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افزایش آمار ابتال به سرطان در استان اصفهان
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سیتى سنتر میزبان 
جشنواره فجر مى شود

از گریه نخوابیدم

شناسایى 
دالالن فرارى از مالیات 

در اصفهان
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حراج در اصفهان 
ممنوع

هوش یک مؤلفه وراثتى دارد، اما راهکارهایى نیز وجود دارد که به 
شما کمک مى کند تیزتر و باهوش تر باشید. 

قبل ترها، مردم تصور مى کردند هوش یک کیفیت منحصربه فرد 
است که از نزدیک با توانایى هاى شناختى و زبانى مرتبط است. در 

حالى که کارشناسان نشان داده اند هوش بسیار بیشتر از این ...

مدیر بهداشت محیط معاونت بهداشتى دانشگاه 
علوم پزشــکى اصفهان گفت: برگزارى هرگونه 
تجمع حراجى در فروشــگاه هاى این استان به 
دلیل منجر شدن به ازدحام جمعیت، ممنوع است. 
در روزهاى اخیر تبلیغات بسیارى براى برگزارى 
حراجى در برخى از فروشگاه هاى بزرگ اصفهان 
در شبکه هاى اجتماعى منتشر شده که بر اساس 
شــواهد و گزارش هاى مردمى، منجر به ازدحام 
جمعیت زیادى در فضاى سربســته شده است. 
مدیر بهداشت محیط معاونت بهداشتى دانشگاه 
علوم پزشــکى اصفهان اظهار داشت: با توجه به 

اینکه هنوز...

4

سرازیر شدن سرازیر شدن 1919هزار لیتر بنزین در بزرگراه آزادگانهزار لیتر بنزین در بزرگراه آزادگان
تصادف صبح دیروز یک دستگاه تانکر با نیسان حامل بار به خیر گذشتتصادف صبح دیروز یک دستگاه تانکر با نیسان حامل بار به خیر گذشت

3

مسئول ثبت سرطان دانشگاه علوم پزشکى مى گوید: مردان اصفهانى بیشتر از زنان به سرطان دچار مى شوند

مجرى قدیمى 
تلویزیون از انرژى

 بى پایانش و 
خیلى چیزهاى دیگر 

مى گوید

منظمى: گفتند پول ندهى 
رنگ ترکیب را نمى بینى!

حرف هاى عجیب و غریب بازیکن اخراجى ذوب آهن

مهاجم ذوب آهن در مورد کنار گذاشته شــدنش از این تیم توسط رحمان رضایى 
صحبت کرد.

چند  روز قبل بود که رحمان رضایى، سرمربى ذوب آهن در تصمیمى عجیب 
علیرضا منظمى، مهاجم جوان تیمش را کنار گذاشت و به او اعالم کرد ...

3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

تصمیمى که به دلیل ممانعت از 
انتشار بیشترکرونا گرفته شده است

3 هفته آینده 
کرونا در اصفهان 
اوج مى گیرد

افتتاح 16 پروژه آبفا در استان اصفهان 
طى ایام ا... دهه فجر

8

مادر سربازى که سیلى خورد:  زرنگى هاىزرنگى هاى
 میلیچ  میلیچ 
براىبراى
 بازگشت بازگشت
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ویگویدگوید
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هاشمى هاشمى 
هستم...!هستم...! 8
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دبیر کمیته علمى ستاد ملى مقابله با کرونا گفت: سهمیه 
ایران در کواکس اولین محموله وارداتى واکســن کرونا 

است که در هفته هاى آینده وارد کشور خواهد شد.
دکتر مصطفى قانعى اظهار کرد: تنها کشورى بودیم که 
اعالم کردیم همه سبد واکسن متعلق به این مجموعه را 
نمى خواهیم و انتخاب بسیار خوبى در این زمینه انجام شده 
است. وى ادامه داد: در کمیته ملى واکسن کرونا تصمیم 
گرفته شد که از منابعى واکســن تهیه شود که فرمایش 
مقام معظم رهبرى محقق شود و حدود سه هفته قبل از 
فرمایش ایشان، موضوع خرید واکســن کرونا از فایزر از 

دستور کار خارج شده بود و این موضوع اصًال مطرح نبود.

قانعى افزود: واکسن مورد نیاز کشور از منابع دیگرى که 
تاکنون عوارض کمترى در مرحله ســوم تســت انسانى 
گزارش کرده اند و در عین حال از نظر اقتصادى مقرون به 

صرفه هستند، تهیه خواهد شد.
وى بر لزوم اولویت بندى تزریق واکســن هاى وارداتى 
تأکید کرد و گفت: این واکسن ها در مرحله اول در اختیار 
گروه هاى پرخطر از جمله کادر پزشکى و افراد مسن قرار 

خواهد گرفت.
وى ادامه داد: پایان خرداد به واکسن ایرانى براى تزریق 
دسترسى خواهیم داشت و تا شهریور ماه سال آینده کمبود 

واکسن وجود نخواهد داشت.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکى گفت: اگر در 
دوره و خیز قبلى، 10 تا 12 روز و دو هفته طول کشید 
تا گرفتارى ما گسترش پیدا کرد، اما امروز ممکن است 
در 48 ساعت و با سرعت باالى انتقال ویروس، گرفتار 

شویم.
سعید نمکى اظهار کرد: تعداد تست هاى تشخیصى باید 
به شدت افزایش پیدا کند. در حال حاضر که روزهاى 
آرام ترى را از نظر درگیرى بیماران بسترى داریم، باید 
بیماریابى را خانه به خانه پیش ببریم و هر کانون آلوده 
و خوشــه اى که فکر مى کنیم در نقطه اى وجود دارد، 

باید کشف شود. 

وى خطاب به رؤساى دانشگاه ها و دانشکده هاى علوم 
پزشکى سراسر کشور تأکید کرد: ننشینید که دیگران 
با عالمت به سراغ شما بیایند اکنون وقت آن است که 
سراغ افراد با عالمت و بدون عالمت و یا با عالمت هاى 
خفیف غیر قابل بیان براى بیماران در تک تک منازل 
محله ها برویم. امروز باید ســه تا پنج برابر کار کنیم و 
بیماریابى را ده برابر افزایش دهیــم و خانه به خانه به 
دنبال بیمارى بگردید تا اگر خــداى ناکرده، طوفانى 
در راه است بتوانید شــعله هاى کوچک این بیمارى را 
خاموش کرده باشــید که خانه و ســامانه مــا را دچار 

گرفتارى نکند.

همه سبد واکسن کواکس را 
نمى خواهیم 

غفلت کنیم
48 ساعته گرفتار مى شویم

ورود ایرانى  ممنوع!
در حالــى کــه    روزنامه خراسان|
بســیارى از هموطنان ما پول هایشان را براى 
خرید خانه در ترکیه به این کشــور مى برند، در 
روزهاى گذشته تصویرى از بنر نصب شده روى 
در یکى از مغازه هاى ترکیه منتشر شد که خشم 
کاربران ایرانى را به همراه داشت. روى این بنر 
نوشته شده: «ورود افراد سورى، ایرانى و افغان 
به داخل ممنوع اســت. در غیر این صورت لگد 
خواهند خورد.» کاربــران زیادى به این تصویر 
واکنش نشان دادند. کاربرى نوشت: «به نظرم با 
تحریم ترکیه توسط خود ما مردم مى شه بهترین 
درس رو به این کشور و این توهین داد.»/4386

نمى رویم مگر...
مسئوالن میراث فرهنگى کشور    ایسنا|
عراق از متولیان میراث فرهنگى ایران خواســته 
بودند تا براى نجات طاق کســرى به آنها کمک 
کنند اما محمد حسن طالبیان، معاون وزارتخانه 
میراث فرهنگى، مى گوید: متولیان میراث فرهنگى 
عراق هیچ کارى را به صورت رسمى براى حضور 
تیم ایرانى در طاق کســرى انجام نداده اند. اگر 
بخواهند مرمت طاق کســرى به صورت قطعى 
انجام شود، باید شــرایط مهیا شود و آنها رسماً از 
ما دعوت کنند وگرنه متأسفانه وزارتخانه میراث 
فرهنگى نمى تواند کارى براى مرمت و ساماندهى 

طاق کسرى انجام دهد./4387

آبشار قندیلى 
  ایسنا| آبشــار زیباى «گنجنامه» این 
روزها در دماى منفى 15 درجه سانتیگراد همدان، 
قندیل بسته و فضایى رؤیایى پدید آورده است. 
موج جدید سرماى شدید که اکثر مناطق کشور 
را فراگرفته، آبشار گنجنامه را به یک دیوار یخى 
12 مترى تبدیل کرده است. آبشار گنجنامه در 
دامنه الوند و در کنار کتیبه هاى تاریخى گنجنامه 

در استان همدان قرار دارد./4388

مدارس اجاره داده مى شود
  ایسنا| معاونت برنامه ریزى و توســعه 
منابع وزارت آموزش و پــرورش قانون تنظیم 
برخى مقررات مالى، ادارى و پشــتیبانى وزارت 
آموزش و پرورش را ابالغ کــرد. در ماده 2 این 
قانون آمده است که واحدهاى آموزشى مى توانند 
در ساعات خارج از فعالیت رسمى آموزشگاه، با 
تأیید اداره آموزش و پــرورش منطقه یا ناحیه 
با رعایت مالحظات آموزشــى و تربیتى نسبت 
به اجاره فضاى آموزشــى خود به بخش هاى 
خصوصى و تعاونى براى انجــام فعالیت هاى 

آموزشى و فرهنگى اقدام کنند./4389

عجیب اما واقعى!
  ایسنا| مسابقات قهرمانى کشور دوى 
صحرانوردى در بخش مردان و زنان به میزبانى 
چابهار برگزار شد اما نکته عجیب و قابل توجه 
به جوایز نفرات برتر مربوط مى شــود؛ در پایان 
رقابت ها از طرف میزبان مســابقات به نفرات 
برتر روبالشــتى جایزه دادند. رئیس فدراسیون 
دوومیدانى هم که در محل مســابقات حضور 
داشــته بعد از آنکه متوجه ماجرا مى شود، قول 
مى دهد که طى روزهاى آینده جایزه اى ریالى به 

مقام آوران اهدا کند./4390

ابعاد هدر رفت گاز
مدیرعامل شرکتى ملى    روزنامه ایران|
گاز اظهار کرد: تنها در دو بخش خانگى و نیروگاهى 
مى توان با یکسرى اقدامات ســاالنه 30 میلیارد 
مترمکعب، معادل مصرف کشورى مانند سوییس 
صرفه جویى کرد و باید این اتفاق هم بیافتد. حسن 
منتظرتربتى گفت: ما فقط یک میدان مانند پارس 
جنوبى داریم و ادامه این مســیر مى تواند بحران 

جدیدى را در کشور رقم بزند. /4391

پاسخ به ابهام 7 ساله
  ایرنا| على ربیعى، دستیار ارتباطات اجتماعى 
رئیس جمهورى و سخنگوى دولت در یادداشتى در 
اینستاگرام نوشت: «به یاد دارم در اواخر سال 1392، 
ظرفیتى در اپراتــور رایتل  براى برقــرارى تماس 
تصویرى فراهم شده بود. در آن زمان با یک سئوال و 
گرفتن حکمى از مراجع عظام، امکان راه اندازى این 
ظرفیت توسط رایتل با مشکل مواجه شد که سبب 
کاهش مزیت رقابتى رایتل در برابر ســایر رقبا شد. 
من، به طور مفصل با آن مرجــع گرانقدر صحبت و 
اشــاره کردم هم اکنون این اقدام با نصب دوربین 
روى کامپیوتر امکانپذیر است اما به هرحال موفقیتى 
حاصل نشد و به احترام آن نظر، این امکان بالاستفاده 

ماند.»/8383

اقتصاد کوچک شد
  بهار| مسعود خوانســارى،  نایب رئیس اتاق 
ایران در نشســت هیئت نمایندگان کــه با حضور 
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شوراى اسالمى 
برگزار شد گفت: اقتصاد ایران طى دو سال اخیر حدود 
12 درصد کوچک شده است. بیان آمارى از وضعیت 
رشد اقتصادى کشور، موضوع دیگرى بود که رئیس 
اتاق تهران به آن اشاره کرد. به گفته خوانسارى، در 
حالى طى سال 1391 اقتصاد کشور شاهد رشد منفى 
7/7 درصد بــود که طى ســال هاى 97 و 98 نیز به 
ترتیب به منفى 5/4 و منفى 6/5 درصد رسید./8384

کرونا فتنه گر است
نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه    ایرنا|
قزوین گفت: ویروس کرونا نباید بهانه اى براى برگزار 
نشدن مراسم  بزرگداشت دهه مبارك فجر شود بلکه 
این برنامه ها باید با توجه به رعایت دستورالعمل هاى 
بهداشتى و دستورات ستاد کرونا برگزار شود. حجت 
االسالم عبدالکریم عابدینى اظهار کرد: درخواست 
ما از ستاد کرونا این اســت که سختگیرى هاى غیر 
الزم براى برگزارى شــعائر دینى و انقالبى صورت 
نگیرد چراکه مردم به خوبى متوجه این موضوعات 
خواهند شــد و بجاســت که از ایجاد دوگانگى در 
جامعه جلوگیرى کنیم. وى گفت: کرونا امروز نقش 
یک فتنه را ایفــا مى کند چراکه از یک ســو عامل 
بیمارى براى مردم ما شــده و از سوى دیگر در ابعاد 
مختلف درحال فتنه گرى است، بنابراین باید با نگاه 
هوشمندانه و بصیرت مندانه در میدان مدیریت این 

فتنه قرار بگیریم./8385

غسال اَبربدهکار؟!
  اعتماد آنالین| احمد توکلى، عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام و حســین رجایى، معاون 
ســازمان دیده بان شــفافیت و عدالت در یادداشت 
مشترکى، مدعى شده اند که غسال آیت ا... مصباح 
یزدى، یک ابَربدهکار بانکى اســت! یادآور مى شود 
آیت ا... صدیقى، امام جمعه موقــت تهران در یک 
برنامه تلویزیونى به نقل از غســال آیت ا... مصباح 
گفته بود که موقع غسل، میت چشمانش را گشوده 
و نگاهى مهربانانه به غســال انداخته است. اما على 
مصباح یزدى فرزند مرحوم آیت ا... مصباح یزدى در 
واکنش به این ادعا گفت: آقاى توکلى اشتباه مى کنند 
و این اطالعات غلط است. بنده این موضوع را تأیید 
نمى کنم. فردى که مدنظر ایشــان و دیگران است 

غسال حاج آقا نبودند.

امان از این «مالنیا» !
  اعتماد آنالین| «مالنیــا ترامپ» دوباره 
همسر خود را در اولین ساعاتى که به «رئیس جمهور 
سابق» تبدیل شد، قال گذاشت و در مقابل دوربین 
خبرنگاران بى اعتنا به او به راه خود ادامه داد.  رسانه ها 
و فضاى مجازى مملو از ویدیویى شــده اســت که 
مالنیا را در فرودگاه ایالت فلوریدا بى اعتنا به ایستادن 
«دونالد ترامپ» در مقابل دوربین رســانه ها نشان 
مى دهد.  این حادثه که در روز تحلیف و در آخرین سفر 
این دو نفر صورت گرفت بار دیگر حرف و حدیث ها 
در مورد مشــکالت مالنیا با ترامپ را بر سر زبان ها 

انداخت.     

خبرخوان

روزنامه «اطالعات» در شماره روز گذشته خود گفتگویى 
مفصل با محمدجواد ظریف را منتشــر کــرد. ظریف در 
بخشى از این گفتگو به تالش هایش براى ثبات بخشیدن 
به روابط ایران و کشورهاى منطقه اشاره کرده است که   

که این بخش در پى مى آید:
یک تفکر بسیار اشتباهى در کشور وجود دارد و آن اینکه 
وزارت خارجه و شخص بنده تا رسیدن به برجام به منطقه 
توجــه نکرده ایم. این هم خــالف واقعیات على االرض 
است. اولین طرح منطقه اى که دادم حدود سه هفته بعد 
از وزارتم بود که به عربستان ارائه کردم. خداوند درجات 
شهید سلیمانى را عالى کند. ما از قبل با هم رفیق بودیم و 
وقتى وزیر شدم قرار گذاشتیم هفته اى یک بار با هم دیدار 
کنیم. در این دیدارها اولین بحث مطرح این بود که چگونه 
مى توانیم روابطمان را با سعودى ها اصالح کنیم. به شهید 
ســلیمانى گفتم در روابط دوجانبه با عربستان اختالفى 
نداریم ولــى در چهارحوزه با این کشــور دچار اختالف 
هستیم، لذا باید بنشینیم و به نفع مردم منطقه همکارى 
کنیم که لبنان، ســوریه، عراق و بحرین این چهار محور 
اســت. توجه کنید این بحث مربوط به مرداد و شهریور 
سال 92 است. شهید سلیمانى گفت: موضوع پنجمى هم 
وجود دارد و آن مســئله یمن است .آن زمان هیچ خبرى 

در مورد یمن نبود. 
از دولت قبل یک مؤسســه تحقیقاتى اروپایى فعال بود 
که اندیشمندان ما و عربســتان را دعوت مى کرد و آنها 
با هم گفتگــو مى کردند. قرار بود اولین جلسه شــان در 
دولت یازدهم هم شهریور سال 92 برگزار شود. من بعد 
از هماهنگى با شهید سلیمانى، از طریق شرکت کنندگان 
در آن میزگرد به «ســعود الفیصــل»، وزیر خارجه وقت 
عربســتان پیغام دادم که آماده ایم بنشینیم با یکدیگر در 
مورد این پنج مسئله به نفع مردم منطقه به تفاهم برسیم و 
اگر خیال مى کنید که من قدرت اجرایى ندارم، حاضریم در 
سطح سردار سلیمانى هم در این حوزه با شما گفتگو کنیم. 
این پیام منتقل شد و با فاصله کمى الفیصل در یک خط 

پاسخ داد: «جهان عرب به شما ارتباطى ندارد.» 
دومین حرکت دیپلماتیک من مربوط است به مالقاتم با 
«داود اوغلو»، وزیر خارجه وقت ترکیه که قبل از شرکت در 
جلسه برجام در نیویورك انجام شد. در آن دیدار که به دلیل 
نگرانى از شنودهاى داخل سالن هاى سازمان ملل متحد 
در حال قدم زدن در کنار رودخانه شرقى حاشیه ساختمان 
سازمان ملل متحد انجام شــد، طرح چهار ماده اى که با 
شهید سلیمانى براى پایان جنگ سوریه طراحى شده بود را 
مطرح کردم. البته باید اذعان بکنم که شش سال از وزارت 
خارجه دور بودم و در طراحى آن پیشــنهاد چهار ماده اى 
هم نقش سردار ســلیمانى پررنگ تر از من بود. افزون بر 

این، اولین سفر خارجى من بعد از پذیرش وزارت(غیر از 
سفر به ســازمان ملل متحد) حضور در عراق بود. پایان 
سال 92 به همه کشــورهاى منطقه به استثناى بحرین 
و عربستان ســفر کردم. روابط ما و بحرین بسیار بد بود، 
ولى مایل بودم به عربستان بروم اما آنها استقبال نکردند. 
اکنون هم وقتى از من مى پرســند که در دوره  کارى ام از 
چه چیزى تأسف مى خورم، مى گویم یکى از تأسف هاى 
من این است که باید ایستادگى مى کردم و به عربستان 

مى رفتم. 
در سال 93 در مجمع عمومى سازمان ملل متحد به هتل 
محل اقامت سعود الفیصل رفتم و با او مالقات کردم. از 
نظر جسمى شرایط بدى داشت و حتى نتوانست در صحن 
سازمان ملل متحد سخنرانى کند. در آن دیدار به ایشان 
گفتم که مى توانیم راجع به گذشته صحبت کنیم و یا راجع 
به آینده همه حرف بزنیم. به ایشان گفتم که چنین پیامى 
به شما دادم و معنى ندارد که شما جواب دهید که جهان 
عرب به مــا ارتباطى ندارد. بعدهــا در مقاله اى درمجله 
«آتالنتیک» (بدون اشاره به پیامى که بین ما و عربستان 
تبادل شده بود) نوشــتم که اتفاقًا جهان عرب به ما ربط 
دارد چون تمام ناامنى و اقتصــاد و... متأثر از تحوالت در 

جهان عرب است. به ســعود الفیصل گفتم اگر بخواهیم 
گالیه بکنیم لیست ما هم به اندازه شما طوالنى است اما 
مى توانیم راجع به آینده حرف بزنیم و در  آن جلسه توافق 
کردیم که گفتگو را ادامه دهیم، ولى ظاهراً سعود الفیصل 

موفق نشد مقامات داخلى سعودى را قانع کند. 
در پایان ســال 93 رئیس جمهورى کشورمان به عمان 
ســفر و در آنجا اولین طرح گفتگوى منطقــه اى را ارائه 
کرد و بعد قرار شــد جزئیات را به وزیر خارجه آن کشور 
بدهم و به فاصله یکى دو هفته متنى را براى او به عنوان 
«چارچوب فکرى براى امنیت خلیــج فارس» همراه با 
بیانیه اى با عنوان «بیانیه مکه» فرســتادم. این اتفاق در 
اوج مذاکــرات برجامى رخ داد و این در حالى اســت که 
دوستان مى گویند توجه به منطقه نداشتیم. در آغاز سال 
94 شاهد افزایش تنش و شروع جنگ در یمن بودیم، لذا 
پیشــنهاد چهار ماده اى خود را درباره جنگ ارائه کردیم. 
آمریکا با عربســتان صحبت کرد که جنگ متوقف شود. 
«الجبیر» سفیر سعودى ها در واشنگتن موافقت کرده بود، 
ما هم آماده کمک به پایان جنگ بودیم اما «بن سلمان» 

آن را رد کرد. 
بعد از برجام وزیر خارجه قطر پیــام داد که ایران با 5+1 

مذاکره مى کند، پس چرا با 1+6 (اعضاى شوراى همکارى 
خلیج فارس و ایــران) مذاکره نمى کند؟ به محض اینکه 
از وین برگشــتم به عمان و قطر رفتم و گفتم حاضرم با 
1+6 هم مذاکره کنم که آن هم به دلیل وقوع حادثه منا 
امکانپذیر نشد و بعد از آن فاجعه حمله به سفارت سعودى 

در تهران رخ داد. 
بعد از انتخاب «ترامپ» پیشنهادى که توسط امیر فقید 
کویت براى گفتگوى ایران و شــوراى همکارى خلیج 
فارس مطرح شــده بود و حتى وزیر خارجه آن کشور به 
تهران آمده و طرح آن را به دکتر روحانى داده بود و رئیس 
جمهورى ایران هم بعد از آن به عمان و کویت سفر کردند 
و پاســخ مثبت را داده بودند، اما متأسفانه پس از انتخاب 
ترامپ در اجالس منامه توسط کشورهاى تندروى عضو 
شوراى همکارى رد شد؛ و شاه بحرین گفت چون آقاى 
ترامپ آمده اســت و مى تواند قدرت ایران را تعدیل کند 
صبر کنیم و بعد از آن با تهران مذاکره کنیم. یعنى همواره 
آنها با نگرش به خارج حاضر به مذاکره نبودند، اما ما از پاى 
ننشستیم و رئیس جمهورى «طرح صلح هرمز» را ارائه 
کرد و قبل از آن هم، بنده «مجمع گفتگوهاى منطقه اى» 

و «عدم تجاوز» را در کویت مطرح کردم. /4380

وزیر خارجه از یکى از تأسف هاى دوران وزارتش پرده برداشت

ظریف: باید ایستادگى مى کردم 
و به عربستان مى رفتم

خبر سیلى زدن یکى از نمایندگان مجلس به مأمور وظیفه 
راهور در تهران بازتاب گسترده اى در فضاى مجازى داشت.

پیدا کردن نشــانى از این سرباز کمى ســخت بود. همه 
مى گویند شنیدیم اسمش «عابد – الف» اهل مازندران و 
آمل اســت. تالش براى یافتن سرنخى بهتر، از این سرباز 

از منابع غیر رســمى باالخره نتیجه داد، یک اسم با شماره 
تلفن همراه این سرباز که خاموش بود و شماره تلفن منزلش 
در آمل که با اولین زنگ برداشته شد، صداى بغض آلود اما 
بسیار مهربان یک بانوى مازندرانى حکایت از این داشت 

که باالخره به مقصود رسیدیم.

مادر این ســرباز آملى در ابتدا مى گوید چون گوشى مدرن 
ندارد خبر سیلى خوردن فرزندش را یکى از بستگانش در 
فضاى مجازى دیده و به او اطالع داده است و پسرش عابد، 
چون مى دانسته از کتک خوردنش ناراحت مى شوند از این 

اتفاق چیزى به مادر و پدرش نگفته بود.
این مادر آملى که به عنوان راننده 
سرویس مدارس فعالیت مى کرد و 
حاال به دلیل شیوع کرونا بیکار شده 
اســت، گفت: من به کار پسرم که 
براى اجراى قانون جلوى تخلف را 
گرفته و در این راه سیلى هم خورده 
اســت افتخار مى کنم اما شبى که 
این خبر را شنیدم از گریه نتوانستم 
بخوابم. او گفت: اگر یک ملت هم 
از  پســرم حمایت کنند باز کسى 
باید مادر باشــد تا بتواند درد کتک 
خوردن فرزندش را در شهر غریب 

درك کند.
مادر سرباز راهور که سیلى خورده است گفت: شش ماه از 
خدمت سربازى عابد گذشته و او از یک ماه قبل تاکنون به 
مرخصى نیامده، اگرچه دورى فرزند سخت بود اما این دو 

روز زندگى برایم سخت تر شده است./4382

مادر سربازى که سیلى خورد: 

از گریه نخوابیدم

جمع و تفریق سهمیه بنزین!
مالک شــریعتى نیاســر نماینده مردم تهران در مجلس 
شوراى اسالمى، در صفحه شخصى خود در توئیتر، نوشت:

در شبکه ســه ســیما، طرح اعطاى ســهمیه بنزین به 
خانوارهاى بدون خودرو را بیان کردم. در  کمیسیون تلفیق 
با یک رأى مصوب نشــد چون فضاسازى موثر آقاى گل 
سفیدى از دولت که جلسه را ترك کرد و با وجود علم قبلى، 
آقاى حاجى بابایى در کمیته تبصره14، منبع مالى طرح را 

به طرح هاى سایرین توزیع کرد!

از نکات اصلى این طرح  عدم تغییر قیمت ها، حفظ همه 
سهمیه ها تا دو خودرو در خانوار، ایجاد بازار خرید و فروش 

براى انتفاع مردم و خانوارهاى بدون خودرو و... است.
«نمایندگان دولت را به مناظره دعوت مى کنم»

 ان شــاءا... طرح اعطاى ســهمیه بنزین به خانوارهاى 
بدون خودرو را در صحن علنى پیگیرى و به فضل الهى، 
از جیب دولت  تفریق و به جیب مــردم فاقد خودرو  جمع 

خواهیم کرد.

«مگنوس کارلســن»، نفر اول شــطرنج جهــان پس از 
شکست مقابل استاد بزرگ روسى در مسابقات حضورى 
تاتا اســتیل، اظهارات جالبى مطرح کرد. کارلسن نروژى 
در دور هشــتم این رقابت ها مقابل استادبزرگ روسى تن 
به شکست داد. این شکست درحالى براى ستاره شطرنج 
جهان رخ داد که او در دور نخســت این مسابقات مقابل 

علیرضا فیروزجا به پیروزى رسید.
 کارلســن پس از این شکســت جنجالى گفت: در سالن 
مسابقات تجربه بســیار ناخوشــایند و ناگوارى داشتم. 
احســاس مى کردم چیزى شــبیه گوش پاك کن با زور 
وارد سوراخ بینى ام شــده و تمام آن، تا انتهاى مغزم نفوذ 
مى کند که باعث مى شود من درد زیادى را احساس کنم! 
او با طعنه به مسئوالن برگزار کننده این مسابقات گفت: 

تست کووید- 19 بعد از بازى چندان بد به نظر نمى رسد.

بهانه عجیب قهرمان 
جهان پس از شکست!
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نجف آباد منتخب شد
شهر نجف آباد به عنوان شهر منتخب در طرح عارى 
از دخانیـات انتخاب شـد. علیرضا غیور مدیر شـبکه 
بهداشت و درمان شهرستان نجف آباد گفت : وزارت 
بهداشت، درمان وآموزش پزشکى، شهرستان نجف 
آباد را به دلیل ممنوعیت عرضه قلیـان و جمع آورى 
مغـازه هاى عرضـه کننـده دخانیات به عنوان شـهر 

عارى از دخانیات انتخاب کرد.

اصالح و توسعه 
شبکه فاضالب 

رئیس اداره توسـعه و بهره بـردارى فاضالب منطقه 
6 گفت: عملیات اصالح و توسـعه 2040 مترشـبکه 
فاضالب به منظور رفاه حال سـاکنین محترم منطقه 
شش انجام شده اسـت. وى خاطر نشان کرد: فروش 
و نصب 450فقره انشعاب فاضالب خانگى از ابتداى 
سال جارى نوید خوبى در رابطه با تسریع روند اجراى 

توسعه شبکه فاضالب در این منطقه است./4377

بانک دى 
آماده همکارى با ذوب آهن 

مدیرعامل بانک دى کشور، رحیم طاهرى عضو هیات 
مدیره و تنى چند از دیگر مسئولین این بانک با حضور 
در ذوب آهن اصفهان با مسئولین این شرکت دیدار و 
گفتگو کردند .  برات کریمى با اشاره به ظرفیت هاى 
بانک دى گفت:صنعت فوالد از جمله صنایع کلیدى 
کشور است که در اقتصاد نقش تعیین کننده اى دارد 
و لذا بانک دى آماده همکارى بـا ذوب آهن اصفهان 
به عنوان اولین تولید کننده فوالد کشور است    . منصور 
یزدى زاده، مدیرعامـل ذوب آهن  نیـز تصریح کرد: 
سیسـتم بانکـى کشـور در تامیـن نقدینگـى بخش 
تولید نقش بسـزایى دارد و وظایف بانـک ها با توجه 
به شرایط تحریم فعلى و محدودیت هاى ایجاد شده 

کلیدى است. 

دستیابى به رکورد جدید 
شرکت فوالد هرمزگان در سـال جهش تولید و پس 
از کسـب رکوردهاى پى درپى در ماه هـاى فروردین، 
خـرداد، شـهریور، آبـان و آذر، در دى ماه نیز بـا تولید 
140 هزار و 624 تن فـوالد خام توانسـتند افتخارى 
دیگر بیافرینند. سید اصغر مدنى، معاون بهره بردارى 
شـرکت فوالد هرمزگان ضمن تأیید این خبر گفت: 
این رکوردها در حالى ثبت شده که نام فوالد هرمزگان 
در فهرست تحریم هاى ظالمانه آمریکا قرار گرفته و  
همه گیرى ویروس کرونا و عدم دسترسى به مواد اولیه 
و منابع انرژى از قبیل گاز و برق نیز  موانع و مشکالت 

بسیارى براى شرکت ها ایجاد کرده است.

توسعه فیبر نورى 
در خمینى شهر  

پروژه توسـعه شـبکه کابل و فیبر نورى در راسـتاى 
توسعه زیرساخت هاى مخابراتى و کسب رضایتمندى 
مشترکین در شهرستان خمینى شهر عملیاتى شد. با 
اجراى توسـعه شـبکه کابل و فیبر نورى که در محله 
اسـالم آباد درچه خمینى شهر، سـایت BTS موبایل 
اسـالم آباد نیز داراى ارتبـاط فیبر مى گـردد و بدین 
وسـیله موجبات افزایش کیفى و کمى شـبکه همراه 
اول در این منطقه فراهم خواهد شد. فیبر نورى یکى 

از محیط هاى انتقال داده با سرعت باالست./4378

سرقت المپ هاى معابر 
فرمانده انتظامى شهرسـتان اصفهان از دسـتگیرى 
سـارق المپ هاى معابر در اصفهان و کشـف شـش 
فقره سرقت توسط نیروى انتظامى خبر داد. سرهنگ 
حمیدرضا اکبرى بیان داشـت: در پى وقوع چند فقره 
سـرقت المپ در معابر شـهر اصفهان مشخص شد، 
سرقت ها توسط یک سارق حرفه اى انجام شده است 
که پس از شناسایى سارق و هماهنگى با مقام قضائى، 
متهم طى یک عملیات غافلگیرانـه در مخفیگاهش 

دستگیر شد.

خبر

مدیر بهداشــت محیط معاونت بهداشــتى دانشگاه علوم 
پزشــکى اصفهان گفت: برگزارى هرگونه تجمع حراجى 
در فروشگاه هاى این استان به دلیل منجر شدن به ازدحام 
جمعیت، ممنوع است. در روزهاى اخیر تبلیغات بسیارى براى 
برگزارى حراجى در برخى از فروشگاه هاى بزرگ اصفهان 
در شبکه هاى اجتماعى منتشر شــده که بر اساس شواهد 
و گزارش هاى مردمى، منجر به ازدحام جمعیت زیادى در 
فضاى سربسته شده است. مدیر بهداشت محیط معاونت 
بهداشتى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان اظهار داشت: با 
توجه به اینکه هنوز ویروس کرونا در حال انتشار در جامعه 
اســت و واحدهاى صنفى ملزم به رعایت شیوه نامه هاى 

بهداشــتى و محدودیت هاى کرونایى هستند، برگزارى 
هرگونه حراجى یا فروش ویژه که منجر به ازدحام جمعیت 
در داخل فروشگاه شود، ممنوع و غیر مجاز است. سید مهدى 
میرجهانیان خاطرنشان کرد: متصدیان چهار واحد صنفى در 
استان اصفهان که در دو ماه گذشته اقدام به برگزارى حراجى 
بزرگ در فروشــگاه هاى خود کردند، به مراجع قضایى و 
دادگاه معرفى شدند. میرجهانیان اضافه کرد: با تعداد دیگرى 
از واحدهاى صنفى نیز به دلیل برگزارى حراجى یا ازدحام 
جمعیت داخل فروشــگاه ها در شهرهاى مختلف از جمله 
اصفهان، شاهین شــهر، فالورجان، خمینى شهر و زرین 

شهر برخورد شده یا تذکر داده است.

معاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکى اصفهان 
گفت:مراجعات بیماران مبتال به کرونا درمراکز درمانى 
تحت پوشش این دانشگاه رو به افزایش است و طى سه 

هفته آینده شاهد اوج گیرى این بیمارى خواهیم بود.
بهروز کلیدرى با اشاره به اینکه تعداد بیماران کرونایى 
در استان وضعیت با ثباتى را داشته است، اظهار داشت: 
این در حالى است که از یک هفته گذشته تاکنون شاهد 
افزایش بیماران در مراکز درمانى تحت پوشش دانشگاه 

علوم پزشکى اصفهان هستیم.
وى با بیان اینکه افزایش بیماران سرپایى مبتال به کرونا 
بیانگر پیام خوبى نیست، ادامه داد: باید توجه داشت که 

با روند فعلى طى دو هفته آینده شــاهد افزایش بیماران 
بسترى در استان اصفهان خواهیم بود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان با بیان 
اینکه در حال حاضر تعداد بیماران بسترى مبتال به کرونا 
در مراکز درمانى تحت پوشــش دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان بین 400 تا 450 نفر در نوســان است و انتظار 

مى رود که با شرایط فعلى این روند رو به افزایش باشد.
وى با اشــاره به اینکه تاکنون هیچ مورد مشــکوك به 
بیمارى کروناى انگلیسى در اصفهان نداشته ایم، اضافه 
کرد: ما نگران ساده انگارى ها در استان اصفهان هستیم 
و طى سه هفته آینده شاهد شرایط نامناسبى خواهیم بود.

3 هفته آینده کرونا در اصفهان 
اوج مى گیرد

حراج در اصفهان
ممنوع

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان بیان داشت: به 
منظوربررسى مصرف گاز مراکز تعطیل نظیر مدارس، 
دانشگاه ها، رســتوران هاو تاالرهاى مراسمات طرح 
پایش و کنترل مصارف گاز مراکز تعطیل از ابتداى بهمن 

ماه اجرایى شده است.
سید مصطفى علوى تصریح کرد: در این طرح مصرف 
جارى و گذشــته مشــترکین مراکز تعطیل بررســى 
مى شــود تا مشــخص گردد که آیا در زمان تعطیلى، 

وســایل گاز ســوز این مراکز خاموش بوده اســت یا 
خیر؟

این مقام مسئول با اشاره به افزایش 20 درصدى مصرف 
گاز نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزود: با توجه 
به اینکه در ســال جارى اکثرمراکزآموزشى، فرهنگى، 
مذهبى، تفریحــى و عمومى بــه خاطربیمارى کرونا 
تعطیل بود انتظار مى رفت که مصــرف گاز با کاهش 

محسوسى مواجه شود.

زمینه ارائه تسهیالت به تجار اصفهانى براى صادرات 
محصوالت فوالدى، نساجى و کشــاورزى به کشور 

ارمنستان فراهم مى شود.
عضو هیئت رئیســه اتاق بازرگانى اصفهان گفت: در 
نشست هیئت ارمنستانى با تجار اصفهانى با توجه به 
نیاز هاى این کشور پیشنهاد شد در زمینه هاى نساجى، 
آهن و فوالد، مواد غذایى بخصوص میوه و ســبزى و 

گردشگرى ســالمت از ظرفیت بسیار باالى اصفهان 
استفاده شود. امینى افزود: در این نشست تجارى براى 
تسهیل حمل و نقل و کاهش زمان و هزینه ها و تعرفه 

ترجیهى براى دو هزار قلم کاال توافق شد.
وى گفت: تسهیالت نقل و انتقاالت بانکى با توجه به 
شرایط آب و هوایى ارمنستان براى کشت فراسرزمینى 
از دیگر توافق هاى بعمل آمده در این نشست بود./4376

مدیر طرح ساماندهى ناژوان افزود: اطلس فاخر و جامع 
باغ پرندگان براى اولین بار تدوین و آماده شده که در 

روزهاى آینده رونمایى مى شود.
سید رســول هاشــمیان اظهار کرد: این اثر یکى از 
مجموعه تولیدات حوزه ارتباطات طرح ســاماندهى 
ناژوان است که همراه با سایر محصوالت و تولیدات 
ماندگار ناژوان آماده عرضه عمومى است. وى افزود: 
این اطلس شــامل تصاویر زیباى پرندگان، معرفى 
خانواده ها و گونه هاى مختلف پرندگان موجود در باغ، 

اطالعات زیستى، پراکندگى، تغذیه و نحوه تولید مثل 
آنها است.

مدیر طرح ســاماندهى ناژوان با بیــان اینکه براى 
تهیه تصاویر این کتاب عالوه بر تصاویر نشــریات 
الکترونیکــى بین المللى، بیــش از 2500 عکس از 
پرندگان موجود باغ در حالت ها و مکان هاى مختلف 
گرفته شده است، اظهار کرد:  اولین پایگاه اینترنتى باغ 
پرندگان نیز در حال ویرایش نهایى براى ارائه مطلب به 

سه زبان فارسى و عربى و انگلیسى است.

مدیرعامل ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شــهردارى اصفهان از کاهش هفت درصدى آمار 
تماس ها با شماره 125 این سازمان خبر داد و گفت: 
در 9 ماهه سال جارى 313 هزار و 755 تماس با تلفن 
125 برقرار شده که در مقایســه با آمار 9 ماهه سال 
گذشــته به میزان 336 هزار و 678 تماس کاهش 
هفت درصدى را نشان مى دهد که بر اساس این آمار 
به طور متوسط هر 75 ثانیه یک تماس با آتش نشانى 

اصفهان برقرار مى شود.
آتشــپاد محســن گالبــى   همچنیــن از کاهش 
9 درصدى آمــار حوادث در ســال جارى نســبت 
به مدت مشابه ســال گذشــته خبر داد و گفت: در 
9 ماهه ســال گذشــته 3737 حادثه در شهر اتفاق 
افتــاد در حالى کــه این آمــار در 9 ماهه امســال 
به عــدد ســه هــزار و 390 حادثه کاهــش یافته 

است.

رابرت بگلریان،  نماینده ارامنه  اصفهان و جنوب کشور 
در بازدید از اداره کل پست استان اصفهان از  کارآمدى و 
خدمت رسانى کارکنان در دوران شیوع کرونا تقدیر کرد.

وى درخصوص خدمات پســتى گفت: خدمات ارایه 
شــده کنونى در پست بسیار گســترده است و خرید و 
فروش اینترنتى در حال تبدیل شدن به یک فرهنگ در 
بین مردم است که در این شرایط کرونایى با  سرعت، 
دقت در حال انجام بوده و موجب اعتماد بیشتر مردم به 

پست مى باشد.
وى   با اشاره به توانایى ها و قابلیت هاى باالى مجموعه 
پست تصریح کرد: یکى از جلوه هاى کار آمدى و تمدن 
ایران و فرهنگ اصفهان پست مى باشد که در شرایط 
کنونى گستره فعالیت هاى کیفى و کمى پست افزایش 

یافته است .
مدیرکل پست اســتان هم در ابتداى نشست با رابرت 

بیگلریان  ضمن ارایه گزارش از فعالیتهاى پست استان 
اصفهان به اقدامات و نقش فرهنگى پســت استان و 
خدمات پست در دوران شیوع ویروس کرونا  در راستاى 
کمک به تامین ســالمت همشهریان اشــاره کرد و 
خواستار حمایت نمایندگان استان جهت جذب اعتبارات 
الزم در راستاى هوشمند سازى اداره تجزیه و مبادالت 

و هاب پستى در اصفهان شد .
حمید باقرى ضمن اشــاره به افزایــش 180درصدى 
مرســوالت خرید و فروش اینترنتى  نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته اظهار داشت  با شرایط کنونى حاکم 
در جامعه و بیمارى کووید 19 پست نقش بسیار مهمى 
در کاهش رفت و آمدهاى درون شهرى و برون شهرى 
داشته و مردم با خاطرى آسوده از منزل خریدهاى خود را 
در بستر اینترنت انجام و پست نیز با رعایت نکات اصول 

بهداشتى خریدهاى آنها را تحویل مى دهد 

کنترل مصارف گاز مراکز تعطیل در استان 

ارائه تسهیالت براى ارسال کاال به ارمنستان

تدوین  اطلس جامع باغ پرندگان 

وقوع 3737 حادثه در شهر اصفها ن طى 9 ماه

افزایش 180درصدى مرسوالت 
خرید و فروش اینترنتى   

مدیر پردیس سینمایى اصفهان ســیتى سنتر از اکران 
فیلم هاى ســى و نهمین جشــنواره فیلم فجر در این 

مجموعه سینمایى خبر داد.
محمد پناهى نژاد گفت: براى اکران مردمى دستوراتى 
ابالغ شده و به نظر مى رسد مشکلى وجود نداشته باشد 
ضمن اینکه سازمان امور ســینمایى نیز در ابالغى به 
استان ها اعالم کرده که شرایط برگزارى جشنواره فیلم 

فجر را دارند.
وى دربــاره نحوه برگــزارى اکران هــاى مردمى در 
جشــنواره، اظهار کرد: اکران ها بــا 30 درصد ظرفیت 
سالن ها خواهد بود. با این شرایط سینماداران نمى توانند 
ســرمایه گذارى کنند، در سال هاى گذشــته عالوه بر 
فیلم هایى که از سوى دبیرخانه جشنواره مى آمد، پردیس 
سینمایى سیتى سنتر با ســرمایه گذارى خود فیلم هاى 

جشنواره را براى اکران در روزهاى جشنواره خریدارى 
مى کرد اما امســال دیگــر چنین توانایــى مالى وجود

 ندارد.
مدیر پردیس ســینمایى اصفهان سیتى سنتر افزود: در 
سال جارى تنها فیلم هایى که سازمان سینمایى در اختیار 
ما قرار بدهد را اکران خواهیم کرد و نمى توانیم همه آثار 

شاخص را اکران کنیم.

صبح روز گذشته واژگونى یک دستگاه تانکر حامل بنزین 
در بزرگراه آزادگان در شمال کالنشهر اصفهان و رو به روى 
پاالیشگاه به مسدود شدن این مسیر منجر شد. این حادثه 
منجر به ترافیک سنگین در محور شمالى کالنشهر اصفهان 

و بزرگراه آزادگان شد.
آنطور که مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان در این 
باره به خبرگزارى «ایرنا» گفته است، این تانکر حامل حدود 
19 هزار لیتر بنزین بود. منصور شیشه فروش با تاکید بر اینکه 
این حادثه، خسارت جانى نداشت، افزود تیم هاى امدادى از 
جمله آتش نشانى و فوریت هاى پزشکى و همچنین عوامل 
شرکت نفت به سرعت در محل حادثه حاضر شدند و بمنظور 

حفظ ایمنى مردم، محدودیت تردد ایجاد شد.
اما در همین حال سخنگوى سازمان آتش نشانى و خدمات 
ایمنى شهردارى اصفهان جزئیات بیشــترى از این حادثه 
را در اختیار خبرنگار «صاحب نیوز» قــرار داد. فرهاد کاوه 
آهنگر گفت: ساعت 8 و 37 دقیقه روز دوشنبه حادثه برخورد 

یک دستگاه تریلر حامل 20 هزار لیتر بنزین در محدوده بلوار 
آزادگان با یک دستگاه نیسان حامل بار به مرکز آتش نشانى 
اصفهان اطالع داده شد. وى با بیان اینکه در این حادثه هر دو 
خودرو دچار واژگونى شدند، عنوان کرد: با توجه به  اشتعالزایى 
بنزین از پنج ایستگاه آتش نشانى واحدهاى سنگین و فوق 
ســنگین اطفاى حریق در موقعیت حاضر شدند و مسیر از 
طریق هماهنگى شهردارى و اداره کل راه بسته شد و آتش 
نشانان به ایجاد خاکریزى پرداختند تا از ایجاد حریق با توجه 

به قدرت اشتعال بنزین جلوگیرى شود.
کاوه آهنگر با اشــاره به حضور واحدهاى آتش نشــانى از 
پاالیشگاه اصفهان و شاهین شهر در این حادثه، خاطرنشان 
کرد: با توجه به سرازیر شدن بنزین به سمت پایین احتمال 
آتش گرفتن وجود داشــت که از طریق خــاك جلوى آن 
گرفته شد. سخنگوى سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى 
شهردارى اصفهان در پایان گفت: راننده کامیون در این حادثه 
مصدوم شده که از طریق اورژانس به مراکز بیمارستانى انتقال 

داده شده است./4379

سیتى سنتر  میزبان جشنواره فجر مى شود

سرازیر شدن 19هزار لیتر بنزین در بزرگراه آزادگان

مسئول ثبت سرطان دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان 
گفت: آمار سرطان در کشور و در استان اصفهان با شیب 
کم رو به افزایش است، در استان اصفهان 53 درصد آمار 
ابتالى سرطان ها مربوط به مردان و 47 درصد مربوط به 

زنان و میانگین سنى مبتالیان 58 سال است.
زهرا روانخواه در گفت وگو با «ایمنا» افزود: شــایع ترین 
سرطان در کودکان سرطان خون و سرطان هاى پستان، 
پروستات و پوست سه سرطان شــایع بین بزرگساالن 
است، سرطان هاى پستان، پروستات، روده بزرگ، پوست 

و معده نیز پنج سرطان شایع در کشور است.

مسئول ثبت سرطان دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با 
توضیح اینکه شایع ترین سرطان در زنان سرطان سینه و 
در مردان پروستات است، اضافه کرد: آمار بروز سرطان از 
112 نفر در 100 هزار نفر در سال 93 به 135 نفر در 100 
هزار نفر در ســال 96 افزایش یافته است که 16 درصد 

مرگ و میرها در کشور مربوط به سرطان است.
وى با اشــاره به ثبت ســاالنه 135 هزار مورد ابتالء به 
سرطان در کشور، تصریح کرد: بروز و مرگ ومیر ساالنه 
ناشى از سرطان در ایران نسبت به متوسط جهانى کمتر و 
بروز سرطان به ازاى هر 100 هزار نفر جمعیت در کشور 

در مردان نزدیک به 155 مورد در 100 هزار نفر و در زنان 
128 مورد در 100 هزار نفر است که 52 درصد مبتالیان 
به سرطان را مردان و 48 درصد را زنان تشکیل مى دهند.

روانخواه با تاکیــد بر اینکه هفت درصــد افراد به دلیل 
ابتالء به سرطان جان خود را از دست مى دهند و احتمال 
بهبودى در مبتالیان 50 درصد اســت، افــزود: کمبود 
مصرف میوه و ســبزى، کاهش فعالیت بدنى نسبت به 
گذشته، چاقى، کلسترول باال، مصرف مواد مخدر، سیگار 
و عوامل محیطى از دالیل افزایــش تعداد مبتالیان به 

سرطان است.

افزایش آمار ابتال به سرطان 
در استان اصفهان

مدیرکل امور مالیاتى اســتان اصفهان گفت: از 30 
ماه گذشته تاکنون شناســایى دالالن را در دستور 
کار خود قرار داده ایم تا از فشار روى تولیدکنندگان 

و صنعت گران کاسته شود.
بهروز مهدلــو در جمع فعاالن اقتصــادى منطقه 
کاشــان که با حضور معاون درآمد هاى ســازمان 
امور مالیاتى کشور برگزار شــد با اشاره به دریافت 
مجموع 8 هــزار میلیــارد تومانى مالیات ســال 
گذشته در اســتان اصفهان  از واگذارى بسته هاى 
حمایتى از ســال 1397 بــه تولیدکننــدگان این 
اســتان خبر داد و گفــت: این بســته ها در هیچ 
اســتانى براى تولیدکنندگان در نظرگرفته نشــده

 است.
او، فــرار مالیاتى با توجه شــرایط نفت و همچنین 
محدودیت هــاى منابع مالى دولــت را حق الناس 
دانســت و گفت: اداره کل امــور مالیاتى اصفهان 
از 30 ماه گذشــته تاکنون شناســایى دالالن را 
در دســتور کار خود قرار داده اســت تا از فشــار 
روى تولیدکننــدگان و صنعت گــران کاســته 

شود.
به گفته او، دالل لوازمى در اســتان شناسایى شد 
که تاکنون حتى ریالى بابت مالیات پرداخت نکرده 

است.

شناسایى دالالن فرارى از 
مالیات در اصفهان

آرمان کیانى
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اداره کل هنرهاى نمایشى رادیو و رادیو نمایش سریال «سمفونى شهر» را 
درباره ســرود انقالبى «ایران ایران» که رضا رویگرى خوانندگى اش را بر 

عهده داشته است، مى سازد.
میرطاهر مظلومى، کارگردان سریال رادیویى «سمفونى شهر» درباره این 
مجموعه رادیویى گفت: فریدون خشــنود آهنگســاز و تنظیم کننده سرود 
انقالبى «ایران ایران» است که در زمستان سال 57 خوانندگى این آهنگ را 
به رضا رویگرى که آن زمان بازیگر تئاتر بود، پیشنهاد داد. پس از آن این سرود 

در استودیو صبا ضبط شد که از ماندگارترین سرودهاى انقالبى ایران است.
وى افزود: در حقیقت منبع الهام شعر این سرود که حسین سرافراز آن را گفته 
است، خود مردم بودند و صداى رسا و تأثیرگذار رضا رویگرى ماندگارى این 

اثر را صدچندان کرد.
همچنین رضا رویگرى هنرمند پیشکســوت کشــورمان درباره تولید این 
سریال رادیویى گفت: از میرطاهر مظلومى و هنرمندان رادیو نمایش بسیار 
سپاســگزارم که به یادم بودند و این نمایش را تولید کردند، این برایم بسیار 
ارزشمند است. همین که به یادم هستید باعث شده است غم و غصه هایم را از 
یاد ببرم. قول مى دهم که به زودى از جایم بلند شوم و در همه حال براى همه 

هنرمندان و مردم خوب ایران آرزوى سالمتى و تندرستى دارم.
مجموعه رادیویى «سمفونى شــهر»  از هجدهم بهمن ماه هر شب ساعت 
23:45 از رادیو نمایــش و  ســاعت 22:30 از رادیو ایــران پخش خواهد 

شد./4375

مجرى قدیمى تلویزیون از انرژى بى پایانش و 
خیلى چیزهاى دیگر مى گوید

من بهمن هاشمى 
هستم...!

سال 1371 به عنوان گزارشگر کار خودش را در صداوسیما آغاز کرد و اولین برنامه اى 
که روى آنتن برد نامش ”ســاعت 20“ بود، برنامه اى که منوچهر نوذرى و هرمز 
شجاعى مهر اجرا مى کردند و او بخش ورزشى این برنامه را به عهده داشت. پس از 
چند ماه در راهروى استودیوهاى ضبط و پخش شبکه دوى سیما با خسروشاهى و 
دیگر گویندگان واحد دوبالژ آشنا و وارد دوبله شد. او حتى تجربه بازیگرى هم دارد 
اما حاال چطور شد صداى ”بهمن هاشمى“ محور اصلى تیزرهاى سینمایى تلویزیون 

شده؟ او پاسخ این سؤال را در البه الى این گفت وگو داد.
 خودتان مصاحبه را آغاز کنید.

من بهمن هاشمى هستم، اینجا جایى است که اخبار سریع به سمع و نظرتان مى رسد، 
خوشحالم که اخبارشان سیاه و زرد نیست و سعى مى کنند اخبار خوب به مردم ارائه 

دهند.
 آرزوى پساکرونایى تان چیست؟

تشنه دیدارهاى غیرمجازى ام، استرس و اتفاقات ناراحت کننده از ما دور شود و شادى 
را به معناى واقعى احساس کنیم.

 این انرژى و صمیمیت و محبت را از کجا آورده اید که با تمام 
موقعیت هاى سخت، ناراحتى و دلخورى که مثل انسان هاى 
دیگر در جامعه با آن مواجهید به محض روشــن شــدن 
دوربین، همه آن ها را فراموش مى کنید؛ این همه صمیمیت 

رفتار از کجا مى آید؟
به نکته خوبى اشاره کردید و آن محبت و صمیمیت بود، در دوران کودکى همیشه 
ضرب المثلى مى شنیدم که زندگى را 10 قسمت کنیم، 9 قسمت آن گذشت است و 
یک قسمت محبت، این ضرب المثل را سعى کردم در خودم نهادینه کنم، حمل بر 
خودستایى نباشد اما هیچ وقت به خودم اجازه نمى دهم یک نفر از من ناراحت شود. 
بعید نیست حرف زدن هاى تندتند بااسترس و عجله ام طرف مقابلم را ناراحت کند اما 
کسى که با من آشنا مى شود آرام آرام درمى یابد که این نوع رفتار به انرژى وجودى ام 
برمى گردد. همیشــه در برنامه هایم مى گویم ”با هم مهربان باشید“، هر موقع این 
مهربانى را تجربه کنید انرژى مى آید، مهربانى از گذشــت مى آید. یعنى شما وقتى 

گذشت داشته باشید آدم مهربانى خواهید بود.
 شما چنگیز جلیلوند را طور دیگرى دوست داشتید...

بله واقعاً، شخصیتى که هنوز باور نمى شود کنار ما نیستند؛ خیلى متأسف شدم. حّس 
ایرانى بودن چنگیز جلیلوند را همیشه دوست داشتم و سرمشق قرار مى دادم، وقتى 
که از ایران رفت و مى توانست بماند اما برگشت به ایران را انتخاب کرد، عاشق ایران 
و ایرانى بود و حتى مى توان این عشق و عالقه به وطن را در کارنامه کارى اش هم 

پیدا کرد.
 شما هم اعتقاد دارید نسل طالیى دوبله تکرار نمى شود؟

واقعًا نسل طالیى دوبله تکرار نمى شود؛ به دلیل اینکه سرعت کار باال رفته است و 
تولیدات سینمایى زیادتر شده اند. عالقه مندان به دوبله مى خواهند فیلم هاى بیشترى 
را با صداى دوبلورهاى خوب مان بشنوند. دیجیتال آمده و کارهاى فنى به سرعت 
بیشترى جلو مى رود، در نتیجه این شتاب زدگى ها و عجله ها، آن تأمل، تعمق و صبر 
در دوبله را از بین مى برد. ظرافت ها و دقت هاى آن نسل را طالیى کرد و اآلن بچه ها 
به خاطر سرعت و پیشــرفت موضوعات دیجیتالى، خیلى با سرعت کارها را دوبله 
مى کنند، کرونا هم باعث شــده دیگر کنار هم ننشینیم و به دیالوگ هاى همدیگر 

پاسخ ندهیم.
مردم شــما را به دوبله کــدام آنونس یا فیلم بیشــتر 

مى شناسند؟
من را به هشدار براى کبرا11 مى شناســند؛ این آنونس را گفتم در گوشه ذهن شان 

باقى ماند. کمتر در دوبله صبر داشتم، در صورتى که اساس موفق شدن یک جوان در 
دوبله صبر و شکیبایى است.

چرا وایرال شدن براى برخى از مجریان و تهیه کنندگان 
بیشتر از بقیه اتفاقات برنامه سازى اهمیت دارد؟

چون مى خواهند دیده شوند و همیشه باشــند، البته من براى وایرال شدن 
خودم از طریق فضاى مجازى هیچ تالشــى نکردم و خودشــان گاهى از 
اتفاقات غیرمترقبه و بداهه گویى ها استفاده کردند، جالب است بدانید سال 

1379 من خودم دابسمش را آوردم و چندین سال بعد تازه این موضوع باب شد. 
آن موقع در حیاط شبکه دو برنامه اجرا مى کردم، صداى مجید اخشابى پخش 

مى شد و خودم گفتم دوربین روى صورت من باشد؛ آن ترانه را لب مى زدم، همیشه 
تفکرم این بوده است بین من و مردم هیچ فاصله اى نباشد و این اتفاق در کوچه 

و خیابان هم مى افتد. من همیشه ســعى کردم در چارچوب برنامه سازى و 
سیاست هاى تلویزیون اجراکنم؛ شیرجه زدن و برخى از حرکاتى که در 

فضاى مجازى پخش شد و گفتند ”حرکات عجیب بهمن هاشمى، واقعًا 
عجیب نبود“. من مجرى برنامه رسمى نیستم؛ یا مسابقه بوده است و 
یا گفت وگوى سرگرم کننده، اگر قرار باشد مجرى برنامه اى باشم که 
موضوع علمى، پزشکى و سیاسى دارد حتماً این شوخى ها و اتفاقات 
را نخواهیم داشت، اما برنامه هاى سرگرم کننده و مفرح این اجازه را به 

مجرى برنامه مى دهد.
چند بار تذکر گرفتید؟

به من تذکــر ندادند اما خیلى اتفاق جالبى اســت که رضا 
پورحسین از مدیران تلویزیون و رئیس کمیته مجریان، 
به من تلفنى گفتند ”خیلى خوب و شــاد است اما برخى 
این حرکت ها را نمى پسندند.“، من هم گفتم ”امیدوارم در 

این تراز قرار بگیرد“؛ عالقه مندان به نوع اجراى ما و آن هایى 
که از نوع اجراى من ناراحت مى شوند، البته هیچ گاه خارج از عرف و 

چارچوب تلویزیون کارى نکردم و نمى کنم.
با تیزر فیلم ســینمایى ”تولد شوم“ بیشتر 
شناخته شدید یا فریادهاى معروف «دو، دو، 
دو» جشنواره فیلم هاى سینمایى شبکه دو؟

جالب است بدانید گاهى براى ســاخت آنونس فیلم ها و تیزرها، 
به شکل آن کاراکترها و یا قهرمانان آن آثار درمى آمدم، مثًال لباس 

اسپایدرمن مى پوشیدم تا آنونس مربوط به آن فیلم را بخوانم، همذات پندارى 
و باورپذیــرى تیزرها و آنونس هایــى که براى مردم تولیــد مى کردم خیلى 
برایم اهمیت داشــت، اآلن هم آنونس هاى مربوط به شــبکه ســه و پنج را 

مى خوانم./4371

  مجتبى برزگر / خبرگزارى تسنیم|

خداداد جاللى نویســنده و کارگردان ســینما، درباره آخرین 
وضعیت تولید فیلم سینمایى «دخترى با لباس ارغوانى» گفت: پیش 

تولید رسمى این فیلم سینمایى آخر بهمن ماه آغاز مى شود.
وى با اشاره به مذاکرات نهایى با برخى بازیگران بیان کرد: با محمدرضا فروتن، 
سمانه نصرى، قاسم زارع و مریم نعمتى نیا مذاکرات نهایى براى حضور در این 

اثر انجام شده است.
او افزود: در کل 16 بازیگر داریم که همه محورى هستند و قصه در یک 

اتوبوس مى گذرد. نویســندگى و کارگردانى «دخترى با لباس 
ارغوانى» را خودم انجام مى دهم و محمد حسن نجم 

تهیه کنندگى آن را بر عهده دارد.

حسرت بازیگر « مارمولک»

مذاکره با 
محمدرضا فروتن  

فیلم سینمایى «قاتل و وحشى» به کارگردانى حمید نعمت ا... که از سوى شوراى پروانه نمایش اصالحاتى به آن وارد شده 
بود بعد از مرتفع کردن این اصالحات مجدد به شوراى پروانه نمایش ارسال شد.

بخش عمده اصالحات واردشده به این فیلم مربوط به گریم یکى از بازیگران و نیز خشونت برخى سکانس هاى آن بوده است که پس از 
اعالم نظر اعضاى شوراى پروانه نمایش، از سوى عوامل، این اصالحات اعمال شده است.

این فیلم جزو آثارى است که هنوز هیات داوران به ارزیابى آن نپرداخته اند و طبق اعالم دبیر جشنواره ورود آن به چرخه داورى فیلم هاى فجر 
امسال، منوط به اخذ پروانه نمایش است. در صورت صدور پروانه نمایش، این فیلم طى روزهاى آتى براى هیات داوران به نمایش گذاشته مى شود  

بازیگران اصلى تازه ترین فیلم حمید نعمت ا...، لیال حاتمى، امین حیایى و شهرام حقیقت دوست هستند. 

ارائه مجدد «قاتل و وحشى» به شوراى پروانه نمایش

سریال پلیسى «پوآرو» از یک شنبه  5 بهمن ماه  به شبکه چهار 
سیما بازگشته است.

مجموعه تلویزیونى «هرکول پــوآرو» و فصل هاى جدیدش، به 
همت تامین برنامه این شبکه، آماده پخش شده است. این مجموعه 

از ابتدا تا فصل آخر آن که تولید 2013 است پخش مى شود.
پوآرو، یک مجموعه تلویزیونى درام بریتانیایى اســت که از 8 ژانویه 
1989 تا 13 نوامبر 2013 به مدت 25 سال پخش مى شد. دیوید سوشى 

در نقش کارآگاه مشهور هرکول پوآرو بازى کرده  است.
این مجموعه بر پایه داستان هاى کوتاه و بلند آگاتا کریستى با محوریت 
هرکول پوآرو ساخته  شده  است. پوآرو که یک کارآگاه مشهور بلژیکى 
است، به همراه همکارش کاپیتان هستینگز پرونده هاى اسرار آمیز 
را حل مى کند. پوآرو یکى از محبوب ترین کاراکترهاى کارآگاه در 

دنیاى فیلم و سینما و به طور حتم باهوش ترین کارآگاه بود.
پوآرو بلژیکى اســت و قبًال عضو نیروى پلیس بلژیــک بوده اما 
داستان هاى او وقتى آغاز مى شــود که به انگلستان آمده و کارآگاه 
خصوصى شده اســت. اولین داســتانى که او در آن شرکت داشته 
«ماجراى اسرارآمیز در استایلز» است و آخرین آن ها «پرده» است که 
در آن پوآرو مى میرد و به نوعى خود را مى کشد. از خصوصیات اخالقى 
پوآرو، مى توان به مرتب و منظم بودن بیش از حد او، و نیز به عالقه مندى 

زیاد او به غذا و غذا خوردن اشاره کرد.
 مجموعه تلویزیونى پوآرور هر روز 30 دقیقه بامداد و 18 عصر از شبکه چهار 

سیما پخش مى شود.

بازگشت «پوآرو» 
به تلویزیون 

بازیگرکمدى 
«مارمولک» از حسرتش براى عدم ایفاى 

نقشى گفت که فریبرز عرب نیا، آن را ایفا کرد.
بهرام ابراهیمى بازیگر کاراکتر زندانبان در کمدى «مارمولک» گفت: مردم 

اول که مرا مى بینند مى گویند ”مارمولک“ و آن نقش رئیس زندان؛ آقاى مجاور. بعد 
آرام آرام بیشتر یادشان مى آید و به سراغ دیگر نقش ها و سریال هایمان هم مى روند.

ابراهیمى ادامه داد: خاطره اى بعد از اکران فیلم «مارمولک» دارم که ماشین گشِت پلیس جلوى 
مرا گرفت و آن دیالوگ معروف رئیس زندان که کاراکتر من در این فیلم سینمایى بود را تکرار کرد: 

«بفرستینش انفرادى!» البته این اتفاق به شکل هاى دیگر تکرار شد.
این بازیگر باتجربه گفت: من خودم را فرزند تلویزیون مى دانم و بسیار به این رسانه عالقه مندم. به جاى 
دلخورى، دغدغه مندم و دوست دارم مردم بیشتر تلویزیون ببینند تا ماهواره. احساس اهانت مى کنم وقتى 
مى بینم و یا مى شنوم سریال هاى دست چندم ترکیه اى را به سریال هاى ما ترجیح مى دهند. حس 

مى کنم به من توهین مى کنند؛ از طرفى هم حق مى دهم تعداد سریال هاى حوصله بر ما زیاد شده 
است. ابراهیمى درباره حسرت هاى هنریش گفت: در تلویزیون چیزى به ذهنم نمى رسد 

اما دلم مى خواست چمران را در «چ» بازى مى کردم که فریبرز عرب نیا این نقش را 
ایفا کرد.البته قرار بود در سریال «مختارنامه» هم بازى کنم که قسمت 

نشد و مختار هم نصیب عرب نیا شد که خیلى خوب این 
نقش را بازى کرد./4374

اداى دین رادیو نمایشى ها به رضا رویگرى 

بازیگر سریال «نون. خ» گفت: خوشبختانه فصل 
اول و دوم سریال «نون. خ» با استقبال بى نظیرى 
روبرو شد، اما من به تمام مخاطبان قول مى دهم 
که فصل ســوم این ســریال شــاهکار بوده و به 
قول معروف مى ترکاند. مــن مطمئنم که مردم و 
مخاطبان در فصل سوم بى نهایت خواهند خندید.

کاظم نوربخش در گفتگو با خبرگزارى «میزان»، 
پیرامــون آخریــن فعالیت هاى خــود در عرصه 
بازیگرى گفت: در حال حاضر مشــغول بازى در 
فصل سوم ســریال «نون.خ» هستم، کاراکتر من 
در ادامه فصل پیشین نوشــته شده است، سلمان 
کاراکترى است که بنده ایفا مى کنم و در این فصل 
هم به دنبال ازدواج با دختــر «نورالدین خانزاده» 
بوده و همچنان چالشــهاى فراوانى را پیش روى 

خود مى بیند.
وى درباره کاراکتر «سلمان» در سریال «نون.خ» 
اضافه کرد: ســلمان کاراکتر بسیار شیرینى است، 
خودش را عقــل کل مى داند و همیشــه از کتاب 
خواندن و باســواد بودن خود مى گوید و برخالف 
ظاهر بزرگش خود را با معلومــات مى داند، منتها 
همچنان خانواده نورالدین خانــزاده وى را قبول 

ندارند زیرا همیشه مثل خروس بى محل است. 
بازیگر سریال «نون.خ» پیرامون همکارى با سعید 
آقاخانى افزود: لحظه به لحظه همکارى با ســعید 
آقاخانى درس اســت، این تجربــه براى من یک 
تجربه بى نظیر و عالى اســت، به شدت از حضور 
در این سریال لذت مى برم، وى کارگردان خاصى 
اســت، من تا به حال ندیــده ام کارگردانى تجربه 
چهل ســال هنرش را به راحتى در اختیار بازیگر 
قرار دهد. وى در هدایت بازیگران به خوبى عمل 
کرده و سر سکانسها وســواس بسیار زیادى دارد، 
اگر از یک ســکانس راضى نباشد محال است که 

آن را قبول کند.
وى خاطرنشان کرد: تاکنون هرچه سریال ساخته 
شده اکثرا در تهران و آپارتمانى بوده است، به نظر 
من ســاخت این چنین آثارى به خوبى مى تواند 
فرهنگ مناطق مختلف کشور را به نمایش بگذارد. 
در سریال «نون.خ» اکثر سکانسها خارجى است 
و این کار بازیگران را بســیار ســخت مى کند اما 
مطمئنا همین زحمتها باعث دیده شدن اثر خواهد 

شد./4373

«نون. خ 3» به شدت 
خنده دار است

نخســتین تصویر از دنیس کوید در نقش رونالد 
ریگان، بازیگر ســابق و چهلمین رئیس جمهور 
آمریکا منتشــر شــد. کوید در فیلم «ریگان» به 
کارگردانى شــان مک نامارا نقش ریــگان را ایفا 

خواهد کرد.
او  گفت: «نمى فهمم چرا نقــش رونالد ریگان را 
به من پیشنهاد کردند. ریگان را به شدت تحسین 
مى کنم، بنابراین وقتى این نقش به من پیشنهاد 
شد ترسى را درونم احســاس کردم. این معموًال 
نشــانه  اى اســت که باید نقش را پذیرفت، زیرا 

چالش برانگیز است.»
این فیلم به نقش ریــگان در اتحادیه بازیگران و 
مبارزه  او علیه کمونیســم در صنعت فیلمسازى 

خواهد پرداخت.
مک نامارا مى گوید:  «چالش من انجام تحقیقات 
بود تا بفهمم که چگونه باید کارى کرد فیلم درست 

به نظر برسد نه اینکه مبتدى باشد.»
تهیه کننده  فیلم مارك جوزف عقیده دارد کوید به 
ریگان شباهت دارد، و لبخند و آن خوش بینى او را 
دارد، آن چیزهایى که نمى تــوان با گریم و موى 
مصنوعى به آن دســت پیدا کرد. فیلم «ریگان» 
از تکنولــوژى تغییر چهره اى اســتفاده مى کند

 که در «ایرلندى» استفاده شد.

رونمایى از نخستین 
تصویر«ریگان» جدید

رامبد جوان مجرى و کارگردان برنامه «خندوانه» با انتشار ویدئویى در فضاى مجازى  درباره 
مسابقه «خنداننده شــو» فصل جدید «خندوانه» گفت:  براى «خنداننده شو3» فراخوان 

دادیم و 10 هزار ویدئو براى ما در مدت ده روز از سوى شما مخاطبان ارسال شد.
وى ادامه داد: مى خواستیم مسابقه استندآپ شو در فضاى مجازى داشته باشیم که 
این اتفاق رخ نداد. به همین خاطر  15 نفر از افرادى که منتخب آن برنامه بودند، در 
مسابقه «خنداننده شو» فصل جدید «خندوانه» حضور پیدا مى کنند. همچنین، از 
میان ویدئوهاى ارسالى جدید 9 نفر را انتخاب مى کنیم که جمعاً 24 نفر مى شوند. 
قبًال 100 نفر از بین ویدئو هاى ارسالى براى خنداننده شو انتخاب و داورى مى شدند، 

اما االن این شرکت کنندگان مستقیم وارد مسابقه مى شوند.
گفتنى اســت طبق خبرهاى قبلى «خندوانه» قرار است از اواخر بهمن ماه امسال 

روى آنتن شبکه نسیم برود. حاال با توجه به انتخاب منتخبان «خنداننده شو» و آماده 
سازى دکور برنامه، شنیده مى شود که تولید فصل جدید «خندوانه» به طور رسمى شروع 

شده است./4372

انتخاب منتخبان «خنداننده شو 3»
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مناقصه گزار: اداره کل پزشکى قانونى استان اصفهان
آدرس: اصفهان نبش میدان فیض پزشکى قانونى استان اصفهان

موضوع مناقصه: خرید، قسمتى از تابلوهاى برق پروژه پزشکى قانونى اصفهان
مشاور پروژه: مهندسین  مشاور همگون

محل و مدت اجراى: محل پروژه در دست احداث پزشکى قانونى شهرستان اصفهان و مدت اجراى 50 روز
شرایط شرکت در مناقصه: الزم است محل استقرار شرکت کننده در مناقصه شهر اصفهان باشد و همچنین ارائه تائیدیه از شرکت برق 

شهرستان اصفهان را دارا باشند.
مبلغ برآورد حدود: دوازده میلیارد ریال (12/000/000/000 ریال)

مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه: ششصد میلیون ریال (600/000/000 ریال)
تاریخ و نشانى محل ارائه اسناد: متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهى اول روز سه شنبه مورخ 99/11/07 لغایت 
 www.setadiran.ir دو روز پس از انتشار آگهى دوم تا ساعت 19 مورخ 99/11/11 در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت/ستاد به نشانى
مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند الزم به ذکر است اسناد مناقصه از طریق پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات به نشانى 

www.iets.mporg.ir نیز قابل رؤیت مى باشد.
مهلت و نشانى محل تسلیم اسناد: الزم است اسناد تکمیل شده توسط شرکت کنندگان حداکثر تا ساعت 8 صبح روز پنج شنبه مورخ 
99/11/23 در سامانه تدارکات الکترونیک دولت/ســتاد www.setadiran.ir بارگزارى و فیزیک ضمانت نامه (پاکت الف) حداکثر تا 

ساعت 8 صبح روز پنج شنبه مورخ 99/11/23 به صورت سربسته و دستى تحویل مناقصه گزار شود.
جلسه بازگشایى اسناد مناقصه ساعت 11 روز شنبه مورخ 99/11/25 مى باشد.
قبل از اعالم قیمت بازدید از محل پروژه و پست 20 کیلو ولت الزامى مى باشد.

نحوه پرداخت به پیمانکار به صورت نقدى مى باشد.
تاریخ اعالم نتایج نهایى: حداکثر 5 روز پس از آخرین مهلت تسلیم اسناد مناقصه

تجدید آگهى مناقصه عمومى با  ارزیابى

اداره کل پزشکى قانونى استان اصفهان

نوبت  اول

م الف: 1082367

مهاجم ذوب آهن در مورد کنار گذاشته 
شــدنش از این تیم توســط رحمان 

رضایى صحبت کرد.
چند  روز قبل بود که رحمان رضایى، 
سرمربى ذوب آهن در تصمیمى عجیب 
علیرضا منظمى، مهاجم جوان تیمش را 
کنار گذاشــت و به او اعالم کرد دیگر در 
این تیم جایى ندارد، این در حالیست که به 
گفته خود او ذوب آهن در خط حمله کمبود 

بازیکن دارد.
علیرضا منظمى در گفتگویى در مورد کنار گذاشته 
شدنش از تیم ذوب آهن اظهار داشت: متاسفانه به 
من گفتند دیگر در تمرینات حاضر نشو و برو باشگاه 
تسویه حساب کن و جدا شو. رحمان رضایى اعالم 
کرد من را نمى خواهد و من را از تیم کنار گذاشــته 

است.
وى افزود: رحمان رضایى در مصاحبه اى اعالم کرد 
که من دو مهاجم بیشتر ندارم که یکى بیدوف است و 
دیگرى عکاشه. من سر تمرین از او پرسیدم چرا این 
حرف را زدى؟ مگر من مهاجم تیمت نیستم ولى به 

من گفت که نیازى به تو ندارم.

مهاجم جدا شده ذوب آهن ادامه داد: واقعًا نمى دانم 
تیم وقتى در این شرایط است و نیاز به بازیکن دارد 
به چه دلیلى من را به این راحتى کنار مى گذارند. البته 
دلیلش را مى دانم چــون اول فصل رحمان رضایى 
قصد داشت آرش افشین را به تیم بیاورد ولى باشگاه با 
او مخالفت کرد و گفت افشین چند سال بازى نکرده و 
ما خودمان بازیکنان خوبى داریم و از همان روز دیگر 
چشم دیدن من را نداشت. حتى قاسم حدادى فر به 
خاطر من با رحمان رضایى دعوایش شد و به او گفت 
اگر این بازیکن را نمى خواهى تکلیفش را روشن کن 

و او را اذیت نکن.
منظمى ادامه داد: ابتداى فصل خود رحمان رضایى 
به من گفت جدا نشــو و در تیم تو را الزم داریم ولى 
هیچ وقت من را بازى نــداد و فقط یک بازى جلوى 
شهر خودرو که 11 غایب داشتیم مجبور شد من را 
بازى دهد و بعد از بازى به من گفت به تو فرصت دادم 
و استفاده نکردى. مگر بقیه مهاجمان تیم در اولین 

بازى شان گلزنى کردند؟
وى در ادامه عنوان کرد: متاسفانه یک سرى حرف ها 
گفتنش راحت نیست. من بازیکن تیم ملى جوانان 
هستم و بازیکن ذوب آهن هستم و نمى دانم چرا این 

رفتار ها با من مى شود؟ رحمان رضایى 
به من گفت برو بــه تیم امید کمک کن 

در حالیکه من رده جوانان هســتم و سنم به 
امید نمى خورد. بعد هم تیم ذوب آهن رده پانزدهم 
است و تیم امید رده چهارم. آنها چه نیازى به کمک 

من دارند؟ 
منظمى افزود: ابتداى فصل یــک اس ام اس براى 
من آمد و گفتند اگر انقدر پول ندهى رنگ ترکیب را 
نخواهى دید. نمى دانم آن شخص چه کسى بود ولى 
بعد فهمیدم به چند بازیکن دیگر هم این پیام داده شده. 
وقتى در تمرین در موردش صحبت مى  کردیم یکى از 
مربیان تیم گفت چه به هم مى گویید و ما مساله را با او 
در میان گذاشتیم و او به ما گفت این صحبت ها نیست 
و تمرکزتان روى بازى خودتان باشد و هرکسى خوب 
باشد بازى مى کند ولى خب ببینید بازیکنانى در ترکیب 

ذوب آهن هستند که آدم تعجب مى کند.
وى افــزود: به هر حــال من این روزهــا انفرادى 
تمرین مى کنم تا از آمادگى بدنى دور نمانم و قرار 
است به باشگاه بروم براى تســویه حساب و دیگر 
از اینجا بــه بعد براى ذوب آهــن آرزوى موفقیت

 مى کنم.

حرف هاى عجیب و غریب بازیکن اخراجى ذوب آهن

منظمى: گفتند پول ندهى رنگ 
ترکیب را نمى بینى!

مها
شـ
رض
چن
سرم
علیرض
کنار گ
این تیم
گفته خود
بازیکن دارد
علیرضا منظمى
شدنش از تیم ذو
منگفتند دیگرد
تسویه حساب ک
کرد من را نمى خ

است.
وى افزود: رحمان
که مندو مهاجم
دیگرى عکاشه.
حرف را زدى؟ م
من گفت که نیاز

منظ

استقالل بعد از 9 هفته شکست ناپذیرى در برابر سایپا 
بازى را واگذار کرد؛ در حالى که با پیروزى در این دیدار 
مى توانســت فاصله خود را با رقبایش در صدر جدول 

بیشتر کند.
آبى پوشان به همین راحتى با تن دادن به یک شکست 
خانگى 3 امتیاز مهم این دیدار را از دســت دادند و  اگر  
به لطف تفاضل گل بیشترشان نبود حاال سپاهانى ها 
جانشین آنها در صدر جدول شده بودند؛ آن وقت محمود 
خان مى گوید: «دوستان تالش مى کنند استقالل را 
پایین بکشند». درست از همان دست حرف هایى که 
ســابق بر این از امیر قلعه نویى مى شنیدیم، انگار این 
یک رسم جا افتاده میان مربیان مکتب استقالل است 
که تا حس مى کنند اوضاع بر وفق مراد نیســت همه 
چیز را گردن یکسرى سنگ اندازى هاى خاص علیه 

تیمشان مى اندازند.
جالب آنجاســت که محمود فکرى بعــد از کلى گله 
و شــکایت و متهم کردن داور و افرادى که دوســت 
ندارند استقالل صدرنشــین باشــد و انتقاد از نحوه

 برنامه ریزى لیگ که به  اعتقاد او به سود پرسپولیس 
است مى گوید: «نمى دانم از چه بنالم»!
و جالب تر آنکه مدعى است تیمش 

مقابل نارنجى پوشان نقطه ضعف 
نداشــته و اگر هم داشته که او 

نبایــد آن را بگوید. حق با 
فکرى است؛ ما پیش از 

این در اشتباه بودیم 
که انتظار داشتیم 
ســرمربى یک 
تیم در نشست 
خبرى بعد از هر 
دیــدار باید در 
مورد مسائل 
فنى بازى و 

علت نتیجه اى که تیمش کسب کرده سخن بگوید. 
و اال همانطور که این روزها در میان اکثر مربیان لیگ 
برترى ما باب شده، نشست خبرى محلى است براى 
اینکه این بزرگواران گردن طرفداران تیمشــان منت 
نهاده و تشــریف بیاورند مقابل خبرنگاران بنشــینند 
و به جاى پاسخگویى به ســئواالت آنها تا مى توانند 
ناکامى هایشان را گردن این و آن بیاندازند و اگر نیافتند 
فرد مورد نظر را، زمین و زمان که هست؛ آنها را مقصر 

جلوه دهند.
اما فکرى و امثال او باید بدانند که گوش هوادار فوتبال 
از این بهانه ها پر شــده، این حنا دیگر رنگى ندارد که 
اگر داشــت پرافتخارترین مربى لیگ برتر که تبحر 

خاصى در این امــر دارد در 
انتهاى فصل گذشته 

پــس از ماجراهایى 
کــه در ســپاهان 
پشت سر گذاشت 
و امتیازاتــى که به 

راحتى از دســت داد و 
قهرمانى که دو دستى 
تقدیم سرخپوشان کرد، 
مجبور نمى شد با یک 

خداحافظى تلخ از طالیى ها و مردم اصفهان، ساکش را 
روى کولش بیاندازد و راهى سیرجان شود.

ژنرالى که به قول خود محمود خان «راه و چاه و ریز و 
درشت فوتبال را مى شناسد» با آن همه کبکبه و دبدبه 
دیگر کسى در اصفهان خریدار توجیه ها و عذرآورى 
هایش نشد، حاال سرمربى جوان و تازه کار آبى ها انتظار 
دارد طرفداران پرشمار این تیم تا کى به نتایج سینوسى 
استقالل دل خوش کنند و حق را به مربى این تیم دهند 
و براى حرف هایى چون «استقالل خیلى تنهاست» و 
«بوى قهرمانى آبى ها برخى را ناراحت کرده» تره خرد 
کنند؟ هوادارى که نشان داده کاسه صبرش زود لبریز 
مى شــود و بدتــر از آن به انــدازه هر کارشناســى، 
فوتبال را خوب مى فهمد و فــرق «بوى قهرمانى» و 
«بهانه تراشى» را از فرسنگ ها آن طرف تر تشخیص 

مى دهد.
و تشخیص اکثر کارشناســان فوتبال و منتقدانى که 
محمود فکرى آنها را دشمنان تیمش مى داند این است 
که استقالل فکرى براى قهرمانى به ثبات فنى نیاز دارد 
و باید ضعف هاى تاکتیکى اش را برطرف 
کند، چــه اینکه این تیــم در بازى 
برابر ســایپا مانند دیدار دربى بى 
برنامه بود و به جز یکى دو صحنه، 
موقعیت خطرناکى به روى دروازه 
حریف نه چندان مدعى خود ایجاد 
نکرد و بر خالف عقیده مربى جوان 
استقالل، باخت این تیم به نارنجى 
پوشان چیزى غیر از مشکالت 
فنى آبى هــا نبود. نه 
آقاى فکرى! از این 
اســتقالل با این 
سبک بازى «بوى 
قهرمانى» به مشــام 
نمى رسد که بخواهد موجب 

آزار کسى شود./4392

بازگشت مدافع کروات به استقالل در وضعیت نامشخصى قرار گرفته است 
و طرفین هنوز به یک نظر واحد نرسیده اند.

 با گذشــت دو هفته از خروج یکباره هروویه میلیچ پس از بازى دربى این 
بازیکن وضعیت مشخصى ندارد و در حال حاضر در کرواسى به سر مى برد.

میلیچ به دلیل عدم دریافت مطالباتش به باشگاه نامه اى ارسال کرد و هشدار 
داد در صورت عدم پرداخت این مطالبات مى تواند با شکایت به فیفا قراردادش 
را به صورت یکطرفه فسخ کند. این موضوع مشخص کرد میلیچ اختالفى با 
کادرفنى نداشته و او به دلیل نیمکت نشینى ایران را ترك نکرده و همینطور 

اختالفش با محمود فکرى هم تنها یک شایعه بى اساس است.
پس از بازى مقابل سایپا از محمود فکرى درخصوص وضعیت میلیچ سوال 
شد و او پاسخ داد که اطالع ندارم چراکه باشگاه مسئول مذاکره و بازگشت 
با این بازیکن است. مذاکرات باشگاه از زمان سفر این بازیکن به کرواسى 
ادامه داشته و قرار بود آنها پس از بازى هفته دوازدهم صحبت نهایى را با این 

بازیکن انجام بدهند.
باشگاه پس از مسابقه مقابل سایپا به این بازیکن اعالم کرد حاضر است رقم 
باقى مانده قرارداد این بازیکن را به صورت اقساطى به زودى پرداخت کند و با 
فرا رسیدن تابستان براى تمدید قرارداد طرفین توافق جدیدى را حاصل کنند 

که پیشنهاد باشگاه امضاى قرارداد یکساله است.
میلیچ که به دلیل عدم دریافت مطالبات مى تواند با شــکایت به فیفا براى 
استقالل دردسرساز شــود، این موضوع را به عنوان اهرم فشارى در دست 
دارد و با موضعى عجیب براى باشگاه شرط هم گذاشته است. او اعالم کرده 
روى نحوه دریافت مطالبات مشکلى ندارد اما قصد دارد که در پنجره نقل و 
انتقاالت جارى قراردادى جدید دوساله امضا کند که حضور او را تا سال 1402 

در لیگ ایران تضمین کند!
شرط عجیب این مدافع که در دهه چهارم زندگى اش به سر مى برد و هنوز 
مهلت قراردادش به پایان نرسیده مورد موافقت استقالل قرار نگرفته و میلیچ 

هم در مقابل به آنها فرصت داده اســت تا پایان روز سه شنبه توافقى براى 
بازگشتش صورت بگیرد در غیر این صورت با شکایت به فیفا هم قراردادش 
را فسخ مى کند و ضمن دریافت مطالبات معوقه، باشگاه تهرانى را با جریمه 

رو به رو مى کند.
از سمتى باشگاه استقالل در این قضیه مقصر است که به نوعى به این بازیکن 

میدان داده که به راحتى مى تواند براى باشگاهى به این بزرگى شرط 
بگذارد و به نوعى با در اختیار داشتن یک برگ برنده خواسته 

غیرمنطقى مطرح کند. در مقابــل هم میلیچ که به 
خوبى راه و رسم قراردادن هواداران مقابل باشگاه 
را یاد گرفته باید بداند هیچ بازیکنى در هیچ جاى 
دنیا بزرگتر از یک باشگاه نیســت و اگر به دنبال 

خشنودى هواداران بود سنگ هاى بزرگ براى بازگشتش را مقابل 
باشگاه قرار نمى داد.

رئیس فدراســیون هندبال با اشــاره بــه آراى کمیته 
انضباطى این فدراســیون در خصوص برخى مسابقات 
لیگ برتر و دســته یک گفت که تبانى در این رقابت ها 

رخ نداده است.
علیرضا پاکدل در گفت وگویى با اشاره به تصمیم کمیته 
انضباطى فدراسیون هندبال در خصوص دیدار تیم هاى 
سپاهان و فرازبام خائیز دهدشــت اظهار داشت: شائبه 
تبانى در این دیدار مطرح شــد اما در کلیت کار به این 
نتیجه نرسیدیم و به قول معروف شاهد هماهنگى منفى 
بین برخى بازیکنان دو تیم بودیم.  ســاعت ها جلســه 
داشتیم و چندین جلسه کمیته انضباطى برگزار و فیلم 

بازى دیده شد. نظرات کارشناسان مطرح و جمع آورى و 
در نهایت آراى کمیته صادر شد.

وى در خصوص اینکه نگرانى وجود دارد که فضاى پاك 
هندبال  بار دیگر شاهد اینگونه اتفاقات باشد، عنوان کرد: 
شــاید قبل از این هم این چنین اتفاقاتى در هندبال ما 
افتاده و کسى آنها را بررسى و رسیدگى نکرده باشد. تایید 

نمى کنم که این موارد قبال نبوده است. 
پاکدل یادآور شــد: برخى مى گفتند چــرا راى کمیته 
انضباطى به سرعت اعالم نشد و پرونده یکى دو روزه به 
نتیجه نرسید. فدراسیون مقابل این صحبت ها ایستاد و 
با صبر و دقت تصمیم گرفت و این جرایم هم به همین 

خاطر در نظر گرفته شد. فضاى هندبال ناپاك نیست و 
این رشته انسان هاى اخالق مدار و جوانمردى دارد که 
کنار ما هستند. اگر قهرمان دنیا هم بشویم ولى اخالق را 

ببازیم، این قهرمانى هیچ ارزشى ندارد.

تبانى نبود، یک هماهنگى منفى بود!بوى قهرمانى از استقالل فکرى به مشام مى رسد؟

باتوجه بــه عملکرد فنــى تیم ذوب آهــن و نقش 
اشــتباهات داورى در بازى هاى ایــن تیم، رحمان 
رضایى سرمربى ذوبى ها حداقل تا پایان نیم فصل 

در سمت خود باقى است.
 تیم فوتبال ذوب آهن در حالى یکى از دو تیم بدون 
پیروزى لیگ برتر اســت که عملکرد فنى این تیم 
از ســوى کارشناســان مثبت ارزیابى شده و نقش 
اشتباهات تاثیرگذار داورى نیز در نتایج این تیم غیر 

قابل کتمان است.
چندى پیش اعالم شد باشگاه ذوب آهن براى ادامه 
همکارى با رحمان رضایى شرط کسب 11 امتیاز از 5 

بازى پیش رو را اعالم کرده است.
تصمیم اشــتباه داور در مردود اعالم کردن تک گل 
سالم ذوب آهن مقابل نفت مســجد سلیمان که به 
تایید کارشناسان هم رســید و باعث شد ذوب آهن 
در این بازى هم از داورى متضرر گــردد، منجر به 
حذف این بازى از حلقه 5 بازى اعالم شــده در آن 

اولتیماتوم شد.
در همین خصوص شنیده مى شود تصمیم سازان در 
ذوب آهن در راستاى حمایت از سیاست ثبات، در نظر 
دارند با توجه به عملکرد فنى این تیم و بى تاثیر نبودن 
اشتباهات داورى در جایگاه کنونى سبزپوشان، حداقل 
تا پایان نیم فصل از رحمان رضایى به عنوان سرمربى 
حمایت کرده و این فرصت را در اختیار او قرار دهند تا 

نتایج الزم را براى بقا و ادامه کار کسب کند.
ذوب آهن کــه در 12 هفته نخســت رقابتها تنها 8 
امتیاز به دســت آورده، تا پایان نیم فصل نخســت 
3 دیدار حســاس مقابل نساجى، ســپاهان و مس 
رفســنجان در پیش دارد که براى فاصله گرفتن از 
منطقه خطر در جدول، ناگزیر اســت از این بازى ها 

امتیازات الزم را کسب نماید.

سم جا افتاده میان مربیان مکتب استقالل است 
حس مى کنند اوضاع بر وفق مراد نیســت همه 
 گردن یکسرى سنگ اندازى هاى خاص علیه 

ن مى اندازند.
 آنجاســت که محمود فکرى بعــد از کلىگله 
ـکایت و متهم کردن داور و افرادى که دوســت 
د استقالل صدرنشــین باشــد و انتقاد از نحوه

ه ریزى لیگ که به  اعتقاد او به سود پرسپولیس 
مى گوید: «نمى دانم از چه بنالم»!
ب تر آنکه مدعى است تیمش 

 نارنجى پوشان نقطه ضعف 
ـته و اگر هم داشته که او

د آن را بگوید. حق با 
ى است؛ ما پیش از 

ر اشتباه بودیم 
ظار داشتیم
مربى یک
ر نشست 
ى بعد از هر 
ار باید در 
 مسائل
ازى و 

خاصى در این امــر دارد در 
انتهاى فصل گذشته 

پــس از ماجراهایى 
کــه در ســپاهان 
پشت سر گذاشت 
و امتیازاتــى که به 

راحتى از دســت داد و 
قهرمانى که دو دستى 
تقدیم سرخپوشان کرد، 
مجبور نمى شد با یک 

و فــرق«بوى قهرمانى» فوتبال را خوب مى فهمد
«بهانه تراشى» را از فرسنگ ها آن طرف تر تشخیص

مى دهد.
و تشخیص اکثر کارشناســان فوتبال و منتقدانى
محمود فکرىآنها را دشمنان تیمشمى داند ایناس
که استقالل فکرى براى قهرمانى به ثبات فنى نیاز د
و باید ضعف هاى تاکتیکى اش را برطر
کند، چــه اینکه این تیــم در باز
برابر ســایپا مانند دیدار دربى
برنامه بود و به جز یکى دو صح
موقعیت خطرناکى به روى درو
حریف نه چندان مدعى خود ایج
نکرد و بر خالف عقیده مربى جو
استقالل، باخت این تیم به نارنج
پوشان چیزى غیر از مشکال
فنى آبى هــا نبود.
آقاى فکرى! از ا
اســتقالل با ا
سبک بازى «بو
قهرمانى» به مشــ
نمى رسد که بخواهد موج

آزار کسى شود./4392

زرنگى هاى میلیچ براى بازگشت

ضایى
ک کن 

تم و سنم به 
آهن رده پانزدهم 
چه نیازى به کمک 

ک اس ام اس براى 
هى رنگ ترکیب را 

نگ 

تجدید نظر در اولتیماتوم

 مى کنم.ن هستم و نمى دانم چرا این 

نروزسه شنبه توافقى براى
شکایت به فیفا هم قراردادش 
ه، باشگاه تهرانى را با جریمه 

ست که به نوعى به این بازیکن 
هى به این بزرگى شرط 

نده خواسته 
 که به 

گاه 
ى 
ال 

 بازگشتش را مقابل 

! نف اهنگ که ن ان ت
مرضیه غفاریان



0606آگهىآگهى 3962 سال هفدهمسه شنبه  7 بهمن  ماه   1399

آگهى موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى و ماده 13 آئین نامه اجرائى آن

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

سند مالکیت صادر خواهد شد .

بند الف)
بخش یک ثبتى شهرضا

یکم : شماره هاى فرعى از 1- اصلى ابنیه
1- راى شــماره 139360302008013124 - 93/12/28 – حیدر خانى فرزند نعمت اله 

ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 40,3 فرعى به مساحت 94 متر مربع
2- راى شــماره 139960302008004118 - 99/06/24 – ســید اصغر طبیبیان فرزند 
هدایت اله نسبت به 2 حبه و چهل و شش – نود و یکم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک 
باب مغازه به شماره پالك 571 فرعى به مساحت 21,96 متر مربع در ازاء 2 حبه و چهل و 
شش – نود و یکم حبه مشاع از 72 حبه انتقال عادى مع الواسطه از طرف نعمت اله و ربابه 
و عبدالعلى همگى ملکیان فرزندان محمد رضا به قانون ارث موروثى از طرف حبیبه ثابت

3- راى شماره 139960302008006041 - 99/09/22 – عباس احمدیان فرزند اسداله 
نسبت به 34 حبه و نه - چهاردهم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه مجزى شده 

از پالك 617 فرعى به مساحت 253,22 متر مربع 
4- راى شــماره 139960302008006042 - 99/09/22 – شــمس الملوك احمدیان 
شهرضا فرزند اسداله نسبت به 8 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه مجزى شده 

از پالك 617 فرعى به مساحت 253,22 متر مربع 
5- راى شماره 139960302008006043 - 99/09/22 – ناهیده احمدیان شهرضا فرزند 
اسداله نسبت به 8 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 617 

فرعى به مساحت 253,22 متر مربع 
6- راى شماره 139960302008006044 - 99/09/22 – فرانک احمدیان فرزند حسین 
نسبت به 12 حبه و سه - هفتم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از 

پالك 617 فرعى به مساحت 253,22 متر مربع 
7- راى شــماره 139960302008006045 - 99/09/22 – کشور اسدى فرزند ماشااله 
نسبت به 8 حبه و سیزده - چهاردهم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه مجزى 

شده از پالك 617 فرعى به مساحت 253,22 متر مربع 
8- راى شماره 139960302008005070 - 99/08/02 – سید اکبر سجادى عطاآبادى 
فرزند سید حسن ششدانگ یک باب خانه قدیمى مجزى شــده از پالك 1016 فرعى به 

مساحت 230,19 متر مربع
9- راى شــماره 139960302008006336 - 99/09/30 – خلیل مشکى فرزند محمد 
حسین نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ قسمتى از یک باب مغازه مجزى شده از پالك 
1145 فرعى به مساحت 21,65 متر مربع که به انضمام ششدانگ پالك 4449 فرعى جمعًا 
تشکیل یک باب مغازه را داده است در ازاء تمامت سه سهم و یک سوم سهم مشاع از 264 

سهم ششدانگ انتقال عادى از طرف ورثه مختار خیر
10- راى شماره 139960302008006337 - 99/09/30 – محمد حسین مشکى فرزند 
خلیل نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتى از یک باب مغازه مجزى شده از پالك 
1145 فرعى به مساحت 21,65 متر مربع که به انضمام ششدانگ پالك 4449 فرعى جمعًا 
تشکیل یک باب مغازه را داده اســت در ازاء تمامت 10 سهم مشاع از 264 سهم ششدانگ 

انتقال عادى بال واسطه و مع الواسطه از طرف ورثه مختار
11- راى شماره 139960302008006338 - 99/09/30 – مسعود مشکى فرزند محمد 
حسین نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ قسمتى از یک باب مغازه مجزى شده از پالك 
1145 فرعى به مساحت 21,65 متر مربع که به انضمام ششدانگ پالك 4449 فرعى جمعًا 
تشکیل یک باب مغازه را داده است در ازاء تمامت سه سهم و یک سوم سهم مشاع از 264 

سهم ششدانگ انتقال عادى از طرف ورثه مختار خیر
12- راى شماره 139960302008006339 - 99/09/30 – مهدیه میرپوریان فرزند سید 
نصراله نسبت به نیم دانگ مشاع از ششدانگ قسمتى از یک باب مغازه مجزى شده از پالك 
1145 فرعى به مساحت 21,65 متر مربع که به انضمام ششدانگ پالك 4449 فرعى جمعًا 
تشکیل یک باب مغازه را داده اســت در ازاء تمامت یک سهم و دو سوم سهم مشاع از 264 

سهم ششدانگ انتقال عادى مع الواسطه از طرف ورثه مختار خیر
13- راى شــماره 139960302008006340 - 99/09/30 – اعظم غالمى فرزند على 
نسبت به نیم دانگ مشاع از ششدانگ قسمتى از یک باب مغازه مجزى شده از پالك 1145 
فرعى به مساحت 21,65 متر مربع که به انضمام ششدانگ پالك 4449 فرعى جمعاً تشکیل 
یک باب مغازه را داده اســت در ازاء تمامت یک سهم و دو ســوم سهم مشاع از 264 سهم 

ششدانگ انتقال عادى مع الواسطه از طرف ورثه مختار خیر
14- راى شــماره 139960302008006159 - 99/09/25 – اقلیما بیگم میرنیام فرزند 
سید على ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 1585 فرعى به مساحت 186,25 
متر مربع در ازاء 4,5 دانگ مشاع از ششدانگ که میزان 3 دانگ مشاع آن از قسمت مجهولى 
آن و میزان 1,5 دانگ مشاع آن انتقال عادى مع الواسطه از طرف فاطمه سبزوارى موضوع 

اظهارنامه ثبتى
15- راى شماره 139960302008005449 - 99/08/14 – زهره سبزوارى فرزند عباس 
نسبت به 1,5 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مخروبه مجزى شده از پالك 2297 

فرعى به مساحت 131,82 متر مربع
16- راى شماره 139960302008005450 - 99/08/14 – صدیقه سبزوارى فرزند عباس 
نسبت به 1,5 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مخروبه مجزى شده از پالك 2297 

فرعى به مساحت 131,82 متر مربع
17- راى شماره 139960302008005453 - 99/08/14 – رضوان سبزوارى فرزند عباس 
نسبت به 1,5 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مخروبه مجزى شده از پالك 2297 

فرعى به مساحت 131,82 متر مربع
18- راى شماره 139960302008005454 - 99/08/14 – ملک سبزوارى فرزند عباس 
نسبت به 1,5 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مخروبه مجزى شده از پالك 2297 

فرعى به مساحت 131,82 متر مربع
19- راى شــماره 139960302008005692 - 99/08/27 – زهــره ســبزوارى فرزند 
عبدالرسول ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 2402 فرعى به مساحت 192,12 

متر مربع
20- راى شــماره 139960302008005599 - 99/08/26 – نبى اله تاکى فرزند قاسم 
نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ قسمتى از یک باب خانه مجزى شده از پالك 2699 
فرعى به مساحت 16,35 متر مربع که به انضمام ششدانگ پالك 4622 فرعى جمعاً تشکیل 
یک باب خانه را داده است در ازاء 20 سهم مشاع از1500 سهم ششدانگ پالك 1,2699 
که میزان 8 سهم و چهار – هفتم سهم مشاع آن انتقال عادى از طرف وراث طلعت دهقان و 
میزان 1 سهم و سه – هفتم سهم مشاع آن موروثى متقاضى از طلعت دهقان و در ازاء چهار 
دانگ مشاع از ششــدانگ پالك 1,4622 که میزان 30 حبه و شش - هفتم حبه مشاع آن 
انتقال عادى از طرف وراث طلعت دهقان و میزان 5 حبه و یک - هفتم حبه مشاع آن موروثى 

متقاضى از طلعت دهقان
21- راى شــماره 139960302008005601 - 99/08/26 – رقیه نصیرى فرزند حسن 
نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ قسمتى از یک باب خانه مجزى شده از پالك 2699 

فرعى به مساحت 16,35 متر مربع که به انضمام ششدانگ پالك 4622 فرعى جمعاً تشکیل 
یک باب خانه را داده است 

22- راى شــماره 139960302008004203 - 99/06/26 – على رضا آقاسى شهرضا 
فرزند على ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 3219 فرعى به مساحت 169 متر 
مربع در ازاء تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ که تمامت 21 حبه و سه - پنجم مشاع آن 
انتقال عادى از طرف روح اله آقاسى شهرضا و فردوس آقاسى شهرضا به قانون ارث موروثى 

از مرحومین على آقاسى شهرضا و شوکت مظلومى
23- راى شــماره 139960302008005585 - 99/08/26 – محمد على حاجب نسب 
فرزند نصیب اله ششدانگ یک باب خانه مجزى شــده از پالك 3299 فرعى به مساحت 

88,13 متر مربع
24- راى شماره 139960302008006112 - 99/09/25 – مهدیه اباذرى فرزند علیرضا 

ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 3300 فرعى به مساحت 92,60 متر مربع 
25- راى شــماره 139960302008006056 - 99/09/22 – ابراهیم آقا بزرگى فرزند 
عباس ششــدانگ قســمتى از یک باب مغازه با تحتانى و فوقانى آن مجزى شده از پالك 
3459 فرعى به مساحت 25,33 متر مربع که به انضمام قسمتى از پالك 3458 فرعى جمعًا 
تشکیل یک باب مغازه با تحتانى و فوقانى آن را داده است در ازاء 24 سهم مشاع از 147سهم 

ششدانگ بالسویه انتقال عادى از طرف ابراهیم و عبدالجواد متقى
26- راى شــماره 139960302008005122 - 99/08/03 – مرتضــى مومنى فرزند 
اسماعیل نسبت به 44 حبه و چهار - یازدهم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه 
مجزى شده از پالك 3738 فرعى به مســاحت 388,70 متر مربع در ازاء تمامت 36 حبه 
مشاع از 72 حبه ششدانگ که تمامت 9 حبه مشــاع به استثناء بهاء ثمنیه اعیانى آن انتقال 

عادى از طرف عذرا اخوان
27- راى شماره 139960302008005123 - 99/08/03 – عزت مومنى فرزند اسماعیل 
نسبت به 13 حبه و یازده - سیزدهم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه مجزى 

شده از پالك 3738 فرعى به مساحت 388,70 متر مربع
28- راى شماره 139960302008005124 - 99/08/03 – زهرا مومنى فرزند اسماعیل 
نسبت به 13 حبه و یازده - سیزدهم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه مجزى 

شده از پالك 3738 فرعى به مساحت 388,70 متر مربع
29- راى شماره 139460302008001678 - 94/02/22 – حیدر خانى فرزند نعمت اله 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به شماره پالك 4344 فرعى به مساحت 
104,66 متر مربع که اختیار فسخ و منافع آن از تاریخ 1350,07,10 لغایت پنجاه سال شمسى 
با خانم شمسى عبد یزدان فرزند حسین مى باشد در ازاء تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ 

انتقال عادى از طرف اکبر آسمانى
30- راى شــماره 139960302008005574 - 99/08/25 – مصطفى شــادمهر فرزند 
سلیمان نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 4349 

فرعى به مساحت 133,69 متر مربع 
31- راى شماره 139960302008005575 - 99/08/25 – حکیمه قرخلوي نره فرزند 
هدایت اله نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 4349 

فرعى به مساحت 133,69 متر مربع 
32- راى شماره 139960302008005576 - 99/08/25 – محمد شادمهر فرزند سلیمان 

نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ : 
الف) قسمتى از یک باب خانه مجزى شــده از پالك 4349 فرعى به مساحت 92,35 متر 
مربع که به انضمام ششدانگ پالك 9656 فرعى که قبًال شماره 3109,2 فرعى بوده جمعًا 

تشکیل یک باب خانه را داده است
ب) قسمتى از یک باب خانه مجزى شــده از پالك 9656 فرعى که قبًال شماره 3109,2 
فرعى بوده به مساحت 60,37 متر مربع که به انضمام ششدانگ پالك 4349 فرعى جمعًا 
تشــکیل یک باب خانه را داده است در ازاء دو دانگ مشاع از ششــدانگ انتقال عادي مع 

الواسطه از طرف فرخ لقا اسدي
33- راى شماره 139960302008005577 - 99/08/25 – فخرالملوك شاه منصوري 

فرزند عبدالستار نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ : 
الف) قسمتى از یک باب خانه مجزى شــده از پالك 4349 فرعى به مساحت 92,35 متر 
مربع که به انضمام ششدانگ پالك 9656 فرعى که قبًال شماره 3109,2 فرعى بوده جمعًا 

تشکیل یک باب خانه را داده است
ب) قسمتى از یک باب خانه مجزى شــده از پالك 9656 فرعى که قبًال شماره 3109,2 
فرعى بوده به مساحت 60,37 متر مربع که به انضمام ششدانگ پالك 4349 فرعى جمعًا 
تشکیل یک باب خانه را داده است در ازاء تمامت چهار دانگ مشاع از ششدانگ انتقال عادى 
از طرف خانم شاه منصورى نسبت به 2,5 دانگ مشــاع و حاج اقا شاهمنصورى نسبت به 

1,5 دانگ مشاع
دوم : شماره هاى فرعى از 2- اصلى مزرعه فضل آباد

34- راى شــماره 139960302008006057 - 99/09/22 – محســن ملجائى فرزند 
مصطفى نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 266 

فرعى به مساحت 202,87 متر مربع
35- راى شماره 139960302008006058 - 99/09/22 – نگار شهرستانى فرزند سهراب 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 266 فرعى به 

مساحت 202,87 متر مربع
36- راى شــماره 139960302008006730 - 99/10/13 – مجید سلیمانى فرد فرزند 
سهراب ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 479 فرعى به مساحت 177 متر مربع 
37- راى شــماره 139960302008006352 - 99/09/30 – منصور دهقان شهرضائى 
فرزند جعفرقلى ششــدانگ قسمتى از یک باب خانه مجزى شــده از پالك 744 فرعى به 
مساحت 113,45 متر مربع که به انضمام ششدانگ پالك 8045 فرعى جمعًا تشکیل یک 
باب خانه را داده است در ازاء تمامت 131سهم مشاع از 2250 سهم ششدانگ انتقال عادى 

مع الواسطه از طرف سید حسین رضوان
38- راى شــماره 139960302008006731 - 99/10/13 – احمد رضا کامیابى فرزند 
عباس نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزى شده از پالك 

757 فرعى به مساحت 218,40 متر مربع
39- راى شــماره 139960302008006732 - 99/10/13 – زهره دهقان فرزند یداله 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزى شده از پالك 757 

فرعى به مساحت 218,40 متر مربع
40- راى شماره 139960302008006577 - 99/10/07 – محمد تقى سالک فرزند حیدر 
ششدانگ یک باب خانه ســه طبقه نیمه تمام مجزى شده از پالك 965 فرعى به مساحت 

242,56 متر مربع
41- راى شــماره 139960302008004619 - 99/07/14 – پروین قبادى فرزند على 

ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 980 فرعى به مساحت 115,50 متر مربع 
42- راى شــماره 139960302008006724 - 99/10/13 – سید بهزاد طبیبیان فرزند 
سید محمد طاهر ششدانگ یک باب خانه مجزى شــده از پالك 980 فرعى به مساحت 

221,95 متر مربع
43- راى شماره 139960302008005581 - 99/08/25 – على آقاسى فرزند قنبرعلى 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك هاى 1142 و 

8498 فرعى به مساحت 206,80 متر مربع 
44- راى شماره 139960302008005582 - 99/08/25 – زهرا حیدرى فرزند على نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شــده از پالك هاى 1142 و 8498 

فرعى به مساحت 206,80 متر مربع 
45- راى شماره 139960302008006054 - 99/09/22 – مهدى ایزدى بابوکانى فرزند 
عقیل نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه نیمه تمام مجزى شده 

از پالك 1149 فرعى به مساحت 160,28 متر مربع
46- راى شــماره 139960302008006055 - 99/09/22 – حمیــد ایزدى فرزند زین 
العابدین نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه نیمه تمام مجزى شده 

از پالك 1149 فرعى به مساحت 160,28 متر مربع

47- راى شماره 139960302008006166 - 99/09/27 – سعید صمدى فرزند اسداله 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 1238 فرعى که 
به شماره 13394  فرعى تبدیل شــده و 7447 فرعى به مساحت 318,58 متر مربع در ازاء 
تمامت 140 سهم و پنج - هشتم سهم مشاع از 1387,5 ســهم ششدانگ انتقال عادى از 

طرف عباسعلى یونسى
48- راى شــماره 139960302008006167 - 99/09/27 – بیتا طریقتى فرزند حسین 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 1238 فرعى که 
به شماره 13394  فرعى تبدیل شــده و 7447 فرعى به مساحت 318,58 متر مربع در ازاء 
تمامت 140 سهم و پنج - هشتم سهم مشاع از 1387,5 ســهم ششدانگ انتقال عادى از 

طرف عباسعلى یونسى
49- راى شماره 139960302008006725 - 99/10/13 – پروین طبیبیان فرزند ابراهیم 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مجزى شده از پالك 1344,6 فرعى 

که به شماره 15887 فرعى تبدیل شده به مساحت 14 متر مربع
50- راى شماره 139960302008006726 - 99/10/13 – الهه طبیبیان فرزند ابراهیم 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مجزى شده از پالك 1344,6 فرعى 

که به شماره 15887 فرعى تبدیل شده به مساحت 14 متر مربع
51- راى شماره 139960302008005330 - 99/08/07 – زهرا یونسى فرزند محمد حسن 

ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 1385 فرعى به مساحت 101,45 متر مربع 
52- راى شماره 139960302008006395 - 99/10/01 – مسعود نجفى شهرضا فرزند 

محمد تقى نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ : 
الف) قسمتى از یک باب خانه مجزى شده از پالك 1553 فرعى به مساحت 61,71 متر مربع 
که به انضمام قسمتى از پالك 1553,1 فرعى که به شماره 13709 فرعى تبدیل شده جمعًا 

تشکیل یک باب خانه را داده است
ب) قسمتى از یک باب خانه مجزى شده از پالك 1553,1 فرعى که به شماره 13709 فرعى 
تبدیل شده به مساحت 117,83 متر مربع که به انضمام قسمتى از پالك 1553 فرعى جمعًا 

تشکیل یک باب خانه را داده است
53- راى شــماره 139960302008006402 - 99/10/01 – منصوره الهى نژاد فرزند 

حجت اله نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ : 
الف) قسمتى از یک باب خانه مجزى شده از پالك 1553 فرعى به مساحت 61,71 متر مربع 
که به انضمام قسمتى از پالك 1553,1 فرعى که به شماره 13709 فرعى تبدیل شده جمعًا 

تشکیل یک باب خانه را داده است
ب) قسمتى از یک باب خانه مجزى شده از پالك 1553,1 فرعى که به شماره 13709 فرعى 
تبدیل شده به مساحت 117,83 متر مربع که به انضمام قسمتى از پالك 1553 فرعى جمعًا 

تشکیل یک باب خانه را داده است
54- راى شــماره 139960302008006033 - 99/09/20 – امیر ســامع فرزند بهرام 
ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزى شــده از پالك 1554 فرعى به مساحت 250,68 

متر مربع 
55- راى شــماره 139960302008005066 - 99/08/02 – حمید سالک فرزند حسن 
ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزى شــده از پالك 1601 فرعى به مساحت 255,22 

متر مربع 
56- راى شماره 139960302008006335 - 99/09/30 – فتح اله پارسائى فرزند نعمت 
اله ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 1669,2 فرعى به مساحت 296,88 متر 
مربع در ازاء تمامت 5,76 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ انتقال عادى مع الواسطه از طرف 

محترم بیگم طبیبیان
57- راى شماره 139960302008005656 - 99/08/27 – مصطفى هدا شهرضا فرزند 
حبیب اله ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 1724 فرعى به مساحت 158,16 

متر مربع 
58- راى شماره 139960302008006062 - 99/09/22 – حیدر قلى یعقوبى همگینى 
فرزند حسینقلى نسبت به پنج دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 

1760 فرعى به مساحت 254,22 متر مربع
59- راى شماره 139960302008006063 - 99/09/22 – پرى ماه مباشرى همگینى 
فرزند قربانعلى نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 
1760 فرعى به مساحت 254,22 متر مربع در ازاء تمامت 43 سهم و دو - سوم سهم مشاع 

از 15000 سهم ششدانگ انتقال عادى مع الواسطه از طرف تهمینه حسینى
60- راى شــماره 139960302008003093 - 99/05/21 – یداله قرقانى فرزند شهباز 
ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 1761 فرعى به مساحت 127,94 متر مربع در 
ازاء یکصد و بیست و هفت - بیست و هشت هزارم سهم مشاع از 6 سهم ششدانگ انتقال 

عادي مع الواسطه از طرف بهمن صفدري حاجی دولو  
61- راى شماره 139960302008003094 - 99/05/21 – بختیار قرقانى فرزند نصرت 
ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 1761 فرعى به مساحت 152,80 متر مربع 
در ازاء یکصد و پنجاه و سه - بیست و هشت هزارم سهم مشاع از 6 سهم ششدانگ انتقال 

عادى مع الواسطه از طرف بهمن صفدرى حاجى دولو
62- راى شماره 139960302008005099 - 99/08/03 – صدیقه نادرى درشورى فرزند 
الماس ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزى شــده از پالك 1761 فرعى به مساحت 

97,50 متر مربع 
63- راى شماره 139960302008006371 - 99/09/30 – محمد على دهقان شهرضا 
فرزند رمضان نســبت به 37 حبه و پنج - هفتم حبه مشاع که 7,2 حبه مشاع آن به استثناء 
بهاء ثمنیه اعیانى مى باشد از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 1764 

فرعى به مساحت 234,90 متر مربع
64- راى شــماره 139960302008006372 - 99/09/30 –  پروین دخت ســبزوارى 
شــهرضا فرزند عبدالکریم نسبت به 34 حبه و دو - هفتم حبه مشــاع که 6 حبه و شش - 
یازدهم حبه مشاع آن به اســتثناء بهاء ثمنیه اعیانى مى باشد از 72 حبه ششدانگ یک باب 

خانه مجزى شده از پالك 1764 فرعى به مساحت 234,90 متر مربع
65- راى شماره 139960302008006061 - 99/09/22 – مهدى یونسى فرزند محمود 
ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزى شده از پالك 2106 فرعى به مساحت 101,48 

متر مربع 
66- راى شــماره 139960302008005456 - 99/08/14 – حســن استاد خانى فرزند 

عبدالرسول نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ : 
الف) قسمتى از یک باب خانه مجزى شده از پالك 2279 فرعى به مساحت 1,87 متر مربع 
که به انضمام قسمتى از پالك 11314 فرعى و ششدانگ پالك 2433 فرعى جمعًا تشکیل 
یک باب خانه را داده است در ازاء یک - دوم از 0,88 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ بالسویه 

انتقال عادى از طرف محمد رضا عموهادى و اکرم عموهادى
ب) قسمتى از یک باب خانه مجزى شده از پالك 11314 فرعى به مساحت 2,26 متر مربع 
که به انضمام قسمتى از پالك 2279 فرعى و ششدانگ پالك 2433 فرعى جمعًا تشکیل 

یک باب خانه را داده است
67- راى شماره 139960302008005457 - 99/08/14 – زهرا فردوسیان فرزند قدرت 

اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ : 
الف) قسمتى از یک باب خانه مجزى شده از پالك 2279 فرعى به مساحت 1,87 متر مربع 
که به انضمام قسمتى از پالك 11314 فرعى و ششدانگ پالك 2433 فرعى جمعًا تشکیل 
یک باب خانه را داده است در ازاء یک - دوم از 0,88 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ بالسویه 

انتقال عادى از طرف محمد رضا عموهادى و اکرم عموهادى
ب) قسمتى از یک باب خانه مجزى شده از پالك 11314 فرعى به مساحت 2,26 متر مربع 
که به انضمام قسمتى از پالك 2279 فرعى و ششدانگ پالك 2433 فرعى جمعًا تشکیل 
یک باب خانه را داده اســت در ازاء تمامت چهارصد و سى و دو – ششصد و نود و هفتم حبه 

مشاع از 72 حبه ششدانگ انتقال عادى از طرف حسن استاد خانى
68- راى شــماره 139960302008004840 - 99/07/26 – خــداداد محمدیان فرزند 
عبدالحمید ششدانگ یک باب خانه مجزى شــده از پالك 3766 فرعى به مساحت 324 

متر مربع

69- راى شماره 139960302008003001 - 99/05/19 – ابوطالب کیانى فر فرزند حیدر 
نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 3768 فرعى به 

مساحت 328,23 متر مربع 
70- راى شــماره 139960302008003002 - 99/05/19 – سهیال صابرى فرزند على 
برز نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 3768 فرعى 

به مساحت 328,23 متر مربع 
71- راى شماره 139960302008006578 - 99/10/07 – حمیده چکشى فرزند جوهر 

ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 4357 فرعى به مساحت 74,22 متر مربع
72- راى شــماره 139960302008005659 - 99/08/27 – میالد آرامى فرزند محمد 
حسن ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزى شــده از پالك 4854 فرعى به مساحت 

167,58 متر مربع
73- راى شــماره 139960302008006565 - 99/10/07 – مجیــد آربیع فرزند کریم 
ششدانگ یک باب خانه مجزى شــده از پالك هاى 5115 و 17282 و 17283 و 17284 

فرعى به مساحت 279,72 متر مربع 
74- راى شــماره 139960302008004562 - 99/07/12 – عبداله ســلیمانى فرزند 
داریوش نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 9984 
فرعى به مســاحت 132,80 متر مربع در ازاء 66 سهم مشاع از 415 سهم ششدانگ انتقال 

عادى مع الواسطه از طرف داریوش سلیمانى
75- راى شــماره 139960302008004563 - 99/07/12 – اسماعیل سلیمانى فرزند 
داریوش نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 9984 
فرعى به مســاحت 132,80 متر مربع در ازاء 66 سهم مشاع از 415 سهم ششدانگ انتقال 

عادى مع الواسطه از طرف داریوش سلیمانى
76- راى شــماره 139960302008006745 - 99/10/14 – محمد رضا رضائى فرزند 
عباسعلى نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان نیمه تمام مجزى شده از 

پالك 13371 فرعى به مساحت 116,58 متر مربع
77- راى شــماره 139960302008006746 - 99/10/14 – نرگس دباغ فرزند منصور 
نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان نیمه تمام مجزى شده از پالك 

13371 فرعى به مساحت 116,58 متر مربع
78- راى شــماره 139960302008005095 - 99/08/03 – احمد رضا پژوهنده فرزند 
حمزه ششدانگ یک باب خانه مجزى شــده از پالك 16410 فرعى که قبًال شماره 288  

فرعى بوده به مساحت 371,50 متر مربع
79- راى شــماره 139960302008005119 - 99/08/03 – احمد رضا پژوهنده فرزند 

حمزه ششدانگ : 
الف) قسمتى از یک باب خانه مجزى شده از پالك 16410 فرعى که قبًال شماره 288  فرعى 
بوده به مساحت 244,42 متر مربع که به انضمام ششدانگ پالك 287 فرعى باقیمانده جمعًا 

تشکیل یک باب خانه را داده است
ب) قسمتى از یک باب خانه مجزى شده از پالك 287 فرعى باقیمانده به مساحت 108,85 
متر مربع که به انضمام ششدانگ پالك 16410 فرعى که قبًال شماره 288  فرعى بوده جمعًا 
تشکیل یک باب خانه را داده است در ازاء 94,24 سهم مشاع از 340 سهم و یک - دوم سهم 

ششدانگ انتقال عادى از طرف حبیب اله محمودى
80- راى شماره 139960302008005693 - 99/08/27 – قدرت اله طاهرى فرزند عزیز 
اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مجزى شده از پالك 17527 فرعى 

به مساحت 74,66 متر مربع
81- راى شماره 139960302008005694 - 99/08/27 – مریم صالحپور شهرضا فرزند 
محمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مجزى شده از پالك 17527 

فرعى به مساحت 74,66 متر مربع
سوم : شماره هاى فرعى از 3- اصلى مزرعه موغان

82- راى شــماره 139960302008005631 - 99/08/26 – حمیده ظریف کار شعبانی 
فرزند محمد ابراهیم ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 370 فرعى به مساحت 

140,44 متر مربع
83- راى شماره 139760302008006708 - 99/10/09 – علیرضا رجبى فرزند محمد 

على ششدانگ : 
الف) قسمتى از یک باب مغازه مجزى شــده از پالك 409 فرعى به مساحت 50,86 متر 

مربع که به انضمام قسمتى از پالك 420 فرعى جمعًا تشکیل یک باب مغازه را داده است 
ب) قسمتى از یک باب مغازه مجزى شده از پالك 420 فرعى به مساحت 11,71 متر مربع 
که به انضمام قسمتى از پالك 409 فرعى جمعًا تشکیل یک باب مغازه را داده است در ازاء 

تمامت 1,04 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ انتقال عادى از طرف عباسعلى قماشى
84- راى شماره 139960302008005731 - 99/08/28 – یداله سنجرى فرزند وهاب 
نسبت به 2,5 دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 976 فرعى به 
مساحت 117,32 متر مربع در ازاء 2,5 حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ که میزان 1,5حبه 
مشاع آن انتقال عادى مع الواسطه از طرف ملک دهقانزاد و تمامت یک حبه مشاع آن انتقال 

عادى بى واسطه و مع الواسطه از طرف وهاب سنجرى و وراث وهاب سنجرى
85- راى شــماره 139960302008005732 - 99/08/28 – صدیقــه انصاریپور فرزند 
مهدى نسبت به 3,5 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 976 فرعى 
به مساحت 117,32 متر مربع در ازاء 3,5 حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ انتقال عادى از 

طرف وراث وهاب سنجرى
86- راى شماره 139960302008005586 - 99/08/26 – مهدى رضوان فرزند فرج اله 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتى از یک باب خانه مجزى شده از پالك 1090 
فرعى به مساحت 12,20 متر مربع که به انضمام ششدانگ پالك 2690 فرعى جمعاً تشکیل 
یک باب خانه را داده اســت در ازاء تمامت 6,10 سهم مشاع از 610 سهم ششدانگ انتقال 

عادى مع الواسطه از طرف محمد قاسم خاتمى موضوع اظهارنامه ثبتى  
87- راى شــماره 139960302008005587 - 99/08/26 – نسرین احمدیان شهرضا 
فرزند ایرج نســبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ قســمتى از یک باب خانه مجزى شده 
از پالك 1090 فرعى به مســاحت 12,20 متر مربع که به انضمام ششدانگ پالك 2690 
فرعى جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است در ازاء تمامت 6,10 سهم مشاع از 610 سهم 

ششدانگ انتقال عادى مع الواسطه از طرف محمد قاسم خاتمى موضوع اظهارنامه ثبتى
88- راى شماره 139960302008006177 - 99/09/27 – نصرت سودائى شهرضائى 
فرزند عباس ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 1152 فرعى به مساحت 154 
متر مربع در ازاء 80 سهم مشاع از 450 سهم 4,5 قفیز از 10 قفیز از 18 قفیز ششدانگ انتقال 

عادى مع الواسطه از طرف فاطمه عذرا ماهر
89- راى شماره 139960302008005369 - 99/08/11 – زهرا حیدرپور فرزند مرتضى 
ششدانگ یک باب مغازه مجزى شده از پالك 1363 فرعى که قبًال شماره 1290,1  فرعى 

بوده به مساحت 18,81 متر مربع
90- راى شماره 139960302008005872 - 99/09/15 – اعظم شیرعلى فرزند عباسعلى 

ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 1549 فرعى به مساحت 194,22 متر مربع 
91- راى شــماره 139960302008003475 - 99/06/06 – فرانــک قدســى فرزند 
عبدالرسول نسبت به ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 
1877 فرعى به مساحت 134 متر مربع در ازاء تمامت 75 سهم و سیزده - شانزدهم سهم 
مشاع از 1014 سهم ششدانگ انتقال عادى مع الواســطه از طرف محمد حسین بورهان 
نسبت به 49 سهم و سه -هشتم سهم مشــاع و خانم صاحب بورهان نسبت به 26 سهم و 

هفت - شانزدهم سهم مشاع
92- راى شــماره 139960302008003476 - 99/06/06 – فرزانــه قدســى فرزند 
عبدالرسول نسبت به ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 
1877 فرعى به مساحت 134 متر مربع در ازاء تمامت 75 سهم و سیزده - شانزدهم سهم 
مشاع از 1014 سهم ششدانگ انتقال عادى مع الواســطه از طرف محمد حسین بورهان 
نسبت به 49 سهم و سه -هشتم سهم مشــاع و خانم صاحب بورهان نسبت به 26 سهم و 

هفت - شانزدهم سهم مشاع
ادامه در صفحه 7
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93- راى شماره 139960302008006883 - 99/10/19 – زهرا بحرینى فرزند مسیح اله 
ششدانگ یک باب مغازه مجزى شده از پالك 2504 فرعى به مساحت 304,80 متر مربع 
در ازاء 306 سهم مشاع از 15000 سهم ششدانگ انتقال عادى از طرف مسیح اله بحرینى

94- راى شــماره 139960302008006059 - 99/09/22 – حســین اسماعیلى فرزند 
منصور نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 4831 

فرعى که قبًال شماره هاى 893 و 894  فرعى بوده به مساحت 235,20 متر مربع 
95- راى شماره 139960302008006060 - 99/09/22 – لیال جاورى فرزند اصغر نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 4831 فرعى که قبًال 

شماره هاى 893 و 894  فرعى بوده به مساحت 235,20 متر مربع 
96- راى شــماره 139960302008002579 - 99/04/31 – الهه میرزائى فرزند محمد 
على ششدانگ یک باب مغازه مجزى شده از پالك 5804 فرعى به مساحت 223,20 متر 

مربع در ازاء 46 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ انتقال عادى از طرف امیر حسین کوپائى
97- راى شــماره 139960302008002580 - 99/04/31 – عزیزالــه میرزائى فرزند 
عبدالخالق ششدانگ یک باب مغازه مجزى شده از پالك 5804 فرعى به مساحت 126,20 
متر مربع در ازاء 26 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ انتقال عادى از طرف امیر حسین کوپائى

چهارم : شماره فرعى از 4- اصلى مزرعه برزوك آباد
98- راى شماره 139960302008005531 - 99/08/19 – فریبا اسکندرى شهرضا فرزند 
پرویز ششدانگ یک باب مغازه مجزى شده از پالك 125 فرعى به مساحت 33,61 متر مربع

پنجم : شماره هاى فرعى از 5- اصلى مزرعه اسفه ساالر
99- راى شماره 139960302008006361 - 99/09/30 – رضوان نره فرزند فرضعلى 

ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 26 فرعى به مساحت 119,60 متر مربع
100- راى شماره 139960302008005607 - 99/08/26 – هما بهمن زاده فرزند سرفراز 
ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 275 فرعى که قبًال قسمتى از پالك 1 فرعى 

بوده به مساحت 148,05 متر مربع
ششم : شماره هاى فرعى از 21- اصلى مزرعه رشکنه

101- راى شــماره 139960302008005728 - 99/08/28 – محسن شایان بابوکانى 
فرزند ولى اله ششدانگ یک باب انبار مجزى شده از پالك 121 فرعى به مساحت 101,86 

متر مربع
102- راى شماره 139960302008003904 - 99/06/17 – حجت اله اباذرى شهرضا 
فرزند غالمرضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب دو طبقه مجزى شده از پالك 

525 فرعى به مساحت 104,25 متر مربع
103- راى شــماره 139960302008003905 - 99/06/17 – شیوا اباذرى فرزند ناصر 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب دو طبقه مجزى شده از پالك 525 فرعى به 

مساحت 104,25 متر مربع
هفتم : شماره هاى فرعى از 23- اصلى مزرعه سودآباد

104- راى شماره 139960302008005120 - 99/08/03 – عبدالرحیم افشارى فرزند 
محمد على ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 244 فرعى به مساحت 112 متر 
مربع در ازاء تمامت 111 و یک - دهم سهم مشاع از 3500 سهم ششدانگ انتقال عادى از 

طرف حمیدرضا افشارى
105- راى شــماره 139660302008003489 - 96/07/03 و راى اصالحى شــماره 
139860302008004482 - 98/06/20 – کمال هدائى فرزند فضل اله ششدانگ یک 

باب مغازه مجزى شده از پالك 417 فرعى به مساحت 39,55 متر مربع
هشتم : شماره هاى فرعى از 32- اصلى مزرعه دست قمشه

106- راى شماره 139960302008005573 - 99/08/25 – عبدالحسین ریاضى فرزند 
جعفر ششدانگ یک باب مغازه با ســاختمان فوقانى آن مجزى شده از پالك 58 فرعى به 
مساحت 45,79 متر مربع در ازاء 81 سهم و نهصد و پنجاه و پنج – یک هزارم سهم مشاع از 
2284 سهم 42 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ انتقال عادى از طرف ابراهیم دهقانى بوانى

107- راى شماره 139960302008002581 - 99/04/31 – على احمدى مقدم فرزند 
حیدرعلى ششــدانگ یک باب مغازه مجزى شــده از پالك 2904 فرعى که قبًال شماره 

771 فرعى باقیمانده بوده به مساحت 59,45 متر مربع در ازاء یک حبه و یکصد و شصت و 
یک - نهصد و نوزدهم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ انتقال عادى مع الواسطه از 

طرف سید محمد على یوسفى
نهم : شماره هاى فرعى از 50- اصلى مزرعه اله آباد

108- راى شــماره 139960302008005686 - 99/08/27 – محمد داود زمانى فرزند 
حفیظ اله ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 11 فرعى به مساحت 138 متر مربع 
109- راى شــماره 139960302008006321 - 99/09/29 – علــى ترابى فرزند رضا 

ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 187 فرعى به مساحت 126,30 متر مربع 
110- راى شماره 139960302008005102 - 99/08/03 – محمود رضا یثربى فرزند 
فضل اله نسبت به پنج دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه با ساختمان تحتانى و فوقانى 

آن مجزى شده از پالك 566 فرعى به مساحت 103,87 متر مربع
111- راى شماره 139960302008005103 - 99/08/03 – اعظم اخوان فرزند محمد 
حسین نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه با ساختمان تحتانى و فوقانى 

آن مجزى شده از پالك 566 فرعى به مساحت 103,87 متر مربع
112- راى شــماره 139960302008000541 - 99/02/14 – على سپهر آقاسى فرزند 
حسین على ششــدانگ یک باب مغازه نیمه تمام مجزى شــده از پالك 1096 فرعى به 

مساحت 40,05 متر مربع
دهم : شماره هاى فرعى از 100- اصلى مزرعه فیض آباد

113- راى شــماره 139960302008005583 - 99/08/25 – فتحعلــى امیرى فرزند 
نجفقلى نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 1 فرعى 
به مساحت 102,60 متر مربع در ازاء 60 سهم مشاع از 84000 سهم ششدانگ انتقال عادى 

از طرف سید محمد رضا مدنى احدى از ورثه سید حسام مدنى
114- راى شماره 139960302008005584 - 99/08/25 – فاطمه امیرى فرزند حمزه 
نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 1 فرعى به مساحت 
102,60 متر مربع در ازاء 40 سهم مشــاع از 84000 سهم ششدانگ انتقال عادى از طرف 

سید محمد رضا مدنى احدى از ورثه سید حسام مدنى
115- راى شماره 139960302008006051 - 99/09/22 – محمد سمنان فرزند قاسم 
ششدانگ یک باب انبار و مغازه متصله مجزى شده از پالك 167 فرعى به مساحت 472,52 
متر مربع در ازاء 472,50 سهم مشاع از 2500 سهم ششــدانگ بالسویه انتقال عادى مع 

الواسطه از طرف فریبرز و سهیل فرهمند موروثى از محمود فرهمند
116- راى شماره 139960302008006052 - 99/09/22 – سمیه صدرى فرزند علیرضا 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب مغازه مجزى شده از پالك 167 فرعى به 
مساحت 48,73 متر مربع در ازاء 22,50 سهم مشاع از 2500 سهم ششدانگ بالسویه انتقال 

عادى مع الواسطه از طرف فریبرز و سهیل فرهمند موروثى از محمود فرهمند
117- راى شماره 139960302008006053 - 99/09/22 – زهرا امینیان فرزند بهرام 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب مغازه مجزى شده از پالك 167 فرعى به 
مساحت 48,73 متر مربع در ازاء 22,50 سهم مشاع از 2500 سهم ششدانگ بالسویه انتقال 

عادى مع الواسطه از طرف فریبرز و سهیل فرهمند موروثى از محمود فرهمند
118- راى شــماره 139960302008006322 - 99/09/29 – علــى ترابى فرزند رضا 

ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 227 فرعى به مساحت 160,47 متر مربع 
119- راى شماره 139960302008003225 - 99/06/01 – عباس رضوانى فرزند حبیب 
اله نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 281 فرعى 
به مساحت 120,90 متر مربع در ازاء تمامت 82 سهم مشاع از 2000 سهم ششدانگ انتقال 

عادى مع الواسطه از طرف محمود فرهمند
120- راى شماره 139960302008003226 - 99/06/01 – ریحانه یوسف پور دهاقانى 
فرزند محمد نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 281 
فرعى به مساحت 120,90 متر مربع در ازاء تمامت 41 سهم مشاع از 2000 سهم ششدانگ 

انتقال عادى مع الواسطه از طرف محمود فرهمند
121- راى شماره 139960302008005596 - 99/08/26 – جواد افشارى فرزند الیاس 
ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 399 فرعى به مساحت 200,81 متر مربع در 

ازاء 200,81 سهم مشاع از 2250 سهم ششدانگ انتقال عادى از طرف لیال یلمه

122- راى شماره 139960302008006034 - 99/09/20 – جمشید منصف فرزند رسول 
ششدانگ یک باب گاراژ مجزى شده از پالك 511 فرعى به مساحت 979,40 متر مربع 

123- راى شــماره 139960302008006035 - 99/09/20 – مســعود گالبى فرزند 
رحیم ششدانگ یک باب گاراژ مجزى شــده از پالك 511 فرعى به مساحت 501,10 متر 

مربع 
124- راى شماره 139960302008006329 - 99/09/30 – ســیف اله عنایتى فرزند 
غالمعلى ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 515 فرعى به مساحت 79,70 متر 
مربع در ازاء 79 سهم مشاع از 51748,80 سهم ششدانگ بالسویه انتقال عادى مع الواسطه 

از طرف مینو و مسعود تاکى موروثى از طرف محمد على تاکى
125- راى شماره 139960302008006047 - 99/09/22 – على انصارى فرزند شهنواز 
ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 2199 فرعى که قبًال شماره 494 فرعى بوده 
به مساحت 120,57 متر مربع در ازاء تمامت 120,57 سهم مشاع از 27856,40  ششدانگ 

انتقال عادى مع الواسطه بالسویه از طرف مظفر و محمدعلى ملکیان 
126- راى شماره 139960302008006330 - 99/09/30 – پیمان همتى فرزند نجفعلى 
ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزى شده از پالك 2214 فرعى به مساحت 173,71 

متر مربع
یازدهم : شماره فرعى از 157- اصلى مزرعه محمودیه

127- راى شــماره 139960302008006362 - 99/09/30 – سعید قبادپور قورد فرزند 
حسین ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 14 فرعى به مساحت 203 متر مربع 

دوازدهم : شماره فرعى از 167- اصلى 
128- راى شــماره 139960302008004841 - 99/07/26 – حســن امامــى فرزند 
عبدالرسول ششدانگ یک باب کارگاه مفتول کشــى مجزى شده از پالك 398 فرعى به 

مساحت 897,47 متر مربع
سیزدهم : شماره هاى فرعى از 171- اصلى مزرعه مهدیه

129- راى شــماره 139960302008006103 - 99/09/25 – همتعلــى حاتمى فرزند 
شهباز نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 13 فرعى 

به مساحت 167,017 متر مربع
130- راى شماره 139960302008006104 - 99/09/25 – ثریا حیدرى فرزند اسداله 
نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شــده از پالك 13 فرعى به 

مساحت 167,017 متر مربع

بخش دو ثبتى شهرضا
چهاردهم : شماره فرعى از 237- اصلى مزرعه تنگى چى از توابع اسفرجان
131- راى شــماره 139960302008006032 - 99/09/20 – زلیخا عربلونره ئى فرزند 
عزت اله ششدانگ یک باب خانه (با قید به این که تمامت سه دانگ مشاع آن به صورت صلح 
مشروط با حق استفاده از منافع و اختیار فسخ مادام الحیات مصالح به صورت یک باب خانه 
از طرف خودش) مجزى شده از پالك 168 فرعى به مساحت 157,82 متر مربع در ازاء سه 

دانگ مشاع از ششدانگ که میزان 1,5دانگ آن صلح مشروط بوده
بند ب)

بخش یک ثبتى شهرضا
یکم : شماره هاى فرعى از 2- اصلى مزرعه فضل آباد

1- راى شــماره 139860302008002638 - 98/03/30 و راى اصالحــى شــماره 
139960302008006709 - 99/10/10 – مهدى على بکى فرزند على نســبت به چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 37 فرعى به مساحت 185,13 
متر مربع که در راى اولیه و به تبع آن در آگهى اولیه مساحت اشتباهًا قید شده و اینک تجدید 

آگهى مى گردد
2- راى شــماره 139860302008002640 - 98/03/30 و راى اصالحــى شــماره 
139960302008006710 - 99/10/10 – راضیه مهجور فرزند ولى اله نسبت به دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 37 فرعى به مساحت 185,13 متر 
مربع که در راى اولیه و به تبع آن در آگهى اولیه مســاحت اشتباهًا قید شده و اینک تجدید 
آگهى مى گردد تاریخ انتشار نوبت یکم : روز  دو شــنبه  1399/10/22 تاریخ انتشار نوبت 

دوم: روز سه شنبه  1399/11/07م الف: 1075869 سید اسداله موسوى  -  رئیس اداره ثبت 
اسناد و امالك شهرضا/10/158 

فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 139985602008003614 تاریخ ارسال نامه: 1399/10/18 نظر به اینکه سند 
مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شــماره: 199 فرعى از 6- اصلى بخش یک که در دفتر 11 
صفحه 337 بنام سید محمدرضا طبائیان ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده اینک نامبرده با 
ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 139921702008016459- 99/10/17 به انضمام 
دو برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شــماره: 8062- 99/10/6 به گواهى 
دفترخانه 393 شهرضا رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود 
گردیده است و درخواست صدور المثناى سند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد 
تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه 
کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ 
انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به 
ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق 
مقررات خواهد شد. م الف: 1083692 سید اسداله موسوى- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

شهرضا از طرف محمدحسن صمصامى/11/118 

فقدان سند مالکیت 
خانم شهربانو عبدالهى گلدره فرزند مسعود به وکالت از طرف سید حسن رفیعى پور علویجه 
فرزند سید مرتضى  باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود که طى شماره 
18187-1399/10/29 توسط دفترخانه 182 علویجه  رسما گواهى شده مدعى است که سند 
مالکیت 19/5 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالك شماره 3507 فرعى علویجه یک اصلى  
بخش 15 ثبت اصفهان که درصفحه 163 دفتر 51 امالك ذیل ثبت 10349 بنام سید حسن 
نامبرده  ثبت و سند  صادر شده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین 
رفتن: به علت جابجائى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده 
را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که 
هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشــده) نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد 
شد. تاریخ انتشار سه شنبه 1399/11/07 ، 1082174/م الف محمد على ناظمى– سرپرست 

ثبت اسناد و امالك مهردشت /11/119 

 فقدان سند مالکیت 
خانم اکرم قنبریان علویجه  فرزند عباس باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء 
شهود رسما که تحت شماره 17745-99/04/29 توسط دفترخانه 182 علویجه رسما گواهى 
شده مدعى است که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك شماره 118 فرعى واقع 
در علویجه یک اصلى بخش 15 ثبت اصفهان 10349 بنام اکرم  نامبرده  ثبت و سند صادر 
شده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجائى 
مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک 
اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله 
(غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از 
تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار سه شنبه 1399/11/7، 

1080536/م الف محمد على ناظمى- سرپرست ثبت اسناد و امالك مهردشت /11/120

هوش یک مؤلفه وراثتى دارد، اما راهکارهایى نیز وجود دارد که به 
شما کمک مى کند تیزتر و باهوش تر باشید. 

قبل ترها، مردم تصور مى کردند هوش یک کیفیت منحصربه فرد 
است که از نزدیک با توانایى هاى شناختى و زبانى مرتبط است. 
در حالى که کارشناسان نشان داده اند هوش بسیار بیشتر از این  
چیزهاســت. در واقع، اگر مى خواهید باهوش تر باشید، باید روى 

مهارت هاى مختلف کار کنید.
هوش را مى توان به عنوان توانایى عملکرد صحیح در محیطى که 
شما را احاطه کرده است، تعریف کرد. باهوش ترین افراد کسانى 
هســتند که در انطباق با تغییرات و پاسخگویى به خواسته هاى 

زیست محیطى انعطاف پذیرى دارند.
خواب کافى و باکیفیتى داشته باشید

بسیارى از فرآیندهاى مهم در مغز هنگامى که خواب هستید، اتفاق 
مى افتد. مغز اطالعاتى که در طول روز دریافت کرده اید را پردازش 
و سازماندهى مى کند. سپس برخى اطالعات را دور ریخته و برخى 
دیگر را تثبیت مى کند. عالوه بر این، در خواب انرژى ذهنى بازیابى 
مى شود و شــما ناخودآگاه براى یافتن راه حل براى موضوعاتى 
که شــما را نگران مى کنند یا برایتان اهمیت دارند، کار مى کنید. 
بنابراین، بهره بردن از یک استراحت یا خواب با کیفیت کافى براى 

عملکرد صحیح، ضرورى است.
مراقب بدنتان باشید

مطمئناً مى دانید که رژیم غذایــى و فعالیت بدنى تأثیر زیادى در 
سالمتى دارند. حاال، آیا مى دانید که آن ها مى توانند به 
شما کمک کنند باهوش تر هم باشید؟ به عنوان 
مثال، مطالعات نشان مى دهد که یک رژیم 
غذایى غنى از ویتامین هــا و مواد معدنى 
نه تنها باعث افزایش هوشیارى، تمرکز و 
حافظه مى شود، بلکه از افت شناختى نیز 

جلوگیرى مى کند.
همچنین مشــخص شــده اســت که 
فعالیت هاى بدنى با بهبود گردش خون 
در افزایش عملکردهــاى فکرى مؤثرند. 
به عبارتى اکسیژن و گلوکز دریافتى مغز را 
افزایش مى دهند. بنابراین مهم اســت که به 
طور منظم به انجام فعالیت بدنى با شدت متوسط 
بپردازید و بدنتان را سالم نگه دارید. در واقع این 
مورد اشاره به همان ضرب المثل معروف ماست که 

"عقل سالم در بدن سالم است".

مغزتان را تمرین دهید تا تیزتر شود
مغز، مانند عضالت، به پرورش و تمرین نیاز دارد تا دچار آتروفى 
نشود. براى هوشمندتر بودن، مواجهه با چالش هاى جدیدى که 
توانایى شناختى را به چالش مى کشد، مهم است. صرف ده دقیقه 
در روز براى انجام فعالیت هایى مانند حل جدول کلمات، جدول 
سودوکو یا معماها، شما را از نظر ذهنى فعال نگه مى دارد. عالوه بر 
این، اپلیکیشن هاى زیادى وجود دارد که مى توانند به شما در انجام 

این کار کمک کنند و آن را برایتان تسهیل کنند.
به دنبال یادگیرى عمیق تر باشید

به طور کلى، در مدارس، کودکان بر اساس عملکرد خود در یک 
آزمون خاص درجه بندى مى شوند. در حال که خیلى از آن ها به 
سرعت یادگرفته هاى خود را فراموش مى کنند، زیرا درس ها را 
خوب و عمیق یاد نگرفته اند و فقــط آن ها را براى امتحان حفظ 
کرده اند. براى هوشمندتر بودن، شما باید یادگیرى قابل توجهى 
داشته باشید، اطالعات را با دقت شرح دهید و آن ها را در عمل به 
کار بگیرید. به عبارتى درك نحوه کار جهان به شما کمک مى کند 

تا به طور مؤثرترى در آن حرکت کنید.
هر آنچه آموخته اید را بنویسید و مرور کنید

در بحث یادگیرى، نوشتن آنچه یاد مى گیرید یک روش عالى براى 
تثبیت آن دانش است. زیرا اوال به جاى اینکه منفعالنه فقط مطلبى 
را دریافت کنید، به طور فعاالنــه روى آن کارى انجام مى دهید. 
همچنین این کار فرصتى اســت تا اطالعات را مرور کرده و در 

حافظه خود تازه نگه دارید.
هر روز کارهاى متفاوتى را انجام دهید

روال ها و روتین ها حس آشنایى و امنیت دلپذیرى را ایجاد مى کنند؛ 
اما با انجام کارهاى مشابه و یکســان در هر روز، در نهایت شما 
مانند یک خلبان خودکار عمل مى کنید. بنابراین، خوب است که 
تغییرات کوچکى در زندگى روزمره تان ایجاد کنید تا براى هرگونه 
اعالم هشدارى آماده عمل باشید. بدین منظور مى توانید هر روز 
مسیر متفاوتى را براى رفتن به محل کار خود انتخاب کنید و یا با 
گروه هاى مختلفى از دوستانتان گفتگو کنید و یا در کالس هاى 

مختلفى که توجه شما را به خود جلب مى کنند شرکت کنید.
هر روز مطالعه کنید

خواندن یک عادت عالى اســت که مهارت هاى زبانى را بهبود 
مى بخشــد و خالقیتتان را افزایش مى دهد. عالوه بر این، اجازه 
مى دهد با قرار دادن خودتان به جاى شخصیت اصلى هر داستانى، 

هوش اجتماعى و عاطفى تان را پرورش دهید. در نهایت این که 
مطالعه کردن یک روش عالى براى کشف موضوعات مختلف، 
افزایش کنجکاوى و باز شدن ذهن و ایده هاى جدید هم مى باشد.

ایده ها را پیگیرى کنید
هنگامى که شروع مى کنید به پرورش ذهنتان با اطالعات و عادات 
جدید، متوجه خواهید شد که چگونه شروع به فعال شدن مى کند. 
در واقع، خالقیت شما افزایش خواهد یافت و مى توانید بسیارى 
از افکار جدید و بکر را تجربه کنید. ایده هایى که توجه شما را به 
خود جلب مى کنند بنویســید و بعداً به آن ها بازگردید، ایده هاى 
خام و نپخته را صیقل داده و شــکل دهید. بدیــن ترتیب، آن ها 
به روش هاى جدیدى براى گسترش و توسعه  ذهن شما تبدیل 

خواهند شد.
کارها را متفاوت انجام دهید تا باهوش تر شوید

به طور معمول، وقتى یاد گرفتید کارى را به طور کارآمد انجام دهید، 
دیگر کاوش در آن زمینه را متوقف مى کنید و به آنچه مى دانید ادامه 
مى دهید. در واقع با خودتان فکر مى کنید چرا چیزى را تغییر دهید 
که خوب و درست کار مى کند؟ در حالى که، جستجوى راه هاى 
جدید براى دستیابى به همان فعالیت به ما کمک مى کند مسیرهاى 
عصبى جدیدى در مغزمان ایجاد کنیم. به عنوان مثال، شروع به 
استفاده از دست غیر مسلط براى انجام کارهاى روزمره مانند غذا 

خوردن یا تمیز کردن مى تواند بسیار محرك باشد.
با خودتان صحبت کنید و از خودتان ســئوال 

بپرسید
آیا شما هم از آن دسته افرادى هستید که فکر مى کنید صحبت 
کردن با خودتان نشــانه دیوانگى اســت؟ باید بگوییم که اصًال 
این طور نیست. این یک تمرین بسیار ســالم است که مى تواند 
شما را به داشتن هوش بیشترى برســاند. وقتى نگرانى ها، افکار 
و احساســات خود را بیان مى کنید، آن ها را در سطح عمیق ترى 
پردازش مى کنید. عالوه بر این، شــما با این کار استراتژى هاى 
جدید حل مسئله را فعال مى کنید. بنابراین، عادت کنید با خودتان 
صحبت کنید و از خودتان سؤال بپرسید تا واقعاً از نظر روانشناسى 

انعطاف پذیرتر شوید.
براى هوشمندتر شدن، زبان دیگرى یاد بگیرید

مورد آخر این که، یادگیرى یک زبان دیگر توانایى هاى شناختى 
شما را بسیار گسترش مى دهد. دوزبانه بودن تسلط کالمى را بهبود 
مى بخشد، توجه، تمرکز و حافظه را افزایش مى دهد. از سوى دیگر، 
این امر به توسعه دیدگاه هاى دیگر در درك جهان کمک مى کند 

و دید گسترده ترى به شما مى دهد.

چگونه مغزمان را فعال تر کنیم در صورتى که عفونت دندان بدون درمان به حال خود رها شود، مى تواند منجر به 
عفونت هاى جدى و گاهى خطرناك شود.

بوى بد دهان، طعم تلخ در دهان، تب، درد، حساسیت دندان ها به سرما یا گرما، 
تورم لثه، غدد متورم گردن، تورم در فک از عالئم عفونت در دهان و دندان هستند.

عفونت هاى دهان مى توانند در لثه، لب ها، کام، گونه ها و زبان، یا در ریشه دندان 
ایجاد شوند. عفونت دندان نیز در داخل یا زیر دندان، ناشى از پوسیدگى دندان یا 
شکستگى آن اتفاق مى افتد.  وقتى عفونت رخ مى دهد، باکترى ها مى توانند از 
دندان خارج شده و در اســتخوان یا بافت زیر گسترش یافته و آبسه دندان ایجاد 
کنند که این مى تواند منجر به سپسیس شــود. همانطور که ذکر شد، سپسیس 

(َگندخونى) براى زنده ماندن نیاز به تشخیص و درمان به موقع دارد.
تب باال و ضربان قلب سریع، عالئم رایج سپسیس هستند. دشوارى در تنفس نیز 
ممکن است رخ دهد. همچنین لکه هاى پوستى از عالئم پیشرفت سپسیس است.

آبسه دندان همچنین مى تواند منجر به مننژیت شود. وضعیتى که باعث التهاب 
غشا هاى نزدیک نخاع و مغز خواهد شد. اگر عفونت باکتریایى درمان نشود و به 
جریان خون منتقل شود، به نخاع و اطراف مغز گســترش مى یابد. کسانى که 
داراى سیستم ایمنى ضعیف هستند، خطر بیشترى براى ابتال به این بیمارى دارند.

بیمارى دیگرى که ممکن اســت با انتشــار عفونت باکتریایى کنترل نشده به 
گلو ایجاد شــود، آنژین لودویگ نام دارد. آنژین 

لودویگ یک عفونت پوستى نادر است که 
در کف دهان، زیر زبان رخ مى دهد. این 
عفونت باکتریایى اغلب پس از آبســه 
دندان، رخ مى دهد. همچنین مى تواند به 
دنبال سایر عفونت ها یا جراحات دهانى 
باشد. این عفونت در بزرگساالن بیشتر 

از کودکان است. معموًال افرادى که تحت 
درمان ســریع قرار مى گیرند به طور کامل 

بهبود مى یابند، امــا در صورت عدم 
درمان باعث تورم شدید 

مجارى تنفسى شده 
و منجر به خفگى 
شــد.  خواهــد 
تنفس،  مشکل 
در  مشــکل 
صحبت کردن، 
درد گــردن و 
گــوش، تب، 
گیجى  ضعف، 
و خســتگى از 

عالئم رایج آنژین 
لودویگ هستند.

هم ى ی ر ز رى ی ب
مى افتد. مغز اطالعاتى که د
و سازماندهى مى کند. سپس
دیگر را تثبیت مى کند. عالو
مى شود و شــما ناخودآگاه
که شــما را نگران مى کنند
بنابراین، بهره بردن از یک اس
عملکرد صحیح، ضرورى اس

مراقب بدنتان باشید
مطمئناً مى دانید که رژیم غذ
سالمتى دارند. ح
شما کمک
مثال، م
غذایى
نه تن
حاف
جلو
همچ
فعالی
در افز
به عبار
افزایش
طور منظم
بپردازید و بد
مورد اشاره به
"عقلسالم در

گرى که ممکن اســت با انتشــار عفونت باکتریایى کنترل نشده به 
شــود، آنژین لودویگ نام دارد. آنژین 

ک عفونت پوستى نادر است که 
ن، زیر زبان رخ مى دهد. این 
تریایى اغلب پس از آبســه 
ى دهد. همچنین مى تواند به 
 عفونت ها یا جراحات دهانى 
فونت در بزرگساالن بیشتر 

ست. معموًال افرادى که تحت 
ریع قرار مى گیرند به طور کامل 

معدم بند، امــا در صورت 
ث تورم شدید 

سى شده 
 خفگى 
شــد. 
فس، 
در 
دن، 
ن و 
ب، 
جى 
ى از 

 آنژین 
ستند.

دانستنى هایى درباره عفونت دندان 
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از کلیه اعضا دعوت مى گردد در اولین مجمع عمومى مؤسس انجمن که از ساعت 9 صبح لغایت 12 
ظهر روز شنبه مورخ 99/12/02 از طریق مراجعه به سامانه برگزارى انتخابات به نشانى elec.tce.ir به 

صورت غیرحضورى با دستور کار ذیل برگزار مى گردد حضور بهم رسانند.
1- طرح و تصویب اساسنامه

2- انتخابات هیأت مدیره و بازرسى
کاندیداهاى عضویت در هیأت رییسه مجمع درخواســت خود را حداکثر تا تاریخ 99/11/25 به 

نماینده هیأت مؤسس یا اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان تحویل نمایند.

آگهى دعوت مجمع عمومى
 مؤسس انجمن صنفى کارفرمایى نمایندگان بیمه دى

 استان اصفهان در شرف تأسیس

نماینده هیأت مؤسس

شرکت خدمات حمایتی کشاورزي استان اصفهان وابسته به وزارت جهاد کشاورزى در نظر دارد،نسبت به فروش یک 
قطعه از امالك مازاد بر نیاز خود  شامل شش دانگ عرصه و اعیان انبار به مساحت کل 13493/8 متر مربع (1800متر 
اعیانى سوله و80 مترمربع ساختمان ادارى با دیوارکشى و محوطه سازى) واقع در بویین و میاندشت بلوار فرهنگ، 
جنب دبیرستان شبانه روزى از طریق برگزاري مزایده عمومی یک مرحله اى  و در بستر سامانه تدارکات الکترونیکى 
دولت(ستاد)اقدام نماید. کلیه مراحل برگزارى مزایده از "دریافت اســناد مزایده تا ارائه پیشنهاد و بازگشایى 
 www.setadiran.ir نرخ هاى پیشنهادى " از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس
انجام خواهد شد و الزم است شرکت کنندگان در مزایده در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت 

مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى(توکن) را جهت  شرکت در مزایده محقق سازند. 
1-شماره فراخوان و تاریخ انتشار آگهى مزایده در سامانه: 2099001553000003 روز چهار شنبه مورخ 99/11/8

2- نام و نشانى مزایده گزار: شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهان به آدرس: اصفهان شهرك امیریه 
روبروى خیابان پنجم

3- هزینه خریداسناد مزایده:مبلغ 500,000 ریال مى باشد که از درگاه بانکى موجود در سامانه تدارکات الکترونیکى 
دولت انجام مى گیرد.

4- مهلت زمانى دریافت اسناد مزایده از سامانه: از روز چهار شنبه مورخ 99/11/8 لغایت ساعت 18 روزچهارشنبه 
مورخ 99/11/15

5- آخرین مهلت ارائه پاکت هاى پیشنهاد ، بارگزارى درسامانه بصورتpdf : تا ساعت18 روز شنبه  99/11/25
*الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالى باید حداقل 60 روز از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته 

باشند.
6- تاریخ گشایش پیشنهاد ها : روز یکشــنبه مورخ 99/11/26 ساعت 9 صبح درسالن جلسات استان مى باشد.                                                         
7- مبلغ ونوع تضمین شرکت درفرآیندارجاع کار مبلغ 4,434,725,000 ریال مى باشد که به دوصورت ضمانتنامه 
بانکى ویافیش واریزى به شماره حساب شباى IR870100004001039706374385 نزدبانک مرکزى از طریق 

دستور پرداخت ساتنا با شناسه واریز30 کاراکترى   936263500100000000000000000061  قابل ارائه   مى باشد.
8-آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شــرکت در فرآیند ارجاع کار:اصل تضمین شرکت درمزایده  (الف) عالوه 
بر بارگزارى در سامانه، مى بایستى بصورت فیزیکى و در پاکت دربسته و ممهور، حداکثرتاپایان وقت ادارى روز 
شنبه 99/11/25 به حراست/دبیرخانه کمیسیون معامالت برگزارکننده مزایده در آدرس فوق الذکر تحویل و رسید 

دریافت شود.
9-شرکت کارکنان دولت در مزایده طبق مصوبه (قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوبه مورخ  22دیماه 1377) 

منع قانونى دارد.
*متقاضیان شرکت در مزایده مى توانند قبل از ارائه نرخ پیشنهادى، از ملک موضوع مزایده از ساعت 9 صبح لغایت 

14  (در روزهاى ادارى ازتاریخ 99/11/11 الى 99/11/21) بازدید نمایند.
ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید ضمن تماس با  شماره تلفن 37811070-031  به  آدرس اینترنتى شرکت

www.assc.ir وآدرس  پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات  htpp://iets.mporg.ir نیز مراجعه فرمائید. 
- شماره تماس پشتیبانى سامانه :  41934-021 (تماس بادفتر ثبت نام در سامانه اداره کل صنعت ،معدن و تجارت 

استان اصفهان به شماره 09132074427)

آگهى تجدید مزایده عمومى
 یک مرحله اى  -   نوبت اول

شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهان

وزارت جهاد کشاورزى

فروش یک قطعه از امالك شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهان
شهردارى شاهین شهر باستناد مصوبه شماره 3059/ش مورخ 98/12/28 شوراى 

محترم اسالمى شــهر در نظر دارد عملیات اجرایى احداث پارك محله اى با اولویت 

نسیم 5 را با اعتبار اولیه 7/000/000/000 ریال به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه مى بایستى در ساعات 

ادارى به واحد عمران شهردارى مراجعه و پیشنهادهاى خود را حداکثر تا پایان وقت 

ادارى روز شنبه مورخ 99/11/25 به دبیرخانه حراست تحویل نمایند. شهردارى در رد 

یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

آگهى مناقصه عمومى (نوبت چهارم)

احمدرضا پرى تبار- شهردار شاهین شهر                            

چاپ اول

م.الف:1084563

مدیرعامل شرکت آب وفاضالب اســتان اصفهان گفت: دردهه 
فجر16 پروژه در بخش آب و فاضالب با اعتبارى بالغ بر 245میلیارد 

و 450 میلیون ریال در سطح استان به بهره بردارى مى رسد.
مهندس هاشم امینى اعالم کرد: در دهه فجر سال جارى 14 پروژه 
در بخش آب به بهره بردارى مى رســد و پروژه کلکتور فاضالب 
شــاهین شــهر و منطقه 6 اصفهان در بخش فاضــالب در مدار 
بهره بردارى قــرار مى گیرند. وى بــا بیان اینکــه در دهه فجر 
4 مخزن آب در مدار بهــره بردارى قرار مى گیــرد تصریح کرد: 
مخزن هــزار مترمکعب در شــهر دامنه در شهرســتان فریدن، 
مخــزن دوهزارمترمکعبــى در دهــق نجــف آبــاد، مخــزن
 100 مترمکعبى روستاى چیرمان کوهپایه، مخزن 50 مترمکعبى 
روســتاى آبچویه کوهپایــه در این ایــام در مدار بهــره بردارى 
قرار مى گیرنــد، همچنین بازســازى مخــزن 100 مترمکعبى 

روســتاى ازونبالغ در شهرســتان فریدن به پایان رســیده و در 
بهمن ماه بهره بردارى مى شود.

مدیرعامل شرکت آبفا  استان اصفهان با اشاره به افتتاح آزمایشگاه 
میکروبیولوژى در شهر نجف آباد اظهار داشت:  از آنجائیکه ارتقاى 
کیفى آب شرب مردم براى فعاالن صنعت بسیار حائز اهمیت است 

راه اندازى آزمایشگاه میکروبیولوژى در دستور کار قرار گرفت.
امینى به بهره بردارى از سیستم تله مترى و مانیتورینگ منابع آبى 
روستاهاى بخش بن رود پرداخت و بیان داشت: در این ایام مبارك، 
سیســتم تله مترى و مانیتورینگ منابع آبى 17 روســتاى بخش 
بن رود عملیاتى مى شــود تا از این پس آب شــرب عادالنه میان 

روستاییان توزیع گردد. 
وى ادامه داد: در دهه فجر سال جارى با بهره بردارى از 12 کیلومتر 
خط انتقال آب، اهالى روستاى جشوقان منطقه کوهپایه ازآب شرب 

پایدار بهره مند مى شوند . 
امینى تقویت منابع آب محلى را در سطح استان بسیار حائز اهمیت 
برشمرد و خاطرنشان ســاخت: به منظور تقویت منابع آب محلى 
حفر چاه در برخى از نقاط اســتان در دســتور کار قرارگرفت، که 
در دهه فجر 5 حلقه چاه جدیدالحفر افتتــاح مى گردند. همچنین
 4 حلقه چاه در منطقه 6 اصفهان و یک حلقه در شاهین شهر در مدار 

بهره بردارى قرار مى گیرند.
مدیرعامــل شــرکت آبفــا اســتان اصفهان بــا بیــان اینکه با 
یکپارچه ســازى شــرکتهاى آبفا شــهرى و روســتایى یکى از 
اولویت ها اصالح و بازسازى شبکه فرســوده آب در روستاها بوده 
است، اعالم کرد:   19,5  کیلومتر شبکه فرسوده آب در خور وبیابانک، 
پس از بازســازى و اصالح در دهه فجر امسال در مدار بهره بردارى

 قرار مى گیرد.

با اعتبارى بالغ بر 245میلیارد ریال صورت مى گیرد

افتتاح 16 پروژه آبفا  در استان اصفهان طى ایام ا... دهه فجر


