1206 
و 1287 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخــت مبلغ پنج میلیون و هفتصد 
هزار ریال بابت نفقه از تاریخ 97/12/1 لغایت پایان ســال مذکور و پرداخت ماهیانه مبلغ 
هفت میلیون و یکصد و بیست و پنج هزار ریال بابت نفقه سال 98 از ابتدای سال 98 لغایت 
 زمان صدور حکم و پرداخت مبلغ دو میلیون و هشتصد و هشتاد هزار ریال بابت خسارات
 دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم و در خصوص خواسته خواهان مبنی بر مطالبه نفقه 

از تاریخ صدور حکم لغایت زمان اجرای حکم – نفقه آینده- با عنایت به این موضوع که 
پرداخت نفقه فرع بر تمکین زوجه است و اســتقرار نفقه بر ذمه زوج منوط به حلول زمان 
استحقاق است و نفقه زمانی که هنوز نیامده بر ذمه زوج نیز مسقر نگریده است با توجه به 
نظریه مشورتی شماره 3592/7 مورخ 88/6/14 و مستندا به ماده 2 از قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی قرار عدم اســتماع دعوی خواهان در قسمت 
مطالبه نفقه آینده صادر و اعالم و در خصوص خواسته مبنی بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی خسارت تاخیر تادیه در خصوص دعاویی 
است که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج میباشد که خواسته خواهان مشمول این موضوع 
نبوده لذا مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی حکم به بیحقی خواهان صادر و اعالم می گردد. آرای صادره حضوری و ظرف مهلت 
بیســت روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم عمومی حقوقی این 
شهرستان می باشد. م الف: 787411  زهره گرامی نوش آبادی قاضی شعبه چهارم 

شورای حل اختالف آران و بیدگل 
مفاد آراء

77 /12 آگهي مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي مستقر در ثبت دهاقان

مفاد آراء هیات حل اختالف مســتقر در اداره ثبت اســناد و امالک دهاقان که در اجراي 
ماده 1 قانون و ماده 8 آیین نامه صادر گردیده است و در اجراي ماده 3 قانون در دو نوبت 
به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشــار و محلي آگهي مي شــود تا شخص یا 
 اشخاصي که به آراء مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از تاریخ انتشار آگهي و در روستاها

 از تاریخ الصاق آگهي در محل تا دو ماه اعتراض خود را بــه اداره ثبت محل وقوع ملک 
تسلیم و رســید اخذ نماید و معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض به اداره 
ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومي محل نماید و گواهي تقدیم 
دادخواســت را به ثبت محل ارائه نمایند. بدیهي اســت در اینصورت اقدامات ثبت منوط 
به ارائه حکم قطعــي دادگاه خواهد بود در صورتي که اعتــراض در مهلت قانوني واصل 
نشود یا معترض گواهي تقدیم دادخواست به دادگاه محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت 
 به صدور سند مالکیت خواهد نمود. صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود.
1- راي شماره 139860302019000501-1398/10/19-  خانم معصومه استاد حسینی 
عطاآبادی فرزند رمضان ششدانگ یکباب خانه به مساحت 289/28 متر مربع مجزی شده 
ازپالک 106 فرعی از 127 اصلی واقع در خلف دزجا دهاقان در ازاء 302 ســهم مشاع از 

2130 سهم مالکیت مشاعی خودش.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/11/26
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/12/11

م الف:763695 زهرا یعقوبي رئیس اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان

مدیرعامل شــرکت متــروی منطقه اصفهــان اظهار 

کرد: هر شــب پس از پایان ســرویس دهی روزانه، 

۱۲ رام فعال و رزرو قطار شــهری اصفهان با استفاده 

از محلول الکترولیز شــده کلرید سدیم ضدعفونی و 

گندزدایی می شود.علیرضا فاتحی ادامه داد: در طول 

روز ســطوح مختلف ایســتگاه های قطار شــهری از 

جمله پیشخوان های فروش بلیت، گیت های کنترل 

بلیت، هندریل های پله برقی و پله ثابت، دستگاه های 

خودپرداز و شارژ بلیت و دکمه های آسانسور گندزدایی 

می شود.مدیرعامل شــرکت متروی منطقه اصفهان 

با اشــاره به عملیات ضدعفونی کــردن رام های قطار 

شــهری با فعالیت یک اکیپ هشــت نفره، تصریح 

کرد: ضدعفونی و گندزدایــی ۱۲ رام فعال و رزرو قطار 

شهری اصفهان با اســتفاده از محلول الکترولیز شده 

کلرید سدیم )دارای سیب سالمت و مورد تایید وزارت 

بهداشت( هر شب پس از پایان زمان سرویس دهی 

انجام می شــود.وی با اشــاره بــه انجــام اقدامات 

پیشگیرانه شرکت متروی منطقه اصفهان گفت: این 

اقدامات شامل ممانعت از حضور پرسنل مشکوک به 

کرونا، نصب پوسترهای اطالع رسانی آموزشی به صورت 

رنگی و کامال مشخص داخل باکس های قطار شهری و 

تابلوی اعالنات ایستگاه ها همچنین داخل باکس های 

قطار و ایستگاه هاست.

مدیرعامل شرکت متروی منطقه اصفهان خبر داد:

ضدعفونی  رام های قطار شهری با فعالیت اکیپ هشت نفره
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه بیان کرد:

بهره برداری از 100 درصد ناوگان در روزهای تعطیل آخر سال
 مدیرعامل شرکت واحد اتوبوســرانی اصفهان و حومه با اشاره به سرویس دهی ویژه اتوبوس های شهر در ایام پایانی ســال، گفت: فعالیت و بهره برداری از

 ۱۰۰ درصد ناوگان در روزهای تعطیل آخر سال جهت رضایت بیشــتر مســافران انجام و نظارت کامل بر عملکرد فعالیت اتوبوس ها و ناوبران توسط مدیران 
مختلف حوزه شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه انجام خواهد شد.قدرت افتخاری تصریح کرد: برنامه ریزی های انجام شده در راستای افزایش توان 
سرویس دهی در ایام پایانی سال به خصوص در خیابان های منتهی به مراکز خرید و افزایش زمان سرویس دهی برای رفاه بیشتر مسافران نوروزی جهت 
دسترسی آسان از محل های اسکان به مرکز شهر است.مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه ادامه داد: از تاریخ ۲۰ تا ۲۹ اسفند زمان سرویس 
دهی درصدی از ناوگان خطوط منتهی به مراکز خرید و خیابان های اصلی شهر تا ســاعت ۲3 از طریق ناوگان بخش خصوصی افزایش می یابد و درصدی از 
ناوگان در خطوط به صورت فوق العاده در مسیرهای اصلی مشغول به کار خواهند شد.وی با بیان اینکه ساعات سرویس دهی درصدی از ناوگان خطوط مهم در 
میادین اصلی شهر توسط بخش خصوصی )انقالب، جمهوری اسالمی، آزادی و…( افزایش پیدا خواهد کرد، گفت: در روز تعطیل ۲۹ اسفند و دو جمعه آخر 

سال با توجه به افزایش حجم مسافران، تمامی ناوگان دولتی و خصوصی در خطوط فعال است.
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همه ما فکــر می کنیم رمــز موفقیت این اســت که همه 
کاری بتوانیم انجام دهیم؛ اما اغلب افراد موفق به شــما 
خواهند گفــت این طرز تفکــر یک عقب ماندگی اســت. 
جادوی واقعــی در این اســت که شــما »نــه« بگویید.

اســتیو جابز به شــدت روی این موضوع اصرار داشــت و 
می گفت تمرکــز فقط در »نــه« گفتن حاصل می شــود؛ 
حتی به پروژه هایی که بســیار بلندپروازانه و امیدوارکننده 
هستند. چون »نه« گفتن باعث می شــود کماکان تمرکز 
شــما روی پروژه ها و کارهای فعلی باشــد و آن هــا را تا 
انتها دنبــال کنید.بســیاری از مدیران موفــق دنیا و حتی 
اســتادان تدریس کننده رموز موفقیت با ایــن طرز تفکر 
 مدیرعامــل فقید اپــل همراهــی می کننــد و می گویند: 
» نه گفتن شما به همان اندازه مهم است که بله می گویید.«

فردا را تصور کنید
افرادی که رویاهای بزرگی در ســر دارند، به طــور دائم با 
معماهای بزرگی هم روبه رو می شــوند. زندگی مسیرها و 
انتخاب های بی حد و مرز اســت. چگونه می توان از میان 
آن ها فقــط معــدودی از ایده ها، انتخاب ها، پیشــنهادها 
و دعوت هایــی را پذیرفت که ارزش وقت گذاشــتن دارند 
و در مســیر همــان رویاهای شــما هســتند؟راهنماها، 

دستورالعمل ها، مشــاوره ها و کتاب های زیادی برای این 
موضوع وجــود دارد. اینکه شــما چگونه روزانــه، هفتگی 
و ماهیانه به موضوعــات هم جهت با خــود »بله« بگویید 
و به بقیه دســت رد بزنید.یک نکته کلیدی بســیار کوتاه 
 the« و فوق العــاده از »کویــن کلی« معــروف به نــام

immediacy filter« هســت که می خواهیم درباره اش 
بحث کنیم:»یکی از مفیدتریــن توصیه هایی که تا به حال 
من از نویسنده عزیز »آنه هربرت« دریافت کردم این است 
که می گفت هــر وقت از من برای برنامه ای، ســخنرانی و 
کاری دعوت می شد؛ بررســی می کردم آیا آن را قبول کنم 

یا خیر و اگر می دیــدم مال فرداســت؛ رد می کردم. این 
ترفند و فیلتر فوری برای بســیاری از نه گفتن های ما قابل 

استفاده است.«
چگونه کار می کند؟

ارزش این ایده ریشه در یک مشاهده ساده درباره انسان 
دارد. اینکه ما به یک 5 دالری )تصور کنید چک پول 50 هزار 
تومانی( که امروز بگیریم؛ بیشــتر از یک 5 دالری در هفته 
آینده اهمیــت می دهیم.زمان هم ماننــد همین 5 دالری 
اســت. ارجاع زمان به آینده خیلی ســاده تر است تا اینکه 
زمان حال را از دست بدهیم. بهتر است به کاری بیندیشیم 
که اکنون در حال انجامش هســتیم تا اینکــه دنبال یک 
راه حل برای هفته آینده یا ماه آینده باشــیم.ترفند ذهنی 
هربرت روشی ســاده اما فوق العاده قدرتمند برای پایان 
دادن به ارزش گذاری انتخاب ها برای آینده است. فرمول 
مشخصی برای بله یا نه گفتن نیست و همین ترفند خاصی 
که برخی تعصبات و محذورات اخالقــی را کنار بگذاریم و 
تصور نکنیم که نه گفتن یک بی ادبی یا ناسپاســی است.

دفعه بعدی، وقتی فردی با شــما درباره یک موضوع، قرار 
مالقات، یک فرصت کاری، ایده سرمایه گذاری یا هر چیزی 

در آینده صحبت کرد؛ خیلی راحت بگویید »نه«.

آشپزی
استیک مرغ با سس 

قارچ 
 مواد الزم: سینه مرغ برش خرده  4 عدد،لیمو ترش  2 عدد،رزماری  یک شاخه 

کوچک،روغن زیتون2 قاشق،سیر 2 حبه،نمک، فلفل و پودرچیلی  به میزان الزم
طرز تهیه:استیک را طعم دار می کنیم، به این صورت که ورقه های سینه مرغ را بین دو کیسه 

فریزر می گذاریم، کمی با بیفتک کوب می کوبیم طوری که به بافت گوشت آسیب نرسد.سپس 
داخل ظرفی می ریزیم. پوست لیمو را رنده و با مرغ مخلوط می کنیم. همین طور مرغ ها را با آب لیمو، 

نمک ، ادویه، روغن زیتون، پودر سیر و رزماری آغشته می کنیم . مرغ را حدود یکی دو ساعت داخل 
یخچال می گذاریم تا به خوبی طعم بگیرد. داخل تابه چدنی را چرب می کنیم و اجازه می دهیم تابه با 
حرارت کم داغ شود. اســتیک ها را از یخچال خارج می کنیم و مواد روی آن را پاک می کنیم و داخل 

تابه می گذاریم. حرارت باید متوسط باشد و هر سمت مرغ حدود 3 تا 4 دقیقه خوب سرخ شود.
سس قارچ:قارچ ها را خرد کرده و در تابه با کمی کره و آب لیمو باشعله زیاد تفت می دهیم تا سرخ 

شود. بعد در ظرفی ســیر و کره را خیلی کم تفت می دهیم ســپس یک قاشق غذاخوری آرد 
اضافه می کنیم و بعد یک پیمانه سرخالی شیر را به مواد می افزاییم و هم می زنیم .اگر 

دوست داشتید دو قاشق خامه اضافه کنید و بعد از این که قارچ سرخ 
شد به مواد بیفزایید حاال  زیر سس قارچ را خاموش کنید. 
استیک مرغ را در ظرف سرو بگذارید و سس را روی 

آن بریزید.

چگونه در موقعیت های مختلف »نه« بگوییم؟

آغاز تصویربرداری سریال 100 قسمتی خبر
»بی همگان« از سال آینده

 عیددیدنی بچه ها با عموپورنگ 
در »بچه محل«

نویســنده مجموعه تلویزیونی»بی همگان«  با اشــاره به مراحل 
نگارش این ســریال گفت: طرحی که در اختیار ما بود بازنویسی 
شده و حدود بیست قسمت از آن توسط من و آقای کاظمی پور به 
نگارش درآمده است.»سعید جاللی«ادامه داد: به احتمال فراوان 
به زودی پیش تولید این سریال آغاز می شــود.این سریال 100 
قسمتی که قرار است در دو فاز 50 قسمتی ساخته شود، ملودرامی 

اجتماعی خانوادگی را در تهران به تصویر خواهد کشید.

30 درصــد از تصویربرداری مجموعه »بچه محــل« که به صورت 
نمایشی و استودیویی با حضور کودکان و نوجوانان در دست تولید 
است، انجام شده تا نوروز 99 از آنتن شــبکه دو سیما روانه آنتن 
شود.»بچه محل« که با اجرای داریوش فرضیایی در گروه کودک 
و نوجوان شبکه دو سیما تولید می شــود از دو بخش نمایشی و 
استودیویی تشکیل شــده و عالوه بر تغییرات محتوایی، برای 

بخش استودیویی دکوری ویژه طراحی و اجرا شده است.

آگهی مزایده

شرکت ناصرین وحید

شرکت ناصرین وحید قصد واگذاری کارخانه تولید باندوآتل گچی واقع در شهرک صنعتی خادم القرانی شهرستان بروجن را از طریق مزایده عمومی دارد.
امکانات : کلیه تأسیســات و تجهیزات تولید، آب و سیستم دفع فاضالب، برق سه فاز صنعتی، گاز، دو خط تلفن و سیســتم حفاظت پیرامونی به متراژ  سی هزار 

مترمربع زمین و دو هزار متر سوله. 

قیمت پایه 120،000،000،000ریال ) نقد (.

توضیحات :
1- متقاضیان می توانند از تاریخ 1398/12/11 تا تاریخ 1398/12/14 در ســاعات اداری 8 الی 15 از محل کارخانه بازدید نمایند و یا برای کسب اطالعات بیشتر با 

شماره تلفن همراه 09131363768 تماس حاصل فرمایند.

2- دارای 9 نفر کارگر با سابقه و متخصص، دستگاه ها اورهال شده و مشغول فعالیت می باشد.

3- کلیه هزینه های نقل و انتقال رسمی اسناد کارخانه به عهده خریدار می باشد.

شرایط شرکت در مزایده :
1- ارائه پیشنهاد قیمت به دو صورت خرید نقدی یا خرید اقساطی حداکثر 3 ساله.

2- ارائه یک فقره چک بانکی به مبلغ یک درصد قیمت پایه به همراه تأییدیه حساب  بانکی توسط بانک عامل صادر کننده چک .

3- متقاضیان اسناد فوق را در پاکت الک و مهره شده حداکثر تا 10 روز بعد از درج آگهی به آدرس تهران – میدان آزادی ابتدای اتوبان شهید لشگری خیابان شهید 

ریاحی پالک 4 طبقه 2 ) کد پستی 1391948113 ( ارسال نمایند .

4- تاریخ برگزاری مزایده 1398/12/19 غیر حضوری می باشد.

5- شرکت ناصرین وحید در قبول یا رد پیشنهادات  مزایده مخیر می باشد .

6- ارائه پیشنهاد شرکت در مزایده منجر به ایجاد حق نمی شود.

نوبت دوم

استان چهار محال و بختیاری، بلداجی، 
بلوار شهید بهشتی، گز فردوس بلداجی
09132823872
03834642411
info@ferdowsgaz.com

حاج غالمعلی سلطانی 
بنیانگذار صنعت گز بلداجی
شماره ثبت: 172825
شماره بهره برداری:21-7391
پروانه تاسیس از وزارت بهداشت و درمان 4423
شماره پروانه بهداشتی ساخت: 11005/25
گز فردوس با بیش از نیم قرن سابقه درخشان
اولین تولیدکننده گز در بلداجی و تنها 
دارنده دو نشان کیفیت برتر جهانی
از کنوانسیون بین المللی BID ژنو و 
برنده تندیس ستاره طالیی ژنو که 
نشانه کیفیت جهانی است.

آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

شركت آب و فاضالب استان اصفهان

شركت آب و فاضالب 
استان اصفهان

نام روزنامه: زاینده رود
تاریخ انتشار:1398/12/11

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانكاران واجد 
شرایط واگذار نماید .

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاساعت : 15:30 روز شنبه به تاریخ 1398/12/24
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1398/12/25

دریافت اسناد : سایت اینترنتی
WWW.abfaesfahan.irشركت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا:  8-36680030- 031   )داخلی 384  (

مبلغ تضمین )ریال (مبلغ برآورد )ریال(محل تامین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

98-4-299
انجام امور اداری ، 

بهره برداری و خدمات 
عمومی منطقه جلگه 

4.497.970.359200.539.000جاری 

نوبت اول
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