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به جاى نوشابه آب بخوریدراهى به جز جذب نخبگان نداریم«دادستان» مسعود ده نمکى در آستانه پخشفرانسه هم دنبال «ارتش خارق العاده» است سروش رفیعى در نقش محسن مسلمان! سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

بعضى وقت ها 
ماسک نزدن 

بهتر است!

زمستان قطعى گاز داریم؟
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دست قداره کش
 باید قطع شود

برنج وارداتى در سبد 
فروشگاه هاى بزرگ استان

توزیع گاز در 
کارخانه هاى سیمان 
اصفهان محدود شد

5

آبگرمکن خورشیدى  
در15 هزار واحد 

آپارتمانى

تیمى از دانشمندان دانشگاه ماساچوست لول و دانشگاه 
باپتیست کالیفرنیا توضیح مى دهند که چگونه همه 
ماسک ها به طور یکسان در برابر انتقال کووید19 

محافظت نمى کنند. آنها نتیجه گرفتند که ممکن است 
ماسک هاى قدیمى از ماسک نزدن بدتر باشد...

معاون خدمات شهرى شــهردار اصفهان گفت: تا پنج 
سال آینده (از ســال 1400 تا 1405) در 15 هزار واحد 

آپارتمان آبگرمکن هاى خورشیدى نصب مى شود.
حسین امیرى اظهار کرد: با توجه به ارزان بودن انرژى 
در کشور مصرف آن بسیار باال بوده و به نظر مى رسد 
مشکل اساسى موضوعات فرهنگ سازى است و باید در 
ارتباط با مباحث فرهنگ سازى و اطالع رسانى عمومى 
و فعالیت هاى تأثیرگذار بــراى تغییر رویکرد و دیدگاه 
مردم اقدامات گســترده انجام شــود. معاون خدمات 
شهرى شــهردار اصفهان با بیان اینکه براى تشویق 

4هر چه بیشتر...

نمادهاى بورسى اصفهان در آغاز زمستاننمادهاى بورسى اصفهان در آغاز زمستان
بررسى آنچه هفته گذشته بر شرکت هاى مهم استان گذشتبررسى آنچه هفته گذشته بر شرکت هاى مهم استان گذشت

3

همزمان با افزایش مصرف گاز در کشور، مسئوالن به یک سئوال پاسخ مى دهند

سرنوشت «دیدنى ها» از 
زبان دوبلور معروف 

درخشش زاهدى ادامه دارد
مهاجم جوان ایرانى که پس از حضور در پرســپولیس راهى اروپا شد 

یکبار دیگر توانسته است رضایت هواداران تیمش را جلب کند.
شهاب زاهدى که دومین فصل حضور خود در فوتبال اوکراین 
را ســپرى مى کند، روز به روز وضعیتش در تیم لیگ برترى 
المپیک دونتســک بهتر مى شــود و تبدیل به ستاره تیمش 

شده است...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

برنامه شهردارى اصفهان به منظور استفاده 
از انرژى هاى پاك تا 5 سال آینده

«شهروند دیپلمات» 
ابتکارى براى توسعه 

دیپلماسى شهرى 
اصفهان

دوچرخه سواران تا کرمان رکاب مى زنند
3

روزهاى خوش طارمى با روزهاى خوش طارمى با 
پورتو به جام قهرمانى رسیدپورتو به جام قهرمانى رسید

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله اي شماره  990/1013 
(2099001188000038 در سامانه ستاد) 

روابط عمومی شرکت برق منطقه اي اصفهان

شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه اي اصفهان

نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه معتبر یا فیش واریز وجه نقد به شماره  شبا IR 330100004101101430230298  نزد 
بانک مرکزى با مبلغ فوق الذکر در وجه شرکت برق منطقه اى اصفهان

نحوه دریافت و تحویل اسناد مناقصه: کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت و تحویل اسناد تا مبادله قرارداد، با مراجعه به 
«سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)» به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود. (تماس با کارفرما، در 

صورت لزوم در ساعات ادارى روزهاى کارى با شماره 36270820- 031)
مهلت دریافت اسناد: از ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1 /1399/10 لغایت ساعت 16 روز پنجشنبه مورخ 1399/10/11

جلسه توجیهی: حضور نمایندگان مجاز شرکت ها (همراه با معرفی نامه) در جلسه توجیهی و بازدید که در روز دوشنبه مورخ 
1399/10/15 ساعت 9:00 صبح واقع در سگزى برگزار می گردد، الزامی بوده و عدم حضور بمنزله انصراف از مناقصه خواهد 

بود. (تلفن جهت هماهنگى: 09132652060، آقاى شیرنشان)
مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه: نسخه الکترونیکی کلیه مدارك و مستندات اسناد مناقصه بایستی حداکثـر تا ساعت 
14:00 روز دوشنبه مورخ 1399/10/22 در «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) بارگذاري و نسخه فیزیکی (پاکت الف) 

نیز در موعد مذکور به آدرس: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه اي اصفهان تحویل گردد.
زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه: ساعت 10:00 صبح روز سه شــنبه مورخ 1399/10/23 -  سالن کمیسیون معامالت 

ساختمان معاونت مالی و پشتیبانی شرکت برق منطقه اي اصفهان
سایر شرایط مناقصه:

  به پیشنهادهائی که فاقد سپرده یا امضاء، مشروط و مخدوش بوده و یا پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود ترتیب 
اثر داده نخواهد شد.

  سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
ضمناً می توانید این آگهی را در سایت هاي اینترنتی مشاهده کنید

www.setadiran.ir        www.erec.co.ir         www.tavanir.org.ir  http://iets.mporg.ir

نوبت دوم

شماره 
مبلغ تضمین شرکتموضوع مناقصهمناقصه

شرایط و  الزامات ورود به مناقصه در مناقصه (ریال)

990/1013
خرید، حمل، زیرسازى و نصب دیوار بتنى 

پیش ساخته به منظور محصور نمودن پست 
برق شهرستان سگزى

500/000/000 ریال
دارا بودن گواهینامه صالحیت 

پیمانکارى با حداقل رتبه 5 ابنیه 
از سازمان برنامه و بودجه کشور

م الف: 1064310
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جانشین فرمانده ناجا با تأکید بر استمرار برخورد قاطع و 
مقتدرانه پلیس با اراذل و اوباش، گفت: دستى که قمه 

بلند مى کند تا قداره کشى کند، باید قطع شود.
سردار قاسم رضایى در حاشــیه اجراى طرح «اقتدار» 
پلیس تهران بزرگ، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هیچ 
مماشاتى با اراذل و اوباش و مزاحمان به نوامیس مردم 
نداریم، نیــروى انتظامى در برخورد بــا برهم زنندگان 

امنیت، آرامش و آسایش مردم محافظه کار نیست.
این مقام ارشــد انتظامى مطرح کرد: مردم انتظار دارند 
پلیس در برخورد بــا اراذل و اوباش و مزاحمان نوامیس 
مردم با اقتدار در صحنه حاضر شــود، البته که معتقدیم 

قوانین باید به گونه اى «بازدارنده» باشــد که از تکرار 
جرم جلوگیرى شــود. وى با اشــاره به تعامل مطلوب 
نیروى انتظامى و دستگاه قضا یادآور شد: مردم آرامش 
مى خواهند و معنا ندارد فــردى بخواهد به آرامش آنان 
تعرض کند و با اوباش گرى و قداره کشى جوالن دهد، 
دستى که قمه بلند مى کند، قداره کشى کند، باید قطع 

شود؛ قداره کشى در جامعه ما معنا ندارد.
وى خطاب به اراذل و اوباش و قانون شکنان بیان کرد: 
این مسیرى که پیش گرفتید، عاقبت ندارد، از انحراف 
دور شــوید و به کانون خانواده و آغوش امن جامعه باز 

گردید.

حجت االسالم حسن روحانى در مراسم افتتاح طرح  هاى 
ملى وزارت نفت، گفــت: افتتاح هاى اخیر ضربه بزرگى 
به استکبار جهانى است که مى خواست ایران را تعطیل
 کند. آنها در تصورات خامشان مى خواستند مردم را در 
صف هاى طوالنى گرفتن نان قرار دهند. چنین چیزى 
در ایران در این ســه ســال جنگ اقتصادى رخ نداد و 
اگر 30 ســال هم این جنگ به طول بکشد مردم ایران 
خواهند ایســتاد و به اعتقاد من عمر این جنگ به پایان 
رسیده است و کسى که شرورانه فرماندهى این جنگ را 
بر عهده گرفته بود در لحظه هاى آخر عمر سیاسى خود

 است.

رئیس جمهــور در بخش دیگرى از ســخنانش با بیان 
اینکه ما نیاز به ترحم نداریم، گفــت:  اگر آمریکایى ها 
تحریم ها را متوقف کنند، در واقع جنایت خود را متوقف 
کرده اند. طرح توافق هسته اى و پایبندى به آن به نفع 
جهان اســت و با همه توان در کم اثر کردن و نابودى 
این تحریم هســتیم و همه بیایید دســت به دست هم 
دهیم، قواى ســه گانه دســت در دســت هم دهیم و 
رهنمودهاى رهبرى راهگشــاى ما بوده و خواهد بود 
و به مــردم نوید مى دهیم که در آینده شــاهد روزهاى 
بهتر در معیشت، سالمت و شکســتن تحریم خواهیم

 بود./4025

دست قداره کش 
باید قطع شود

روحانى:  جنگ اقتصادى 
به پایان رسید

قیمت داغ آیفون 12 
ســرد  روزهــاى  در     خبر آنالین | 
زمستانى، بازار قیمت گوشى هاى آیفون بسیار 
گرم اســت به طورى که گران ترین گوشــى 
این برنــد یعنى آیفون 12 پــرو مکس با 128 
گیگابایت حافظه قیمتى حدود 48 تا 53 میلیون 
تومــان دارد. حداقل قیمــت محصوالت این 
برند در بازار متعلق به گوشــى آیفون 12 با 64 
گیگابایت حافظه با نرخى از 22میلیون و 700 
هزار تومان تا 36 میلیــون و 200 هزار تومان 

است./4019

چه خبر از فجر 39 ؟
  باشگاه خبرنگاران جوان |

ســید محمد مهدى طباطبایى نژاد، دبیر سى و 
نهمین جشــنواره فیلم فجر، درباره اضافه شدن 
فیلم هاى واجد شرایط براى حضور در این رویداد، 
گفت: تعداد فیلم ها به 52 عنوان رســیده است. 
گفتنى اســت برگزارى جشــنواره فیلم فجر به 
علت شــیوع ویروس کرونا مانند سال هاى قبل 
حالت طبیعى خود را طى نمى کند و کامًال تحت 
الشعاع آن قرار گرفته است. فعًال، اولویت نمایش 
فیلم ها براى هیئت داوران است؛ در قدم بعدى و در 
صورت بهبود شرایط کرونایى براى اهالى رسانه 
و سینماگران و نهایتًا براى مردم هم این امکان 

فراهم خواهد شد.

«تبر» مشکل عاطفى داشت
حجت االسالم وکیل پور، مشاور    مهر |
رئیس کل زندان هاى کشــور گفت: زمانى که 
با زندانیان صحبت مى کنیم متوجه مشکالت 
و آسیب ها مى شــویم که تمامى آنها نیز از فقر 
مالى نیســت. وقتى با یکى از همین شاخ هاى 
اینستاگرامى «ســحر تبر» در زندان صحبت 
مى کردم یکى از مشکالتش را عدم در آغوش 
گرفته شــدن از جانب پدر عنوان کرد که این 
موضوع همان مشــکل عاطفى و دیده نشدن 

است./4026

صید ماهى 4 میلیونى
صیاد 33 ســاله جاسکى     برترین ها |
یک شیرماهى به وزن 40 کیلوگرم را در فاصله 
10 مایلى روستاى ونک جاسک، با قالب صید 
کرد. گفته شده ارزش این صید حدود 40 میلیون 

ریال است./4018

نگران پوشک نباشید!
وزیر صنعت، معــدن و تجارت    ایسنا|
در دیدار با اعضاى انجمن تولیدکنندگان تیشو 
(محصوالت ســلولزى و بهداشتى)، گفت: در 
تأمین و عرضه پوشــک بچه مشکلى نداریم و 
بنابر آمار اعضاى انجمن؛ تولید و عرضه پوشک 
بچه به خوبى در حال انجام است و مردم نباید در 

این زمینه نگرانى داشته باشند./4027

آماده زلزله بزرگ باشید
  برنا | پروفســور بهرام عکاشه، پدر علم 
زلزله شناسى ایران با اشاره به تعداد زلزله هاى 
ثبت شده در تهران گفت: از ابتداى سال تاکنون 
باالى 100 زلزله در تهران ثبت شده است که 
چون از 6 ریشتر بیشــتر نبوده مشکلى ایجاد 
نکرده است. او در پاسخ به اینکه آیا زلزله هاى 
کوچک از زلزله بزرگ جلوگیرى مى کنند یا خیر 
تصریح کرد: این تصور کامًال غلط است، چون 
زلزله هاى کوچک اخطارى هســتند درمورد 
اینکه این منطقه فعال است و حتى امکان دارد 
زلزله بزرگ ترى به اندازه 7 ریشتر اتفاق بیافتد. 
عکاشه درمورد گســل هاى فعال دیگر کشور 
بیان کرد: شمال شرق ایران و منطقه خراسان 
فوق العاده فعال شده و درون آن داغ است که 
این نشان دهنده فعالیت داخل زمین و احتمال 

زلزله است./4028

نامه یک مرجع 
به مقام اتریشى 

آیت ا... العظمــى صافى گلپایگانى در    ایسنا|
نامه اى به رئیس دادگاه قانون اساسى اتریش، از وى 
بخاطر ابطال یک رأى علیه حق حجاب مسلمانان در 
این کشور، قدردانى کرد. در نامه این مرجع تقلید آمده 
است: انسان هاى فرهیخته و نهادهاى داورى هر جامعه 
که مسئولیت صیانت از حقوق انسان ها و اجراى عدالت 
را بر دوش دارند، بزرگ ترین نقش کنترل حکومت ها 
را نیز بر عهده دارند. آنها واجد نقش بازدارندگى در برابر 
بى عدالتى و تداوم ظلم و جفا در حّق ملت ها و فرهنگ ها 

و آداب و رسوم و اعتقادات دینى هستند./4029

پول واکسن جور شد
  انتخاب | عبدالناصر همتى، رئیس کل بانک 
مرکزى در خصوص خرید واکسن کرونا در یادداشتى 
نوشــت: تحریم آمریکا و نیاز به اخذ موافقت اوفک، 
موجب شده است که مســئله خرید واکسن کرونا از 
کوواکس (covax) با مشکل و تأخیر روبه رو شود اما 
موافقت اولیه براى انتقال از حســاب یک بانک (غیر 
از منابع بانک مرکزى در کره) دریافت شــد و دستور 
پرداخت وجه را صادر کردیم. بانک مرکزى ایران براى 
خرید واکســن کرونا در این مرحله 200 میلیون یورو 
تخصیص داده اســت. در صورت نیاز، منابع بیشترى 
نیز تأمین خواهیم کرد. مردم عزیز مطمئن باشندکه 
خرید و انتقال واکسن کرونا در اسرع وقت انجام خواهد

 شد.

از واکسن خارجى 
استفاده نکنید

  انتخاب | معاون هماهنگ کننده سپاه گفت: 
ما متولى امر بهداشــت و درمان کشــور نیستیم و در 
تصمیمات تخصصى این حوزه دخالت نمى کنیم؛ اما 
با توجه به توصیه متخصصان، تشــکیک هاى جدى 
کارشناســان دنیا و ســوابق بد برخى تولیدکنندگان 
کنونى واکســن کرونا، به پرسنل سپاه و بسیج تزریق 
واکسن هاى خارجى کرونا را به دلیل مکانیسم عمل 
خاص آنها توصیه نمى کنیم. ســردار نقدى ادامه داد: 
در امر واکسیناسیون عمومى واکسن هاى وارداتى هم 
مشارکت نخواهیم کرد؛ البته براى عموم کشور تصمیم 
گیرى با وزارت بهداشت است. اما اگر واکسن کروناى 
تولید داخل به مرحله واکسیناسیون عمومى برسد، با 
کمال میل حاضریم حماسه بسیج در ریشه کنى فلج 

اطفال را تکرار کنیم.

آقاى فرماندار 
جدیداً درگیر نشده!

  باشگاه خبرنگاران جوان | در پى انتشار 
تصویرى از فرماندار شهرســتان نقــده در خصوص 
درگیرى با فردى که اعالم شــده اختالف حســاب 
شــخصى دارد، وى به این موضوع واکنش نشان داد. 
منوچهر شــاکر گفت: تصاویرى که از بنده در فضاى 
مجازى توســط افراد فتنه انگیز منتشــر شده است، 
مربوط به چند سال قبل اســت که در شهرستان نقده 
نبوده بلکه در ارومیه رخ داده است. حدود هشت سال 
پیش این شــخص که با بنده درگیر شده بود به علت 
مشکل شخصى به استاندارى آذربایجان غربى مراجعه 

و نهایتاً منجر به درگیرى مى شود.

تلگرام پولى مى شود؟
  تابناك | «پــاول دوروف»، خالق روســى 
پیام رســان تلگرام در کانال شــخصى خود نوشت: 
«تلگرام از سال آینده درآمدزایى خود را آغاز مى کند.» 
دوروف چارچــوب کلــى برنامه درآمدزایــى تلگرام 
را ارائه خدمــات جدید پولى و راه اندازى یک بســتر 
تبلیغاتى اعالم کرد. او به مشــترکان و کاربران فعلى 
این پیام رســان اطمینان داد که این اصالحات تغییر 
محسوسى در نحوه اســتفاده از خدمات فعلى تلگرام 
ایجاد نخواهد کرد. تعداد کاربران جهانى پیام رســان 
در ســال 2020 به بیش از 400 میلیون نفر رسید که 
تخمین زده مى شــود بیش از 10 درصــد آنها ایرانى 

هستند.

خبرخوان

«والدیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه قانونى را امضا 
کرده که بعد از ترك کاخ کرملین، براى وى و خانواده اش 
مصونیت کامل قضایى را در پى خواهد داشت. این قانون 
تعقیب قضایى تمامى رؤســاى جمهور سابق روسیه و 
اعضاى خانواده آنها را ممنوع مى ســازد. بر اساس این 
قانون، رهبران سابق روسیه از بازجویى توسط پلیس یا 
مقامات قضایى و همچنین دستگیرى و تفتیش مستثنى 
خواهند شــد. پیش از این قانون جدید، رؤساى جمهور 
در روســیه تنها بخاطر جرم هایى که در دوران ریاست 

جمهورى مرتکب شده بودند مصونیت قضایى داشتند.
این قانون جدید به رهبران روسیه امکان مى دهد که پس 
از اتمام دوران ریاست جمهورى شان، در مجلس علیاى 

روسیه مقام مادام العمر سناتورى را دریافت کنند.
 اوایل ســال جارى، رئیس جمهور 68 ســاله روســیه 
قوانینى را امضا کرد که به او اجازه مــى داد در صورت 
تمایل دو دوره شش ساله دیگر نیز رئیس جمهور باشد 
که در صورت تحقق، مــى تواند او را بــه زمامدارى با 

طوالنى ترین دوره رهبرى در تاریخ روسیه تبدیل کند. 

پس از سخنان یکى از مسئوالن اطالعاتى آمریکا در مورد 
برنامه هاى چین براى مهندسى ژنتیکى پرسنل نظامى 
خود، خبرهایى از آزمایش هاى فرانسه راجع به تشکیل 

ارتشى خارق العاده از همین طریق منتشر شده است.
یک مجلــه آمریکایى اعالم کرد، یــک کمیته نظامى 
فرانسوى اخالق مدار بودن فعالیت آزمایش هاى علمى 
براى افزایــش توانمندى هاى نیروهاى مســلح را به 

تصویب رساند.
این مجله طى گزارش مفصلى در این باره نوشت، ارتش 
فرانسه برنامه اى براى تقویت توانمندى هاى جسمى، 
ادراکى، روحى و اطالعاتى نظامیان خویش در دست اجرا 

دارد و در صدد آن است تا در این میان با توسعه برخى از 
درمان هاى پزشکى مانع از تأثیرگذارى درد، استرس و 

خستگى بر عملکرد نظامیان ارتش فرانسه شود.
این کمیته در عین حال چارچوب هایى هم براى فعالیت 
آزمایش هاى انسانى تعیین کرده که مهمترین آنها عبارت 
اســت از ممنوعیت اعمال فناورى هاى مغایر با اصول 
اساسى شرایط انسانى و حفظ آزادى اراده نظامیان براى 

استفاده از میزان دلخواه اعمال قدرت.
پیش از این مسئوالن سرویس  هاى اطالعاتى آمریکا 
اعالم کرده بودند چینى ها آزمایش هاى بیولوژیکى خود 
را براى تقویت عملکرد نظامیان ارتش چین آغاز کرده اند.

اگرچه توســعه فازهاى پارس جنوبى ظرفیت تولید گاز 
کشــور را به یک میلیارد متر مکعب در روز رسانده اما 
افزایش مصرف گاز نگرانى هایى را بــراى تأمین نیاز 
بخش خانگى و تجارى به وجود آورده که لزوم رعایت 

مصرف و صرفه جویى را بیش از پیش نشان مى دهد.
تولید گاز از ابتداى امسال تاکنون 10 میلیارد مترمکعب 
بیشتر از ســال 98 بوده به طورى که در سال گذشته تا 
این بازه زمانى 193 میلیارد مترمکعب گاز تولید شده اما 
اکنون این عدد به 203 میلیارد مترمکعب افزایش یافته، 
از این میزان 7 میلیارد مترمکعــب در بخش خانگى و 
3 میلیارد مترمکعب در نیروگاه ها مصرف شــده، یعنى 
در بخش هاى خانگــى و نیروگاهــى افزایش تأمین 
گاز را داشــتیم و دیگر بخش ها تا حدودى ثابت مانده

 است.
آنطور که حســن منتظر تربتى، مدیرعامل شرکت ملى 
گاز ایران اعالم کــرد تولید گاز آذر ماه امســال روزانه 
52 میلیون مترمکعب نســبت به زمان مشابه سال 98 
افزایش یافته اســت و همزمان در آذر مــاه در بخش 
خانگى 46 میلیون مترمکعب و در بخش نیروگاهى هم 
9 میلیون مترمکعب بیشــتر از پارسال گاز مصرف شده 

است.
وى در خصوص احتمال قطعى گاز در زمستان امسال، 
اظهار کرد: اقدام هاى الزم براى آمادگى توزیع گاز انجام 
شده و تا حدودى همه سیستم و شبکه گاز آماده ورود به 
فصل زمستان است و افزایش تولیدى هم که قرار بوده 
انجام شود، انجام شده است. به هرحال اولویت ما تأمین 
گاز خانگى و خانوارهاست، اما اگر ناچار شویم و مصرف 
افزایش یابد، طبیعتًا باید نیاز را از بخش هاى دیگر تأمین 
کنیم و سراغ صنایع و سایر بخش ها برویم، اما امیدواریم 
با صرفه جویى و اطالع رسانى خوبى که انجام مى شود 

گاز خانوارها قطع نشود.
محمدرضا جوالیى، مدیر دیسپاچینگ شرکت ملى گاز 

ایران نیز در این راســتا مى گوید: در هفته آخر آذر ماه 
متوســط دما 6/7 درجه بود و میزان مصرف به نزدیک 
590 میلیون مترمکعب رســید و این در حالى است که 
نسبت به اول آذر حدود 27 درصد افزایش را شاهد بودیم، 
باتوجه به اینکه هوا سردتر مى شود، اگر مصرف به همین 
روال ادامه یابد باید بیش از 600 میلیون مترمکعب براى 

نیاز خانگى در نظر گرفته شود.
وى با بیان اینکه در این شرایط باید حدود 80 درصد گاز 
تولیدى را براى بخش گانگى انتقال دهیم، اظهار کرد: 
طبیعتًا این مسئله هم صنایع را تحت تأثیر قرار مى دهد 

و هم احتمال افت فشار گاز را در برخى مناطق خواهیم 
داشت، لذا خواهش ما این است که مردم 18 تا 22 درجه 
دماى رفاه را در منازل خود رعایــت کنند تا بتوانیم گاز 
را به صورت مستمر و پایدار به کل کشور برسانیم و ان 

شاءا... در کل کشور قطعى نداشته باشیم.
مدیر دیســپاچینگ شــرکت ملى گاز ایران با اشاره به 
مصوبه اى که براى مدیریــت مصرف در بخش ادارى 
ابالغ شــده اســت، گفت: از طریق معاون اول رئیس 
جمهور مصوبه اى را در همین رابطــه دریافت کردیم 
و عالوه بر این، شرکت گاز نیز در این راستا اقدام کرده 

است و به ادارات، مدارس و دانشگاه ها اعالم کردیم گاز 
بخش هایى که تعطیل هستند به طور کامل قطع شود 
و ســاعت کارى نیز تغییر پیدا کند یعنى از ساعت 3 و 4 
بعد از ظهر تا 5 و 6 صبح فردا میزان مصرف به حداقل 

خود برسد.
آنطور که مســئوالن اعالم کردند اگر مصرف کنندگان 
خانگى مصرفشــان را حدود 5 درصــد کاهش دهند و 
دماى خانه ها را حدود 2 درجه سانتیگراد پایین بیاورند، به 
مقدار یک فاز عسلویه حدود  25 تا 30 میلیون مترمکعب 

به شبکه توزیع گاز اضافه مى شود.

همزمان با افزایش مصرف گاز در کشور، مسئوالن به یک سئوال پاسخ مى دهند

زمستان قطعى گاز داریم؟

«پوتین» به خودش و خانواده اش 
مصونیت بخشید!

فرانسه هم دنبال «ارتش خارق العاده» است

آمار عجیب و غریب تقلب 
در مسابقات شطرنج آنالین

جشن عروسى 10 هزار نفرى در مالزى!

ســایت هاى آنالین شــطرنج اذعان کردند که پس از 
شیوع کرونا، تقلب به صورت چشمگیرى افزایش داشته 
به طورى که روزانه 500 اکانت کاربران در سایت هاى 

آنالین شطرنج بسته مى شود.
سال 2020 براى شــطرنج جهان به دلیل وجود شیوع 
ویروس کرونا به صورت آنالین دنبال شــد. بسیارى از 
شطرنج بازان و تماشاچیان از مسابقات آنالین حمایت 
و استقبال کرده و به همین دلیل مسابقات آنالین رشد 

بسیار چشمگیرى در بین اهالى شطرنج داشت.
اما تقلب یکى از موضوعات جدا نشــدنى از مســابقات 
آنالین شطرنج بود. سایت هاى آنالین شطرنج به اذعان 
خود در دوران کرونا میزبان کاربران بسیار زیادى بوده اند، 
حتى عضویت در سایت هاى آنالین شطرنج پس از شیوع 

کرونا افزایش چشمگیرى داشته است.
سایت هاى بزرگ آنالین شطرنج بیان کرده اند که نرخ 

بسته شدن حساب ها از زمان شــیوع کرونا در دسامبر 
2019 بیش از دو برابر شده اســت. به عنوان مثال یک 
ســایت معروف هر روز نزدیک به 500 حساب کاربرى 
شطرنج بازان را مى بندد. این بستن اکانت ها تنها به دلیل 
تخلفات و وجود تقلب بین کاربران از جمله اســتفاده از 
موتورهاى شطرنج براى انجام مسابقات، دستکارى رتبه 

و سایر موارد تخلف در بازى است.
حتى رئیس فدراسیون جهانى از تقلب به عنوان دوپینگ 
رایانه اى یاد کرده و آن را آفت واقعى در شطرنج مى داند. 
همین سایت بیان داشته از سال 2007 تا آگوست 2020 

نزدیک به نیم میلیون حساب را براى تقلب بسته است. 
از زمان شــیوع کرونا، تقلب و بسته شــدن حساب ها 
افزایش چشمگیرى داشته چرا که در ماه دسامبر 2019 
حدود 6000  اکانت بسته شده اما در ماه آگوست 2020 

حدود 15 هزار اکانت بسته شده است.

هزاران نفر در مراسم جشن عروسى پسر یکى از وزراى 
محلى مالزى شــرکت کردند. این جشــن عروسى با 
حضور حدود ده هــزار نفر در منطقــه «پوتراجایا» و با 
رعایت آیین نامه هاى بهداشتى و بدون آنکه مهمانان از 

خودروهاى خود پیاده شوند برگزار شد.
در این مراســم مهمانان با خودروهاى خود در پشــت 
خودروى «تِنگکو اَدنان تنگکو منصور»، همســرش و 
پسرشــان «تنگکو محمد حافظ تنگکو» و عروس این 

خانواده «اوســینه کایرل آالگیــا» در خیابان حرکت 
کردند. در یکى از تصاویر آقاى وزیر در پایان مراسم رژه 
خودروها، در مقابل محل برگزارى جشن عروسى ایستاده 
و شخصًا از همه مهمانان که او و خانواده اش را مشایعت 

کردند تشکر مى کند. 
پس از پایان مراسم  رژه خودروها، این خانواده مراسمى 
خصوصى و کوچک را با حضور مهمانان ویژه در تاالرى 

در مقابل کاخ دادگسترى ترتیب دادند.
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ابتالى 1000 نفر در شهردارى 
به کرونا

معاون برنامه ریزى و توسعه سـرمایه انسانى شهردار 
اصفهان گفت: از ابتداى شـیوع ویـروس کرونا تا 30 
آذرماه سال جارى یک هزار نفر از کارکنان شهردارى 
به این ویـروس مبتال شـده و 996 نفـر از آنها بهبود 
یافته اند. علیرضا صادقیان ، اظهار کـرد: از این تعداد 

چهار نفر جان خود را از دست دادند./4035

پیشرفت در احداث 
خیابان اطشاران

مدیر منطقه 10 شـهردارى اصفهان از پیشـرفت 40 
درصدى تملک و احداث خیابان اطشاران (حدفاصل 
بزرگراه شـهید آقابابایى تا مجموعه میـالد) خبر داد. 
حمیـد شـهبازى با بیـان اینکـه پـروژه مسـیر حلقه 
حفاظتـى (رینـگ چهـارم) و تقاطـع غیر همسـطح 
آفتاب (بزرگراه شـهید اردسـتانى) با مبلغ آزادسازى 
250 میلیارد ریال و هزینه اجراى 600 میلیارد ریال در 
حال اجرا اسـت، افزود: درصد پیشرفت این پروژه 93 

درصد است./4036

تقدیر از 
سرپرست مخابرات استان

 مجرى کل طرح هاى زیربنایى استان اصفهان، طى 
جلسـه اى با اهداى لوح و تندیس، از ناصر مشایخى 
سرپرسـت مخابرات منطقه اصفهان تقدیـر کرد. در 
این جلسه علیرضا صلواتى ضمن تاکید بر نقش مهم 
مخابـرات در اجـراى طرح هـاى شـهرى از خدمات 
مخابرات اصفهان در راسـتاى همکارى در پوشـش 
ارتباطات زیر سـاختى مورد نیاز تجلیـل کرد. گفتنى 
اسـت ناصر مشـایخى سرپرسـت مخابـرات منطقه 
اصفهان نیـز در این دیداراز اعـالم آمادگى مجموعه 
تحت سرپرسـتى خود براى همکارى هاى کارساز و 

موثر با وزارت راه و شهرسازى خبر داد.

100 متر اصالح شبکه آب
به گزارش روابط عمومى آبفا اردستان، 100 متر لوله 
به قطر 32 میلیمتر طى عملیاتى با لوله هایى از جنس 
پلى اتیلن و قطر 110 میلیمتردر مهاباد تعویض شـد. 
این طرح با هزینـه اى بالغ بر 300 میلیـون ریال و با 
هدف خدمات رسانى بهتر به مشترکین انجام شد در 

این راستا تعداد 15 انشعاب استاندارد سازى گردید.

یک افتتاح در  برق منطقه اى
 باحضور رسول موسى رضایى مدیرعامل شرکت برق 
منطقه اى اصفهان، معاونین و مدیران برق منطقه اى 
اصفهان مرکز پیام و مانیتورینگ حراست این شرکت 
در پسـت 230 کیلوولت به 63 کیلولت آبشار به بهره 
بردارى رسید. این مرکز به منظور پایش تصویر اماکن 
مجهز به سیسـتم هاى هوشـمند و همچنین ذخیره 
اطالعات و تصاویر در سـاختمان قبلى دیسپاچینگ 
به بهره بردارى رسید. درحال حاضر 4 پست انمند و 6 
پست انتقال تحت نظارت این مرکز قرار گرفته است 
و قرار اسـت در ماههاى آتى تعداد بیشترى از اماکن 
به این مجموعه افزوده شود. در راه اندازى این مرکز 
تالش شـده از سـخت افزارها و نرم افزارهاى ایرانى 

استفاده شود./4038

ثبت 328 هزار تخلف کرونایى 
معاون فنى و راه هاى روسـتایى اداره کل راهدارى و 
حمل و نقل جاده اى استان اصفهان گفت: میزان تردد 
خودروها در راه هاى اسـتان اصفهان طى آذر امسال 
21 میلیون و 414 هزار و 564 خودرو بود که نسـبت 
به مشابه مال قبل، کاهش 10 درصدى داشته است. 
صلواتى افزود: در پى محدودیت هاى شـدید کرونا و 
ممنوعیت تردد، 318 هزار و 876 مورد تخلف رعایت 
نکردن محدودیت تردد کرونایى در راه هاى اسـتان 
توسط دوربین هاى اداره کل راهدارى و حمل و نقل 
جاده اى احصا و براى بررسى و اعمال قانون به پلیس 

ارسال شده است./4037

خبر

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان گفت: هیچ 
مجوزى براى اســتفاده از مازوت به عنوان سوخت در 
صنایع و نیروگاه هاى استان صادر نشده است و در صورت 
گزارش تخلف هاى احتمالى در این زمینه با آن برخورد 

جدى مى شود.
در چند روز گذشــته مطالبى در شــبکه هاى اجتماعى 
مطرح شد که یکى از دالیل احتمالى تشدید آلودگى هوا 
در مناطقى از جمله اصفهان را استفاده برخى از صنایع از 

مازوت عنوان کردند.
منصور شیشه فروش روز پنجشنبه در گفت و گو با «ایرنا» 
افزود: با وجود افزایش کم سابقه مصرف گاز در استان در 

روزهاى اخیر و بروز برخى محدودیت ها براى توزیع گاز 
در بین برخى صنایع و نیروگاه ها اما هیچ اجازه اى براى 
استفاده از مازوت بدلیل شــرایط آلودگى اصفهان داده

 نشد.
وى خاطرنشان کرد: نظارت درباره این موضوع به عهده 
اداره کل حفاظت محیط زیست است و اگر موردى بود 

باید برخورد کند.
وى با تاکید بر اینکه تعارفى با کســى وجــود ندارد و با 
متخلفان برخورد قاطع مى شــود، اظهار داشت: به همه 
صنایع ابالغ شده است که سیستم هاى خود را متناسب با 

شرایط آلودگى هواى اصفهان تنظیم کنند./4033

نماینده ولى فقیه در استان اصفهان گفت: فعاالن فضاى 
مجازى به جاى ورود به اختالفات داخلى بهتر است فضاى 
رسانه اى را از دست دشــمن بگیرند، براى ضربه زدن به 

آن ها آماده باشند و پاسخ شبهات و اشکاالت را بدهند.
آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد در دیدار با رئیس سازمان 
بسیج رسانه کشور اظهار داشت: به قول آیت ا... جوادى 
فضاى مجازى، مجازى نیســت و مى توان گفت که این 
فضا، فضاى حقیقى است، کار مهم این است که این فضا از 
دشمن گرفته شود و قبل از اینکه دشمن ضربه بزند، آماده 
باشیم و در کانال هاى مختلف پاسخ شبهات و اشکاالت 

دشمن داده شود.

وى با بیان اینکه نباید وارد اختالفات داخلى شد، افزود: در 
زمان پیامبر اکرم(ص) اختالف  نظر وجود داشت و به همین 

دلیل خداوند متعال دستور به مشورت داده است.
نماینده ولى فقیه در استان اصفهان خاطرنشان کرد: یکى 
از ضرورت هاى کار رسانه اى این است که دستاوردهاى 
نظام اسالمى براى مردم تشریح شود تا همه بدانند که قبل 
از انقالب چه بودیم و هم اکنون چه شدیم نه اینکه با گران 
شــدن یک جنس، جنبه انصاف را از دست دهیم. قدرت 
نظامى کشــور، راه ها و جاده ها، پیشرفت هاى پزشکى و 
هسته اى و همه از جمله دستاوردهایى است که مى توان 

تبیین کرد.   

فعاالن فضاى مجازى  
به دشمن ضربه بزنند

استفاده از مازوت در اصفهان 
مجوز ندارد

مدیرعامل شرکت گاز اصفهان گفت: توزیع گاز براى 
هفت کارخانه سیمان استان با توجه به افزایش شدید 
مصرف عموم مصرف کنندگان و براى جلوگیرى از اُفت 

فشار بتدریج محدود شد.
ســیدمصطفى علوى افزود: در چند روز اخیر، میزان 
مصرف بویژه در بخــش خانگى افزایش قابل توجهى 
یافته و به نقطه هشــدار رسیده است به همین دلیل بر 
اساس تصمیم گرفته شده، توزیع گاز در هفت کارخانه 

سیمان استان بتدریج کاهش یافت.
وى با بیان اینکه این کارخانه ها شامل سه کارخانه در 
محدوده اصفهان بزرگ و ســایر آنها در مناطق دیگر 
مانند نایین و اردستان قرار دارند، اظهار داشت: مصرف 
گاز این کارخانه ها بیــن 80 تا 600 هزار مترمکعب در 

شبانه روز است.
علوى با تاکید براینکه هیچ اجــازه اى به این واحدها 

براى استفاده از سوخت مازوت بویژه در شرایط آلودگى 
هواى اصفهان داده نشــده است، تصریح کرد: یکى از 
شهرك هاى صنعتى در غرب اســتان با افت فشار گاز 
مواجه شده، میزان توزیع گاز در نیروگاه هاى اصفهان 
نیز مقدارى کاهش یافتــه و اگر میزان مصرف در بین 
مشترکان خانگى به همین منوال افزایش یابد ممکن 
اســت محدودیت هاى بیشــترى نیز در آینده وضع 

شود.
وى با اشاره به اینکه در روزهاى اخیر مشکل افت فشار 
گاز براى مشــترکان خانگى در استان اصفهان بوجود 
نیامده اســت، خاطرنشــان کرد: مردم باید بدانند که 
محدود شدن توزیع گاز در واحدهاى صنعتى و نیروگاه ها 
باعث کاهش تولید و بروز مشکالتى براى آنها مى شود 
به همین دلیل نیاز است تا با مصرف منطقى و بهینه گاز 
در خانه ها و اداره ها، به گازرسانى به صنایع کمک کنند.

امســال پنج هزار تن برنج وارداتى بــراى حمایت از 
مصرف کنندگان با نرخ دولتى بین فروشگاه هاى بزرگ 

زنجیره اى استان اصفهان توزیع شد.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانى استان اصفهان گفت: 
در 9 ماهه امســال براى تنظیم بازار مصرف و حمایت 
از مصرف کنندگان از کاال هاى دولتى 7500  تن برنج 
وارداتى هندى سهم این اســتان بوده که پنج هزار تن 

از این میزان بــا نرخ دولتى براى تامیــن نیاز مردم به 
فروشگاه هاى زنجیره اى ارسال شده است.

محســن ضیائى افزود: این نهاد دولتى در صدد تامین 
نیاز کاالى اساسى مردم براى تنظیم بازار مصرف است 
و به مرور براساس نیاز بازار کاال هاى مورد نیاز مصرف 
کنندگان را در اختیار فروشگاه هاى بزرگ زنجیره اى 

این استان قرار مى دهد.

  با نزدیک شدن ایام سالگرد شــهادت سردار دل ها 
حاج قاسم سلیمانى ورزشکاران نیز در کنار آحاد مردم 
تالش مى کنند تجدید میثاقى با این شــهید بزرگوار 
داشته باشند که در یکى از برنامه ها در استان اصفهان 
چند تن از دوچرخه سواران اصفهان از گلستان شهداى 
اصفهان تا مزار شــهید ســلیمانى را رکاب خواهند 

زد.

در همین رابطه جلیل عباس پور، رئیس هیات دوچرخه 
سوارى استان اصفهان گفت: 16 نفر دوچرخه سوار روز 
شنبه (امروز) ساعت 15 از گلستان شهداى اصفهان 
حرکت خواهند کرد و  یکشنبه نایین، دوشنبه یزد، سه 
شنبه انار، چهارشنبه رفسنجان و پنجشنبه در کرمان 
خواهیم بود و براى عصر روز پنجشنبه بر سر مزار سردار 

دل ها خواهیم بود.

معاون خدمات شهرى شــهردار اصفهان گفت: تا پنج 
سال آینده (از ســال 1400 تا 1405) در 15 هزار واحد 

آپارتمان آبگرمکن هاى خورشیدى نصب مى شود.
حسین امیرى ، اظهار کرد: با توجه به ارزان بودن انرژى 
در کشور مصرف آن بســیار باال بوده و به نظر مى رسد 
مشکل اساسى موضوعات فرهنگ سازى است و باید در 
ارتباط با مباحث فرهنگ سازى و اطالع رسانى عمومى 
و فعالیت هاى تأثیرگذار بــراى تغییر رویکرد و دیدگاه 

مردم اقدامات گسترده انجام شود.
معاون خدمات شهرى شهردار اصفهان با بیان اینکه 
براى تشویق هر چه بیشتر شــهروندان به استفاده از 
انرژى هاى خورشیدى و فسیلى باید تا پنج سال آینده 
(از ســال 1400 تا 1405) در 15 هزار واحد آپارتمان 
آبگرمکن هاى خورشیدى نصب شــود، ادامه داد: این 

موضوع در شوراى اسالمى شهر مطرح شده و شوراى 
اسالمى شهر، شهردارى را مکلف کرده است که ساالنه 

بالغ بر سه هزار آبگرمکن خورشیدى نصب شود.
وى خاطرنشان کرد: در یکســال و نیم گذشته بیش 
از 2700 واحد آپارتمان شــهر مجهز بــه آبگرمکن 

خورشیدى شده است.
امیرى با تاکیــد بر لــزوم افزایش فرهنگ ســازى 
براى کاهش مصرف انرژى بــرق، گفت: با همکارى 
ســایر ادارات باید مصرف سیســتم هاى سرمایشى و 
گرمایشى، آسانسورها، موتورخانه، سیستم هاى تهویه 
در ســاختمان هاى ادارى کاهش پیدا کند و اداره برق 
نیز عالوه بر بسته هاى تشویقى براى شهردارى، باید 
بسته هاى تاثیرگذارتر براى ســایر ادارات نیز در نظر 

بگیرد.

توزیع گاز در کارخانه هاى سیمان اصفهان محدود شد
بررسى آنچه هفته گذشته بر شرکت هاى مهم استان گذشت

نمادهاى بورسى اصفهان 
در آغاز زمستان

برنج وارداتى در سبد فروشگاه هاى بزرگ استان

دوچرخه سواران  تا کرمان رکاب مى زنند

 آبگرمکن  خورشیدى  
در15 هزار واحد آپارتمانى

راهى به جز جذب نخبگان نداریم

اصفهان مى تواند در فرایندهاى صنعتى با کشورهاى پیشرفته رقابت کند

بازارهاى مالى شهر که از پیش از آغاز زمستان به خواب 
رفته اند در روزهاى ابتدایى دى ماه نیز تحرك خاصى از 
خود نشان ندادند، به طور خالصه دالر و طال بدون تغییر 

ماند و بورس با افزایش جزئى همراه شد.
به گزارش «فارس»، بازار ســرمایه در هفته گذشته سبز 
و قرمز را با هم تجربه کرد و در نهایت نســبت به انتهاى 
هفته گذشته 2.5 درصد رشد شاخص کل را به ثبت رساند، 
با این حال شاخص هم وزن که توصیف بهترى از کلیت 
بازار را نشــان مى دهد طى هفته گذشته 7.5 درصد رشد 
داشت؛ این موضوع نشان دهنده وضعیت بهتر نمادهاى 

کوچک بازار به نمادهاى بزرگ تر است.
طى هفته گذشــته که مى توان بورس را با واژه متعادل 
توصیف کرد، نمادهاى اصفهانى به دو دســته تقســیم 
شدند، سهام بزرگ تر همچون شپنا و فوالد که افت کردند 
و نمادهاى کوچک تر مانند که رشــد داشتند، در ادامه به 
بررسى تعدادى از شــرکت هاى فعال اصفهانى در بازار 

سرمایه مى پردازیم.
فوالد مبارکه اصفهان در هفته گذشته همچون یک ماه 
گذشته در محدوده 1400 تومان نوسان داشت، در پایان 
معامالت چهارشنبه نیز پس از جابجایى 160 میلیون از 

سهام، قیمت هر سهم به 1403 تومان رسید.

وجه تمایز معامالت این هفته فوالد قرار گرفتن حقوقى 
در قســمت خریدار اســت، در معامــالت هفته جارى 
حقوقى ها مجموعًا 280 میلیون ســهم خریدند و 180 
میلیون سهم فروختند، این در حالى است که هفته گذشته 

فقط در یک روز حقوقى ها 326 میلیون سهم فروختند.
هفته پیش گزارش عملکــرد آذرماه فوالد بر روى کدال 
قرار گرفت، گزارشى که نشــان مى دهد شرکت فوالد 
مبارکه اصفهان در ماه گذشته معادل 78.3 هزار میلیارد 
ریال از محصوالت خود را به فروش رســانده که نسبت 
به دوره 1 ماهه مشــابه ســال قبل 167 درصد افزایش 

داشته است.
شپنا (شــرکت پاالیش نفت اصفهان)، دیگر نماد بزرگ 
اصفهان در هفته گذشــته همچون یک ماه گذشته در 
شیب نزول بود و هر سهم شرکت پاالیش نفت اصفهان 
با از دســت دادن 12 درصد از ارزش خود نســبت به دو 
هفته گذشته، به عدد 1340 تومان رسید. شپنا با این که 
معامالت پرحجمى را این هفتــه تجربه کرد اما در همه 
روزها قرمز رنگ بود و روز چهاشنبه  بیشترین تأثیر منفى 

را پس از شستا بر شاخص کل بورس گذاشت.
توریل و وتوکا از نمادهاى زیرمجموعــه فوالد مبارکه 
اما هفته خوبى را پشت سر گذاشــتند و هر دو سهم روز 

چهارشــنبه  به صف خرید رســیدند، توریل در تمامى 
روزهاى این هفته در صف خرید معامله شد و 25 درصد 
رشد داشت، وتوکا نیز نســبت به چهارشنبه هفته قبل با 

رشد 4 درصدى همراه بود.
اما در این هفته خبر افزایش سرمایه هتل کوثر اصفهان به 
روى سایت کدال رفت تا یکى از سریع ترین ثبت افزایش 
سرمایه هاى بورسى رقم بخورد، افزایش سرمایه بیش از 
3 هزار درصدى هتل کوثر قیمت هر ســهم این هتل را 

از 15 هزار و 500 تومان به 445 تومان کاهش مى دهد.
کشت وگلدشت دو نماد زراعتى اصفهانى در هفته گذشته 
با تقاضا همراه شــدند و به ترتیب 6 و 4 درصدى رشــد 
داشتند اما قیام، یکى دیگر از نمادهاى زراعتى این هفته 

با افت 8 درصدى قیمت مواجه شد. 
مجمع عمومى شــرکت پلى اکریل که قــرار بود 19 آذر 
برگزار شــود به دلیل به حد نصاب نرسیدن سهامداران 
حاضر در مجمع برگزار نشد تا براى بار دوم دوشنبه هفته 
پیش نماد شــپلى متوقف شــود؛ پس از سال ها تعطیلى 
شــرکت پلى اکریل و حواشى بســیار این کارخانه، به 
همت مقامات قضایى و مســؤوالن استان و با مشارکت 
سهامداران، مجمع شپلى روز چهارشــنبه برگزار شد تا 

هیئت مدیره منتخب سهامداران سکان دار شود.

رئیس اتاق بازرگانى اصفهان گفــت: اگر بخواهیم یک 
اقتصاد دانامحور داشته باشیم راهى به جز جذب نخبگان به 
اقتصاد نداریم و بستر این اتفاق جایى به غیر از اتاق بازرگانى 
نیست. مسعود گلشیرازى در مراسم امضاى تفاهم نامه بنیاد 
ملى نخبگان و اتاق بازرگانى و افتتاحیه رویداد کســباتور 
اظهار داشت: قبل از استقرار در اتاق بازرگانى جلسه اى با 
مسؤوالن بنیاد نخبگان داشتم این موضوع را مطرح کردم 

و بار دیگر بر آن تأکید دارم کــه اگر بخواهیم یک اقتصاد 
دانامحور داشته باشیم راهى به جز جذب نخبگان به اقتصاد 
نداریم و بستر این اتفاق جایى به غیر از اتاق بازرگانى نیست.

رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان 
ادامه داد: نخبگان هستند که در رسیدن به اقتصاد دانامحور 
نقش  ویژه اى را ایفا مى کنند، البته برند نخبه بودن تبعاتى 
را براى شخص به همراه مى آورد، اگر درست هدایت شود 

سازنده است و اگر هدایت نشود، مى تواند ذهنیت غیرواقعى 
ایجاد کند.

رئیس اتاق بازرگانى اصفهان با اشاره به اهمیت حفظ اعتماد 
جوانان و نخبگان تأکید کرد: اگر رویدادى را اجرا مى کنیم 
صرفاً یک اقدام ظاهرى نیســت بلکه یک حرکت نتیجه 
گرا  است  لذا  با همین نگاه واحد  توسعه کسب و کار اتاق 

بازرگانى شتاب دهنده هایى را تعریف کرد.

شهردار اصفهان گفت: شرایط سخت مالى نتوانست هیچ 
طرحى را در شهر اصفهان متوقف کند.  

قدرت اله نوروزى در بازدید مدیران شــهرى از شرکت 
صنعتى مبارز کــه در حوزه تولید ماشــین آالت خدمات 
شهرى سبک و سنگین فعالیت دارد، با اشاره به اینکه همه 
ما وظیفه داریم از متخصصان، اندیشمندان و محققان این 
شرکت که شبیه یک شرکت دانش بنیان عمل مى کند، 
حمایت کنیم تا گره هاى کورى که باز نشده است به دست 
مجموعه هاى این چنینى باز شــود، اظهار کرد: اصفهان 
مى تواند در فرایندهاى صنعتى با کشورهاى پیشرفته از 
جمله اتریش رقابت کند، چنانکه ساخت نردبان 64 مترى 
در جهت تجهیز ماشــین آالت آتش نشــانى شهردارى 
اصفهان در این زمینه یکى از اقدامات مؤثر و رقابتى است.  
شهردار اصفهان بیان کرد: قول مى دهیم سطح امکانات را 

در شهر افزایش دهیم و با سرمایه گذاران توافق  نامه اى در 
جهت تجهیز و توسعه ماشین آالت امضا کنیم، همچنان 
که قراردادى با شرکت مبارز براى نوسازى و ساخت چند 
دســتگاه جاروب مکانیزه و ماشــین هاى اطفاى حریق 

آتش نشانى به امضا رسیده است. 
وى بیان کرد: براى توسعه و پیشرفت شهر انتظار داریم 
بتوانیم از مجموعه خدمات شرکت مبارز استفاده کنیم؛ در 
همین راستا مذاکراتى براى خرید تجهیزات آتش نشانى 
و خدمات شهرى از سوى شهردارى با این شرکت درحال 

انجام است.  
در ادامه بازدید تیم مدیریت شــهرى از شــرکت مبارز، 
عطاریان، رئیس مجموعه تولیــدى تحقیقاتى مبارز، با 
اشاره به اینکه این شــرکت داراى 40 سال سابقه است، 
اظهار کرد: حوزه فعالیت این شرکت تولید ماشین آالت 

خدمات شهرى است که به همه شهرهاى ایران و برخى 
کشورهاى خارجى صادر مى شود. 

وى  افزود: براى تولید 300 دستگاه با کمک صنعتگران 
خارجى توانســتیم جاروى خیابانى را با 60 درصد تولید 
داخــل، زباله پرس کــن را با 80 درصد ســاخت داخل، 
دستگاه فوماتیک و ماشین غول پیکر آتش نشانى را با 65 
درصد و ماشین نجات را با 47 درصد ساخت داخل تولید

 کنیم.
وى از همکارى بخش دانشگاهى با این مجموعه خبر داد 
و افزود: : هم اکنون این شرکت در حال تحقیقات براى 
ساخت ماشــین جاروى پیاده رو و نردبان 64 مترى آتش 
نشانى است و به زوى این کار محقق خواهد شد چراکه 
5 میلیارد تومان در این حوزه سرمایه گذارى شده تا سال 

آینده نردبان 64 مترى کامال ایرانى ساخته شود.
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این شب ها ســریالى از شــبکه 2 روى آنتن مى رود که 
راوى قصه اى از جا به جایى دو آدم است، آدم هایى که از 
طبقه هاى مختلف جامعه هســتند و بنا به شرایطى که 
برایشان پیش مى آیند و با یک دروغ جایشان با یکدیگر 
عوض مى شــود. دروغگویى و عواقب کــه این روزها 
موضوع مبتالبه جامعه ماست، در داستان این سریال دیده 
مى شود و عاقبت دروغگو نیز به خوبى به تصویر کشیده 
خواهد شد. اغلب مخاطبان تلویزیون وقتى نام شبنم قلى 
خانى مى آید او را با گریم و چهره اى که در مریم مقدس 
داشت به خاطر مى آورند و حتى برخى ها او را مریم مقدس 
صدا مى زنند! قلى خانى در سریال بیگانه اى با من است، 
نقش نسا را بازى مى کند که طى شرایطى خود را به جاى 
مینو جا مى زند و وارد موقعیت متفاوتى از زندگى مى شود.
 شما از معدود بازیگرهایى هستید که 
در هر کار تصویرى حضور ندارید و با 
دقت و حساسیت باالیى نقش هایتان 
را انتخاب مى کنید. براى حضور در 
سریال «بیگانه اى با من است» هم 
به همین شکل نقش نسا را انتخاب 

کردید؟ 
بله واقعا حساسیت خاصى نسبت به قصه کار، کارگردان 
و خود نقش پیشنهادى دارم. اینکه نقشى که مى خواهم 
بازى کنم چقدر در آن کار موثر است. آیا منفعل هست یا 
نیست؟ و اینکه پیام کلى و هدف آن کار چیست؟ بعد از 
سریال آنام حدود دو سالى بود که هیچ نقش یا کارى را 
انتخاب نکردم تا اینکه بیگانه اى با من اســت پیشنهاد 
شد. از سویى آقاى امینى را از ســال 85 با سریال اولین 
شب آرامش مى شناختم و در آن سریال با این کارگردان 
همکارى کرده بودم و وقتى قصه بیگانه اى با من است 
را خواندم به نظرم قصه بسیار جذابى آمد. همچنین نقش 
نسا از نقش هایى بود که فراز و نشیب بسیارى داشت به 
خصوص روند ســنى این نقش که مرا با چالش بزرگى 
مواجه مى کرد. من در این سریال از سن 20 تا 50 سالگى 
نسا را بازى کردم و تا به حال در هیچ فیلم و سریالى چنین 

اتفاقى برایم نیفتاده بود و دوســت داشتم که خودم را در 
این ژانر محک بزنم .

 با توجه به اینکه در این ســریال دو 
موضوع جابه جایى دو شــخصیت و 
دروغ گویى دست مایه اصلى داستان 
اســت، چقدر متن این سریال براى 

شما جذابیت داشت؟ 
دروغ گفتن یکى از مســائل اجتناب ناپذیر در جامعه ما 
است. به هر حال همه ما در زندگى مان دروغ هایى گفتیم 
و نمى شود بگوییم هیچ کســى در زندگى اش دروغى 
نگفته اما بزرگى و کوچکى این دروغ خیلى مهم اســت 

و در این سریال شخصیت نســا بر اساس شرایطى که 
برایش پیش مى آید و به خاطــر فرزندش دروغى را مى 
گوید که شاید دروغ بسیار بسیار بزرگى است و سال هاى 
ســال با این دروغ زندگى مى کند. اما اینکه نقش نســا 
نقش منفعلى نبود و همچنین فیلم نامه بســیار قوى و 
شخصیت پردازى هاى خیلى خوبى داشت، از جذابیت ها 

و دلیل هاى موفقیت این کار به حساب مى آید.
شما در این سریال در اصل دو نقش 
بازى کردید. نســا کارگــرى که در 
خانه مینو کار مى کند و وضعیت مالى 
مناســبى ندارد و مینو که نسا خود را 
به جاى او معرفى کرده است. براى 
بازى کردن در هر کدام از این نقش ها 
چقدر دچار چالش شدید؟ و بزرگترین 

چالش شما چه بود؟
براى هر نقشى که تا االن بازى کردم دچار چالش بودم 
چون که همه این نقش ها با خودم متفاوت بوده است. 

مسلما در زندگى شــخصى هم آدم دیگرى هستم، اما 
وقتى وارد آن نقش مى شــوم ســعى مى کنم خودم را 
به آن نقش نزدیک کنم. مسلمًا نقش نسا که کارگرى 
یک خانواده را انجام مى دهد، بــراى من پر چالش تر 
بود تا مینویــى که وارد آن خانواده مى شــود. اما هر دو 
سر نقش نسا و مینو براى من جذابیت هایى داشت اما 
جذابیت هاى نسایى که کارگرى مى کرد خیلى بیشتر 
بود  و خیلى با او نزدیک شدم و وقتى سکانس ها را دیدم 
بیشتر به دلم نشست. شاید به این دلیل بود که با خودم 

خیلى متفاوت بود.
 و اینکه براى ایفاى نقش یک کارگر به 

متن پاى بند بودید؟ یا از ما به ازاهایى 
که در اطراف دیده شده بود، استفاده 

کردید؟
براى همه نقش ها و کاراکترهایى که در این سریال بود به 
متن پایبند بودیم و از خودمان اضافه نکردیم چونکه آقاى 
امینى تاکیدى روى این موضوع داشتند که جمله اى جا به 
جا نشود. اما در رفتار، نوع بازى، حرکت دست مسلماً من 
هم از نمونه هاى بیرونى که دیده بودم وام گرفتم. به هر 
حال ما بازیگرها زندگى مى کنیم که از آن زندگى بیاموزیم 
براى اینکه نقش ها را به درستى ایفا کنیم درمورد من هم 
این ماجرا وجود داشت و از رفتار افرادى که به این شکل 

بودند وام گرفتم.
 شــما به خاطر چهره معصومى که 
دارید کمتر در نقش هــاى منفى یا 
خاکسترى بازى مى کنید و حضورتان 
در نقش نســا و زمانى که تصمیم 
مى گیرد جاى مینو باشــد کمى او را 

خاکسترى مى کند .
نقشــه ها و کاراکترها متفاوت هســتند. گاهى مثبت، 
گاهى منفى و گاهى نیز خاکســترى هستند. از طرفى 
در بازیگرى چهره خیلى مالك نیست. اتفاقًا اگر چهره 
من مثبت است شــاید نقش منفى براى من بهتر باشد 
به این خاطر که مخاطب نمى تواند تشخیص دهد که 
حق را به چه کسى بدهد، اما وقتى چهره و نقش هر دو 
منفى هستند مخاطب ناخودآگاه مى گوید این آدم، آدم 
خطاکارى است. به طور کلى مى گویم اگر کارگردانى به 
بازیگرى که چهره مثبتى دارد نقش منفى بدهد، برنده 
است و در حقیقت مخاطبش را با یک چالش روبرو مى 
کند و آدمى با چهره مثبت بــه مخاطب اجازه قضاوت 

کردن صددرصد را نمى دهد.
 در این سریال با آقاى امینى و معیریان 
به عنوان کارگردان همکارى داشتید. 
همکارى با دو کارگردان آنهم در یک 
سریال سخت نبود؟ چطور هماهنگى 
صورت گرفت که کار دو دست نشود؟

تصویربردارى فصل اول کار با آقاى امینى تمام شد و 
ما وارد تصویربردارى فصل دوم شــدیم که سال ها از 
فصل اول به لحاظ زمانى فاصله داشــت. بنابراین اگر 
سبک و شیوه این دو کارگردان هم با هم متفاوت باشد 
هیچ تأثیرى در روند کار نمى گــذارد و من به عنوان 
بازیگر چون این نقش را در 32 قســمت براى فصل 
اول بازى کرده بودم، همان ریتــم را براى فصل دوم 
هم داشتم. کار کردن با هر دوى این عزیزان براى من 
باعث افتخار بود و از این همکارى تجربه هاى بسیارى 
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 قصه عجیب «نسا» و «مینو» در «بیگانه اى با من است»

شبنم قلى خانى و چالش بازى 
در 2 نقش

سریال دادستان به کارگردانى مســعود ده نمکى و تهیه کنندگى محمد خزاعى به روزهاى پایانى مراحل 
پس از تولید نزدیک شد.

مسعود ده نمکى با انتشار پستى در اینستاگرام خبر از انجام آخرین مراحل فنى این سریال داد و با پایان این 
مراحل، دادستان به زودى آماده نمایش مى شود.

تصویربردارى سریال دادستان اواخر مهرماه به پایان رسید و این سریال بالفاصله وارد فاز انجام مراحل فنى 
شد و این مرحله هم به ایستگاه پایانى نزدیک شد و این سریال به زودى آماده نمایش مى شود.

مسعود ده نمکى که تجربه ساخت سریال دارا و ندار و معراجى ها را در کارنامه هنرى اش داشت در جدیدترین 
تجربه کارگردانى اش دادستان را با مضمونى پلیسى، معمایى و سیاسى مقابل دوربین برد.

داستان سریال دادستان درباره مفاسد اقتصادى، مشکالت مربوط به عدالت خواهى در جامعه، حمله داعش 
به مجلس و مسائلى از این قبیل است اما اعتقاد مسعود ده نمکى بر این است که دادستان یک سریال تخیلى 

است و داستان آن مربوط به هیچ دولتى نیست.
بازیگران سریال دادستان عبارتند از: محمد کاسبى، برزو ارجمند، بهنوش بختیارى، سیدجواد هاشمى، هومن 
برق نورد، هلیا امامى، على سلیمانى، سحر قریشى، علیرضا استادى، کاوه سماك باشى، اصغر نقى زاده، رضا 

توکلى، محمود مقامى، نیما شاهرخ شاهى، فریبا ترکاشوند و... ./4020

«دادستان» مسعود ده نمکى در آستانه پخش

جالل مقامى دوبلور پیشکسوت و مجرى «دیدنى ها» مهمان برنامه هفته پیش دورهمى بود.
مقامى درباره سابقه سکته مغزى خود و اتفاقات پس از آن گفت: سال 93 در رادیو البرز گویندگى 
داشتم. صبح سرویس آمد که با هم به رادیو برویم. راننده ســرویس سالم داد و من نتوانستم 
جواب او را بدهم. راننده اول فکر کرد شوخى مى کنم؛ اما وقتى دید واقعا نمى توانم صحبت کنم، 
سریع من را به بیمارستان رساند. وى ادامه داد: او با رادیو تماس گرفت و موضوع را گفت تا یک 
گوینده جایگزین من شود. این سکته روى صداى من تاثیر گذاشت و مدتى نمى توانستم صحبت 

کنم. آن روز ها دلم شکست؛ البته به لطف خداوند بهتر شدم، ولى صدایم مثل اول نشده است.
مقامى همچنین درباره چگونگى انتخاب خود براى اجراى برنامه «دیدنى ها» گفت: من در جام 
جم مشغول دوبله بودم. آقاى میرزاده (تهیه کننده) با من درباره اجراى برنامه دیدنى ها صحبت 
کرد. به نظرم نباید دوبلور ها کار اجرا و بازیگرى انجام بدهند؛ من بعد ها در فیلمى به جاى فرامرز 
قریبیان صحبت کردم. سام قریبیان که در استودیو بود به فرامرز گفت: «بابا! آقاى دیدنى ها به 

جاى شما صحبت مى کند!»
وى افزود: من دهه 60 دیدنى ها را اجرا کردم. به نظرم آن ســال ها برنامه خوبى بود و مردم از 
آن استقبال کردند. البته من با توجه به ســابقه دوبله اى که دارم بداهه گویى بیشترى هم روى 

تصاویر داشتم.
مقامى اظهار کرد: برنامه دیدنى ها 12 سال پخش شد؛ البته در سال هاى 

آخر برنامه ضعیف شده بود و من دوست داشتم قطع شود؛ چرا که 
تهیه کننده ها تغییر کرده بودند و به نظرم تولید هر برنامه اى 

سلیقه مى خواهد. 
این دوبلور پیشکسوت، خاطره جالبى هم از فوت عمر 
شریف (شخصیتى که همواره به جاى او صحبت کرده 

است) تعریف کرد و گفت: «عمر شریف تازه فوت 
کرده بود که خانمى به من زنگ زد 

و گفت آقاى مقامى تسلیت 
مى گویم. من ترسیدم و 
گفتم بــراى چه؟ گفت 
آقاى عمر شریف فوت 

کردند. من هم گفتم 
خدا رحمتش کند 
امــا فامیل من 
نبــود.»  کــه 

(خنده)/4024

تصویربردارى سریال "خوب، بد، جلف؛ رادیو اکتیو" در  تهران 
آغاز شد و پس از ســه ماه ســکوت خبرى، گروه براى ضبط 

سکانس هاى پایانى وارد قشم شده اند.
پیمان قاسم خانى نویسنده و طراح "خوب، بد، جلف؛  رادیو اکتیو" 
است و مهراب قاســم خانى و امیرمهدى ژوله در نگارش این 
سریال همکارى کرده اند. در این سریال سام درخشانى، پژمان 
جمشیدى، فرهاد آییش و گوهر خیراندیش، حامد کمیلى، آناهیتا 
درگاهى،  محمد بحرانى، شکیب شجره و تینو صالحى به ایفاى 

نقش پرداخته اند.
"خوب، بد، جلف؛  رادیو اکتیو" بــه کارگردانى و تهیه کنندگى 
محسن چگینى ساخته شده است که پیمان قاسم خانى عالوه بر 
نویسندگى در مقام مشاور کارگردان نیز در این پروژه حضور دارد.
این سریال بعد از موفقیت  هاى «خوب، بد، جلف» و «خوب، بد، 
جلف؛ ارتش سرى» در سینما و اکران آنالین در قالب یک سریال 
15 قسمتى وارد شبکه نمایش خانگى خواهد شد؛ تا به صورت 

اختصاصى از پلتفرم فیلیمو پخش شود./4023

سریال «خوب بد جلف»
 به قشم رسید

سرنوشت «دیدنى ها» از زبان دوبلور معروف 

جذابیت هاى دنیاى بازیگرى اقشار مختلفى را وسوسه میکند تا براى یکبار هم شده این هنر را 
امتحان کنند. نویسنده هاى دنیاى هنر هم یکى از اقشارى هستند که رابطه تنگاتنگى با بازیگران 

دارند و همین ارتباط سبب شده است که برخى به سراغ بازیگرى بروند.
  پیمان قاسم خانى

پیمان قاسم خانى نویسنده سرشناس کشورمان یکى 
از چهره هایى است که از نویسندگى قدم به دنیاى 
بازیگرى گذاشت و تجربه چند کار بازیگرى را هم در 
کارنامه هنــرى اش دارد. این هنرمند کشــورمان 
فیلمنامه نویسى را از سال 70 زیر نظر سیف ا... داد 
آموخت و دو ســال بعد به صورت جدى وارد دنیاى 
نویسندگى شــد و فیلمنامه مجموعه من زمین را 

دوست دارم به کارگردانى ابوالحسن داوودى را به نگارش درآورد.
پیمان قاسم خانى نویسندگى سریال هایى چون خانه سبز، هتل، خانه ما، بدون شرح، پاورچین، 
کمربندها را ببندیم، شب هاى برره، باغ مظفر، مرد هزار چهره، مسافران، ساختمان پزشکان، دزد 

و پلیس و پژمان را برعهده داشت.
این نویسنده کشورمان در فیلم عاشقانه ساخته علیرضا داوودنژاد در سال 74 مقابل دوربین رفت 
و بعد از آن در فیلم هایى چون سن پطرزبورگ، زندگى مشــترك آقاى محمودى و بانو، طبقه 

حساس، چهار انگشت و چپ راست به ایفاى نقش پرداخت.
  امیرمهدى ژوله

امیرمهدى ژوله یکى دیگر از نویسنده هایى است که 
به دنیاى بازیگرى ورود کرد. این نویسنده کشورمان 
فعالیت هنرى را از سال 81 آغاز کرد و با نویسندگى 
آثار مهران مدیرى به شــهرت رسید. او نویسندگى 
سریال هایى چون پاورچین، نقطه چین، کمربندها را 
ببندیم، شب هاى برره، باغ مظفر، زندگى به شرط 
خنده، مرد هزار چهره، مرد دو هزار چهره، قهوه تلخ، 

ویالى من، شوخى کردم، در حاشیه و... را برعهده داشته است.
امیرمهدى ژوله اولین بار با فیلم خوب بد جلف در سال 95 به دنیاى بازیگرى قدم نهاد و بعد از 
آن در فیلم هایى چون دیوار به دیوار، گلشیفته، هزارپا، سونامى، سامورایى در برلین و مالقات با 

جادوگر به ایفاى نقش پرداخت.
  مهراب قاسم خانى

مهراب قاسم خانى یکى دیگر از چهره هایى است که 
تجربه نویسندگى و بازیگرى را در کارنامه هنرى اش 
دارد. این هنرمند کشورمان حضور در دنیاى هنر را از 
سال 78 با نویســندگى برنامه ببخشید شما ساخته 
مهران مدیرى آغاز کرد. نویسندگى مجموعه هایى 
چون پاورچین، نقطه چین، شب هاى برره، کمربندها 
را ببندیم، مرد هزار چهره، بــاغ مظفر، گنج مظفر، 
ساختمان پزشکان، دزد و پلیس و پژمان از مهراب قاسمخانى چهره شناخته شده ترى ساخت. 
مهراب قاسم خانى هم بعد از چند سال نویسندگى به سراغ بازیگرى رفت و در فیلم هایى چون 

خوب بد جلف، جهان با من برقص، جوجه تیغى و ناگهان درخت به ایفاى نقش پرداخت.
  حسین پناهى

حســین پناهى را اغلب مردم به عنــوان بازیگرى 
سرشناس در سینما و تلویزیون مى شناسند. اما جالب 
است که بدانید این هنرمند کشورمان ابتدا به عنوان 
نویسنده فعالیت میکرد و بعد از آن به دنیاى بازیگرى 
قدم نهاد. او از سال 61 اولین تجربه هاى نمایش نامه 
نویسى را آغاز کرد و دو ســال به عنوان نویسنده به 
فعالیت پرداخت تا اینکه سال 63 بازیگرى در تئاتر را 
هم آغاز کرد و با مجموعه محله بهداشت به تلویزیون آمد. حسین پناهى بازى در سریال هایى 
چون روزگار قریب، همســایه ها، یحیى و گالبتون، مادر، امام على، آژانس دوســتى، دزدان 
مادربزرگ، روزى روزگارى، شاخه طوبى، شلیک نهایى، گرگ ها و... را در کارنامه هنرى اش 

دارد.
عالوه بر این چهره هاى مشــهور که پیش از بازیگرى در دنیاى نویسندگى فعالیت میکردند 
چهره هاى دیگرى چون محمد صالح عالء، محمود دولت آبادى، شمس لنگرودى و... از دنیاى 

نویسندگى به بازیگرى قدم نهادند.

نویسنده هاى ایرانى که بازیگر شدند

مهران مدیرى هفته پیش در فصــل جدید برنامه دورهمى به 
سرنوشت این برنامه پرمخاطب پرداخت. مدیرى گفت: قرارداد 
سرى چهارم دورهمى با سازمان صدا و سیما 100 قسمت بود. 
ما 80 قسمت ضبط کردیم اما به خاطر شرایط کرونا و ایام ماه 
محرم و صفر، ادامه برنامه را ضبط نکردیم ومتوقف شد. وى 
ادامه داد: طبق تعهد قبلى 20 قسمت از فصل چهارم را ضبط 
کردیم که پخش مى شود. مجرى دورهمى درباره سرى پنجم 
این برنامه بیان کرد: البته قول داده بودم با سرى پنجم دورهمى 
بعد از ماه صفر برمى گردیم که به خاطر شرایط کرونا این اتفاق 
رخ نداد.اما100 قسمت فصل پنجم را خواهیم داشت که کامال 
یک دورهمى متفاوت و کار جدیدى اســت.  بنابراین قرار شد 
"دورهمى" چهارشنبه ها و پنج شنبه ها مثل گذشته ساعت 23 

روى آنتن برود./4021

فصل پنجم «دورهمى»
 ساخته مى شود

تام هنکس اعالم کرد خودش و همســرش پــس از آنکه همه 
نیازمندهاى واقعى واکسن را دریافت کردند، واکسن مى زنند.

تام هنکس و همسرش ریتا ویلســون اولین زوج سلبریتى دنیا 
بودند که در ابتداى همه گیرى بیمارى کووید-19اعالم کردند به 
ویروس کرونا مبتال شده اند، آنها در همان زمان بعد از نزدیک به 

دو هفته توانستند بر این بیمارى غلبه کنند.
حاال امــا تام هنکس ســتاره برنــده دو جایزه اســکار در آغاز 
واکسیناسیون کرونا در آمریکا درباره دریافت این واکسن چنین 
مى گوید: ما این واکســن را بعد از همه آنهایى که واقعا نیاز به 
دریافت دارند، مى زنیم. این بازیگر سرشناس سینما درباره این 
بیمارى بار دیگر گفت: من و همســرم 10 روز ســخت را با این 
بیمارى گذراندیم، فکر مى کنم چیزى کــه مهم تر بود این بود 
که ما این بیمارى را به هیچکس منتقل نکردیم. بازیگر «فارست 
گامپ» تاکید کرد خودش و همسرش هنوز ماسک مى زنند و این 
کار را با اهمیت مى دانند. تام هنکس در پاسخ به این پرسش که 
آیا حاضر است واکسن را در انظار عمومى بزند، گفت: قطعا این 

کار را خواهم کرد.

«تام هنکس» عجله  اى براى 
دریافت واکسن کرونا ندارد

کار را خواهم کرد.

سال هاى برنامه دیدنى ها 12 سال پخش شد؛ البته در 2کرد:
یف شده بودو من دوست داشتمقطعشود؛ چرا که

 تغییر کرده بودند و به نظرم تولید هر برنامه اى 
هد. 

شکسوت، خاطره جالبى هم از فوت عمر
صیتى که همواره به جاى او صحبت کرده 

کرد و گفت: «عمر شریف تازه فوت 
خانمى به من زنگ زد 

مقامى تسلیت 
ن ترسیدم و 
چه؟ گفت 
ف فوت 

 گفتم 
کند 
من 
 «.
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مهاجم جوان ایرانى که پس از حضور در 
پرسپولیس راهى اروپا شــد یکبار دیگر 
توانسته است رضایت هواداران تیمش را جلب 

کند.
شهاب زاهدى که دومین فصل حضور خود در فوتبال اوکراین را 
سپرى مى کند، روز به روز وضعیتش در تیم لیگ برترى المپیک 

دونتسک بهتر مى شود و تبدیل به ستاره تیمش شده است.
مهاجم 25 ساله فوتبال ایران که سابقه حضور در پرسپولیس را 
هم دارد و پس از حضور در پرسپولیس راهى فوتبال اروپا شد، ماه 
گذشته در سه بازى که تیمش انجام داده حضور داشته و توانسته 
است سه بار براى المپیک دونتســک گلزنى کند و صدرنشین 
جدول گلزنان لیگ برتر اوکراین شــود. روندى که باعث شــد 
نام او را در لیست نامزدهاى بهترین بازیکن ماه باشگاه المپیک 

دونتسک وارد شود.
در همین راستا سایت رسمى باشــگاه المپیک دونتسک اعالم 
کرد که شــهاب زاهدى مهاجم ایرانى این تیم با راى هواداران، 
به عنوان بهترین بازیکن ماه المپیک دونتســک انتخاب شده

 است./4030

درخشش زاهدى 
ادامه دارد

فدراســیون تاریخ و آمار تیم 
منتخــب این قاره در ســال 
2020 را اعــالم کرد که نام 
ســردار آزمــون در آن دیده 

مى شود.
با توجه به نزدیکى به پایان 
ســال 2020 میــالدى، 

فدراسیون بین المللى 
تاریــخ و آمــار، 
منتخب  تیــم 
هــر قــاره را 

اعالم کرده اســت. این تیم عملکرد 
فردى بازیکن در سال 2020 را نشان 
مــى دهــد و کارشناســان بهترین 
بازیکنان هر قاره را با توجه به عملکرد 
فردى انتخاب کردنــد تا تیم منتخب 
قاره آسیا در سال 2020 نیز اعالم شود.

بر این اساس سردار آزمون مهاجم تیم 
ملى فوتبال ایران و زنیت روسیه تنها 
بازیکن ایرانى اســت که در این تیم 

منتخب قرار دارد.
فدراســیون بین المللى تاریخ و آمار، 
همچنین روضان لوچســکو سرمربى 
الهالل عربســتان را که بــا این تیم 
قهرمان آسیا شــد به عنوان سرمربى 
برتر سال و علیرضا فغانى داور ایرانى 
را به عنوان بهترین داور ســال آسیا 

انتخاب کرد./4031

کمیته انضباطى فدراسیون فوتبال قرار اســت پرونده دیدار پرسپولیس و 
ذوب آهن را بررسى کند. این در حالى است که مدیر مرکز پزشکى فوتبال 
(ایفمارك) مى گوید تیــم فوتبال ذوب آهن پیش از بازى با پرســپولیس 

مرتکب تخلفاتى در حوزه بهداشتى شده است.
دیدار تیم هاى پرسپولیس و ذوب آهن از هفته ششم لیگ برتر قرار بود در 
تاریخ 22 آذر در ورزشگاه آزادى برگزار شود و این آخرین بازى سرخ پوشان 
قبل از سفر به قطر براى انجام فینال لیگ قهرمانان آسیا محسوب مى شد. 
کاروان تیم اصفهانى هم که در آن زمان به دلیل ابتالى تعدادى از بازیکنان 
خود به کرونا عالقه اى به برگزارى این مسابقه نداشت به تهران سفر کرد اما 
در فاصله ساعاتى مانده به شروع بازى ناگهان سازمان لیگ از لغو آن خبر داد.

با این وجود باشگاه پرسپولیس با ارســال نامه اى به سازمان لیگ خواستار 
اعالم دقیق دالیل لغو این دیدار و بررسى تخلفات احتمالى باشگاه ذوب آهن 

درباره رعایت نشدن پروتکل ها و موارد پزشکى شد.
به تازگى مسئوالن کمیته پزشکى و مسابقات سازمان لیگ طبق نظر ستاد 
مقابله با کرونا در ورزش مستنداتى را به دبیرکل و کمیته انضباطى فدراسیون 
فوتبال ارائه کردند که قرار است به زودى با بررســى آنها تکلیف راى این 

بازى مشخص شود.
زهره هراتیان، مدیر مرکز پزشکى فوتبال (ایفمارك) در پاسخ به این سئوال 
که آیا تخلف باشگاه ذوب آهن محرز شده است؟ تاکید کرد: یکسرى تخلفات 
در حوزه بهداشتى ذوب آهن رخ داده است. ستاد مقابله با کرونا مستنداتى را 
آماده کرده است که طى گزارشى به دبیر کل فدراسیون و سپس به کمیته 

انضباطى ارسال شده است و  آنها خودشان تصمیم گیرى مى کنند.
در همین حال حســین عبداللهى، عضو کمیته انضباطى فدراسیون فوتبال 
درباره زمان رسیدگى به این پرونده اظهار داشت: با توجه به اینکه سازمان 
لیگ تاریخ برگزارى این مســابقه معوقه را 10 دى اعالم کرده باید قبل 
از این تاریخ جلسه رســیدگى به پرونده را تشــکیل بدهیم. وى افزود: 
اعضاى کمیته انضباطى معموال دوشــنبه هر هفته تشــکیل جلســه 
مى دهند اما احتمال دارد اوایل هفته جارى جلســه رسیدگى به مستندات 

دیدار پرسپولیس و ذوب آهن را تشکیل بدهیم.

بازى با مس رفسنجان تازه تمام شــده بود که سروش رفیعى تلفن در دست از 
دوستان نزدیکش آمار بازى را مى گرفت.

برد شیرین سپاهان در رفسنجان و در یکى از دشوارترین بازى هاى این فصل در 
شرایطى رقم خورد که سروش رفیعى یک و با ارفاق دو پاس گل در این مسابقه 
به هم تیمى هایش داد؛ اگر چه پاس گل دوم او به محمدرضا حسینى در دقیقه 
76 بى حرف و حدیث بود و برترى سپاهان را رقم زد اما او روى گل اول مسابقه 
که توسط سجاد شهباززاده به ثمر رسید موثر بود، البته به قول خودش با ساباندن! 
فوتبالى ها مى دانند که این ساباندن ممکن است تاثیر صفر تا صد درصدى روى 

توپ داشته باشد.
وقتى به مسیر توپ به سمت شهباززاده نگاه مى کنیم، چندان مشخص نیست که 
سروش اثر ویژه اى روى این توپ داشته باشد اما اگر توپ به او برخورد کرده باشد، 
باید چهارمین پاس گل فصل را به اسم او ثبت کرد؛ این ادعا خوشایند هافبک 
سابق پرسپولیسى هاست که حاال فصل خوبى را در سپاهان زیرنظر محرم نویدکیا 
و علیرضا مرزبان ادامه مى دهد. با این حال دوربین هاى تلویزیونى طورى نیست 
که بشود این ادعا را اثبات کرد، اگر چه همان تک پاس گل هم براى صدرنشینى 
رفیعى در جدولى که به آن عالقه مندست، کافى ا ست. اما این اولین تاثیر مثبت 
رفیعى در ترکیب سپاهان در لیگ بیستم نبود. چرا که او پیش از این نیز در هفته 
نخست براى محمدرضا حسینى در دیدار مقابل گل گهر سیرجان گل ساخته بود؛ 
هر چند در آن بازى گل حسینى پرپر شد و شاگردان امیر قلعه نویى با کامبکى 
ســه گله، پیروزى را از آن خود کردند. همچنین در هفته سوم نیز و در پیروزى 
حیثیتى و حساس سپاهان مقابل تراکتور در تبریز، سروش تک گل تیمش را 
براى محمد نژاد مهدى ساخت تا آن ها این دیدار را به سود خود به پایان ببرند و 
حاال با این احتساب این سه پاس گل از مهندس خالِق طالیى پوشان اصفهانى، 
او توانسته فعال عنوان بهترین پاسور یا همان به اصطالح مهندس لیگ بیستم 

را از آن خود کند. 
بازى فانتزى و بهره ورى از هوش و تکنیک باال، دقیقا همان فاکتورهاى است 
که مى تواند ســپاهان محرم نویدکیا را در ادامه فصل مدعى نگه دارد و در این 
امر، سروش رفیعى نقش بى بدیلى را مى تواند ایفا کند و اگر او بتواند فرم خوب 
خود را همچنان در ترکیب سپاهان نگه دارد، در پایان فصل هم جایگاه سپاهان 
در جدول خوب خواهد بود و هم رفیعى نیز مى تواند عنوان مهندس لیگ بیستم 

را به نام خود کند.عنوانى که پیش تر به اسم محسن مسلمان سند خورده بود.

2 ایرانى 
در بین 

بهترین هاى
 سال 2020

تکلیف دیدار پرسپولیس و 
ذوب آهن چه مى شود؟

سروش رفیعى 
در نقش محسن مسلمان!  دروازه بان سپاهان از تجربه جدیدش در بازى با مس رفسنجان مى گوید

پیام نیازمند:  کاپیتانى تمرکزم را به هم نریخت
دروازه بان و کاپیتان سپاهان در مورد وضعیت این فصل ســپاهان و اتفاقات بازى با مس 

رفسنجان صحبت کرد.
پیام نیازمند، گلر ملى پوش سپاهان و رکورددار کلین شیت پیاپى در تاریخ لیگ برتر فوتبال 
ایران در دیدار هفته هشتم تیمش مقابل مس رفسنجان عالوه بر مسئولیت سنگین همیشگى 
خود یعنى حفاظت از دروازه طالیى پوشان، بازوبند کاپیتانى را هم بر بازو بسته بود و اتفاقا از 
پس هر دو مسئولیت خودش به خوبى بر آمد و هم چند بار با واکنش هاى به موقع دروازه را 
نجات داد و هم با آرام کردن بازیکنان هنگام اعتراض به داور مانع از گرفتن کارت از سوى 
آنها شد و در نهایت یکى از موثرترین بازیکنان تیمش در مسیر پیروزى و کسب 3 امتیاز با 

ارزش مقابل مس رفسنجان بود. 

 در مورد تجربه کاپیتانى سپاهان براى ما بگو.
بستن بازوبند کاپیتانى در تیم بزرگى مثل ســپاهان با این همه بازیکن بزرگ یک افتخار 
بزرگى براى من است و از کادرفنى تشکر مى کنم که من را براى یک بازى یا بیشتر الیق 
این بازوبند دانستند. تیم ما به قدرى بازیکنان بزرگ دارد که هر کدام خودشان یک کاپیتان 
هستند و تفاوتى بین من و بقیه نیست و طبیعى است که هرکس کار خودش را به بهترین 

نحو انجام دهد.
 نگران این نبودى که مسئولیت کاپیتانى روى وظیفه اصلى تو یعنى 

دروازه بانى تاثیر منفى بگذارد و تمرکزت را بگیرد؟
همانطور که گفتم تیم ما بــه قدرى بازیکن بزرگ و با تجربه دارد کــه نیازى نبود من کار 
اضافه اى انجام دهم و همه بازیکنان وظیفه خودشان را به خوبى انجام مى دهند و من هم 

تمرکزم را روى کار گلرى خودم مى گذارم و هیچ مشکلى از این بابت وجود نداشت.
 برخى از مربیان عقیــده دارند کاپیتان تیم بهتر اســت از بین 
بازیکنان وسط زمین باشد تا یک دروازه بان. با این موضوع موافق 

نیستى؟

این بسته به نظر کادرفنى هر تیمى است که کاپیتان تیمش را چطور تعیین کند و در همه 
جاى دنیا هم بازیکنان در پست هاى مختلف کاپیتان مى شوند و ممکن است مهاجم باشد یا 

هافبک یا دفاع یا گلر و هیچ محدودیتى از نظر من وجود ندارد.
 روى یک پاس اشتباه چیزى نمانده بود دروازه تان باز شود ولى به 
موقع خودت را رساندى و دروازه را نجات دادى که همان صحنه در 
ادامه اتفاقات بعدى و خطاى هند حریف را رقم زد. در آن لحظات 

چه اتفاقى افتاد؟
آن اتفاق به خاطر گل زودهنگامى بود که خوردیم و تمرکز را از کل تیم ما گرفت و از لحاظ 
روحى تا دقایقى افت کردیم و خود من هم تحت این شرایط قرار گرفتم و در آن دقایق چند 

اشتباه داشتم ولى وقفه اى که در بازى ایجاد شد به ما کمک کرد تا ریکاورى کنیم و بعد از 
آن نبض بازى را در دست گرفتیم و تبدیل به همان سپاهانى شدیم که انتظار مى رود.
 یکى از مسائل بحث برانگیز داورى این بازى همان توپى 
بود که دفع کردى. خودت مى دانستى طبق قانون حرکتت 

کارت قرمز ندارد یا ریسک کردى؟
چند بازیکن تیم مس هــم به داور اعتــراض کردند و عقیده داشــتند من باید 
اخراج شــوم ولى خب طبق قانون پــاس رو به عقب بازیکــن جریمه اش یک 
ضربه آزاد داخل محوطه اســت و جریمه دیگرى مثل کارت زرد یا قرمز براى 
دروازه بان ندارد و این فرقى نمى کند یک توپ ســاده باشد یا در حال گل شدن 

و مثل این نیســت که مثال یک بازیکن توپ را با دســت از دروازه در 
بیاورد و من هم در آن صحنه بهتریــن تصمیم را گرفتم. یک 
لحظه قصد داشــتم با ســر توپ را دفع کنم ولى بــا توجه به 
جایگاه خودم و مســیر و توپ و دروازه اگر این کار را مى کردم 
فقط به توپ براى زودتر گل شــدن کمک کــرده بودم. فکر 
مى کنم در آن موقعیت بهترین کارى که مى شــد کرد همان 

بود.

  سعید رضى پور / خبرگزارى ایلنا |

 حال همه از مهدى طارمى صحبت مى کنند، مهاجمى با سوبلس بدنى ویژه و پیچ و تابى 
که گرفتن پنالتى از هر مدافع یا گلرى را برایش آسان مى کند.

آخرین شاهکار در دیدار فینال ســوپرجام پرتغال مقابل بنفیکا رقم خورد؛ جایى که او 
در مصاف تک به تک با والچومیدوس دروازه بان تیم بنفیکا، با اشاره اى از سوى او به 
شکلى که فقط عالقه مندان پیگیرى اش باخبرند، روى زمین سقوط کرد تا یک پنالتى 
براى پورتو به دست بیاید و این زمینه اى براى اولین جام اروپایى ستاره خط تیم ملى 

فوتبال ایران شد. 
این اتفاق در دقیقه 22 بازى رخ داد، کمى بعد از آن که طارمى مثل یک ژیمناســت 
حرفه اى بعد از سرنگونى در آسمان، به آرامى روى دست و شانه روى زمین فرود آمد 
و پس از یک چرخش، روى پا ایستاد و به سمت داور نگاهى کرد. داورى که سوت به 
دست با انگشت اشاره سمت راست نقطه پنالتى را نشان مى داد تا اولین گل پورتو در 
دقیقه 22 بازى به ثمر برسد؛ تصمیمى که به سرعت موجب خشم هواداران بنفیکا در 
شبکه هاى اجتماعى شد و آن ها مهاجم بوشــهرى تیم ملى فوتبال ایران را به یک 
"شیرجه رو حرفه اى در استخر" تشــبیه کردند اما نظر داور این نبود و پورتو در دیدار با 

حریف قرمزپوش سنتى اولین گل را با ضربه سرخیو اولیویرا وارد دروازه حریف کرد.
جالب این که پس از اعالم پنالتى توسط داور، این تصمیم به VAR رفت چرا که به نظر 
مى رسید موسى مارگا، هم تیمى مهدى طارمى در آفساید قرار دارد اما در نهایت داور 

رأى به پنالتى پورتو داد.
در ادامه هر دو تیم موقعیت هاى خوبى داشتند و سرمربى پورتو ترجیح داد تا زودتر از 
سوت پایان مهدى طارمى از ترکیب بیرون بکشد، اما همان تاثیرگذارى مثبت او در 
نیمه نخست کافى بود تا پورتویى ها جام قهرمانى ســوپرکاپ را به دست آورند. البته 
جانشین طارمى یعنى لوئیس دیاز هم براى پورتویى ها درخشان بود.چرا که او پس از 
ورود به عنوان جانشین مهدى طارمى توانست در دقیقه 90 گل دوم را براى پورتو بزند 
تا این تیم مقتدرانه قهرمانى سوپرجام را جشن بگیرد. طارمى که حاال با موسى مارگا 
زوج ثابت این روزهاى ترکیب پورتو شده اند، یکى از امیدهاى اصلى این تیم براى ادامه 

مسابقات لیگ قهرمانان اروپا نیز به شمار مى رود.
این تیم باید در اواخر بهمن ماه به مصاف یکى از تیم هاى مقتدر قاره اروپا یعنى یوونتوس 
برود و بدون تردید تکنیک ناب مهدى طارمى و شگرد ویژه او در پنالتى گیرى مى تواند 
عصاى دست کونسیسائو باشد؛ البته تا آن زمان بازى هاى داخلى لیگ پرتغال برقرار 
است و باید دید طارمى مى تواند همچنان با عملکرد درخشان خود مى تواند گزینه ثابت 
ترکیب پورتو باشد یا اتفاقات دیگرى براى ستاره ایرانى رخ خواهد داد. اما آن چه واضح 
است این که او حاال با شگرد ویژه پنالتى گیرى خود، سوژه رسانه هاى پرتغالى شده، چرا 
که فصل گذشته در ریوآوه با این شگرد توانست آقاى گلى لیگ پرتغال شود و حاال نیز 

عنوان بهترین بازیکن سوپرجام پرتغال را از آن خود کرده است./4032

روزهاى خوش طارمى با پورتو
 به جام قهرمانى رسید

توانست
کند.

شهاب زاهدى که دومی
سپرى مى کند، روز بهر
دونتسک بهتر مى شود
5مهاجم 25 ساله فوتبال
هم دارد و پس از حضور
گذشته در سه بازى که
است سه بار براى المپی
جدول گلزنان لیگ برت
نام او را در لیست نامزد

دونتسک وارد شود.
در همین راستا سایتر
کرد که شــهاب زاهد
به عنوان بهترین بازیک

است./4030

درخ
اد

ســیون تاریخ و آمار تیم 
ــب این قاره در ســال 
2 را اعــالم کرد که نام

دار آزمــون در آن دیده 
ود.

ه به نزدیکى به پایان 
ل 2020 میــالدى،

سیون بین المللى 
خ و آمــار، 
منتخب   
 قــاره را

 کرده اســت. این تیم عملکرد 
 بازیکن در سال 2020 را نشان 
 دهــد و کارشناســان بهترین 
نان هر قاره را با توجه به عملکرد

 انتخاب کردنــد تا تیم منتخب 
0سیا درسال2020 نیز اعالم شود.
 اساس سردار آزمون مهاجم تیم 
وتبال ایران و زنیت روسیه تنها 
ن ایرانى اســت که در این تیم 

ب قرار دارد.
ســیون بین المللى تاریخ و آمار، 
لوچســکو سرمربى نین روضان

ل عربســتان را که بــا این تیم 
ن آسیا شــد به عنوان سرمربى 
سال و علیرضا فغانى داور ایرانى 
عنوان بهترین داور ســال آسیا 

ب کرد./4031
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محمود شجاعى برادر کاپیتان تیم تراکتور به کادرفنى این تیم ملحق شد. او که در تیم ماشین سازى فعالیت داشت، 
در حالى به تراکتور پیوســته که در دربى آذربایجان رویارویى جالبى با برادرش داشت و حاال باتوجه به ادامه کار 

شجاعى در تیم قرمزپوش تبریز، او نیز به اردوى سرخ ها اضافه شده است.
با اضافه شدن محمود شــجاعى، تعداد نفرات کادرفنى تراکتور در دوره جدید به عدد 4 مى رسد و باید دید که در 
روزهاى آینده آیا سرمربى این تیم مشخص مى شود یا خیر.  محمود شجاعى از سه دهه قبل فعالیتش در فوتبال را 

آغاز کرد و حاال در کنار مسعود، یکى از برادران جدید فوتبال ایران خواهند بود.

برادر مسعود شجاعى رسماً تراکتورى شد
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آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى  مستقر در ثبت شرق 

اصفهان 
شماره:  2027038224 تاریخ: 1399/10/03 دراجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و بر حســب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از 
طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود تا شخص یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از 
تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه 
گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه 
خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1- راي شــماره 139860302027003010 مورخ 1398/03/21 کلثوم ابراهیمى نهوجى 
فرزند رضا بشماره شناسنامه 843 صادره از اردستان بشماره ملی 1189240130 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 فرعی از اصلی 12396 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 126/19 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمی رمضان فروغى .
2- راي شــماره 139860302027009075 مورخ 1398/08/18 محمد منصوري رارانی 
فرزند علیرضا بشماره شناسنامه 17534 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283876469 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 فرعی 
از اصلی 6443 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 164/62 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی محمدعلى جوانمرد فرزند رضا.
3- راي شــماره 139860302027009076 مورخ 1398/08/18 محترم زبان دان فرزند 
کاظم بشماره شناسنامه 803 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1141897377 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 فرعی از اصلی 
6443 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 164/62 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمی محمدعلى جوانمرد فرزند رضا.
4- راي شماره 139960302027001265 مورخ 1399/02/15 زهره رضائیان خوراسگانى 
فرزند علی بشماره شناســنامه 9976 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1283801639 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 9495 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مســاحت 162/70 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی سید عبدالرسول رحیم زاده فرزند عبدالرحیم.
5- راي شماره 139960302027002856 مورخ 1399/02/31 ابوالقاسم جعفري دلیکانی 
فرزند حسین بشماره شناســنامه 52959 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281626546 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 5 فرعی از اصلی 

15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 31 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
6- راي شــماره 139960302027004020 مورخ 1399/03/18 سیما محمدى فشارکى 
فرزند یحیى بشماره شناســنامه 436 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1283573784 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 3126 فرعی از اصلی 
15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 168/3 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.

7- راي شماره 139960302027006055 مورخ 1399/04/12 ناصر فروغی ابري فرزند 
احمد بشماره شناسنامه 341 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1286651204 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پــالك 10393 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 212/9 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
8- راي شــماره 139960302027009686 مورخ 1399/05/08 اصغــر جعفرى فرزند 
اسماعیل بشماره شناسنامه 1466 صادره از برخوار بشماره ملی 5110180751 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب انبار احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 

18 ثبت اصفهان به مساحت 484/5 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
9- راي شماره 139960302027009687 مورخ 1399/05/08 مریم محمودي چاهریسه 
فرزند محمدعلی  بشماره شناسنامه 2896 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286738520 در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب انبار احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع 

در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 484/5 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
10- راي شماره 139960302027010444 مورخ 1399/05/16 خسرو صفائى محمدى 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 18 صادره از نائین بشماره ملی 1249795737 در چهار دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در 

بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 180 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
11- راي شماره 139960302027010450 مورخ 1399/05/16 مجید خداپرست فرزند 
علی بشماره شناسنامه 156 صادره از فریدونشهر بشماره ملی 1129935965 در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در 

بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 180 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
12- راي شــماره 139960302027010895 مورخ 1399/05/27 بهاء دانشــمند فرزند 
عبدالصاحب بشماره شناســنامه 27689 صادره از تهران بشــماره ملی 0058929029 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 13 فرعی از اصلی 43 

واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 161/10 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
13- راي شــماره 139960302027010962 مورخ 1399/05/27 مهدى توکلی کجانی 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 59 صادره از نائین بشماره ملی 1249661501 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پــالك 10393 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 175/20 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
14- راي شماره 139960302027011895 مورخ 1399/06/05 علی فاتحی فرزند اکبر 
بشماره شناسنامه 13012 صادره از اصفهان بشماره ملی 1292658673 در ششدانگ یکباب 
ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 3 فرعی از اصلی 44 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 177,30 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
15- راي شــماره 139960302027011960 مورخ 1399/06/06 سیدداود زارعی فرزند 
سیداصغر بشماره شناســنامه 10232 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1292630973 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 3 فرعی از اصلی 44 

واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 206/86 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
16- راي شماره 139960302027012193 مورخ 1399/06/12 صفیه مطلبی فشارکی 
فرزند رضا بشماره شناســنامه 3385 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1287149881 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت 

اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
17- راي شــماره 139960302027012218 مــورخ 1399/06/12 ناصــر بابائى فرزند 
محمدعلی بشماره شناسنامه 89664 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1281890995 در 
13/56 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ  یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین 
پالك 9557 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 94 مترمربع. 

خریداري طی سند رسمی.
18- راي شــماره 139960302027012220 مورخ 1399/06/12 علی اصغر حکمت جو 
فرزند جعفر بشماره شناسنامه 897 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286578507 در 29/22 
حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ  یکباب ســاختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین 
پالك 9557 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 94 مترمربع. 

خریداري طی سند رسمی.
19- راي شماره 139960302027012222 مورخ 1399/06/12 بتول قدوسی فرزند اکبر 
بشماره شناسنامه 53340 صادره از اصفهان بشماره ملی 1280959975 در 29/22 حبه مشاع 
از 72 حبه ششدانگ  یکباب ســاختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 9557 
فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 94 مترمربع. خریداري 

طی سند رسمی.
20- راي شماره 139960302027012480 مورخ 1399/06/16 علی حیدري فرزند حسین 
بشماره شناسنامه 1429 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287887090 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 121/99 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی حاج یداله 
طغیانى فرزند محمد على.

21- راي شماره 139960302027012614 مورخ 1399/06/19 سید جواد حسینى پزوه 
فرزند رضا بشماره شناســنامه 10566 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1283807531 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 7897 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 207/39 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
22- راي شــماره 139960302027012859 مــورخ 1399/06/24 حســینعلی صانعی 
ینگابادي فرزند محمد بشــماره شناســنامه 2658 صادره از جرقویه ســفلی بشماره ملی 
5649345791 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 

1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 250/70 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
23- راي شماره 139960302027012860 مورخ 1399/06/24 کیانوش رفیعی طاقانکی 
فرزند علی حسین بشماره شناسنامه 186 صادره از اصفهان بشماره ملی 1819143856 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 2 فرعی از اصلی 12140 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 199/83 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
24- راي شــماره 139960302027012958 مــورخ 1399/06/25 وجیهــه شــیاري 
محمدآبادي فرزند عبدالرســول بشــماره شناســنامه 28 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1291609881 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 8858 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 193/68 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
25- راي شــماره 139960302027012964 مورخ 1399/06/27 ملیحه حیدري دولت 
آبادي فرزند جواد بشماره شناسنامه 0 صادره از اصفهان بشماره ملی 1270169270 در 28/60 
سهم مشاع از 200 سهم  ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمی مشاعى مى باشد.
26- راي شماره 139960302027012965 مورخ 1399/06/27 اعظم حافظ فرقان فرزند 
مصطفی بشماره شناســنامه 37725 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282304704 در 57 
سهم مشاع از 200 سهم شش دانگ  یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمی مشاعى مى باشد.
27- راي شــماره 139960302027012966 مورخ 1399/06/27 عباس نعمتی انارکی 
فرزند علی بشماره شناسنامه 1207 صادره از تهران بشماره ملی 0042258685 در 57/20 
سهم مشاع از 200 سهم شش دانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمی مشاعى مى باشد.
28- راي شماره 139960302027012967 مورخ 1399/06/27 سمیه نعمتی انارکی فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 53 صادره از نائین بشماره ملی 1249937965 در 57/20 سهم مشاع 
از 200 سهم شش دانگ  یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در 
بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 200 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمی مشاعى مى باشد.
29- راي شماره 139960302027013150 مورخ 1399/06/30 طهمورث حیدرى فرزند 
علی بشماره شناسنامه 2219 صادره از شهرکرد بشماره ملی 6339321224 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 249 فرعی از اصلی 15201 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 104/52 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
30- راي شماره 139960302027013311 مورخ 1399/07/02 سیدحسین معنوي فرزند 
مصطفی بشماره شناسنامه 1036 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288149468 در یک و 
نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
1576 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 214/70 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی مشاعى مى باشد.
31- راي شماره 139960302027013312 مورخ 1399/07/02 سیدعباس معنوي فرزند 
مصطفی بشماره شناسنامه 1037 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288149476 در یک و 
نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
1576 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 214/70 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی مشاعى مى باشد.
32- راي شماره 139960302027013313 مورخ 1399/07/02 صفورا عدالت خواه فرزند 
احمد بشماره شناسنامه 2432 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287140351 در یک و نیم 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1576 
فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 214/70 مترمربع. خریداري 

مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی مشاعى مى باشد.
33- راي شماره 139960302027013314 مورخ 1399/07/02 سمانه عدالت خواه فرزند 
احمد بشماره شناسنامه 2431 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287140343 در یک و نیم 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1576 
فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 214/70 مترمربع. خریداري 

مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی مشاعى مى باشد.
34- راي شــماره 139960302027013364 مورخ 1399/07/03 على ســمیرمى زاده 
فرزند اسماعیل بشماره شناســنامه 59466 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281691844 
در ششدانگ یکباب ســاختمان احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 59 فرعی از 
اصلی 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 17/714 مترمربع. خریداري طی 

سند رسمی.
35- راي شماره 139960302027013593 مورخ 1399/07/07 رمضانعلی توفیقی فرزند 
محمدرضا بشماره شناسنامه 1 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291319670 در ششدانگ 
یکباب خانــه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 6131 واقــع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 194/50 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی 

غالمحسین دانشمند خوراسگانى فرزند مرحوم على.
36- راي شــماره 139960302027013613 مورخ 1399/07/07 مریم رضائى سودانى 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 1573 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1293469068 در 
ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 106 فرعی از اصلی 
15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 105/20 مترمربع. خریداري طی سند 

رسمی.
37- راي شماره 139960302027013672 مورخ 1399/07/08 اصغر اصغرى خوراسگانى 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 8402 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283785803 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 6227 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 121/84 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
38- راي شماره 139960302027013673 مورخ 1399/07/08 مریم کریمی فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 54 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1291405917 در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 6227 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 121/84 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
39- راي شماره 139960302027014001 مورخ 1399/07/19 محسن خانی خوراسگانی 
فرزند حسین بشماره شناســنامه 822 صادره از اصفهان بشماره ملی 1293360392 در دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 8926 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 254/35 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
40- راي شماره 139960302027014002 مورخ 1399/07/19 راضیه خانی خوراسگانی 
فرزند حسین بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشــماره ملی 1271313642 در چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 8926 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 254/35 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
41- راي شــماره 139960302027014007 مورخ 1399/07/20 محترم فالحتى فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 1680 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286316200 در ششدانگ 
یکباب ساختمان(دفترکار) احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 89 فرعی از اصلی 
15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 50/10 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.

42- راي شماره 139960302027014063 مورخ 1399/07/21 على شاه ولى فرزند حسن 

بشماره شناسنامه 529 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291423028 در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 5040 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 314 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
43- راي شماره 139960302027014064 مورخ 1399/07/21 زینت مهتري خوراسگانی 
فرزند نادعلی بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشماره ملی 1271196591 در یک و نیم 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 5040 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 314 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
44- راي شماره 139960302027014067 مورخ 1399/07/21 مجید شاه ولى خوراسگانى 
فرزند حسن بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشماره ملی 1270562193 در یک و نیم 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 5040 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 314 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
45- راي شــماره 139960302027014336 مــورخ 1399/07/29 جواد خلفى خیادانى 
فرزند اسماعیل بشماره شناســنامه 928 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283916134 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 7949 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مســاحت 376/22 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی فضل اله حاجیان.
46- راي شماره 139960302027014339 مورخ 1399/07/29 زهرا قیصرى فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 1132 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288089961 در ششدانگ یکباب 
انبار کاشى و سرامیک احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 28 فرعی از اصلی 15316 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 229/78 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمی مرتضى امینى فرزند عباس .
47- راي شــماره 139960302027014343 مورخ 1399/07/29 حســن ستوده فرزند 
امامقلی بشماره شناسنامه 976 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288063458 در ششدانگ 
یکباب مغازه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 180 فرعی از اصلی 10353 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 27/90 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمی عباس سلمانى کردآبادى.
48- راي شماره 139960302027014344 مورخ 1399/07/30 بتول زارعی کرد آبادي 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 47 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291249486 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پــالك 10304 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 238/72 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی 

محمد زارعى کردآبادى فرزند حیدر .
49- راي شماره 139960302027014538 مورخ 1399/08/04 على فروغی ابري فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 1275 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283641623 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پــالك 12584 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 328/28 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی 

رضا فروغى ابرى فرزند حسین.
50- راي شماره 139960302027014539 مورخ 1399/08/04 اکبر وثوقی زاد فرزند جواد 
بشماره شناسنامه 42283 صادره از اصفهان بشماره ملی 1280848405 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 14 فرعی از اصلی 43 واقع در بخش 18 ثبت 
اصفهان به مساحت 160/98 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی 

حاج کریم و عبدالرحیم حسینعلى زاده خراسانى.
51- راي شــماره 139960302027014639 مــورخ 1399/08/04 منوچهــر طاهــر 
علی گودرزي فرزند هوشــنگ بشــماره شناســنامه 1132 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1283605783 در ششــدانگ یکباب مغازه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 
11840 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 14/39 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.

52- راي شــماره 139960302027014659 مــورخ 1399/08/05 مهدى ربیعى فرزند 
عبدالرضا بشماره شناسنامه 21 صادره از اصفهان بشماره ملی 1199659665 در ششدانگ 
یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 237 فرعی از اصلی 15201 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 54/69 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
53- راي شماره 139960302027014660 مورخ 1399/08/05 علی چهرازي فر فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 1801 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286637295 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1773 فرعی از اصلی 15190 واقع 

در 5 ثبت اصفهان به مساحت 109 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
54- راي شــماره 139960302027014684 مورخ 1399/08/07 فاطمه فتاحی اردکانی 
فرزند مرتضی بشماره شناســنامه 2463 صادره از اصفهان بشماره ملی 1289747695 در 
ششدانگ یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
27 فرعی از اصلی 15316 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 71/41 مترمربع. 

خریداري طی سند رسمی.
55- راي شــماره 139960302027014686 مــورخ 1399/08/07 عباســعلی هادیان 
خوراسگانی فرزند غالمعلی بشــماره شناســنامه 12904 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1283830841 در ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 3 
فرعی از اصلی 6921 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 149/75 مترمربع. خریداري 

طی سند رسمی.
56- راي شماره 139960302027014689 مورخ 1399/08/07 محمد بورانی  فرزند علی 
اصغر بشماره شناسنامه 2177 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287189423 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 

18 ثبت اصفهان به مساحت 135/80 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
57- راي شــماره 139960302027014690 مورخ 1399/08/07 عباس انوشه بروجنی 
فرزند منصور بشماره شناسنامه 2033 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288368283 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در 

بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 135/80 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
58- راي شــماره 139960302027014691 مــورخ 1399/08/07 علیرضــا عابدین 
خوراسگانی فرزند حسن بشماره شناسنامه 39 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291406761 
در ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 5961 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 62/75 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
59- راي شــماره 139960302027014692 مــورخ 1399/08/07 کریــم فائق فرزند 
عبدالمحمود بشماره شناســنامه 53883 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281635820 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 153/41 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
60- راي شماره 139960302027014743 مورخ 1399/08/10 هرمز عسگري وشارهء 
فرزند علی بشماره شناسنامه 570 صادره از شهرضا بشماره ملی 1198657928 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 121 فرعی از 
اصلی 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 144/05 مترمربع. خریداري طی 

سند رسمی.
61- راي شــماره 139960302027014746 مــورخ 1399/08/10 ربابه نیک پی فرزند 
قلی بشماره شناسنامه 5 صادره از شهرضا بشماره ملی 1199431680 در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 121 فرعی از اصلی 10353 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 144/05 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
62- راي شــماره 139960302027014753 مورخ 1399/08/10 حمیده بزاززاده فرزند 
محمدرضا بشماره شناسنامه 601 صادره از اصفهان بشماره ملی 1289069093 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 11548 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 139/95 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
63- راي شماره 139960302027014754 مورخ 1399/08/10 حسن الهی دوست فرزند 
علی اصغر بشماره شناسنامه 1146 صادره از اصفهان بشماره ملی 1289317240 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 11548 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 139/95 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
64- راي شــماره 139960302027014793 مورخ 1399/08/11 مهدى مسائلى فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 1622 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1287904165 در 3/625 

دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 8 فرعی 
از اصلی 15200 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 135/73 مترمربع. خریداري طی 

سند رسمی.
65- راي شــماره 139960302027014794 مورخ 1399/08/11 عرفان مسائلی  فرزند 
غالمرضا بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشــماره ملی 1271990148 در 2/375 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 8 فرعی 
از اصلی 15200 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 135/73 مترمربع. خریداري طی 

سند رسمی.
66- راي شــماره 139960302027014840 مورخ 1399/08/11 بدرالسادات طباطبائی 
خوراسگانی فرزند سیدحسن بشــماره شناســنامه 14203 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1283843684 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه 
زمین پالك 6522 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 134/25 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی حسین چنگانیان خوراسگانى.
67- راي شــماره 139960302027014841 مورخ 1399/08/11 سید اصغر طباطبائی 
خوراســگانی  فرزند سیدرضا بشــماره شناســنامه 43139 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1282354231 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه 
زمین پالك 6522 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 134/25 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی حسین چنگانیان خوراسگانى.
68- راي شــماره 139960302027014867 مورخ 1399/08/12 سیدمحمد متین پور 
فرزند سیدمحمود بشماره شناسنامه 1975 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286319153 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 11518 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 477/77 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی رمضان عباسى فرزند محمدقاسم.
69- راي شماره 139960302027014869 مورخ 1399/08/12 صدیقه معمار زاده فرزند 
علی بشماره شناسنامه 56674 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281663761 در ششدانگ 
یکباب مغازه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 207 فرعی از اصلی 15190 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 35 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
70- راي شماره 139960302027014872 مورخ 1399/08/13 محمد نعمت بخش فرزند 
رضا بشماره شناسنامه 42051 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281517471 در ششدانگ 
یک قطعه زمین کشاورزى احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 409 فرعی از اصلی 
56 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 100083 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
71- راي شماره 139960302027014873 مورخ 1399/08/13 محمودرضا نعمت بخش 
فرزند حمیدرضا بشماره شناســنامه 22737 صادره از اصفهان بشماره ملی 1292144645 
در ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزى احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 409 
فرعی از اصلی 56 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 100027/6189 مترمربع. 

خریداري طی سند رسمی.
72- راي شماره 139960302027014875 مورخ 1399/08/13 شهال نعمت بخش  فرزند 
اکبر بشماره شناسنامه 54377 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281640743 در ششدانگ 
یک قطعه زمین کشاورزى احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 409  فرعی از اصلی 
56 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 100026/96 مترمربع. خریداري طی سند 

رسمی.
73- راي شــماره 139960302027015023 مــورخ 1399/08/14 رضــا خــراط زاده 
خوراسگانى فرزند عباســعلی بشــماره شناســنامه 6111 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1293426318 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 301 
فرعی از اصلی 7725 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 242/15 مترمربع. خریداري 

طی سند رسمی.
74- راي شماره 139960302027015024 مورخ 1399/08/14 علیمحمد رشیدیان فرزند 
فتحعلی بشماره شناسنامه 7 صادره از جرقویه بشــماره ملی 5649609497 در ششدانگ 
یکباب مغازه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پــالك 13227 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 34/12 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
75- راي شــماره 139960302027015029 مورخ 1399/08/14 عباس نوین فر فرزند 
ابوالقاسم بشماره شناسنامه 410 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286339863 در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 237 فرعی از 
اصلی 15201 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 99/20 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی على شاهزیدى فرزند محمد.
76- راي شــماره 139960302027015030 مــورخ 1399/08/14 علی نوین فر  فرزند 
عباس بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشماره ملی 1270842161 در دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 237 فرعی از اصلی 
15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 99/20 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمی على شاهزیدى فرزند محمد.
77- راي شماره 139960302027015031 مورخ 1399/08/14 عصمت مشته زنان فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 55663 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281653659 در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 237 فرعی از 
اصلی 15201 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 99/20 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی على شاهزیدى فرزند محمد.
78- راي شماره 139960302027015228 مورخ 1399/08/17 طیبه رشیدیان فر  فرزند 
حسن بشماره شناســنامه 510 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286858283 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 263 فرعی از اصلی 15234 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 241/05 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
79- راي شماره 139960302027015231 مورخ 1399/08/17 مجید رعیتی خوراسگانی 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 3787 صادره از اصفهان بشماره ملی 1293403083 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 6173 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 24/76 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
80- راي شماره 139960302027015232 مورخ 1399/08/17 محسن جوانمرد  فرزند 
علی محمد بشماره شناسنامه 8076 صادره از اصفهان بشماره ملی 1293445770 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 6173 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 24/76 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
81- راي شماره 139960302027015243 مورخ 1399/08/17 مریم نعمت بخش فرزند 
محمدرضا بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشماره ملی 1271786222 در 12 حبه مشاع 
از 72 حبه ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزى احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
409 فرعی از اصلی 56 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 100012/91 مترمربع. 

خریداري طی سند رسمی.
82- راي شماره 139960302027015244 مورخ 1399/08/17 شیرین حر فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 22607 صادره از اصفهان بشماره ملی 1292143355 در 24 حبه مشاع 
از 72 حبه ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزى احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
409 فرعی از اصلی 56 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 100012/91 مترمربع. 

خریداري طی سند رسمی.
83- راي شماره 139960302027015245 مورخ 1399/08/17 سبا نعمت بخش فرزند 
محمدرضا بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشــماره ملی 1272928675 در 12 حبه 
مشاع از 72 حبه ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزى احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین 
پالك 409 فرعی از اصلی 56 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 100012/91 

مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
84- راي شماره 139960302027015246 مورخ 1399/08/17 شهال نعمت بخش فرزند 
اکبر بشماره شناسنامه 54377 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281640743 در 12 حبه مشاع 
از 72 حبه ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزى احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
409 فرعی از اصلی 56 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 100012/91 مترمربع. 

خریداري طی سند رسمی.
ادامه در صفحه 7



سالمتسالمت 07073937 سال هفدهمشنبه  6 دى  ماه   1399

اگر واژه نوشابه را در اینترنت جست وجو کنید  با کلکسیونى از مضرات آن 
رو به روخواهید شد؛ از ابتال به پوکى استخوان،کاهش عملکرد کلیه، باال 
بردن ریسک ابتال به دیابت،سرطان ریه، کبد و خطر سکته گرفته تا از بین 
بردن میناى دندان به واسطه اسید موجود دراین نوشیدنى هوس برانگیز.  
به تازگى خبرى منتشر شده است که محققان  لیوان ترك مصرف نوشابه  

را اختراع کرده اند. 
آمار مى گوید نوشیدن روزانه یک لیوان کوچک نوشابه شیرین (100 میلى 
لیتر) با افزایش 18 درصدى ریسک ابتال به هر نوع سرطان و افزایش 22 
درصدى ریسک ابتال به سرطان سینه مرتبط است، با این حال افراد زیادى، 
با توجیه هاى غیرقابل قبول به نوشیدن نوشابه اصرار مى ورزند. دکتر فریده 
شیشه بر متخصص تغذیه درباره مصرف نوشابه مى گوید: «تقریبا همه مواد 
و ترکیبات موجود در نوشابه مضر هستند و هیچ ماده مفیدى در آن وجود 
ندارد. نوشابه  هاى بى  رنگ هم اگر چه فاقد رنگ  هاى شیمیایى هستند، 
مضرات زیادى دارند و مصرف آن ها توصیه نمى  شــود. برخى افراد 
هم نوشابه را به عنوان یک نوشــیدنى و براى خنک شدن بدن مصرف 
مى  کنند که به این افراد نیز توصیه مى  شــود نوشــیدنى  هاى سالم را 

جایگزین کنند.»
شما مى توانید براى شروع، میزان مصرف نوشابه تان را به یک قوطى 
در روز، یا چند قوطى در هفته کاهش دهید. قطع ناگهانى مصرف این 
نوشیدنى کمکى به ترك طوالنى مدت آن نمى کند.سعى کنید نوشابه را 
با یک نوشیدنى خوش طعم دیگر، با شیرینى و خطر کمترجایگزین کنید. 
آب میوه هاى بدون شکر, چاى سرد طعم دار شده با نعناع و لیمو، آب هاى 

طعم دار و آب ساده، همگى انتخاب هاى خوبى هستند.
اگر به مصرف نوشابه همراه ناهار یا در راه و محل کارتان عادت دارید، سعى 
کنید به جاى نوشابه هاى گازدار، یک بطرى آب بخرید. هزینه  نوشابه هایى 
را که درطول سال مى خرید حساب و فکر کنید با این مبلغ مى توانستید چه 
چیز هاى دیگرى بخرید. میزان کالرى یک بطرى نوشابه را حساب کنید، 
زمانى که متوجه باال بودن کالرى اش شوید از خوردنش اجتناب خواهید 
کرد. در خانه نوشابه نگهدارى نکنید. در صورتى که نوشابه در دسترس تان 

باشد مقاومت در برابر آن سخت مى شود.
انواع چاى را به عنوان جایگزین نوشابه امتحان کنید. نوشیدن انواع چاى 
گرم و سرد به شما کمک خواهد کرد سوخت و ســاز بدن تان را افزایش 

دهید، در نتیجه ظرفیت تان براى کاهش وزن نیز باال خواهد رفت.
در همین زمینه  به  رغم راهکار هایى که براى ترك این نوشیدنى پرخطر 
وجود دارد خبرخوشى نیز براى افراد وابسته به نوشابه منتشر شده است. به 
تازگى لیوانى اختراع شده که به ترك افراد معتاد به نوشابه و آب میوه هاى 
غیرطبیعى کمک مى کند. هنگامى که در این لیوان آب ریخته شود، رایحه 
میوه  یانوشابه  از آن ساطع مى شود و از آن جایى که بویایى به صورت کاذب 
حس چشایى را القا مى کند زمانى که افراد درحال نوشیدن آب هستند تصور 
مى کنند که نوشــابه مى خورند بنابراین به مرور زمان این القا باعث کنار 
گذاشتن نوشابه و آب میوه هاى غیرطبیعى مى شود و این عادت مضر را از 

سر افراد مى اندازد.
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تیمى از دانشمندان دانشگاه ماساچوست لول و دانشگاه باپتیست کالیفرنیا توضیح مى دهند که 
چگونه همه ماسک ها بطور یکسان در برابر انتقال کووید19 محافظت نمى کنند. آنها نتیجه گرفتند 
که ممکن است ماسک هاى قدیمى از ماسک نزدن بدتر باشد. این یافته ها احتماًال بر راهنمایى در 

مورد استفاده از ماسک و طراحى بالقوه ماسک تاثیر مى گذارد.
در حالى که شواهد زیادى وجود دارد که نشان مى دهد استفاده از ماسک صورت در کاهش انتقال 
کووید19 در جامعه موثر است. با این حال، تاکنون، اثر ماسک ها در جلوگیرى از ورود ویروس به 

دستگاه تنفسى فرد استفاده کننده کمتر مورد توجه قرار گرفته بود. 
غالبًا فرض بر این است که پوشــیدن ماسک همیشه نسبت به نداشــتن آن برترى دارد. با این 
حال، نتایج مطالعه جدید نشان مى دهد که این همیشه درست نیست. براى ذرات کوچکتر از 2,5 
میکرومتر استفاده از ماسک همیشه مفید نیســت و حتى مى تواند بار ویروسى دستگاه تنفسى را 
افزایش دهد. به طور خاص، استفاده از ماســک هایى که کمتر از 30 درصد کارایى تصفیه دارند، 

مانند ماسک هاى قدیمى، از نداشتن ماسک بدتر است.
این تیم یک مدل محاسبه اى ماسک صورت را براى پیش بینى تاثیر ماسک بر استنشاق و رسوب 
ذرات معلق در هوا در دستگاه تنفســى فوقانى ایجاد کردند. این مدل بر اساس مدلى از شخصى 
ساخته شده بود که از نظر فیزیولوژیکى واقع بینانه باشد. این تیم یک ماسک جراحى چین دار به 

مدل اضافه کرده و ذرات در حال حرکت از طریق ماسک را با روش هاى عددى ردیابى کردند.
نتایج مدل سازى نشان داد که ماسک جریان هوا را در اطراف صورت تغییر داده و مجبور مى کند تا 
از طریق مسیرهاى خاص از طریق کل ماسک وارد بینى و دهان شود. حرکت هوا به داخل مجارى 

هوایى از طریق ماسک بسیار کندتر از معمول است.
 محققان دریافتند که این کاهش ســرعت جریان هوا باعث افزایش استنشاق آئروسل در بینى 
مى شود. آنها نتیجه گرفتند که، حتى اگر ماســک ها تعداد زیادى از ذرات را فیلتر کنند، آنها که از 
فیلتراسیون ماسک فرار مى کنند اجازه دارند وارد دستگاه تنفسى شوند. نتایج نشان مى دهد که یک 
ماسک جراحى سه الیه مى تواند به اثربخشى فیلتراسیون تا 65درصد(در صورت جدید بودن) و 
تا 25درصد(در صورت قدیمى) برسد. نتایج همچنین به این نتیجه رسیدند که پوشیدن ماسک با 
اثر تصفیه 25 درصد ممکن است بدتر از نداشتن ماسک باشد.یافته هاى این تیم بر اهمیت نه تنها 

پوشیدن ماسک بلکه استفاده از ماسکى با اثربخشى باالى فیلتر تاکید دارد.

بعضى وقت ها ماسک نزدن بهتر است!
ه، باال 
 از بین

رانگیز.  
نوشابه  

1 میلى 
2ش 22
زیادى،

فریده 
مه مواد 
 وجود 
هستند، 
ى افراد 
صرف 
سالم را 

چند وقتى اســت در فضاى مجازى بحث در مورد شستن یا نشستن مرغ باال 
گرفته است. بسیارى از مردم از نشستن مرغ قبل از قراردادن در فریزر حس بدى 
در ذهنشان تداعى مى شــود و در مقابل برخى صاحب نظران تاکید بر نشستن 
مرغ دارند. در حال حاضر بسیارى از افراد به ویژه مادران در این زمینه سر در گم 

هستند زیرا نگران سالمتى اعضاى خانواده خود هستند.
مرکز مدیریت و پیشــگیرى بیمارى ایاالت متحده آمریکا (CDC) در وبگاه 
رسمى خود نوشته است گوشت مرغ خام ممکن اســت آلوده به باکترى هاى 
بیمارى زایى از قبیل کمپیلوباکتر، ســالمونال و کلستریدیوم باشد. در صورتى 
که گوشــت مرغ به طور کامل پخته نشود یا این که ســایر مواد غذایى خام با 
مرغ خام یا شــیرابه آن تماس پیدا کنند، امکان ایجاد بیمارى به واســطه این 

میکروارگانیسم ها وجود دارد.
براى پیشگیرى از ابتال به بیمارى هاى مرتبط با این باکترى ها راهکارهایى از 
سوى این سازمان پیشنهاد شده است:از تماس مواد غذایى با مرغ خام و شیرابه 
آن جلوگیرى شود (قراردادن مرغ در پالســتیک هاى ضخیم و سالم در زمان 
خرید یا قراردادن در یخچال). شست وشوى دست با آب گرم و صابون حداقل 

20 ثانیه قبل و بعد از تماس با مرغ خام.
ابزارهاى برش و تخته برش براى مرغ خام از سایر مواد غذایى تفکیک شود. 
هیچ گاه غذاهاى پخته یا محصوالت تــازه را در محلى که مرغ خام آنجا بوده 
اســت قرار ندهید. پس از تکه تکه کردن مرغ و بسته بندى آن، تمام تجهیزات 
مورد استفاده را با آب گرم و صابون ضدعفونى کنید (حتى االمکان سعى کنید 
از اسفنج هاى مجزا براى شست و شوى آنها استفاده کنید زیرا خود اسفنج محل 
تجمع میکروب هاست.مى توانید آن را براى مدتى در محلول حاوى مایع سفید 
کننده قرار دهید و ســپس خوب بشــویید). در زمان پخت مرغ دقت کنید که 
قسمت هاى داخلى آن کامال پخته باشند. مرغ پخته را حداکثر تا دو ساعت پس 

از پخت در یخچال قرار دهید.
در صورتى که مرغ آغشته به لکه هاى خون یا آلودگى هاى دیگر باشد، مى توانید 
آن را با دســتمال تمیز کرده یا به آرامى آن را در یک ظــرف پر آب قرار دهید 
سطح آن را کامال تمیز و به آهستگى آن را بسته بندى کنید. بعد تمام ظروف، 

چاقوها،  تخته و غیره را با آب گرم و مواد مناسب ضدعفونى سینک، 
هرگز  مرغ خام را زیر شــیر آب با فشار باالى آب کنید. 

نگیرید.

شستن یا نشستن مرغ 
چقدر مهم است؟

هرگز  ب آبمرغ خام را زیر شــیر آب با فشار باالى آکنید. 
نگیرید.

ادامه از صفحه 6
85- راي شــماره 139960302027015247 مورخ 1399/08/17 شهناز نعمت بخش 
فرزند اکبر بشماره شناسنامه 678 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283576228 در 12 حبه 
مشاع از 72 حبه ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزى احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین 
پالك 409 فرعی از اصلی 56 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 100012/91 

مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
86- راي شماره 139960302027015404 مورخ 1399/08/20 مصطفی بابائی دورکی 
فرزند نصراله بشماره شناسنامه 43259 صادره از اصفهان بشماره ملی 1280858184 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 19 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 130/40 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی حاج حسین دردشتى فرزند سید محمد حسین.
87- راي شماره 139960302027015436 مورخ 1399/08/22 قاسمعلی موحدي نسب 
فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 4099 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283619903 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 11548 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 331/40 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی مشاعى مى باشد.
88- راي شماره 139960302027015439 مورخ 1399/08/22 شیرین حر  فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 22607 صادره از اصفهان بشماره ملی 1292143355 در ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعى احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 409 فرعی از اصلی 56 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 100056/01 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.

89- راي شماره 139960302027015440 مورخ 1399/08/22 شهال نعمت بخش فرزند 
اکبر بشماره شناسنامه 54377 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281640743 در 12 حبه 
مشاع از 72 حبه ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین 
پالك 409 فرعی از اصلی 56 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 100037/92 

مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
90- راي شماره 139960302027015443 مورخ 1399/08/22 شیرین حر فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 22607 صادره از اصفهان بشماره ملی 1292143355 در 24 حبه مشاع 
از 72 حبه ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
409 فرعی از اصلی 56 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 100037/92 مترمربع. 

خریداري طی سند رسمی.
91- راي شماره 139960302027015446 مورخ 1399/08/22 مریم نعمت بخش فرزند 
محمدرضا بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشماره ملی 1271786222 در 12 حبه 
مشاع از 72 حبه ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین 
پالك 409 فرعی از اصلی 56 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 100037/92 

مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
92- راي شماره 139960302027015449 مورخ 1399/08/22 سبا نعمت بخش فرزند 
محمدرضا بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشماره ملی 1272928675 در 12 حبه 
مشاع از 72 حبه ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین 
پالك 409 فرعی از اصلی 56 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 100037/92 

مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
93- راي شــماره 139960302027015452 مورخ 1399/08/22 شهناز نعمت بخش 
فرزند اکبر بشماره شناسنامه 678 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283576228 در 12 حبه 
مشاع از 72 حبه ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین 
پالك 409 فرعی از اصلی 56 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 100037/92 

مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
94- راي شماره 139960302027015746 مورخ 1399/08/29 عصمت قدرتى فرزند 
حسین بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشماره ملی 1287920993 در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه باســتثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین 
پالك 2 فرعی از اصلی 10276 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 497/90 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی محمد ترکیان فرزند حسینعلى.
95- راي شماره 139960302027015747 مورخ 1399/08/29 قدرت اله صادقی فرزند 
عبدالرحیم بشماره شناســنامه 697 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287798004 در سه 

دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر روي قسمتی از 
قطعه زمین پالك 2 فرعی از اصلی 10276 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 
497/90 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمی محمد ترکیان 

فرزند حسینعلى.
96- راي شماره 139960302027015751 مورخ 1399/08/29 علیرضا روغنى ابرى 
فرزند عباس بشماره شناســنامه 1850 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283647176 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 150 فرعی از اصلی 
12953 واقع در  ثبت اصفهان به مساحت 138/60 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمی محمود فروغى ابرى.
97- راي شماره 139960302027015754 مورخ 1399/08/29 علی شمس سوالري 
فرزند امراله بشماره شناسنامه 22 صادره از شهرضا بشماره ملی 1199514500 در ششدانگ 
یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1591 فرعی از اصلی 15190 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 641/38 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
98- راي شــماره 139960302027015774 مــورخ 1399/08/29 زهــرا بیگم زارع 
محمدآبادى فرزند عبدالعى بشــماره شناســنامه 2787 صادره از جرقویه بشــماره ملی 
5649274347 در ششــدانگ یکباب مغازه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
15149 فرعی از اصلی 15190 واقع در  ثبت اصفهان به مساحت 70/12 مترمربع. خریداري 

طی سند رسمی.
99- راي شــماره 139960302027016053 مــورخ 1399/09/19 مرتضــی ترابی 
زیارتگاهی فرزند پرویز بشــماره شناســنامه 1012 صــادره از اصفهان بشــماره ملی 
1288149220 در یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از 
قطعه زمین پالك 5634 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

281/14 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
100- راي شــماره 139960302027016054 مورخ 1399/09/19 پرویز ترابى فرزند 
حسینقلى بشماره شناســنامه 7 صادره از شهرضا بشــماره ملی 1199476218 در چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
5634 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 281/14 مترمربع. 

خریداري طی سند رسمی.
101- راي شماره 139960302027016056 مورخ 1399/09/19 فریبا ترابى ریارتگاهى 
فرزند پرویز بشماره شناســنامه 4086 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282788434 در 
یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
5634 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 281/14 مترمربع. 

خریداري طی سند رسمی.
102- راي اصالحــى شــماره 139960302027016327 مــورخ 1399/09/29 زهرا 
ترابی محســن آبادي فرزند ابوتراب بشماره شناســنامه 5 صادره از کوهپایه بشماره ملی 
5659584349 در دو دانــگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 
9167 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 163/15 مترمربع 
. خریداري طی سند رسمی صحیح مى باشد که در راى شماره 139960302027009169 

مورخ 1399/05/01 به اشتباه ثبت شده بود.
103- راي اصالحــى شــماره 139960302027016326 مــورخ 1399/09/29 امیر 
قلی دهقان نصیري فرزند محمد علی بشــماره شناســنامه 1 صادره از نائین بشماره ملی 
1249660262 در چهار دانگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 
9167 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 160/80 مترمربع. 
خریداري طی سند رسمی. صحیح مى باشد که در راى شماره 139960302027009168 

مورخ 1399/05/01 به اشتباه ثبت شده بود.
104- راي اصالحى شــماره 139960302027016267 مورخ 1399/09/25 حسنعلی 
دانش ور  فرزند نصراله بشماره شناسنامه 152 صادره از مبارکه بشماره ملی 5419376032 
در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 12358 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 212/81 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 
از مالک رسمی سیف اله قاسمى نظر آبادى فرزند هاشم صحیح مى باشد که در راى شماره 

139960302027006058 مورخ 1399/04/12 به اشتباه ثبت شده بود.
105- راي اصالحى شماره 139960302027015921 مورخ 1399/09/17 رضا موسوى 

فرزند یعقوب بشماره شناســنامه 21221 صادره از تهران بشــماره ملی 0059383224 
در ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 12584 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 131/31 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 
عادي از مالک رســمی زین العابدین فروغى ابرى. صحیح مى باشــد که در راى شماره 

139960302027008950 مورخ 1399/04/31 به اشتباه ثبت شده بود
106- راي اصالحى شماره 139960302027015850 مورخ 1399/09/05 رضا کاشانی 
فرزند حبیب اله بشماره شناسنامه 3152 صادره از خمینى شهر  بشماره ملی 1140555111 
در سه دانگ یکباب باغ ویال  احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 46 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مساحت 2765/09 مترمربع. خریداري طی سند رسمی. صحیح مى 
باشد که در راى شــماره 139960302027006050 مورخ 1399/04/12 به اشتباه ثبت 

شده بود.
107- راي اصالحى شماره 139960302027015851 مورخ 1399/09/05 اکبر کاشانی 
فرزند حبیب اله بشماره شناسنامه 3805 صادره از برخوار بشماره ملی 5110153914 در 
سه دانگ یکباب باغ ویال  احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 46 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مســاحت 2765/09 مترمربع. خریداري طی سند رسمی صحیح مى 
باشد که در راى شــماره 139960302027006051 مورخ 1399/04/12 به اشتباه ثبت 
شده بود. تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/10/06 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/10/21 م 

الف: 1066623مهدى شبان- رییس منطقه ثبت اسناد وامالك شرق اصفهان  /10/107
مزایده

شماره نامه : 1399009005496496 شــماره پرونده   9809983730201237 شماره 
بایگانى  پرونده : 981358 در پرونده کالسه 981358 اجرایى و به موجب دادنامه 269-

990  صادره از شعبه دوم عمومى نجف آباد محکوم علیه اجرایى آقاى نوید دهقانى فرزند 
جواد محکوم اســت به پرداخت 7/498/253/960 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى 
دادرسى و غیره در حق محکوم له و  خانم اشــرف اصالنى با وکالت خانم اکرم سلیمانى 
و مبلغ 261/500/000 ریال نیم عشــر دولتى درحق صندوق دولت که از طریق اجراى 
احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى 
منتخب آقاى اسداله غیور به شــرح ذیل ارزیابى گردیده است: 1- دو عدد روى تختى به 
قیمت  16/000/000 ریال 2- تعداد 5 عدد پتو گلبافت 20/000/000 ریال 3- دستگاه  
پخش دو عدد 10/000/000 ریال 4- اکو النه یک عدد 90/000/000 ریال 5- دوربین 
شکارى نیکول 20/000/000 ریال 6- پنکه 13/000/000 ریال 7- چمدان مسافرتى 
12/000/000 ریال 8. استریو آکانى 40/000/000 ریال 9- گرام صفحه 4/800/000 
ریال 10- تشک بزرگ 20/000/000 ریال 11- باند پخشى 2 عدد جمعا 12/000/000 
ریال 12- ماشین شارپ 3/500/000 ریال 13- روتختى بزرگ 5 عدد جمعا 55/000/000 
ریال 14- فندك تپانچه اى 4/000/000 ریــال 15- کتاب حافظ بزرگ 20/000/000 
ریال 16- دســتگاه ســى دى به مبلغ 20/000/000 ریال 17- صفحــه گرام 4 عدد 
6/000/000 ریــال 18- ضبط پخش کاســت 10/000/000 ریال 19- کوله پشــتى 
2/000/000 ریال 20- روفرشى 4 عدد 24/000/000 ریال 21- پتو گلبافت تک نفره 3 
عدد 12/000/000 ریال 22- ساعت 1/000/000 ریال 23- روفرشى 3/000/000 ریال 
24- میز تحریر لوکس 2/500/000 ریال 25- شطرنج 40/000/000 ریال 26- صندلى 
2 عدد 6/000/000 ریال 27- صندلى چوبى مخصوص 5/000/000 ریال 28- قرآن و 
حافظ 2 عدد 30/000/000 ریال  که  باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت 
به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 
1399/10/20 ساعت 9/30 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده 
شخصى است که از قیمت کارشناســى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را 
فى المجلس به حساب 110100004061012907670593 واریز و چنانچه ظرف مهلت 
مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت 
ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده 
از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. 1066549/م الف سید منصور شکرالهى 
یانچشمه - دادورز شعبه دوم اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان نجف آباد /10/102 

 مزایده
شماره پرونده : 9909983731700582 شــماره بایگانى 9900731 در پرونده کالسه 
9900731 اجرایى و به موجب دستور فروش صادره از شعبه 6 عمومى نجف آباد خواندگان 

اجرایى خانم مریم ایمانیان و مریم عبدالعظیمى و اطهر هادى و اشرف محمدى ملزمند 
به فروش یک قطعه ملک مشــاع به پالك ثبتى 2 فرعى از 1603 اصلى قطعه 2 بخش 
11 ثبت اصفهان واقع در نجف آباد خ دلگشــا روبروى نانوایى نرسیده به خ شیخ بهایى 
جنوبى پالك 21 در حق خواهان خانم اکرم هادى که ملک فوق توسط کارشناس رسمى  
دادگسترى آقاى حیدر حیدرى به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: ملک مورد نظر داراى 
218 متر مربع عرصه و 244 متر مربع اعیانى با زیر زمین با مصالح عمدتًا آجر و آهن و کف 
موزاییک و دربهاى قدیمى و داراى اشتراکات آب و برق و گاز و تلفن که جمعًا ششدانگ 
ملک فوق به مبلغ 11/000/000/000 ریال  ارزیابى باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض 
طرفین نســبت به نظریه کارشناســى ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 
1399/10/18 ســاعت 9 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده 
شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را در 
وقت حضور در جلسه طى چک تضمینى  به حساب 110100004061012907670593 
واریز نماید الزم به ذکر است چنانچه ظرف مهلت مقرر نســبت به واریز مابقى آن اقدام 
ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. 
ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به 
عمل آورد. 1066547/م الف شکرالهى - مدیر اجراى احکام شعبه دوم نجف آباد/10/103 

 حصروراثت  
خانم  فاطمه موگوئى داراى شناســنامه شــماره 1080584390 به شرح دادخواست به 
کالسه 9901523 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان عبداله موگوئى بشناسنامه  152 در تاریخ 99/9/6 اقامتگاه دائمى خود را 
بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. عزت عسگرى جونى  
ش ش 1552 (همســر متوفى )  ، 2. حدیثه موگوئــى ش ش 1080765654 ، 3. زهرا 
موگوئى  ش ش 1080693858 ، 4. فاطمه موگوئــى ش ش 1080584390 (فرزندان 
متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادر

خواهد شد. 1066559 /م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف 
آباد/10/104 

 حصروراثت  
آقاى محمد رضا ملکى داراى شناســنامه شــماره 376 به شــرح دادخواست به کالسه 
9901506 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان رقیه آقابابائیان نجف آبادى بشناســنامه  403 در تاریخ 1398/12/18 اقامتگاه 
دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. مرتضى 
ملکى نجف آبادى  ش ش 1105  ، 2. ناصر ملکــى نجف آبادى  ش ش 133 ، 3. محمد 
رضا ملکى ش ش 376 ، 4. اقدس ملکى نجف آبادى  ش ش 861 ، 5. اشرف ملکى نجف 
آبادى  ش ش 836 (فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد.1066554 /م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه 

شوراى حل اختالف نجف آباد/10/105 
 حصروراثت  

آقاى یداله کمالى داراى شناسنامه شماره 3520750740 به شرح دادخواست به کالسه 
9901521 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شــادروان زهرا عوض زاده بشناســنامه  740 در تاریخ 99/9/10 اقامتگاه دائمى خود را 
بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. محسن کمالى   ش 
ش 2371966193  ، 2. عصمت کمالى ش ش 2372031171 ، 3. مینا کمالى  ش ش 
2372481568 ، 4. مهناز کمالى ش ش 2372544403  (فرزندان متوفى)، 5. یداله کمالى  
ش ش 3520750740  (همسر متوفى ) ،  متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر 
کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 1066557 /م الف رئیس شعبه 10 حقوقى 

دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/10/106
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  آگهى فراخوان عمومى فروش امالك و مستغالت

     شرکت عمران شهر جدید مجلسى

 شرکت عمران شهر جدید مجلسى وابسته به وزارت راه و شهرسازى در نظر دارد تعداد محدودى از واحدهاى 
تجارى ساخته شده واقع در محله هاى شهر جدید مجلسى را از طریق برگزارى فراخوان عمومى (مزایده)، و 

از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (setadiran.ir) به فروش رساند.
- تاریخ انتشار و دریافت اسناد: از تاریخ 99/10/06 لغایت 99/10/16
- مهلت ارسال پیشنهادات: حداکثر تا ساعت 14/00 مورخ 99/10/16

- تاریخ بازگشایى پاکات: ساعت 10/00 صبح مورخ 99/10/17
به منظور دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر به امور امالك و واگذارى شرکت عمران شهر جدید مجلسى 
مراجعه یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن هاى: 2284 و 52472228- 031 تماس حاصل فرمایید.
- نشانى: اصفهان- کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجن- شهر جدید مجلسى- بلوار ارم شرکت عمران مجلسى

کدپستى 45775- 86316 دورنگار 52472214- 031   
      www.majlesi.ntdc.ir :سایت اینترنتى شرکت عمران شهر جدید مجلسى

                        E-mail:info@majlesi.ntdc.ir
م.الف:1066320

آگهى مناقصه (نوبت دوم) نوبت دوم

 شهردار نجف آباد- محمد مغزى نجف آبادى

شهردارى نجف آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 98/3666 مورخ 98/11/28 نسبت به واگذارى عملیات مستمر جمع 
آورى و حمل و دفن زباله، نظافت و رفت و روب معابر محدوده شهردارى مناطق چهار و پنج نجف آباد به صورت جداگانه و حسب 

جدول زیر به پیمانکاران واجد شرایط اقدام نماید.

شرایط شرکت در مناقصه: شرکت کنندگان باید داراى صالحیت انجام کار بوده و این صالحیت به تأیید اداره کار و امور اجتماعى 
رسیده باشد. همچنین داشتن توانایى و امکانات انجام کار بنا به تشخیص کارشناسان مربوطه شهردارى و ارائه حسن سوابق 

کارى الزامى مى باشد.
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از واجدین شرایط دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه، با 
همراه داشتن مدارك و رزومه شرکت، تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 99/10/22 به امور قراردادهاى شهردارى نجف آباد 

مراجعه نمایند.
سایر اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است و شهردارى نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار 

مى باشد.
م الف : 1066606 

چاپ اول  

مبلغ ضمانت شرکت در مناقصهمبلغ برآورد سالیانهشرح مناقصه
جمع آورى و حمل و دفن زباله، نظافت و رفت و 

2/360/000/000 ریال47/056/200/000 ریالروب معابر محدوده شهردارى منطقه چهار

جمع آورى و حمل و دفن زباله، نظافت و رفت و 
2/320/000/000 ریال46/350/000/000 ریالروب معابر محدوده شهردارى منطقه پنج

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهردارى اصفهان 
گفت: ابتکار «شــهروند دیپلمات» از ابتداى ســال 
جــارى در اداره امور بین الملل شــهردارى اصفهان 
مطرح و اهدافى از جمله ارتباطات مؤثر با شــرکاى 
خارجى (خواهرخوانده ها)، شناســایى تســهیلگران 
شهروندى، توسعه همکارى هاى اقتصادى و علمى 
به ترتیب با محوریت بخش خصوصى و دانشگاه هاى 
اصفهان، افزایش تعامالت با دستگاه دیپلماسى کشور 
و همچنین شــکل گیرى دانش، مهــارت و نگرش 
بین المللى در تمامى مجموعه هاى شــهر براى آن 

تعریف شد.
ایمان حجتى با بیان اینکه شهردارى اصفهان درصدد 
اســت تا با یارى گرفتن از دیپلماســى شهروندى، 
بسترى براى توسعه دیپلماسى شهرى بنا کند، افزود: 
ابتکار «شــهروند دیپلمات» به دنبال آن است تا آن 
دسته از تسهیلگران شــهروندى از جمله بازرگانان، 
اساتید، ورزشکاران، دانشجویان، فعاالن فرهنگى و 
رسانه اى، ایرانیان خارج از کشــور و غیره که داراى 
بســترها و کانال هاى مناســب و مجاز براى معرفى 
و تقویت جایــگاه، برند و ظرفیت هــاى اصفهان در 
شــهرهاى خواهرخوانده و کشورهایشــان هستند، 
بتوانند در قوت بخشــیدن به ارتباطــات فرهنگى، 
هنــرى، اقتصــادى و علمى طرفین به کنشــگرى 

بپردازند.
وى اظهار کرد: در راستاى برنامه ریزى هاى صورت 
گرفته، این ابتکار اداره کل ارتباطات و امور بین الملل 
شهردارى اصفهان که با همکارى نمایندگى وزارت 

امور خارجــه، کنسرســیوم همکارى هــاى علمى 
بین المللى دانشــگاه ها و شــهرك علمى تحقیقاتى 
و اتاق بازرگانى اصفهان به عنــوان بازوهاى اصلى 
فکرى و اجرایى در دســتور کار قرار دارد، 13 سلسله 
نشســت با عنوان «هم نشست خواهرشــهرها» را 
برگزار خواهد کرد و در هریک، پرونده یکى از 13 شهر 

خواهرخوانده اصفهان را با حضور شهروندان تسهیلگر 
براى شناســایى عملیاتى ظرفیت هاى همکارى در 

دستور کار خود قرار خواهد داد.
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهردارى اصفهان 
تصریح کرد: وزارت امور خارجه و معاونت دیپلماسى 
عمومى این وزارتخانه ضمن استقبال ویژه و تایید این 

طرح، به صورت رسمى به شهردارى اصفهان اعالم 
کرده اســت که این ابتکار مى تواند به صورت الگو به 

سایر کالنشهرهاى ایران نیز معرفى شود.
به گفته وى، شهروندان تســهیلگر مى توانند با ثبت 
 ،http://intaffairs.isfahan.ir نام از طریق
مشخصات خود را اعالم کنند تا پس از بررسى شرایط 

ثبت نام کنندگان در کمیته  مربوطــه، در صورتى که 
شرایط، بسترها و کانال هاى ارتباطى آنها کاربردى و 
مفید تشخیص داده شود، به نشست آن خواهرخوانده 
کــه نمایندگانــى از وزارت امور خارجــه جمهورى 
اسالمى ایران، اداره مرتبط در آن وزارتخانه، سفارت 
آن کشور در ایران، انجمن هاى دوستى، سازمان هاى 

مردم نهــاد و .... نیز حضور دارند، دعوت شــوند تا با 
کنشگرى موثر و مشخص، هرکدام به یک «شهروند 

دیپلمات» براى اصفهان بدل شوند.
حجتــى تاکید کــرد: پــس از هر هم نشســت (یا 
مجموعه اى از نشســت ها)، برنامه اقدام همکارى 
با هر شــهر خواهرخوانده تدوین مى شــود و همه 
فعاالن بین المللى اصفهان اعم از دولتى، غیردولتى 
و شهروندى، مسیر روشن ارتباطات اصفهان محور با 
این 13 شهر را خواهند شناخت. این امر موجب خواهد 
شد تا از کلیشــه پردازى  و موازى کارى در سیاست 
خارجى اصفهان جلوگیرى به عمل آمده و مجموعه 
کنشگران به صورت منســجم و با برنامه هاى اقدام  
تدوین شــده رو به جلو و افزایش مناسبات حرکت 

کنند.
وى با بیان اینکه شهردارى اصفهان در طول یک سال 
گذشته تالش کرد ارتباطات با همه خواهرخوانده ها 
به ویژه آنهایى که چراغ تعامل با آنها کم سو شده بود 
را به شــکل موثرى فعال کند، افزود: طرح «شهروند 
دیپلمات» مى تواند پاســخى به مطالبه همیشــگى 
شــهروندان و نهادهــاى مختلف براى اســتفاده از 
ظرفیت 13 شــهر خواهر خوانده باشد؛ در واقع از این 
طریق شهروندان خود مى توانند وارد میدان دیپلماسى 

شهرى شوند. 
گفتنى اســت، فراخوان اولیه این ابتکار به مدت یک 
ماه باز خواهد بــود و پس از آن، فراخــوان مرتبط با 
هریک از 13 شــهر خواهرخوانده پیش از هر نشست

 اطالع رسانى خواهد شد.

به منظور استفاده از ظرفیت 13 شهر خواهر خوانده مطرح شده است

«شهروند دیپلمات»، ابتکارى براى توسعه دیپلماسى شهرى اصفهان


