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چه کسانى
خامه بخورند و 

چه کسانى خامه 
نخورند؟

تهدیدى به نام خودروهاى «شوتى»
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بیمارستان صحرایى در 
اصفهان راه اندازى شد

تشدید سخت گیرى در 
ورود به فرودگاه ها 

مردم رفتارهاى تکدیگرى 
را در کودکان کار 

تقویت  نکنند

5

درصد پایین استفاده 
از ماسک در اصفهان 
نگران کننده است

خامه یکى از مواد غذایى پرطرفدار است که 
معموًال براى صبحانه مصرف مى شود، اما بهتر 
است در مورد خواص این ماده غذایى اطالعاتى 

داشته باشید و بعد در مورد مصرف آن تصمیم 
بگیرید. شهاب اولیایى، متخصص تغذیه درباره...

اســتاندار اصفهان گفت: باید همه با هم ماسک 
بزنیم و از چراغ قرمز ماســک نزدن گذر نکنیم 
زیرا آنچه اکنون باعث نگرانى است درصد پایین 

استفاده از ماسک در این استان است.
عباس رضایى روز شــنبه در حاشــیه برگزارى 
چهلمین ستاد ملى مقابله با کرونا با حضور رئیس 
جمهورى، عدم استفاده از ماسک توسط مردم را 
دلیل افزایش مبتالیان به کرونا در استان اصفهان 
دانست و افزود: در آستانه فصل سرما قرار داریم 
و با استفاده از ماسک مى توان از شیوع ویروس 
آنفلوآنزا و کرونا جلوگیرى کرد. وى اضافه کرد: از 

میان 47 شهر با...
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هزاردستان موسیقى در خاك «توس» آرام گرفتهزاردستان موسیقى در خاك «توس» آرام گرفت
مراسم خاکسپارى  محمدرضا شجریان برگزار شدمراسم خاکسپارى  محمدرضا شجریان برگزار شد

2

قاچاقچیان در 5 محور استان اصفهان مرگ مى آفرینند

شمسى فضل اللهى: 

پیش از کرونا هم پیشنهاد 
دلچسبى براى بازى نبود

وحید محمدزاده: هیچکس به پاى 
حدادى فر نمى رسد

بازیکن باتجربه ذوب آهن اعتقاد دارد این تیــم باید خودش را بیش 
از اینها براى فصل جدید تقویت کنــد.  وحید محمدزاده در خصوص 
شرایط ذوب آهن گفت: ما به مدت دو هفته تمریناتمان  را در اصفهان 
شروع کردیم و بدنســازى انجام دادیم بعد براى یک هفته به تهران 

رفتیم، اخیراً هم تست ایفمارك داشتیم...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

آغاز پذیرش 
بیماران کرونایى 

در بیمارستان هاى 
خصوصى

آخرین جزئیات پرداخت بیمه بیکارى کرونا
2

به زودى به زودى 
دنبال رادو بدو!دنبال رادو بدو!

 آگهی برگزاري مناقصه عمومی 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر داردعملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی 
به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق292 :  تاساعت : 15:00 روز دوشنبه به تاریخ 1399/08/05
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز سه شنبه به تاریخ 1399/08/06

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

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

(  داخلی 384  )

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نام روزنامه:روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار:1399/07/20

نوبت اول

محل تامین موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمینمبلغ برآورد (ریال)اعتبار

(ریال )

99/3-3-100
عملیات نصب و اصالح انشعابات 

آب و تعویض کنتور در منطقه 
نجف آباد

4,036,793,130201,839,000جارى

عملیات مدیریت بهره بردارى آب 99/3-3-103
12,928,304,261477,849,000جارىو خدمات عمومى منطقه بهارستان

99-3-146
عملیات مدیریت بهره بردارى 

آب ، خدمات مشترکین و خدمات 
عمومى منطقه فریدن

14,229,827,947516,894,000جارى

99-3-147

انجام خدمات عمومى و بهره 
بردارى و نگه داشت مخازن و 

ایستگاه هاى پمپاژ هزار جریب ، 
ارغوانیه ، سه راه سیان ، پیالف و 

گورت

13,482,343,587494,470,000جارى

99-3-148
عملیات مدیریت بهره بردارى 
و نگهدارى شبکه آب و خدمات 

GIS منطقه شاهین شهر 
11,329,980,253429,899,000جارى
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پس از آنکه برخى نهادهاى ذى ربط در حوزه هاى بهداشت 
و درمان، فرودگاه ها و پروازهاى داخلى را یکى از عوامل 
شیوع کرونا تشخیص دادند، سخت گیرى ها در این صنعت 

افزایش یافت.
محمد سعید شرفى، مدیرکل حقوقى سازمان هواپیمایى 
کشورى در همین خصوص ضمن تشریح پروتکل هاى 
جدید بهداشتى در سفرهاى هوایى که قرار است از ابتداى 
آبان اجرایى شــود، اظهار کرد: از هفته آینده اجراى این 
پروتکل ها الزامى شده و مسافران قبل از خرید بلیت باید 
فرم خود اظهارى درباره کرونا ُپر کنند اگر تب، سرفه، تنگى 
نفس، از دست دادن حس بویایى یا چشایى و یا اختالالت 

گوارشى دارند، به فرودگاه نروند.
وى با بیان اینکه ورود افراد غیر مسافر به فرودگاه ها از هفته 
آینده ممنوع مى شــود، تصریح کرد: روال جدید پذیرش 
مسافران و بازرســى آنها طوالنى تر شده و الزم است که 
مسافران براى نداشتن اســترس بابت جا ماندن از پرواز، 

زودتر از زمان هاى اعالمى به فرودگاه مراجعه کنند.
وى گفت: در صف بازرســى ورود به فرودگاه، از این پس 
کارت پرواز، بلیت و کارت شناســایى از واردشــوندگان 
درخواست مى شود؛ چنانچه در هنگام بازرسى، دماى بدن 
مسافران از سقف مجاز باالتر بود، اجازه ورود به فرودگاه را 

نخواهند داشت./3165

مطابق آخرین آمارها مبلغ 5000 میلیارد تومان مقررى 
بیمه بیکارى کرونا از ســوى دولت به متقاضیان و افراد 

بیکار شده بر اثر کرونا پرداخت شده است.
بر اســاس اعالم اداره کل حمایت از مشــاغل و بیمه 
بیکارى وزارت کار تا پنجم مهرماه سال جارى، 155 هزار 
و 700 نفر از افراد بیکار شده از کرونا که بیکارى آنها از 
اسفندماه سال گذشته استمرار داشته و از اول خرداد ماه 
بیکار شــدند یا به دلیل اعالم شماره شباى اشتباه، عدم 
تعلق شــماره حســاب مربوطه و ثبت ناقص اطالعات 
شــخصى یا ثبت نام در ادارات کار و کاریابى ها به جاى 
سامانه از پیش ذکر شده، دچار مشکالتى شدند در سامانه 

جامع روابط کار ثبت نام کردند.
طى روزهاى گذشته با اعالم وزیر تعاون، تا نهم مهرماه 
5000 میلیارد تومان اعتبار از محل حساب صندوق ذخیره 
و از طریق ثبت نام در سامانه به متقاضیان بیمه بیکارى 

کرونا پرداخت کرده است. 
ثبت نام متقاضیان دریافــت مقررى بیمه بیکارى کرونا 
و افراد بیکار شــده از خرداد ماه ســال جارى کماکان 
ادامه دارد و متقاضیان با مراجعه به ســامانه روابط کار 
به نشــانى prkar.mcls.gov.ir مى توانند روند 
ثبت نام خود را براى بهره مندى از مزایاى بیمه بیکارى 

دنبال کنند.

تشدید سخت گیرى در ورود 
به فرودگاه ها 

آخرین جزئیات پرداخت
 بیمه بیکارى کرونا

روایت متفاوت کرباسچى 
از شجریان 

   دیده بان ایــران | غالمحسین کرباسچى 
در حساب کاربرى خود در توییتر خاطره جالبى از 
اجراى هنرمندانه استاد شجریان در فرهنگسراى 
بهمن را بازگو کرد. کرباسچى در این رابطه نوشت: 
«سال1370 کشتارگاه، فرهنگسراى بهمن شد. 
به شــجریان زنگ زدم با صدایــش افتتاح کند؛ 
فوراً پذیرفت و چند شب اجراى داوطلبانه اش را 
پیشــکش رونق آنجا کرد و گفت کاش هرشب 
اینجا مى خواندم. خوشحالى وصف ناپذیرى داشت 
که "کشتارگاهى" مرکز فرهنگ و هنر شده. همه 
زندگیش تالش براى تبدیل قهر و خشــونت به 

لطافت فرهنگ و هنر بود.»

فردوسى پور
 در سوگ شجریان 

   خبر آنالین | عادل فردوسى پور در پیامى به 
درگذشت محمدرضا شجریان اســتاد آواز ایران 
واکنش نشان داد. فردوسى پور در این پیام نوشت: 
«او هرگز نمى میرد، او زنده اســت در وجود ما که 
همواره طنین صدایش در گوشمان، زمزمه نوایش 
برلب هایمان و مهر بى پایانــش در قلب هایمان 

جارى خواهد بود.»

واریز یارانه، امشب 
   رکنا | بر اســاس اعالم ســتاد هدفمندى 
یارانه ها، یکصد و شانزدهمین مرحله یارانه نقدى 
مهر ماه امسال، ساعت 24 امشب یک شنبه 20 
مهر به حساب سرپرستان خانوار واریز مى شود. 
همچنین بر اساس مصوبه ســتاد ملى کرونا و 
اطالع رســانى هاى قبلى انجام شــده، این ماه 
سومین قسط از اقساط تسهیالت قرض الحسنه 
یک میلیون تومانى از یارانه سرپرستان خانوارى 
که تســهیالت را دریافت کرده اند، کسر خواهد 

شد.

خطر اختالالت روانپزشکى 
   ایســنا | معــاون دفتر ســالمت روانى، 
اجتماعى و اعتیاد وزارت بهداشــت درخصوص 
شــیوع اختالالت روانپزشــکى گفت: شــیوع 
اختالالت بر اســاس پیمایش هاى ملى باالى 
23 درصد است و باالترین اختالل روانپزشکى 
در کشور اختالل افسردگى اســت و پس از آن 
اختــالالت اضطرابــى در رتبه بعد قــرار دارد. 
على اسدى با اشــاره به اینکه احتماًال در بحران 
کرونا آمار اختالالت روانپزشکى افزایش یافته 
اســت،   اظهار کرد: این اختالالت بیشتر خواهد 
شد؛ اما مستند تحقیق  شــده اى براى آن وجود 
ندارد. اما قطع به یقین کسانى که زمینه اختالالت 
روانپزشکى داشتند و یا تحت درمان بودند طبیعتًا 
با شیوع کرونا عالیم شــدیدترى تجربه کردند. 
این موضوع با توجه به اســترس و فشار ناشى از 
کرونا طبیعى است و دور از انتظار ما نبود. /3163 

کرونا، ما و اروپایى ها
   انتخــاب | معــاون درمان ســتاد مقابله با 
کروناى تهران گفت: در کشــور مــا آلودگى در 
سطح گسترده اى شــیوع پیدا کرده و به همین 
دلیل مهار آن بسیار مشکل است؛ اما براى مثال 
در کشورهاى اســکاندیناوى به دلیل بهره مند 
بودن از سیستم بهداشــتى قوى، رعایت قوانین 
بهداشتى و فاصله گذارى اجتماعى توسط مردم، 
مشــاهده مى شــود که این آمار به میزان قابل 
توجهى در این کشورها کم اســت. نادر توکلى 
گفت: مرگ و میر ناشــى از این بیمــارى لزومًا 
ارتباطى با میانگین ســنى و آمار بیمارى هاى 
زمینه اى در یک کشور ندارد زیرا در این صورت 
کشورهاى اروپایى به دلیل میانگین سنى باالتر 
جمعیتى نسبت به ایران و آمار باالى بیمارى هاى 
زمینه اى باید تعداد مرگ و میر بیشترى را تجربه 

مى کردند./3164

کرونا در هیئت دولت؟
   برترین ها | فرید مدرســى، روزنامه نگار خبر داد: 
آقایان محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه 
و سعید نمکى، وزیر بهداشت مبتال به کرونا شده اند که 

البته وضعیت سالمتى آنان مثبت و رو به بهبودى است.

قالیباف کرونا ندارد
   رکنا | احسان عسکرى، مشــاور رئیس مجلس و 
مدیرکل حوزه ریاست مجلس شوراى اسالمى در صفحه 
توییتر خود به خبر ابتالى احتمالــى رئیس مجلس به 
بیمارى کرونا واکنش نشان داد. این پیام توییترى در پى 
اعالم برخى رسانه ها مبنى بر ابتالى محمدباقر قالیباف 
به ویروس کرونا منتشر شد. به گفته آنها از او تست کرونا 
گرفته شده است. عســکرى نوشت: «درست است که 
دشمنان مشغول به شایعه سازى و بیمارسازى آقاى دکتر 
قالیباف هستند، اما ایشان بى توجه به تمام این مسائل 

مشغول به کار، کار و کار است.»

 ردیابى کرونایى ها
   ایسنا | ســخنگوى دولت گفت: هر فردى که در 
آزمایشگاه به او اعالم شده مبتال به کروناست از شیوه هایى 
مانند ردیابى موبایل کنترل مى شود و در صورت خروج از 
خانه، جرایم سنگینى متوجه اش خواهد شد. على ربیعى 
تأکید کرد: نمى خواهیم درگیرى فیزیکى در قبال اجراى 
این طرح رخ دهد و شیوه هایى اتخاذ خواهد شد که افرادى 

که رعایت نمى کنند، جریمه شوند.  /3159

سکوت «کیهان» 
   بهــار | در حالى که روز گذشته تمامى روزنامه هاى 
سراســرى ایران حتى روزنامه هاى وابســته به جریان 
محافظه کار بــه نوعى خبر و عکس اســتاد محمدرضا 
شجریان را در صفحه اول خود منتشر کرده بودند، روزنامه 
«کیهان» در صفحه اول خود هیچ اشاره اى به درگذشت 
استاد ماندگار آواز ایران نکرد. این روزنامه در صفحه سوم 
خود تنها در یک خبر کوتاه درگذشت محمدرضا شجریان را 
اعالم و وى را «خواننده سنتى ایرانى» خوانده است./3161

افسرده ترین کشور عربى 
   اعتماد آنالین | تحقیقات یک مرکز تخصصى 
که در سطح کشورهاى عربى انجام شده نشان مى دهد 
عراقى ها افسرده ترین مردم در میان کشورهاى عربى 
هستند. بعد از عراق، تونسى ها و فلسطینى ها در رده هاى 
بعدى قرار دارند. تونسى ها همچنین نگران ترین مردم 
سرزمین هاى عربى لقب گرفتند و بعد از آنها به ترتیب 
عراقى ها و اردنى ها در رده هاى بعدى ایستاده اند./3160

فارس تقسیم نمى شود
   ایسنا | مدیرکل تقسیمات کشورى وزارت کشور 
با اشاره به انتشار برخى شــایعات و مدعاهاى مرتبط با 
تقسیمات کشــورى، اعالم کرد: طرح تفکیک استان 
فارس کذب محض است و وزارت کشور هیچ برنامه اى 
در این خصوص ندارد. زهرا احمدى اظهار کرد: از آنجا که 
طرح این نوع شایعات و مدعاها در حوزه حساسى مانند 
تقسیمات کشورى، مى تواند تبعات اجتماعى، سیاسى و 
امنیتى در پى داشته باشد، وزارت کشور مصمم است از 
طرق قانونى، مطرح کنندگان مدعاهاى کذب تقسیماتى 

را تحت پیگرد قانونى قرار دهد.

کدخدایى هم نامزد است؟
   عصرایــران | کدخدایى، ســخنگوى شــوراى 
نگهبان در نشست خبرى روز گذشــته خود به شایعه 
کاندیداتــورى اش در انتخابات 1400 واکنش نشــان 
داد. او گفت: تا ســال 1401 در شوراى نگهبان حضور 
دارم و اگر قصد حضور در انتخابات را داشــته باشم باید 
کناره گیرى کنم. همچنین اگر قصد حضور در انتخابات 
ریاست جمهورى را داشته باشــم زمان ثبت نام معلوم 
مى شــود و اگر ثبت نام نکنم نیز همه چیز مشــخص 

مى شود./3162

خبرخوان

کمیســیون مناظره هاى ریاســت جمهورى آمریکا 
اعالم کرد: دومیــن مناظره «دونالــد ترامپ» نامزد 
جمهوریخواهان و «جو بایدن» نامزد دموکرات ها در 

انتخاباِت سوم نوامبر (13 آبان) لغو شده است.
این کمیسیون بامداد شــنبه در بیانیه اى اعالم کرد: 
اکنون روشن شده است که این مناظره 15 اکتبر (24 
مهر) برگزار نخواهد شــد و این کمیسیون توجه خود 
را به آمادگى براى آخرین مناظره ریاســت جمهورى 
که 22 اکتبر (اول آبان) برگزار خواهد شــد، معطوف 

مى کند.

کمیسیون مناظره هاى انتخاباتى روز پنج شنبه اعالم 
کرد: از آنجایى که آزمایش کروناى ترامپ مثبت شده 
است، دومین مناظره که قرار بود در میامى برگزار شود، 

به صورت مجازى انجام خواهد شد.
اما ترامــپ حضور در مناظره مجــازى را رد کرد. یک 
سخنگوى ستاد انتخاباتى بایدن نیز گفت که این ستاد 
با برگزارى مناظره مجازى موافقت کرد اما از آنجایى 
که ترامپ از حضــور در این مناظره خــوددارى کرده 
اســت، آنها به دنبال چارچوب دیگرى براى برگزارى 

مناظره هستند.

دومین مناظره «ترامپ» و «بایدن» لغو شد
محمود احمدى نژاد درحال بازى و برهم زدن قواعد معمول 
دنیاى سیاست است. اقدامات او تنها به انجام مصاحبه هاى 
جنجالى ختم نمى شود. فعالیت رئیس جمهور سابق ایران 
در فضاى مجازى نیز با حواشــى جالبى همراه اســت که 
به عنوان مثال مى توان به ماجراى پیــام توییترى وى به 
«آنجلینا جولى» ســتاره هالیوود اشــاره کرد. در روزهاى 
اخیر برخى گمانه  زنى ها در خصــوص اخراج قریب الوقوع 
وى از مجمع تشخیص مصلحت نظام به گوش مى رسد. 
مجمعى که حضور وى در آنجا نیز بدون حاشیه نبوده است. 
آیت ا... مجتهد شبسترى که از اعضاى فعلى مجمع است 
مى گوید صحبتى درباره اخراج احمدى نژاد مطرح نشــده 
است و تصمیم دراین باره در صالحیت رهبر انقالب است. او  

مى گوید: به تازگى درمورد مجمع تشــخیص من از مقام 
معظم رهبرى چیزى نشــنیدم که تذکرى داده باشند، ولى 
تذکرات همیشه بوده است و در سالگرد مجمع تشخیص 
و در بعضى از مقاطع یک تذکرات عمومى داده اند.  مجتهد 
شبسترى در پاسخ به اینکه  اصوًال ساز و کار خارج شدن یک 
فرد از مجمع، از سوى رهبرى انجام مى شود یا خود اعضا هم 
مى توانند این کار را انجام دهند گفت: از طریق رهبرى باید 
باشد. من چون در این دوره جدید بودم، به خاطر ندارم که از 
طریق مجمع یا رهبرى کســى را اخراج کرده باشند. روال 
سابق را هم نشنیدم که کسى اخراج شده باشد مگر اینکه دوره 
تجدید شود و دیگر اسم آن فردى که کار خالفى انجام داده 

است یا حرف خالفى زده است در دوره جدید نباشد./3168

حرفى درباره اخراج احمدى نژاد زده نشده 

حضور عارف در انتخابات1400 با چه ابزارى خواهد بود؟ 
آیا او مى تواند حمایت نیروهاى سیاســى اصالح طلب را 
جذب کند یا مى تواند سبد رأیى در بین مردم داشته باشد؟ 
اینها پرسش هایى است که اکنون که عارف به صراحت 
خبر از قصد نامزدى اش در انتخابات ریاســت جمهورى 
ســال آینده را مطرح کرده اســت، بیش از پیش مطرح 

مى شود.
صادق زیباکالم، اســتاد علوم سیاســى دانشگاه تهران 

درباره اعالم نامزدى محمدرضا عارف در انتخابات سال 
آینده به «نامه نیوز» گفت: «آقاى عارف در چهارســال 
دوره نمایندگى اش که بسیارى اتفاقات مهم در زندگى 
مردم رخ داد، هیچ اظهار نظرى نکرد و اصًال برایش مهم 
نبود که بر سر مردم چه مى آید. بعد از مجلس دهم تا امروز 
هم از دیوار صدا در مى آید از عارف نه و در چنین شرایطى 
مى آید و مى گوید مى خواهم در انتخابات نامزد شوم؛ در 

صورتى که یک نفر هم به او رأى نمى دهد.»/3167

ســریال «آقازاده» که این روزها از طریق ســرویس از دیوار صدا در مى آید از عارف نه!
خانگى پخش مى شــود و یکى از پرتماشــاگرترین 
ســریال هاى این بخش به شــمار مى آید تقریبًا در 
هر قســمت جنجالى تازه مى آفرینــد. در تازه ترین 
اتفاق عجیب این ســریال شاهد هســتیم که یکى از 
شخصیت هاى زن صورت شخصیت مرد را با دستکش 
ظرفشــویى لمس مى کند، ترفندى که براى دور زدن 
حرام بودن شرعى لمس صورت نامحرم به کار گرفته 
شده است. در این سکانس لعیا زنگنه که نقش «شریفه» 
را بازى مى کند هنــگام صحبت با پســرش «حامد 

تهرانى» که نقش او نیز بر عهده ســینا مهراد اســت، 
صورت او را با دستکش ظرفشویى لمس مى کند.

حامد عنقا، نویسنده این ســریال بخاطر دیالوگ ها و 
سکانس هاى بحث برانگیز و گاه بى سابقه سریال هاى 
اخیرش به چهره اى بحث برانگیز شــده است. پیش 
از این، ســکانس عقد موقت و داستان آش و شکالت 
سریال «آقازاده» جنجالى شده بود جایى که در آن یک 
زن با خواندن صیغه به مدت یک ساعت و مهریه اى که 
فقط یک شکالت است خود را به عقد موقت یک مرد 

درمى آورد./3169

لمس صورت نامحرم با دستکش ظرفشویى!

مراسم تشییع و خاکســپارى زنده یاد محمدرضا شجریان، 
خواننده موسیقى ایرانى در شهر توس مشهد برگزار و در جوار 

آرامگاه فردوسى به خاك سپرده شد.
این مراســم صبح روز گذشــته با حضور عالقه مندان به 
موســیقى و برخى از هنرمندان و مدیران فرهنگى در شهر 
توس و آرامگاه فردوسى برگزار شــد. از هنرمندانى که در 
این مراسم حضور داشتند مى توان به ساالر عقیلى و کیوان 
ساکت، داریوش پیر نیاکان، حامد بهداد، سهراب و طهمورث 

پورناظرى اشاره کرد.
شرایط برگزارى این مراسم به گونه اى بود که عمًال شاهد 
دو جمعیت در محوطه تــوس بودیم؛ یکى محل تدفین که 
حاضران در آن مهمانان ویژه، چهره ها و مسئوالن فرهنگى 
و هنرى بودند و دیگرى جمعیت مردم عالقه مندى که پشت 
درهاى محوطه توس به احترام محمدرضا شجریان گرد آمده 
بودند. پس از آیین خاکسپارى مردم خواستار حضور همایون 
شجریان در میان خود بودند که به دلیل مالحظات بهداشتى 

این امکان میسر نشد.
همایون شجریان در سخنانى کوتاه با اشاره به خاکسپارى 
استاد شجریان در توس و شرایط کرونایى اظهار کرد: «عجب 
است که دل از سینه بیرون نمى آید. دست طبیعت، گل عمر 
مرا مچین! هزاردستان موسیقى را به دست طبیعت سپردیم، 
به آغوش خاك.» او همچنین با اشاره به بیت «به نام خداوند 
جان و خرد/ کزین برتر اندیشه برنگذرد» گفت: «مى خواهم  
اشــاره اى هم به جان بکنم، همانطور که خرد، خرد خدایى 
است، جان هم، پر از مهر و عشق خدایى است. اى کاش سایه 

دو بال این دو معنا در همه جهان گسترده باشد.» 
وى در ادامه با تشکر از مردمى که با همه سختى هاى موجود 
در مراسم تشییع و تدفین استاد شجریان شرکت کرده بودند، 
گفت: «مردم عزیزى که تشریف آوردید! ما آرامش خود را از 
شما مى گیریم، ما اعتبارمان را از شما مى گیریم، باعث همه 
صبر و شکیبایى ما شما هســتید، ممنون که آمدید با همه 
مخاطره ها. من معذرت مــى خواهم از میلیون ها نفرى که 

دلشان مى خواست پدر را به خاك بسپارند و این امکان میسر 
نبود. من دستان یکایک کسانى که دلشان مى خواست پدر را 

بدرقه کنند مى بوسم.»
با توجه به شرایط حاد ناشى از شیوع ویروس همه گیر کرونا و 
لزوم رعایت فاصله گذارى فیزیکى، آیین خاکسپارى مرحوم 
شجریان در محل دفن وى با تعداد محدودى حدود 150 نفر 
شامل خانواده وى، سید محمدمجتبى حسینى معاون امور 
هنرى وزارت ارشاد و برخى از مسئوالن استانى، پیشکسوتان 
عرصه موسیقى، هنرمندان و عالقه مندان به استاد در محوطه 

داخلى آرامگاه فردوسى برگزار  شد.
با توجه به جمعیت زیــاد مردم، تلویزیون هــاى بزرگى در 

محوطه آرامگاه فردوسى قرار داده شده بود تا عالقه مندان به 
این هنرمند نامى بتوانند در بیرون محوطه داخلى و جلوخان 
آرامگاه فردوسى مراسم را ببینند. عالقه مندان به موسیقى 
بارها تصنیف ها و اشــعار خوانده شده توسط استاد شجریان 
همچون «مرغ سحر ناله سرکن» و «اى ایران مرز پر گهر» را 
زمزمه کردند. همایون شجریان هم بر مزار پدر، «مرغ سحر» 
را خواند. غمگین ترین بخش مراسم تدفین استاد شجریان 
پخش ربنا در هنگام خاکسپارى این هنرمند بنام ایران بود که 
حاضران در این مراسم نتوانستند بغض خود را نگاه دارند و 
آرامگاه فردوسى با چشمان خیس عالقه مندان و دوستداران 

این خواننده همراه شد.

خانواده مرحوم استاد محمدرضا شجریان که شامگاه جمعه 
وارد مشهد شــده بودند، صبح دیروز و دقایقى پیش از آغاز 
مراسم خاکسپارى، به جمع دوســتداران استاد آواز ایران در 

محوطه آرامگاه فردوسى در حومه مشهد پیوستند.
در همان ابتداى صبح دیروز محل حفر شــده پیشین براى 
دفن پیکر مرحوم شــجریان نیز که در کنار آرامگاه مهدى 
اخوان ثالث قرار داشــت، نامناسب تشــخیص داده و محل 
جدیدى با فاصله حدود 20 متر از محل قبلى و نزدیک تر به 
آرامگاه فردوسى به این منظور حفر شد. این تصمیم خروجى 
جلسه میان مســئوالن برگزارى مراسم و خانواده شجریان 

بوده است./3170

مراسم خاکسپارى  محمدرضا شجریان برگزار شد

هزاردستان موسیقى در خاك «توس» آرام گرفت

فاطمه محمدبیگى، عضو کمیسیون هاى بهداشت مجلس 
در میزگردى که خبرگزارى «فــارس» درباره جمعیت 
برگزار کرده بود، حرف هاى قابل تأملى زده است. بخشى 

از اظهارات او را مى خوانید:
  هیچ خانواده اى را نمى بینیم که صاحب فرزند شود اما 
وضعیت اقتصادى اش بدتر شود. چرا که خداوند به دلیل 
به دنیا آمدن فرزندان، گشایش در خانواده ها ایجاد مى کند 

و طبق وعده خداوند وسعت قلب و وسعت روزى نصیب 
خانواده هایى مى شود که فرزند به دنیا آورند.

  در بحران معیشتى فعلى و وضعیت اقتصادى با صاحب 
فرزند شدن و تنظیم سیاســت هاى اقتصادى مى توانیم 
کارى کنیم که کشورمان در پنج سال آینده روى خوش 
ببیند و اگر از این فرصت طالیى (پنج شش ساله) استفاده 
نکنیم طورى ســیاه چاله جامعه را خواهد بلعید که طبق 
پیش بینى پنتاگون، ایــران مجبور خواهد شــد از هند، 

پاکستان، فیلیپین و بنگالدش جمعیت وارد کند. 
  سال 96 وقتى آقاى روحانى در سازمان ملل حضور پیدا 
کرد از اینکه جمعیت ایران کاهش پیدا کرده ابراز نگرانى 
کرد اما طرف آمریکایى بــه رئیس جمهور اعالم کرد که 

نگران نباشید ما براى شــما برنامه ریزى کرده ایم شما از 
فیلیپین و بنگالدش جمعیــت وارد کنید. جنگ جمعیتى 
برنامه ریزى شده است و جوانان نباید اجازه دهند برنامه 

پنتاگون در مورد جمهورى اسالمى اجرا شود.
  اگر جمعیت از فیلیپین،  بنگالدش و پاکستان وارد ایران 
شوند و این مهاجرت ها منجر به تغییر جمعیتى شود تمدن 
ایران به چه سمتى خواهد رفت؟ آیا چیزى از شیعه و تمدن 

اسالمى ایرانى باقى مى ماند؟
  اگر ما مشاهده مى کنیم که چین، هند و در آینده نزدیک 
نیجریه به قدرت برتر در دنیا تبدیل مى شــوند به دلیل 
جمعیت زیادشان اســت چرا که آنها به دلیل تولید بیشتر 
در زمره کشورهاى پیشرفته دنیا خواهند بود و عمًال آنها 

به دنبال اجراى سیاست هاى افزایش جمعیت هستند.
  متأســفانه دروغ بزرگى به نام دو بچه کافى است در 
طول دهه هاى گذشــته به ایرانیان گفته شــده است. 
خاطرمان هست که شــعار «فرزند کمتر، زندگى بهتر» 
در کوچه و خیابان و در و دیوار وجود داشــت که این امر 
بزرگ ترین دروغ علمى دنیاست. پژوهش هاى جمعیتى 
و جامعه شناسى، پزشکى و علوم اجتماعى نشان مى دهد 
خانواده هایى که یک فرزند یا دو فرزند دارند نســبت به 
خانواده هایى با جمعیت باالتر دچار مشــکالت بیشترى 
هستند این در حالى است که خانواده هاى داراى چهار پنج 
فرزند به باال خوشبخت تر بوده و سازگارى و هنر زندگى و 

شیرینى زیستن را بهتر مشاهده مى کنند./3166

آمریکا به روحانى گفت 
از فیلیپین و بنگالدش 

جمعیت وارد کنید!
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کاهش 5 درجه اى دما
کارشناس مسئول پیش بینى هواى استان اصفهان. با 
اشـاره به بررسى نقشه هاى هواشناسـى اصفهان طى 
دو روز آینده اظهار داشـت: بررسى این نقشه ها بیانگر 
حاکمیت جوى پایدار در همه نقاط استان اصفهان طى 
دو روز آینده اسـت. آسـیه آقایى افـزود: کمینه دماى 
هواى اسـتان اصفهـان بین 4 تـا 5 درجه سـانتیگراد 

کاهش پیدا مى کند.

شستشوى شبکه فاضالب 
بـه گـزارش روابـط عمومـى آبفـا برخـوار، بـا توجـه 
به نقش بسـیار مهـم جمـع آورى و دفـع فاضالب در 
ایجاد سـالمت جامعه و با عنایت به حفظ و نگهدارى 
شـبکه فاضـالب و جلوگیـرى از گرفتگـى و کاهش 
حوادث فاضـالب، بهـره بـردارى آبفا شهرسـتان در 
شهریور ماه اقدام به شستشـوى حدود 14 هزار متر از 
شـبکه جمع آورى فاضالب نمود و مشکالت ناشى از 
پس زدگى و بوى نامطبوع و ریزش شـبکه به حداقل 

ممکن رسید.

رهایى جوان 30 ساله 
از طناب دار 

با جلب رضایت خانواده مقتول جوان 30 ساله محکوم 
در زندان مرکـزى اصفهان از طنـاب دار نجات یافت. 
سرپرست زندان مرکزى اصفهان گفت: با پیگیرى هاى 
متعـدد مـددکاران اجتماعى زنـدان در جلـب رضایت 
خانواده مقتول این جوان 30 ساله از اهالى چادگان به 
اتهام قتل عمد پس از 9 سال حبس در زندان مرکزى 
اصفهان از طناب دار نجات یافت. یدا... سعیدى افزود: 
این مددجـوى متاهل و بدون سـابقه کیفـرى پس از 
رایزنى هاى مختلف مددکاران زندان مرکزى اصفهان 

با اولیاء دم مقتول، از قصاص رهایى یافت.

موقوفات اصفهان
 45 هزار رقبه دارد

مدیرکل اوقاف و امور خیریه اسـتان اصفهـان با بیان 
اینکه استان اصفهان داراى 25 اداره و دفتر نمایندگى 
اوقاف و امور خیریه است، اظهار داشت: در حال حاضر 
176 نفر در این ادارات مشـغول ارائه خدمات هستند. 
محمدحسـین بلـک اضافـه کـرد: همچنیـن در این 
استان شـش هزار مسـجد و 45 هزار رقبه متصرفى و 
غیر متصرفى وجـود دارد. وى با بیان اینکه بر اسـاس 
برنامه ریزهاى انجام شده دریافت سند براى موقوفات 
استان اصفهان در دستور کار ویژه قرار دارد، ادامه داد: 
در این زمینه در شـش ماه نخسـت امسـال نسبت به 
مدت مشـابه سـال گذشـته موفقیت هاى خوبى را به 

دست آورده ایم.

بهره بردارى از فاضالب 
چادگان تا دو سال آینده

حجت ا... غالمـى، معاون عمرانى اسـتاندار با اشـاره 
به آغاز اجراى لوله گذارى شـبکه فاضالب شـهرى و 
تکمیل ساختمان تصفیه خانه فاضالب چادگان گفت: 
تاسیسات تصفیه خانه این شـهر به 300 میلیارد ریال 
اعتبار نیاز دارد که مقدمات تامین اعتبار تهیه تجهیزات 
نیز در حال پیگیرى است. مهدى زمانى، مدیر امور آب و 
فاضالب شهرستان چادگان هم  گفت: اعتبار مورد نیاز 
این شـبکه نیمه تمام در حال حاضر 600 میلیارد ریال 
است که در صورت تامین اعتبار، فاضالب چادگان تا دو 

سال دیگر به بهره بردارى خواهد رسید.

تمدید تعطیلى ها
سـخنگوى سـتاد اسـتانى مقابله با کرونا در اصفهان 
گفت: با پاسخ مثبت وزارت کشور تمام مشاغل پرخطر، 
آموزش حضورى مدارس و آموزشـگاه هـا تا 26 مهر 
تعطیل هسـتند. حجت ا...غالمى با بیان اینکه وزارت 
کشور پاسخ درخواست ستاد اسـتانى مقابله با کرونا را 
داد، اظهار کرد: بر این اساس مشاغل پرخطر، پارك ها 
و تفرجگاه ها و آموزش حضورى مدارس، آموزشگاه ها 
و زبـان سـراها تـا 26 مهرماه بـراى یک هفتـه دیگر 

تعطیل هستند.

خبر

رئیس بیمارســتان صدوقى اصفهان گفت: بیمارســتان 
صحرایى با ظرفیت 70 تخت بسترى راه اندازى شد.

بیمارستان صحرایى فقط در مواقع بحرانى مانند 8 سال دفاع 
مقدس در مناطق عملیاتى دید ه مى شــد، حاال بیمارستان 
شهید صدوقى اصفهان براى مختل نشدن درمان بیماران 
غیرکرونایى اقدام به برپایى یک بیمارستان صحرایى کرده 
است. پیشتر دانشگاه علوم پزشکى اعالم کرده بود در صورت 
تکمیل ظرفیت بیمارستان ها ناچار از احداث بیمارستان هاى 
صحرایى خواهیم بود. سیدرضا مرتضویان در مورد برپایى 
بیمارستان صحرایى اظهار داشت: این بیمارستان صحرایى 
بخشى از بیمارســتان شــهید آیت ا... صدوقى است که با 

هماهنگى دانشگاه علوم پزشکى و معاونت درمان برپا شده 
است، بنا بر این شد که ما فضایى را تعبیه و تعدادى از بیماران 
کرونایى را اینجا مستقر کنیم. رئیس بیمارستان صدوقى 
اصفهان بیان کــرد: ظرفیت فعلى ما در این بیمارســتان 
صحرایى 70 تخت بسترى اســت که این تخت ها شامل 
6 تخت آى ســى یو و تخت هاى اورژانس و بخش بسترى 
بیماران حاد تنفسى است. وى با بیان اینکه "آماده شرایط 
بحرانى تر هم هستیم“، تصریح کرد: ما ظرفیت افزایش تا 
2 برابر این امکانات را داریم. مرتضویان خاطرنشان کرد: در 
زمان حاضر در این بیمارستان صحرایى 40 نفر کادر درمان 

مشغول خدمت رسانى بیماران کرونایى هستند./3175

مدیرعامل سازمان نوسازى و بهسازى شهردارى اصفهان 
اظهار کرد: نیمه شرقى میدان امام حسین (ع) تا ابتداى 
هفته آینده تکمیل شــده و عملیــات عمرانى آن پایان 
مى یابد و براى بارگذارى ترافیک از سمت باغ گلدسته به 

سمت چهارباغ پایین آماده مى شود.
محمد فیض از پیشرفت 75 درصدى پروژه ساماندهى 
میدان امام حسین (ع) خبر داد و گفت: عملیات زیرسازى 
میدان امام حســین (ع) به جز در بخش جنوبى به پایان 

رسیده است.
مدیرعامل سازمان نوسازى و بهسازى شهردارى اصفهان 
گفت: دالیل طوالنى شدن اجراى پروژه نوسانات قیمت 

مصالح، مباحث پیمانکارى و ترافیکى بوده زیرا فضاى 
میدان به تدریج در اختیار پیمانکار قرار گرفته و هنوز در 
قسمت جنوبى آن بار ترافیکى وجود دارد.  وى خاطرنشان 
کرد: تاریخ قرارداد شهردارى با پیمانکار این طرح تا 15 
آبان ماه سال جارى است، اما سعى مى کنیم این طرح را 
زودتر به پایان رسانده و میدانى با سنگفرش زیبا در اختیار 

شهروندان قرار خواهیم داد.
فیض با بیان اینکه پروژه ساماندهى میدان امام حسین 
(ع) در مسیر محور دولتخانه صفوى است گفت: با اجراى 
این پروژه اتصال محور گردشــگرى از سمت جنوب به 

شمال شرق اصفهان انجام مى شود.

تکمیل بخش شرقى میدان 
امام حسین (ع) در این هفته

بیمارستان صحرایى 
در اصفهان راه اندازى شد

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان گفت: اقدام 
ویژه براى برخورد با خودروهاى «شوتى» در جاده هاى 
این استان که تهدیدها و خسارات جانى و مالى بسیارى 

به همراه دارد، ضرورى است.
«شــوتى» پدیده اى اجتماعى و اقتصــادى در ایران 
است که در آن افراد به حمل قاچاق به وسیله خودرو با 
سرعت هاى غیرمجاز مى پردازند. تصادف خودروهاى 
شوتى به دلیل سرعت  بسیار باال، متداول است و قربانیان 
تصــادف این خودروها شــامل راننده، عابــران پیاده، 
سرنشینان خودروى شوتى (در صورت قاچاق انسان) و 

سرنشینان خودروهاى دیگر  هستند.
منصور شیشــه فروش روز شــنبه در گفتگو با «ایرنا» 
افزود: خودروهاى شــوتى کــه حمل قاچــاق را انجام 
مى دهند با سرعت زیاد و حرکات خطرآفرین از محورهاى 
شرقى و جنوبى وارد جاده هاى استان اصفهان مى شوند 
و تاکنون حوادث بســیارى را رقم زده انــد. وى با بیان 
اینکه این خودروها بیشتر در جاده هاى آباده - شهرضا، 

نطنز - بادرود، نایین - اردستان، شــیراز - اصفهان و 
کاشــان تردد دارند، اظهار کرد: برخى از این خودروها 
در جاده، خالف جهت و با ســرعت زیاد و گاهى بدون 
روشــن بودن چراغ حرکت مى کنند که  ده ها تصادف 

ُپرخطر را در پى داشته است.
شیشه فروش با تأکید بر اینکه این تصادف ها خسارات 
جانى و مالى بسیارى به همراه داشته است، خاطرنشان 
کرد: در نیمه نخست ســال جارى دستکم 13 نفر بر اثر 
تصادف این خودروها در استان اصفهان جان باختند.  وى 
ادامه داد: با توجه به تهدیدهاى بسیارى که خودروهاى 
شــوتى در جاده هاى اصفهان ایجاد مى کنند، مدیریت 
بحران استاندارى اصفهان از وزارت کشور و پلیس راه 
خواسته است تا نسبت به انجام اقدام ویژه و اعمال قانون 
براى برخورد با این خودروها در همه ورودى ها و راه هاى 

استان مبادرت ورزند.
رئیس پلیس مبارزه با قاچــاق کاال و ارز پلیس امنیت 
اقتصادى ناجا نیز درباره خودروهاى شوتى چندى پیش 

گفته بودکه درسال هاى اخیر انتقال کاالى قاچاق توسط 
رانندگان خودروهاى شوتى، خودروهاى فاقد پالك یا 
پالك مخدوش یکى از چالش ها و معضالت جاده اى و 

حوزه مقابله با قاچاق کاال در سراسر کشور است.
ســرهنگ جالل امینى افزوده اســت که  روزانه تعداد 
قابل توجهى از خودروهاى شــوتى (وانت، سوارى) با 
سرعت سرســام آور و بدون توجه به مقررات راهنمایى 
و رانندگى بــا انتقال کاالى قاچــاق از مبدأ محورهاى 
بندرهاى جنوبى همچون بوشهر، خوزستان و هرمزگان 
و عبور از اســتان هاى کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، 
مرکزى، قم، کرمانشــاه، کرمان، فارس و چهارمحال و 
بختیارى به سمت اصفهان، تهران و کردستان در فعالیت

 هستند.
وى تأکید کرد: رانندگان این خودروها هیچ گونه توجهى 
به قوانین راهنمایى و رانندگى ندارند و در صورت تعقیب 
و گریز موجب بــه خطر افتادن جان دیگــر رانندگان، 

مأموران و مسافران مى شوند.

اســتاندار اصفهان گفت: باید همه با هم ماسک بزنیم و 
از چراغ قرمز ماســک نزدن گذر نکنیم زیرا آنچه اکنون 
باعث نگرانى است درصد پایین استفاده از ماسک در این 

استان است.
عباس رضایى روز شنبه در حاشیه برگزارى چهلمین ستاد 
ملى مقابله با کرونا با حضور رئیس جمهورى، عدم استفاده 
از ماسک توسط مردم را دلیل افزایش مبتالیان به کرونا 
در استان اصفهان دانســت و افزود: در آستانه فصل سرما 
قرار داریم و با استفاده از ماسک مى توان از شیوع ویروس 

آنفلوآنزا و کرونا جلوگیرى کرد.
وى اضافه کرد: از میان 47 شهر با وضعیت قرمز در کشور 
اصفهان، نجف آباد، کاشان و خمینى شهر از جمله شهرهایى 
هستند که کمتر از ماسک استفاده مى کنند که جاى تأسف 

دارد.

رضایى بیان کرد: در این جلســه ستاد ملى مقرر شد براى 
افرادى که پروتکل هاى بهداشتى را رعایت نمى کنند به 
مدت یک هفته در تهران و از هفته آینده براى اســتان ها 

جریمه اعمال شود.

وى ادامه داد: آنچه باعث نگرانى است درصد پایین استفاده 
از ماسک در اســتان اصفهان است براساس اعالم وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکى در حال حاضر تنها 37 

درصد از مردم استان از ماسک استفاده مى کنند.
وى با اشاره به افزایش مرگ و میر در افراد باالى 70 سال 
بیان کرد: استان اصفهان به نسبت جمعیت پیر و باالى 70 
سال دارد، براساس اعالم وزارت بهداشت میزان مرگ و 
میر افراد مسن مبتال به کرونا بیشتر از جوانان است از این 
رو مى خواهم که این افراد در مجامع عمومى کمتر حضور 

داشته باشند.
رضایى یادآور شد: تا 25 مهر ماه در استان اصفهان مجوز 
تعطیلى مشاغل پرخطر صادر شــد و از مردم مى خواهیم 
مراسم 28 صفر و شهادت امام رضا(ع) و راهپیمایى را حتى 

به صورت نمادین برگزار نکنند./3177

رئیس اتحادیه میوه و تره بار اصفهان گفت: امســال از 
کشورهاى دیگر و خصوصًا از کشورهاى عربى تاجران 
به شــمال رفته و با باغداران قرارداد بسته و میوه هاى 
کیوى و پرتقال آنها را روى درخت خریده اند و نرخ آن 

را باال برده اند.  
ناصر اطرج اظهار کرد: میوه هــاى نوبرانه فصل مانند 
کیوى، پرتقال و نارنگى بوده که هنوز در ابتداى عرضه 

قرار دارد و عرضه آن در بازار زیاد نیست.
اطرج با بیان اینکه هنوز زمان عرضه کیوى نرسیده اما 

از هفته آینده که شروع مى شود این مسئله مى تواند به 
قیمت باالى این میوه منجر شــود، افزود: البته باید تا 
زمان عرضه صبر کرد اما قیمت در باغات شــمال باال 
رفته که مى تواند موجب افزایش قیمت در بازار شــود. 
وى گفت: در حال حاضر مشکلى در عرضه سیب نداریم 
و همچنین انگور و دیگر بارها وضعیت خوبى دارد اما در 
بارهاى زمستانه ممکن است امسال نرخ ها باال باشد چرا 
که صادراتى ها مســتقیم از تولید کننده در حال خرید

 هستند.

رئیس کنترل کیفى نورد شــرکت گرم فوالد مبارکه، 
محصوالت با کیفیت ســطح MB را از بهترین سطح 
کیفى برخوردار دانســت و گفت: در زنجیره تولید این 
محصول شــامل تختال، کالف گرم و کالف ســرد، 
سخت گیرانه ترین استاندارد هاى بازرسى را گروه کنترل 
کیفى مستقر در نواحى بر روى آن اعمال کرده به طورى 
که در فرایند تولید در هر ناحیه، مقدارى از این محصوالت 
ارزشمند با عنوان غیرقابل قبول از سفارش جدا مى شود.

مســعود مهدیه نجف آبادى افــزود: در ناحیه نورد گرم 
با پیگیرى و مشارکت همکاران، دســته اى از عیوب با 
عنوان پوسته ناشى از نورد گرم، شامل پوسته نقطه اى 
 DC۰۴ با گرید MB و زیگزاگى، بر روى محصــوالت

کاهش یافته و میزان محصــول غیرقابل قبول از هفت 
دهم رصد تا مرداد سال جارى به صفر درصد در شهریور 

امسال رسیده است.
وى با اشاره به وجود استاندارد هاى ویژه براى بازرسى 
این محصــوالت در نورد گرم گفت: بازرســى کیفیت 
ســطح محصول به طور چشــمى و به کمک تجهیز 
بازرسى خودکار سطح (پارســى تک) بر روى تمام این 
محصوالت به صورت آنالین، تأکید بر افزایش کیفیت 
این محصوالت در ناحیه، بازتاب سریع بازرسى در حین 
تولید و تعیین ســریع و دقیق موقعیت عیب احتمالى و 
اعالم شدت و مقدار آن از مهم ترین مراحل اجراى این 

طرح است.

سخنگوى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان با توجه 
به تکمیــل ظرفیت بیمارســتان هاى مرجع و دولتى 
براى ارائــه خدمت به بیمــاران کرونایــى، از ورود 
بیمارستان هاى خصوصى و خیریه به چرخه پذیرش 

بیماران کرونایى از امروز بیستم مهرماه خبر داد.
آرش نجیمى افزود: ظرفیت پذیرش بیماران بسترى 
کرونا در بیمارستان دولتى الزهرا(س) به 650 تخت 
رســیده و این ظرفیت که 137 تخــت آن مربوط به 
بخش مراقبت هاى ویژه اســت در حال تکمیل شدن 
است و تعداد بیماران بســترى در این بیمارستان به 
تنهایى با تعداد کل بیماران مبتــال به کرونا در برخى 

استان ها برابر است.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با بیان اینکه 
ظرفیت پذیرش بیماران کرونایى در بیمارستان عیسى 
بن مریم تکمیل شــده گفت: با توجــه به محدودیت 
نیــروى انســانى در برخــى از بیمارســتان ها مانند 
الزهرا(س) ناچــار به هماهنگى بــراى تامین نیرو از 

بیمارستان هاى دیگر شدیم.
وى تصریح کرد: براساس دستورالعمل جدید معاونت 
درمان دانشگاه علوم پزشکى اصفهان درباره بیمارى 
کووید 19 و با توجه به روند رو به رشد پذیرش بیماران 
در بیمارستان هاى استان مقرر شد که بیمارستان هاى 

شهید مطهرى لنجان و عسگریه اصفهان به ترتیب 60 
و 120 تخت را براى پذیرش بیماران مشکوك کرونا 

تخصیص دهند.
نجیمى ادامــه داد: بیمارســتان هاى میالد و زهراى 
مرضیه(س) اصفهان از بیســت و پنجم مهرماه باید 
به ترتیب 120 و 60 تخت را بــراى پذیرش بیماران 

مشکوك به کرونا در نظر بگیرند.
وى بــا اشــاره بــه اختصــاص بیمارســتان هاى 
خانواده، ســعدى و ســینا اصفهان از پایــان مهرماه 
به بیماران کرونایى اظهار داشــت: بایــد هر کدام از 
بیمارســتان هاى مذکور 60 تخت را بــراى پذیرش 
و بســترى بیماران مشــکوك به کرونــا اختصاص 

دهند.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان خاطرنشان 
کرد: بیمارستان شــریعتى باید 50 درصد از ظرفیت 
تخت فعال خود و بیمارســتان شهید آیت ا... صدوقى 
100 تخت را براى پذیرش و بسترى بیماران مشکوك 

به کووید 19 اختصاص دهند.
وى افزود: بیمارســتان امام موسى کاظم(ع) باید 30 
تخت از ظرفیت خود را با رعایت کامل اصول کنترل 
عفونت به پذیرش و بســترى اینگونه بیماران در نظر 

بگیرند.

معاون بهره بردارى شــرکت ذوب آهــن گفت: حادثه 
شکستگى استک کائوپر کوره بلند ذوب آهن اصفهان 
هیچ گونه تلفات جانى نداشــته و تأثیرى بر روند تولید 

ندارد.
مهرداد توالئیان در خصوص حادثه روز جمعه در شرکت 
ذوب آهن اصفهان اظهار کرد: استک کائوپر کوره بلند 
شماره 2 ذوب آهن اصفهان بر اثر فرسودگى روز جمعه 

18مهر ماه دچار شکستگى شد.
وى با بیان اینکه این حادثه هیچ گونه آســیب انسانى 
نداشت، تأکید کرد: از سوى دیگر شکستگى استک کائوپر 
تأثیرى بر خط تولید ندارد و روند تولید در دو کوره بلند این 

شرکت طبق برنامه در حال انجام است.
وى افزود: بازسازى استک کائوپرهاى کوره بلند شماره 2 
ذوب آهن آغاز شده و به زودى این تجهیز وارد مدار تولید 
مى شود. معاون بهره بردارى شرکت ذوب آهن یادآور شد: 
این تجهیز در سال 56 ساخته شده و از سال 62 همزمان 
با راه اندازى کوره بلند شماره 2 در حال فعالیت است این 

اتفاق به دلیل طوالنى بودن عمر سازه است.
ذوب آهن اصفهان داراى سه کوره بلند است که در حال 

حاضر کوره هاى بلند شماره 2 و 3 در مدار تولید است و 
کوره بلند شماره یک نیز به طور کامل بازسازى شده و به 
زودى به خط تولید مى پیوندد. تولید این شرکت در سال 
گذشته دو میلیون و 527 هزار تن بود و در صورت فعالیت 
با هر سه کوره،  ظرفیت تولید این شرکت تا سه میلیون و 

600 هزار ُتن قابل افزایش است./3176

معاون امور اجتماعى اداره کل بهزیستى استان اصفهان 
از مردم درخواســت کرد که رفتارهاى تکدیگرانه را در 

کودکان کار تقویت مثبت نکنند.
مجتبى ناجى افزود: یکى از مصداق هاى تقویت مثبت 
و تشویق کودکان کار به رفتارهاى تکدی گرانه پرداخت 
پول به جاى خرید کاال و یا پرداخت پولى بیش از خدمت 

و یا کاالى ارائه شده از سوى کودك است.
این روانشــناس تصریح کرد: این گونه رفتارها موجب 
انحراف کودك از مسیر کســب درآمد از طریق سالم و 
یا تشویق خانواده هاى این کودکان به تولید کودك کار 
و اصرار در کشاندن فرزندانشــان در این مسیر به جاى 

حمایت و توانمندسازى آنها مى شود.

ارتقاى کیفیت کالف هاى گرم در فوالد مبارکه

آغاز پذیرش بیماران کرونایى 
در بیمارستان هاى خصوصى

قاچاقچیان در 5 محور استان اصفهان مرگ مى آفرینند

تهدیدى به نام 
خودروهاى «شوتى» 

حادثه ذوب آهن اصفهان تلفات جانى نداشت

مردم رفتارهاى تکدیگرى را در کودکان کار 
تقویت  نکنند

درصد پایین استفاده از ماسک در اصفهان نگران کننده است

 چرا پرتقال گران است؟
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محمدرضا شــجریان پیش از بیمارى اش در گفتگویى 
تفصیلى با روزنامه «شرق» درباره موضوعات مختلفى 
صحبت کرده بود. یکى از این موضوعات، نوع برخورد او با 
همایون، فرزندش بود. این بخش از مصاحبه هفت سال 

پیش شجریان را به نقل از «شرق» بخوانید:
خیلى ها گمــان دارند هرچه همایون شــجریان دارد از 
پدرش است و برخى هم مدعى اند شجریان بزرگ میان 
پسرش با بقیه شاگردان تفاوت قائل شده است. محمدرضا 
شجریان با رد این ادعا گفت: من وظیفه ندارم جوابگوى 
آنها باشم. همایون از روزى که خوانندگى را شروع کرد 
روى پاى خودش بود. تمــام کارهایش را خودش انجام 
مى دهد و از من هیچ کمکى نمى گیــرد. از روز اول هم 
من گفتم خودت کارت را بکن هر جا نیاز داشتى نظرى 
مى دهم اما در نهایت بگذار کار برود در جامعه و نقد شود.

شجریان ادامه داد: البته که همایون تحت نظر من تعلیم 
دیده، از ده دوازده  ســالگى تعلیم آواز همایون شروع شد 
و با او تکنیــک آواز کار کردم. صدا ســازى را با همایون 
تجربه کردم که خیلى هم جواب داد و االن مثل تکنیک 

من مى خواند. 
شجریان در پاسخ به این سئوال که آیا شاگردى همسطح 
همایون داشته بیان کرد: هیچ دو نفرى را با هم مقایسه 
نمى کنم. البتــه تکنیک هاى خوبى در آنها هســت اما 
خوانندگى، تیزهوشــى و اعتماد به نفسى مى خواهد که 
باید آن را داشته باشند تا بتوانند از چیزى که دارند استفاده 
درســت کنند. من نمى خواهم به عنوان پدر از همایون 
تعریف کنــم ولى الحق چون تیز هوش اســت مى تواند 
خودش را به ویــژه در صحنه خوب ارائــه کند. هر وقت 
دیگران توانستند این کار را بکنند آن وقت مى توان آنها را 

با همایون مقایسه کرد.
شجریان افزود: اگر الزم باشد گاهى اوقات همایون را نقد 
مى کنم. مثًال مى گویم اگر خواسته باشد با یک فرد دائم 
کار کند خیلى یکنواخت مى شود. گاهى صحبت هایى با 
هم داریم. درباره آواز باید بیشتر روى بداهه خوانى اش کار 
کنم. وقتى تصمیم بگیرد بخوانــد، کارش را مى کند اما 
هرچه در کار هنر بیشتر کار کند، بیشتر به دردش مى خورد. 
جا دارد همایون بیشــتر کار کند. بگذاریم راه خودش را 
برود تا ببینیم تا کجا مى رود. فعًال همایون را گذاشــته ام 
به عهده خودش تا تصمیم بگیرد. هیچ کارى به کارش 
ندارم. خودش تصمیم مى گیرد. اگر بخواهد من راهنمایى 
مى کنم. به هر حال او خوانندگى را خوب بلد اســت، ولى 
اینکه آواز را چقدر دنبال کند، بستگى به عالقه اش به آواز 

دارد درحالى که شرایطش را دارد.

«همایون» به روایت پدر
«دواین جانســون» از 200 میلیون دنبال کننده در 
اینستاگرام عبور کرد. او روز 8 اکتبر با ارسال ویدیوى 
رسیدن به این سطح و تبدیل شــدن به اولین مرد 
آمریکایى بــا بیش از 200 میلیــون دنبال کننده را 

جشن گرفت. 
در حال حاضر «کریستیانو رونالدو» با 238 میلیون 
دنبال کننده در صدر ایستاده و «آریانا گرانده» با 203 
میلیون دنبال کننده اینستاگرام در میان زنان رتبه  اول 
را در اختیار دارد. جانسون در این پست از هواداران 
قدردانى مى کند و مى گوید: «همیشه حقیقت را به 
زبان آورید و سعى کنید با همدردى حقیقت را بگویید، 
با کمى تواضع، با کمى وقار، با احترام و همدلى. حتى 
وقتى به زبان آوردن حقیقت موجب ایجاد بحث هایى 

شود که کمى دیگران را ناراحت کند.»
با توجه به روند سریع افزایش دنبال کنندگان دواین 
جانسون، عبور او از آریانا گرانده و شروع یک رقابت 

جذاب با کریستیانو رونالدو محتمل است.

پخش ســریال «صفر بیســت و یک» بــه کارگردانى 
مشترك جواد رضویان و سیامک انصارى و تهیه کنندگى 

مهدى فرجى از پنجم آبان ماه در شــبکه 3 ســیما آغاز 
خواهد شــد. جواد رضویان در ویدیــوى کوتاهى که با 
همراهى ســیامک انصارى دیگر کارگردان این سریال 

و همچنین بازیگرانى چون امیرحســین رستمى و رؤیا 
میرعلمى از شبکه 3 روى آنتن رفت از پخش سریال در 

آبان ماه خبر داد.
رضویان با اشاره به تصویربردارى سریال 
همزمان با شــرایط کرونایــى و رعایت 
پروتکل هــا همچون زدن ماســک بیان 
کرد که از پنجم آبان ماه در خدمت مردم 

خواهیم بود.
ســیاوش طهمورث، امیرحسین رستمى، 
رؤیا میرعلمى، نگار عابدى، افشین آقایى 
از جمله بازیگران ســریال «صفر بیست 
و یک» هســتند که این روزهــا در حال 
تصویربردارى اســت. تصویربردارى این 
سریال که از ابتداى تابستان امسال آغاز شده بود همچنان 
با رعایت پروتکل هاى بهداشتى ادامه دارد و گروه سازنده 

بخش زیادى از کار را پشت سر گذاشته اند.

آغاز پخش سریال جواد رضویان و سیامک انصارى
 از 5 آبان 

اولین بازیگر مرد
 با 200 میلیون طرفدار 

کیست؟

«بندیکت کامبربچ» در نقش «دکتر استرنج» به پروژه 
سینمایى «مرد عنکبوتى3» پیوست.

بندیکت کامبربچ در فیلم جدید «مرد عنکبوتى» در نقش 
مربى بازى مى کند که قبًال توسط «رابرت داونى جونیور» 
با عنوان «تونى اســتارك» و «ساموئل ال جکسون» با 

عنوان «نیک فیورى» بازى شده بود.
بندیکت کامبربچ رداى پرواز را مى پوشد و نقش «دکتر 
اســترنج» قهرمان ماوراءطبیعى مارِول را براى آخرین 
قســمت فیلم «مرد عنکبوتى» با بازى «تام هالند» ایفا 

مى کند.
مرحله فیلمبردارى «مرد عنکبوتى3» اواخر ماه اکتبر در 
آتالنتا آغاز خواهد شد. هنوز مشخص نشده که کامبربچ 
چه زمان و در چه صحنه هایى به فیلمبردارى این پروژه 

مى پیوندد.
«جیمز وات» سازنده فیلم «مرد عنکبوتى: بازگشت به 
خانه» و «مرد عنکبوتى: دور از خانه»، کارگردانى «مرد 
عنکبوتى3» که آخرین فیلم از این سرى فیلم ها اعالم 

شده، را برعهده خواهد داشت./3174

ستاره آخرین فیلم «مرد عنکبوتى» پیدا شد

قسمت جدید مجموعه فیلم هاى «شــب در موزه» در 
قالب یک انیمیشن براى سرویس دیزنى پالس ساخته 

مى شود.
انتخاب بازیگران این فیلم کلید خورده و انتظار مى رود تولید 

آن از دوم نوامبر (12 آبان 99) در لس آنجلس آغاز شود.
این انیمیشن داستان «نیک َدلى»، پسر شخصیت «لَرى 
دلى» در سه گانه الیو اکشن شب در موزه را دنبال مى کند 
که درباره ادامه راه پدرش به عنوان نگهبان شیفت شب 

موزه اى که اشیاء و مجسمه هاى آن شب ها بیدار مى شوند، 
مردد است.

سه گانه «شب در موزه» محصول استودیوى فیلمسازى 
استودیو قرن بیســتم، در آمریکا 540 میلیون دالر و در 
جهان در مجموع بیش از یک میلیارد و 300 میلیون دالر 
فروش کرده است. چهارمین قســمت از این الیو اکشن 
براى دیزنى در مراحل ابتدایى ســاخت قرار دارد و گفته 

مى شود در آینده روى پرده نقره اى خواهد رفت./3171

ساخت قسمت جدید مجموعه فیلم هاى «شب در موزه»

تصویربردارى سریال «عاشقانه 2» به کارگردانى منوچهر هادى به کویر مرنجاب 
کاشان رسید.

این کارگردان جوان کشورمان در جدیدترین تجربه هنرى اش سریال «عاشقانه 2» 
را با عنوان «گیسو» مقابل دوربین برد.

فصل اول سریال «عاشقانه» ســال 95 ساخته شد و با گذشــت حدود چهار سال 
دومین فصل آن مقابل دوربین رفت و این روزها در کویر مرنجاب کاشــان در حال 

تصویربردارى است.
منوچهر هادى، کارگردان ســریال «عاشــقانه 2» تصویرى از خودش را در کویر 

مرنجاب به اشتراك گذاشت و خبر از ادامه تصویربردارى این سریال در کاشان داد.

تصویربردارى سریال «گیسو» با حضور چند تن از بازیگران فصل اول این سریال و 
پیوستن بازیگران جدید آغاز شد و این روزها بخشى از این تصویربردارى در کاشان 

انجام مى شود.
بازیگران سریال «گیســو» عبارتند از محمدرضا گلزار، هومن سیدى، ساره بیات، 
حسین یارى، هانیه توسلى، مسعود رایگان، شمسى فضل اللهى، علیرضا زمانى نسب، 

آزاده ریاضى، سانیا ساالرى و...
سریال «گیسو» یا همان «عاشقانه 2» ادامه اى بر داستان فصل اول این سریال با 
اضافه شدن قصه ها و شخصیت هاى جدید است که به زودى آماده نمایش در شبکه 

نمایش خانگى مى شود./3173

«عاشقانه 2» به کویر مرنجاب رسید

شمسى فضل اللهى درباره آخرین فعالیت هاى خود در عرصه بازیگرى گفت: در حال 
حاضر در هیچ پروژه اى مشغول به کار نیستم، تنها دلیل این دورى ام از بازیگرى شرایط 
فعلى کروناست، شرایط به حدى نگران کننده شده که به نظرم در حد امکان به هیچ 

وجه نباید از خانه خارج شد.
این بازیگر پیشکسوت در همین راستا ادامه داد: در حال حاضر براى ضبط برنامه گاهى 
به رادیو مى روم، اما بحث رادیو با فیلمبردارى و حضور در میان تعداد زیادى از عوامل 
پشت دوربین بسیار متفاوت است، در رادیو افراد کمترى در هنگام ضبط حضور دارند 

و صداپیشه در هنگام ضبط در یک اتاق که حداکثر سه نفر حضور دارند کار مى کند.
بازیگر سریال «بوى باران» با خطرناك خواندن بیمارى کرونا اضافه کرد: بسیارى از 
ما شاید در ابتدا بیمارى را جدى نگرفتیم و همین عاملى شد تا درگیر بیمارى شویم، 
اگر امروز آمار تا این حد باال رفته ما باید هوشیار باشیم که هیچکداممان دیگر در امان 
نیستیم. بیمارى با سرعت باالیى پخش مى شود و خود من هم تعداد زیادى از افرادى 

که مى شناسمشان را دیدم که به کرونا مبتال شدند.

وى در همین رابطه ادامه داد: پیش از کرونا هم چندان پیشــنهاد دلچسبى نبود که 
بخواهم در آن بازى کنم، پیشنهادات زیاد هستند، اما آن پیشنهادى که مرا به حضور در 

یک پروژه وسوسه کند چندان پیش نمى آید. 
البته کرونا هم مزید بر علت شــده تا 

تعداد آثار و تولیدات به شدت کاهش 
یابد، همین عامل دیگرى است که 

بازیگران کم کار شوند./3172

شمسى فضل اللهى: 

پیش از کرونا هم پیشنهاد دلچسبى براى بازى نبود

شبکه 5 سیما با هدف تکریم کارگردان و بازیگر سینماى 
ایران مجید مجیدى، تعدادى از آثار برجسته این سینماگر 
بین المللى را از دیروز روى آنتن برده است. این آثار تا روز 
جمعه 26 مهر ماه، هر شب ساعت 22 روى آنتن مى رود.

شنبه «آن سوى ابرها» پخش شد و امشب یک شنبه به 
تماشاى «باران» بنشینید که جوایز متعددى از جشنواره 
فیلم فجر، مونترال و خیخون را دریافت کرده است. در این 
فیلم سینمایى حسین عابدینى، رضا ناجى و زهرا بهرامى 

ایفاى نقش کرده اند.
دوشــنبه «پدر» را با هنرنمایى محمد کاسبى و پریوش 
نظریه از قاب شــبکه 5 ســیما ببینید. این فیلم داستان 
زندگى نوجوانى است 14 ساله که پس از فوت پدر براى 
امرار معاش خود و خانواده اش به یکى از شهرهاى جنوبى 

کشور سفر مى کند و...
اما ســینمایى «رنگ خدا» از جمله آثــار ماندگار تاریخ 
سینماى ایران اســت. این فیلم با پیوند زدن مضمونى 
لطیف و معنوى به فرم و ساختارى جذاب و بدیع رسید و 
با بیانى شیوا بر مخاطبان داخلى و خارجى تأثیرى ماندگار 
گذاشت. سه شــنبه این ســینمایى با هنرنمایى حسین 
محجوب، محسن رمضانى، سلمه فیضى، الهام شریفى 

و... تماشایى مى شود.
«شــنا در زمســتان» به کارگردانى محمد کاسبى و با 
هنرنمایى مجید مجیدى، یحیى دیوانى، مسعود رحمانى 
و... چهارشــنبه دیدنى مى شــود. على مرتضایى نسب 
از معلمین آموزش و پرورش جهــت تدریس به یکى از 
مدارس محروم کشور منتقل مى شود. او با مشاهده وضع 
مالى مردم و جهل و فقر حاکــم بر آنها درصدد کمک به 

مردم و از جمله شاگردانش بر مى آید و...
پنج شــنبه «تا مرز دیدار» به کارگردانى حسین قاسمى 
جامى و هنرنمایى غالمرضا بنفشــه خواه، اکبر دودکار، 

هادى قدس، رضــا متین، مجید مجیــدى، هدایت ا... 
نویدى، جلیل فرجاد، هادى قمیشى و... تماشایى مى شود. 
در خالصه داستان این سینمایى آمده است: قرار است تیم 
ملى فوتبال ایران براى انجام بازى هاى آسیایى به خارج 
از کشور اعزام شود، اما یکى از بازیکنان اصلى تیم به نام 
مصطفى موسوى با خبر مى شود که برادرش مرتضى، در 
جبهه مفقود شده اســت. او از همراهى با تیم خوددارى 

مى کند و براى یافتن مرتضى عازم جبهه مى شود و...
و در نهایت در آخرین روز هفته به تماشــاى «تیرباران» 
على اصغر شادروان بنشینید. در این سینمایى که مجید 
مجیدى، جعفر دهقــان، رضا چراغــى و... ایفاى نقش 
مى کنند، حوادث بهمن ماه سال 1343 به تصویر کشیده 
مى شود. جایى که محمد اندرزگو به همراه چند تن دیگر 
روبه روى ساختمان مجلس منتظر مى شوند تا حسنعلى 

منصور را ترور کنند و...

مجید مجیدى، کارگردان و بازیگر را در تلویزیون ببینید 

پوریا شکیبایى، پسر خسرو شکیبایى با انتشار عکس 
پسرعمویش در صفحه اینســتاگرام، خبر از عزادار 
شدنش داد و نوشت: «بچه که بودم وقتى میومدى 
خونمون، هیچوقت نمى شــد بذارم سر موعدى که 
مى خواستى برى و همیشــه رفتنت  رو چند روز به 
تعویق مى ا نداختم. اما کامیار جان من دیگه بزرگ 
شــدم و ازت نمى خوام جایى که نمى خواى بمونى، 
برو قربونت برم، برو رهاشو عزیزم، پدرجان مهمان 

دارید.»
پوریا شکیبایى پسر زنده یاد خسرو شکیبایى و پروین 
کوشیار در نوزدهم مرداد ماه سال 1361 در تهران 

به دنیا آمده است. 
او تعریف کرده که شب قبل از فوت خسرو شکیبایى 
کارى کرده که او تا آخر عمر از یادش نمى رود. پوریا 
مى گوید پدرش در سه چهار شب آخر قبل از مرگ 
نا و توان حرف زدن نداشت و حتى توان بلند شدن از 
جایش را نداشت؛ با این حال، شب قبل از مرگ، پوریا 
را با اشاره صدا مى زند که پیش او برود. همین که پویا 
کنار او مى نشیند شکیبایى نیم خیز مى شود و بدون 
هیچگونه توضیحى سه کشیده محکم به گوش پوریا 
مى زند. پوریا بعد از این اتفاق عجیب مات و مبهوت 
به او نگاه مى کند. همسر او و دیگر نزدیکان شکیبایى 
مى گویند هرچه فکر کردیم تا علت کار او را بفهمیم 
به جایى نرسیدیم تا اینکه شبى پوریا گفت احتماًال پدر 
توان حرف زدن نداشته و خواسته با این کارش به او 
بفهماند که بعد از رفتن من مسئولیت خانواده بر عهده 

اوست، فهمیدم که مرگ را هم زندگى باید کرد.

شب قبل از مرگ 
خسرو شکیبایى...  ی ر رى

کان به هیچ

برنامه گاهى
ى از عوامل 
 حضور دارند 

ر مى کند.
د: بسیارى از

مارى شویم، 
یگر در امان 
ى از افرادى

ر ور ب ر ى ه نپی زی ه پی م زى نب ر م و ب
یک پروژه وسوسه کند چندان پیش نمى آید. 

البته کرونا هم مزید بر علت شــده تا 
تعداد آثار و تولیدات به شدت کاهش 

یابد، همین عامل دیگرى است که 
بازیگران کم کار شوند./3172
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جذاب با کریستیانو رونالدو محتمل است.
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بازیکن باتجربه ذوب آهن اعتقاد دارد این تیم باید خودش را بیش از اینها براى فصل جدید تقویت کند.
 وحید محمدزاده در خصوص شرایط ذوب آهن گفت: ما به مدت دو هفته تمریناتمان  را در اصفهان شروع کردیم و بدنسازى انجام 
دادیم بعد براى یک هفته به تهران رفتیم، اخیراً هم تست ایفمارك داشتیم. سه  بازى تدارکاتى با امیدهاى خودمان، بادران و نساجى 

سپرى کردیم و  براى اینکه شرایط را بسنجیم خیلى به کارمان آمد.
او در خصوص اینکه قبًال گفته بود اگر شرایط بهتر نشود در ذوب آهن  نمى ماند ادامه داد: بله من این حرف را  زده بودم اما شرایط 
کم کم دارد بهتر مى شود و قرار است صحبت هایى در مورد خودم با  باشگاه انجام بدهم. من دوست دارم که کمک کنم و مدیریت 

محترم باشگاه نیز قول هایى براى بهبود شرایط داده است.
این بازیکن در مورد جدایى بازیکنان اصلى شان در فصل نقل و انتقاالت عنوان کرد: در حال حاضر سه بازیکن ما محمدى، 
عباسى و بوحمدان در حال جدایى هستند. شش هفت نفر از جمله اسماعیلى، اسماعیلى فر و چند نفر دیگر جداشدند که جزو  
بازیکنان با کیفیت ما و از ارکان اصلى تیم بودند و این موضوع  شرایط را سخت مى کند. گرچه از این طرف ما بازیکنان خوبى 

مثل شهاب گردان، محمد قریشى و... جذب کردیم. اگر مى خواهیم حضور قدرتمند  داشته باشیم و خواسته هواداران را برآورده 
و دلشان را شاد کنیم باید چند بازیکن دیگر هم بگیریم و امیدوارم هرچه زودتر باشگاه تکلیف سه بازیکنى که نام بردم را مشخص 

کند زیرا طوالنى شدنش به ضرر بازیکنان و باشگاه مى شود.
 مدافع ذوب آهن در خصوص تجربه کار با رحمان رضایى گفت: آقا رحمان اولین تجربه ســرمربیگرى اش در لیگ برتر را دنبال 
مى کند. او بازیکن بسیار بزرگى و الگوى خودم بوده و عاشق فوتبالش بودم. امیدوارم باشگاه کمک کند تا دست رحمان رضایى خالى 

نباشد . من به  آینده تیم با او امیدوار هستم.
محمدزاده که خیلى وقت است براى سبزپوشان به میدان مى رود در خصوص اینکه مى تواند از لحاظ قدمت به حدادى فر برسد یا 
خیر افزود: هیچ کسى در طول تاریخ باشگاه به قاسم حدادى فر نمى رسد. او از لحاظ شخصیتى و فنى مهره بسیار تأثیرگذارى است. 
ما نمى توانیم به پاى امثال حدادى فر برسیم. من دو سال بازیکن آزاد شدم اما با این حال باز هم تمدید کردم. باعث افتخارم است 

که پیراهن ذوب آهن را بر تن مى کنم.

وحید محمدزاده:

هیچکس به پاى 
حدادى فر نمى رسد

مربى دروازه بان هاى تیم فوتبال ســپاهان گفت: به زودى در لیگ برتر توانایى هاى سپاهان را ثابت 
مى کنیم و به عنوان یک مدعى ظاهر مى شویم.

رحمان احمدى در گفتگویى در مورد وضعیت آماده سازى تیم فوتبال سپاهان اصفهان، اظهار کرد: از 
هفته قبل تمرینات را به شکل صبح و بعد از ظهر آغاز کردیم و در نظر داریم در ادامه با توجه به شرایط 
تیم چند بازى تدارکاتى برگزار کنیم. زمان این بازى ها و تا حدودى تیم هاى حریف را مشخص کردیم 
و در زمان مناسب براى برگزارى این بازى ها با آنها مذاکره خواهیم کرد. از این رو در حال حاضر تمرکز 

ما روى آماده سازى تیم است.
وى در مورد حضور کمرنگ سپاهان در بازار نقل و انتقاالت گفت: ما تیم و بازیکنان خوبى از فصل قبل 
داریم که هنوز در تیم حضور دارند. از این رو نیاز چندانى به جذب بازیکن جدید نداشتیم. به همین دلیل 
با توجه به تقویت تیم در برخى خطوط بازیکنانى الزم داشتیم و جذب کردیم. اگر در ادامه نویدکیا به 
بازیکن دیگرى نیاز داشته باشد حتماً باشگاه و مدیریت در جهت جذب آن بازیکن اقدام خواهد کرد، در 

غیر این صورت با همین نفرات به کارمان ادامه مى دهیم.
مربى دروازه بان هاى تیم فوتبال سپاهان با اشاره به اینکه افزایش قیمت بازیکنان به این باشگاه نیز 
لطمه زد، تصریح کــرد: افزایش قیمت بازیکنان تا حــدودى بخاطر نابلدى 
ما در مدیریت است. البته برخى فوتبالیســت ها لیاقت دریافت پول خوب 
دارند چراکه بسیار تأثیرگذار و توانمند هستند. برخى هم از این قانون 
سوءاستفاده کرده و هر مبلغى دلشــان مى خواهد مى گویند. ما هم 
بازیکنى مى خواستیم که به دلیل قیمت عجیب و غریبى که پیشنهاد 

داد از جذبش منصرف شدیم.

امان از قیمت هاى وحشتناك

رحمان رضایى را در بازى دوستانه با نســاجى که با نتیجه مساوى 2 بر 2 
پایان یافت؛ امیدوار به آینده دیدیم. 

او راه سختى را آغاز کرده است. ذوب آهن چند بازیکن مؤثر و نامى اش را 
از دست داده و در عوض چند جوان را جایگزین کرده است و بدون شک 
این جوانان براى جا افتادن در ترکیب تیم نیاز به زمان دارند و باشگاه بعد از 
اعتماد به این مربى جوان حاال براى دیدن دستاوردش باید حوصله نشان 
دهد. البته که یکى از دغدغه هاى مهم رحمان رضایى در همان شروع کار 
با تیم اصفهانى نتیجه گیرى است و بعد از بازى با نساجى یک بار دیگر از 
مدیران تیمش خواست تا فرصت از دست نرفته چند مهره جدید به ترکیب 
اضافه کنند.  تساوى 2 بر 2 ذوب آهن در برابر نساجى نشان مى دهد رحمان 

بیش از آنکه درگیر نتیجه بازى باشد به فوتبال رو به جلو و تماشاگر پسند 
فکر مى کند و این خیلى خوب است. رحمان رضایى اولین فصل حضور در 
لیگ برتر را به عنوان سرمربى تجربه مى کند؛ این حضور را مدیون تیمى 
است که در آن بازى مى کرده و این یک اتفاق خوب است چرا که در پى 
این اعتمادها تفکرات نو وارد فوتبال باشگاهى و فوتبال باشگاهى صاحب 

مربیان بیشترى مى شود. 
ذوب آهن؛ تیمى که در لیگ قهرمانان آسیا بر سکوى دوم ایستاده بدون 
شک یک بار دیگر ماجراجویى را آغاز خواهد کرد به این دلیل که رحمان 
براى خود و تیم جدیدش تصویرسازى مثبتى داشــته و به دنبال تحقق 
آرزوهاى خوب اســت. تالش، تالش و تالش. این راهى اســت که هم 
مى تواند رحمان رضایى را خوشبخت کند و هم ذوب آهن را. اینکه از این 

پس دغدغه اش فراتر از ماندن در لیگ برتر باشد.

مدیران باشــگاه تراکتور تبریــز قصد دارند بــا توجه به 
درخواست علیرضا منصوریان، ســرمربى این تیم مهاجم 

استقالل و هافبک سپاهان را جذب کنند.
 باشگاه تراکتور تبریز که تا به امروز عملکرد چندان زیادى 
در نقل و انتقاالت تابستانى داشته، پس از جذب سه بازیکن 

جدید (فرعباســى، هخامنش و قنبرى) در تالش اســت 
مذاکره با بازیکنــان جدید را در روزهــاى آینده به نتیجه 

برساند و جذب این بازیکنان را نیز قطعى کند.
گفته مى شود باشگاه تراکتور با نامه رسمى باشگاه سپاهان 
براى جذب ساســان انصارى مهاجم سرخپوشان تبریزى 
مواجه شــده و از همین رو، تراکتورى ها خواستار معاوضه 

انصارى و رضا میرزایى هافبک سپاهان هستند.

ارسالن مطهرى مهاجم استقالل دیگر بازیکنى است که 
مدیران تراکتور در روزهاى گذشــته با او مذاکره کرده اند 
و باید دید در نهایت چه سرنوشــتى در انتظار این بازیکن 

خواهد بود.
هادى محمدى مدافع تیم ذوب آهن در روزهاى گذشته 
به توافق نهایى با باشــگاه تراکتور دست یافته و مدیران 
باشــگاه تبریزى براى عقد قرارداد رسمى با این بازیکن 

منتظر دریافت رضایتنامه از ســوى باشــگاه ذوب آهن 
هستند.

محمد آقاجانپور مدافع فصل گذشــته تیم شــهر خودرو 
نیز دیگر بازیکنى اســت که در روزهاى گذشته با مدیران 
باشــگاه تراکتور به توافق رســیده و به احتمال فراوان در 
روزهاى آینده قرارداد خود با این باشگاه تبریزى را رسمى 

خواهد کرد.

مهاجم اســتقالل پس از یک نیم فصل حضور در ذوب 
آهن بار دیگر به استقالل بازگشت.

ســجاد آقایى، مهاجم اســتقالل پس از یک نیم فصل 
حضور در ذوب آهن بار دیگر به استقالل بازگشت.

آقایى به تمرینات استقالل اضافه شد تا در لیگ پیش رو 
در خدمت آبى پوشان باشد.

وداع سجاد با ذوب آهن

 باشگاه پرســپولیس چند ماهى اســت که مطالبات بوژیدار رادوشویچ 
که مربــوط به قــرارداد فصل پیش او اســت را پرداخت 
نکرده و همین مســئله باعث شــد وکیل کروات 
این دروازه بان با ارســال نامه اى به این باشگاه 
تهدید به فسخ یکطرفه قرارداد کند. در این 
مدت باشگاه پرسپولیس نه تنها اهمیتى 
به این نامه نــداده بلکه پاداش برخى 
از بازى هاى سرخپوشان در قطر نیز 
به رادوشوویچ تعلق نگرفت. در کنار 
این مسئله باشگاه پرسپولیس خانه 
تحت اجاره وى در تهران را هم تمدید 

نکرده است.
این در حالى اســت که رادوشویچ سه 
فصل دیگر با پرســپولیس قرارداد دارد 
و در حال حاضر بــا نامه نگارى هایى که 
با این باشــگاه انجام داده و پنــج ماه نیز 
حقوقش عقب افتاده، مى تواند قراردادش را 
یکطرفه فسخ و تمام حق وحقوقش را طلب 
کند. رادوشــویچ بارها در چنین شــرایطى 
قرار گرفتــه اما گفته به خاطــر هواداران 
پرســپولیس از ایــن کار صرف نظــر 
کرده اســت. به نظر مى آید این بار 
شرایط فرق مى کند چرا که او 
از بى توجهى هــاى مدیریت 
پرســپولیس  باشــگاه 

گالیه مند است.

به زودى دنبال رادو بدو!

بوى معاوضه مى آید

مســئوالن فدراســیون فوتبال براى قبول هدایت تیم 
فوتبال جوانان کشورمان با مهدى تارتار تماس گرفته اند.

 مسئوالن باشگاه اســتقالل به پرویز مظلومى پیشنهاد 
سرپرســتى تیم فوتبال این باشــگاه را داده اند و همین 
موضوع باعث شده اســت تا همکارى وى با تیم فوتبال 
جوانان ایران در هاله اى از ابهام قرار بگیرد. گفته مى شود 
که مظلومى به صورت همزمان خواهان فعالیت در تیم 

جوانان و باشگاه استقالل است که این موضوع با مخالفت 
مسئوالن فدراسیون مواجه شده است.

در این شرایط مسئوالن فدراسیون فوتبال با مهدى تارتار 
تماس گرفته و به او پیشنهاد ســرمربیگرى تیم فوتبال 
جوانان را دادند. قرار اســت با مشــخص شدن تکلیف 
ماندن یا جدایى مظلومى، تارتار با مسئوالن فدراسیون 

مذاکره کند.

تارتار در مسیر جوانان
 فرهاد مجیدى در تازه ترین اظهاراتش مدعى شــده احمد 
سعادتمند یک مدیر پرسپولیسى بود که با مأموریت خراب 
کردن استقالل وارد این باشگاه شد. به هر حال این دو نفر با 
هم مشکل دارند و کلى مصاحبه علیه هم کرده اند. کارى هم 
نداریم کدام یک بیشتر مقصرند، اما این ادعاى مجیدى قدمتى 
به اندازه تاریخ باشگاه استقالل دارد! یعنى هر مدیرى که به 
استقالل آمد متهم شد که پرسپولیسى بوده است. از فتحى و 

افتخارى و افشارزاده بگیرید تا قبل از آن و حاال هم سعادتمند. 
فقط یک على فتح ا... زاده مى ماند که او تنها سابقه فوتبالى اش 
بازى در پرسپولیس خوى بوده! این ماجرا حتى در رده معاونان 
هم صدق مى کند و گفته مى شود یک بار معاون باشگاه پیش 
از دربى تهران بر سر پیروزى پرسپولیس شرط بسته بود. در 

کل اینقدر که اســتقالل مدیر پرسپولیسى دارد، 
جایگاه 36 ورزشگاه آزادى، پرسپولیسى ندارد!

جایگاه 36 به این اندازه پرسپولیسى ندارد

کنفدراســیون فوتبال آســیا اعالم کرد که قطر میزبان 
تیم هاى شــرق قاره کهن براى برگزارى ادامه دیدارهاى 

لیگ قهرمانان آسیا خواهد بود.
 این خبر از سوى داتو ویندسور جان، دبیر کل کنفدراسیون 

فوتبال آسیا اعالم شد.
قرار است تیم هاى شرق آسیا طى روزهاى 28 آبان تا 23 
آذر دیدارهاى باقیمانده خود را برگزار کنند تا تیم فینالیست 

مشخص شود.

پیش از این دیدارهاى منطقه غرب نیز در دوحه قطر برگزار 
شد که پرسپولیس ایران با غلبه بر حریفان به فینال رسید.

کنفدراسیون فوتبال آسیا اعالم کرد که هنوز در خصوص 
محل برگزارى دیدار فینال تصمیم گیرى نشده است.

در حالى قطر به عنوان میزبان تیم هاى شرق آسیا معرفى 
شد که پیش از این صحبت هایى مبنى بر میزبانى مالزى 
منتشر شده بود. ســایر کشــورها نیز تمایلى به میزبانى 

نداشتند.

لطف قطر به شرق آسیا

 روزنامه «الشرق االوسط» ضمن بررسى شکایت باشگاه 
النصر از پرسپولیس عنوان کرد که باشگاه ایرانى به دلیل 
عدم پرداخت بدهى ها ممکن اســت به دســته پایین تر 
سقوط کند. روزنامه «الشرق االوسط» عربستان نوشت: 
کنفدراسیون فوتبال آسیا اعتراض باشگاه النصر در خصوص 
ثبت قرارداد بازیکنان جدیــد در موعد غیر قانونى و پس از 
محرومیت را نپذیرفته؛ با وجود این، باشگاه عربستانى در 
بیانیه اى اعالم کرده که ابتدا به کمیته استیناف AFC و 

پس از آن به دادگاه عالى ورزش CAS رجوع خواهد کرد.
«الشرق االوسط» در بخش پایانى این گزارش نوشت: حکم 
محرومیت پرسپولیس به دلیل عدم پرداخت مطالبات برانکو 
ایوانکوویچ، سرمربى کروات سابق این تیم صادر شده؛ با 
وجود این، ممکن است جرایم و محرومیت هاى سنگین ترى 
براى این باشگاه در نظر گرفته شود و در صورتى که طلب 
برانکو پرداخت نشود ممکن است پرسپولیس در لیگ ایران 

به دسته پایین تر سقوط کند.

سقوط؟ احتمالش هست

زمان برگزارى مراسم قرعه کشى بیستمین دوره مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه هاى کشور اعالم 
شد. مراسم قرعه کشى لیگ برتر فصل آینده از ساعت 15 تا 17 دوشنبه هفته جارى در هتل آکادمى 

تیم هاى ملى برگزار مى شود.
این مراسم با حضور مسئوالن فدراسیون فوتبال، ســازمان لیگ و نمایندگان 16 باشگاه لیگ برترى 

برگزار خواهد شد.

دوشنبه روز قرعه کشى

راه سبز و سخت خوشبختى

 شرایط
یریت

،
و
ى

رده
شخص

را دنبال 
ى خالى 

برسد یا 
ىاست. 
است  رم

به اینکه افزایشقیمت بازیکنان به این باشگاه نیز مربى دروازه بان هاى تیم فوتبالسپاهان با اشاره
لطمه زد، تصریح کــرد: افزایش قیمت بازیکنان تا حــدودى بخاطر نابلدى 
ما در مدیریت است. البته برخى فوتبالیســت ها لیاقت دریافت پول خوب 
توانمند هستند. برخىهم از این قانون تأثیرگذار و چراکه بسیار دارند

سوءاستفاده کرده و هر مبلغى دلشــان مى خواهد مى گویند. ما هم 
بازیکنى مى خواستیم که به دلیل قیمت عجیب و غریبى که پیشنهاد 

داد از جذبش منصرف شدیم.

بآهن

 باشگاه پرســپولیس چند ماهى اســت که مطالبات بو
مربــوط به قــرارداد فصل پیش او اس که
نکرده و همین مســئله باعث شــ
ایندروازه بان با ارســال نامه اى
تهدید به فسخ یکطرفه قرار
مدت باشگاه پرسپولیس
به این نامه نــداده بلک
از بازى هاى سرخپو
به رادوشوویچ تعلق
پ این مسئله باشگاه
تحت اجارهوى در ته

نکرده است.
این در حالى اســت ک
فصل دیگر با پرســپولی
بــا نامه و در حال حاضر
با این باشــگاه انجام داده
حقوقش عقب افتاده، مى تو
و تمام حق وح فسخ یکطرفه
کند. رادوشــویچ بارها در چ
قرار گرفتــه اما گفته به خ
پرســپولیس از ایــن
کرده اســت. به نظ
شرایط فرق مى
از بى توجهى
باشــگاه
گالیه من

به زودى دنبال رادو ب ال هم سعادتمند. 
ابقه فوتبالى اش 
ى در رده معاونان 
ون باشگاه پیش 
رط بسته بود. در 

ى دارد،
د!

د

وحه قطر برگزار 
ه فینال رسید.

در خصوص  وز
شدهاست.

رق آسیا معرفى 
میزبانى مالزى 
یلى به میزبانى 

وع خواهد کرد.
ش نوشت: حکم 
 مطالبات برانکو 
م صادر شده؛ با 
ى سنگین ترى 
صورتى که طلب 
س در لیگ ایران 
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اصالحیه مزایده
شــماره نامه: 139904902003019014 تاریــخ نامه: 1399/07/16 شــماره پرونده: 
139804002003001949/1 شــماره بایگانى پرونده: 9802704/1 پیرو آگهى مزایده 
شــماره 139903902003000082- منتشــره در تاریخ 99/07/12 به شــماره م الف 
1007694 در خصوص خودرو به شماره انتظامى 53- 647 ل 64، در سطر بیست و چهارم 
آگهى از عبارت از ساعت تا عبارت توقیف گردیده در سطر بیست و هفتم اضافه مى باشد و 
بدینوسیله حذف مى گردد. م الف: 1015353 زینب امینى- مدیر اجرا شعبه اول اداره اجراى 

اسناد رسمى اصفهان/7/150
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى 
برابر آراء هیاتهاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانها فاقد سند 
رسمى در واحد ثبتى منطقه شــمال 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 اسناد و امالك محل تسلیم  و پس از اخذ رسید.ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نماید. بدیهى است در صورت  انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض نسبت به صدور سند مالکیت طبق مقررات اقدام خواهد شد.

1 – راى شماره   139960302026011270   مورخ  1399/05/07   خانم منیژه نژاد مظاهري 
به شناسنامه شماره 9 کدملی 1291414681 صادره اصفهان فرزند محمد بصورت ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 209,90 مترمربع از پالك شماره 61 فرعی از15179 اصلی واقع در 
اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
2 – راى شماره   139960302026011050   مورخ  1399/05/06   خانم اکرم قاسمی رزوه به 
شناسنامه شماره 0 کدملی 5750009777 صادره فریدن فرزند علی  بصورت ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 70,18 مترمربع از پالك شماره 82 فرعی از14874 اصلی واقع در اصفهان 
بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى آقاى محمود اعظمى
3 – راى شــماره   139960302026007730   مورخ  1399/04/16   آقاي رسول کمالی به 
شناسنامه شــماره 11891 کدملی 1282901737 صادره اصفهان فرزند قدرت اهللا نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 109,95 مترمربع پالك شماره 654 فرعی از99 اصلی 
واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى آقاى اسماعیل روحانى اصفهانى 
4 – راى شماره   139960302026007904   مورخ  1399/04/17   آقاي غالمحسین هادي 
زاده دستجردي به شناسنامه شماره 1462 کدملی 1286562945 صادره اصفهان فرزند ابراهیم 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 185 مترمربع پالك شماره 41 فرعی از15177 اصلی 
واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى آقاى جعفرامیدیان 
5 – راى شــماره   139860302026022212   مورخ  1398/12/19   آقاي مصطفی دلوي 
اصفهانی به شناســنامه شــماره 4984 کدملی 1293272485 صادره اصفهان فرزند رسول 
بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 91,08 مترمربع از پالك شماره 2 فرعی از15177 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالکین رسمى نعمت اله و صدیقه ریاضى هراتمه
6 – راى شماره   139860302026021645   مورخ  1398/12/05   آقاي فرامرز بیگلري به 
شناسنامه شــماره 1685 کدملی 1818174553 صادره آبادان فرزند اکبر بصورت ششدانگ 
یکباب ساختمان مسکونى به مساحت 152,57 مترمربع از پالك شماره  13900 اصلی واقع در 
اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
7 – راى شــماره   139960302026010306   مورخ  1399/04/31   خانم مرضیه زراعتی 
اصفهانی به شناسنامه و کدملی 1270804898 صادره اصفهان فرزند احمد بصورت ششدانگ 
یکباب ساختمان تجارى مسکونى به مســاحت 121,20 مترمربع پالك 13561 اصلی واقع 
در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى آقاى حیدر زراعتى
8 – راى شماره   139960302026000170   مورخ  1399/01/19   خانم بدري میرشمسی به 
شناسنامه شماره 45329 کدملی 1281550248 صادره اصفهان فرزند سید علی نسبت به چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 91,30 مترمربع از پالك 15178 اصلی واقع در 
اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
9 – راى شــماره   139960302026000173   مورخ  1399/01/19   خانم فرح آقاجوهري 
به شناسنامه و کدملی 1273210824 صادره اصفهان فرزند حسین نسبت به دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 91,30 مترمربع از پالك 15178 اصلی واقع در اصفهان 

بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
10 – راى شــماره   139960302026007729   مورخ  1399/04/16   آقاي اصغر رحیمی 
خوراسگانی به شناسنامه شماره 511 کدملی 1286624428 صادره اصفهان فرزند علی نسبت 
به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 230,98 مترمربع پالك شماره 13888 اصلی واقع در 
اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
11 – راى شماره   139960302026011886   مورخ  1399/05/13    آقاي حجت اله مختاري 
به شناسنامه شماره 1042 کدملی 1286008891 صادره اصفهان فرزند علی بخش بصورت 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 151,50 مترمربع پالك 13900 اصلی واقع در اصفهان 
بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى آقاى على رجب زاده
12 - راى شماره   139860302026022584   مورخ  1398/12/21  و  راى اصالحى شماره   
13996030202608785   مورخ  1399/04/23  آقاي مهدي ســلطانی رنانی به شناسنامه 
شماره 76 کدملی 1290177147 صادره اصفهان فرزند مصطفی بصورت ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 143,76 مترمربع از پالك شماره 6 فرعی از 13929  اصلی واقع در اصفهان 
بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى خانم تاجماه شیرانى
13 - راى شماره   139860302026022248   مورخ  1398/12/20  و  راى اصالحى شماره   
139960302026006661   مورخ  1399/04/04  اقاى هوشــنگ فیناستیان به شناسنامه 
شماره 43101 کدملی 1280856602 صادره اصفهان فرزند على  نسبت به ششدانگ یکباب 
مغازه به مساحت 19,22 مترمربع از پالك شــماره 13900  اصلی واقع در اصفهان بخش 5  
حوزه ثبت ملک شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى 

رحمت اله شهسوارى
14 -  راى شماره   139860302026018483   مورخ  1398/11/02  آقاي کیوان گلکار به 
شناسنامه شماره 785 کدملی 1141278278 صادره خمینی شهر فرزند محمد علی بصورت 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 557,37 مترمربع از پالك شماره 161 
فرعی از 412 اصلی واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد
15 -  راى شماره   139860302026018482   مورخ  1398/11/02  آقاي شهرام گلکار به 
شناسنامه شماره 874 کدملی 1141712083 صادره خمینی شهر فرزند محمد علی بصورت 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 557,37 مترمربع از پالك شماره 161 
فرعی از 412 اصلی واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد
16 -  راى شماره   139960302026007785   مورخ  1399/04/17   آقاي نعمت اله فرهادي 
اورگانی به شناسنامه شماره 357 کدملی 4650318122 صادره بروجن فرزند ناصر نسبت به 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 131,29 مترمربع پالك شماره 15178 اصلی واقع در اصفهان 
بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى آقاى حسن امیدیان
17 -  راى شماره   139960302026007811   مورخ  1399/04/17   آقاي محمود یوسفی 
به شناسنامه شماره 1512 کدملی 1286837200 صادره اصفهان فرزند علی محمد نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 137,10 مترمربع پالك شماره 111 فرعی از14915 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى مصطفى ذبیحى
18 -  راى شــماره   139960302026007709   مــورخ  1399/04/16   خانم زهرا باطنی 
پور به شناسنامه شماره 70362 کدملی 1282444700 صادره اصفهان فرزند اکبر نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان ومغازه متصله به مساحت 97,86 مترمربع پالك شماره 44 فرعی 
از 15177 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد
19 -  راى شــماره   139960302026006970   مــورخ  1399/04/14   آقاي محمد فرید 
نسب به شناسنامه شــماره 23 کدملی 1287622127 صادره اصفهان فرزند احمد نسبت به 
چهاردانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 213,60 مترمربع پالك شماره 146 
فرعی از14039 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى میباشد
20 -  راى شــماره   139960302026006971   مــورخ  1399/04/14   خانم عصمت بابا 
محمدي به شناسنامه شماره 30152 کدملی 1282229060 صادره اصفهان فرزند غالمرضا 
نسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 213,60 مترمربع پالك 
شــماره 146 فرعی از14039 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
21 -  راى شــماره   139960302026007939   مورخ  1399/04/18   آقاي شعبانعلی 
کریمی موگوئی به شناسنامه شماره 61622 کدملی 1281713244 صادره اصفهان فرزند 
محمد علی نسبت به چهاردانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 205,10 
مترمربع پالك شــماره 13900 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك 
شــمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى محمد على 

کریمى موگوئى
22 -  راى شماره   139960302026007940   مورخ  1399/04/18   آقاي قربانعلی کریمی 
موکوئی به شناسنامه شماره 2642 کدملی 1282986112 صادره خمینى شهر فرزند محمد 
علی نسبت به دودانگ مشــاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 205,10 مترمربع 
پالك شماره 13900 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى محمدعلى کریمى موگوئى
23 -  راى شــماره   139960302026011705   مورخ  1399/05/11   آقاي محمد حسین 
آقائی به شناسنامه شماره 374 کدملی 1288779399 صادره اصفهان فرزند حیدر قلی نسبت 
به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 270 مترمربع پالك شماره 472 فرعى از 14874 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى میباشد
24 -  راى شماره   139960302026007701   مورخ  1399/04/16   آقاي سید سعید حسینی 
به شناسنامه شــماره 328 کدملی 1218722169 صادره گلپایگان فرزند سیدمیرزا نسبت به 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 102,52 مترمربع پالك شماره 27 فرعی از15177 اصلی واقع 
در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى آقاى رضا امیدیان
25 -  راى شماره   139960302026007726   مورخ  1399/04/16   خانم سمیه جمشیدي 
زاده به شناسنامه شماره 1677 کدملی 1289624951 صادره اصفهان فرزند علی اصغر نسبت 
به دودانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 263,40 مترمربع پالك شماره 494 فرعی 
از99 اصلی واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد
26 -  راى شــماره   139960302026007727   مورخ  1399/04/16   آقاي احمد شاکري 
کوپائی به شناسنامه شماره 328 کدملی 5659397026 صادره کوهپایه فرزند تقی نسبت به 
دودانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 263,40 مترمربع پالك شماره 494 فرعی 
از99 اصلی واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد
27 -  راى شماره   139960302026007728   مورخ  1399/04/16    آقاي ناصر رجالی به 
شناسنامه شماره 1531 کدملی 1286506514 صادره اصفهان فرزند هادي نسبت به دودانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 263,40 مترمربع پالك شماره 494 فرعی از99 اصلی 
واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى میباشد
28 -  راى شماره   139960302026009785   مورخ  1399/04/29   آقاي اسماعیل ابراهیمی 
به شناســنامه شــماره 942 کدملی 1287091921 صادره اصفهان فرزند علیرضا نسبت به 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 54,60 مترمربع پالك شماره 231 فرعی از14915 اصلی واقع 
در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى آقاى مرتضى مهاجرانى
29 -  راى شماره   139960302026011658   مورخ  1399/05/11   آقاي محمد یعقوبی به 
شناسنامه شماره 28 کدملی 5129856384 صادره دهاقان فرزند علمدار نسبت به چهاردانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 115,87 مترمربع پالك شماره 15182,4 
و15182 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حسن زارعى خوابجانى
30 -  راى شماره   139960302026011660   مورخ  1399/05/11   خانم کبري یعقوبی به 
شناسنامه شماره 37 کدملی 5129890442 صادره دهاقان فرزند عباسعلی نسبت به دودانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 115,87 مترمربع پالك شماره 15182,4 
و15182 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حسن زارعى خوابجانى
31 -  راى شماره   139960302026011699   مورخ  1399/05/11   خانم شهال رفیعی به 
شناسنامه شماره 2843 کدملی 1285996992 صادره اصفهان فرزند صفر نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 244,02 مترمربع پالك شماره 15182 اصلی واقع در اصفهان 
بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى آقاى حسن امین الرعایا
32 -  راى شماره   139960302026011311   مورخ  1399/05/07   آقاي حسین حیدري 
قراآن به شناسنامه شماره 73549 کدملی 1281834815 صادره اصفهان فرزند مسعود بصورت 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 240 مترمربع از پالك شماره 6 و 5 و 
4 فرعی از15177 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى میباشد
33 -  راى شــماره   139960302026011310   مورخ  1399/05/07    آقاي احمد حقایق 
اصفهانی به شناسنامه شماره 225 کدملی 1285786599 صادره اصفهان فرزند مهدي بصورت 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 240 مترمربع از پالك شماره 6 و 5 و 
4 فرعی از15177 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى میباشد
34 -  راى شــماره   139960302026009758   مورخ  1399/04/28   خانم اکرم آتشــی 
به شناسنامه شــماره 3285 کدملی 1285937198 صادره اصفهان فرزند محمود نسبت به 
ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 164,75 مترمربع پالك شماره 67 فرعی از99 اصلی واقع 
در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 

میباشد
35 -  راى شماره   139960302026011770   مورخ  1399/05/11   آقاي مصطفی عسگري 
به شناسنامه شماره 2 کدملی 6189731694 صادره ساوه فرزند مجتبی نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 166,70 مترمربع پالك شماره 13900 اصلی 
واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى میباشد
36 -  راى شماره   139960302026011772   مورخ  1399/05/11   آقاي فرهاد عسگري 
به شناسنامه شماره 2283 کدملی 1292732741 صادره اصفهان فرزند مصطفی نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 166,70 مترمربع پالك شماره 13900 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى میباشد
37 -  راى شماره   139960302026008813   مورخ  1399/04/23   خانم محترم شریفی 
جندانی به شناسنامه شــماره 4 کدملی 1291872371 صادره اصفهان فرزند علی نسبت به 

ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 34,73 مترمربع پالك شماره 2053و2054 فرعی 
از14874 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد
38 -  راى شــماره   139960302026007846   مورخ  1399/04/17   آقاي قاســم نجفی 
به شناسنامه شــماره 693 کدملی 4171678145 صادره الیگودرز فرزند محمدنبی نسبت به 
ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 223 مترمربع پالك شماره 11 فرعی از452 اصلی واقع در 
اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى آقاى قنبر زراعتکار
39 -  راى شماره   139960302026007885   مورخ  1399/04/17   آقاي عباس قلمزن به 
شناسنامه شماره وکدملی 1276269315 صادره عراق فرزند سعید نسبت به ششدانگ یکباب 
مغازه به مساحت 13,68 مترمربع پالك شــماره 16 فرعی از15179 اصلی واقع در اصفهان 
بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى آقاى میرزا مسعودخان شیروانى
40 -  راى شماره   139960302026011800   مورخ  1399/05/12   آقاي محمدرضا شفیعی 
به شناسنامه شماره 17 کدملی 5499784310 صادره نجف آباد فرزند نصراله نسبت به یازده 
حبه ویک- سیزدهم حبه مشاع از هفتادودوحبه ششدانگ یکباب ساختمان به استثنابهاثمنیه 
اعیانى ان به مساحت 113,60 مترمربع پالك شماره 13900 اصلی واقع در اصفهان بخش5 
اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

آقاى نصراله شفیعى
41 -  راى شماره   139960302026011835   مورخ  1399/05/12   خانم ریحانه شفیعی به 
شناسنامه شماره 264 کدملی 5499249075 صادره تیران و کرون فرزند نصراله نسبت به پنج 
حبه وهفت- سیزدهم حبه مشاع از هفتادودوحبه ششدانگ یکباب ساختمان به استثنابهاثمنیه 
اعیانى ان به مساحت 113,60 مترمربع پالك شماره 13900 اصلی واقع در اصفهان بخش5 
اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

آقاى نصراله شفیعى
42 -  راى شماره   139960302026011838   مورخ  1399/05/12   آقاي قاسم شفیعی به 
شناسنامه شماره 3 کدملی 5499811296 صادره تیران و کرون فرزند نصراله نسبت به یازده 
حبه ویک- سیزدهم حبه مشاع از هفتادودوحبه ششدانگ یکباب ساختمان به استثنابهاثمنیه 
اعیانى ان به مساحت 113,60 مترمربع پالك شماره 13900 اصلی واقع در اصفهان بخش5 
اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

آقاى نصراله شفیعى
43 -  راى شــماره   139960302026011842   مورخ  1399/05/12   آقاي محمدحسین 
شفیعی به شناسنامه شــماره 3 کدملی 5499794936 صادره نجف آباد فرزند نصراله نسبت 
به یازده حبه ویک- ســیزدهم حبه مشــاع از هفتادودوحبه ششــدانگ یکباب ساختمان به 
استثنابهاثمنیه اعیانى ان به مســاحت 113,60 مترمربع پالك شماره 13900 اصلی واقع در 
اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى آقاى نصراله شفیعى
44 -  راى شماره   139960302026011845   مورخ  1399/05/12   خانم اشرف شفیعی به 
شناسنامه شماره 74255 کدملی 1281842788 صادره اصفهان فرزند نصراله نسبت به پنج 
حبه وهفت- سیزدهم حبه مشاع از هفتادودوحبه ششدانگ یکباب ساختمان به استثنابهاثمنیه 
اعیانى ان به مساحت 113,60 مترمربع پالك شماره 13900 اصلی واقع در اصفهان بخش5 
اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

آقاى نصراله شفیعى
45 -  راى شماره   139960302026011852   مورخ  1399/05/12   خانم صدیقه شفیعی 
به شناسنامه شماره 8 کدملی 5499776415 صادره تیران و کرون فرزند نصراله نسبت به پنج 
حبه وهفت-سیزدهم حبه مشاع از هفتادودوحبه ششدانگ یکباب ساختمان به استثنابهاثمنیه 
اعیانى ان به مساحت 113,60 مترمربع پالك شماره 13900 اصلی واقع در اصفهان بخش5 
اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

آقاى نصراله شفیعى
46 -  راى شماره   139960302026011855   مورخ  1399/05/12   آقاي علیرضا شفیعی 
به شناسنامه شماره 35 کدملی 5499871401 صادره نجف آباد فرزند نصراله نسبت به یازده 
حبه ویک- سیزدهم حبه مشاع از هفتادودوحبه ششدانگ یکباب ساختمان به استثنابهاثمنیه 
اعیانى ان به مساحت 113,60 مترمربع پالك شماره 13900 اصلی واقع در اصفهان بخش5 
اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

آقاى نصراله شفیعى
47 -  راى شماره   139960302026011858   مورخ  1399/05/12   خانم زهرا شفیعی به 
شناسنامه شماره 9 کدملی 5499848475 صادره نجف آباد فرزند نصراله نسبت به پنج حبه 
وهفت- سیزدهم حبه مشاع از هفتادودوحبه ششــدانگ یکباب ساختمان به استثنابهاثمنیه 
اعیانى ان به مساحت 113,60 مترمربع پالك شماره 13900 اصلی واقع در اصفهان بخش5 
اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

آقاى نصراله شفیعى
48 -  راى شــماره   139960302026011862   مورخ  1399/05/12   خانم زهره شفیعی 
به شناسنامه شماره 132 کدملی 5499965961 صادره نجف آباد فرزند نصراله نسبت به پنج 
حبه وهفت- سیزدهم حبه مشاع از هفتادودوحبه ششدانگ یکباب ساختمان به استثنابهاثمنیه 
اعیانى ان به مساحت 113,60 مترمربع پالك شماره 13900 اصلی واقع در اصفهان بخش5 
اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

آقاى نصراله شفیعى
49 -  راى شــماره   139960302026010245   مورخ  1399/04/31   آقاي حسن نیسانی 
به شناســنامه شــماره 2874 کدملی 1287144772 صادره اصفهان فرزند عباس نسبت به 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 41,05 مترمربع پالك شماره 13879 اصلی واقع در اصفهان 
بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى اقاى رضا ناعم
50 -  راى شماره   139960302026010154   مورخ  1399/04/30   خانم معصومه حبیبی 
دره ساري به شناسنامه شماره 6647 کدملی 1159015740 صادره فریدن فرزند محمد جواد 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 128,67 مترمربع پالك شماره13900 اصلی واقع 
در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى خانم افتخار صرامى
51 - راى شــماره   139860302026011602   مورخ  1398/07/28  آقاي یداله نوروزي 
به شناسنامه شماره 57 کدملی 5129746554 صادره ســمیرم سفلی فرزند حسین بصورت 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 154,50 مترمربع پالك شــماره 14986 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد

52 -  راى شماره   139860302026022586   مورخ  1398/12/21  خانم فاطمه اهللا وکیل 
جزي به شناسنامه شماره 9 کدملی 5110450145 صادره برخوار و میمه  فرزند حسین بصورت 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 141,47 مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در 
اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد

53 -  راى شــماره   139960302026011883   مورخ  1399/05/13   آقاي غالمحسین 
خانعلی زفره به شناسنامه شماره 43 کدملی 5659591061 صادره کوهپایه فرزند محمدعلی 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 162 مترمربع پالك شماره 135 فرعى از 
14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد
54 -  راى شماره   139960302026011920   مورخ  1399/05/13   خانم ازهار میرخلف زاده 
به شناسنامه شماره 20457 کدملی 4722377944 صادره کنسولى عراق فرزند عباس نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 109,764 مترمربع پالك شماره 14477 اصلی واقع در 
اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
55 -  راى شــماره   139960302026007949   مورخ  1399/04/18   خانم فاطمه مطلبی 
فشارکی به شناسنامه شماره 1293 کدملی 1287354297 صادره اصفهان فرزند تقی نسبت به 
یک دانگ ونیم مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 247,55 مترمربع پالك شماره 
127 فرعی از14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى میباشد

56 -  راى شــماره   139960302026007951   مورخ  1399/04/18   خانم فاطمه مطلبی 
فشارکی به شناسنامه شماره 2288 کدملی 1292415649 صادره اصفهان فرزند عباس نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 247,55 مترمربع پالك شماره 
127 فرعی از14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
57 -  راى شــماره   139960302026007953   مورخ  1399/04/18   قاي محسن مطلبی 
فشارکی به شناسنامه شماره 188 کدملی 1288171315 صادره اصفهان فرزند عباس نسبت 
به یک دانگ ونیم مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 247,55 مترمربع پالك 
شــماره 127 فرعی از14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
58 -  راى شماره   139360302026026198   مورخ  1393/12/27   آقاي اکبر رضائی راد 
به شناسنامه شماره 32 کدملی 5659563910 صادره اصفهان فرزند عباسقلی در ششدانگ  
یک باب خانه  به مساحت 131,10 مترمربع پالك شماره 129 فرعی از 14915 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى آقاى حسین زارعى
بدیهى است در صورت  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول:1399/07/20 -تاریخ انتشار نوبت دوم:1399/08/05. م 
الف  :1015200-1399206032   شماره ثبت در دبیرخانه -محمد على فالح -رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان/7/151
تحدید حدود اختصاصى

نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه و باغ مشجر پالك شماره 2915 فرعى از 
240 اصلى واقع در سه بخش 11 ثبت اصفهان الحاقى به ثبت شاهین شهر که طبق پرونده 
هاى ثبتى و سند انتقال بنام ابوالفتح صفوى سهى و اغا بیگم صفوى و پرویز صفوى سهى و 
شمسى و نصرت و قمر صفوى سهى به عمل نیامده لذا طبق درخواست وکیل احدى از ورثه 
مرحوم ابوالفتح صفوى بنام خانم معصومه صفوى سهى واینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 
15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در صبح روز یک شنبه 
11 / 8 / 1399 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهى 
به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گردد 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 روز پذیرفته خواهد شد . تاریخ انتشار 20/ 7 / 1399 و به اختیار روزنامه  طبق 
مقررات صادره 1014966/م الف – عباســعلى عمرانى ، رییس اداره ثبت اسناد و امالك 

شاهین شهر/7/153
((آگهى ابالغ مفادآرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 

اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت اسناد و 
امالك مهردشت))

1-  برابر رأى شماره139960302177000584  مورخه 1399/06/29  هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى  فاقد ســند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى رضا 
قاسمى علویجه  فرزند مسلم  به شماره شناسنامه 310 نجف آباد و شماره ملى 1092359941 
درششدانگ یکبابخانه ششدانگ پالك 126 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت  
اصفهان به مساحت 228/43 متر مربع انتقالى  از مالک رسمى عباس قاسمى و زین العابدبن 

قاسمى محرز گردیده است 
2- برابر  راى شماره 13996030177000471 مورخه 1399/05/29 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى  فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى حسینعلى  ابراهیمى 
فرزند قاسم  به شماره شناسنامه 10316 شهر رى و شماره ملى 0490103081 در ششدانگ 
یکبابخانه  قســمتى از پالك 3398 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت  اصفهان 

به مساحت 28/ 478متر مربع  انتقالى  از مالک رسمى حسن ابراهیمى محرز گردیده است
3- برابر  راى شــماره 139960302177000577 مورخه 1399/06/27 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ســاختمانهاى  فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى حسن 
اسداللهى فرزند محمدحسین  به شماره شناسنامه 79 نجف آباد و شماره ملى 1091089704 
در ششدانگ یکبابخانه  قسمتى از پالك 3824 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت  
اصفهان به مســاحت 93/ 484 متر مربع  انتقالى  از مالک رســمى زین العابدین نورى محرز 

گردیده است
4- برابر  راى شــماره 139960302177000576 مورخه 1399/06/27 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى  فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم لیال حسین 
مقدم فرزند حسن  به شماره شناســنامه 1567 شهر رى و شــماره ملى 0491483996 در 
ششدانگ یکبابخانه  قســمتى از پالك 5106 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت  
اصفهان به مســاحت 80/ 236 متر مربع  انتقالى  از مالک رسمى حسین کریمى و وراث على 

کریمى محرز گردیده است
5- برابــر  راى شــماره 139960302177000567 مورخــه 1399/06/24 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى  فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى 
خسرو شفیعى علویجه فرزند حســینعلى   به شماره شناســنامه 623 نجف آباد و شماره ملى 
1092362576 در ششدانگ یکبابخانه  قسمتى از پالك 3452 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى 
بخش 15 ثبت  اصفهان به مســاحت 80/ 193 متر مربع  انتقالى  از مالک رسمى حسینعلى 

شفیعى محرز گردیده است
6- برابر  راى شــماره 139960302177000564 مورخه 1399/06/24 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى  فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى هادى 
کریمى علویجه فرزند رضا  به شماره شناسنامه 3728 تهران و شماره ملى 0067017101 در 
یک و یک چهارم دانگ از ششدانگ یکبابخانه  قسمتى از پالك 908 فرعى واقع در علویجه 
1 اصلى بخش 15 ثبت  اصفهان به مساحت 31/ 263 متر مربع  انتقالى  از مالک رسمى  خانم 

سلطان صادقى محرز گردیده است
7-برابر  راى شــماره 139960302177000585 مورخه 1399/06/29 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى  فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى روح اله 
قنبریان علویجه فرزند حسنعلى به شماره شناسنامه 183 کهریزك و شماره ملى 6649832316 
در یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یکبابخانه  قسمتى از پالك 3167 فرعى واقع در علویجه 
1 اصلى بخش 15 ثبت  اصفهان به مساحت 81/ 287 متر مربع  انتقالى  از مالک رسمى رجبعلى 

قنبریان علویجه محرز گردیده است
8-برابــر  راى شــماره 139960302177000580 مورخــه 1399/06/27 هیــات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى  فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى 
حسنعلى قنبریان علویجه فرزند على اصغر  به شماره شناســنامه 94  نجف آباد و شماره ملى 
1091852847 در دو دانگ ونیم مشاع از ششدانگ یکبابخانه  قسمتى از پالك 3167 فرعى 
واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت  اصفهان به مساحت 81/ 287 متر مربع  انتقالى  از مالک 

رسمى احمد قتبریان علویجه محرز گردیده است
9-برابر  راى شــماره 139960302177000578 مورخه 1399/06/27 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى  فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم صغرى  
قنبریان علویجه فرزند مرتضى   به شماره شناسنامه 55 نجف آباد و شماره ملى 1091859329 
در دو دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه  قسمتى از پالك 3167 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى 
بخش 15 ثبت  اصفهان به مساحت 81/ 287 متر مربع  انتقالى  از مالک رسمى احمد قنبریان 

علویجه محرز گردیده است
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
وبرحســب ماده 3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیأت مبنى بر تأیید انتقال عادى و یا 
سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشر مى شود تا شخص 
یا اشخاصى که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض 
خودرابه این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، فرصت دارند نسبت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارائه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و ادامه 
عملیات ثبتى منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بــود و در صورت انقضاء مهلت وعدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهدشدوصدور سند مالکیت مانع از مراجعه 
متضرربه دادگاه نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت اول: یک شنبه 20 / 07 / 1399 -تاریخ انتشار 
نوبت دوم: دو شنبه 06 / 08 / 1399 – م الف : 1014781- محمد على ناظمى -سرپرست اداره 
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فقدان مدارك
کارت خودرو، ســند کمپانى و برگ سبز 
خودرو ســوارى جک  تیپ هــاچ بک با 
گیربکس اتوماتیــک S 5 2000 مدل 
1397 بنزینى به شماره موتور 0005953 
و شماره شاسى 159406 به شماره پالك 
13 – 966 م 88 متعلق به محسن امامیان 
آباده به شــماره ملى 1286888492 
فرزند مصطفى  مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد.

براى همه ما اتفاق افتاده است، بعد از یک روز سخت 
و طوالنى در حالى که روى کاناپه دراز کشیده ایم و 
مشغول تماشاى تلویزیون هستیم، ناگهان به خواب 
مى رویم. احتماًال تصور مى کنیــد این کار ایرادى 
ندارد و در هر حال خوابیدن روى کاناپه ســاده تر از 
رفتن تا تختخواب است. اما الزم است که درباره این 
عادت تان تجدید نظر کنیــد. در واقع خوابیدن روى 
کاناپه نه تنها باعث مى شود خواب مناسبى نداشته 
باشید، بلکه موجب بروز مشکالت جسمى خواهد شد.
کاناپه براى نشستن طراحى شده است، نه خوابیدن. 
پس زمانى که ســعى مى کنیــد روى کاناپه راحت 
باشید، در حالت نامناسبى براى خواب قرار مى گیرید. 
اغلب ما به پهلو مــى خوابیم و بــراى آنکه بتوانیم 

به این شــکل بخوابیم به فضا و 
تکیه گاهى کافى نیاز داریم. 

دستیابى به این حالت روى 
کاناپه بسیار دشوار است.

اگرچــه خوابیدن 

روى کاناپه بسیار راحت به نظر مى رسد، اما درحقیقت 
خواب کمترى خواهید کرد چرا که درتمام طول شب 
بدن شما ســعى مى کند درحالت راحتى قرار بگیرد. 
حتى راحت ترین حالت خوابیدن روى کاناپه هم به 
کمر و ماهیچه هاى گردنتــان صدمه خواهد زد. اگر 
این کار را به دفعات انجام دهید، ممکن است به بروز 

مشکالت فیزیکى جدى در آینده منجرشود.
ما اغلب دچارکمر دردهایى ناگهانى مى شــویم که 
از علت آنها بى خبریم. بیشــتر کمردردها ناشــى از 
تصادف یا صدمه مشخصى نیســت بلکه ریشه در 
نحوه خوابیدن ما دارد. این دردهــا بعد از آنکه بارها 
به شــکلى اشــتباه مى خوابیم، یک باره به سراغ ما 
مى آید. خوابیدن روى کاناپه مى تواند فشــار روى 
ستون فقرات را افزایش دهد و به این ترتیب احتمال 

بروز کمر درد در درازمدت بیشتر خواهد شد.
حتى اگر خانه شما از تمیزى برق بزند، این به 
معناى تمیز بودن کاناپه نیست. کاناپه یکى 
از وسایل اشــتراکى خانه است که هر روز 

براى نشســتن، خوردن و بازى کردن از آنها استفاده 
مى کنیم.

البته کــه از تختخواب خــود هم هر روز اســتفاده 
مى کنیم، اما لوازم خواب مثل ملحفه ها و روبالشتى ها 
اغلب شسته مى شود. وقتى روى کاناپه مى خوابیم به 
معناى آن است که تمام شب صورت خود را در معرض 

آلودگى کاناپه قرار مى دهیم.
بیشتر مردم زمانى که روى کاناپه احساس خستگى 
مى کنند ترجیح مى دهند همانجــا بخوابند. اگرچه 
ممکن اســت رفتن تا تختخواب باعث شــود دیرتر 
به خواب بروید، امــا در حقیقت خــواب بهترى در 

تختخواب تان خواهید داشت.
اغلب افراد هنگام تماشاى تلویزیون روى کاناپه به 
خواب مى روند. این موضوع مى تواند باعث شــود 
درمیانه شب بارها از خواب بیدار شــوید. به عالوه، 
ممکن است رفت و آمد دیگر اعضاى خانواده در میانه 

شب یا صبح زود، مزاحم خواب شما شود.
 خوابیدن روى کاناپه صدمه زیادى به آن نمى زند. اما 
اگر این کار را به دفعات انجام دهید، مى تواند باعث 
استهالك کاناپه شود و بعد از مدتى متوجه مى شوید 
که بعضى قسمت هاى آن تغییر بیشترى کرده است.

راحتى همیشه به معناى مناسب بودن نیست. کاناپه 
برخالف تشک، براى دربرگرفتن تمام بدن در هنگام 
خواب ساخته نشده است. تشک براى توزیع وزن بدن 
به تمام سطح تخت طراحى شده، اما کاناپه فاقد چنین 
ساختارى است. زمانى که روى کاناپه مى خوابید، وزن 
بدن شما به شکل متفاوتى تقسیم مى شود، به همین 
دلیل زمانى که از خواب بیدار  مى شوید احساس درد 
مى کنید. در حقیقت بهتر است روى زمین بخوابید تا 

روى کاناپه.

یری ى ر ر وب بىبرى ر ی ب
اغلب ما به پهلو مــى خوابیم و بــراى آنکه بتوانیم 

به این شــکل بخوابیم به فضا و
تکیه گاهى کافى نیاز داریم. 

دستیابى به این حالت روى 
کاناپه بسیار دشوار است.

نننننننیدن اگرچــه خواب

غ ر ب ر ب ی بیم و ى ب ى ب
مى آید. خوابیدن روى کاناپه مى تواند فشــار روى 
به این ترتیب احتمال ستون فقراترا افزایش دهد و

ببببببببببروز کمر درد در درازمدت بیشتر خواهد شد.
حتى اگر خانه شما از تمیزى برق بزند، این به 
معناى تمیز بودن کاناپه نیست. کاناپه یکى 
روز اشــتراکى خانه است که هر از وسایل

ی و ن وب
اغلب افراد هنگام تماشاى تلویزیون روى کاناپه به 
مى تواند باعث شــود روند. این موضوع خواب مى

درمیانه شب بارها از خواب بیدار شــوید. به عالوه، 
ممکن است رفت و آمد دیگر اعضاى خانواده در میانه 

ر س وی ى ر ببی و ز ى یلز
مى کنید. در حقیقت بهتر است روى زمین بخوابید تا 

روى کاناپه.

خوابیدن روى کاناپه، ممنوع! 
صنام حافظ، روانشــناس و عضو هیئت علمى دانشگاه 
کلمبیا در شهر نیویورك مى گوید: اگر بخواهیم دوست 
یا عزیزى را از استرس و نگرانى در بیاوریم، اغلب گفتن 
جمالت مناسب دشوار اســت. غریزه طبیعى این است 
که براى به حداقل رساندن اضطراب، به آنها اطمینان 
دهیم همه چیز خوب اســت؛ اما این روش به درستى 

نتیجه نمى دهد.

1. نگران نباش
حافظ مى گوید: گفتن جمالتى مانند «نگران نباش» یا 
«همه چیز مرتب است» نمى تواند کمکى به بهتر شدن 
حال کسى کند. اضطراب طیف وسیعى دارد، از خفیف تا 
شدید و متغیرهایى که فرد را تحت تأثیر قرار مى دهند، 
متعدد هستند. به یاد داشته باشــید که آنها اضطراب را 
انتخاب نکردند و کنترل احساسات براى آنها بسیار دشوار 
است. به زبان بهتر، اگر شما نتوانید با کلمات درست به 
آنها آرامش را بازگردانید، گفتگوها به سوى گزافه گویى 
مى رود. شــرایط در این صورت براى افراد مضطرب نه 

تنها بهتر نمى شود بلکه تشدید هم مى شود.
2. به خودت متکى باش

جمالتى که بیان مى کنیم در واقع طرف مقابل را تشویق 
به انجام اعمالى مى کند که اگر شــخص در انجام آن 
ناتوان باشد اضطراب او را تشدید مى کند و نا امیدى را نیز 
افزایش مى دهد. امى اکسل، روانکاو آریزونا، مى گوید: 
اضطراب نیز مانند تمام بخش هاى ســالمت روانى و 
ذهنى است. بهتر است با احساسات خود صادقانه رو به 
رو شوید و اضطراب را احساس منفى نشناسید. مى توانید 
براى شروع کمک به کسانى که اضطراب دارند بپرسید: 
«چه احساسى دارند؟ چه چیزى باعث به وجود آمدن این 
احساس شده است؟ براى بازیافتن آسایش خود آیا راهى 

را در نظر دارند؟ چه کمکى از دست ما بر مى آید؟»
3. خودت را مریض مى کنى

حافظ مى گوید: شما مى توانید با کلمات اشتباه افراد را 
نگران کنید. مغز ما به تمام بدن ما متصل است. استرس 
مى تواند باعث اضطراب، تغییر گردش خون و هورمون 
باشد که منجر به بیمارى هاى روده یا فشار خون مى شود.

براى مثال، ما اغلب براى شــروع همدلى با افراد، لحن 
صحبت خود را محبت آمیز و شــروع به گفتن جمالت 
مثبت مى کنیم. مانند «همه چیز درست مى شود» و وقتى 
به نتیجه نمى رسیم مى گوییم: «اگر در این حال بمانى 
خودت را مریض مى کنى» در این گفتگو ما به طور غیر 
مستقیم به مغز طرف مقابل مى گوییم «از این همه فشار 
استرسى باید مریض شوى». نباید از این جمله به عنوان 

یک تکنیک رهایى از استرس استفاده کنیم.
 4. استراحت کن

کســى که به اضطراب دچــار اســت را نمى توانیم به 
اســتراحت کردن دعوت کنیم. گفتن این جمله مانند 
این مى ماند به کســى که ســرما خورده است بگوییم 

عطسه نکن.
5. آنقدر فکر نکن

الکس مى گوید: اضطراب، افراد را در باالترین ســطح 
هشدار قرار مى دهد و در این شرایط هر موضوع کوچکى 
مى تواند نگران کننده و خطرناك تلقى شود. جالب است 
بدانید که ژن هاى ما بر حاالت روحــى ما نیز اثر دارند. 
بنابراین فکر کردن یا نکردن به افکارى که ما را مضطرب 
مى کنند کنترل پذیر نیستند و تکرار جمله «آنقدر بهش 

فکر نکن» طرف مقابل شما را عصبى مى کند.
6. من هم استرس دارم

با گفتن جمله   «من هم استرس دارم» به احساس نگرانى 
شخص مقابل بى اهمتى مى کنید و باعث تشدید نگرانى 
و اضطراب در او مى شوید. بهتر است با گوش دادن بدون 
قضاوت از فرد مضطرب حمایت کنید. در مورد اضطراب 

خود صحبت نکنید.

خامه یکى از مواد غذایى پرطرفدار است که معموًال 
براى صبحانه مصرف مى شود، اما بهتر است در مورد 
خواص این ماده غذایى اطالعاتى داشته باشید و بعد 

در مورد مصرف آن تصمیم بگیرید.
شــهاب اولیایى، متخصص تغذیه دربــاره مصرف 
خامه هاى صبحانه گفت: به عقیده بسیارى از افراد، 
خامه به دلیل پایه شیر خود جزو مواد لبنى محسوب 
مى شود اما به عقیده متخصصان تغذیه خامه از نظر 
غذایى در دسته چربى ها قرار مى گیرد. خامه چربى 
باالیى دارد. هرمیزان ویتامیــن محلول در چربى در 
شیر وجود داشته باشد حدود 10 برابر آن در خامه و به 
همین دلیل غلظت ویتامین هاى A و D در آن بیشتر

 است.
براى بیان مضرات و فواید خامه باید به شرایط 

مصرف کننده آن نگاه کنیم، به عنوان مثال:
مصرف خامه براى کودکان، نوجوانانى که با 
کمبود رشد مواجه هستند بسیار توصیه مى شود 
چون درحجم کم، انرژى خوبى را به بدن داده و در 
ضمن رساندن مواد مغذى و ویتامین ها، رشد بدن را 

تأمین مى کند.
درحالى که افراد مبتال به فشار خون و اضافه وزن باید 
از مصرف خامه ها پرهیز کنند و حتى اگر عدم مصرف 
امکانپذیر نباشد باید به مقدار بســیار کم و به ندرت 
مورد استفاده قرار گیرند، البته مصرف زیاد خامه براى 
افراد عادى (بدون افزایش وزن و بیمارى خاص) هم 

توصیه نمى شود.
 مصرف خامه باید به عنوان تفریح و در حداقل موارد نه 
اینکه در برنامه غذایى معمول افراد به طور مرتب قرار 
گیرد. نباید به خامه ها ترکیباتى مثل انجیر، عسل یا 

شکالت را اضافه کرد.
ماده اى که تحت عنــوان خامه فــرم گرفته براى 
کیک ها به مصرف مى رســد جز سفیده تخم مرغ و 
مقدار زیادى شکر ( که بدون هیچ نوع ارزش غذایى، 
مضرات فراوانــى را براى بدن به همــراه دارد) چیز 
دیگرى نیست لذا نباید نام خامه را روى آنها گذاشت.

دانشمندان دانشــگاه آریزوناى آمریکا از فایده عجیب 
و غیرقابل انتظار کرونا پرده برداشتند. طبق نتایج یک 
پژوهش جدید، محققان دانشــگاه آریزونا اعالم کردند 
کرونا قادر است  مانند مسکن درد عمل کند. این یافته 
ممکن است توضیح دهد که چرا نیمى از افرادى که به 
کرونا مبتال مى شــوند، عالیم بیمارى اندکى دارند و یا 

حتى هیچ عالیمى ندارند.
«راجش خانا» اســتاد گروه داروســازى کالج پزشکى 
دانشــگاه آریزونا در بیانیه اى اعالم کرد: این براى من 
کامًال منطقى بود که شــاید دلیل گســترش بى وقفه 
کووید-19 این باشد که در مراحل اولیه، به خوبى شما 
مى توانید قدم بزنید؛ گویى هیچ مشکلى پیش نیامده، زیرا 

درد شما سرکوب شده است.
همچنین مایکل دیک نایب رئیس علوم بهداشــتى در 
دانشگاه آریزونا در این خصوص گفت: این تحقیقات، 
احتمال اینکــه درد به عنــوان یکى از عالی ــم اولیه 
کووید-19 ممکن است از سوى کرونا از طریق افزایش 

پروتئین کاهش یابد را افزایش داده است.

مواردى که نباید 
به فرد مضطرب بگوییم

چه کسانى خامه 
بخورند و چه کسانى 

خامه نخورند؟

کشفى عجیب
 درباره فایده کرونا

سکته قلبى با عالی مى همراه است که شناخت آنها به اقدامات صحیح و به موقع کمک مى کند.
شایع ترین عالمت سکته حاد قلبى، احساس درد شدید در قفسه سینه است، این درد اغلب به گونه اى 
است که بیمار تا به حال آن را تجربه نکرده است. این درد مى تواند در قفسه سینه متمرکز باشد یا به 
فک یا دست چپ منتشر شود، حدود 15 دقیقه طول بکشد و با تعریق سرد و حالت تهوع همراه باشد 
بنابراین اگر فردى این عالیم را داشت باید به سکته حاد قلبى مشکوك شویم و او را به نزدیک ترین 
مرکز درمانى منتقل کنیم یا بالفاصله اورژانس را خبر کنیم، البته درد مى تواند در قفسه سینه آغاز 

نشود و در فک شروع شود همچنین درد قفسه سینه مى تواند به دست راست هم انتشار یابد.
افراد در معرض خطر در صورت احســاس کردن هر درد در قسمت باالى ناف باید به سکته قلبى 

مشکوك شوند البته براى تشخیص قطعى این عارضه، مراجعه به پزشک ضرورى است.
اگر بیمار فشارش افت کرده باشــد، باید پاهاى او را باال بیاوریم که برگشت خون به قلب بیشتر 
انجام شود البته بهترین کار رساندن بیمار به نزدیک ترین مرکز درمانى یا اطالع به اورژانس است.

مهمترین عالمت سکته قلبى حاد چیست؟

تقریبًا همه رسم دارند شــمع کیک تولدشان را فوت 
کنند اما طبق تحقیقات اخیر باید از این کار اجتناب کرد.
شاید باور کردنش آسان نباشد که شمع هاى رنگى و 
جذاب کیک تولد مى تواند خطرات زیادى را براى فرد 

به دنبال داشته باشد.
بدون شــک در فضاى شــاد و پر از هیجان و شادى 
مهمانى و تولد کمتر کســى به میکروب و باکترى و 
مریضى فکر مى کند. اما شــاید الزم باشد بدانید که 
دانشمندان ثابت کرده اند وقتى شما شمع تولد را فوت 
مى کنید، 1500 درصد میکروب و آلودگى روى سطح 

کیک مى نشیند.
محققان دانشــگاه کلمســون در کارولیناى جنوبى 
اعالم کرده اند، بزاق دهان انسان با فوت کردن شمع 
روى سطح کیک تولد پخش مى شود و باعث مى شود 
باکترى هاى موجود روى خامه از حالت عادى بیشتر 

شود.
براى انجــام آزمایــش، محققــان روى یک کیک 
مصنوعى، یک الیه خامه کیک واقعــى قرار دادند و 
شمع ها را روى آن گذاشتند. قبل از فوت کردن شمع، 
از شرکت کننده ها درخواست شد تا براى شام پیتزا میل 
کنند (روند عادى مراسم تولد که اول شام مى خورند و 

بعد کیک میل مى کنند).

مرحله بعدى اندازه گیرى میزان باکترى بود. دانشمندان 
آب اســترلیزه شــده را به خامه کیک اضافه کردند و 
آن را در ســطح ورقه هــاى ژالتینى پهــن کردند تا 
میکروب ها امکان رشد داشــته باشند. نتیجه این کار 
کامًال شوکه کننده بود. فوت کردن باعث افزایش تعداد 
باکترى هاى روى سطح خامه کیک تا 15 برابر بیشتر از 
حالت عادى بود. در برخى موارد حتى میزان باکترى تا 

120 برابر بیشتر شد.
این نتیجه نشان مى دهد که میزان آلودگى از فردى به 
فرد دیگر متفاوت است. برخى افراد اقیانوسى از باکترى 
را با خود حمل مى کنند، این در حالى است که دیگران 

اینگونه نیستند.
البته گفتنى است که دانشمندان تصدیق کرده اند این 
مسئ له براى سالمت بشر خیلى مشکل ساز نیست. اما 
بد نیست تمامى جشن هاى تولد خود را به یاد بیاورید و 
ببینید بعد از فوت کردن شمع کیک تولد چند بار مریض 
شده اید! احتماًال این اتفاق روى نداده یا اگر هم مریض 
شده اید فقط یک یا دو بار در تمام طول این سال ها بوده 
است. اما توصیه اکید این است اگر فردى که شمع را 
فوت مى کند مریض است، به هیچ عنوان از آن کیک 
نخورید زیرا باکترى هــاى دهانش روى کیک پخش 

شده و مى تواند شما را بیمار کند.

 چرا نباید شمع کیک تولد را فوت کنیم 

سخنگوى وزارت بهداشت ضمن توضیح شیوه 
صحیح استفاده از ماسک و تأکید بر عدم استفاده 
مجدد از ماســک هاى یکبار مصرف، گفت: البته 
ماسک به تنهایى نمى تواند جلوى انتقال ویروس 
را بگیرد و همزمان با استفاده از ماسک باید فاصله 

اجتماعى و سایر نکات بهداشتى نیز رعایت شود.
ســیما ســادات الرى با اشــاره به اینکه یکى 

از شــایع ترین راه هــاى انتقــال 
بیمــارى کوویــد- 19 از 

طریق قطــرات آلوده 
ترشــحات تنفسى 
مبتالســت،  فرد 
گفت: این قطرات 
معمــوًال حیــن 
ســرفه، عطسه و 
صحبت منتشــر 
مى شود. بنابراین 

اســتفاده  لــزوم 
صحیــح از ماســک 

به عنــوان مهمترین عامل 
بازدارنده از ابتال به ویروس کرونا بسیار 

ضرورى است.
وى افزود: از مردم مى خواهیم پیش از استفاده از 
ماسک دقت کنید که ماسک آسیب دیده، پاره یا 
مرطوب نباشد. از ماســک با کش شل استفاده 
نکنید و از ماسک هایى که نفس کشیدن را سخت 

مى کند نیز استفاده نکنید.
الرى در تشریح چگونگى اســتفاده از ماسک، 
اظهار کرد: پیش از استفاده از ماسک دست هاى 
خود را ضدعفونى کنید و یا با آب و صابون حداقل 
به مدت 20 ثانیه بشویید. هنگام شستن دست ها 

آنها را خوب به هم بمالید و دقت کنید چین هاى 
دست، بین انگشتان و مچ دست ها به خوبى شسته 
شود و سپس ماسک را به دقت روى صورت قرار 
دهیم. به طورى که دهان، بینــى و چانه به طور 
کامل پوشیده شود و از عدم ایجاد هرگونه شکاف 

بین صورت و ماسک اطمینان حاصل کنید.
وى تأکید کرد: زمانى که ماسک بر صورت قرار 
گرفت از لمس آن خــوددارى کنید 
و به هنگام صحبت کردن 
به هیچ عنوان ماسک 
را از روى صــورت 
خــود برندارید. در 
صــورت مرطوب 
ماســک  شــدن 
مورد اســتفاده آن 
را با ماســک جدید 
تعویض کنیــد، به 
هنگام خــارج کردن 
ماســک از روى صورت 
جلوى آن را لمس نکرده و آن 
را از پشت سر خارج کنید، ماسک استفاده 
شده را از خود و سطوح اطراف دور نگه دارید و آن 
را داخل سطل زباله در بسته قرار دهید. همچنین 
پس از برداشتن ماســک آلوده از روى صورت، 
چشم و دهان را لمس نکنید و دست ها را به طریق 

ذکر شده بشویید. 
الرى با  تأکید بر اینکه ماسک هاى یکبار مصرف 
نباید بیش از یکبار، مصرف شــوند، تصریح کرد: 
فراموش نکنیم استفاده از ماســک به تنهایى از 
ابتالى بیمارى جلوگیرى نمى کند. بنابراین نسبت 

به رعایت اصول فاصله گذارى دقت کافى کنید.

19 از 
ه 

ک 

و به

م

ماسک به تنهایى 
جلوى انتقال ویروس را نمى گیرد
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جلسه مجمع عمومى فوق العاده صاحبان سهام شرکت 
پاالیش نفت اصفهان (سهامى عام) در ساعت 10:00 
صبح روز  ســه شــنبه 1399/7/15 با حضور بیش از 
78/53  درصــد از ســهامداران و همچنیــن اعضاى 
هیات مدیره و نماینده محترم موسسه حسابرسى بهمند 
(به عنوان حسابرس و بازرس قانونى شرکت) و نماینده 
محترم ســازمان بورس و اوراق بهادار بشیر قبدیان، با 
یاد و نام پروردگار در ســالن آمفى تئاتر باشگاه شهرك 
شهید محمد منتظرى واقع در اصفهان بزرگراه آزادگان 

– کیلومتر 3 جاده تهران، تشکیل گردید.
پس از احراز حد نصاب قانونى و با توجه به مفاد ماده 101 
اصالحیه قانون تجارت آقاى بهمن طاهریان به عنوان 
رئیس جلسه و آقایان  مهدى صرامى فروشانى (نماینده 
شرکت ملى پاالیش و پخش فرآورده هاى نفتى ایران) 
و مهدى قلى مســعود (نماینده شــرکت آواى پردیس 
سالمت) بعنوان نظار و آقاى صاحب ارجمند  به عنوان 
منشى جلســه انتخاب گردیدند. سپس رسمیت جلسه 
توسط رئیس مجمع اعالم و دستور جلسه توسط منشى 

جلسه به شرح ذیل قرائت گردید:
قرائت گزارش هیات مدیره و بازرس قانونى درخصوص 

افزایش سرمایه شرکت
بررسى و تصویب افزایش سرمایه شرکت

اصالح ماده (5) اساســنامه مرتبط با میزان ســرمایه و 
تعداد سهام

پیرو ماده 161 اصالحیه قســمتى از قانــون تجارت 
مصوب سال 1347 ابتدا گزارش هیات مدیره مبنى بر 
لزوم افزایش سرمایه شرکت و سپس گزارش حسابرس 
و بازرس قانونى در خصوص توجیه گزارش هیات مدیره 

قرائت گردید.
با توجه به پیشــنهاد هیات مدیره درخصوص افزایش 
سرمایه، و همچنین اخذ موافقت سازمان بورس اوراق 
DPM--A99-105بهادار تهران طى مجوز شــماره

IOP مورخ1399/06/24، پس از بررسى و بحث و تبادل 

نظر تصمیمات ذیل اخذ گردید:
1- افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 000ر51میلیارد ریال 
به مبلغ 000ر76 میلیارد ریال (معادل 49درصد) از محل 

سود انباشته و اندوخته طرح و توسعه و از طریق صدور 
سهام جدید مورد تصویب قرار گرفت.

950ر377ر16میلیون ریال از محل سود انباشته
050ر622ر8 میلیــون ریال از محــل اندوخته طرح و 

توسعه
2- مقرر گردید پس از تحقق افزایش سرمایه با رعایت 
مفاد قانون تجارت و قانون بازار اوراق بهادار، نسبت به 
اصالح ماده 5 اساسنامه شرکت به شرح زیر و ثبت آن در 

اداره ثبت شرکت ها اقدام گردد.
3-مجمع مقرر نمود پاره سهم هاى ایجادى در افزایش 
سرمایه مصوب به شــرح بند 1 فوق را تجمیع و توسط 
هیأت مدیره از طریق شرکت بورس اوراق بهادار واگذار 
و بهاى فروش سهام پس از کسر هزینه هاى مربوطه به 

حساب سهامداران ذیربط منظور گردد.
ماده5- میزان سرمایه و تعداد سهام:

ســرمایه شــرکت مبلــغ 000ر000ر000ر000ر76 
(هفتادوشــش هــزار میلیــارد ریــال) اســت که به 
000ر000ر000ر76 ســهم عــادى 000ر1 ریالــى 
بــا نــام تقســیم شــده و تمامــا پرداخــت گردیده

 است.
جلسه در ســاعت 10/45 خاتمه یافت و مجمع به خانم 
زینب على زاده وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت 
به ثبت این صورتجلســه در اداره ثبت شرکت ها اقدام 

نماید.

شرکت پاالیش نفت، نخستین شرکت 
پاالیشى از نظر تنوع تولید فرآورده هاى نفتى
افزایش 49 درصدى ســرمایه شــرکت پاالیش نفت 
اصفهان در مجمع عمومى فوق العاده صاحبان سهام این 
شرکت به تصویب رسید. بر اساس این مصوبه، سرمایه 
شرکت از مبلغ 51000 میلیارد ریال به 76000 میلیارد 
ریال افزایش یافت. این مبلغ افزایش ســرمایه از محل 
سود انباشــته و اندوخته طرح و توسعه از طریق صدور 

سهام جدید به تصویب رسید.
مدیر عامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان در مجمع 
عمومى فوق العاده صاحبان ســهام این شرکت که با 
رعایت دستور العمل هاى بهداشــتى و فاصله گذارى 
اجتماعى و با حضور حدود  78٫53 درصد ســهامداران 

به صورت حضورى و بیشتر به صورت مجازى صاحبان 
ســهام این شــرکت برگزار شــد، با بیان این که این 
شرکت دومین شرکت پاالیشــى در بین شرکت هاى 
پاالیشى کشور از لحاظ خوراك اســت، خوراك  نفت 
خام پاالیشگاه اصفهان را بین 360 تا 375 هزار بشکه 
در روز اعالم کرد و گفت: شرکت پاالیش نفت اصفهان 
نخستین شــرکت پاالیشى کشــور از نظر تنوع  تولید 

فرآورده هاى نفتى است.
مرتضى ابراهیمى افــزود: تولید حــالل (406) جدید 
ترین فرآورده نفتى شــرکت پاالیش نفــت اصفهان 
بوده که به دست متخصصان این شــرکت تولید شده

 است.
وى با اشــاره به این که بنزین، گازوئیــل و نفت کوره 
بیشــترین فرآورده هاى نفتى این شــرکت را تشکیل 
مى دهد گفت: با بهره بردارى طرح بنزین ســازى در 
ســال 95، تمامى بنزین تولیدى پاالیشگاه اصفهان به 
اســتاندارد یورو 5 ارتقاء یافت. مى توان گفت شرکت 
پاالیش نفت اصفهان تنها شــرکت پاالیشــى کشور 
بوده که تمام بنزین تولید آن مطابق با استاندارد یورو 5 

است.
مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان در ادامه، علت 
افزایش سرمایه این شرکت را انجام و تکمیل پروژه هاى 
تعریف شده در پاالیشــگاه اصفهان اعالم کرد و افزود: 
پروژه هاى در دســت اجراى این شرکت به سه بخش  
بهینه ســازى و بهبود فرآیند، حفظ ظرفیت وهمچنین  

RFCC  تقسیم بندى مى شود.

ابراهیمى به پروژه تصفیه گازوئیل پاالیشگاه اصفهان 
اشــاره و پیشــرفت آن را 85 درصد اعالم کرد و گفت: 
با بهره بــردارى این پروژه در ابتداى ســال آینده تمام 
20 میلیون لیتر گازوئیل تولیدى روزانه این شــرکت، 
مطابــق بــا اســتاندارد بین المللــى یــورو 5 خواهد

 شد.
وى افزود: اخیــرا  ظرفیت تولید گازوئیــل یورو 4 این 
شرکت از 2 میلیون لیتر به 4 میلیون لیتر در روز افزایش 
یافته اســت ولى با بهره بردارى پروژه تصفیه گازوئیل 
همه گازوئیل تولیدى پاالیشگاه اصفهان به استاندارد 

بین المللى یورو 5 ارتقاء مى یابد.
مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان با بیان این که 

پروژه تصفیه گازوئیل با هزینه  اى معادل 495 میلیون 
یورو و 3191 میلیارد تومان در حال ساخت است گفت: 
با بهره  بردارى این طــرح، ترکیبات گوگردى گازوئیل 
 10 PPM  تولیدى پاالیشــگاه اصفهان از 10 هزار به

کاهش مى  یابد.
ابراهیمى همچنین به پــروژه گوگردزدایى از ته  مانده 
برج هاى تقطیر (RHU) اشــاره کرد و افزود: این پروژه 
حدود 6 درصد پیشرفت دارد و با پیش بینى حدود 600 
میلیون یورو هزینه در ســال 1403 بــه بهره بردارى 

مى رسد.
وى در ادامه با بیان این کــه در قالب پروژه هاى حفظ 
ظرفیت شــرکت نفت اصفهان حدود 17 طرح در حال 
اجرا است، ساخت 2 دستگاه بویلر، باز سازى برج خنک 
کننده ها براى صرفه جویى در مصرف آب ،ایســتگاه 
تقلیل گاز براى تامین گاز پروژه جنوبى  و ساخت سیستم 
بازیافت گاز LPG را از مهمترین این طرح ها برشــمرد 
و گفت: دو دستگاه بویلر تا آخر امسال به طور کامل به 

بهره بردارى مى رسد.
مدیــر عامــل شــرکت پاالیش نفــت اصفهــان به 
پــروژه بازیافت  LPG این شــرکت کــه در حال اجرا 
اســت اشــاره کرد و افزود: با بهره بردارى این طرح، 
میــزان قابــل توجهــى از گاز ال پى جــى در واحد 
بنزین سازى اســتحصال مى شــود که بخشى از آن 
عرضه و بخــش دیگرى به عنوان ســوخت جایگزین 
و ارزان قیمــت در پاالیشــگاه اســتفاده خواهــد 

شد.
ابراهیمى با بیان این که ارتقاء کیفیــت فرآورده هاى 
نفتى پاالیشــگاه اصفهــان الزامى و اجتنــاب ناپذیر 
اســت و این شــرکت باید فرآورده هاى نفتى خود را 
به اســتاندارد بین المللى یورو ارتقــاء دهد گفت: حدود 
20 تا 22 درصد فــرآورده هاى پاالیشــگاه اصفهان 
را نفت کوره تشــکیل مى دهد و با راه انــدازى پروژه 
گوگردزدایى  از نفت کوره این شــرکت به یک فرآورده 
مرغوب و در حد ســوخت دیزل تبدیل خواهد شد که 
صرفه اقتصادى خوبى براى شــرکت به دنبال خواهد

 داشت.

افزایش سرمایه شرکت پاالیش نفت اصفهان
 از 51000 میلیارد ریال به مبلغ 76000 میلیارد ریال

آگهى مزایده
سازمان سیما ،منظر و فضاى سبز شهرى شهردارى فوالدشهر به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد  بهره بردارى از موارد زیر را از طریق مزایده عمومى و

 با قیمت پایه کارشناسى به اشخاص واجد الشرایط واگذار نماید.

حسین ایزدى - رئیس سازمان سیما ،منظر و فضاى سبز شهرى شهردارى فوالدشهر

پیشنهاد دهندگان باید جهت اطالع از اسناد و شرایط مزایده ها تا آخر وقت ادارى ساعت 14:30روز چهارشنبه مورخ 99/07/30به سازمان مراجعه نمایند.
آدرس :فوالدشهر ،انتهاى بلوار آیت ا... خامنه اى ،پارك پرنیان،جنب شهربازى تلفن:03152636118و03152631711

م.الف:1010334

نوبت دوم

مبلغ سپرده شرکت در شماره صورتجلسه شوراى شهرنوع آگهىموضوعردیف
مزایده (ریال)

مبلغ پایه هر ماه 
(ریال)

اجاره غرفه صخره آبشارواقع در بوستان خلیج فارس 1
نوبت اولجهت نمایشگاه و فروشگاه گل 

مزایده

بند 18شماره
5/99/292 
98/08/28

5/700/0009/500/000

بند 1 شماره 240اجاره گلخانه سنتى واقع در سایت صنعتى کاوه2
99/06/165/100/0008/500/000

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

واگذار نماید.

تاریخ بازگشایى پاکات قیمت مناقصه، متعاقبًا پس از ارزیابى کیفى اعالم مى گردد.
پیشنهاد دهندگان مى توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت هاى زیر دریافت و حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 
1399/08/10 به نشانى: اصفهان- میدان آزادى- ابتداى خ هزارجریب- خیابان مالصدرا- امور برق منطقه شش اصفهان- دفتر امور، با 

دریافت رسید تحویل نمایند. به پیشنهادهایى که بعد از مهلت مقرر در فوق دریافت شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
http://tender.tavanir.org.ir :سایت اینترنتى معامالت توانیر به نشانى

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

جهت کسب اطالعات بازرگانى با شماره تلفن 34122151- 031 کارشناس قراردادها و مناقصات و جهت آگاهى بیشتر در مورد الزامات، 
اطالعات، شرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن: 34122140 اداره مهندسى و طرح ها تماس حاصل فرمائید.

 نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.
* مناقصه گران جهت به روز رسانى مدارك و فعالیت هاى خود، در سامانه برون سپارى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانى 

https://www.eepdc.ir مراجعه نمایند. 
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اســناد مناقصه را تا 72 ساعت قبل از بازگشایى پاکت ها براى خود محفوظ 

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

* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.
* حضور پیشنهاد دهندگان (هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفى نامه) در جلسه بازگشایى پاکات آزاد مى باشد.

* به مدارك، پیشنهادات و نامه هاى فاقد امضاء، مخدوش یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.

* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج مى باشد.
روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

تاریخ توزیع موضوع مناقصهشماره مناقصه
دفترچه

مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت 
تحویل پاکات

تاریخ بازگشایى 
مبلغ تضمینپاکات ارزیابى کیفى

9914068
اصالح ساختار شبکه (تبدیل سیم 

مسى به کابل خود نگهدار) در محدوده 
امور برق منطقه 6 جنوب شرق

1399/07/211399/07/271399/08/101399/08/12590/000/000


