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و ناگهان عروسى به کوچه سپاهان آمدهوا تا یک شنبه خنک مى ماند«تیرباران» چگونه ساخته شد؟هر فرد کرونایى در یک ماه چند نفر را مبتال مى کند؟ ورزشاستانفرهنگ جهان نما

مهدى سلطانى 
اولین بازیگر 

سریال «افرا» شد

90 هزار اصفهانى بیمه بیکارى مى گیرند
3

2

3

2

کنترل تجمعات
 در پل هاى تاریخى

افزایش 37 درصدى
 هزینه هاى دهک دهم 

خدمات به افرادى
 که ماسک نمى زنند

 ارائه نشود

5

استان هاى 
مسافرپذیر 

در لیست قرمز 
کووید-19

بهرنگ توفیقى، کارگردانى که این روزها با سریال «آقازاده» 
در نمایش خانگى حضور دارد با سریالى جدید به زودى به 
تلویزیون مى آید. «افرا» ساخته جدید بهرنگ توفیقى به 

تهیه کنندگى مشترك محمدکامبیز دارابى و مجید موالیى 
است و براى پخش از شبکه یک سیما...

آمارهاى تردد وســایل نقلیه مختلف و سفرهاى 
جاده اى مردم در ماه هاى گذشته نشان مى دهد 
که هر استانى بیشــترین مسافران و خودروهاى 
مهمان را به خود دیده است به تدریج در فهرست 
هشــدار و نهایتًا در وضعیت قرمز از نظر ابتال به 
ویروس کرونا قرار گرفته است. این اتفاق به ویژه 
از نیمه دوم خرداد ماه امسال که ترددها به بیش 

از دو میلیون خودرو ...
4

برپایى مراسم عزادارى در 67 نقطه شهر
 با رعایت پروتکل هاى بهداشتى

معاون خدمات شهرى شهردارى اصفهان اعالم کرد

7

سرپرست اداره  کل کار، تعاون و رفاه اجتماعى استان اصفهان:

رامین ناصرنصیر:

طلب هایم به اندازه خرید 
یک آپارتمان است

سرمربیگرى ذوب آهن؟ 
پیشنهادهاى خوبى دارم

جدایى مهدى تارتار از تیم نفت مسجد سلیمان قطعى شده است. او  بعد 
از بازى با تراکتور در نیمه نهایى جام حذفى از بازیکنان تیم و همچنین 
تماشاگران نفت خداحافظى کرد. عملکرد خوب مهدى تارتار در پارس 
جنوبى و همچنین نفت مسجد سلیمان با وجود مشکالت مالى موجب 

شده تا او با پیشنهاداتى براى ادامه کار ...
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4

در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

وقتى مهمان نوازى در ایام کرونا 
دردسرساز مى شود

افزایش پذیرش 
همزمان هواپیما در 
فرودگاه اصفهان

شناسایى 250 ساختمان خطر آفرین درشهر اصفهان
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اعالم کرد

3

باز هم باز هم 
گلى به جمال پیام

یال «آقازاده» 
ه زودى به
وفیقى به 

جید موالیى 

4

تیک آپارتمان است ن م ر پ ای ا ت ا پیکآپارتماناستکآ

بهره بردارى از پروژه هاى عمرانى آب و فاضالب در هفته دولت با  318 میلیارد تومان
شهریورماه 99-روابط عمومى شرکت آبفا    استان اصفهان

5

فرا رسیدن تاسوعا و عاشوراى حسینى را تسلیت مى گوییم

شرط تغییر کاربرى بناهاى تاریخى  استان
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سخنگوى سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى 
تهران گفت: امروزه میزان ســواد و تحصیالت عالیه در 
کشور ما نسبت به سال هاى گذشته بسیار افزایش یافته 
است. اما در جامعه ما، افرادى زندگى مى کنند که اصًال به 
ایمنى اهمیت نمى دهند، این افراد دانش، آگاهى و حتى 

درآمد کافى دارند، اما «باور ایمنى» ندارند. 
جالل ملکــى اظهار کرد: بــه عنوان مثال بســیارى از 
ماشین هاى گرانقیمتى که در خیابان ها تردد دارند، حتى 
یک کپسول خاموش کننده کوچک نیز در صندوق عقب 
خودروى خود ندارد. این افراد پول و آگاهى دارند، اما هنوز 
فرهنگ ایمنى را جدى نمى گیرند و تصور نمى کنند که این 

خودرو در صورت بروز حریق، نیاز به خاموش کننده دارد. 
این کارشــناس حوزه ایمنى ادامه داد: همچنین عده اى 
خانه هــاى گرانقیمتى دارنــد که براى همــه چیز آن 
هزینه هاى گزافى کرده  اند به جز ایمنى. به عنوان مثال 
شومینه هاى چند صد میلیونى در خانه ها ساخته شده، اما 
وقتى به پشت بام مى رویم مى بینیم کالهک اچ مانند ندارد 

و ممکن است خفگى با گاز صورت بگیرد. 
سخنگوى سازمان آتش نشانى گفت: در بیشتر مواقع، این 
خانه هاى گرانقیمت و خودرو هاى لوکس در اختیار افراد 
تحصیلکرده جامعه قرار دارند، اما همین افراد باسواد جامعه 

دانش ایمنى دارند، اما از آن استفاده نمى کنند.

رئیس مرکز ســالمت محیط و کار وزارت بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشکى گفت: آسان ترین شکل برخورد 
با افرادى که ماسک نمى زنند یا پروتکل هاى بهداشتى 
را رعایت نمى کنند، این اســت که اگر به جایى مراجعه 

کردند، به آنها خدمات ارائه نشود.
احمد جنیدى افزود: در سایر کشورها بر اساس کد ملى یا 
شهروندى جریمه هایى براى افراد متخلف در نظر گرفته 
مى شود، اما مردم کشور ما متفاوت هستند. زیرا اگر به 
مردم آموزش الزم ارائه شــود، مردم به خوبى رعایت 
مى کننــد. وى ادامه داد: درصد رعایــت پروتکل هاى 
بهداشتى و اســتفاده از ماسک در کشــور ما بسیار باال 

رفته و هر وقت که با مــردم صحبت کردیم، همکارى 
و همراهى کرده اند. در دوران ســخت کشــور، مردم 
همواره بهترین نقش را داشــته اند و جــاى قدردانى و 

تشکر دارد.
رئیس مرکز ســالمت محیط و کار وزارت بهداشــت 
اظهار کرد: در نتیجه شیوه برخورد اینطور است که اگر 
شــخص به مغازه اى مراجعه کرد و ماسک نداشت، آن 
مغازه دار بگوید که ماسک بزن و بعد براى خرید مراجعه 
کن. بســیارى از مغازه دارها خودشان ماسک مى زنند و 
حتى فاصله را رعایت مى کنند و براى سالمت مراجعه 

کنندگان هم اهمیت قائل هستند.

مردم ایران آگاهى دارند اما 
«باور ایمنى» ندارند

خدمات به افرادى که 
ماسک نمى زنند، ارائه نشود

سفر 74 توریست در 3 ماه!
   ایســنا | على اصغر مونســان، وزیر میراث 
فرهنگى، گردشــگرى و صنایع دستى گفت: با 
شیوع کرونا گردشــگرى با افت شدیدى در دنیا 
مواجه شد که به تبع آن کشــور ما را هم درگیر 
کرد. به طورى که در سه ماه نخست سال گذشته 
(1398) تعداد گردشــگران خارجى دو میلیون 
و 300 هزار نفر بود که ســه ماه نخست امسال 
این عدد به 74 نفر رســید؛ یعنى تقریبًا به صفر 

نزدیک شد.

یک آمار قابل تأمل 
   خبر آنالین | حســین کرمانپور، پزشــک 
معروف در اولین روزهاى حضور کرونا در ایران 
به این بیمارى مبتال شد و البته بهبود یافت. او در 
حساب توییترش به نکته مهمى درباره پزشکان 
ایرانى که در دوره کرونا از دست داده ایم پرداخته 
و مقایسه قابل تأملى با شهادت پزشکان در دوره 
جنگ تحمیلى داشته است. او نوشته: «در هشت 
سال جنگ، فقط50 پزشــک جان دادند و حاال 
در شش ماه نبرد شــبانه روزى با کرونا بیش از 
80 پزشک آسمانى شــدند! بخدا جانشین کردن 
یک پزشــک کار آسانى نیســت. یک جاى کار 

مى لنگد.»

پلیس هاى وظیفه شناس 
   میزان | فرمانده انتظامى اســتان قزوین از 
صحت عمل مأموران وظیفه شناس فرماندهى 
انتظامى قزوین و اســترداد اموال پیدا شــده به 
صاحبش خبر داد. ســردار مهدى حاجیان گفت: 
ستوان دوم کاظم حسنى و ســتوان دوم  حسن 
کلهر حین انجام وظیفه به عنوان مســئول نظم 
و انضباط بازار روز قزویــن یک جلد کیف جیبى 
چرمى حاوى چند کارت عابر بانک به همراه رمز 
مربوطه به مبلغ یک میلیارد و 200 میلیون ریال 
و یک فقره چک به مبلغ 665 میلیون ریال را پیدا 
مى کنند و براى تعیین تکلیــف به مقر انتظامى 
انتقال مى دهند. وى افزود: مأموران وظیفه شناس 
موفق شــدند از طریق مدارك هویتى، صاحب 
کیف را شناســایى کنند و به صورت ســالم طى 

صورتجلسه به صاحبش تحویل دهند.

ورود به مازندران
 ممنوع نیست

   مهــر | رئیس پلیــس راه مازنــدران خبر 
ممنوعیــت ورود بــه مازنــدران در روزهــاى 
تاســوعا و عاشــورا را تکذیب کرد و گفت: تنها 
محدودیت هاى معمول هفتگى آن هم در صورت 
وجود حجم ســنگین ترافیک اعمال مى شــود. 
سرهنگ علیرضا قدمى اعالم کرد: وقتى از یک 
طرف جاده محدود مى شود یا اینکه جاده یکطرفه 
مى شود مسلم است که تردد از سمت مقابل جاده 
محدودیت است و این بدان معنى نیست که پلیس 

ممنوعیت ایجاد مى کند.

پیشنهاد 
افزایش مجدد حقوق

   تســنیم | یک نماینده مجلس شــوراى 
اســالمى پیشــنهاد کرد که حقوق بازنشستگان 
باید حداقل 20 درصد عالوه بر افزایشى که اخیراً 
انجام شده، افزایش یابد. کیومرث سرمدى اظهار 
کرد: دولــت اعالم کرده متناسب ســازى حقوق 
بازنشســتگان را از یک ماه پیش آغاز کرده است، 
طبق این طرح، فردى که داراى 35 ســال سابقه 
حداقل بگیر باشد، سه میلیون تومان حقوق ماهانه 
دریافتى خواهد داشــت که این رقم به هیچ وجه 
تناسبى با مخارج بازنشســتگان ندارد. سرمدى 
اظهار کرد: در جلســه اى که دو هفته آینده درباره 
متناسب سازى حقوق بازنشستگان خواهیم داشت، 
افزایش حداقل 20 درصدى حقوق بازنشستگان 
را، عالوه بر افزایشــى که اخیراً انجام شده است، 

پیشنهاد خواهم داد.

خبرخوان

فصل انتخابات رســید و بازار گمانه زنى ها داغ است. یکى 
از این گمانه ها ورود یک کاندیداى نظامى اســت! منصور 
حقیقت پور، فعال سیاســى اصولگرا در این باره به «نامه 
نیوز» گفت: اگر دوستان ما در بخش هاى مختلف احساس 
توانمندى مى کنند و فکر مى کنند که مى توانند مشکلى از 
مشــکالت نظام را حل کنند باید حتماً خودشان را عرضه 
کنند. خواهش من از مردم این اســت که به صرف اینکه 
کاندیدا نظامى بوده یا نبوده اســت توجه نکنند. کدام یک 
از افراد و نیرو هاى ما نظامى نبوده است؟! اغلب مقامات ما 

فرمانده جنگ بودند. 
وى افزود: نیرو هاى نظامى ما که وارد این عرصه شده اند 

افرادى مثل سردار رضایى با آن سابقه درخشان در جنگ 
است. یا آقاى قالیباف. اینها آدم هاى بزرگى هستند.

حقیقت پور در پاسخ به اینکه «کدام گزینه که اکنون لباس 
نظامى به تن دارد و در این عرصه خدمت مى کند ممکن 
است وارد عرصه انتخابات شود؟» گفت: از کسى نمى توانم 
اسم ببرم، اما حرف این است که اگر گذشته افراد را نگاه کنید 
در این مملکت همه بسیجى و نظامى بوده اند. نمى دانم که 
االن چه کسى نظامى گرى را کنار خواهد گذاشت و وارد 
عرصه انتخابات مى شود، اما از جمله افراد با پیشینه نظامى 
که اکنون مطرح هستند مى توان به آقاى رضایى و قالیباف 

اشاره کرد. حتى آقاى ضرغامى هم زمانى سپاهى بودند.

   روح ا... رضایى مقدم / خبرگزارى ایسنا |

در این مملکت همه بسیجى و نظامى بوده اند 

ظاهراً تصور رایج در جوامــع مختلف جهان که از زنان 
مى خواهد ســخنان مردان را باور نکنند از لحاظ علمى 
هم به اثبات رسیده است. یک تحقیق علمى نشان داد 

مردان بیش از زنان به دروغگویى روى مى آورند. 
محققــان اعالم کردنــد، عدم ایجاد ارتباط چشــمى 
بــا طــرف مقابــل مى توانــد 64 درصــد منجر به 
افشــاى دروغگویى فرد شــود و بعــد از آن نیز تأخیر 
در پاســخگویى نیز 50 درصد به ایــن موضوع کمک

 مى کند.
نتایج این تحقیق که در «دیلى میل» منتشر شده نشان 
مى دهد میل به دروغگویى یا دور زدن حقایق در میان 

مردان دو برابر زنان است.
این تحقیقات نشــان مى دهد مردان به طور متوســط 
هر چهار روز یک بــار دروغ مى گویند، در حالى که این 
دوره براى زنان هشت روز است. این گزارش نتایج یک 
تحقیق دیگر انجام شده در بریتانیا را تأیید کرد که روى 
3000 زن و مرد انجام و نشان داد مردان ساالنه 1092 
دروغ مى گویند و زنان نیز در همین مدت 728 بار این 

کار را انجام مى دهند.
در بخش دیگرى از این تحقیق آمده است: 82 درصد از 
زنان و 70 درصد از مردان اعالم کردند بعد از دروغگویى 

دچار عذاب وجدان شده اند.

زنان یا مردان؛ کدام یک بیشتر دروغ مى گویند؟
2 نوزاد پسر 6 قلوهاى کرجى دیروز در بیمارستان جان 

خود را از دست دادند.
صبح روز سى ام مرداد ماه یک مادر 20 ساله ساکن کرج 
در دومین زایمان خود صاحب شــش فرزند شد. طلبى، 
پدر 6 قلوها گفت: «سال 92 با همسرم نامزد کردیم و دو 
سال بعد ازدواج کردیم. بعد از ازدواج از شهرستان خود 
در آذربایجان براى زندگى به کرج آمدیم چون آنجا کار 
مناسب نداشتم. در کرج مشغول کارگرى در ساختمان 
شــدم و خانه اى اجاره کرده بودیم. چهار سال قبل هم 

صاحب یک فرزند شدیم.»
طلبى مى گوید وقتى متوجه شدند که همسرش باردار 
است فکرش را هم نمى کردند که صاحب شش فرزند 
شوند.مادر 6 قلوها از بیمارستان مرخص شده و قبل از 

ترخیص فرزندان خود را دیده است.

خبر بد درباره 6 قلوها

آرزوى 42 ساله محقق شد
   ایسنا | حجت االسالم و المسلمین حسن روحانى 
روز چهارشنبه در جلســه هیئت دولت با بیان اینکه با 
وجود اعمال شدیدترین تحریم ها طى دو سال گذشته، 
مهمترین افتتاح ها را در کشــور داشته ایم، خاطرنشان 
کرد: در شرایط تحریم با مجانى شدن برق بیش از 30 
میلیون نفر از مردم کشور، آرزوى 42 ساله محقق شده و 

این مایه افتخار دولت دوازدهم است.

فیلترشکن داران
 مخالف فیلترشکن !

   کافــه ســینما | روزنامــه «فرهیختگان»، 
روزنامه دانشگاه آزاد و نزدیک به  اصولگرایان، گزارش 
کرده از میان 40 نماینده که مى خواهند برخى شبکه هاى 
اجتماعى خارجى را ببندند و براى استفاده از فیلترشکن 
مجازات بگذارند، 29  نفرشان با استفاده از همین امکان 

در توییتر حساب دارند و فعالیت مى کنند.

تشابه سازى جالب
   ایران آرت | بــه تازگى نمایندگان مجلس یازدهم 
پیشنهادى مبنى بر محدودســازى اینترنت ارائه کردند 
که واکنش برخى از افراد از قبیل رضا رشیدپور، مجرى 
تلویزیون را به همراه داشــت. او در روزى که این طرح 
مطرح شد در واکنش به این موضوع در توییتى نوشت: 
«25 سال پیش در چنین روزى "بیل گیتس" از سیستم 
عامل ویندوز 95 رونمایى کرد. و ما دقیقاً در چنین روزى 
مشغول انتشار اخبار مربوط به طرح پیشنهادى برخى از 
نمایندگان گرامى مجلس درباره اینترنت و شبکه هاى 

اجتماعى هستیم.»

روس ها واکسن روسى 
نمى خواهند!

   عصرایــران | «والرى فئــودورف»، رئیس مرکز 
تحقیقات افکار عمومى در روســیه اعــالم کرد نتایج 
نظر سنجى این مرکز نشــان مى دهد بیش از نیمى از 
روس ها (52 درصد) فعًال تمایلى براى تزریق واکسن 
کرونا ندارند. درعین حال، 42 درصد از مصاحبه شوندگان 
گفته اند واکســن را تزریق مى کننــد و 6 درصد نیز در 
پاسخگویى دچار تردید شده اند. در حال حاضر یکى از 
واکسن هاى روسى کرونا به طور رسمى ثبت شده و در 

ماه هاى آینده براى تزریق عمومى ارائه مى شود.

اعتراض به دعوت نشدن 
   اعتماد آنالین | عصر روز سه شنبه 4 شهریور ماه 
حسن روحانى، رئیس جمهورى با مدیران ارشد برخى از 
رسانه هاى کشور جلسه داشت اما گویا این نشست شامل 
حضور همه رســانه ها نشده اســت. بر همین اساس ده 
رسانه اى که مدیران ارشد آنها به نشست رئیس جمهورى 
دعوت نشده بودند از پوشش خبرى این نشست خوددارى 
کردند. گفته مى شود ده سایت خبرى «الف»، «پارسینه»، 
«شفتا»، «سیتنا»، «جماران»، «عصر ایران»، «انتخاب»، 
«انصاف نیوز»، «فرارو» و «تابناك» در اعتراض به دعوت 

نشدن انتشار اخبار نشست را تحریم کردند.

 !PMD به جاى PND
 PMD به جاى PND اعتماد آنالین | نوشتن   
توسط کریمى قدوســى، بار دیگر با واکنش کاربران در 
شبکه هاى اجتماعى مواجه شد. جواد کریمى قدوسى، 
نماینده اصولگراى مشــهد در مجلس، در توییتر خود 
نوشــت: «آقاى روحانى 1200 دسترســى به بازرسان 
آژانس با هدف جاسوســى آنها از سایت ها و اشخاص 
نتیجه اش شد ترور دانشمندان در گذشته و خرابکارى 
نطنز و صدور قطعنامه در چندى قبل؛ این است برجام 
و بستن پرونده PND پس کى باید عبرت بگیرید؟!» 
گفتنى است کریمى قدوسى پیش از این هم در جریان 
برجام و تصویب آن در سال 92 در مجلس نهم طرح دو 
فوریتى را تدوین کرد  که در آن دو بار کلمه NPT را که 
مهمترین مبحث حقوق بین الملل در بحث انرژى اتمى 

است MPT نوشته بود. 

ایرج حریرچــى، معاون وزارت بهداشــت که در برنامه 
تلویزیونى «سالم صبح بخیر» شــبکه 3 درباره کرونا 
صحبت مى کرد، گفت: طبق آمــار جهانى از هر ده نفر 
 ICU بسترى شده یک نفر فوتى، از هر دو نفرى که در

بســترى مى شــوند یک نفر فوتى و از هر ده نفرى که 
مجبور به لوله گذارى در ICU مى شــوند 9 نفر فوت 

مى کنند.
وى بــا انتقاد از ســفر هاى غیر ضرورى مــردم گفت: 
متأسفانه هر 0/1 درصد افزایش سفر، آمار ابتال را 1/9 
درصد افزایش داده و پیش بینى مى شود آخر هفته روزانه  
دو میلیون تردد داشته باشیم؛ که به طور میانگین در هر 
خودرو 3/4 نفر سرنشین وجود دارد و خود این موضوع 

آمار بسیار خطرناکى را به همراه دارد.
معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه اگر فرد مبتال به کرونا 
هیچ نکته اى را رعایت نکند در یک ماه 430 نفر را آلوده 
خواهد کرد، گفت: خوشبختانه با وجود انجام پروتکل ها 
و زدن ماسک در کشورمان آمار ابتال از هر فرد کرونایى 

در چند ماه اخیر از 2/5 نفر به 0/93 نفر رسیده است.

هر فرد کرونایى در یک ماه چند نفر را مبتال مى کند؟

آمارهاى تردد وســایل نقلیه مختلف و سفرهاى جاده اى 
مردم در ماه هاى گذشــته نشــان مى دهد که هر استانى 
بیشترین مســافران و خودروهاى مهمان را به خود دیده 
است به تدریج در فهرست هشدار و نهایتاً در وضعیت قرمز 

از نظر ابتال به ویروس کرونا قرار گرفته است.
این اتفاق به ویژه از نیمه دوم خرداد ماه امسال که ترددها به 
بیش از دو میلیون خودرو در ایام تعطیل و بیشتر از آن رسید، 
نمود بیشترى پیدا کرد و در تیر ماه و مرداد ماه شاهد بودیم 
که تعداد استان هاى کشور که شیوع ویروس کرونا در آنها 
به وضعیت هشدار و قرمز رســید به تدریج به 26 استان 
افزایش یافت و در این میان نام استان هایى که با بیشترین 
حجم انباشت خودرو به ویژه در ایام تعطیل مواجه بودند هم 

به چشم مى خورد.
استان مازندران در 22 تیر ماه و استان گیالن در 19 مرداد 
ماه وضعیت قرمز پیدا کردند و استان هاى خراسان رضوى، 
قم، قزوین، البرز، آذربایجان شرقى، فارس و... هم در هر دو 

فهرست قرمز و هشدار در این ماه ها مشاهده شدند.
بر اساس برآوردهاى صورت گرفته مرکز مدیریت راه ها 
در تعطیالت نیمه مرداد ماه حــدود 1/9 میلیون تردد در 
جاده هاى کشور صورت گرفت که نسبت به میانگین ماهانه 
افزایش 7 درصدى داشت و در تعطیالت پیش رو نیز این 
برآوردها عدد دو میلیونى را براى تردد وسایل نقلیه مختلف 
نشان مى دهد و در میان استان ها مازندران با80 هزار وسیله 
نقلیه، اصفهان با 54 هزار وسیله نقلیه، خراسان رضوى با 26 
هزار وسیله نقلیه و آذربایجان شرقى با  26 هزار وسیله نقلیه 

بیشترین انباشت خودرو را خواهند داشت.

این آمارها دقیقاً با رفت و آمد خودروها در ماه هاى گذشته 
به ویژه روزهاى پیک سفر مطابقت مى کند و اگر این اتفاق 
بیافتد، مشخص نیســت باید منتظر چه میزان افزایش 
آمارهاى ابتال به کووید- 19 در این استان ها باشیم و این 
سئوال مطرح مى شود که بازهم جاده هاى مواصالتى کشور 

با ترافیک ســنگین به ویژه در محورهاى شمالى کشور 
مواجه شده و مسدود مى شوند یا آنکه مردم در خانه هاى 
خود مى مانند و با عمل به توصیه هاى بهداشــتى صورت 

گرفته شاهد کاهش آمارهاى ابتال در کشور خواهیم بود.
با در نظر گرفتن این آمارها در کنار آمار تردد وسایل نقلیه 

مختلف در محورهاى مواصالتى و رابطــه معنادار آن با 
گسترش شیوع ویروس کرونا در کشــور، بهتر مى توان 
دریافت که چرا مســئوالن در روزهاى گذشته تا این حد 
بر سفر نکردن مردم به ویژه به استان هاى شمالى تأکید 

مى کنند. 

وقتى مهمان نوازى در ایام کرونا دردسرساز مى شود

استان هاى مسافرپذیر 
در لیست قرمز کووید-19

آمارى که اخیراً مرکز آمار ایــران از وضعیت تورم و تغییر 
قیمت کاال و خدمات مصرفى مردم منتشــر کرد نشان از 
این داشــت که تورم نقطه به نقطه و بــه عبارتى افزایش 

هزینه هاى خانوارهاى ایرانى نســبت به مرداد ماه سال 
گذشته در مجموع 30/4 درصد افزایش داشته که این رقم 

نسبت به تیر ماه امسال هم 3/5 درصد رشد کرده است. 
اما بررسى وضعیت ده دهک هزینه اى نشان از افزایش قابل 
توجه هزینه بین دهک ها نسبت به مرداد پارسال دارد؛ به 
طورى که تورم نقطه به نقطه در دهک دهم به 37/8 درصد 
رسیده که نسبت به تیر ماه بیش از 5 درصد رشد دارد. بر این 

اساس تأمین هزینه براى پایین ترین دهک نسبت به سال 
قبل به طور متوسط 37/8 درصد افزایش دارد.

این در حالى اســت که دهک اول تورم 27/7 درصدى در 
مرداد ماه را نسبت به مرداد سال گذشته تجربه کرده و این 
رقم در دهک هاى بعد باالتر مــى رود، به عبارتى تحمیل 
هزینه به افــراد نیازمند بیش از افراد غیر نیازمند و اقشــار 

پردرآمد بوده است.

افزایش 37 درصدى 
هزینه هاى دهک دهم 
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هوا تا یک شنبه 
خنک مى ماند

حجت ا... على عسگریان، کارشناس پیش بینى اداره 
کل هواشناسى اسـتان اصفهان با اعالم اینکه دماى 
هواى اصفهـان در چنـد روز آینده تغییر محسوسـى 
نخواهد داشـت، گفت: هواى اصفهان تا یک شـنبه 
خنک مى ماند و نهایتاً 2 تا 3 درجه سانتیگراد افزایش 
دما خواهیم داشت. همچنین مشـکل خاصى از نظر 

آلودگى و گرد و خاك در استان نداریم.

رونمایى از
 3637 نقطه ُمصوب 

3637 نقطـه ُمصـوب اسـتان اصفهـان از فهرسـت 
130 هزار نقطـه اى «طرح ملـى ُکدگـذارى عناصر 
و واحدهـاى تقسـیمات کشـورى وزارت کشـور» با 
حضور وزیر کشور و اسـتانداران چند استان رونمایى 
شـد. معاون سیاسـى، امنیتى و اجتماعى استاندارى 
اصفهان در حاشیه این مراسـم گفت: سال 95 حدود 
19 هزار نقطه استان اصفهان براى ُکدگذارى به دفتر 
تقسـیمات کشـورى وزارت کشور ارسال شـد که در 
نهایت به 17 هـزار نقطه تقلیل یافت. حیدر قاسـمى 
تصریح کرد: در نهایت 3637 نقطه از استان اصفهان 
به تصویب رسید و مابقى نقاط نیز به زودى ُکدگذارى 
مى شـود. قاسـمى اظهار کرد: اکنون استان اصفهان 
داراى 24 شهرسـتان، 52 بخش، 110 شـهر و 131 

دهستان است.

از ذوب آهن حمایت مى کنیم
نماینده مـردم مبارکه در مجلس در حاشـیه بازدید از 
غرفه ذوب آهن اصفهان در نمایشگاه متالکس2020 
گفت: ذوب آهـن اصفهان مادر صنعت فوالد کشـور 
است و بحق باید مورد حمایت قرار گیرد و این امر به 
زودى انجام مى شـود. پروین صالحـى تصریح کرد: 
خوشـبختانه ذوب آهن 100 در صـد در تولید ریل به 
خودکفایى رسـیده و این خبر مسـرت بخشى است. 
ذوب آهن اکنـون توانایى تأمین ریل مـورد نیاز همه 
خطوط ریلى کشـور را دارد و ما از اینکه مى توانیم به 
تولیدکنندگان داخلـى خود اعتماد کنیـم به خودمان 

مى بالیم و به شدت از آن حمایت مى کنیم. 

لوله گذارى آب 
در روستاى «سه»

به گزارش روابط عمومى آبفا شاهین شهر، 1400 متر 
لوله گذارى آب با نظارت معاونت توسعه وبهره بردارى 
آب آبفا منطقه در روسـتاى «سـه» اجرا شد. الزم به 
توضیح اسـت که اصالح خط قطر 160پلى اتیلن در 
عمق یک متر با تأمین، تجهیز و نظارت آبفا شـاهین 
شهر و اجراى دهیارى روستاى سه صورت گرفته است 

و هدف از آن تقویت فشار آب این روستاست.

بهره بردارى از 280 طرح 
گازرسانى 

به مناسبت هفته دولت 280 طرح بزرگ گازرسانى در 
استان اصفهان افتتاح و بهره بردارى شد. مدیر عامل 
شرکت گاز استان اصفهان، هزینه اجراى این طرح ها 
را بیش از 7000 میلیارد ریال بیان کرد. سید مصطفى 
علوى افزود: اکنـون بیـش از 8600 واحد صنعتى در 
این اسـتان بهره مند از گاز طبیعى اسـت که عملیات 
گازرسـانى به 3342 واحـد در دولت هـاى یازدهم و 

دوازدهم محقق شده است.

پلیس در جریمه ها مدارا کند
فرمانده انتظامى شهرسـتان اردستان گفت: پلیس 
راهور همواره تأکید کرده ایم که با توجه به شرایط 
اقتصـادى کـه در جامعه وجـود دارد بـراى جریمه 
کردن شـهروندان بـا آنهـا مـدارا کنـد. غالمرضا 
هاشمى زاده تأکید کرد: پلیس در مقابله با رانندگان 
متخلف بایـد صبور باشـد، اعمـال قانون بـا اقتدار 
هیچ منافاتى با رعایت ادب نـدارد و حق توهین به 

دیگران را نداریم.

خبر

استاندار اصفهان در دو نامه جداگانه خطاب به مدیران 
عامل شرکت فوالد مبارکه سپاهان و ذوب آهن، آسیب 
شناسى و رفع مشکالت نتایج دور از انتظار این دو باشگاه 
اصفهانــى در لیگ برتر و جام حذفى فوتبال کشــور را 

خواستار شد.
عباس رضایى در نامه هــاى مزبور خطاب به حمیدرضا 
عظیمیــان مدیرعامــل فــوالد مبارکــه و منصــور 
یــزدى زاده مدیرعامل ذوب آهن اعالم کــرد: با توجه 
به رویدادهاى اخیر ورزشــى در این باشــگاه و نتایج 
دور از انتظار تیــم فوتبال آن مجموعه در مســابقات 
لیگ برتر و جام حذفى کشــور مقتضى اســت دستور 

فرمایید ضمن بررســى و آســیب شناســى موضوع، 
تمهیدات عاجل براى رفع مشــکالت موجود انجام تا 
خرســندى و رضایت مردم ورزش دوست و قدرشناس 
اســتان که همواره حامى این تیم محبــوب بوده اند،

 فراهم شود.
تیم ســپاهان در لیگ برتر فوتبال کشــور با 49 امتیاز 
رتبه پنجم و تیم ذوب آهن اصفهان نیز با 30 امتیاز رتبه 
دوازدهم را در لیگ برتر فوتبال کشــور در فصل جارى 
کسب کردند. این دو تیم، سابقه قهرمانى در لیگ برتر 
و جام حذفى و حضور موفق در لیگ قهرمانان آسیا را در 

کارنامه خود دارند.

مدیرعامل شــرکت آبفا اســتان اصفهان در مراسم  
بهره بردارى از پروژه آبرســانى به روستاهاى رحمت 
آبــاد و فیلور شهرســتان نجــف آباد، که بــا حضور 
معاون اســتاندار و فرماندار ویژه شهرستان نجف آباد 
برگزار شــد اعالم کرد: با اتصال شــبکه توزیع آب 
این روســتاها به طرح آبرســانى اصفهان بزرگ، آب 
شــرب ســاکنان این منطقه به صورت پایدار تأمین

 شد. 
هاشــم امینى با بیان اینکه این اقــدام از آثار مثبت 
یکپارچه ســازى آب و فاضالب شــهرى و روستایى 
است، افزود: با تحت پوشــش قرار گرفتن روستاهاى 

رحمت آباد و فیلور در طرح آبرســانى اصفهان بزرگ، 
آب شــرب جمعیتى بالغ بر 3800 نفــر از اهالى این 
روستاها از نظر کّمى و کیفى به طور قابل مالحظه اى 
ارتقا مى یابد. وى عنوان کرد: آب شرب مورد نیاز این 
منطقه 47 لیتر در ثانیه بوده است که با اجراى این پروژه 
مشکل افت فشار و بعضًا قطعى آب شرب ساکنان این 

دو روستا مرتفع شد.
مدیرعامل شــرکت آبفا اســتان اصفهان افــزود: با 
بهره بردارى از طرح آبرســانى به روستاهاى رحمت 
آباد و فیلور بیش از 1150 مشــترك از آب با کیفیت 

بهره مند مى شوند. 

بهره بردارى از طرح آبرسانى 
به 2 روستاى نجف آباد

خواسته فوتبالى
 استاندار اصفهان

رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد گفت: بر 
 U-multirank اساس اعالم پایگاه رتبه بندى
دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد در سال 2020 
در بین 21 دانشگاه دولتى و آزاد ایران در معیارهاى 
میزان ارجاعات، انتشارات ارجاع شده برتر و انتشارات 
حرفه اى رتبه نخست را کسب کرده و در میانگین 

رتبه اى «خیلى خوب» قرار گرفت.
امیررضا نقش افزود: براســاس شاخص هاى رتبه 
بندى مذکور، شاخص میزان ارجاعات، میانگین تعداد 
دفعاتى است که انتشارات پژوهشى در سایر انتشارات 
تحقیقاتى مورد اســتناد قرار گرفته اند و شــاخص 
انتشارات ارجاع شده برتر، نسبت انتشارات تحقیقاتى 

دانشگاه در مقایسه با دیگر انتشارات در همان زمینه 
علمى و در همان سال است که در 10 درصد باالیى 
لیست اســتنادات قرارگرفته اند. همچنین شاخص 
انتشارات حرفه اى نسبت انتشارات تخصصى منتشر 

شده به تعداد اعضاى هیئت علمى است.
عضــو هیئــت امنــاى دانشــگاه آزاد اســالمى 
اســتان اصفهان در ادامه افزود: نظــام رتبه بندى 
U-multirank براى اولین بار در سال 2014 با 
رتبه بندى بیش از 850 دانشگاه از 74 کشور جهان 
کار خود را آغاز کــرد و در حال حاضر بیش از 1700 
دانشگاه از 92 کشور جهان در این نظام رتبه بندى 

حضور دارند.

رتبه برتر براى دانشگاه آزاد نجف آباد 

سرپرســت اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعى 
اســتان اصفهان گفت: صنایع استان اصفهان در 

حال حاضر با کمبود جدى اعتبار رو به رو هستند.
کامران کالنى مهابادى پیش از ظهر چهارشنبه در 
نشست خبرى که در آستانه هفته تعاون برگزار شد 
اظهار کرد: روابط کار از مهمترین فعالیت این نهاد 
است که در اصفهان شرایط ویژه اى در این زمینه 
داریم چرا که سال گذشته حدود 29 هزار پرونده 

شکایت کارگرى بررسى شده است.
وى ادامه داد: از ابتداى امســال نیز 9687 پرونده 
شکایت کارگرى و کارفرمایى تشکیل و بررسى 

شده است، باید توجه داشت که این حجم آمار به 
دلیل نبود صیانت الزم از نیروى کار است.

وى با بیان اینکه در حال حاضر واحدهاى تولیدى 
در اصفهان دچار مشــکل کمبود اعتبار هستند، 
افزود: از این رو به سمت جذب اعتبار از منابع غیر 
بانکى رفتیم و از این رو براى اولین بار شرکت هاى 

کوچک وارد بورس شدند.
وى با بیان اینکه شناســایى مقررى بگیران بیمه 
بیکارى در دستور کار اســت، افزود: سعى داریم با 
شناسایى این افراد آنها را با توجه به ظرفیتى که دارند 
به کار برگردانیم. وى در خصــوص تعداد مقررى 
بگیران بیمه بیکارى در اصفهــان اظهار کرد: در 
اســتان اصفهان 74 هزار و 975 نفر در خصوص 
بیمه بیکارى ثبت نام کردند که از این تعداد 68 هزار 
و 574 نفر مشمول بیمه بیکارى شدند. سرپرست 
اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعى استان اصفهان 
ادامه داد: تا قبل از بحران کرونا 21 هزار و 426 نفر 
مشــمول بیمه بیکارى بودند و در حال حاضر در 
مجموع 90 هزار نفر در اســتان اصفهان مشمول 

بیمه بیکارى هستند.

90 هزار اصفهانى بیمه بیکارى مى گیرند

ارســال الکترونیکى فرم صاحبان مشاغل مشمول 
تبصره ماده 100 قانون مالیات هاى مستقیم در استان 

اصفهان بیش از 80 درصد افزایش یافت.
مدیر کل امور مالیاتى استان اصفهان گفت: تا اول 
شهریور و پایان مهلت مقرر، بیش از 134 هزار نفر از 
اشخاص حقیقى در استان اصفهان، فرم مربوطه ماده 

100 مالیاتى را تکمیل کرده اند.
بهروز مهدلو افزود: همچنین در این مدت، بیش از 
220 هزار نفر از صاحبان مشاغل در استان اصفهان، 

اظهارنامــه مالیات بر عملکرد ســال 1398 خود را 
الکترونیکى ارائه کرده اند.

وى گفت: پارســال اظهارنامه مالیاتى ارائه شــده 
صاحبان مشاغل در استان اصفهان، 218 هزار نفر 
بود. امسال با توجه به شــیوع ویروس کرونا و تأثیر 
آن بر کسب و کار فعاالن اقتصادى، با دو ماه تمدید، 
صاحبان مشــاغل تا اول شــهریور فرصت داشتند 
اظهارنامه مالیاتى خود را به صــورت الکترونیکى 

ارائه مى کردند.

افزایش ارسال الکترونیکى
 فرم مشموالن قانون مالیات

سخنگوى ستاد اســتانى مقابله با کرونا در اصفهان 
گفت: در خصوص پارك هــا و مکان هاى عمومى 
مقرر شــد کمیته حمل و نقل امور شــهرى جلسه 
بگذارد و تصمیماتى براى قسمت هایى از پارك ها که 
ازدحام مى شود اتخاذ شد تا این مکان ها خلوت شود 
که الزمه آن هماهنگى با نیروى انتظامى است که 
در پارك ها تنها عبور و مرور را داشته باشیم. امکان 
جمع شــدن افراد در پل هاى خواجو، سى و سه پل، 
مارنان و شهرستان بیشتر است و مقرر شد کنترل ها 

در این نقاط بیشتر شود.
حجت ا... غالمى گفت: همچنین با تصمیماتى که 
در ستاد کرونا اتخاذ شــد کنترل ها و بازرسى ها در 
نقاط گردشگرى استان مانند باغ بهادران، چادگان، 

فریدونشهر و سمیرم افزایش مى یابد.
غالمى ادامه داد: بخشــى از کار را هــم بر عهده 
فرمانداران و ستادهاى شهرستانى گذاشته ایم که 
خودشان در ارتباط با مراکزى که احتمال تجمع وجود 
دارد اقدامات الزم و بازدارنده را انجام دهند و مردم 

از سفر به نقاط مختلف استان باید خوددارى کنند.
سخنگوى ستاد اســتانى مقابله با کرونا در اصفهان 
اظهار کرد: براى روزهاى تاسوعا و عاشورا تیم هاى 
بازرسى ویژه در شهرستان ها توسط فرماندارى ها 
تشــکیل مى شــود که به صورت خاص کنترل ها 
را انجام مى دهند و در کالنشــهر اصفهان نیز اداره 
بهداشت و درمان و فرماندارى این تیم ها را تشکیل 
خواهند داد. همچنین ستاد بازرسى ویژه مستقر در 
اســتاندارى به صورت موردى موارد را بررسى و بر 
حســب گزارش هایى که دریافت مى کند در محل 

حاضر مى شود.
غالمى افزود: فعــًال محدودیت خاصــى را براى 
روزهاى تاســوعا و عاشــورا مصوب نکرده ایم، اما 
روز پنج شنبه (امروز) جلسه ســتاد استانى مقابله با 
کرونا برگزار مى شود که اگر در این جلسه تصمیمات 
خاصى در ایــن خصــوص اتخاذ شــود از طریق 

رسانه ها اعالم مى کنیم.

کنترل تجمعات در پل هاى تاریخى

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان گفت: در سه 
سال و نیم گذشته و پس از حادثه پالسکو 250 ساختمان 

خطرآفرین در اصفهان شناسایى شده اند.
منصور شیشه فروش ادامه داد: به منظور پیشگیرى از رخداد 
حوادث در ساختمان هاى فرســوده و مهم (در حوزه هاى 
گردشــگرى، امداد و نجات، تجارى، مسکونى، تاریخى، 
فرهنگى و...) در یکســال گذشــته در 107 شهر استان 
اصفهان کارگروه شناسایى سازه هاى آسیب پذیر، فرسوده 
و خطرپذیر تشکیل شد. او افزود: ساختمان هاى خطرپذیر با 
همکارى گروهى از کارشناسان نظام مهندسى ساختمان، 
شرکت هاى برق و گاز، کارشناسان شهردارى و آتش نشانى 
شناســایى و در این فرایند، پهنه خطرپذیرى، میزان تاب 
آورى در برابر زلزله، وجود امکانات اطفاى حریق، امکانات 

مطلوب در حوادث مختلف و ایمنى شبکه هاى برق، گاز و 
آب بررسى و ارزیابى مى شود.

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان بیان کرد: این 
کارگروه در یکسال گذشته250 ساختمان در شهر اصفهان 
را بررســى کرد که از این تعداد مالکان 130 ساختمان به 
تذکرات کارگروه عمل و تأیید ایمن شدن بنا ها را دریافت 
کردند و سایر ساختمان ها نیز در دست بررسى هستند که 
به تعدادى از آنها اخطاریه هاى رفع نواقص داده شده است. 
شیشه فروش افزود: در جلســه اخیر کارگروه شناسایى 
سازه هاى آسیب پذیر مقرر شــد تا باقى ساختمان هاى 
کالنشهر اصفهان و ســاختمان هاى جدید نیز با رویکرد 
پیشگیرى از حوادث غیرمترقبه مورد بررسى کارشناسانه 

این کارگروه قرار بگیرد و براى رفع نواقص اقدام شود.

او در خصــوص شناســایى ســازه هاى پرخطــر در 
شهرستان هاى اســتان اصفهان عنوان کرد: به تازگى در 
نجف آباد، کاشان، نایین و فوالدشهر ارزیابى هاى فنى در 
خصوص شناسایى مراکز تجارى و مسکونى فرسوده انجام 
شــده و اخطاریه هاى الزم به مالکان ابالغ و نتیجه رفع 
نواقص در دست پیگیرى کارگروه شناسایى ساختمان هاى 

پرخطر هر شهرستان قرار گرفته است.
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان اضافه کرد: 
کارگروه هایى که در شــهر هاى استان اصفهان تشکیل 
شده اند موظف هســتند ضمن شناسایى ساختمان هاى 
خطرآفرین نتیجه پیگیرى و رفــع نواقص را به مدیریت 
ستاد بحران اعالم کنند تا شاهد رخداد حوادث مختلف در 

بافت فرسوده و پرخطر نباشیم.

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اعالم کرد

شناسایى 250 ساختمان
 خطر آفرین درشهر اصفهان

معاون میراث فرهنگــى اداره کل میــراث فرهنگى 
اســتان اصفهان گفت: بناهاى تاریخى باید متناسب با 
شخصیت و شــأن صاحب بنا  تغییر کاربرى داده  شود 
و منزل مشــاهیر باید تبدیل به یک مرکز پژوهشى و 

فرهنگى شود.

 ناصر طاهرى در جمع خبرنــگاران اظهار کرد: احیا و 
زنده سازى بناهاى تاریخى ارزش افزوده است ولى باید 
دقت کرد که خانه تاریخى با تغییر کاربرى مى تواند اثر 
مثبت یا منفى بر کل محله داشته باشد و براى ساکنان 

پیرامونى مشکلى ایجاد نکند.

شرط تغییر کاربرى بناهاى تاریخى 

مدیرعامل شرکت نیک اندیش با اشاره به استانداردسازى 
جایگاه هاى CNG شــهر، گفت: دو جایگاه گلستان و 

شفق تا سه هفته آینده فعالیت خود را از سر مى گیرند.
سیدرضا عقدایى اظهار کرد: سال 85 دستورالعملى براى 
استانداردسازى جایگاه هاى سوخت CNG ابالغ شده 
بود و پس از آن در ســال 89 تعداد 13 ایستگاه على رغم 
ابالغ دستورالعمل ها، بدون دریافت استانداردهاى الزم 
راه اندازى شــد. وى با بیان اینکه سال 96 تعداد هشت 
جایگاه سوخت CNG شهر استانداردسازى شد، افزود: 
سال گذشــته نیز براى استانداردســازى این جایگاه ها 
اقداماتى شــد، اما با توجه به افزایش مراجعه رانندگان 
به دلیل گرانى نرخ بنزین، باید ضریب اطمینان افزایش 

مى یافت.
مدیرعامل شرکت نیک اندیش با بیان اینکه جایگاه هاى 
ردانى پور و همدانیان استانداردسازى و بازگشایى شده 
اســت، تصریح کرد: جایگاه هاى گلستان و شفق نیز در 
صورت تأیید اداره استاندارد تا سه هفته آینده راه اندازى 
مى شود. وى ادامه داد: شــهردارى اصفهان 13 جایگاه 
CNG مخصوص خودروهاى شخصى و یک جایگاه 
مخصوص اتوبوس هاى شرکت واحد اتوبوسرانى دارد 
که چهار جایگاه از این تعداد با ابالغ اداره کل استاندارد 
اصفهان و براى استانداردســازى تعطیل شده بود که با 
پیگیرى هاى انجام شده دو جایگاه همدانیان و ردانى پور 

با دریافت مجوزهاى الزم آغاز به فعالیت کردند.

2 جایگاه CNG تا 3 هفته 
آینده فعال مى شود

مدیرکل فرودگاه هاى اصفهان گفت: این فرودگاه به 
عنوان قدیمى ترین و مهمترین فرودگاه هاى کشــور 
در ســه مبحث گردشگرى و پذیرش مســافر، پدافند 
غیرعامل و مدیریــت بحران در مبحــث هوانوردى 

محسوب مى شود.
حسن امجدى اضافه کرد: محدودیت پذیرش همزمان 
هواپیما یکى از معضالت قدیمى فرودگاه اصفهان بود 

که قابلیت پذیرش حدود 10 پرواز در لحظه 
وجود نداشت که طرحى در این فرودگاه 
آماده شــده و در روزهاى آینــده به بهره 
بردارى خواهد رسید که ظرفیت پذیرش 
هواپیما را به حدود 20 پرواز افزایش خواهد 

داد.  
امجدى بیان کــرد: محدودیت پذیرش 
پروازهاى خارجــى در ترمینال ها، یکى 
دیگــر از مشــکالت قدیمى فــرودگاه 
اصفهان بود کــه ترمینال کنونى حدود 6 
هزار متر مربع اســت که طرحى در این 

زمینه تعریف و در حال تکمیل اســت که در آینده اى 
نزدیک ترمینال جدید با طراحى استانداردهاى مناسب 
و با ظرفیت حدود 15 هزار متر مربع مورد بهره بردارى 

قرار خواهد گرفت.
مدیرکل فرودگاه هاى استان اصفهان بیان کرد: یکى 
دیگر از مشکالت این فرودگاه در ارتباط با تامین هواى 

مطلوب و متبوع بود که موتورخانه شــماره 2 فرودگاه 
آماده بهره بردارى است و این مشکالت را بطور کامل 

رفع خواهد کرد.
وى با اشــاره به اهمیت توجه به پدافنــد غیرعامل و 
مدیریت بحران اظهار داشت: فرودگاه اصفهان بعنوان 
کمکى فرودگاه هاى اســتان تهــران (مهرآباد و امام 
خمینى (ره) ) نقش آفرینــى مى کند و این وظیفه مهم 

را بر عهده دارد.
مدیرکل فرودگاه هاى اســتان اصفهان بیان کرد: در 
صورتى که پــرواز این فرودگاهها قابلیت نشســت و 
برخاست را نداشته باشند این پروازها به فرودگاه اصفهان 
اعزام خواهند شد که این نقش با افزایش زیر ساخت ها 

و احساس ضرورت در این زمینه تکمیل شده است.

افزایش پذیرش همزمان هواپیما در فرودگاه اصفهان
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رامین ناصرنصیر پیرامون فعالیت هاى خود در عرصه بازیگرى 
گفت: همچنان مشــغول بازى در همان دو پروژه قبلى یعنى 
«جشــن ســربرون» به کارگردانى مجتبى راعى و همچنین 
مجموعه «بچه محل» هستم، تا آنجا که مى دانم فیلمبردارى 

«جشن سربرون» تا پایان سال 99 به طول خواهد انجامید.
این بازیگر تلویزیون درباره ســاخت فصل سوم «بچه محل» 
ادامه داد: به تازگى تولید فصــل دوم مجموعه «بچه محل» 
به طور کامل به پایان رسیده اســت، هم اکنون منتظر خبر از 
سوى عوامل هستیم تا به زودى ضبط فصل سوم را آغاز کنیم. 
به امید خدا فصل سوم «بچه محل» بعد از ماه صفر روى آنتن 

خواهد رفت.
بازیگر سریال «شهرزاد» درباره حواشى دســتمزد و قرارداد 
بازیگران اضافه کرد: دســتمزد بازیگــران و قرارداد هاى آنها 
قابل پیگیرى نیســت، به نوعى که اگر من بــه عنوان بازیگر 
دســتمزدم را دریافت نکنم نمى توانم در قبال آن قرارداد کار 

خاصى انجام دهم.
وى با اشاره به تجربه خود از پرداخت نشدن دستمزدش اظهار 
کرد: من در گوشه  خانه ام جعبه کفشى دارم که مملو از چک هاى 
برگشتى و وصول نشده تهیه کنندگان اســت، عالوه بر این 
چک ها در بسیارى از موارد بنا بر اعتماد و دوستى قرارداد لفظى 

بوده که آنها هم پرداخت نشده است.
بازیگر سریال «جشن سربرون» ادامه داد: متأسفانه ساز و کار 
جدى براى وصول دســتمزد بازیگران وجود ندارد، از طرفى 
روحیه بازیگران هم به نحوى نیســت که کار را به شکایت و 
شکایت کشى برسانند، زیرا این کار زمان زیادى از آنها مى گیرد 
و در نهایت هم بى فایده است. متأسفانه در نهایت کار به جایى 
مى رسد که بعد از شکایت حتى باید قید پولمان را بزنیم. من اگر 
طلب هایم طى سال هاى بازیگرى را مى گرفتم امروز به راحتى 

مى توانستم یک آپارتمان بزرگ در تهران بخرم.
وى در همین راستا اظهار کرد: آخرین بار سال گذشته در اثرى 

به ایفاى نقش پرداختم، به هیچ وجه دستمزدم پرداخت نشد و 
همه خودشان را کنار کشــیدند، نکته عجیب آنجاست که آن 
تهیه کننده همچنان مشغول فعالیت است و با وجود بدقولى و 

بدحسابى هیچ فردى جلوى فعالیت وى را نمى گیرد.
ناصرنصیر در قبال پرداخت نشدن دستمزد بازیگران در تئاتر 
خاطرنشــان کرد: متأســفانه این وضع در تئاتر هم احساس 
مى شود، با وجود اینکه دستمزد بازیگران تئاتر بسیار اندك است، 
اما گا هى همان مبلغ هم پرداخت نمى شود و این بازیگران که 
از همین طریق امرار معاش مى کنند مدت ها با مشکالت مالى 

دست و پنجه نرم مى کنند.

رامین ناصرنصیر:
طلب هایم به اندازه خرید یک آپارتمان است

محسن على اکبرى، تهیه کننده سینما و تلویزیون درباره 
آخرین وضعیت سریال «نفوذ» عنوان کرد: تدوین این 
مجموعه توسط روح ا... شمقدرى به پایان رسیده است 
اما همچنان صداگذارى توسط آرش قاسمى، جلوه هاى 
ویژه بصرى توسط محمد امامى، ساخت موسیقى توسط 
بهزاد عبدى و اصالح رنگ توسط امیر سحرخیز در حال 

انجام است.
وى ادامه داد: «نفوذ» اولین سریالى است که حدود 250 
دقیقه جلوه هاى ویژه دارد و کار بسیار سنگینى است اما 

معلوم نیست چه زمانى بتوانیم آن را به پایان برسانیم.
تهیه کننده «نفوذ» درباره زمــان پخش این مجموعه 
عنوان کــرد: امیدواریم هرچه زودتــر مراحل فنى این 
مجموعه به پایان برسد تا بتوانیم آن را روانه آنتن کنیم اما 
زمان مشخصى براى پخش آن در نظر گرفته نشده است.

على اکبرى در پایان درباره آخرین وضعیت سریال «الف 
دزفول» به نویسندگى و کارگردانى مرجان اشرفى زاده 
نیز گفت: نگارش چهار قسمت از فیلمنامه این مجموعه 
باقى مانده است. منتظریم تا نگارش این چهار قسمت به 
پایان برسد تا بتوانیم فیلمنامه را تحویل شوراى فیلمنامه 

«سیمافیلم» بدهیم تا نظر خود را اعالم کند.

کیهان کلهــر درباره نکات مبهم عکس نوســتالژیکش 
در کنار محمدرضا و همایون شــجریان  و حسین علیزاده 

توضیحاتى را ارائه کرد.
در تصویرى که چند روز پیش از سوى «کیهان کلهر» به 
مناسبت سالروز تولد حسین علیزاده منتشر شد، خودرویى 
در حال رانندگى اســت و حســین علیزاده، محمدرضا 
شجریان و همایون شــجریان هم در خودرو نشسته اند. 
این عکس که مربوط به سال هاى دور است بحث هاى 
بســیارى در فضاى مجازى برانگیخت و البته با استقبال 

زیادى هم مواجه شد.
در این میان بســیارى به شوخى پرســیده بودند که این 
استادان بزرگ موسیقى، خودشان در خودرو چه موسیقى 
گوش مى داده اند؟ همچنین سئواالتى درباره هویت نفر 

پنجمى شد که در کنار همایون شجریان نشسته است. 
حاال کیهان کلهر در پستى دیگر در صفحه اینستاگرامش 

به این سئواالت پاسخ داده و توضیحات بیشترى را در مورد 
این عکس منتشر کرده است.

وى در این باره نوشت: «این تصویر در سال 1379 توسط 
آقاى بهزاد رضایى در شــهر گوتنبرگ سوئد گرفته شده 
اســت. گروه ما در اولین تور اروپا (که فاصله گوتنبرگ تا 
کپنهاگ را به همراه آقاى مجید جــوادى که در عکس 
حضور دارند و قرار بود به عنــوان راهنما تا مرز دانمارك 
در کنارمان باشند اما پس از رســیدن به مقصد حاضر به 
پیاده شدن از اتومبیل نبودند چون آن زمان دستگاه هاى 
مسیریاب هنوز اختراع نشده بود یا اگر شده بود در دسترس 
ما نبود) با اجراى برنامه "زمســتان اســت و بى تو به سر 
نمى شود"، کشورهاى آلمان، اتریش، هلند، سوئد، بلژیک 
و دانمارك را با همین اتومبیل کرایه اى اپل امگا به رانندگى 
بنده در کشــورهاى مذکور طى کرد. در ادامه عرض کنم 
که موسیقى مورد عالقه همه ما ساز جناب شهناز و دیگر 

اســاتید قدیمى بود و گاهى نیز آخریــن اجرایمان را مى 
شنیدیم و به نقد آن مى پرداختیم.»

پاسخ استاد به استاد
اما پس از آنکه کیهان کلهر با انتشار این عکس خاطره انگیز 
تولد 69 سالگى دوست و همکار قدیمى اش حسین علیزاده 
را تبریک گفت و متنى سرشــار از احســاس را براى این 
نوازنده تار و سه تار نوشت، حسین علیزاده با متنى شاعرانه 
به کیهان کلهر پاسخ داد. در یادداشت حسین علیزاده که 
خود کیهان کلهر آن را در صفحه شخصى اش بازنشر داده، 

آمده است: 
«کیهان جان،

نغمه هایى که سالیان سال با عشق نواختیم، در تارو پودمان 
رخنه کرده و همواره عطر آن در وجودمان شعله ور است. چه 
خوب که رفیقى همچو تو دارم. تو، آرش کمانگیر، که هر 
گاه کمانت را مى کشى دنیا را با عشق تسخیر مى کنى. تو 
به آرش گفتى؛ دنیا را نباید با جنگ تسخیر کرد. تو به آرش 
گفتى؛ به جاى سالح، کمان عشق را بردار تا نه سرزمین 
مردمان، بلکه روحشان را از آن خود کنى. و حاال... روح و 
جانمان با توست تا از گردش کمانت صلح و دوستى و عشق 
طنین انداز باشد. کیهان! تو مسافر و همه عالم همسفرت. از 

مهر و عشق و محبتت لبریزم.»

توضیحات کیهان کلهر درباره تصویرى که در زادروز حسین علیزاده منتشر کرد و بسیار دیده شد 

رازهاى عکس معروف

از جمله آثار بیوپیک(زندگینامه اى) سینماى ایران که بارها از 
رسانه ملى روى آنتن رفته فیلمى است با عنوان «تیرباران» 
که سال 1365 محوریت زندگى شهیدعلى اندرزگو تولید شد 

ولى همچنان فیلمى استاندارد است.
على اصغر شادروان، کارگردان «تیرباران» هرچند به دنبال آن 
چند فیلم دیگر مثل «پاتک»، «جدال بزرگ» و «بحران» را 

ساخت ولى در سال هاى اخیر کم کار شده است.
شادروان با اشاره به دردسرهاى تولید «تیرباران» گفت: بعد 
از اتمام نگارش «تیرباران»، معاونت سینمایى دهه 60 ارشاد 
به من گفت که تو نمى توانى به عنــوان اولین بار این فیلم را 
بسازى و باید کارگردان دیگرى را انتخاب بکنیم. آنها مسعود 
کیمیایى را براى این کار در نظر داشتند و من هم کنار وى به 
عنوان دستیار کارگردان این کار را تولید بکنم. من به آنها گفتم 
که این قول را مى دهم که مى توانم این فیلم را بسازم و توانایى 

آن را حتى براى اولین بار دارم.
شــادروان درباره نظر کیمیایى گفت: یکبار هم با مســعود 
کیمیایى در این باره گفتگو کــردم که به من گفت فیلمنامه 
بسیار خوبى نوشتى که مى تواند فیلم خوبى شود؛ او از فیلمنامه 
به شدت خوشش آمده بود اما من به او گفتم که خودم تمایل 

براى ساخت دارم و او هم بدون هیچ مسئله اى موافقت کرد.
این کارگردان ادامه داد: در نهایت معاون سینمایى هم براى 
من شرط گذاشت که در صورتى که یک سکانس به انتخاب 

خودت بسازى و آن را تأیید بکنیم مى توانى تمام فیلم را تولید 
بکنى. من هم ســکانس محاکمه یکى از همرزمان شــهید 
اندرزگو را ساختم که در اواسط فیلم است. سکانس سختى بود 
زیرا در فضاى بسته فیلمبردارى مى شد و التهاب و حساسیت 
داشت. اما توانستم این سکانس را به خوبى بسازم و در نهایت 
تأیید انجام شد و سرمایه گذارى هم توسط حوزه هنرى روى 

فیلم انجام شد.
شادروان پیرامون انتخاب مجید مجیدى براى بازى در نقش 
اصلى «تیرباران» گفت: براى بازى نقش شهید اندرزگو من 
فردى دیگرى را در نظر داشتم که نمى خواهم نامش را ببرم 
اما حجت االسالم محمدعلى زم تأکید داشت که از مجیدى و 
یا جعفر دهقان استفاده کن؛ استدالل هم این بود که مى گفتند 
ما ماهانه به اینهــا حقوق مى دهیم تا بــراى این روزها و در 
فیلم ها از هنر آنها استفاده شود. عبدا... اسکندرى که طراح 
چهره پردازى بودند نیــز گفتند که مى شــود از چهره آقاى 

مجیدى نزدیک به چهره شهید اندرزگو درآورد.

به تازگى نخســتین تیزر کوتاه و انیمیشــن از فیلم ســینمایى «بلک ادم» با بازى «دواین 
جانسون»، ثروتمندترین و پولسازترین بازیگر سینماى جهان منتشر شده است، این فیلم 22 

دسامبر سال 2021 اکران بین المللى خود در سینما هاى جهان را آغاز مى کند.
«بلک ادم» یک شخصیت خیالى ابرشرور و برخى اوقات ضدقهرمان، در کتاب هاى کامیک 
آمریکایى منتشر شده توسط «دى سى کامیکس» است که عمومًا به عنوان دشمن دیرینه 

شخصیت ابرقهرمان «شزم» محسوب مى شود.
این شخصیت براى اولین بار در نخستین جلد از مجموعه کمیک «مارول فمیلى» در دسامبر 

1945 از انتشارات «فاست کامیکس» حضور پیدا کرد.
در خالصه معرفى شخصیت «بلک ادم» آمده است: «در حدود ســال 1200 قبل از میالد 
مسیح، "شزم" به عنوان یک کشیش بلند مرتبه براى فرعون مصر باستان "رامسس دوم" 
برگزیده شد. اما گذشــت زمان این جادوگر را پیر و ســالخورده کرد، بدین سبب او به دنبال 

قهرمانى شایسته مى گشت تا وارث قدرت او شود.
شاهزاده جوان "تث ادم" (پسر رامسس) جادوگر را با عدالت و شایستگى اش تحت تأثیر قرار 
داد. جادوگر به "تث ادم" قدرتى اعطا نمود که به واسطه آن تبدیل به آدم توانا مى گشت و با 
گفتن کلمه جادویى "شزم"، در ازاى به دست آوردن قدرت هاى جادوگر، از برکت توانایى هاى 

شش ایزد مصر باستان بهرمند مى شد.»

«دواین جانسون» در نقش 
یک ابرقهرمان شرور باز مى گردد

یادى از یک فیلم خاطره انگیز دهه 60

«تیرباران» چگونه ساخته شد؟

بهرنگ توفیقى، کارگردانى که این روزها با سریال «آقازاده» 
در نمایش خانگى حضور دارد با ســریالى جدید به زودى به 

تلویزیون مى آید.
«افرا» ساخته جدید بهرنگ توفیقى به تهیه کنندگى مشترك 
محمدکامبیز دارابى و مجید موالیى اســت و براى پخش از 

شبکه یک سیما ساخته مى شود.
سریال «افرا» چند وقتى است که وارد مرحله پیش تولید شده 
است و مهدى سلطانى بازیگر سرشناسى که تجربه همکارى 
با بهرنگ توفیقى را در کارنامه هنــرى اش دارد بار دیگر در 
سریال جدید این کارگردان با او همکارى مى کند. سلطانى به 

عنوان اولین بازیگر سریال «افرا» معرفى شده است.
«افرا» درامى اجتماعى و خانوادگى است که قصه آن در زمان 
معاصر مى گذرد و به زودى اسامى دیگر بازیگران این سریال 

هم معرفى خواهند شد. 
مهدى ســلطانى و بهرنگ توفیقى در ســریال هایى چون 
«آقازاده»، «پدر» و «زیر پاى مادر» بــا یکدیگر همکارى 
کردند. بهرنگ توفیقى ساخت ســریال هایى چون «مسیر 
انحرافى»، «انقالب زیبا»، «آمین»، «پشت بام تهران»، «زیر 
پاى مادر»، «عقیق»، «پدر»، «بر سر دوراهى» و «آقازاده» 

را در کارنامه هنرى اش دارد.

نگارش 4 قسمت ازمهدى سلطانى اولین بازیگر سریال «افرا» شد
 «الف دزفول» 
باقى مانده است

اخطاریه
حمید برزه کار فرزنــد اکبر شــهرت: بــرزه کار کار: آزاد محل اقامت: مجهــول المکان 
با ســالم احتراما چــون همســرتان خانم کبرى اســحقى فرزنــد حجت ا... بــا دادنامه 
9909973648000241 شــعبه 1 دادگاه خانواده دادگسترى شهرســتان شهرضا جهت 
اجراى صیغه طالق و ثبت آن به این دفترخانه مراجعه نموده اســت لذا حداکثر ظرف مدت 
یک هفته از ابالغ به آدرس: دهاقان بلوار انقــالب روبروى ترمینال مراجعه فرمایید. نتیجه 
عدم حضور شما انجام اقدامات قانونى است. م الف: 961315 علیرضا اسماعیلى- سردفتر 

طالق 3 دهاقان/6/110
حصروراثت

آقا شکراهللا جعفرى داراى شناسنامه شماره 1091690588 به شرح دادخواست به کالسه 
9900788 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 

شــادروان محمد على هاشمى جوزدانى بشناســنامه  409 در تاریخ 59/10/23 اقامتگاه 
دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. احمد 
رضا هاشمى جوزدانى  ش ش 1091645000  ، 2. خورشــید هاشمى جوزدانى ش ش 
1090379889 ، (فرزندان متوفى)، 3. سکینه هاشمى جوزدانى ش ش 1090379862  
(همسر متوفى ) ،  متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شد. 959162 /م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد/6/111
ابالغ راى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 18/99 مرجع رسیدگى شعبه ششم 

شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: سودابه حاتمى ماربینى نشانى: تهران خ خاوران خ 
شــمس کوچه هداوندى پ 20 طبقه اول خوانده: رســول رضایى نشانى: مجهول المکان 
خواسته: مطالبه وجه یک فقره سفته گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به 
کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى خواهان 
: سودابه حاتمى ماربینى فرزند سلمان به طرفیت خوانده : رسول رضایى به خواسته مطالبه 
وجه یک فقره سفته به شماره 520420 مورخه 97/11/15 به انضمام مطلق خسارات قانونى 
اعم از هزینه هاى دادرسى و تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید لغایت زمان اجراى حکم به مبلغ 
6/050/000 ریال ، نظر دادخواست تقدیمى از سوى خواهان و نیز سفته پیوستى به شماره 
خزانه دارى  520420 (ســرى / ز ) به مبلغ شــش میلیون و پنجاه هزار ریال که ممضى به 
امضاى خوانده است و بالتفات به صورتجلســه مورخه 99/5/29 که حاکى از مطالبه وجه و 

در حق خواهان و مدیونیت خوانده دارد و اینکه خوانده در جلسه رسیدگى حاضر نگردیده و 
هیچ گونه دلیلى بر برائت ذمه خود ارائه ننموده است لذا خواسته را به کیفیت مطروحه وارد 
و ثابت دانسته و مســتنداً به ماده 198 و 515 و 519 قانون آ د م حکم بر محکومیت خوانده 
به  1- پرداخت مبلغ 6/050/000 ریال (ششــصد و پنج هزار تومان) بابت اصل خواســته 
2- پرداخت خسارت تاخیر در تادیه بند 1 از تاریخ اقامه دعوى (99/2/23) لغایت اجراى حکم 
که توسط اجراى احکام محاسبه و تعیین مى گردد. 3- پرداخت مبلغ 235/750 تومان بابت  
هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى 
صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از 
انقضاء این مهلت ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر خواهى نزد محاکم عمومى حقوقى 
نجف آباد مى باشد959155/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه 

ششم - على زارع/6/112

داخت نشد و 
جاست که آن 
جود بدقولى و 

رد.
گران در تئاتر 
 هم احساس 
ر اندك است، 
بازیگران که 
شکالت مالى 

  سپیده شریعت رضوى/ خبرگزارى صبا |
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در یک سه شنبه پر سر و صدا باشــگاه سپاهان از خرید 
دانیال اسماعیلى فر و حضور ساکت به عنوان مدیرعامل 
رونمایى کرد و حاال هم پزشک سخنگوى باشگاه با انتشار 

یک استورى از ادامه موفقیت ها حرف زده است.
 تا پیش از اینکه خبر جذب دانیال اســماعیلى فر اعالم 
شود، خشــم عجیبى در میان هواداران سپاهان از هیئت 
مدیره باشگاه وجود داشت؛ ســپاهان سهمیه حضور در 
رقابت هاى لیگ قهرمانان آســیا را از دســت داده بود و 
ناکامى چندین ساله در کســب عنوان قهرمانى حسابى 

هواداران این تیم پرافتخار را کالفه کرده بود.
اما حــاال همه چیز تغییر کــرده؛ پس از جــذب یکى از 
مهمترین اهداف نقل و انتقاالتى پیش از لیگ بیســتم 
و ورود به بازى هاى آسیایى، محمدرضا ساکت که یکى 
از باثبات ترین و البته پرافتخارترین مدیران لیگ و جام 
حذفى به شمار مى رود، پس از نزدیک به ده سال و کسب 
تجربیات فراوان به ســپاهان بازگشــت و این خبر حتى 

همانطور که پزشک در اینســتاگرام خود خبر داده بود، 
با خوشحالى و شعف بیشــترى میان هواداران سپاهان 

همراه شد.
ســپاهانى ها در فاصله کوتاهى از خشــمى که داشتند، 
مى خواهند برخالف گذشــته کــه در تمامى تصمیمات 
باشگاه نظراتشان را تحمیل مى کردند، با اعتمادى که به 
محمدرضا ساکت دارند، دیگر تنها به حمایت از این مدیر 
بپردازند و در انتظار موفقیت هاى بعدى هستند که على 
پزشک پس از جذب اسماعیلى فر و حضور ساکت از آن 

حرف زده است.
با ساکت خیال هواداران کامالً راحته

محمدرضا ساکت چهره بسیار محبوبى در اصفهان و به 
خصوص در میان هواداران سپاهان به شمار مى رود که 

بازگشت او با استقبال بسیار شدیدى مواجه شده است.
حضور ســاکت به عنوان مدیرعامل باشگاه سپاهان به 
مردادماه سال 1380 بازمى گردد؛ جایى که او در ابتداى 

تغییر نام فوتبال ایــران از جام آزادگان بــه لیگ برتر و 
تغییراتى که ایجاد شــد، امور اجرایى در باشگاه سپاهان 
به عنوان مدیرعامل را در اختیار گرفت تا مردادماه سال 
1390 این مسئولیت را برعهده داشت و به خوبى از عهده 

انجام آن برآمد.
طى این دوره 9 ساله که سپاهان را به پرافتخارترین تیم 
ایران تبدیل کرد، طالیى پوشــان اصفهانى ســه مرتبه 
در رقابت هاى لیگ برتر با فرهــاد کاظمى و قلعه نویى 
(لیگ هشتم و نهم) به قهرمانى رسیدند و سه بار هم در 
رقابت  هاى جام حذفى، کاپ قهرمانى به اصفهان آورده 
شد. در همین حین ســپاهان یکبار هم در سال 2007 تا 
فینال رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا صعود کرد و به جام 
باشگاه هاى جهان هم رســید. همچنین آنها با بوناچیچ 
فاصله اى با کسب قهرمانى در رقابت هاى لیگ قهرمانان 
آسیا نداشتند و علیرغم پیروزى در دو بازى رفت و برگشت 
مقابل السد قطر، به دلیل دو اخطاره بودن رحمان احمدى 

از دور مسابقات کنار رفتند و نماینده قطر در همان سال 
قهرمان رقابت ها شد.

محمدرضا ساکت 59 ســاله در اصفهان مدیرى بسیار 
محبوب و شایســته به شــمار مى رود که بازگشتش با 

استقبال فراوانى مواجه شده است.
این بازگشــت با واکنش مثبت هــواداران و چهره هاى 
اجرایى شهر اصفهان و باشگاه سپاهان مواجه شد و همه 
امیدوار هستند ساکت با استفاده از تجربه اى که از حضور 
در فدراسیون و سازمان لیگ فوتبال ایران کسب کرده، بار 
دیگر طالیى پوشان اصفهانى را به تیمى مقتدر در سطح 

آسیا بدل کند. 
حتى هواداران هــم در صفحات مجــازى این حرف را 
میان هم رد و بدل مى کنند که دیگر به تصمیمات کارى 
نداشته باشــید و فقط از تصمیمات ساکت حمایت کنید؛ 
اینها همه به واسطه محبوبیتى اســت که او در اصفهان 

و سپاهان دارد.

و ناگهان عروسى به کوچه سپاهان آمد

تیم هاى فوتبال اصفهانى در لیگ برتر در آمار هاى انفرادى و تیمى درخشــش خاصى نداشتند و به جز 
دروازه بان سپاهان عنوان خاصى به آنها نرسید.

لیگ برتر فوتبال هفته گذشته به پایان رسید و در پایان تیم هاى پرسپولیس، استقالل و فوالد خوزستان 
در رده هاى اول تا سوم قرار گرفتند، در حالى که سپاهان و ذوب آهن به ترتیب پنجم و دوازدهم شدند.

تیم هاى اصفهانى عالوه بر اینکه در عملکرد تیمى ضعیف بودند و نتوانستند انتظارات را برآورده کنند، در 
آمار هاى انفرادى نیز درخشش خاصى نداشتند و به جز دروازه بان سپاهان سورپرایزى از دیگران شاهد 

نبودیم.
پیام نیازمند که با حضور در دروازه تیم سپاهان سنگربان خوبى براى این تیم در لیگ برتر بود، موفق شد 

در 17 بازى از لیگ برتر دروازه خود را بسته نگه دارد و از این نظر 
بهترین عملکرد را در بین دروازه بان ها داشته باشد؛ معراج 

اسماعیلى و یوسف بهزادى از ذوب آهن در این آمار به 
ترتیب 5 و 4 کلین شیت به ثبت رسانده اند.

در بین گلزنان برتر لیگ اما نامى از بازیکنان سپاهان 
و ذوب آهن دیده نمى شود، در حالى که شیخ دیاباته از 
استقالل با 15 گل عنوان آقاى گلى را به دست آورد، در 
تیم ذوب آهن ایوان مارکوویچ و دارکو بیدوف هرکدام 5 

گل به ثمر رساندند و بهترین گلزنان ذوب آهن شدند.
در سپاهان نیز کى روش استنلى و محمد محبى به ترتیب 

با 7 و 6 گل بهترین گلزنان این تیم شــدند، این در حالى 
است که فصل گذشته استنلى موفق به زدن 16 گل شده بود و 

عنوان آقاى گلى را از آن خود کرده بود.
در بین بهترین پاسورهاى لیگ نیز محمد محبى 

و محمدرضا حسینى هر کدام با 5 پاس گل در 
رده ســوم بهترین ها قرار گرفته اند، مهدى 
قائدى و میالد جهانى به صورت مشترك 
با 8 پاس گل بهترین شدند؛ فصل گذشته 
محمد کریمى از ســپاهان بــا 8 پاس گل 

بهترین پاسور لیگ شده بود.
تیم سپاهان با 39 گل زده و بعد از تیم هاى 

استقالل با 55 گل و پرســپولیس با 46 گل 
سومین خط حمله برتر لیگ را به دست آورد؛ 

ذوب آهن دیگر تیم اصفهانى نیز در مجموع 30 
بازى 31 گل به ثمر رسانده است.

در خط دفاعى نیز طالیى پوشان با 22 گل خورده 
بعد از پرســپولیس با 17 و فوالد خوزستان با 19 
گل خورده و به صورت مشــترك با نفت مسجد 
سلیمان در رده ســوم قرار گرفتند؛ ذوب آهن نیز 

39 گل خورده در لیگ داشته است.

باز هم گلى به جمال پیام

ه تیم سپاهان سنگربان خوبى براى این تیم در لیگ برتر بود، موفق شد 
خود را بسته نگه دارد و از ایننظر 

 بان ها داشته باشد؛ معراج
وب آهن در این آمار به 

سانده اند.
ى از بازیکنان سپاهان 
الى که شیخ دیاباته از 
لى را به دست آورد، در 
5ارکو بیدوف هرکدام 5
نان ذوب آهن شدند.

و محمد محبى به ترتیب 
تیم شــدند، این در حالى 

6موفق به زدن 16 گل شده بود و 
بود. ده

 نیز محمد محبى
55 پاس گل در 

ه اند، مهدى 
ت مشترك

صل گذشته 
88 پاس گل 

تیم هاى  از
6س با 46 گل

ه دست آورد؛ 
0 در مجموع 30

.
2 با 22 گل خورده 
9د خوزستان با 19

ك با نفت مسجد 
ند؛ ذوب آهن نیز 

ت.

سرمربى ذوب آهن به زودى معرفى مى شــود. البته قرار است تمرینات تیم زیر 
نظر مربیان آغاز شود.

احمد جمشیدى سخنگوى ذوب در این باره گفت: در مورد انتخاب سرمربى تیم 
فوتبال ذوب آهن اصفهان در روزهاى گذشــته جلسه اى با مسئوالن کارخانه  و 

اعضاى هیئت مدیره باشگاه برگزار و در این زمینه تصمیماتى اتخاذ شد.
به گفته وى  هفت هشت گزینه ســرمربى براى هدایت تیم ذوب آهن در فصل 
جارى مد نظر باشگاه ذوب آهن است که به محض  توافق اطالع رسانى خواهد 
شد. جمشیدى در پاســخ به ســئوالى  در مورد احتمال توافق با رحمان رضایى 
مدیرفنى تیم ذوب آهن گفت: رضایى یکى از گزینه هاى هدایت این تیم است 

ولى هنوز فردى براى سرمربیگرى ذوب آهن انتخاب نشده است.

جدایى مهدى تارتار از تیم نفت مســجد سلیمان قطعى شده 
اســت. او  بعد از بازى با تراکتور در نیمه نهایى جام حذفى از 

بازیکنان تیم و همچنین تماشاگران نفت خداحافظى کرد.
عملکرد خوب مهدى تارتار در پارس جنوبى و همچنین  

نفت مسجد سلیمان با وجود مشکالت مالى موجب 
شده تا او با پیشنهاداتى براى ادامه کار مواجه شود که 
گفته مى شود یکى از تیم هاى خواهان این مربى 
جوان اما باتجربه ذوب آهن است؛ تیمى که 

به تازگى با لوکا خداحافظى کرد.
مهــدى تارتار در واکنش بــه حضور در 
تیم ذوب آهن گفــت: «فعًال چیزى 
مشخص نیســت. خدا  را شکر 
پیشنهادهاى خوبى وجود دارد. از 
همه مدیرانى که تماس گرفتند و 
به من لطف داشتند تشکر مى کنم 
اما مى خواهم چند روزى استراحت کنم. 
باید در آرامش و سر فرصت فکر کنم و بهترین 

تصمیم را بگیرم.»
نفت مسجد سلیمان در حالى که فصل گذشته 
در تالش براى بقا در جــدول بازى ها بود 
این فصل به عنوان هشتمى در لیگ برتر 
دست یافت. آنطور که مهدى تارتار گفته 
بود بازیکنان نفت نزدیک به هشت ماه 
هیچ گونه دریافتى از باشگاه نداشتند!

سرمربیگرى ذوب آهن؟ 
پیشنهادهاى خوبى دارم

تیم فوتبال سپاهان از روز شنبه تمرینات خود را زیر 
نظر تکسیرا از سر خواهد گرفت.

آخرین دیدار سپاهان در شــرایطى برابر پیکان 
برگزار شد که آنها از رســیدن به سهمیه آسیایى 
بازماندند، ولى طالیى پوشــان اصفهانى زمانى 
براى غصه خوردن ندارند و باید خیلى زود براى از 

سرگیرى رقابت هاى آسیایى آماده شوند.
برهمین اساس قرار اســت از روز شنبه تمرینات 
این تیم آغاز شود و انجام تمرینات برعهده تکسیرا 
مربى پرتغالى ســپاهان خواهد بود که در ابتداى 
هفته به کشورش ســفر کرد و امروز پنج شنبه به 

ایران باز خواهد گشت.
ســپاهان باید مانند ســایر نماینده هاى آسیایى 
فوتبال ایران از روز 20 شهریورماه در قطر حضور 
داشته باشــد و آماده انجام چهار دیدار حساس و 
پرفشار برابر النصر عربستان (دو بار)، السد قطر و 

العین امارات شود.
این تیم از دو بازى ابتدایى خود 3 امتیاز کســب 
کرده و پس از تیم هاى النصر و السد که از دو بازى 
4 امتیاز کسب کرده اند، رتبه سوم گروه خود را در 

اختیار دارد.

استارت تمرینات با حال و هوایى جدید

جدایى مهدى تارتار از تیم نفت مسـ
اســت. او  بعد از بازى با تراکتور در
بازیکنان تیمو همچنین تماشاگرا
عملکرد خوب مهدى تارتار در
با وجو نفت مسجد سلیمان
شده تا او با پیشنهاداتى براى
گفته مى شود یکى از تی
ذ جوان اما باتجربه
به تازگى با لوکا خ
مهــدى تارتار
تیم ذوب آه
مشخص
پیشنها
همه مد
به من لط
اما مى خواهم چ
باید در آرامش و سر ف
تصمیم را بگیرم.»

نفت مسجد سلیمان
در تالش براى بق
این فصل به عنو
دست یافت. آنط
بود بازیکنان
هیچ گونه در

مدافع سپاهان گفت: پیشنهادات متعددى داشتم اما از بودن در تیم سپاهان 
احساس خوبى دارم و خوشحالم که یکسال دیگر در آن هستم.

 گئورگى گولسیانى مدافع تیم سپاهان در رابطه با وضعیت فعلى خود گفت: 
در حال حاضر هر روز بــا پورقاز تمرین مى کنم و تــالش مى کنم تا براى 

رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا آماده باشم.
وى افزود: بازى سختى در رقابت هاى آسیایى در پیش داریم و باید براى این 

دیدار تمام توان خود را به کار بگیریم.
گولسیانى در رابطه با تمدید قرارداد و ماندن در جمع طالیى پوشان اظهار 
کرد: اگرچه پیشنهادات متعددى داشتم اما خوشــحالم که توانستم براى 
یکسال دیگر قرارداد خودم را با سپاهان تمدید کنم چرا که از بودن در این 
تیم احساس خوبى دارم. مدافع گرجى سپاهان با اظهار ناامیدى به دلیل عدم 

موفقیت تیمش براى کسب سهمیه آســیایى گفت: همه چیز در این رابطه 
مشخص است. شروع بسیار خوبى داشتیم ولى اشتباهاتى که مرتکب شدیم 

باعث شد تا به مرور آن را از دست بدهیم.
وى که فصل گذشــته بازى هاى زیادى را به دلیل مصدومیت از دســت 
داد، حاال شــرایط فیزیکى خوبى دارد و مصدومیتش به کلى برطرف شده 
است، گفت: در حال پشت سر گذاشتن مراحل پایانى درمان خود هستم و 

مى خواهم با انرژى زیاد و آمادگى باال به میادین بازگردم.
گولسیانى در پاسخ به سئوالى درباره مدیریت جدید سپاهان خاطرنشان کرد: 
نمى توانم نظر خاصى بدهم چون شناخت کافى از مدیریت جدید تیم ندارم 
اما مسئله این است که همیشه انتظارات از سپاهان باالست و به عنوان یک 

باشگاه تاریخى در ایران، براى برآورده کردن انتظارات تالش مى کنیم.

باشگاه العربى قطر براى جایگزین کردن مرتضى پور على گنجى روى مدافع ایرانى آوس پرتغال دست گذاشته است.
به گزارش استاد الدوحه، مرتضى پور على گنجى باوجود آنکه یک فصل دیگر با العربى قرارداد داشت اما به صورت توافقى قراردادش 

را با این باشگاه فسخ کرد تا راهى لیگ چین شود.
هر باشگاه قطرى مى تواند از یک بازیکن آسیایى در ترکیب خود بهره گیرد.

باشگاه العربى براى سهمیه آسیایى خود بازهم روى یک بازیکن ایرانى دست گذاشت تا جایى که قصد دارد مهرداد محمدى بازیکن 
ایرانى آوس پرتغال را جایگزین پور على گنجى کند.

استاد الدوحه تأکید کرد که محمدى در آستانه توافق نهایى با العربى است بدون آنکه از رقم این انتقال و زمان آن سخنى به میان آید.
استاد الدوحه درباره مهرداد محمدى نوشت: او متولد 29 سپتامبر 1993 و از بهترین بازیکنان میانى است. او مى تواند در فصل جدید 

در کارهاى هجومى کمک زیادى به العربى کند تا این تیم نتایج بهترى را به دست آورد.

العربى 
محمدى را 
مى خواهد

ت.
فقى قراردادش 

حمدى بازیکن 

نىبه میان آید.
در فصل جدید 

رحمان؟ هفت هشت تا گزینه داریم اینجا احساس خوبى دارم

حضور مهدى طارمى و دو بازیکن دیگر در تیم پورتو، مانع از خرید ریکاردو کوارشما خواهد شد.
در شرایطى که باشگاه پورتو و مهدى طارمى به نهایى کردن این انتقال بزرگ بسیار نزدیک شده اند، هواداران این تیم پرتغالى درخواست خرید ریکاردو 
کوارشما را داده اند؛ بازیکنى که از ستاره هاى محبوب پرتغالى محسوب مى شود و امیدوار است تا آرزویش که خداحافظى از فوتبال با پیراهن پورتو بود 

را این فصل عملى کند.
کوارشما که به موستانگ پرتغالى مشهور است، در دو دوره مختلف پیراهن تیم پورتو را برتن کرد. یک بار در سال 2004 و پس از ترك بارسلونا و یک بار 
هم 10 سال بعد که البته تنها یک فصل در این تیم ماند. او در مجموع نزدیک به 200 بار پیراهن پورتو را برتن داشت و در مقاطع مختلف نیز عالقه اش 

به آبى هاى پرتغال را صراحتا نشان داد.
اما روزنامه ابوال خبر داده که این انتقال انجام نخواهد شد و دستکم تا زمانى که «سرجیو کونسیسیو» سرمربى این تیم باشد، کوارشما به فهرست خرید 

آن ها راه نخواهد یافت. کونسیسیو پیشتر اعالم کرده بود که پس از جذب کلودیو راموس و کارراسا، قصد دارد مهدى طارمى، تونى مارتینز و زیدو را 
استخدام کند تا با تیمى قدرتمند به استقبال مسابقات اروپایى برود و با وجود عناصر هجومى نظیر طارمى نیازى هم به کوارشماى 36 ساله نخواهد 

داشت. بنابراین با حضور این مربى 45 ساله پرتغالى، احتماال کوارشما به تیم دیگرى از پرتغال خواهد رفت تا رقیب طارمى در پورتو شود. این 
دو در جام جهانى 2018 تقابلى حساس بایکدیگر داشتند و در نهایت نیز گل کوارشما از برد شاگردان کى روش و صعود آن ها به مرحله حذفى 
جلوگیرى کرد؛ برد و صعودى که مى توانست موقعیت کى روش را به شدت تحت تاثیر قرار دهد و یک اتفاق تاریخى براى فوتبال ایران هم 
باشد. اما حاال دو سال بعد از آن حذف تلخ، مهدى طارمى که اتفاقا در آن مسابقه حضور داشت، کوارشما را در رسیدن به آرزوى دیرینه اش 

ناکام گذاشته است.

انتقام بزرگ از کوارشما

ب ن وب رى ربی ر ى ىبر ر وز ى و نی و ب و
تالش مى کنیم.

 درخواست خریدریکاردو
وتبال با پیراهن پورتو بود 

 از ترك بارسلونا و یک بار 
طع مختلف نیز عالقه اش

شما به فهرست خرید 
ى مارتینز و زیدو را 

3 ساله نخواهد 
تو شود. این 

حله حذفى 
یران هم 
ینه اش 
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى 

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

مالکیت طبق مقررات اقدام خواهد شد.
1 - راى شماره   139960302026010303   مورخ  1399/04/31    آقاي حسین حاجی 
عبدالرحمانی خواجوئی به شناسنامه شماره 2496 کدملی 1288194358 صادره اصفهان 
فرزند عباسعلی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 106,73 مترمربع پالك شماره 
14995 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد
2 - راى شماره   139860302026009127   مورخ  1398/06/10  آقاي رضا رضوانی به 
شناسنامه شماره 1599 کدملی 1286441749 صادره اصفهان فرزند محمد نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 103,40 مترمربع پالك شماره 55 
فرعى از 15177 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
3 - راى شماره   139860302026009126   مورخ  1398/06/10  خانم صدیقه حسین 
زاده کنج آبادي به شناسنامه شــماره 448 کدملی 1286495679 صادره اصفهان فرزند 
حسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 103,40 مترمربع 
پالك شماره 55 فرعى از 15177 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
4 - راى شــماره   139960302026007708   مــورخ  1399/04/16   آقــاي مهدي 
غالمرضایی به شناسنامه شماره 2411 کدملی 1288193505 صادره اصفهان فرزند علی 
اکبر نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 264,80 مترمربع پالك شماره 469 
فرعی از14874 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى میباشد
5 - راى شماره   139960302026013254   مورخ  1399/05/26  آقاي روح اله ربانی 
اصفهانی به شناسنامه شماره 12446 کدملی 1283232677 صادره اصفهان فرزند محمد 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 100,62 مترمربع پالك شماره 13900 اصلی 
واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى رمضان زراعتى شمس ابادى
6 - راى شماره   139960302026007719   مورخ  1399/04/16  آقاي داریوش حسینی 
به شناسنامه شــماره 3213 کدملی 1288380089 صادره اصفهان فرزند احمد نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 360 مترمربع پالك شــماره 309 اصلی واقع در 
اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى خانم مهناز فرقانى تیرانى
7 - راى شماره   139960302026011738   مورخ  1399/05/11  آقاي احمد رضا باقریه 
به شناسنامه شماره 654 کدملی 1286778654 صادره اصفهان فرزند حسنعلی نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 46,86 مترمربع پالك شماره 157 فرعى از 99 
اصلی واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى على رشتى سیدنا
8 - راى شماره   139960302026011715   مورخ  1399/05/11  آقاي احمد رضا امین 
راسخ به شناسنامه شماره 1474 کدملی 1285703383 صادره اصفهان فرزند علی نسبت 
به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 56,12 مترمربع پالك شماره 157 فرعى از 99 
اصلی واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى على رشتى سیدنا
9 - راى شماره   139960302026006973   مورخ  1399/04/14  خانم شهربانو قاسمی 
علی آبادي به شناسنامه شماره 543 کدملی 5658933897 صادره کوهپایه فرزند حیدر 
نسبت به دودانگ مشاع ازششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 9,60 مترمربع پالك 
شماره 678 فرعی از14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
10 - راى شــماره   139960302026006975   مــورخ  1399/04/14  آقاي علی اکبر 
قاسمی علی آبادي به شناسنامه شماره 15 کدملی 5659500651 صادره کوهپایه فرزند 
صمد نسبت به چهاردانگ مشاع ازششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 9,60 مترمربع 
پالك شماره 678 فرعی از14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
11 - راى شماره   139960302026007866   مورخ  1399/04/17  خانم فاطمه پهلوانی 
خوابجانی به شناسنامه شماره 3628 کدملی 1293258921 صادره اصفهان فرزند مهدي 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 430 مترمربع پالك شماره 15182 اصلی واقع 
در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 

میباشد
12 - راى شــماره   139960302026002383   مــورخ  1399/02/20  آقاي علی رضا 
منجزي به شناسنامه شماره 514 کدملی 1286910242 صادره اصفهان فرزند نجفقلی 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 150 مترمربع پالك شماره16الى26و37و42و

45و46و48و58و61و65و66 فرعی از15179 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت 
اسناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

فضل اله پاکفر
13 - راى شماره   139960302026009757   مورخ  1399/04/28  خانم سهیال قربانی 
به شناسنامه شــماره 3974 کدملی 1293262382 صادره اصفهان فرزند جمشید نسبت 
به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 97,70 مترمربع پالك شماره 1 فرعی از15132 اصلی 
واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى میباشد
14 - راى شماره   139960302026009756   مورخ  1399/04/28  آقاي علی شاه پوري 
به شناسنامه شماره 2476 کدملی 1090357737 صادره نجف اباد فرزند محمد نسبت به 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 100,60 مترمربع پالك شماره 72 فرعی از14458 اصلی 
واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى خانم ملوك جوالئى زادگان
15 - راى شــماره   139960302026008816   مــورخ  1399/04/23  خانم معصومه 
بهلولی زفره به شناسنامه شماره 69 کدملی 5659534732 صادره کوهپایه فرزند حسین 
نسبت به پنج دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 211,70 مترمربع 
پالك شماره 70 فرعی از 14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى شکراله زارعى
16 - راى شماره   139960302026008817   مورخ  1399/04/23  خانم رقیه عرب بیک 
زفره ئی به شناسنامه شماره 1074 کدملی 1290545103 صادره اصفهان فرزند عبدالکریم 
نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 211,70 مترمربع پالك 
شماره 70 فرعی از 14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى شکراله زارعى
17 - راى شماره   139960302026002805   مورخ  1399/02/27  خانم سرور عزیزي 
بروجنى به شناسنامه شــماره 294 کدملی 4650312248 صادره بروجن فرزند مرادعلی 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 48 مترمربع پالك شماره 309 اصلی واقع 
در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حسن زارع نریمانى
18 - راى شماره   139860302026022243   مورخ  1398/12/20  اقاى على ترحمى 

هرندى به شناسنامه شماره 48 کدملی 5659369537 صادره کوهپایه فرزند جعفر نسبت 
به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 173,80 مترمربع از پالك شماره 133 فرعى از 14915  
اصلی واقع در اصفهان بخش 5  حوزه ثبت ملک شــمال اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى میباشد
19 - راى شــماره   139860302026022280   مــورخ  1398/12/20  خانــم اعظم 
کشاورزیان زمان آبادي به شناسنامه شماره 364 کدملی 1287118704 صادره اصفهان 
فرزند حسن نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 95,85 مترمربع پالك شماره 
15075 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حیدر زارعى
20 - راى شماره   139960302026006902   مورخ  1399/04/14  آقاي حسین افشون 
مورچگانی به شناسنامه شماره 534 کدملی 6299677147 صادره بروجن فرزند حسین 
علی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 441,60 مترمربع پالك شماره 108 
فرعی از14458 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
21 - راى شــماره   139960302026002312   مورخ  1399/02/20  آقاي عنایت اله 
عطائی کچوئی به شناسنامه شــماره 433 کدملی 5279481122 صادره بهبهان فرزند 
عبدالکریم نســبت به چهاردانگ ونیم مشاع از ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
275,80 مترمربع پالك شماره 480 فرعی از15177 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره 

ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
22 - راى شماره   139960302026002313   مورخ  1399/02/20  آقاي بهرام مهدور 
موگوئی به شناسنامه شــماره 756 کدملی 4170942698 صادره الیگودرز فرزند حسین 
نسبت به یک دانگ ونیم مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 275,80 مترمربع 
پالك شماره 480 فرعی از15177 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
23 - راى شماره   139960302026008909   مورخ  1399/04/24  خانم بیگم قاسمی به 
شناسنامه شماره 5 کدملی 1159624011 صادره فریدن فرزند قربانعلی بصورت ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 97,58 مترمربع از پالك شماره 480 فرعی از 99 اصلی واقع در 
اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى خانم زهرا حقه 
24 - راى شــماره   139960302026007794   مورخ  1399/04/17  آقاي امیرحسین 
اقادادي به شناسنامه شــماره 1728 کدملی 1287099785 صادره اصفهان فرزند حسن 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 67,56 مترمربع پالك شماره 8 فرعی از14915 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حسین هادى زاده
25 - راى شماره   139960302026009688   مورخ  1399/04/28  خانم رضوان شاملی 
به شناسنامه شماره 21006 کدملی 1198489936 صادره شهرضا فرزند رحیم  بصورت 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 140,40 مترمربع از پالك 13900 اصلی واقع در اصفهان 

بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
26 - راى شماره   139960302026007714   مورخ  1399/04/16  اقاى عباسعلى قادرى 
زفره ئى به شناسنامه شماره 2235 کدملى 5659022650 صادره کوهپایه فرزند حسین 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 61,90 متر مربع پالك 
شماره 85 فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد وامالك شمال 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
27 - راى شماره   139960302026007715   مورخ  1399/04/16  خانم زهرا قادري 
زفره ئی به شناسنامه شماره 2234 کدملی 5659022642 صادره کوهپایه فرزند علی نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 61,90 مترمربع پالك شماره 
85 فرعی از14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
28 - راى شماره   139860302026021893   مورخ  1398/12/08  آقاي مهدي حیدر 
زاده دستجردي به شناسنامه شماره 63944 کدملی 1281736082 صادره اصفهان فرزند 
حسن بصورت ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 24,55 مترمربع از پالك شماره 61 فرعی 
از99 اصلی واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى اکبر اتشى
29 - راى شماره   139860302026021915   مورخ  1398/12/08  آقاي مهدي حیدر 
زاده دستجردي به شناسنامه شماره 63944 کدملی 1281736082 صادره اصفهان فرزند 
حسن بصورت ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت 24,36 مترمربع پالك شماره 61 فرعی 
از99 اصلی واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى اکبر اتشى
30 - راى شــماره   139860302026014295   مورخ  1398/09/16  و  راى اصالحى 
شــماره  139960302026007683   مورخ  1399/04/16   خانم مرجان ســلطانی به 
شناسنامه شماره 3514 کدملی 1293257788 صادره اصفهان فرزند هوشنگ بصورت 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 109,50 مترمربع از پالك شماره 67 فرعی از 14915 
اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى شیخ زین الدین نجفى
31 - راى شــماره   139960302026002309   مــورخ  1399/02/20  خانم ام البنین 
مظاهري مزرعه شوري به شناسنامه شــماره 18 کدملی 5659629911 صادره کوهپایه 
فرزند حسن نسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 113 مترمربع پالك 
شماره 15111 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى میباشد
32 - راى شــماره   139960302026002310   مــورخ  1399/02/20  آقاي علی رضا 
زاهدي به شناسنامه شماره 250 کدملی 1286959918 صادره اصفهان فرزند عباسعلی 
نسبت به چهاردانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 113 مترمربع پالك شماره 
15111 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد
33 - راى شماره   139960302026012393   مورخ  1399/05/15   خانم اعظمه وجدانی 
به شناسنامه شماره 36 کدملی 1189328828 صادره اردســتان فرزند حسین نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 178,35 مترمربع پالك شماره 4 فرعى از 15182 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حسن زارعى خوابجانى
34 - راى شماره   139860302026022267   مورخ  1398/12/20  اقاى مجتبى رضائى 
سودانى به شناسنامه شــماره 55 کدملی 1290749272 صادره اصفهان فرزند قدیرعلى 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 111  مترمربع از پالك شماره 
13900  اصلی واقع در اصفهان بخش 5  حوزه ثبت ملک شمال اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد
35 - راى شــماره   139860302026022268   مورخ  1398/12/20  اقاى سید سعید 
حسینى کندالنى به شناسنامه شــماره 11 کدملی 1291919902 صادره اصفهان فرزند 
سیدنوراله نسبت به یک دانگ ونیم مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 111  مترمربع 
از پالك شماره 13900  اصلی واقع در اصفهان بخش 5  حوزه ثبت ملک شمال اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
36 - راى شماره   139860302026022269   مورخ  1398/12/20   خانم مریم اکبرى 
کاجى به شناسنامه شماره 7145 کدملی 1293294101 صادره اصفهان فرزند محمدتقى 
نسبت به یک دانگ ونیم مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 111  مترمربع از پالك 
شــماره 13900  اصلی واقع در اصفهان بخش 5  حوزه ثبت ملک شمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد
37 - راى شــماره   139960302026002162   مورخ  1399/02/17  آقاي محمدرضا 
ذکاوتمندجزي به شناسنامه شماره 119 کدملی 1291112669 صادره شاهین شهرومیمه 
فرزند علی نسبت به ششــدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 248,75 مترمربع پالك 
شماره 81 فرعی از15187 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواســطه از مالک رســمى خانم کوکب سلطان 
پهلوانى نژادخوابجانى

38 - راى شماره   139960302026007698   مورخ  1399/04/16  آقاي  محمد حسین 
زاده جوزدانی به شناسنامه شماره 755 کدملی 1285855711 صادره اصفهان فرزند نوراله 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 256,32 مترمربع پالك شماره 13900 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد
39 - راى شماره   139960302026008886   مورخ  1399/04/24  آقاي علی نوري امام 
زاده ئی به شناسنامه شماره 13 کدملی 5659903401 صادره اصفهان فرزند دالور بصورت 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 151,50 مترمربع از پالك شماره 132 فرعی از14915 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى خانم محترم جوزدانى
40 - راى شماره   139860302026021058   مورخ  1398/11/30  خانم فاطمه صادقی 
قهساره به شناسنامه شــماره 20 کدملی 1189792362 صادره اردستان فرزند عباسعلی 
نسبت به 67 سهم مشاع از200سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 199 مترمربع 
پالك شماره 107فرعی از14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان ازسند صلح مسلوب المنفعه بشــماره 117132-91,2,30 دفترخانه 82 
اصفهان را تأئید و رأي خود را با حدود ذیل صادرمی نماید .ضمن اینکه باتوجه به شرط ضمن 
عقد باتحقق عقدصلح:حق انتفاع ازموردصلح به عقدعمرى تازمانى که مصالحین(عباسعلى 
صادقى قهساره وخانم گلشن صادقى قهساره) زنده هستنددرمالکیت ایشان مستقرشدکه 
مادام الحیات مجانا ازان استفاده نماید وتازمانى که مصالحین زنده هستند مخارج نگهدارى 

موردصلح وهزینه هاى مصرف اب وبرق وگازمنصوبه به عهده مصالحین خواهدبود.
41 - راى شــماره   139860302026021059   مــورخ  1398/11/30  خانم محبوبه 
صادقی قهساره به شناسنامه شماره 1294 کدملی 1286835526 صادره اصفهان فرزند 
عباسعلی نسبت به 66,5 سهم مشاع از200سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
199 مترمربع پالك شماره 107فرعی از14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت 
اسناد و امالك شمال اصفهان ازسند صلح مســلوب المنفعه بشماره 91,2,30-117132 
دفترخانه 82 اصفهان را تأئید و رأي خود را با حدود ذیل صادرمی نماید .ضمن اینکه باتوجه 
به شــرط ضمن عقد باتحقق عقدصلح:حق انتفاع ازموردصلح به عقدعمرى تازمانى که 
مصالحین(عباسعلى صادقى قهساره وخانم گلشن صادقى قهساره) زنده هستنددرمالکیت 
ایشان مستقرشدکه مادام الحیات مجانا ازان اســتفاده نماید وتازمانى که مصالحین زنده 
هســتند مخارج نگهدارى موردصلح وهزینه هاى مصرف اب وبرق وگازمنصوبه به عهده 

مصالحین خواهدبود.
42 - راى شــماره   139860302026021057   مــورخ  1398/11/30  خانم مرضیه 
صادقی قهساره به شناسنامه شماره 2117 کدملی 1286996384 صادره اصفهان فرزند 
عباسعلی نسبت به 66,5 سهم مشاع از200سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
199 مترمربع پالك شماره 107فرعی از14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت 
اسناد و امالك شمال اصفهان ازسند صلح مســلوب المنفعه بشماره 91,2,30-117132 
دفترخانه 82 اصفهان را تأئید و رأي خود را با حدود ذیل صادرمی نماید .ضمن اینکه باتوجه 
به شــرط ضمن عقد باتحقق عقدصلح:حق انتفاع ازموردصلح به عقدعمرى تازمانى که 
مصالحین(عباسعلى صادقى قهساره وخانم گلشن صادقى قهساره) زنده هستنددرمالکیت 
ایشان مستقرشدکه مادام الحیات مجانا ازان اســتفاده نماید وتازمانى که مصالحین زنده 
هســتند مخارج نگهدارى موردصلح وهزینه هاى مصرف اب وبرق وگازمنصوبه به عهده 

مصالحین خواهدبود.
43 - راى شماره   139960302026002216   مورخ  1399/02/17  آقاي وحید فرقانی 
به شناسنامه شماره 1270405691 کدملی 1270405691 صادره اصفهان فرزند محمد 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 142,35 مترمربع پالك شماره15006 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد
44 - راى شماره   139860302026020517   مورخ  1398/11/24  خانم شهناز پذیرفته 
به شناسنامه شــماره 9102 کدملی 1750854929 صادره اهواز فرزند عبدالعلی نسبت 
به ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 150 مترمربع پالك شماره 45و109 فرعی 
از14458 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى مهدى امین الرعایایمینى
45 - راى شماره   139960302026007380   مورخ  1399/04/16  خانم زهرا بهرامی 
به شناسنامه شماره 1518 کدملی 1290976635 صادره اصفهان فرزند صفرعلی بصورت 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 95,35 مترمربع از پالك 13900 اصلی واقع در اصفهان 
بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مبایعه نامه عادي مع الواسطه از مالکیت 

رسمى محمود و افتخار صرامى
46 - راى شماره   139960302026006941   مورخ  1399/04/14  آقاي محسن همتیان 
به شناسنامه شماره 1036 کدملی 0052922049 صادره تهران فرزند عباسقلی نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 30,60 مترمربع پالك شماره 5 فرعی از13392 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد
47 - راى شماره   139960302026006695   مورخ  1399/04/04  آقاي محسن زارعی 
زفره به شناسنامه شماره 384 کدملی 1288011131 صادره اصفهان فرزند حبیب بصورت 
ششدانگ یکباب خانه مسکونى به مساحت 109,92 مترمربع از پالك 13900 اصلی واقع 
در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى آقاى مرتضى صدرى
48 - راى شــماره   139960302026002161   مورخ  1399/02/17  آقاي ســید رضا 
مرتضوي کهنگى به شناسنامه شــماره 3 کدملی 1189798859 صادره اردستان فرزند 
سید محمود نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 159,20 مترمربع پالك 
شــماره 453 فرعی از14874 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك 
شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى محمد نافعى

49 - راى شماره   139960302026009462   مورخ  1399/04/28  خانم ام لیال قاسمی 
قهساره به شناسنامه شماره 58 کدملی 1189769867 صادره اردستان فرزند رضا نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 212,56 مترمربع پالك 
شــماره 225 فرعی از15177 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك 
شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حسن پهلوانى 

نژادخوابجانى
50 - راى شماره   139960302026009463   مورخ   1399/04/28  آقاي محمد جواد 
گل آقائی به شناسنامه شــماره 1271891611 کدملی 1271891611 صادره اصفهان 
فرزند مهدي نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 212,56 
مترمربع پالك شماره 225 فرعی از15177 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد 
و امالك شــمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى 

حسن پهلوانى نژادخوابجانى
51 - راى شماره   139960302026007790   مورخ  1399/04/17   آقاي ایمان غالمی 
به شناسنامه شماره 6044 کدملی 1293097608 صادره اصفهان فرزند نعمت اله نسبت 
به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 154,66 مترمربع پالك شماره 13900 اصلی واقع در 
اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالکین رسمى افتخار و محمود صرامى
52 - راى شــماره  139860302026022234   مورخ  1398/12/20   و راى اصالحى 
شماره  139960302026003168   مورخ  1399/03/03   اقاى على اشراقى به شناسنامه 
شماره 2620 کدملی 0384734359 صادره قم فرزند کریم نسبت به ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 68,69 مترمربع از پالك شــماره 34 فرعى از 14915 اصلی واقع در اصفهان 

بخش 5  حوزه ثبت ملک شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
53 - راى شماره   139960302026002625   مورخ  1399/02/23  آقاي رجبعلی پاك 
دل به شناسنامه شماره 52800 کدملی 1281624950 صادره اصفهان فرزند محمود نسبت 

به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 144,50 مترمربع پالك شماره 13900 اصلی 
واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى عباس پهلوانى نژادخوابجانى
54 - راى شــماره   139960302026004646   مورخ  1399/03/22  آقاي احمدرضا 
عبدالهیان به شناسنامه شماره 79 کدملی 6229829551 صادره میمه فرزند غالمحسین 
بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 182,71 مترمربع از پالك شماره 1492 
فرعی از15177 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
55 - راى شماره   139960302026006967   مورخ  1399/04/14  آقاي سید ابوالقاسم 
کشوریان اصفهانی به شناسنامه شماره 1026 کدملی 0041981391 صادره تهران فرزند 
سید احمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 270 مترمربع 
پالك شماره 472 فرعی از14874 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
56 - راى شــماره   13996030202606968   مورخ  1399/04/14  آقاي سید محمد 
مهدي امامی به شناسنامه شماره 390 کدملی 1141518163 صادره خمینی شهر فرزند 
احمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 270 مترمربع 
پالك شماره 472 فرعی از14874 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
57 - راى شماره   139860302026004205   مورخ  1398/03/13  آقاي رحیم ریحان 
زاده اذر به شناسنامه شماره 465 کدملی 0041132939 صادره تهران فرزند رضا  بصورت 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 217 مترمربع از پالك شــماره 475 فرعی از 14874 
اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد
58 - راى شــماره   139960302026004430   مــورخ  1399/03/22  آقــاي احمد 
پورعابدین به شناسنامه شماره 32 کدملی 1285704088 صادره اصفهان فرزند حسین 
بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 230 مترمربع ازپالك 309 اصلی واقع در 
اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى آقاى مصطفى جعفریان صدیق
59 - راى شــماره   139960302026002577   مــورخ  1399/02/23  خانم خدیجه 
پورحبیب سلوش به شناســنامه شــماره 1 کدملی 2709750783 صادره لنگرود فرزند 
محمدابراهیم نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 162 مترمربع پالك شماره 
15182 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد
60 - راى شماره   139960302026013501   مورخ  1399/05/29  آقاي داودعبدالهى 
نهوجى به شناسنامه شــماره 874 کدملی 1189240440صادره اردستان فرزند رمضان 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 159,20 مترمربع پالك شماره 13900 اصلی 
واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى سید محمد هاشمى ده چى
اصالحى

راى شــماره   139860302026003590   مورخ  1398/02/31  و راى اصالحى شماره  
139860302026016293   مورخ  1398/10/12  آقاى صادق صالحى فر به شناسنامه 
شماره 288 کدملی 4689075425 صادره اردل فرزند سبزوار بصورت ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 145,40 مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در اصفهان بخش 
5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 
مالک رسمى آقاى  رجبعلى جبارى باطانى بدیهى اســت در صورت  مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م الف : 961748تاریخ انتشار 
نوبت اول:99/06/6تاریخ انتشار نوبت دوم:99/06/22-1399206032   شماره ثبت در 

دبیرخانه- فالح رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان/6/113
آگهى تحدید حدود اختصاصى 

چون تحدید حدود قسمتى از امالك بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل به علت عدم حضور 
مالک، تاکنون به عمل نیامده، لذا با توجه به دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى 
مالکین ذیل، تحدید حدود اختصاصى امالك مرقوم در تاریخ هاى تعیین شده در ساعت 
8 صبح شروع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با روز تعطیل عملیات تحدیدى به 

روز بعد موکول خواهد شد.
امالك و ابنیه بخش 3 آران و بیدگل

شماره هاى فرعى از پالك 112 اصلى واقع در اماکن بخش سه آران و بیدگل
228 فرعى: آقاى ابوالفضل رحیمى بیدگلى فرزند رحمت اله و خانم فاطمه جندقیان فرزند 
محمد (بالمناصفه) ششدانگ یکباب خانه بمســاحت 139 مترمربع مفروز و مجزى شده 

از 3 فرعى
شماره هاى فرعى از پالك 386 و 391 اصلى واقع در اماکن بخش سه آران و بیدگل

2 فرعى: آقاى اکبر ستارى فرزند آقاعلى نسبت به 172 سهم و آقاى پرویز ستارى فرزند 
على نسبت به 172 سهم و آقاى عباس ستارى فرزند على نسبت به 172 سهم و خانم هما 
ستارى فرزند على نسبت به 86 سهم مشاع از 602 سهم ششدانگ یکباب خانه بمساحت 

602 مترمربع مفروز و مجزى از 1 فرعی از 391 اصلی و 386 اصلی و مشاعات آن
شماره هاى فرعى از پالك 665 اصلى واقع در اماکن بخش سه آران و بیدگل

11 فرعى: آقاى محمود صفارى بیدگلى فرزند على نســبت به چهاردانگ و خانم طاهره 
صفارى بیدگلى فرزند على نســبت به دو دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه مخروبه 

بمساحت 267 مترمربع مفروز و مجزا از 6و7 فرعى و قسمتى از مشاعات
شماره هاى فرعى از پالك 2213 اصلى واقع در اماکن بخش سه آران و بیدگل

17 فرعى: آقاى ماشااله قامتى آرانى فرزند عباسقلى ششدانگ یکبابخانه مخروبه بمساحت 
78,92 مترمربع مفروز از 10و11 فرعى و قسمتى از مشاعات

شماره هاى فرعى از پالك 2637 اصلى واقع در مسعودآباد بخش سه آران و بیدگل
10014 فرعى: آقاى سیدمحمد سعادتدار آرانى فرزند سیدحسن و خانم سادات سعادتدار 
آرانى فرزند سیدمحمد (بالمناصفه) ششدانگ یکباب خانه بمساحت 87 مترمربع مفروز و 

مجزى از 923 فرعى
99/06/29

شماره هاى فرعى از پالك 2638 اصلى واقع در احمدآباد بخش سه آران و بیدگل
3450 فرعــى: اداره اوقــاف و امور خیریــه آران و بیدگل بــا تولیت بر وقف بشناســه 

ملى14003505268 ، ششدانگ عرصه موقوفه تقى مطمئن
شماره هاى فرعى از پالك 2640 اصلى واقع در آران دشت بخش سه آران و بیدگل

2046 فرعى: خانم اعظم اسدپور آرانى فرزند نعمت اله، سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه بمساحت 140 مترمربع شماره مفروز و مجزى از 235 فرعى

2047 فرعى: خانم کبرى على رمضانى آرانى فرزند حسن، ششدانگ یکباب خانه بمساحت 
60,50 مترمربع مفروز و مجزى شده از 278 فرعى

شماره هاى فرعى از پالك 2645 اصلى واقع در وشاد بخش سه آران و بیدگل
1231 فرعى: اداره اوقاف و امور خیریه آران و بیدگل با تصــدى اداره اوقاف با نمایندگى 
آقاى احمد رهنما نسبت به ششدانگ یکباب موقوفه مسجد محمد رسول اهللا(ص) آران به 
شناسه ملى 14004804409 بمساحت 630 مترمربع مفروز و مجزى شده از 340 فرعى 

شماره هاى فرعى از پالك 2649 اصلى واقع در مبارکه آران بخش سه آران و بیدگل
423 فرعى: آقاى غالمرضا اسالمیان فرزند على نسبت به پنج دانگ و آقاى علیرضا نشاطى 
آرانى فرزند محمد نسبت به یک دانگ مشاع از ششــدانگ قطعه زمین هشتاد قفیزى و 

سرجوبه متصل به آن
99/06/30

به موجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ســاعت مقرر 
در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا 30 (سى) روز پذیرفته خواهد شد.م الف 942693-تاریخ 
انتشــار: 99/06/06 - عباس عباس زادگان- رییس اداره ثبت اســناد و امالك آران و 
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آگهى تغییرات
شــرکت رصد الکتــرو مکانیک تپش 
سهامى خاص به شــماره ثبت 62606 
و شناســه ملــى 14008426180 
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع 
عمومى عادى بطور فــوق العاده مورخ 
1399/05/10 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد : محمدحســین ملک محمد کدملى 
1288941463 - صفــورا محمدزمانى 
کدملــى1271445867 - زهرا ملک 
محمد کدملــى1292849223 بعنوان 
اعضاى اصلى هیات مدیــره براى مدت 
دوســال انتخاب گردیدند. راضیه بقولى 
کدملى1289206521و مژگان نورى به 
کدملى 1289407622بترتیب بسمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شــدند. روزنامه 
کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(957531)

آگهى تغییرات
شرکت فرسان طب فناور پارسیان سهامى 
خاص به شماره ثبت 1562 و شناسه ملى 
14005986846 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیــره مــورخ 1399/02/21 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ابوذر طاهرى 
زاده کدملى1282426001 بسمت رئیس 
هیأت مدیره و بهــزاد صادقیان لودریچه 
کدملى1270794914 بســمت نایب 
رئیس هیأت مدیره و سیدمحمدمحسن 
آبدار اصفهانــى کدملى1270621564 
بســمت مدیر عامل براى مدت دو سال 
انتخاب شدند . ضمناً (مدیر عامل) مجرى 
مصوبات هیات مدیره خواهــد بود . کلیه 
اوراق و اســناد مالى و بهــادار و بانکى 
تعهدات شــرکت با امضــاء مدیرعامل 
و یکى از اعضاى هیات مدیــره و با مهر 
شرکت معتبر است . و سایر اوراق ادارى 
و عادى شرکت با امضاء مدیرعامل و یکى 
از اعضاى هیات مدیره و با مهر شــرکت 
معتبر مى باشــد. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجارى خمینى شهر 

(958075)

آگهى تغییرات
شــرکت رصد الکتــرو مکانیک تپش 
سهامى خاص به شــماره ثبت 62606 
و شناســه ملــى 14008426180 به 
اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره 
مــورخ 1399/05/10 تصمیمــات 
ذیل اتخاذ شــد : صفــورا محمدزمانى 
کدملــى1271445867 بعنوان رئیس 
هیات مدیره - محمدحسین ملک محمد 
کدملى 1288941463 بعنوان مدیرعامل 
- زهرا ملک محمد کدملى1292849223 
بعنوان نائب رئیس هیــات مدیره براى 
مدت دوسال انتخاب شدند. کلیه اوراق 
و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء 
آقاى احمدرضــا ملک محمــد یا آقاى 
محمدحسین ملک محمد با مهر شرکت 
معتبر است. مدیرعامل مجرى مصوبات 
هیات مدیره خواهد بــود. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(957532)

تاسیس
شرکت سهامى خاص انرژى سازان خورشید شب درتاریخ 1399/05/27 به شــماره ثبت 65343 به شناسه ملى 14009369309 ثبت و امضا 
ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :احداث و بهره بردارى نیروگاه خورشیدى و 
بادى - ساخت ، مونتاژ ، صادرات و واردات تجهیزات نیروگاه خورشیدى و نیروگاههاى تجدیدپذیر - نصب و راه اندازى نیروگاههاى خورشیدى ، بادى 
و تجدیدپذیر- ساخت ، مونتاژ ، صادرات و واردات موتورها و ماشین هاى برقى ، باترى هاى خورشیدى و تجهیزات وابسته ، خرید و فروش ، واردات و 
صادرات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى ، اخذ وام و اعتبارات بانکى بصورت ارزى و ریالى از کلیه بانکهاى داخلى و خارجى صرفاً در راستاى تحقق اهداف 
شرکت - عقد هرگونه قرارداد قانونى با کلیه سازمانها و نهادها و موسسات و شرکتهاى دولتى و خصوصى - شرکت در کلیه مناقصات پیمانها و مزایدات 
دولتى و خصوصى اعم از داخلى و بین المللى ، شرکت در نمایشگاهها و سمینارهاى بین المللى داخلى و خارجى ، اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل 
و خارج از کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان 
، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله طامه ، خیابان جابرابن عبداهللا انصارى ، کوچه 12 مترى عباسى 21 ، پالك 29 ، ساختمان 
پاسارگاد ، طبقه چهارم ، واحد 9 کدپستى 8196818478 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 
سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 260145 مورخ 1399/05/07 
نزد بانک سینا شعبه حکیم نظامى با کد 260 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم مژده شبانى شهرضائى به شماره ملى 1190195623 و به 
سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى ناصر احمدیان به شماره ملى 1199017361 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى 
على اکبر شبانى به شماره ملى 1199208094 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا 
: کلیه اوراق و اسناد مالى و بهادار و بانکى تعهدات شرکت با امضاء آقاى على اکبر شبانى منفرداً و با مهر شرکت معتبر است . و سایر اوراق ادارى و عادى 
شرکت با امضاء سهامدار آقاى قدیرعلى شبانى و با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى سیدمجید حسینى 
به شماره ملى 1199880914 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى آقاى محمدمهدى ملکشاهى به شماره ملى 2992777811 به سمت 
بازرس على البدل به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به 
منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (958074)

آگهى تغییرات
شرکت ایمنى حفاظ هدایت شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 34894 و شناســه ملى 10840109424 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1399/05/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : هدایت اهللا شرفى به کدملى 1287784305 بسمت مدیرعامل و محمدجواد ناظر به کدملى 1292631007 بسمت رئیس 
هیات مدیره براى مدت نامحدود انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل به تنهایى و با مهر شرکت معتبر مى باشد .روزنامه کثیر االنتشار 
نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (957365)

آگهى تغییرات
شــرکت ایمنى حفاظ هدایت شرکت با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 34894 
و شناسه ملى 10840109424 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1399/05/20 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : محمد زارعى با دریافت مبلغ 1میلیارد 
ریال سهم الشــرکه از صندوق شرکت 
ازشــرکت خارج گردید. سرمایه شرکت 
از مبلغ 3 میلیارد ریال بــه مبلغ 2میلیارد 
ریال کاهش یافت وماده 4 اساســنامه به 
شرح ذیل اصالح شد. ســرمایه شرکت 
مبلغ 2 میلیارد ریال نقدى است که تماماً به 
صورت نقد پرداخت ودر اختیار مدیرعامل 
شرکت قرار گرفت . شرکا و میزان سهم 
الشرکه هریک به شــرح ذیل مى باشد 
هدایت اهللا شرفى دارنده 1800000000 
ریال سهم الشرکه . محمدجواد ناظر دارنده 
200000000 ریال سهم الشرکه . اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (957366)

تاسیس
شرکت سهامى خاص گسترش خدمات فوالد اوج درتاریخ 1399/05/30 به شماره ثبت 65372 
به شناسه ملى 14009377981 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :انجام عملیات بازرگانى، خرید و فروش و صادرات 
و واردات مربوط به صنعت فوالد و همکارى با بخش هاى مختلــف صنعت فوالد و خرید و فروش و 
صادرات وواردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى -انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى -شرکت 
در مناقصات ومزایدات دولتى و خصوصى -اخذوام و تسهیالت ریالى و ارزى از کلیه بانکهاى داخلى 
و خارجى صرفا جهت تحقق اهداف شــرکت -اخذ و اعطاى نمایندگى از شرکتهاى معتبر داخلى و 
خاجى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله 
منتظرالمهدى ، کوچه جمعه بازار ، بلوار بعثت ، پالك 199 ، طبقه همکف کدپستى 8197884414 
سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 
ریالى تعداد 100 ســهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى 
شماره 110 / 94961 مورخ 1399/05/22 نزد بانک ملت شعبه بلوار آینه خانه با کد 94961 پرداخت 
گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى هادى شهپرى فرد به شماره ملى 1270819577 و به سمت 
مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى حجت اله شهپرى فرد به 
شماره ملى 1287304680 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى حسین شهپرى فرد 
به شماره ملى 1287304699 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا 
: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و 
همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم نیلوفر بهنیا به شماره ملى 1270585665 به سمت بازرس 
على البدل به مدت یک سال مالى آقاى عارف جهانمردى به شماره ملى 1292159227 به سمت 
بازرس اصلى به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت 
تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشــد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (956253)

آگهى تغییرات
شرکت کیهان هدف نوآور سهامى خاص 
به شــماره ثبت 64581 و شناســه ملى 
14009136260 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیــره مــورخ 1399/03/11 
تصمیمــات ذیل اتخــاذ شــد : محمد 
رویبستان کدملى 1286115876 بعنوان 
رئیس هیئت مدیره و سمیه خیرخواه آذر 
خوارانى کدملى1292503041 بعنوان 
نائب رئیس هیئت مدیره وســید عباس 
حسینى کدملى 1271491923بعنوان 
مدیرعامل و عضو هیئــت مدیره براى ما 
بقى مدت تصدى تاتاریخ 1401/2/22 
انتخاب و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور شــرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، 
قراردادها عقود اســالمى و همچنین کلیه 
نامه هاى عــادى و ادارى با امضاء رئیس 
هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر 
مى باشد . ضمنا مدیرعامل شرکت مجرى 
مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (957429)

تاسیس
شرکت سهامى خاص گاز رسانى صالح صنعت سرو درتاریخ 1399/05/29 به شماره ثبت 65362 به شناسه 
ملى 14009375538 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى 
میگردد. موضوع فعالیت :اجراى لوله کشى گاز جزء و عمده ، پیمانکارى خط انتقال ، لوله کشى خانگى تجارى ، 
صنعتى ، اجراى لوله کشى گاز از یک چهارم پوند ، دو پوند ، شصت پوند و به باال ، اجراى حفاظت کاتودیک ، خرید 
و فروش ، واردات و صادرات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى ، اخذ وام و اعتبارات بانکى بصورت ارزى و ریالى از کلیه 
بانکهاى داخلى و خارجى صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت - عقد هرگونه قرارداد قانونى با کلیه سازمانها و 
نهادها و موسسات و شرکتهاى دولتى و خصوصى - شرکت در کلیه مناقصات پیمانها و مزایدات دولتى و خصوصى 
اعم از داخلى و بین المللى ، شرکت در نمایشگاهها و سمینارهاى بین المللى داخلى و خارجى ، اخذ و اعطاى شعبه 
و نمایندگى در داخل و خارج از کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، 
محله شهرك امام حسین-دارك ، کوچه انقالب 48 ، خیابان شهید دکتر مفتح ، پالك 419 ، طبقه اول کدپستى 
8197147543 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 
10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 
233086 مورخ 1399/04/08 نزد بانک تجارت شعبه زینبیه با کد 6290 پرداخت گردیده است اعضا هیئت 
مدیره آقاى ادریس کریمى اورگانى به شماره ملى 1971709794 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال 
و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى برزو صالحى به شماره ملى 5759552104 و به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال آقاى لطیف صالحى به شماره ملى 5759552120 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به 
مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد مالى و بهادار و بانکى تعهدات شرکت با امضاء رئیس هیئت 
مدیره منفرداً و با مهر شرکت معتبر است . و ســایر اوراق ادارى و عادى شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره یا 
نائب رئیس هیئت مدیره منفرداً و با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان 
آقاى امیر نصر اصفهانى به شماره ملى 1289084823 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى آقاى 
سید على اصغر رضوى باباحیدرى به شماره ملى 4723454934 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى 
روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به 
منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (958076)

معاون خدمات شــهرى شــهردارى اصفهان در شصتمین 
نشست خبرى «سه شنبه ها با رسانه، پاسخگویى در مسیر 
امید» که از طریق الیو اینستاگرام برگزار شد به اقدامات ویژه 

محرم در اداره خدمات شهرى شهردارى پرداخت.
حسین امیرى با بیان اینکه امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا 
شرایط متفاوتى را نسبت به ســال هاى گذشته در برگزارى 
مجالس عزادارى اباعبدا... الحسین (ع) شاهد هستیم گفت: 
به دلیل شــیوع ویروس کرونا و بر اســاس مصوبات ستاد 
مربوطه در استان، محدودیت هایى براى فعالیت هیئت هاى 
مذهبى شهر در نظر گرفته شده که اداره کل تبلیغات اسالمى 

محدودیت ها را به هیئت ها اعالم کرده است.
وى با بیان اینکه امسال به دلیل انتشار ویروس کرونا مجوز 
برگزارى هیچگونه  ایستگاه صلواتى یا چایخانه در شهر صادر 
نشده است، خاطر نشان کرد: امسال به جاى ایستگاه هاى 
صلواتى، ایستگاه هاى نما و نوا با موضوع پخش عزادارى امام 
حسین (ع) در نقاط مختلف شهر به درخواست هیئت هایى 
که به تأیید سازمان تبلیغات مى رسد صادر کردیم که تاکنون 
مجوز بیش از 100 ایستگاه نما و نوا صادر شده است وفعالیت 

خود را شروع کرده اند.
امیرى در خصوص فضاســازى با موضوع محرم در شــهر 
افزود: بالغ بر 90 المان شــمع در میادین اصلى شهر توسط 
سازمان زیباســازى طراحى و نصب شده و همچنین بیش 
از 1000 پرچم اشک در محورهاى بزرگراه ها و رینگ سوم 

نصب شده است.
معاون خدمات شهرى شهردارى اصفهان با اشاره به دیوار 
پازلى میدان امام حســین (ع) که به مناسبت هاى مختلف 
طراحى و نصب مى شود گفت: این مجموعه متناسب با ایام 

محرم طراحى و نصب شده است.
امیرى در همین راستا ادامه داد: در تمام پل هاى سطح شهر و 
تقاطع هاى غیرهمسطح پرچم هاى مشکى مزین به نام امام 
حسین (ع) نصب شد و تمام ایستگاه هاى مترو و اتوبوسرانى 
سطح شــهر فضاسازى و سیاه پوش شــده است همچنین 
در همین راســتا در همه میادین، چهار راه هــا، خیابان ها و 
محورهاى مرکزى بیش از  شش هزار پرچم نصب شده است. 

وى با تأکید بر لزوم رعایت توصیه هاى ایمنى در برگزارى 
مجالس عزادارى شهادت امام حسین(ع) بیان کرد: تمامى 
هیئت هاى مذهبى شهر باید پس از دریافت مجوز از سازمان 
تبلیغات اسالمى به یکى از 25 ایستگاه سازمان آتش نشانى 
مراجعه کنند تــا بازدید ایمنى از محــل برگزارى مجالس 

عزادارى انجام شده و نکات الزم تذکر داده شود.
معاون خدمات شهرى شهردارى اصفهان اضافه کرد: براى 
اجراى برنامه هاى پیشگیرى و همچنین آمادگى براى کنترل 
حوادث و سوانح احتمالى در ایام محرم آموزش هاى مقدماتى 
ایمنى به متصدیان مربوطه در مساجد و تکایا ارائه شده است 
و البته بازدید، بررسى و نظارت بر سطح ایمنى مساجد و تکایا 

نیز انجام مى شود.
وى با بیان اینکه ســازمان آتش نشانى آمادگى کامل براى 
بررسى ایمنى محل و اعالم موارد ناایمن به متولیان امر را دارد 
تصریح کرد: پیرو هماهنگى هاى انجام شده و دستورالعمل 
ارائه شده به سازمان آتش نشــانى، هیئت هایى که نیاز به 
کپسول آتش نشــانى دارند مى توانند با مراجعه به سازمان 

آتش نشانى کپسول را به صورت امانى دریافت کنند.
امیرى با بیان اینکه تمامى ایستگاه هاى سازمان آتش نشانى 
در این ایام و در روزهاى تاسوعا و عاشوراى حسینى در آماده 
باش کامل هستند گفت: اکیپ هاى عملیاتى این سازمان در 
این ایام به ویژه روزهاى تاسوعا و عاشورا در نقاط حادثه خیز 
و کانون تجمع عزاداران حسینى مستقر و در صورت نیاز به 

خدمات رسانى خواهند پرداخت.
معاون خدمات شهرى شهردارى اصفهان با اشاره به مصوبه 
شوراى اسالمى شــهر افزود: طبق مصوبه شوراى اسالمى 
شــهر 5 میلیارد ریال براى تخصیص اقالم بهداشــتى به 
هیئت هاى مذهبى در نظر گرفته شده است که با همکارى 
کمیسیون فرهنگى شوراى اسالمى شهر و سازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى شهردارى این اقالم در قالب بن خرید در 

هیئت ها توزیع مى شود و این کار آغاز شده است. 
امیرى گفــت: همزمان با ایام محرم برنامه هاى شــاخص 
فرهنگى با مشارکت مناطق 15 گانه شهردارى و سپاه صاحب 
الزمان(عج) برگزار و در 67 نقطه شــهر مراسم عزادارى با 

رعایت پروتکل هاى بهداشتى برگزار مى شود.

وى با اشــاره به نظارت بر فعالیت و رعایــت پروتکل هاى 
بهداشــتى هیئت هاى مذهبى شــهر تصریح کرد: وظیفه 
نظــارت بر فعالیــت و رعایــت پروتکل هاى بهداشــتى 
هیئت هاى مذهبى شهر بر عهده سازمان تبلیغات اسالمى 
است، البته شــهروندان مى توانند در صورت مشاهده عدم 
رعایت پروتکل هاى بهداشتى از سوى هیئت هاى مذهبى 
مراتب را به مراکز نظارتى یا شــماره تلفن 137 شهردارى 

اعالم کنند و ما به دستگاه هاى نظارتى انتقال خواهیم داد.
معاون خدمات شهرى شهردارى اصفهان در همین راستا تأکید 
کرد: بر اساس دستورالعمل هاى صادره چنانچه هیئت هاى 
عزادارى نکات الزم را رعایت نکنند در دو نوبت تذکر دریافت 
خواهند کرد و در نوبت سوم برخورد شدیدترى صورت خواهد 
گرفت و در صورت استمرار، با حکم مقام قضایى حتى نسبت به 

تعطیلى فعالیت هاى هیئت مذهبى اقدام خواهد شد.
امیرى با اشاره به دســتورالعمل هاى ابالغى ستاد مدیریت 
کرونا در استان اصفهان اظهار کرد: طبق دستورالعمل هاى 
ابالغى هیئت هاى مذهبى شــهر ملزم به برگزارى مراسم 

عزادارى در فضاهاى باز به مدت دو ساعت شده اند.
وى افزود: امسال با توجه به محدودیت هایى که شهروندان 

در توزیع نذورات خــود دارند مى توانند نــذورات خود را به 
صورت همراهى و مشــارکت در ســیاه پوش نمودن شهر 
و فضاســازى شــهر انجام بدهند که در این زمینه تاکنون 
مشارکت خوبى انجام شــده و البته با نزدیک شدن به ایام 
تاسوعا و عاشوراى حسینى این مشارکت افزایش چشمگیرى 

خواهد داشت.
معاون خدمات شــهرى شــهردارى اصفهان در ارتباط با 
تمهیدات شــهردارى در ارتباط با افزایش تراکم در مناطق 
مختلف در روزهاى تاسوعا و عاشــورا توضیح داد: ابتداى 
ماه محرم دســتورالعملى در اداره خدمات شهرى تهیه و بر 
اساس آن بیش از 60 مورد تذکر و دستورالعمل و ضوابط به 
مناطق 15 گانه ابالغ شد که امروز بخشى از موارد مهم این 
دستورالعمل براى آماده باش کارکنان در بخش هاى خدماتى 
و پشتیبانى در سطح مناطق 15گانه و سازمان هاى وابسته به 

شهردارى مجداً ابالغ شده است.
امیرى اظهار کرد: بیش از 2600 نیــروى پاکبان در بخش 
نظافت و جمع آورى زباله، پاك ســازى و نظافت شــهر به 
صورت آماده باش هستند تا خدمات رسانى مناسبى را در این 

ایام در نقاط مختلف شهر انجام بدهند.

وى توضیح داد: تمهیدات ویژه اى در نظر گرفته شده تا پس از 
ایام محرم آمار کرونا افزایش پیدا نکند البته بحث پیشگیرى 
از کرونا امرى همگانى است و بحث اینکه شهردارى بتواند 
به تنهایى تمهیداتى را انجام بدهد و از انتشار بیمارى کرونا 
جلوگیرى کند این قطعاً به تنهایى میسر نیست و با مشارکت 

همه اتفاق مى افتد.
معاون خدمات شهرى شــهردارى اصفهان در همین راستا 
خاطر نشان کرد: در بحث کرونا  بیش از دو هزار بنر مجدداً 
براى اطالع رسانى و فرهنگســازى در نقاط مختلف شهر 

نصب شده است.
امیرى با بیان اینکه مقابله با تکدیگرى یکى از دغدغه هاى 
مدیریت شهرى است اضافه کرد: زیبنده شهر اصفهان نیست 
که متکدیان در ســر چهار راه ها یا در ســطح شهر فعالیت 
داشته باشند البته متأسفانه بخشى از آنها وابسته به گروه ها 
و افراد خاصى هستند که هدایت شده در سطح شهر فعالیت 

مى کنند.
وى با اشاره به جمع آورى متکدیان از سطح شهر گفت: هر 
گونه فعالیت تکدیگرى در سطح شهر ممنوع است از این رو 
نیروهاى اداره کل پیشگیرى و رفع تخلفات شهرى نسبت به 
جمع آورى این افراد و انتقال آنها به مرکز ساماندهى متکدیان 

اقدام مى کنند.
معاون خدمات شهرى شــهردارى اصفهان در همین راستا 
ادامه داد: بخشــى از متکدیان معتادى که در ســطح شهر 
هستند به واسطه ماده 16 مسئولیت برخورد با آنها در اختیار 

نیروى انتظامى است.
امیرى تأکید کرد: در خصوص مقابلــه با تکدیگرى و جمع 
آورى، شناسایى و تعیین وضعیت این متکدیان دستگاه هاى 
دیگرى به خصوص سازمان بهزیستى نیز مسئولیت دارند که 
باید به وظایف خود در این راستا عمل کنند تا شهردارى بهتر 

بتواند چهره شهر را از وجود متکدیگران پاك کند.
وى در ارتباط با پدیده زباله گــردى توضیح داد:زباله گردى 
پدیده اى اســت که نه تنها در اصفهان بلکه در بسیارى از 
شهرها مشاهده مى شــود و البته در پنج ماه گذشته شاهد 

افزایش زباله گردى بوده ایم.
معاون خدمات شهرى شــهردارى اصفهان افزود: یکسرى 

جوان که بیکار هستند بر خالف اصول بهداشتى و بر خالف 
اصول انسانى در خصوص استخراج زباله هاى قابل بازیافت 
از پسماندهاى خانگى اقدام مى کنند که برخورد هاى بسیارى 

صورت گرفته است.
امیرى در همین راســتا ادامه داد: تاکنــون تعدادى خودرو 
که کار جمــع آورى زباله را انجام مى دادند توقیف شــده و 
همچنین افراد زیادى که به صورت فردى اقدام به جمع آورى 
زباله هاى بازیافتى مى کردند دستگیر شدند و با آنها برخورد 

صورت گرفته است.
معاون خدمات شهرى شــهردارى اصفهان بیان کرد: باید 
توجه داشت این موضوع زاییده پدیده کروناست که در شهرها 
متأسفانه شکل گرفته اســت و به دلیل شرایط اقتصادى و 
اینکه بخشى از مردم شغلى ندارند متأسفانه باعث افزایش 
پدیده زباله گردى شده است. البته سازمان پسماند شهردارى 

وظیفه دارد نسبت به جمع آورى آنها اقدام کند.
معاون خدمات شهرى شهردارى اصفهان با بیان اینکه روزانه 
در سطح شهر 45 میلیون مترمربع رفت و روب انجام مى شود،  
اظهار کرد: ساالنه بالغ بر 16 میلیارد و 427 میلیون مترمربع 
کار رفت و روب در شهر انجام و روزانه بالغ بر 1200 تن زباله 
تر در اصفهان جمع آورى مى شود که میزان ساالنه آن بالغ 

بر 370 هزار تن است.
معاون خدمات شهرى شهردارى اصفهان از جمع آورى بالغ 
بر 45 هزار تن ضایعات فضاى سبز در طول شبانه روز از سطح 
شهر اصفهان خبر داد و گفت: طعمه گذارى جهت حیوانات 
موذى که براى بهداشت شهروندان خطرساز مى شود با ارائه 
یک طرح قابل قبول و اجــراى آن از دیگر اقدامات نظافتى 

در شهر است.
معاون خدمات شــهرى شــهردارى اصفهان تصریح کرد: 
تاکنــون با 5 هزار و 300 کارگاه متخلف در ســطح شــهر 
برخورد کردیم و در این مورد نیازمند همراهى مردم هستیم و 
نمى توانیم روزانــه 7 هزار تن نخاله را در ســطح شــهر 
جمع آورى کنیم چراکه فقط بیش از سه هزار تن نخاله روزانه 
در گردنه زینل ساماندهى مى شود و متأسفانه بخشى در شهر 
توسط مردم رها مى شود و سطح کار بسیار گسترده است و به 

مشارکت مردم نیاز داریم.

معاون خدمات شهرى شهردارى اصفهان اعالم کرد

برپایى مراسم عزادارى در 67 نقطه شهر با رعایت پروتکل هاى بهداشتى
محیا حمزه



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

مردم! [خوانــدن و اقامــه] نمــاز را بر عهــده گیریــد و آن را 
حفظ کنید، زیاد نماز بخوانید و با نماز، خــود را به خدا نزدیک 
کنید. آیا به پاســخ دوزخیــان گوش فــرا نمى دهیــد، آن هنگام 
که از آنها پرســیدند: چه چیز شــما را به دوزخ کشانده است؟ 
گفتند: «ما از نمازگزاران نبودیم» همانا نماز، گناهان را چونان 
برگ هاى پاییــزى فرو مــى ریزد و غــل و زنجیــر گناهان را 

موال على (ع)از گردن ها مى گشاید.
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آگهى مناقصه عمومى آگهى مناقصه عمومى 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومى خرید  مطابق جدول زیر را  از فروشندگان  

ذیصالح انجام دهد . همچنین از طریق مزایده مورد زیر را مطابق جدول ذیل اجاره مى دهد.

مهلت تحویل اسناد به دبِیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تاساعت 15:00روزشنبه به تاریخ 99/6/22
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ازساعت 8:00 روزیکشنبه به تاریخ 23 /99/6

W W W.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد: سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا:  8-6680030 3 -  031 (  داخلی 388  )
نام روزنامه: روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار:1399/06/06

چاپ دوم

مبلغ تضمین (ریال)نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

مناقصه خرید ارسال پیامک توسط نماینده رسمى اپراتور  99-2-76/2
698,000,000جارى3000 جهت شماره 300001522

666,000,000جارىمزایده اجاره زمین ( با کاربرى انبارى ) واقع در فوالدشهر 99-2-77/2

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهى فراخوانآگهى فراخوان
شرکت فرآورده هاى نسوز ایران در نظر دارد جهت عملیات اجرایى بخشى از تونل تأسیسات پروژه جمبزه 2/5 × 3 متر و طول 

حدوداً 320 متر با حجم کار زیر نسبت به برگزارى مناقصه عمومى اقدام نماید.
1- قالب بندى تقریبًا 4000 مترمربع

(C 25 حدوداً 2400 تن) 2- حجم بتن 1000 مترمکعب
3- اجراى آرموتور  بندى (میزان میلگرد مورد نیاز حدوداً 55 تن (سایز آرموتورها: ســایز 14 حدوداً 21,000  کیلوگرم و سایز

 12 حدوداً 34,000 کیلوگرم) تأمین میلگرد به عهده کارفرما مى باشد.
4- خاکریزى پشت دیوارها و روى سقف با الیه هاى 15 سانتى مترى و کامپکت کردن حدوداً 2000 مترمکعب

5- اجراى نبشى سایز (8) در دیواره ها براى ساپورت به وزن حدوداً 8000 کیلوگرم (تأمین نبشى به عهده کارفرما مى باشد)
6- کلیه ابزار کار توسط پیمانکار تأمین مى گردد و مسئولیت ایمنى و حفاظت پرسنل به عهده پیمانکار مى باشد.

7- کل عملیات موضوع مناقصه حداکثر ظرف مدت 3 ماه از تاریخ تحویل، مى بایست انجام و تحویل موقت گردد.
8- انجام موضوع پیمان در طول مدت قرارداد بدون هیچگونه افزایش بها و تعدیل صورت خواهد گرفت.

9- تأمین بتن، هزینه نمونه گیرى آزمایشگاه در مرحله بتن ریزى و تأمین ماشین آالت و مکانیزم هاى بتن ریزى به عهده پیمانکار 
مى باشد.

لذا متقاضیان مى توانند حداکثر تا تاریخ 99/06/11 جهت دریافت اسناد مناقصه به وب سایت رسمى شرکت فرآورده هاى نسوز 
ایران به نشــانى www.irefco.ir مراجعه کنند همچنین جهت تحویل پاکات مناقصه ظرف تاریخ مذکور به نشانى اصفهان 
کیلومتر 52 جاده مبارکه دبیرخانه حراست شرکت فرآورده هاى نسوز ایران اقدام نمایند. همچنین متقاضیان مى توانند جهت 

کسب اطالعات بیشتر با شماره 52543740- 031 داخلى 204 تماس حاصل فرمایند.
روابط عمومى شرکت فرآورده هاى نسوز ایران

آگهى مزایدهآگهى مزایده
شهردارى خور به استناد مصوبه شماره 225مورخ1398/09/24 شوراى محترم اسالمى 
شهرخور در نظر دارد نسبت به فروش آهن آالت و آلومینیوم فرسوده و همچنین اموال 
مستهلک و فرسوده(4حلقه الستیک لودر ســایز23/5*20-50درصد)قابل رؤیت در 
انبار شهردارى خور واقع در میدان دفاع مقدس از طریق آگهى مزایده و دریافت بهاى 
آن بصورت نقد  اقدام نماید.(پرداخت هرنوع مالیات و عوارض به عهده خریدار مى باشد)
متقاضیان مى توانند جهت دریافت فرم پیشنهاد قیمت،سایر مدارك و شرکت در مزایده 
مذکور تا پایان وقت ادارى ساعت14:30 روز چهارشنبه مورخ 99/06/19 به شهردارى 

مراجعه نمایند.
على اصغر خادمى-شهردار خور

نوبت اول

  م.الف:964003 

مدیر عامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نشست 
خبرى با اصحاب رســانه به مناسبت هفته دولت با تبریک 
هفته دولت و گرامیداشــت یاد و خاطره شهیدان رجایى و 
باهنر گفت: 63 پروژه برق رسانى با اعتبارى بالغ بر 58 میلیارد 
تومان همزمان با هفته دولت در مدار قرار مى گیرد و  بهره 

بردارى از آن آغاز خواهد شد.
حمیدرضا پیرپیران ادامه داد: برق رسانى به چهار مجموعه 
مسکن مهر بهارستان، بازسازى شبکه هاى خیابان احمد 
آباد به طول 12 کیلومتر، تقویت و بازسازى شبکه برق بلوار 
کشاورز به طول 2/5 کیلومتر، برق رسانى به مشاغل مکمل 
در شرق اصفهان با شبکه اى به طول 30 کیلومتر، بازسازى 
روشنایى معابر بخشــى از خیابان هاى شمال اصفهان با 
 LED ،استفاده از 650 دستگاه چراغ پر بازده کم مصرف
کنتور هوشــمند در بخش هاى کوهپایه، هرند و ورزنه و 
شهرك صنعتى سگزى و جى، بازسازى و اصالح شبکه ها 
در خیابان هاى توحید، بوستان سعدى بخشى از پروژه هاى 
هفته دولت شرکت توزیع برق اصفهان مى باشد که مورد بهره 

بردارى قرار خواهد گرفت.
وى در همین راستا افزود: از ســال گذشته تا کنون با همه 
چالش هاى پیش آمده از جمله محدودیت هایى که شیوع 
ویروس کرونا ایجاد کرد و محدودیت نقدینگى و اعتبارات، 
1633 پروژه بزرگ و کوچک برق رسانى در سطح شرکت 
توزیع برق شهرستان اصفهان با هزینه اى بالغ بر 1188047 
میلیون ریال به بهره بردارى رسید. پیرپیران تصریح کرد: 
با اجرایى شــدن این پروژه ها بخش زیادى از شبکه هاى 
فرسوده 50 ســاله برق اصفهان بازسازى شد به طورى که 
نزدیک به 100 کیلومتر بازسازى و تقویت شبکه و فیدرگیرى 
انجام گرفت و بیش از 1300 دستگاه کنتور هوشمند فهام در 
مدار قرار گرفت. مدیر عامل شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان خاطرنشــان کرد: ظرفیت ســازى براى پذیرش 

انشــعابات جدید، افزایش قدرت مانور در مواقع بحرانى و 
در کل برق رسانى پایدار و مطمئن شبکه ها از اهدافى بوده 
است که در پروژه هاى برق رسانى مد نظر قرار گرفته است.

پیرپیران با اشــاره به دیگر اهــداف این پــروژه ها بیان 
کرد: افزایــش قابلیت اطمینان شــبکه، کاهش حوادث و 
خاموشى ها و کاهش انرژى توزیع نشــده، بهبود شرایط 
مدیریت سبز و زیبایى مبلمان شهرى از دیگر اهداف اجرایى 
این پروژه ها بوده اســت. وى با اشــاره به یکى از شناخته 
شــده ترین انرژى هاى پاك توضیح داد: انرژى خورشید 
یکى از منابع انرژى پاك و ســبز است که در کاهش میزان 
تولید کربن در زندگى بشــر موثر مى باشــد به طورى که 
سیاســت هاى کالن انرژى اکثر کشورهاى جهان داشتن 
انرژى پاك و حتى المقدور بدون کربن است که با کیفیت باال 
در اختیار ذى نفعان قرار مى گیرد. مدیر عامل شرکت توزیع 
برق شهرستان اصفهان در همین راستا افزود: با یک نگاه 
کلى به مدل اروپایى انرژى در سال 2030 در مى یابیم که در 
این سند به ابعاد مختلف در حوزه انرژى هاى پاك بدون کربن 
پرداخته شده و در حال حاضر نیز استراتژى و برنامه شرکت 
توزیع برق شهرستان اصفهان در این حوزه بر فرایند توسعه 

پایدار و حفظ منافع تمامى ذى نفعان متمرکز است.
پیرپیران در همین راستا تاکید کرد: توجه و اهتمام جدى به 
استفاده از این فرصت و پتانسیل موجود براى ایجاد درآمد 

پایدار براى اقشار و خانواده هاى کم درآمد نیز وجود دارد.
وى ادامه داد: در حال حاضر بالغ بر 2133 کیلو وات از برق 
شهرستان اصفهان توسط سامانه هاى برق خورشیدى با 
ظرفیت هاى متغیر یک تا 150 کیلو واتى تامین مى شــود 
که در قالب طرح ها و شرایط مختلف نصب و در حال بهره 
بردارى است.  مدیر عامل شــرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان افزود: عالوه بر این، نیروگاه خورشــیدى غدیر با 
ظرفیت تولیدى 10 مگا وات در مجاورت شهرك صنعتى 
جرقویه در سال هاى قبل تاســیس و در حال بهره بردارى 

است. پیرپیران با اشاره به ظرفیت بهره بردارى تولید برق 
خورشیدى خاطر نشان کرد: کل ظرفیت در حال بهره بردارى 
تولید برق خورشیدى در محدوده شهرستان اصفهان، بالغ بر 
12/133 مگاوات است که با در نظر گرفتن سقف مجاز پیک 
1163 مگاواتى شرکت توزیع برق شهرستان، بیش از یک 
درصد بار مصرفى اصفهان از طریق انرژى هاى تجدید پذیر 

تامین مى شود.
وى مهمترین شاخصه هاى برنامه هاى سال جارى را توسعه 
زیر ســاخت هاى مخابراتى، ارتباطى، نرم افزارى و سخت 
افزارى عنوان کرد و گفت: سرآمدى شرکت در بومى سازى 
GIS  و بهره گیرى از تکنولوژى هاى نوین موجب ایجاد 
نرم افزارهاى متعدد و کار آمد در شرکت شده است از جمله 
نرم افزار سپاد که توانسته همزمان میزان مصرف برق در نقاط 
مختلف شهر را محاسبه و با استفاده از اطالعات دینامیکى 
موجود در شبکه و تحلیل آنها مناطق دچار مشکل را شناسایى 

و راه حل هاى مناسب را ارائه نماید.

مدیر عامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تصریح 
کرد: تمامى پروژه هاى این شرکت در طول سال هاى گذشته 
و امسال در راستاى اهدافى است که در استراتژى شرکت در 

هفت محور تبیین و تدوین گردیده است.
پیرپیران با اشاره به مدیریت مصرف در تابستان گرم امسال 
تصریح کرد: استفاده از ظرفیت استارتاپ ها در حوزه هاى 
خانگى و تجارى، مذاکره و توافق با هیئت امناى شهرك هاى 
صنعتى اصفهان و صنایع اصفهان و انجمن صنفى کشاورزان 
استان اصفهان، استفاده از تمام ظرفیت هاى تبلیغاتى، تبیینى 
و ترویجى شهر اصفهان براى آموزش هاى همگانى از جمله 

اقدامات در این زمینه بوده است.
وى افزود: در حوزه مدیریت مصرف از ظرفیت پیشکسوتان 
صنعت برق به عنوان مروجین مدیریت مصرف نیز استفاده 
شد. مدیر عامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به 
اهمیت رسانه هاى گروهى به منظور فرهنگ سازى مدیریت 
صحیح مصرف برق پرداخت و گفت: با تعامل و ارتباط هاى 

خوبى که با رســانه هاى مکتوب و دیجیتال در خصوص 
مدیریت مصرف برق صورت گرفته مخاطبان آگاهى هاى 

الزم را کسب کرده اند.
■■■

در ادامه این نشســت معاون فروش و خدمات مشترکان 
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان با اشاره به راه اندازى 
سامانه خدمات سبز گفت: از سال 97 بحث پروژه خدمات 
سبز را دنبال کردیم، پروژه خدمات سبز بناست بدون هیچ 
محدودیت فیزیکى، محله اى و زمانى بتواند در سراسر ایران 

براى هر منطقه اى درخواست بدهد.
مهرداد جنتیان افزود: با اجراى این طرح 40 فرایند صنعت 
برق به صورت غیرحضــورى به مردم ارایه مى شــود که 
حرکت بسیار بزرگى است. وى بیان کرد: در سال 98 رتبه 
اول وصول مطالبات در کل کشور را شــرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان داشته اســت. جنتیان تصریح کرد: در 
بحث برق هاى غیرمجاز مى توانیم بگوییم از شرکت هاى 
سرآمد هستیم که برق هاى غیرمجاز خیلى کمى داریم. در 
واقع کمترین آمار برق هاى غیرمجاز را در کل کشور داریم 
و این برمى گردد به فرهنگ مردم.  معاون فروش و خدمات 
مشترکان شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رابطه با 
خوداظهارى هایى که باید انجام شود توضیح داد: مشترکانى 
که هنگام مراجعه مامور در محل حضور ندارند و یا به هر دلیلى 
تمایل ندارند ماموران قرائت به محل مراجعه کنند مى توانند 
پس از دریافت پیامک شرکت توزیع و در بازه زمانى مشخص 
شده در پیامک ارسالى اطالعات مصرف را از طریق سایت 
اینترنتى و یا اپلیکیشن خدمات غیرحضورى برق که از سایت 

شرکت هاى توزیع قابل دریافت است اعالم کنند.
جنتیان ادامه داد:  شرکت هاى توزیع پس از بررسى و صحت 
سنجى اطالعات مصرف قبض برق را صادر کرده و بدیهى 
است درصورت عدم ارسال اطالعات و یا ارسال اطالعات 
نادرســت ماموران طبق روال قبل جهــت قرائت مراجعه 

خواهند کرد. جنتیان در ارتباط با آرشیو الکترونیکى مشترکان 
خاطر نشان کرد: در بحث آرشــیو الکترونیکى حدوداً یک 
میلیون و 200 هزار مشترك داریم و تمام بایگانى به صورت 
الکترونیکى انجام شــده اســت. معاون فروش و خدمات 
مشترکان شــرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تصریح 
کرد: شرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان با استفاده از 
سامانه هاى نظیر سمیع و نصب برچسب هایى حاوى کد 
QR و ســامانه 38121 به نیازهاى مشترکین پاسخ داده 
اســت و از طریق مرکز بصیر نظارت و کنترل با استفاده از 
رویت پذیرى و داده کاوى میســر شده است. وى ادامه داد: 
تا پایــان مردادماه 340 هزار تماس تلفنى با مرکز ســمیع 
داشــته ایم که از این 340 هزار تماس 30 هزار تماس ثبت 

درخواست بوده است و همچنین 79 هزار مشاوره داده ایم.
جنتیان افزود: در بحث هاى تردد شهرى حدوداً 397 هزار 
تردد شهرى را حذف کرده ایم که در اثر آن حدود 794 هزار 
لیتر صرفه جویى سوختى داشــته ایم البته با لحاظ این که 
براى هر تردد به طور میانگین معادل دو لیتر درنظر گرفته ایم. 

■■■
همچنین در ادامه این نشست مرســل صالحى مدیردفتر 
مدیریت مصرف شــرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
گفت: سال 98 پیک مصرف برق در 25 تیرماه، ساعت 13 و 
معادل 1206 مگاوات بود اما امسال با توجه به افزایش دما، 
پیک مصرف به ساعت 17 تغییر پیدا کرد و ما بعد از چند سال 
توانستیم با کمک مدیریت بار و مدیریت مصرف، این پیک 
را جابجا کنیم به طورى که به 1230 مگابایت تغییر پیدا کرد 

که نشان مى دهد دو درصد رشد پیک داشتیم. 
وى گفت: ســاعت پیک در اصفهان 12 الى 16 است و این 
همان ساعتى است که ما براى بحث پاداش در صنعت استفاده 
مى کنیم. سال گذشته با چهار هزار تفاهم نامه حدود 6 میلیارد 
تومان پاداش دادیم و امســال با 8700 تفاهــم نامه اى که 

بسته ایم بالطبع امیدواریم  پاداش هم دو برابر شود.

همزمان با هفته دولت و توسط شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان انجام شد

بهره بردارى از 8 پروژه بزرگ برق رسانى با اعتبارى بالغ بر 118 میلیارد تومان 
محیا حمزه

آگهى مزایده نوبت اولآگهى مزایده نوبت اول
«فروش واحدهاى اضافى»«فروش واحدهاى اضافى»

این تعاونى در نظر دارد تعداد یک واحد از واحدهاى احداثى خود در شاهین شهر، منطقه خانه 
کارگر، انتهاى خیابان شیخ بهایى، خیابان شهید بیدرام، فرعى 10 غربى را از طریق مزایده از 
پایه قیمت کارشناسى به باالترین قیمت به فروش برساند. متقاضیان مى توانند حداکثر تا پایان 
وقت ادارى روز پنجشنبه 99/06/13 با ارائه رســید واریزى به مبلغ 500/000 ریال به حساب 
2418/11/6006722/1 و یا شماره کارت 5264- 0040- 7370- 6063 و مراجعه به دفتر تعاونى 
واقع در شاهین شهر، خیابان رازى، فرعى 7 شرقى، پالك 81، طبقه اول، واحد 2 و یا تماس با 
شماره تلفن هاى 03145242630- 09139148161 جهت بازدید و اقدامات بعدى هماهنگى 
الزم را به عمل آورند. ضمناً شرکت کنندگان مى بایست 1 ٪ از قیمت پیشنهادى خود را به شماره 

حساب فوق واریز نمایند.
وحیدرضا مشکوه روحانى- مدیرعامل تعاونى مسکن کارمندان پاالیشگاه اصفهان


