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5 نشانه هشدار دهنده کمبود اکسیژن در خون عوامل اجرایى مدارس از امروز تعطیلند سیر تا پیاز درباره «نون.خ»صادرات 400 کامیون سیب زمینى به عراق شمسایى: دنبال قاتل بروسلى نگردید سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

وقتى پیاز 
عامل حمله 

میگرنى مى شود

شیب فوت ناشى از کرونا در اصفهان تندتر شد
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خاك در ایران 
چگونه از دست مى  رود؟

اعزام پزشکان اصفهان 
به کردستان

برگزارى
 2000 برنامه همزمان

 با هفته بسیج
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افتتاح 2 طرح 
فرودگاهى 

اصفهان با دستور 
رئیس جمهور

70 درصد زنان معموًال به بعضى از گروه هاى خاص 
حساسیت نشان مى دهند. چند مورد از بوهاى 
غذا نیز ممکن است عاملى براى میگرن باشد. 

فلفل یکى از موادى است که عاملى براى 
بهبود سردرد واقعى بر اثر بو است. محققان...

2 طــرح توســعه فرودگاهــى اصفهــان روز 
پنج شنبه با اعتبار 2654 میلیارد ریال به صورت 
ویدیــو کنفرانس با دســتور رئیــس جمهور به 
بهره بردارى رسید. این طرح ها شامل طرح 
توســعه ترمینال پروازهاى بین المللى و 
تأسیسات مربوطه و توسعه و بهسازى 
پارکینگ هواپیما (اپرون) است که با 
بهره بردارى از طرح توســعه ترمینال پروازهاى 
بین المللى فــرودگاه اصفهان، مســاحت این 

ترمینال از 6000 متر...
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آزادراه شرق پروژه محیط زیستى براى سالمت مردم اصفهان استآزادراه شرق پروژه محیط زیستى براى سالمت مردم اصفهان است
رئیس جمهور در مراسم افتتاح پروژه ملى آزادراه شرق اصفهان:رئیس جمهور در مراسم افتتاح پروژه ملى آزادراه شرق اصفهان:
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رضا رویگرى: نمى دانید 
مردم چقدر مرا دوست 
دارند

استرا: در ایران مجبور شدم
 اینستاگرام بسازم

آندره آ استراماچونى، سرمربى سابق و ایتالیایى استقالل که مدت زمان 
کمى در این تیم حضور داشت و به محبوبیت باورنکردنى اى رسید، در 
یک برنامه پاسخگوى سئواالت مجریان این برنامه بود. استراماچونى 
که در زمان حضورش در استقالل یک حساب کاربرى در اینستاگرام 

ساخت، با وجود آنکه فعالیت چندانى...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

عمده ترین دلیل 
تصادفات جاده اى 

در اصفهان 

مشاغلى که مى توانند در دوران قرنطینه فعال باشند
ستاد ملى مدیریت بیمارى کرونا اعالم کرد

2

در کادر فنى سپاهان در کادر فنى سپاهان 
درك فوتبالى خوبى 
وجود دارد

آگهى فراخوان عمومى ارزیابى کیفى شناسایى 
و انتخاب پیمانکاران و انبوه سازان

اداره کل راه و شهرسازى استان اصفهان-  اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان

نوبت اول

ادارات کل راه و شهرسازى وبنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان  در نظر دارند نسبت به ارزیابى کیفى شناسایى انبوه 
سازان و پیمانکاران حقوقى واجد شرایط جهت طراحى و ساخت پروژه هاى طرح اقدام ملى مسکن در سطح شهرستان 

کاشان و آران و بیدگل به شرح زیر اقدام نمایند. 
ارزیابى کیفى وهمچنین کلیه مراحل برگزارى فراخوان تا ارائه پیشنهاد قیمت و بازگشایى پاکت ها از طریق سایت اینترنتى  

www.bonyadmaskan_isf.ir   انجام خواهد شد.
 تاریخ انتشار فراخوان در سایت 1399/9/1 مى باشد . 

1) موضوع : طراحى وساخت پروژه هاى طرح اقدام ملى مسکن در سطح شهرستان کاشان و آران و بیدگل
2) نوع فراخوان : ارزیابى کیفى انبوه سازان /پیمانکاران حقوقى محدوده شهرستان کاشان و آران و بیدگل

تبصره : پیمانکاران و انبوه سازانی که آدرس مندرج در آخرین آگهی تغییراتشان در شهرستان کاشان و آران و بیدگل باشد 
می توانند در فراخوان ارزیابی شرکت کنند.

3)  نام و نشانى دستگاه : بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان به نشانى : اصفهان - بلوار دانشگاه- کوچه زمانى-
کد پستى: 8173965866  تلفن: 36271017 دورنگار :36269403 

4)  گواهینامه صالحیت: پایه 1و2 در رشــته ساختمان و ابنیه از ســازمان مدیریت و برنامه ریزى براى پیمانکاران و یا 
حداقل پایه یک و  ارشد پروانه انبوه سازى از وزارت راه و شهرســازى که حداقل 6 ماه از تاریخ برگزارى این فراخوان 
اعتبار داشته باشند» داشتن ظرفیت آزاد ( تعدادى و ریالى) در رشــته مربوطه و نیز معتبر بودن نام شرکت در پایگاه

 https://sajar.mporg.ir  براى شرکت کنندگان الزامى است. 
5) سایر شرایط شرکت کنندگان 

در اجراى ماده 2 آیین نامه راهکارهاى افزایش ضمانت اجرایى و تقویت حسابرسى وسنجش توان مالى انبوه سازان و 
پیمانکاران حقوقى, ارائه صورت هاى مالى حسابرسى شده آخرین سال مالى (98-97) واظهارنامه مالیاتى الزامى است 
هر یک از انبوه سازان /پیمانکاران که مدارك مربوط به صورت هاى   مالى حسابرسى شده خود را  ارائه ننمایند ازفرآیند 
ارزیابى کیفى حذف خواهند شد همچنین دارابودن کلیه مجوزات قانونى از قبیل مفاصا حساب بیمه، دارایى، اداره کار و 

..الزامى است. 
6)  برنامه زمانى و مکانى دریافت» تحویل اسناد ارزیابى کیفى: 

6,1. مهلت زمانى دریافت اســناد ارزیابى کیفى از سایت : از روز یکشــنبه مورخ 1399/9/2 لغایت روز دوشنبه مورخ 
1399/9/17

6,2. مهلت زمانى تحویل استعالم ارزیایى کیفى : حداکثر تا تاریخ 1399/10/3 
(اسناد مربوطه باید به صورت جداگانه طبقه بندى و ممهور به مهر و امضاى مجاز متقاضى باشد و در مهلت مقرر به آدرس 
: اصفهان، بلوار دانشگاه، کوچه زمانى - کد پستى :8173965866 -  تلفن : 36271017 دبیرخانه بنیاد مسکن استان 

اصفهان ارسال گردد). 
7) از شرکت کنندگانى که موفق به کسب حداقل امتیاز ارزیابى کیفى گردند براى شرکت در سایر مراحل دعوت به عمل 

مى آید. 

دانشگاه علوم پزشکى: اگر تعداد بسترى هاى کرونا به عدد 2200 برسد، قطعاً  نیازمند یک بیمارستان مرجع دیگر هستیم
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تمردم چقدر مرا دوست  و مر ر مچ رمر مچ دوستر مرا مردمچقدر
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جانشین رئیس پلیس راهور ناجا تصریح کرد: حدود 800 
هزار دســتگاه موتورســیکلت در پارکینگ هاى سراسر 
کشــور وجود داشــت که بیش از 13 هزار موتورسیکلت 
تاکنون ترخیص شده است. ســردار تیمور حسینى درباره 
آخرین اخبار از ترخیص موتورهاى رسوبى در پارکینگ ها 
اظهار کرد: از 18 آبان ماه طبق دستوِر قبلى طرح ترخیص 
موتورسیکلت هایى که از ســال 98 به قبل در پارکینگ ها 
توقیف شده بودند را آغاز کردیم. جانشین رئیس پلیس راهور 
ناجا با بیان اینکه استان هاى بزرگ مانند تهران، اصفهان، 
فارس، کرمان و خراســان رضوى داراى بیشترین حجم 
موتورسیکلت هاى توقیفى بودند، افزود: در حال حاضر این 

استان ها بیشترین تعداد ترخیص را دارند و بر اساس آخرین 
آمارى که به بنده ارسال شد، بیش از 13 هزار موتورسیکلت 
ترخیص شده است. وى ادامه داد: با توجه به تسهیالتى که 
براى رانندگان موتورسیکلت ها به لحاظ هزینه ها و اسناد 
مدارکى که باید ارائه دهند، در نظر گرفته شده به نظر مى رسد 
باید اســتقبال بیشترى انجام مى شــد و تعداد بیشترى از 
موتورسیکلت هایى که در پارکینگ ها هستند تعیین تکلیف 
مى شدند. جانشــین رئیس پلیس راهور ناجا تصریح کرد: 
حدود 800 هزار دستگاه موتورسیکلت در پارکینگ  هاى 
سراسر کشور وجود داشت که بیش از 13 هزار موتورسیکلت 

تاکنون ترخیص شده است.

کانــون بانک ها و مؤسســات اعتبــارى خصوصى در 
خصوص چگونگى خدمت رسانى بانک ها و مؤسسات 
اعتبارى خصوصى و ساعات کار آنها از یکم آذرماه 1399 
اعالم کرد کلیه شعب و ادارات در این ایام مفتوح بوده و 
در شهرهایى با هشدار قرمز به صورت نوبتى با حداکثر 
50 درصد از کارکنان خود و در شــهرهایى با هشــدار 
نارنجى به تعداد دو سوم و در سایر شهرها با حضور 100 
درصد کارکنان نسبت به ارائه خدمات به مشتریان اقدام 

خواهند کرد.
همچنین ساعات کار کلیه شعب و ستادهاى بانکى براى 
کارکنان و مراجعان در تمام ایام هفته همانند گذشته از 

ساعت 8 بامداد الى 14 و در پنج شنبه ها تا ساعت 12 و30 
دقیقه از خدمات بانکى حضورى استفاده کنند.

مشــتریانى که در نوبت انجام خدمات مــورد نظر خود 
مى باشــند، باید در فاصله بندى هاى 1/5 الى 2 مترى 
از کارکنان و سایر مراجعان مستقر شوند و حتى االمکان 
تا رســیدن نوبت به آنهــا در خارج از شــعب در انتظار 

بمانند.
ورود افراد به شعب یا هر یک از ساختمان هاى بانک ها 
اعم از کارکنان و مراجعین بدون ماسک اکیداً ممنوع بوده 
و لوازم التحریر مورد استفاده هر فرد مراجعه کننده باید 

توسط خود ایشان تأمین شود.

ترخیص 13 هزار موتورسیکلت 
رسوبى طى 12 روز

شیوه کار بانک ها از امروز 
اعالم شد 

ریزش قیمت موبایل
با تداوم تثبیت قیمت ارز     دنیاى اقتصاد |
در کانال هایى پایین تر از ماه هاى قبل و کاهش قابل 
توجه تقاضا در بازار موبایل، شاهد افت محسوس 
قیمت ها هســتیم. قیمت هاى موبایل از ابتداى 
امسال تا به حال در شیب صعودى قرار داشت؛ اما به 
نظر مى رسد دامنه تأثیر خوش بینى به رونق تجارت 

به بازار موبایل هم امتداد پیدا کرده است.

فعالیت هاى هنرى
 تعطیل شد

  صبا | وزیر ارشــاد اعالم کــرد که همه 
فعالیت هاى هنرى اعم از تئاتر، کنسرت، سینما 
از هفته جارى به مدت دو هفته تعطیل خواهد بود. 
عباس صالحى در پاسخ به اینکه چطور مى شود 
کنسرت هاى موسیقى را تا قبل از ساعت 18 برگزار 
کرد، گفت: مسئله باز بودن مراکز هنرى تا ساعت 
18 مربوط به هفته هاى قبل اســت و سالن هاى 
هنرى و موسیقى اگر فاصله  اجتماعى را با همان 
قانون 50 درصد ظرفیت رعایت مى کردند فعالیت 

آنان مجاز بود.

پیرترین مرد ایران 
در گذشت

   خبر فورى | احمد صوفى پیرترین مرد 
ایران و کردستان در سن 139 سالگى درگذشت. 
وى متولد 9 اسفند ماه سال 1260 هجرى شمسى 
اســت که در روستاى قشــالق از توابع دهستان 
مرخز بخش مرکزى شهرســتان ســقز به دنیا 
آمده و ســال ها در میدان آهنگرخانه سقز زندگى

 مى کرد.

تأیید خودکشى 6 دانش  آموز 
  مهر | با وجود تکذیب فرماندار رامهرمز، 
غالمرضا شریعتى، اســتاندار خوزستان گفت: در 
یکسال گذشته در رامهرمز دو مورد خودکشى منجر 
به فوت و شــش مورد اقدام به خودکشى در میان 
دانش آموزان اتفاق افتاده است. طبق بررسى هاى 
صورت گرفته این خودکشــى ها ارتباطى با فقر و 

مسائل مالى نداشته اما بررسى ها  ادامه دارد.

جریمه قرنطینه اى 
رئیس کمیته امنیتى اجتماعى ستاد    میزان |
ملى مدیریت بیمارى کرونا با بیان اینکه ســوابق 
افرادى که جواب تست آنها مثبت بوده در سیستم 
بهداشت و درمان کشور موجود است اظهار کرد: این 
افراد قابل کنترل و ردیابى خواهند بود و جریمه اى 
هم براى ناقضان قرنطینه براى مبتالیان به کرونا 
به مبلغ 200 هزار تومان در نظر گرفته شده که این 

جریمه از طریق پیامک به آنها اعالم خواهد شد.

این 10 درصد انسان عجیب 
معاون بهداشت ستاد کروناى    ارویداد24  |
اســتان تهران با اشــاره به نتایج مطالعه صورت 
گرفته در رابطه با میزان رعایت اصول بهداشتى و 
شیوه نامه هاى کرونایى در استان تهران، بیان کرد: 
57 درصد پاســخ دادند که در اجتماعات شرکت 
نمى کنند، 33 درصد تا حدودى شرکت مى کنند و 
10 درصد نیز گفته اند که به کرونا اعتقاد ندارند و در 

اجتماعات شرکت مى کنند.

تهران 
چندمین شهر گران است؟

  ایسنا| واحد اطالعات اکونومیست امسال 
نیز مانند سال هاى گذشــته اقدام به رتبه بندى 
شهرهاى بزرگ جهان از نظر هزینه هاى زندگى 
کرد.  بر اساس این بررســى، زوریخ،  گران ترین و 
دمشق ارزان ترین شهرهاى بزرگ جهان در سال 
2020 معرفى شدند. تهران هم هفتاد و نهمین شهر 

گران جهان معرفى شده است.

«على اف» را هدف نگرفتیم
   برترین ها | فرماندار شهرستان خداآفرین 
در استان آذربایجان شرقى در واکنش به انتشار تصاویر 
ادعاى هدف  گیرى رئیس جمهور آذربایجان از سوى 
تک تیرانداز ایرانى در نزدیکــى پل خداآفرین گفت: 
تصاویر منتشر شده مربوط به دوربین دستى بوده که 
توسط یک فرد عادى منتشر شده است. «الهام على 
اف»، رئیس جمهور آذربایجان به همراه همســرش 
از مناطق آزاد شــده قره باغ در مرز مشترك ایران و 

جمهورى آذربایجان بازدید کرد. 

غلط کردم!
   برترین ها | فائقى، معاون اســبق سازمان 
تربیت بدنــى در برنامه «چاپ اول» از شــبکه خبر 
درپاسخ به ســئوال مجرى برنامه که از او خواست به 
عملکرد دولت روحانى در حــوزه ورزش از صفر تا 20 
نمره بدهد، گفت: «هشت سال قبل یک غلطى کردم! 
اشتباه بزرگى کردم از دولت روحانى حمایت کردم.» او 

تلویحاً گفت که نمره دولت در این زمینه صفر است.

«عرعر» باز شد
  تسنیم| گذرگاه مــرزى «عرعــر»، تنها 
گذرگاه مرزى مشــترك میان عربستان و عراق پس 
از 30 سال تعطیلى با حضور مقامات دو کشور به طور 
رسمى بازگشایى شد. این اقدام بغداد به منظور تقویت 
روابط تجارى و مســافربرى میان دو طرف صورت 
مى گیرد. این گذرگاه از زمان حمله «صدام» به کویت 

تعطیل شده بود.

اصولگرا ها مذاکره مى کنند
   خبر آنالین | صادق زیباکالم، فعال سیاسى 
اصالح طلب مى گوید:  با روى کارآمدن «جو بایدن» 
در آمریکا، ممکن اســت مذاکــرات در همین دولت 
آقاى روحانى آغاز شــود؛ اما برجــام 1400 در دولت 
بعدى اتفاق خواهد افتاد. چون در انتخابات 1400 این 
اصولگرایان هستند که پیروز انتخابات خواهند بود و 

مذاکرات توسط اصولگرایان پیش خواهد رفت.

روس ها منافع محورند
  مهر | سرلشکر یحیى رحیم صفوى، دستیار و 
مشاور عالى فرمانده معظم کل قوا در گفتگویى با تأکید 
بر اینکه نمى توان منکر آن شد که روس ها نیز منافع 
محور هستند، بیان کرد: در سال گذشته حجم مبادالت 
اقتصادى ایران و اوراســیا 3/4 میلیارد دالر بود که در 
این بین تنها 1/5 میلیارد دالر براى صادرات اختصاص 

داشت و این یعنى اوضاع خوبى در این حوزه نداریم.

هنوز در رؤیاى توافق 
  انتخاب | مشــاور ســابق امنیت ملى آمریکا 
تأکید کرد «دونالد ترامپ» طى روزهاى آینده احتماًال 
به دنبال دیدار با مقام هاى ایران و توافق با جمهورى 
اسالمى است. «جان بولتون» در پاسخ به سئوالى مبنى 
بر اینکه آیا ترامپ علیه ایران اقدام نظامى انجام خواهد 
داد، گفت: نه فکر نمى کنم، فکر مى کنم شاید ظرف 30 
روز آینده، به فکر توافق با آنها براى بازگشت به توافق 

هسته اى 2015 باشد. 

حمله به اسحاق
  روزنامه فرهیختگان| اسحاق جهانگیرى 
که مدعى اســت مردم عملکرد او و همکارانش را در 
حافظه خود حفــظ خواهند کرد و مى گویــد کارنامه 
دولت قوى بوده و نــه ضعیف، همان مدیر ارشــدى 
است که پشــت تریبون و در مقابل چشمان صدها نفر 
در مهر ماه ســال 97 گفت: «من حتى منشــى خود را 
هم نمى توانم عوض کنم.» اظهارنظــرى که هزینه 
زیادى هم براى دولت داشــت و هم براى کشور و این 
ســئواالت مهم را در افکار عمومى ایجاد کرد که اوًال 
این چه معاون اولى است که منشى خود را هم نمى تواند 
عوض کند و ثانیًا اگر اینطور اســت چرا مانده و استعفا 

نمى کند ؟

خبرخوان

در حالى ســاالنه چندین تن خاك در کشور ما به دالیل 
مختلف فرسایش، آلودگى، فرونشست و... از بین مى روند 
که براى تولید هر یک سانتیمتر از این سرمایه زیستى به 
800 سال زمان نیاز است. هوشنگ جزى، مدیرکل دفتر 
آبخیزدارى و حفاظت خاك ســازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخیزدارى به تهدیداتى اشــاره مى کند که حاکى از 

وضعیت بحرانى خاك در کشور ماست.
■ اولین معضلى که به شدت خاك هاى کشور ما را تهدید 
مى کند، فرسایش است. متأســفانه ساالنه حدود 16/4 

تن در هکتار خاك در کشور ما فرسایش مى یابد و یا به 
مخازن سدها، دریاها و... وارد و از دسترس خارج مى شود.
■ بر اساس آخرین گزارش ها ساالنه 250 میلیون متر 

مکعب خاك فقط وارد سدهاى کشور مى شود.
■ عالوه بر فرسایش، آلودگى خاك نیز از دیگر عوامل 
تهدیدکننده این سرمایه زیستى است. افزایش استفاده از 
سموم کشاورزى، رها کردن زباله ها و مدیریت نکردن 
پساب سبب آلودگى خاك مى شود و به دنبال آن ارزش 

زیستى خاك از دست مى رود.

■ فرونشســت زمین به دلیل کاهش ســطح آب هاى 
زیرزمینى از موارد دیگرى اســت که ســبب مى شــود 
خاك هاى کشور از دســت برود و امکان بازگشت آن به 

اکوسیستم وجود نداشته باشد.
■ قاچاق خاك نیز از جمله دیگر عوامل تهدید خاك در 
کشور است. به طور کلى پتانسیل قاچاق خاك هاى معدنى 
به دلیل ارزش اقتصادى بیشتر از سایر انواع خاك و نیاز 
است که دستگاه هاى مسئول در این زمینه نظارت هاى 

کافى داشته باشند. 

نایب رئیس کمیســیون اصل 90 مجلس گفت: آقاى 
رئیس جمهور امــروز عنوان کرد کــه «ترامپ» یک 
جنایتکار اســت و با تحریم هایش علیــه ملت ایران 
مرتکب جنایت شده اســت. معناى این صحبت رئیس 
جمهور این اســت که تمام مشــکالتى کــه ما االن 
بــا آن مواجهیــم، 100 درصد بخاطــر جنایت ترامپ

 است.

حجت االسالم سید محمود نبویان در گفتگو با «فارس» 
خاطرنشان کرد: بازار بورس پدر مردم را درآورده و همه 
مردم را ورشکست کرده و تنها یک عده خاص که آقاى 
روحانى و دوستانش شاید بیشتر اطالع داشته باشند در 
بورس سرمایه دارتر شدند. آیا این موارد ربطى به جنایت 
ترامپ دارد و یــا به تحریم ها مربوط اســت؟! یا اینکه 

مدیریت خاصى بر کشور حاکم است؟

وى اظهار کرد: موضوع بعد صنعت خودرو است، قیمت 
پراید 20 میلیونى را به 120 میلیون رسانده اید، آیا این 
مسئله به جنایت ترامپ مربوط است؟ یا از این گذشته 
افزایش نقدینگى در کشور که امروز به حدود 3000 هزار 
میلیارد تومان رسیده، کشور به لحاظ تورم در حال انفجار 
است، آیا این هم به جنایت ترامپ و تحریم هاى آمریکا 

بازمى گردد؟ 

اسماعیل کوثرى، نماینده ادوار مجلس و از سرداران سپاه 
در گفتگو با «خبرآنالین» در پاسخ به این سئوال درباره ایده 

رئیس جمهور نظامى مى گوید:
«من نمى دانم چرا بعضى ها مى خواهند جنگ روانى راه 
بیاندازند و بگویند نظامى! منظور آنها بچه هاى سپاه است. 
بچه هاى سپاه قبل از اینکه به سپاه بیایند سیاسى بودند و 
مبارزه مى کردند، مگر آنها گناه کردند که در سخت ترین 
شرایط مسؤلیت پذیرفتند؟ االن آن سیاسیونى که 40 سال 
مســئولیت به عهده گرفتند چکار کردند؟ مــا باید اینها را 

با هم مقایســه کنیم، نه اینکه فقط مردم را بترسانیم و از 
واژه نظامى استفاده کنیم. مگر نظامى ها چکار کرده اند؟ 
نظامى ها از جان خودشــان گذشتند و دشــمن را از خاك 
خودشــان بیرون کردند و اجازه ندادند یک وجب از خاك 
کشورشان در دست دشمن باقى بماند، آنها با حداقِل حداقل 
آمدند و همیــن االن هم در کارهاى عمرانى و معیشــتى 
جلودار هستند، آنها با کمترین امکانات به دورترین نقاط مى 
روند و کار مى کنند. ما باید سابقه اینها را ببینیم. فرمانده کل 
سپاه که آقاى محسن رضایى بود قبل از انقالب دانشجوى 

دانشــگاه علم و صنعت بود و حتى اگر بقیه برادران را هم 
حساب کنید باید ببینید که از نظر ســواد نسبت به آقایانى 
که خودشان را سیاسى مى دانند کدامشان باسوادتر هستند.  
بنابراین این مسائل، مسائل انحرافى است که مى گویند مثًال 
نظامى ها فالنطور هستند، چون آنها ترس از این دارند که 
نظامى ها با فداکارى هایشان بین مردم محبوب تر شوند، 
اینها از این مى ترسند که نظامى ها مسئولیت بگیرند و کار را 
دنبال کنند و مقابل دشمن محکم تر بایستند. متأ سفانه آنها 

این موضوع را بر این اساس مطرح مى کنند.»

کمیته امنیتى، اجتماعى و انتظامى ســتاد ملى مدیریت 
بیمارى کرونا در اطالعیه اى کلیات طرح جامع مدیریت 
هوشمند محدودیت ها متناسب با وضعیت و روند بیمارى 
کووید- 19 در شــهرهاى کشــور را اعالم کرد. در این 

اطالعیه آمده است:
1. در این طرح، وضعیت شهرهاى کل کشور به سه دسته 

زرد، نارنجى و قرمز تقسیم شده است.
2. حوزه ها و فعالیت ها در همه این شهرها در پنج بخش 
ادارات، تجاري، خدماتى و بازرگانى، آموزشى، فرهنگى 

و اجتماعى، ترددها را در بر مى گیرد.
3. متناسب با روند بیمارى در هر شهر وضعیت سه گانه و 

نوع محدودیت هاى مرتبط تعیین و اعمال  شود.
4. شاخص تعیین وضعیت شهرها در این طرح متمرکز 
برتعداد بستري با تست PCR مثبت روزانه، درسه دسته 

ذیل است؛
■ شهرهاي زرد: بستري با تست PCR مثبت روزانه 

چهار نفر به ازاى هر صد هزار نفر.
■ شهرهاي نارنجی: بستري با تست PCR مثبت 

روزانه شش نفر به ازاى هر صدهزار نفر.
■ شهرهاي قرمز: بستري با تســت PCR مثبت 

روزانه ده نفر به ازاى هر صد هزار نفر.
5. ضمانت اجراى پیش بینى شــده در این طرح، شامل 
تذکر کتبی، انفصال از خدمت کارکنان و مدیران دولتى، 

پلمب، جریمه نقدى و... است.
6.جریمه براي خودروهاى شخصى 500 هزار تومان و 

یک میلیون تومان است.
7. فهرست مشاغل گروه یک (مشاغل ضرورى) که در 
هیچیک از وضعیت هاى سه گانه تعطیل نمى شوند، به 

شرح ذیل اعالم مى شود:
1.کارخانــه هاى تولیــدى، مراکز صنعتــى و معدنى، 

کشاورزي، شیالت و خدمات وابسته؛
2.مراکز زیرساختى و حیاتى، مراکز تأمین و توزیع آب، 
برق، گاز، مدیریت پســماند، فاضــالب و فعالیت هاي 
تصفیه و تهویه هوا، پاالیشگاه ها و جایگاه هاي عرضه 

سوخت؛
3.حمل و نقل عمومى کاال و مسافِر برون شهرى شامل 

ریلى، هوایى، جاده اى و دریایى؛
4.حمل و نقل عمومى درون شهرى؛

5.ادارات و مراکز نظامى، انتظامــى و امنیتى، امدادي و 
ستادى؛

6.فروشــگاه هاي زنجیره اي، ســوپر مارکت ها، میوه 
فروشى ها و سبزي فروشى ها، میادین میوه و تره بار؛

7.مراکز تولید، نگهــدارى، توزیع و فروش محصوالت 
غذایى و خدمات وابسته؛

8.مراکز تولید و عرضه فرآورده هاي لبنى نانوایى(تولید 
فرآورده هاي نانوایى)؛

9.مراکز بهداشــتى، درمانى، امدادى، اورژانس و تأمین 
آمبوالنس دولتى و خصوصى؛

10.داروخانه ها، مراکز و فروشــگاه هاي دامپزشــکى، 
پخش دارو، عطارى و داروهاى سنتى؛

11.مراکز تهیه، تولید و توزیع مواد غذایى آماده و بیرون 
بر؛

12.خدمات اپراتورهاى ارتباطى، خدمات الکترونیک و 
فعالیت هاى پستى؛

13.شرکت هاى خدمات اینترنتى (اعم از تأمین کنندگان 
اینترنت، فروشگاه هاى اینترنتى و شرکت هاى خدماتى 

مبتنى بر اینترنت)؛
14.رسانه هاى مکتوب و برخط و مشاغل مشابه؛

15.مراکز نگهــداري و خدماتى ســالمندان، معلوالن، 
جانبازان، مراکز توان بخشى و مراقبتى و آسایشگاه ها؛

16.تعمیرگاه هاى انواع خودرو، لوازم خانگى، الکتریکى 
و الکترونیکى؛

17.فروشگاه هاى انواع قطعات و لوازم یدکى؛
18.فروشگاه هاى انواع مصالح ساختمانى و آهن آالت؛

19.کارگاه هاى صنعتى (مانند جوشکارى و تراشکارى 
و مشابه آن)؛

20.چاپخانه ها؛
21.خشکشویى ها و

22.آرامستان ها.
زمان آغاز اجراي طرح، اول آذر ماه ســال 1399 است 
و متناســب با روند و وضعیت بیمارى در شهرها، زمان 

محدودیت  ها استمرار یا کاهش خواهد یافت.

ستاد ملى مدیریت بیمارى کرونا اعالم کرد

مشاغلى که مى توانند در دوران قرنطینه 
فعال باشند

کوثرى: رئیس جمهورِ نظامى، جنگ روانى علیه سپاه است

خاك در ایران چگونه از دست مى  رود؟

بورس و پراید هم تقصیر «ترامپ» است؟

ســخنگوى گمرك گفت: در چهــار روز بیش از 400 
کامیون ســیب زمینى از مرز پرویزخان به عراق صادر 

شد.
سیدروح ا... لطیفى با اشــاره به کامیون هاى صادراتى 
حامل ســیب زمینى به کشــور عراق اظهار کرد: طى 
روزهاى اخیر بــه دلیل مزیت صادراتى بــازار عراق و 
برداشــته شــدن ممنوعیت ها بیش از 400 دســتگاه 
کامیون به مرز پرویزخان مراجعه کردند که گفته شد این 
کامیون ها پشــت گمرك معطل مانده انــد اما در حال 
حاضر تمامــى این کامیــون ها از مرز خارج شــدند و 

هیچیک از آنها از سوى عراق برگشت نخورده است.
وى با اشاره به اینکه ظرفیت ناوگان حمل و نقل و بازار 
آنها حدود 100 کامیون در روز است، بیان کرد: با برنامه 
ریزى هاى صورت گرفته کامیون هاى حامل ســیب 
زمینى صادراتى طى چهار روز بدون آنکه برگشتى داشته 

باشند به عراق صادر شد.
پیش از این گفته شده که 1100  کامیون سیب زمینى در 
گمرك پرویزخان و معطل مانده که مسئوالن گمرك 

این رقم را نادرست بیان کردند.

صادرات 400 کامیون 
سیب زمینى به عراق



استاناستان 03033907 سال  هفدهمشنبه  1  آذر  ماه   1399

برگزارى 2000 برنامه همزمان 
با هفته بسیج 

فرمانـده سـپاه صاحـب الزمان(عـج) اسـتان اصفهان 
از برگـزارى 2000 برنامـه همزمـان با هفته بسـیج در 
استان اصفهان خبر داد. سـردار مجتبى فدا با بیان اینکه 
برنامه هاى گرامیداشت هفته بسـیج از 30 آبان ماه آغاز 
شده و تا 7 آذرماه ادامه دارد، گفت: به دلیل شیوع ویروس 
کرونا اعزام راهیان نور براى اولین بار به صورت مجازى 
در اصفهان برگزار مى شـود و راویان دفاع مقدس نیز با 
حضور در مناطق عملیاتى به صـورت مجازى عملکرد 
نیروهاى نظامى اسـتان اصفهان در طول هشـت سال 

دفاع مقدس را بیان مى کنند.

پایان فعالیت کارگاه هاى گچ 
مدیرکل مدیریـت بحران اسـتاندارى اصفهان گفت: با 
توجه به پیش بینى کارشناسـان مبنى بـر ادامه آلودگى 
هـواى اصفهان، صنایع آالینـده مورد رصد مـداوم قرار 
گرفته اند و فعالیت کارگاه هاى گچ ممنوع شـد. منصور 
شیشـه فروش با اشـاره به افزایش غلظت آالینده ها در 
آبان ماه اظهار کرد: بر این اسـاس اسـتفاده از سـوخت 
مازوت و آتش زدن زمین هاى زراعى توسـط کشاورزان 
ممنوع شد و شـهردارى ها نیز اجازه سوزاندن برگ هاى 

خزانى را ندارند.

کمبود پالسما در اصفهان
مدیرکل انتقال خون اسـتان اصفهان با اشاره به کمبود 
پالسـما در بیمارسـتان هاى اسـتان گفـت: بـا توجه به 
شیوع بیمارى کرونا و درخواست زیاد بیمارستان ها براى 
دریافت پالسما در استان اصفهان با کمبود این فرآورده 
خونى روبه رو هستیم. مجید زینلى با بیان اینکه به طور 
میانگیـن روزانه 24 اهداکننده، پالسـما اهـدا مى کنند، 
افزود: درخواست زیاد بیمارستان ها به علت شیوع کرونا، 

موجب کمبود پالسما شده است.

دانشگاه اصفهان دورکار شد
دانشـگاه اصفهان اعالم کرد که تمام فعالیت هاى این 
دانشـگاه از امروز شـنبه اول آذرمـاه تا اطـالع ثانوى به 
صـورت مجـازى و دورکارى خواهـد بـود. در اطالعیه 
دانشگاه اصفهان آمده است تمام برنامه ها و فعالیت هاى 
آموزشـى همچنان به صورت غیرحضورى و مجازى با 

جدیت ادامه مى یابد.

شستشوي شبکه فاضالب 
به گزارش روابط عمومی آبفاي منطقه 2، حدود 11 هزار 
متر شستشوى شبکه فاضالب در منطقه انجام شده است. 
این عملیات به منظور جلوگیري از گرفتگی و رفع انسداد 
شبکه فاضالب در منطقه با تخلیه منهول ها، و شستشو با 
دستگاه واتر جت و تانکر شستشوي صورت گرفته است.

تمهیدات جدید تاکسیرانى 
مدیرعامل سـازمان مدیریـت و نظارت بر تاکسـیرانى 
شـهردارى اصفهـان اظهـار کـرد: در خصـوص 
محدودیت هاى اعالم شـده براى اجرا از ابتداى آذرماه 
سـال جارى در حوزه حمـل و نقل به ویژه تاکسـیرانى، 
وظیفه اصلى حمل و نقل از اول آذرماه از ساعت 9 شب 
تا 4 صبح بر عهده ناوگان تاکسـى خواهد بود که شامل 
تاکسـى هاى زرد، آژانس هـا و تاکسـى هاى اینترنتـى 
خواهد بود. هادى منوچهرى افزود: هماهنگى هاى الزم 
به منظور حضور تاکسى هاى زرد و آژانس ها در ساعات 

مذکور در شهر صورت گرفته است.

فرماندار کرونا گرفت
فرماندار شهرسـتان شـاهین شـهر و میمـه در پیامى از 
مثبت شدن تست کروناى خود خبر داد.  روابط عمومى 
فرماندارى شهرستان شاهین شهر و میمه، ضمن تأیید 
این خبر اظهار کرد: اسفندیار تاجمیرى درپى مثبت شدن 
تست کرونا با نظر پزشک معالج خود به قرنطینه خانگى 
دو هفته اى و پیگیرى الزم امور به صـورت دورکارى و 

الکترونیکى رفت.

خبر

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان از اعزام 
اولین تیم پزشکى داوطلبان جمعیت هالل احمر استان 
اصفهان به سنندج در استان کردستان در راستاى مبارزه 
با همه گیرى کرونا و همکارى هاى بهداشتى و پزشکى با 

کادر درمانى این استان خبر داد.
على محمد هاشمى با اشاره به اهمیت حضور داوطلبان 
در راســتاى مبارزه با همه گیرى کرونا و همکارى هاى 
بهداشــتى و پزشــکى با کادر درمانى، اظهار کرد: براى 
کمک به هموطنان کردســتانى در این راستا اولین تیم 
پزشــکى داوطلب جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
به شهرستان سنندج در استان کردستان اعزام شد. وى 

اضافه کرد: اعضاى این تیم پنج نفره متشکل از پزشک 
متخصص قلب، پزشک عمومى و سه پیراپزشک با استقرار 
در مراکز درمانى سنندج براى تکمیل کادر درمان در زمینه 
مهار بیمارى کرونا و درمان بیماران متأثر از کووید- 19 با 

جمعیت هالل احمر استان کردستان همکارى مى کنند.
محمدهاشمى تصریح کرد: از همه افراد به ویژه پزشکان و 
پیراپزشکان داوطلب که تمایل دارند با حضور خود نقشى 
مؤثر در کنترل و پیشگیرى از شیوع ویروس کرونا داشته 
باشند دعوت مى شود، آمادگى خود را براى حضور در این 
کار خداپســندانه به جمعیت هالل احمر استان اصفهان 

اعالم کنند.

مدیر منطقه 5 شهردارى اصفهان از عملیات ساماندهى گذر 
هوانس در محله خاقانى حدفاصل کوچه خواجه عابد (مادى 
شایج) تا خیابان خاقانى به طول 300 متر و عرض متغیر 7 
تا 10 متر با اعتبار یک میلیارد تومــان خبر داد و گفت: این 
پروژه تا پایان ســال به بهره بردارى مى رسد. احمد رضایى 
اظهار کرد: منطقه 5 ویژگى هاى توریسمى منحصر به فردى 
را در خود جاى داده و به دلیل مجاورت با پل هاى تاریخى 
سى و سه پل و مارنان، کوه صفه و محله جلفا از این ویژگى 
برخوردار اســت. وى افزود: حضور پیــروان ادیان مختلف 
از جمله مسلمان، مســیحى، زرتشتى، کلیمى و همزیستى 
مسالمت آمیز آنها در کنار یکدیگر از ویژگى هاى خاص این 

منطقه است و همین امر سبب شده به دلیل ارتقاى سطح 
کیفى زندگى شهروندان منطقه، پروژه هاى محله محور را در 
دستور کار قرار دهد و اجرایى کند. مدیر منطقه 5 شهردارى 
اصفهان با اشاره به ساماندهى پیاده  روها و گذرهاى تاریخى 
این منطقه، تصریح کرد: پس از تکمیل ســاماندهى گذر 
چهارسوق، خواجه عابد، ســنگ تراش ها، فرانسوى ها در 
محدوده جلفا در سال گذشته در ادامه ارتقاى کیفى محالت 
با برنامه ریزى هاى انجام شده امسال ساماندهى خیابان نظر 
میانى عملیاتى مى شود. وى خاطر نشــان کرد: در منطقه 
5 و محدوده جلفاى اصفهان همه پــروژه هاى عمرانى با 

هماهنگى میراث فرهنگى انجام مى شود.

جوان سازى
 محله جلفا اصفهان

اعزام پزشکان اصفهان 
به کردستان

مدیر دفتر سرپرست مخابرات منطقه اصفهان در جلسه 
منتخبان انجمن صنفى کارکنان این مجموعه گفت: در 
سایه تالش و پیگیرى هاى مستمر کارکنان شاهد برپایى 
اولین جلسه انجمن صنفى هستیم که این مهم مرهون 
همت واالى همکاران است.  حمیدرضا عسگرى در این 
جلســه که با حضور هیئت مؤسس و منتخبین انجمن 
صنفى و مدیر منابع انســانى مخابرات منطقه اصفهان 
در ستاد این مجموعه برگزار شد، اظهار کرد: هم اکنون 
که پس از سال ها پیگیرى، این اتفاق مبارك تحقق پیدا 
کرده باید اعضاى منتخب با آینده نگرى و برنامه ریزى 

منسجم مسئوالن را در اجراى سیاست هاى حمایتى از 
کارکنان یارى دهند.  مدیر منابع انسانى مخابرات منطقه 
اصفهان نیز مشارکت پرشور کارکنان در انتخابات انجمن 
صنفى را نشان توجه ویژه همکاران به این تشکل دانست. 
همایون نوربخش با اشــاره به ویژگى هاى منحصر به 
فرد این انتخابات افزود: ایــن انتخابات اولین انتخابات 
تشکل هاى صنفى در سطح کشــور بود که به صورت 
تمام الکترونیکى و با مشارکت 73 درصدى برگزار شد که 
ترکیب ویژه منتخبان را مى توان یکى از جلوه هاى ویژه 

این انتخابات دانست.

برگزارى اولین انتخابات تمام  الکترونیکى صنفى 

على اکبر صالحى، معاون رئیــس جمهور و رئیس 
ســازمان انرژى اتمى ایران با اهــداى لوح از ذوب 
آهن اصفهان براى تأمین آهن آالت پروژه ملى یون 

درمانى تقدیر کرد. در این لوح آمده است:
اگر امروز مدیران و تالشــگران صنعت هسته اى 
کشور با عزمى اســتوار و خلل ناپذیر، پاى در میدان 
مجاهدت علمى نهاده و در پرتو اراده ملى و انسجام 

اســالمى برگ زرین دیگرى به کارنامه پر افتخار 
نظام مقدس جمهورى اسالمى ایران مى افزاید، بر 
ناظران آگاه و صاحب بصیرت، آشکار و هویداست. 
این دســتاوردها، مرهون همکارى هاى افرادى از 
خود گذشته اســت که بى نام و نشان، زمینه حضور 
قدرتمند فرزنــدان این مرز و بــوم را در این کارزار 

جهانى فراهم کرده اند. 

تقدیر معاون رئیس جمهور از ذوب آهن 

معاون حمل و نقل اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده 
اى استان اصفهان با بیان اینکه میزان تصادفات جاده 
اى استان اصفهان در شش ماه نخست امسال نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته 27 درصد کاهش داشته است، 
گفت: حمل و نقل عمومى کمترین درصد تصادفات جاده 
اى استان را به خود اختصاص داده و بیشترین تصادفات 

عمدتاً مربوط به خودروهاى شخصى است.

علیرضا جعفرى با اشــاره به اینکه عمــده ترین دلیل 
تصادفات جاده اى در اســتان اصفهان، خطاى انسانى 
همچون خواب آلودگى، ســرعت، سبقت بدون مجاز و 
عدم توجه به جلو است، تأکید کرد: حمل و نقل عمومى 
کمترین درصــد تصادفات جاده اى اســتان را به خود 
اختصاص داده و بیشــترین تصادفات عمدتاً مربوط به 

خودروهاى شخصى است.

عمده ترین دلیل تصادفات جاده اى در اصفهان 

دادســتان عمومى و انقالب شهرستان نایین از توقیف 
یک دســتگاه خودروى وانت پیکان که حامل چندین 
ســالح بود خبر داد. مهدى طارمى اظهــار کرد: برابر 
گزارش مأموران اطالعاتى بــا رصدهاى به عمل آمده 
یک دستگاه خودروى وانت پیکان که محموله سالح و 
مهمات غیرمجاز را از مبدأ مهاباد استان آذربایجان غربى 
به مقصد شهرستان نیکشهر استان سیستان و بلوچستان 

حمل مى کرد، مورد شناسایى قرار گرفت.
دادستان عمومى و انقالب شهرستان نایین افزود: با اخذ 

دستور از مقام قضایى نسبت به بازرسى خودروى مذکور 
در پلیس راه نایین-یزد، اقدام و تعداد پنج قبضه سالح 
شکارى تک لول، سه قبضه سالح وینچستر، سه قبضه 
کلت کمرى با خشاب، 64 عدد فشنگ کلت و یک عدد 

خشاب خالى کالشینکف کشف و ضبط شد.
وى خاطرنشان کرد: در حال حاضر راننده خودرو دستگیر 
و نیابت قضایى جهت دستیابى به عوامل اصلى در ارسال 
و تحویل سالح ها و دستگیرى آنها در استان هاى مبدأ 

و مقصد نیز از سوى بازپرس پرونده صادر شده است.

محموله سالح از آذربایجان به سیستان نرسید

معاون آموزش متوســطه اداره کل آموزش  و پرورش 
استان اصفهان گفت: از روز شــنبه (امروز) به مدت دو 
هفته مدارس تعطیل اســت و عوامل اجرایى شــامل 
مدیران و معاونان در مدارس حضور ندارند اما آموزش 

مجازى همچنان به قوت خود باقى است.
محمدرضا ناظم زاده تصریح کرد: در دو ماه گذشته سال 
تحصیلى کادر اجرایى در مدارس حضور داشتند اما در دو 

هفته پیش رو عوامل اجرایى مدارس هم تعطیل هستند 
و مدیران و معاونان در مدارس حضور نخواهند داشت.

وى خاطرنشــان کرد: ادارات آمــوزش و پرورش تابع 
قوانین دورکارى کارمندان مانند سایر ادارات هستند و 
با توجه به دستور ستاد مقابله با کرونا که استفاده از یک 
ســوم نیروها در دو هفته پیش رو ابالغ شده آموزش و 

پرورش هم تابع این دستورات خواهد بود.

عوامل اجرایى مدارس از امروز تعطیلند 
سخنگوى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان با بیان اینکه از 
حدود سه هفته گذشته شاهد یک روند شیب مالیم صعودى 
در زمینه ابتال در استان هستیم و تعداد موارد بسترى در حال 
افزایش است، اظهار کرد: آنچه باعث نگرانى است شیب تند 
موارد فوت ناشى از کرونا در استان است که متأسفانه نسبت 
به هفته هاى گذشته روند ســریع ترى پیدا کرده و به عدد 
50 فوت در روز رســیده ایم که این رقم تعداد بسیار باالیى 
اســت و اگر موارد فوت با این روند افزایشى ادامه پیدا کند، 
ممکن است به رقم بیشترى در فوت بیماران مبتال به کرونا 

ویروس برسیم.
آرش نجیمى در گفتگو با «ایمنا» ادامه داد: تمام ظرفیت هاى 
بیمارستان هاى دولتى و دانشــگاهى استان درگیر هستند و 
بیمارستان هاى خصوصى نیز تقریباً با ظرفیت اشباع شده در 
حال فعالیت هستند، اگر کل بسترى ها به عدد 2200 بسترى 
برسد، قطعاً در استان نیازمند اختصاص یک بیمارستان مرجع 
دیگر درمان کرونا هســتیم، در حال حاضر مجبوریم برخى 
از بیمارســتان هایى که خدمات تخصصى مى دهند، مانند 
بیمارستان هاى سوانح سوختگى و فیض را وارد مدار درمان 
بیماران کرونا کنیم تا به ایــن بیماران خدمات دهند هرچند 
نگران اختالل در روند درمان دیگر بیماران این بیمارستان ها 
هستیم، البته امیدواریم با اعمال محدودیت هاى اعالم شده، 
به تعداد بیماران تا عدد 2200 نرسیم تا همین تعداد بیمارستان 

هاى فعال کرونا بتوانند وضعیت را کنترل کنند.

سخنگوى دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان با توضیح در 
خصوص بیمارســتان هاى ریفرال کرونا، افزود: اکنون در 
مجموع حدود 2050 بیمار بســترى داریم، بیمارستان هاى 
الزهرا(س)، عیسى بن مریم(ع)، شریعتى و منتظرى نجف آباد 
به طور کامل به بیماران مبتال به کرونا ویروس اختصاص 
یافته است و ســایر بیمارستان ها بخشــى از ظرفیت خود 
را به بیماران مبتال بــه کرونا اختصــاص داده اند و دیگر 
بیمارســتان هاى خصوصى و خیریه استان هم درصدى از 

ظرفیت خود را به بیماران کرونا اختصاص دادند.
نجیمى در خصوص ارزیابى محدودیت هاى اعمال شــده 
قبلى در استان، خاطرنشان کرد: در محدودیت هاى اعمال 
شده قبلى کنترل و نظارت کاملى نبود و به همین دلیل نتیجه 
درستى از اعمال محدودیت ها به دست نیامد، اما امیدواریم با 
اعمال محدودیت هاى جدید و بررسى هاى انجام شده توسط 
سازمان ها و جدیت نظارت بر اجراى محدودیت ها تا دو هفته 
دیگر شاهد نتایج مثبت اعمال محدودیت ها و کاهش آمار 
مبتالیان به کرونا باشیم چرا که این محدودیت ها مهمترین 
و آخرین ایستگاه هاى ما براى کنترل کروناست و اگر نتوانیم 
محدودیت ها را به خوبى اعمال کنیم شاید بعد از آن گزینه 
دیگرى براى کنترل بیمارى نداشته باشیم اما به هر حال براى 
اجراى این محدودیت ها همه به میدان آمده اند و امیدواریم 
شاهد اجراى خوب محدودیت ها باشــیم و تا دو هفته آینده 

شاهد تغییر در روند آمار باشیم.

پروژه ملى آزادراه شــرق اصفهان به عنوان یکى از طرح 
هاى زیربنایى وزرات راه و شهرسازى در اصفهان روز پنج 
شنبه با دستور رئیس جمهور به صورت ویدیوکنفرانس 
افتتاح شد. این پروژه با اعتبار 8000 میلیارد ریالى نقطه 

اتصال کریدور شمال به جنوب کشور است.
قطعات یک و 2 طرح ملى آزادراه شــرق اصفهان داراى 
طول 63 کیلومتر بوده که 55 کیلومتر آن از تقاطع جاده 

اصفهان- کاشان تا پل فرودگاه به بهره بردارى رسید.  
رئیس جمهور در این مراســم با بیان اینکه پروژه هاى 
بزرگراه شــرق اصفهان یکى از مهمترین طرح ها براى 
وقت و زندگى مردم اســت، گفت: اصفهان شهر بسیار 
بزرگ و مهم ماست که آلودگى شهر براى ما بسیار اهمیت 
دارد و این پروژه در واقع یک پروژه محیط زیستى براى 

سالمت مردم اصفهان است که اهمیت بسیارى دارد.
رئیس جمهور درباره افتتاح فاز ســوم پروژه ملى آزادراه 
شرق اصفهان، ابراز امیدوارى کرد که تمام این پروژه ها 
با تالش وزارت راه و شهرسازى و همچنین شرکت هاى 
خصوصى به نتیجه برسد و هر موردى که براى امسال و 
سال آینده نیاز به کمک بیشترى دارد مطرح شود و دولت 

در حد توان براى تسریع این پروژه ها کمک خواهد کرد.
وزیر راه و شهرسازى هم در این مراسم با بیان اینکه افتتاح 
آزادراه شرق اصفهان موجب کوتاه تر شدن مسیر شده و 
در مصرف سوخت و زمان صرفه جویى مى شود، گفت: 
حجم آزادراه هاى کشور از 2100 کیلومتر آزادراه به حدود 

3200 کیلومتر افزایش خواهد یافت.
محمد اسالمى با بیان اینکه قطعه مهم و اثرگذارى افتتاح 
مى شود، گفت: آزادراه اصفهان در اصلى ترین مسیر قرار 
دارد و کامیون ها براى سفر به سمت جنوب کشور تا پیش 
از این باید یک ســاعت و نیم در ترافیک مى ماندند. وى 
تأکید کرد: افتتاح آزادراه شرق اصفهان موجب کوتاه تر 
شدن مسیر شده و در مصرف سوخت و زمان صرفه جویى 

مى شود که مى تواند دستاورد بسیار خوبى باشد.
معاون وزیر راه و شهرسازى و مدیرعامل شرکت ساخت 
و توســعه زیربناهاى حمل و نقل کشور هم گفت: پروژه 
آزاد راه شــرق اصفهان به طــول 63 کیلومتر در بخش 
اول به صورت 6 خط آزادراهى بهره بردارى مى شــود و 
ترافیکى که از قسمت مرکزى کشور به سمت اصفهان 
مى آید از طریق این آزادراه بدون ورود به شــهر اصفهان 
به سمت آزادراه هاى اســتان فارس و استان هاى جنوبى 

انتقال پیدا مى کند.
 خیرا... خادمى اظهــار کرد: با افتتاح ایــن پروژه حدود 
80 دقیقه کاهش زمان ســفر را داریم و این آزادراه حلقه 
ارتباطى شمال و جنوب استان اصفهان است که ترافیک 

را در شهر اصفهان روان مى کند.
وى افزود: ایــن آزادراه از نظر طول مســیر 35 کیلومتر 
مســیر را کوتاه مى کند، براى شــرق اصفهان نیز عامل 
تحول اقتصادى مى شود. خادمى خاطرنشان کرد: البته 
بخشى از سرمایه گذارى هم درگذشته انجام شده است 

که در مجموع در این آزادراه 1800 میلیارد تومان هزینه 
شده است.

وى تصریح کرد: با افتتاح این پروژه ترافیک به بیرون از 
اصفهان منتقل مى شود و از نظر زیست محیطى نیز براى 
این کالنشهر بسیار اهمیت دارد، قطعه سوم این مسیر نیز 
تا پایان 1400 به بهره بردارى مى رسد، البته هدفگذارى 

پایان تابستان سال آینده است.
استاندار اصفهان هم گفت: کاهش تلفات جاده اى و ایمنى 
سفر از مهمترین ویژگى هاى بهره بردارى از آزادراه شرق 
اصفهان است و این پروژه براساس پیش بینى کارشناسان 
تا 15 درصد کاهش تلفات سوانح رانندگى را به دنبال دارد.

عباس رضایى آلودگى هوا را یکى از مشــکالت اصلى 
این کالنشهر دانست و اظهار کرد: یکى از اقدامات خوب 
براى کاهش حجم ترافیک در این منطقه که از سال هاى 
پیش براى حل این مسئله پیگیرى شد پروژه آزادراه کنار 
گذر شرق اصفهان بود زیرا تریلرها و ماشین هایى که به 
سمت جنوب کشــور مى رود یکى از منابع آلودگى شهر 

اصفهان بودند.
وى یادآور شــد: عملیات اجرایى پروژه کنار گذر شــرق 
از ســال 1382 آغاز شد و تا ســال 85 حدود 10 درصد 
پروژه انجام شده بود اما این پروژه از سال 1395 با اقدام 
خوب سازمان بازنشستگى کشور رونق یافت و مسائل و 
اختالفات زیادى که وجود داشت در جلسات متعدد مرتفع 

شد و پروژه پیشرفت کرد.

رئیس جمهور در مراسم افتتاح پروژه ملى آزادراه شرق اصفهان:

آزادراه شرق پروژه محیط زیستى 
براى سالمت مردم اصفهان است

شیب فوت ناشى از کرونا در اصفهان تندتر شد

2 طرح توســعه فرودگاهى اصفهــان روز پنج 
شــنبه با اعتبار 2654 میلیارد ریال به صورت 
ویدیو کنفرانس با دستور رئیس جمهور به بهره 

بردارى رسید.
این طرح ها شــامل طــرح توســعه ترمینال 
پروازهاى بین المللى و تأسیســات مربوطه و 
توسعه و بهســازى پارکینگ هواپیما (اپرون) 
است که با بهره بردارى از طرح توسعه ترمینال 
پروازهاى بین المللى فرودگاه اصفهان، مساحت 
این ترمینال از 6000 متر به 15 هزار متر مربع 
افزایش یافت و همچنین 1000 مترمربع نیز به 

موتورخانه و تأسیسات آن اختصاص یافت.
طرح توسعه و بهسازى پارکینگ هواپیما (اپرون) 
نیز به مساحت 93 هزار و 200 متر مربع با اعتبار 
536 میلیارد ریال از محل اعتبارات شــرکت 
فرودگاه هــا و ناوبرى هوایى بــه بهره بردارى 
رســید. با بهره بردارى از این طــرح ظرفیت 
پذیرش همزمان هواپیما از 10 به 20 موقعیت 

پارك افزایش مى یابد. 

افتتاح 2 طرح 
فرودگاهى اصفهان با 
دستور رئیس جمهور

شــهردار اصفهان در خصوص ســاماندهى خیابان 
حسین آباد به ویژه آزادســازى کنار مسجد اعظم و 
نبود پارکینگ در این محله که مورد درخواست یکى از 
ساکنان حسین آباد بود، گفت: حسین آباد چندان مورد 
توجه قرار نگرفته است درحالى که این منطقه، پرتراکم 
و نیازمند بســیارى از زیرساخت هاســت؛ از ابتداى 
مدیریت شهرى در این دوره در فکر بودیم تا چاره اى 
براى این گلوگاه بیاندیشیم به همین سبب طرحى کنار 
مسجد اعظم در نظر گرفتیم تا با آزادسازى امکانات 
جدیدى ایجاد شود.  قدرت ا... نوروزى افزود: در این 

زمینه حدود 30 پالك تاکنون از 70 پالك آزادسازى 
شده و بقیه هم در دســت اقدام است و از شهروندان 
درخواست مى کنم براى آزادسازى کمک کنند. این 
محله داراى استخر و کتابخانه است اما پارکینگ ندارد 
و در همین آزادســازى ها احداث پارکینگ هم پیش 
بینى شده اســت. وى ادامه داد: هرچند ممکن است 
مردم در مسیر آزادسازى ها به علت تعلق خاطرى که 
به محل سکونت خود دارند، نارضایتى داشته باشند اما 
بعد از احداث طرح ها این نارضایتى تبدیل به رضایت 

مى شود.  

برخوردارى محله حسین آباد از امکانات جدید 
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رضا رویگرى هر بار که مصاحبه مى کند از اوضاع زمانه حسابى مى نالد. این هم بخش هایى از اظهارت جدید اوست 
در گفتگوى مفصلى که روزنامه «خراسان» با این بازیگر قدیمى سینما و تلویزیون انجام داده است.  

  مدیر برنامه ام پول هایم را خورد و رفت. 33 سکه مرا خورد! سکه هایى که در مراسم مختلف به من مى دادند، 
دست او بود و گفت آن سکه ها را برایم شمش مى کند که همه را خورد! کلى هم پول از من گرفت. هر کس دوروبر 

من آمد، خورد و رفت. من که سکته کردم و بیمار شــدم و حال خوشى نداشتم، زندگى ام را از دست دادم. 
خانه، زمین و ماشین ام را از دست دادم و االن چیزى ندارم و مستأجر هستم. اصًال حال خوبى ندارم، 

بیمارى جاى خودش، افسردگى هم اضافه شده است.
   االن سرود «ایران ایران» را هر کس بخواهد بخواند چند میلیارد باید به او بدهند. همان 

نقش «کیان ایرانى» در «مختارنامه» و کارهاى درخشان دیگرى که انجام دادم، مگر کم 
بود اما انگار نه انگار که رضا رویگرى وجود و نیاز به کمک دارد.

  بعد از «مختارنامه» تلویزیون محبت کرد و مرا چهار سال ممنوع کار کرد، دلیلش را 
نمى دانم. فکر کنم یک نفر برایم پرونده سازى کرده بود. از شخصى پرسیدم که من در 
«مختارنامه» بد بازى کردم یا کار بدى بود که مرا ممنوع کار کردید؟ گفت نه ایرادت 
این بود که خیلى خوب بازى کردى و زیادى محبوب شــدى! فهمیدم نباید طرفدار 

داشته باشم. نمى دانید مردم چقدر مرا دوست دارند، این یک ثروت است.
  «مختارنامه» تولد دیگرى در عرصه بازیگرى برایم بود. «کیان» نقطه عطفى 
در کارنامه ام است. همیشــه براى بازى در این نقش ورزش مى کردم. میرباقرى 
سر صحنه مى گفت بروید از رویگرى یاد بگیرید که براى نقش چه کار مى کند، 

سیگارش را ترك کرده و ورزش مى کند تا بتواند سوار نقش شود.
  این روزها آجرهاى دیوار رو به رو را مى شمارم، تلویزیون تماشا مى کنم، آرشیوى 

از کارهایم تهیه کرده ام، االن «مختارنامه» را مى بینم تا بفهمم ضعفم کجاســت. 
اندکى غصه گذشته را مى خورم که چقدر سرحال بودم.

  همه از سکته من تعجب کردند. روزى 100 دقیقه روى تردمیل مى رفتم و هر روز 
ورزش مى کردم.

  یک دانه مرغ هم در خانه ما جا نمى شود چه برسد به 30 مرغ! سیمرغ مرا مردم کوچه 
و خیابان با حرف هایشان مى دهند و ارزش این سیمرغ بیشتر از سیمرغى است که بگذارم 

لب طاقچه و پزش را بدهم. 57 سال است دارم کار مى کنم یک صدآفرین نگرفتم! من قد 
دریافت سیمرغ نبودم و لیاقتش را نداشتم.

فصل ســوم ســریال «نون.خ» با حضور اکبر عبدى و على 
صادقى ساخته مى شود. همچنین شقایق دهقان نیز در این 

سریال حضور خواهد داشت.
ســریال «نون.خ» یکى از بهترین سریال هاى کمدى چند 
سال اخیر تلویزیون اســت که پخش فصل دوم آن به دلیل 
شیوع ویروس کرونا متوقف شد. اما از مدتى پیش شرایط براى 
تولید «نون.خ3»  فراهم شــده و به نظر مى رسد تماشاگران 
این کمدى جذاب مى توانند به زودى ادامه داستان «نورالدین 

خانزاده» و دوستانش را تماشا کنند.
شــاید وقتى ســعید آقاخانى و امیر وفایــى تصمیم گرفتند 
کارگردانى و نویسندگى سریال «نون.خ» را برعهده بگیرند 
فقط خودشــان پیش بینى مى کردند ســریالى کــه آنها در 
برابر دوربین قرار مى دهند، قرار اســت بــه یکى از بهترین 
سریال هاى کمدى چند ســال اخیر تلویزیون تبدیل شود. 
ســریال «نون.خ» در نوروز 98 از شــبکه یک سیما پخش 
شد. 16 اپیزود 50 دقیقه اى این سریال به حدى مورد توجه 
منتقدان و استقبال تماشــاگران قرار گرفت که ایده آقاخانى 
براى ســاخت فصل دوم آن به ســرعت مورد تأیید مدیران 

شبکه یک قرار گرفت.
محســن تنابنده در یک مصاحبه عنوان کرده بود که طرح 
اولیه سریال «نون.خ» را او و مرحوم خشایار الوند مطرح کرده 

بودند. او قرار بود کارگردانى این پــروژه را برعهده بگیرد اما 
درگیرى هاى کارى و مشکالت شخصى باعث شد او سعید 
آقاخانى را به عنوان جایگزین خود معرفى کند؛ با این حال، 
تنابنده تأکید کرده که ایده ابتدایى او با آنچه امروز به عنوان 
سریال «نون.خ» پخش شده فاصله بســیار زیادى دارد. به 
عبارت دیگر، سعید آقاخانى و همکارانش تغییرات بسیارى به 
ایده ابتدایى تنابنده داده اند و آن را با ذوق و قریحه خودشان 

دگرگون کرده اند.
فصل اول ســریال «نون.خ» بــا حضور ســعید آقاخانى، 
حمیدرضا آذرنگ، على صادقى، فریده سپاه منصور، هومن 
حاجى عبداللهى، نعیمه نظام دوست و سیروس میمنت موفق 
شد به محبوب ترین سریال تلویزیون در نوروز 98 تبدیل شود. 
ساخت «نون.خ2» به سرعت آغاز شــد تا هم ادامه داستان 
ناتمام امیر وفایى به تصویر کشیده شود و هم تماشاگران این 
سریال محبوب ادامه آن را تماشــا کنند. باوجود دنبال شدن 
بخش قابل توجهى از فرایند تولید، شیوع ویروس کرونا باعث 

شد پروژه در میانه راه متوقف شود.
بنابراین این ســریال که قرار بود در 30 اپیزود ساخته شود 
در نهایت در ایستگاه هفدهم متوقف شــد. سعید آقاخانى و 
همکارانش امیدوار بودند شــرایط براى ساخت ادامه سریال 
«نون.خ» فراهم باشد و حاال به نظر مى رسد ساخت سریال 

«نون.خ3» با قدرت آغاز شده است. اما چه بازیگرانى در فصل 
سوم این سریال که زندگى مردم کرد را روایت مى کند، حضور 

دارند؟ پخش آن از چه زمانى آغاز مى شود؟ 
در شــرایطى مشــابه با فصل اول و دوم قرار است سعید 
آقاخانى براى کارگردانى و امیر وفایى براى نویسندگى این 
ســریال بازگردند. مهدى فرجى، تهیه کننده سریال، تأیید 
کرده که فیلمنامه «نون.خ3» براى 15 اپیزود نوشته شده 
و تولید آن با رعایت دســتورالعمل هاى بهداشتى و بررسى 
مداوم سالمت تیم تولید آغاز شده است. البته این احتمال 
وجود دارد که ســریال به عنوانى 16 اپیزودى تبدیل شود. 
پیش تولید سیزدهمین تجربه کارگردانى سعید آقاخانى از 
تابستان آغاز شده بود و تولید آن براى پخش در تعطیالت 
نوروز 1400 دنبال مى شود. تا امروز بیشتر از 25 درصد از 
کل پروژه در برابر دوربین قرار گرفتــه و فیلمبردارى آن 

ادامه دارد.
شــقایق دهقان که در فصل دوم «نون.خ» حضور پررنگى 
داشت در فصل سوم هم حضور دارد. اما نکته جالب تر بازگشت 
على صادقى اســت و البته آنچه تماشاگران را براى تماشاى 
«نون.خ» هیجان زده مى کند، حضور اکبر عبدى است. بازیگر 
قدیمى سینماى کمدى ایران که از مدتى پیش کم کار شده و 

حاال در این سریال حضور دارد. 

جزئیات تازه از فصل سوم سریال محبوبى که براى نوروز 1400 آماده مى شود

سیر تا پیاز درباره «نون.خ»

تریلر فیلم «تام و جرى» نشان مى دهد که کارتون قدیمى و 
مشهور موش و گربه به صورت الیو-اکشن ساخته شده است 
و حاوى داستان جدید و جالبى است. این انیمیشن در تابستان 

2021 اکران خواهد شد.
در تریلــرى که از این انیمیشــن منتشــر شــده اســت، 
شخصیت ها به سبک هاى مشابه تلویزیونى و قدیمِى اصلى 
متحرك  شده اند و بازیگران به صورت زنده و در قالب الیو 
اکشن بازى مى کنند. «کلویى گریس مورتس» در این کارتون 
به عنوان برنامه ریز مجلس عروسى که در یک هتل استخدام 
شده است، بازى مى کند که با مزاحمت هاى «جرى» روبه رو 

مى شود و مى خواهد او را از محل کارش بیرون کند.
این انیمیشن که براساس اثر کالســیک «جوزف باربارا» و 
«ویلیام هانا» ساخته شده توســط «کوین کاستلو» نوشته 
شده است. این کارتون دعواهاى قدیمى «تام و جرى» را احیا 
مى کند زیرا قرار است «تام» براى بیرون کردن «جرى» به 
خدمت گرفته شود. در ادامه این دو دشمن قدیمى به زودى باید 
یاد بگیرند که با شخصیت «مورتس» همکارى کنند تا آنجا 
که متوجه مى  شوند کسى در کارمندان هتل هست که فعاالنه 
علیه هر سه نفر آنها کار مى کند. بعد از 80 سال دعوا، این یک 

قدم جدید رو به جلو براى موش و گربه است.
این آخرین فیلم طوالنى مدت از کارتون «تام و جرى» است 
که کوتاه ترین آن به سال 1940 بازمى گردد. تا به حال 164 
کارتون کوتاه، ســریال هاى متعدد تلویزیونى و فیلم هاى 

گوناگونى درباره «تام و جرى» ساخته شده است.

ســینمایى انجام شده و این فیلم براى جشــنواره فیلم فجر سینمایى هستند. تاکنون 50 درصد از فیلمبردارى این پروژه اقدسى و بازیگر خردسال ســانیا حیدرى بازیگران این فیلم شعیب جاللى، رضا داودى، زهرا عماد، اکبر طارمى، سجاد غفارمنش و آزیتا ترکاشــوند و همچنین ستاره آروین، سید نیما شاهرخ شاهى، علیرام نورایى، شهرزاد کمال زاده، امیر اکبر عبدى، مهدى کوشکى، سحر قریشى، ارسالن قاسمى، همه چیز اونطورى که فکر مى کنى پیش نمیره...»در خالصه داستان این ملودرام اجتماعى آمده است: «همیشه بازیگرانى هستند که به فیلم سینمایى «اتومبیل» پیوستند. نیما شاهرخ شاهى، آزیتا ترکاشوند و امیرغفارمنش آخرین «اتومبیل» به کارگردانى على میرى رامشه تکمیل شد.با اضافه شدن سه بازیگر دیگر، لیست بازیگران فیلم سینمایى 
امسال آماده مى شود.

نخستین تیزر از نسخه جدید «پدرخوانده 3» با نام «پدرخوانده، 
مؤخره: مرگ مایکل کورلئونه» اثر «فرانسیس فورد کوپوال» 
منتشر شد. کوپوال پیش تر اعالم کرده بود این تدویِن جدید 
داراى آغــاز و پایان متفاوتى اســت و برخــى از صحنه ها و 

موسیقى ها دوباره تنظیم شده اند.
فرانسیس فورد کاپوال معتقد است که با تدوین دوباره قسمت 
ســوم فیلم «پدرخوانده» این فیلم مافیایى جــان دوباره اى 

گرفته است.
البته کوپوال براى اولین بار نیســت که یکى از فیلم هایش را 
تدوین مجدد مى کند، هم اکنون چندین نســخه از شاهکار 

«اینک آخرالزمان» این کارگردان در دسترس است.
کارگردان «پدرخوانده» در ویدیویى که به تازگى منتشر شده 
است مى گوید که چندین ماه بر روى تدوین جدید «پدرخوانده 
3» وقت گذاشته است و  وعده مى دهد که تدوین مجدد «جان 

دوباره اى» به فیلم مى بخشد. 
استودیوى «پارامونت تریلر» این نسخه جدید و مصاحبه اى 
با کاپوال را منتشر کرده است. این فیلم 4 دسامبر در سالن هاى 
سینماى آمریکا و 8 دســامبر بر روى دیسک هاى بلورى و به 

صورت دیجیتال منتشر خواهد شد.
کاپوال مى گوید: «فیلم را دوباره تدوین کردم و عنوانى به آن 
دادم که در حقیقت جدید نیست بلکه عنوان ابتدایى آن است. 
از جنبه  موســیقایى، بخش پایانى نوعى مؤخره اســت، یک 
جمع بندى و این چیزى است که مى خواستیم فیلم باشد. فیلمى 
خواهید دید که آغاز و پایانى متفاوت دارد، بسیارى از صحنه ها 
در طول آن جابه جا شده اند و فیلم به اعتقاد من، جانى دوباره 

گرفته است.»
داستان فیلم در مورد «مایکل کارلئونه» با بازى «آل پاچینو» 
است که مى کوشد خانواده اش را از جنایت دور کند. اگرچه از دو 
قسمت اول سه گانه  «پدرخوانده» به عنوان بهترین آثار ساخته 
شده در تاریخ سینما یاد مى شــود، اما قسمت سوم با استقبال 
منتقدین همراه نبود. «دایان کیتون»، «اندى گارسیا»، «فرانک 
دى آمبروزیو»، «بریجت فاندا»، «جــورج همیلتون»، «جو 

مانتنا»، و «سوفیا کاپوال» از جمله بازیگران این فیلم بودند.
«پارامونت» در ماه ســپتامبر اعالم کرد که کاپوال و کمپانى 
فیلمسازى او شش ماه براى بازبینى نما به نماى «پدرخوانده 
3» وقت صرف کرده اند؛ روندى که شامل وارسى 300 کارتن 

نگاتیو، ترمیم خراش ها و لکه ها و اصالح صداى آن مى شد.

کاوه آفاق، خواننده  تیتراژ «شب هاى مافیا» به کارگردانى سعید ابوطالب شد. ساخت موسیقى متن نیز برعهده آمین ملک است.
در هر فصل از «شب هاى مافیا» یکى از بازیگران سینما و تلویزیون، 12 نفر از دوستانش را براى بازى مافیا دعوت مى کند و آنها به 
اتفاق محمدرضا علیمردانى که در بازى به او لیدر یا برگزار کننده مى گویند بازى را کامًال رئال و بدون دخالت گروه کارگردانى انجام 

مى دهند. سیدجواد هاشمى، هادى کاظمى، بیژن بنفشــه خواه، محمدرضا هدایتى، حامد آهنگى، رضا شفیعى جم، کاوه 
خداشناس، هومن حاج عبداللهى، عماد طالب زاده، مجید واشقانى، میرطاهر مظلومى و بهرنگ علوى بازیگران مرد 

این مجموعه هستند که بازى آنها ابتدا پخش مى شود.
همچنین نسرین مقانلو، فریبا نادرى، بهاره رهنما، مریم مؤمن، نسیم ادبى، شبنم فرشادجو، خاطره حاتمى، سمیرا 

حسن پور، سیما تیرانداز، سارا خوئینى ها، آزیتا ترکاشــوند و روشنک گرامى بازیگران زن «شب هاى مافیا» 
هستند که رقابت آنها را در فصل دوم شاهد خواهیم بود.

«شب هاى مافیا» سه شنبه ها ساعت 8 صبح توسط فیلیمو پخش خواهد شد.
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نانجام داده است.  

مراسم مختلف به من مى دادند، 
لاز من گرفت. هر کس دوروبر 

ندگى ام را از دست دادم. 
حال خوبى ندارم، 

ند. همان
مگر کم 

ش را 
ن در 
دت
دار

ى
ى
،

ى
ت.

روز  ر

م کوچه 
ه بگذارم

تم! من قد 

رضا رویگرى: نمى دانید مردم چقدر مرا دوست دارند

«تام و جرى» 
با هم متحد مى شوند!

نخس
مؤخ
منتش
داراى
موس
فرانس
ســ
گرفت
البته تا

کاوه آفاق، خواننده تیتراژ «شب هاى مافیا» شد
رضا ر
در گفت
مد
دست
من آم
خانه،

بیمارى
ا  اال
نقش
بود ام
ببعد

ن

متننیز برعهده آمین ملک است.
ى بازى مافیا دعوت مى کند و آنها به 
بدون دخالت گروه کارگردانى انجام   و

نگى، رضا شفیعى جم، کاوه 
گ علوى بازیگرانمرد

طره حاتمى، سمیرا 
شب هاى مافیا» 

رض  مافیا» شد

نسخه جدید «پدرخوانده 3» 
به زودى اکران مى شود
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بازیگران فیلم 
سینمایى 
«اتومبیل»

شــبنم قلى خانى در جدیدترین 
تجربــه بازیگــرى اش مقابل 
ســینمایى  فیلــم  دوربیــن 
«شــهرى که با تو دیدم» رفت 
و تصویربردارى این فیلم در حال 

انجام است.
این فیلم بــه کارگردانى و تهیه 
کنندگــى نیما جــوادى یکى از 
فیلم هــاى جدیدى اســت که 
این روزها در حال ساخت است. 
تصویربردارى این فیلم سینمایى از شهریور ماه آغاز شد و این روزها در لوکیشن هاى 

مختلف در حال انجام است تا براى پخش آماده شود.
شبنم قلى خانى با گریمى متفاوت در این ساخته نیما جوادى مقابل دوربین رفته است. 
«شهرى که با تو دیدم» در ژانر رمانتیک، فانتزى و موزیکال ساخته مى شود و زمان 

آن در دوران حال و صفویه مى گذرد.

مجموعه برنامه هاى تلویزیونى 
«ماســک» کارى از گــروه 
ســتاد مقابله با کرونــا معاونت 
استان هاى سازمان صدا و سیما 
از امروز شنبه اول آذر ماه در قالب 
برنامه هاى سه تا پنج دقیقه اى 
در فواصل مختلــف روى آنتن 
شبکه شما و ســایر شبکه هاى 
استانى خواهد رفت. «ماسک» 
با نگاهى به مقوله آموزش هاى 
مردمى با هدف رعایت پروتکل هاى بهداشــتى در حوزه مقابلــه با بیمارى کرونا و 
حضور کارشناسان در قالب برنامه هایى کوتاه پخش مى شود. کارشناسان در سرى 
برنامه هاى «ماسک» مباحث گوناگونى درباره کرونا مانند استراتژى برخورد درمان، 
تشخیص فرهنگ اجتماعى، رسانه و کرونا، آمادگى هاى روانى، سوگ و... را مطرح 

مى کنند.

تلویزیون «ماسک» پخش مى کند«شهرى که با تو دیدم» با شبنم قلى خانى
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آگهی مناقصه  عمومى -  نوبت اول
سـازمان مدیریت حمـل و نقـل شهـردارى شاهین شهـــر به اسـتناد بند5مصوبات مورخ 1399/06/29 
شوراى سازمان در نظر دارد خدمات فروش و شارژ کارت بلیط اتوبوس را  از طریق مناقصه عمومى باقیمت گذارى 
کارشناس رسمى دادگسترى در ازاى فروش45,000,000,000ریال شارژ کارت بلیط در 13باجه به مدت یکسال 
با اعتباراولیه 4,050,000,000ریال( ضریب پایه 9٪ از فروش) طبق اسناد مندرج درآگهى به افراد و شرکت هاى 
واجد شرایط واگذار نماید.بنابراین متقاضیان مى بایست جهت اطالع از شرایط و شرکت در مناقصه به امور 
مالى سازمان واقع در شاهین شهر، بلوار جمهورى اسالمى، مجموعه ادارى انقالب  مراجعه و نسبت به تحویل 
مدارك تا آخر وقت ادارى روزپنج شنبه  مورخ 1399/09/13 به حراست شهردارى شاهین شهراقدام نمایند. 
پیشنهادات رسیده رأس ساعت 15 روز شــنبه مورخ 1399/09/15 با حضور اعضا کمیسیون عالى معامالت 

سازمان باز و قرائت خواهد شد.
1- سپرده شرکت در مناقصه معادل 5٪  قیمت پایه(به مبلغ202,500,000ریال) است که بصورت ضمانتنامه بانکى 
یا واریز مبلغ به حساب شماره 0105052929007 نزد بانک ملى  به نام شهردارى شاهین شهرقابل ارائه مى باشد.

2-چنانچه برندگان اول تا دوم و سوم حاضر به عقد قرارداد نشوند، سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
3-بدیهى است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهادات به منزله قبول شروط وتکالیف مقرر در اسناد مربوطه بوده 

و سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
4-سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد شرایط آگهى مناقصه مندرج است. 

چاپ دوم

م الف: 1043551
سعید اکرم خانى - رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین شهر

جالل على محمدى، بازیکن تیم فوتبال ســپاهان سال 
98-97 با درخواســت امیر قلعه نویى و باشگاه سپاهان 
از این تیم جدا مى شود. وى براى سال 1400-1399 با 
درخواست محرم نویدکیا، سرمربى تیم فوتبال سپاهان 
دوباره جذب این باشگاه مى شــود. به گزارش «ایمنا»، 
جالل على محمدى فوتبال را از هفت ســالگى در کرج 
شروع کرد و در سن 14 ســالگى به اصفهان آمد تا ادامه 
دوران فوتبالى خود را در این شــهر بگذراند. این بازیکن 
چهار سال در تیم هاى پایه سپاهان حضور داشت و بعد از 
آن به تیم اصلى اضافه شد. على محمدى سابقه پوشیدن 
پیراهن تیم هاى سپاهان، سپاهان نوین، گسترش فوالد 
تبریز، فجر شهید سپاسى، صباى قم و پیکان را دارد. این 
بازیکن اعتقاد دارد اگر هر فردى روى پیشرفت خودش 
تمرکز کند تیمى که در آن قرار دارد هم پیشرفت خواهد 

کرد.
از چه زمانى فوتبال را شروع کردى؟

فوتبال را از هفت سالگى در کرج شروع کردم، 14 سال 
داشتم که به اصفهان آمدم، یک فصل در ذوب آهن بازى 
کردم، چهار سال در رده هاى پایه سپاهان حضور داشتم و 

بعد از آن به تیم اصلى اضافه شدم.
سابقه بازى در چه تیم هایى را دارى؟

سابقه بازى در تیم هاى سپاهان، سپاهان نوین، گسترش 
فوالد تبریز، فجرشهید سپاسى، صباى قم و پیکان را دارم.

نظر تو راجع به سپاهان چیست؟
یکى از باشگاه هاى ایرانى است که امکانات خوبى دارد 
و روى یک اصول قانونمند پیش مــى رود. بازیکنان در 
سپاهان مى توانند با آرامش کار خود را انجام دهند و فکر 

حواشى نباشند.
دلیل جدایى از سپاهان چه بود؟

کادر فنى قبلى ســپاهان به ســبک بازى من اعتقادى 

نداشت و به افرادى که مانند من بازى مى کردند در لیگ 
بازى نرسید که این قابل احترام بود. آخر فصل 97-98 
بود که باشگاه و امیر قلعه نویى تصمیم گرفتند همکارى 

ما تمام شود.
یکســالى که در پیکان بودى چطور 

گذشت؟
تیم خوبى داشتیم ولى تا هفته شانزدهم نتیجه مورد نظر 
را نگرفتیم، چنــد هفته آخر لیگ و بعد از کرونا شــرایط 
خوب شــد و 9 بازى نباختیم. در کل فصل خوبى بود، اما 
امسال مدیریت تیم عوض شد و شرایط خوبى نسبت به 
سال هاى قبل نداشــت که تصمیم گرفتم جدا شوم و در 

تیمى بازى کنم که شرایط آن بهتر باشد.
سبک مربیگرى ویسى و فرکى چطور 

بود؟
سال گذشته حسین فرکى تا هفته هجدهم سرمربى تیم 
بود و بعد از آن عبدا... ویســى به تیم اضافه شد، هرکدام 
سیستم خاص خود را داشــتند ولى تقریبًا با یک ترکیب 
بازى مى کردند. فرکى اعتقاد داشت بازیکنان باتجربه باید 

بازى کنند اما ویسى به جوانان اهمیت مى داد.
*سابقه بازى با نویدکیا دارى، نظر تو 
در مورد سبک مربیگرى او چیست؟

چند روز اســت که به تمرینات اضافه شــدم و زود است 
بخواهم در رابطه با مربیگرى محــرم نویدکیا نظر دهم 
ولى از لحاظ فنى و اخالقى او را مى شناســم، مى دانم 
چه تفکراتى دارد که باعث شد به سپاهان بیایم. باشگاه 
شــرایط جدیدى را با محرم نویدکیــا تجربه مى کند که 

امیدواریم موفقیت آمیز باشد.
بــراى جدایى از پیکان به مشــکل 

برخوردى؟
با پیکان قرار داد داشــتم که مبلغى به باشگاه داده شد تا 

رضایتنامه را صادر کردند. بیشــترین همکارى را مهدى 
تارتار با من داشــت و با وجود اینکه دوست داشت بمانم 

رضایت داد جدا شوم که از او تشکر مى کنم.
مدت زمان قرار داد تو با سپاهان چند 

ساله است؟
قرار دادم با سپاهان دو ساله است.

محمدرضا ساکت مى تواند به سپاهان 
کمک کند؟

کارنامه ســاکت را همه مى دانند، پر افتخارترین مدیرى 
است که در سپاهان کار کرده. در حال حاضر که بازگشته 
اکیپ و مجموعه خوبى دارد و یکى از دالیلى که بازیکنان 
به سپاهان مى آیند حضور ساکت و محرم نویدکیا در این 

باشگاه است.
چه هدفى براى آینده دارى؟

خوب کار کنم بــراى تیمم و موفق باشــم زیرا اگر من 
عملکرد خوبى داشته باشــم تیم موفق خواهد بود، اگر 
بازیکنان یک تیم روى موفقیت خــود تمرکز کند قطعًا 

اتفاق خوبى براى آن خواهد افتاد.
به تیم ملى فکر مى کنى؟

هر بازیکنى که در لیگ بازى مى کنــد فکر پیراهن تیم 
ملى را دارد زیرا از همین لیگ است که بازیکنان دعوت 
مى شوند. شرایط سنى هم مهم است، شاید بازیکنى مانند 
من که 30 سال دارد شانس کمترى نسبت به بازیکن 25 

ساله براى حضور در تیم ملى داشته باشد.
فکــر مى کنى بازیکــن فیکس تیم 

محرم نویدکیا شوى؟
هیچ بازیکنى نمى توانــد بگوید که مــن فیکس بازى 
مى کنم، همــه تالش مى کنند، هم پســتى هاى خوبى 
دارم که رقابت سالمى ایجاد مى شود و همه مى توانیم به 

یکدیگر کمک کنیم.

جالل على محمدى:

با شناخت کامل از نویدکیا 
ســرمربى تیم فوتسال گیتى پســند اصفهان به سپاهان آمدم

گفت: اگر قرار است لیگ برتر فوتسال 
برگزار شود فدراسیون فوتبال و 

سازمان لیگ هرچه سریع تر 
تکلیف را مشخص کنند.

وحید شمسایى در واکنش 
به برگزار نشدن لیگ برتر 
فوتسال اظهار کرد: واقعًا 

نمى دانم چرا  تکلیف لیگ 
برتر فوتســال را مشــخص 

نمى  کنند، این دیگر چه وضعش 
است؟ همه ســردر گم هستیم، یک روز 

مدعى مى شوند لیگ به صورت رفت و برگشت، روز دیگر مى  گویند 
متمرکز، روزى مى گویند مجوز برگزارى لیــگ را نداریم. مگر فرق 
فوتسال با سایر رشته هاى سالنى در چه چیزى است که ما نمى دانیم؟ 
وى گفت: با یک بام و دو هوا نمى شود کار کرد. آقایان در سازمان لیگ 
فدراسیون فوتبال باید تکلیف را یکسره کنند تا ما بدانیم چکار کنیم. 
بازیکنان و کادر فنى اکثر تیم ها خانواده دارند و تنها منبع درآمدشان از 
همین راه است. سرمربى تیم فوتسال گیتى پسند اصفهان گفت: وقتى 
شرایط کرونا اجازه برگزارى لیگ را به صورت رفت و برگشت نمى دهد 
مجبوریم متمرکز لیگ را برگزار کنیم البته من خودم مخالف برگزارى 
به صورت متمرکز هستم، برگزارى متمرکز، مصدومیت، خستگى و... 
براى بازیکنان به وجود مى آورد؛ اما چاره چیست؟ مجبوریم لیگ را به 
طریقى برگزار کنیم تا چرخه فوتسال همچنان بچرخد همانطور که 
گفتم منبع درآمد اکثر بازیکنان و کادر فنى باشگاه ها از همین فوتسال 
اســت. وى در ادامه تصریح کرد: االن لیگ هاى هندبال، والیبال و... 
برگزار شده و فوتسال هم نباید از این قافله عقب بیافتاد با برگزار نکردن 
لیگ، ما داریم فوتسال و آینده تیم ملى را نابود مى  کنیم.  به جاى اینکه 
همه دنبال قاتل بروسلى بگردیم همه مسئوالن باشگاه ها و مدیران 
تیم ها همدل و یکصدا برگزارى لیگ را خواستار شویم و به جاى سنگ 
اندازى و متهم کردن همدیگر به دنبال راهکار مناسب براى برگزارى 
لیگ باشیم. با توجه به همه گیر شدن شــیوع ویروس کرونا در حال 

حاضر ما شرایطى جز برگزارى لیگ به صورت متمرکز نداریم.

با یک بام و دو هوا نمى شود لیگ برتر فوتسال برگزار کرد

شمسایى: دنبال قاتل بروسلى 
مربى سپاهان گفت: بازیکنان مى خواهند وفادارى خودشان را نشان دهند تا سپاهان امسال قهرمان نگردید

شود و سال گذشته را جبران کنند.
علیرضا مرزبان گفت: بعد از شکست هفته اول و بازى هاى فصل گذشته سپاهان وارد یک بحران 
شد. ما آنالیزهاى زیادى داشتیم تا این مشکالت حل شود. همه سپاهانى ها و حتى هواداران دچار 
این بحران شدند و ما الزم دانستیم در تمام زاویه ها کار کنیم تا شرایط بهتر شود. در بحث مسائل 

روانى، تاکتیکى و بدنى خیلى خوب کار کردیم و به نتایج خوبى رسیدیم. 
او درباره تقســیم وظایف میان کادر مربیگرى ســپاهان گفــت: نویدکیا به عنــوان نیروى 

بزرگ باالى ســر همه اســت و ســعى مى کنیم میان همه کادر مربیگرى تقسیم 
وظایف کنیم و جلو برویم. محرم نویدکیا مدیریت خوبى دارد و دنیاى فوتبال 

را خیلى خوب مى فهمد. تعامل خوبى با کادرفنــى داریم و بین ما درك 
فوتبالى خیلى خوبى وجود دارد.

او درباره بازیکنان جدید سپاهان گفت: جالل الدین على محمدى شانس 
دارد از همین هفته بازى کند اما روح ا... باقرى وقت دارد تیم را بیشتر 
بشناسد. جوان هایى که اکنون در تیم هستند کیفیت خیلى خوبى دارند و 

نقش محرم نویدکیا در انتخاب جوانان خیلى خوب بود و درست این 
کار را انجام دادیم. این بازیکنــان در آینده در لیگ برتر حضور 

خواهند داشت و نقش عمده اى ایفا مى کنند.
مربى سپاهان در ادامه اضافه کرد: تعطیلى لیگ خیلى به 

ما کمک کرد و فرصت کردیم در بحث روانشناسى و 
تاکتیکى تیم را آنالیز و کار کنیم. مشــکلى در تیم 

اینکه باید بگویم بازیکنان وجود ندارد. فقط 
هنــد  ا مى خو

ن  ها ســپا
امســال 
ن  ما قهر

شود و سال گذشــته را جبران کنند. خوشــحالم که آنها 
وفادارى خودشان را مى خواهند نشان دهند و مى گویند 
آماده و مدعى هستند تا طوفان زرد آسیا را به آنجایى که 

الیقش است برسانند.

در کادر فنى سپاهان درك فوتبالى خوبى 
وجود دارد

آندره آ استراماچونى، سرمربى سابق و ایتالیایى استقالل که مدت زمان کمى در این تیم حضور داشت 
و به محبوبیت باورنکردنى اى رسید، در یک برنامه پاسخگوى سئواالت مجریان این برنامه بود.

استراماچونى که در زمان حضورش در استقالل یک حساب کاربرى در اینستاگرام ساخت، با وجود 
آنکه فعالیت چندانى در صفحه اش ندارد، اما اکنون 424 هزار دنبال کننده دارد که در زیر تنها پست 

اینستاگرامى او، هفت میلیون و 700 هزار کامنت فارسى وجود دارد.
در ابتداى این برنامه که با محوریت تأثیر فضاى مجازى و شبکه هاى اجتماعى 

بر فوتبال بود، مجرى برنامه در مورد دالیل حضور سرمربى سابق استقالل 
صحبت کرد. او گفت که اســتراماچونى به این دلیل براى حضور در این 
برنامه انتخاب شد که در این مدت خبرهاى غیرواقعى زیادى دور و بر 

او شکل گرفته بود.
اســتراماچونى مى گویــد: در اولیــن دوره کارى من 

پروفایل هاى فیکى به نام من و با فالوورهاى خیلى 
کمى تولید شــدند اما با حضور مــن در ایران، این 

پروفایل ها توانســتند فالوورهاى چند هزار نفرى 
جذب کنند که از تمام صحبت هاى من به عنوان 

مطلب استفاده مى کردند.
او گفت: اینکه من در اینســتاگرام یک حســاب 
کاربرى بســازم، یک انتخاب اجبارى بود. از دید 
من براى شــغلى که من دارم، یک مربى الزامًا به 

یک پروفایل در شبکه هاى اجتماعى که به شغل او 
چسبیده باشد و با آن ارتباط تنگانگى داشته باشد، نیاز 
ندارد. وى گفت چنانچه به زمان حضورش در اینتر 
بازگردد، هرگز در شبکه هاى اجتماعى حضور پیدا 
نمى کند و فعالیتش در اینستاگرام به دلیل شرایط 

حضورش در ایران، از روى اجبار بوده است.

استرا: در ایران مجبور شدم
 اینستاگرام بسازم

شکســت عجیب و غریب 6 بر یک کلمبیا مقابل اکوادور در دور چهــارم رقابت هاى مقدماتى 
جام جهانى 2022 قطر باعث شــد که توانایى مربیگرى کارلوس کى روش تا حدود زیادى زیر 
سئوال برود. هواداران تیم ملى کلمبیا و رســانه هاى این کشور به شدت از شکست پرگل تیم 
ملى شان برابر اکوادور عصبانى هستند و حاال نایب رئیس فدراسیون فوتبال کلمبیا یعنى آلوارو 
گونزالس آلزاته نیز به جمع آنها اضافه شده و باور دارد که تنها راه صعود کلمبیا به جام جهانى قطر 
کنارگذاشتن کارلوس کى روش است؛ خبرى که توسط لوئیس آرتور، خبرنگار  ESPN در کلمبیا 

منتشر شده است. در واقع او مدعى شده که احتمال تغییرات در کادر فنى کلمبیا اصًال کم نیست.
گونزالس هیچ وقت رابطه خوبى با انتخاب کارلوس کى روش به عنوان سرمربى تیم ملى کلمبیا 
نداشته و به نوعى انتخاب او را به گردن رئیس فدراسیون فوتبال این کشور انداخته است. از طرفى 
گونزالس همواره حامى استفاده از سرمربیان کلمبیایى بوده و معتقد است که باید یکى از آنها بعد از 

پکرمن هدایت تیم ملى این کشور را برعهده مى گرفته است.
شکست پرگل کلمبیا مقابل اکوادور انتقادات تمام خبرنگاران این کشور را 
 ESPN در پى داشته است. به عنوان مثال فرانسیسکو ولز، خبرنگار
و RCN در واکنش به این شکست گفت: «یک مربى و تیم گیج. 
یک روش بازى که هیچ ارتباطى با شخصیت تیم ملى 
کلمبیا ندارد. کامًال واضح است که کى روش هیچ 

نقش فنى در کلمبیا ایفا نمى کند.»
در واقع ســرمربى پرتغالى ها به ســوژه 
اصلى رسانه هاى کشور کلمبیا تبدیل 
شده و آنها شمشــیر را براى او از رو 
بسته اند. ضمن اینکه در رده بندى 
ماه نوامبر تیم هاى ملى، بیشترین 
سقوط در بین تیم هاى باالنشین را 
کلمبیا داشته که با پنج پله سقوط 
در رده پانزدهــم جهان قرار گرفته 

است.

شیشه عمر کارلوس کى روش دست کیست؟   

پــس از صحبت هــا و حواشــى اخیر 
درباره قطع همکارى سید محمد 

موسوى، ملى پوش سرعتى 
زن والیبال ایران با باشگاه 
ســایپا به دلیــل امضاى 
قــرارداد با تیــم پیاچنزا 
ایتالیا، بــا تأیید کادر فنى 
سایپا دیگر محمد موسوى 

در تمرینات نارنجى پوشــان 
پایتخت حضور ندارد و او با پایان 

دادن به قراردادش با سایپا راهى سرى 
A مى شــود. مصطفى کارخانه، ســرمربى تیم والیبال سایپا با تأیید 
قطع همکارى موسوى با این تیم گفت: من تمام مسائل در خصوص 
موسوى را در اختیار باشگاه گذاشتم و موسوى با توجه به قراردادى که 

با پیاچنزا ایتالیا امضا کرده، قطعاً از جمع ما جدا مى شود.

پایان دوران حضور موسوى 
در سایپا

ظایف کنیم و جلو برویم. محرم نویدکیا مدیریت خوبى دارد و دنیاى فوتبال 
خیلىخوب مى فهمد. تعامل خوبى با کادرفنــى داریم و بین ما درك

لى خیلى خوبى وجود دارد.
ره بازیکنان جدید سپاهان گفت: جالل الدین على محمدى شانس
ز همین هفته بازى کند اما روح ا... باقرى وقت دارد تیم را بیشتر
سد. جوان هایى که اکنون در تیم هستند کیفیت خیلى خوبى دارند و

 محرم نویدکیا در انتخاب جوانانخیلى خوب بود و درستاین
رضور  انجام دادیم. این بازیکنــان در آینده در لیگ برتر ح

مى کنند. ند داشت و نقش عمده اىایفا
 سپاهان در ادامه اضافه کرد: تعطیلى لیگ خیلى به

و فرصت کردیم در بحث روانشناسى و ک کرد
کى تیم را آنالیز و کار کنیم. مشــکلى در تیم

اینکه باید بگویم بازیکنان  ندارد. فقط 
هنــد  ا خو

ن نها
ـال 
ن  ما

و سال گذشــته را جبران کنند. خوشــحالم که آنها
رى خودشان را مى خواهند نشان دهند و مى گویند 
 و مدعى هستند تا طوفان زرد آسیا را به آنجایى که 

ش است برسانند.

ازى و شبکه هاى اجتماعى 
سرمربى سابق استقالل 
یل براى حضور در این 
واقعى زیادى دور و بر 

ارى من 
 خیلى 

این
ى
ن

و
از
ر

پکرمن هدایت تیم ملى این کشور را برعهده مى گرفته است.
شکست پرگل کلمبیا مقابل اکوادور انتق
در پى داشته است. به عنوان مثالف
Nو RCN در واکنش به این شکس
یک روش بازى که ه
کلمبیا ندارد. کام
نقش فنى د
در واقع
اصلى
شد
بس
م
س
ک
در
اس

سرپرســت تیــم ذوب آهــن در مورد 
اشــتباهات داورى علیه این تیم 

صحبت کرد.
على شجاعى در خصوص 
اعتــراض ذوب آهن به 
داورى هــا گفت: وقتى از 
احقاق حق خــود در مورد 
صحبــت  مســابقاتمان 

مى کنیم نباید مورد اعتراض 
و هجمه دیگران واقع شــویم ما 

با تیم فوالد خوزستان و ماشین سازى 
تبریز و سایر تیم ها مشــکلى نداریم. اگر در مورد حقوق پایمال شده 
خودمان صحبت مى کنیم به دنبال این هستیم که در آینده این اتفاقات 
تکرار نشود آیا کسى هست که بتواند منکر تضییع حق ذوب آهن در 

بازى با فوالد خوزستان و برخى بازى هاى دیگر بشود.
وى افزود: ما فقط به دنبال این هستیم تا مسئوالن فدراسیون و کمیته 
داوران این اشتباهات را بهتر ببینند تا در بازى هاى آینده هم در چینش 
داوران دقت بیشترى شود و هم قضاوت مطلوب تر و عادالنه ترى را  
شاهد باشیم. لیگ برتر جاى آزمون و خطا نیست تیم ها هزینه هاى 
زیادى انجام دادند ولى متأســفانه گاهى با یک سوت سرنوشت یک 
بازى تغییر مى کند اعتقاد داریم جامعه داورى از سالم ترین و پاك ترین 
قشر ورزش کشور هستند اما الزم است داوران با دانش بهتر و آمادگى 
مطلوب تر به قضاوت مسابقات بپردازند امیدوار هستیم نتایج مسابقات 
بر اساس شایستگى در زمین مســابقه و با تقابل دو تیم رقم بخورد و 
خطاهاى تأثیرگذار داورى در تعیین نتایج مسابقات لیگ روى ندهد. 
البته مسئوالن فدراسیون فوتبال هم مى توانند با تسریع در روند آماده 
سازى زیرســاخت هاى var  فضایى را ایجاد کنند اشتباهات داورى 
به حداقل رسیده و اعتراضات نیز نســبت به این قشر زحمتکش به 

حداقل برسد.

آیا کسى منکر زیان ذوب آهن 
از قضاوت داوران مى شود؟
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   آگهی نوبتی سه ماهه دوم 1399 مربوط به قســمتی از امالك نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که بموجب ماده 11 قانون ثبت و مــاده 59 اصالحی آئین نامه مربوط به امالکی 
است که در سه ماهه دوم امسال تقاضاي ثبت آن پذیرفته شده و یا قبًال از قلم افتاده و یا طبق 
آراء هیئت نظارت ثبت اصفهان باید آگهی آن تجدید شــود و در ردیف الف 90 روز و ردیف 

ب 30 روز مهلت اعتراض دارد .
آگهی نوبتی ردیف الف :

بخش 11 ثبت اصفهان
قطعه 3 نجف آباد

پالك 500/5 – اسماعیل طالبى نجف آبادى فرزند محمود به نسبت سه دانگ و نیم مشاع و 
نجمه پور محمدى نجف آبادى فرزند حسینعلى به نسبت دو دانگ و نیم مشاع از ششدانگ 

یکبابخانه به مساحت 93 متر مربع  .
قطعه 4 نجف آباد

پالك 712/18- رســول خانیان نجف آبادى فرزند یداله   ششدانگ یک قطعه زمین نیمه 
محصور به مساحت 147/55 متر مربع .

پالك 1044- سید احمد اسماعیلى فرزند اسداله  ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 250/50 
متر مربع  .

قطعه 6 نجف آباد
پالك 674/4 – ابراهیم علیخانى نجف آبادى فرزند براتعلى ششدانگ قسمتى از یکبابخانه 

به مساحت 58 متر مربع .
پالك 1014/917- رضوان منتظرى نجف آبادى فرزند عبدالحسین ششدانگ یک قطعه 

زمین محصور به مساحت 469/40 متر مربع .
پالك 1014/926- زهرا ارژندى زردهء فرزند محمد ششــدانگ یک قطعه زمین محصور 

به مساحت 297 متر مربع .
پالك 1014/927- ناهید قلندرى پامزار فرزند سیف اله ششدانگ یک قطعه زمین محصور 

به مساحت 220/65 متر مربع .
پالك 1014/928- محمدرضا ربانیان نجف آبادى فرزند مرتضى ششــدانگ یکدرب باغ 

مشجر و محصور به مساحت 1085/30متر مربع . 
پالك 1310- قربانعلى اهللا دادى فرزند مصیب ششدانگ یکدرب باغ   بمساحت 4202/85 

متر مربع.
قطعه 8 نجف آباد

پالك 87/1 – محمود وثوقیان نجف آبادى فرزند حســینعلى  ششدانگ پالك 87/1 به 
مســاحت 96/40 متر مربع که با پالك 87 توام و بصورت یکدرب باغ مشجر و محصور در 

آمده است  
پالك 271/2 – سیما عطایى فرزند احمد ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 200/47 

متر مربع .
پالك 271/3- صادق کیهانیان نجف آبادى فرزند جعفر   ششــدانگ یک قطعه زمین به 

مساحت 1502/84 متر مربع  .
پالك 853/16– محمد اســماعیلى فرزنــد ابراهیم و فاطمه فاضل نجــف آبادى فرزند 

محمدعلى بالسویه ششدانگ یکبابخانه 105/30 متر مربع .
قطعه 10 نجف آباد 

پالك 477/17 – علیرضا منتظرى نجف آبادى فرزند یداله  ششــدانگ پالك 477/17 
مجزى شــده از 477/7  به مساحت 37/40 متر مربع که با ششــدانگ پالك 2063 توامًا 

تشکیل یکباب مغازه را داده است.   
پالك 1597/5- ســعید منتظرى نجف آبادى  فرزند جعفر  ششدانگ  یکباب ساختمان به 

مساحت 178/70 متر مربع . 
 بموجب ماده 16- قانون ثبت اســناد و امالك ثبت  به  ثبت رســیده و آگهى شده 
و طبق راى اســناد و امالك و ماده واحد مصوب 1373 چنانچه کســی نسبت به 
امالك ثبت شده ردیف الف از تاریخ اولین انتشــار ظرف مدت 90 روز و همچنین 
نسبت به امالك ثبت شــده ردیف ب ســی روز گواهی اعتراض از مراجع صالحه 
اخذ و تســلیم نماید اعتراضات و یا گواهی طرح دعوي مطابق قســمت اخیر ماده 
16- و تبصره ذیل ماده 17 – قانون ثبت رفتار خواهد شــد این اگهی نســبت به 
ردیف الف در دونوبت به فاصله ســی روز و نســبت به ردیف ب فقط یک نوبت در 

روزنامه منتشر خواهد شد .
 تاریخ انتشار نوبت اول:99/8/1        تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/9/1

شماره  م . الف 1025562
مهدى صادقى وصفى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/7/198 

 شماره نامه: 139985602016002165 تاریخ ارسال نامه: 1399/07/12 به موجب 
ماده 11 قانون ثبت اســناد و امالك وماده 59 اصالحى آئین نامه مربوط، آگهى نوبتى 
امالکى که در سه ماهه دوم ســال 1399 تقاضاى  ثبت آنها پذیرفته شده و یا در آگهى 
هاى سابق از قلم افتاده است و نیز انچه طبق آراء هیات نظارت، آگهى آنها باید تجدید 

گردد به این شرح منتشر مى گردد:
ردیف الف= امالکى که تقاضاى ثبت آنها پذیرفته شــده یا در آگهى هاى سابق از قلم 
افتاده است و مدت اعتراض نســبت به آنها نود روز از تاریخ اولین انتشار آگهى نوبتى 

مى باشد:

شماره یک اصلى واقع در تیران- فرعى ذیل:
8509- فاطمه یزدانى فرزند یوسف به ش ملى 5490064609: تمامت ششدانگ یک 

قطعه ملک مزروعى و مشجر به مساحت 1741/22 مترمربع.
بموجب ماده 16 قانون ثبت اسناد و امالك، چنانچه کسى نسبت به ثبت امالك مندرج 
در این آگهى به شرح ردیف الف اعتراض داشته باشد از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهى 
ظرف مدت 90 روز و نسبت به آنهایى که طبق راى هیات نظارت و یا اختیارات تفویضى 
به شــرح ردیف ب تجدید آگهى مى گردد در مدت 30 روز از تاریخ انتشار، درخواست 
اعتراض خود را به صورت کتبى و مستقیما به اداره ثبت محل ارائه نماید. طبق تبصره دو 

ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاى معترضى ثبت، معترض ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض بایستى با طرح دادخواست به مرجع ذیصالح قضائى مراجعه و 
گواهى تقدیم دادخواست را از دادگاه اخذ و به این اداره تسلیم نماید و در صورتى که قبل از 
انتشار این آگهى اقامه دعوى شده باشد طرف دعوى باید گواهى مشعر بر جریان دعوى 
را ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید. اعتراض یا گواهى طرح دعوى که بعد از انقضا مدت 
مذکور واصل شود بالاثر و مطابق قسمت اخیر ماده 16 و 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد. 
ضمناً طبق ماده 56 آئین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقى و حدود این امالك هنگام تحدید 
حدود در صورتمجلس تحدید حدود قید و واخواهى صاحبان امالك و مجاورین نسبت 

به حدود و حقوق ارتفاقى این امالك مطابق ماده 20 قانون ثبت و تبصره دو ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده هاى معترضى ثبت پذیرفته خواهد شد.

این آگهى نسبت به امالك ردیف الف در دو نوبت به فاصله 30 روز و نسبت به ردیف ب 
فقط یک نوبت در تاریخ هاى ذیل در روزنامه چاپ و منتشر خواهد شد.

 تاریخ انتشار نوبت اول 1399/08/01تاریخ انتشار نوبت دوم 
1399/09/01 م الف: 1011203

سید محمدحسن مصطفوى- رییس ثبت اسناد و امالك شهرستان 
تیران/7/141

بموجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالك و ماده 59 اصالحی آیین نامه مربوطه امالکی 
که در سه ماهه دوم ســال 1399 تقاضاي ثبت آنها پذیرفته شده به شرح ذیل آگهی می 

نماید :
437 اصلى – اراضى مزرعه جز

3278 – آقاى محمد هادیان جزى فرزند حسین به شماره شناسنامه 111 صادره از برخوار 
ششدانگ یک قطعه زمین واقع در گز بخش شانزده ثبت اصفهان بمساحت 1058/92 

مترمربع
به موجب ماده 16 قانون ثبت و ماده 86 آیین نامه اصالحی قانون ثبت چنانچه شخص 
یا اشخاصى نسبت به امالك مندرج در این آگهی اعتراض ( واخواهی ) داشته باشد باید 
از تاریخ انتشار اولین نوبت ظرف مدت 90 روز دادخواســت واخواهی خود را مستقیمًا به 
این اداره تســلیم و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاي معترضی 
ثبت معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم 

دادخواست به مرجع ذیصالح گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید و 
در صورتیکه قبل از انتشار آگهی دعوائی اقامه شده باشد طرف دعوي باید گواهی دادگاه را 
مشعر بر جریان دعوي ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید. اعتراضات یا گواهی طرح دعوي 
که بعد از انقضاء مدت مرقوم واصل شود بال اثر اســت و مطابق قسمت اخیر ماده 16 و 
تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شــد. ضمنًا طبق ماده 56 آیین نامه قانون ثبت 
حقوقی ارتفاقی در موقع تعیین حدود در صورتمجلــس قید و واخواهی صاحبان امالك 

و مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت و تبصر ه 2 ماده 
واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاي معترضی ثبت پذیرفته خواهد شــد. آگهی در دو 

نوبت به فاصله 30 روز در روزنامه کثیر االنتشار درج و منتشر می شود.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/08/01 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/09/01- م الف :1011934
عباسعلى عمرانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/7/142

آگهی نوبتی سه ماهه دوم  سال 1399

(آگهى نوبتى سه ماهه دوم سال 1399 مربوط به قسمتى از امالك و مستغالت بخش 12 ثبت اصفهان- شهرستان تیران و کرون)

آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1399 اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر

شماره صادره:  1399/03/613655 تاریخ ثبت صادره: 1399/7/23 
الف- امالکى که قبال اظهارنامه انها تنظیم ولى اشتباها در موعد مقرر اگهى نشده اند

ناحیه گرمسیر اردستان
86 اصلى- قنوات کوى محال موســوم به قنات خسرو شاه و ســهراب و قنات مخروبه 
همایون- خانم منور مومن زاده فرزند على یک هشــتاد و چهارم ســهم از 1320 سهم 
ششدانک قنوات مرقوم مع الواسطه از طرف حاج على عسکرى ولد مرحوم حسین که در 

اگهى هاى قبلى از قلم افتاده و اگهى نشده است

ناحیه سفلى اردستان
قریه کچو مثقال بشماره 75 اصلى و فرعى زیر

980- اقاى على جمشیدیها فرزند محمد- سى حبه و شش هفتم حبه مشاع از 36 حبه از 
72 حبه یکدرب باغ انتقال و موروثى مع الواسطه از طرف خانم لیال جمشیدیها کچو مثقالى 

فرزند مالجعفر که در اگهى هاى قبلى از قلم افتاده و اگهى نشده است
بموجب ماده 16 قانون ثبت چنانچه کسى نسبت به امالك مندرج در این اگهى واخواهى 
داشته باشد باید از تاریخ انتشار اولین اگهى ظرف مدت 30 روز دادخواست واخواهى خود را 

به این اداره تسلیم و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیئن تکلیف پرونده هاى معترضى 
ثبت ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستى با تقدیم دادخواست 
به مراجع ذیصالح قضائى گواهى تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید و در 
صورتى که قبل از انتشار این اگهى دعوائى اقامه شده باشد طرف دعوى باید گواهى مشعر 
بر جریان دعوى ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید اعتراضات یا گواهى طرح دعوى که بعد 
از مدت مرقوم واصل شود بال اثر است و مطابق قســمت اخیر ماده 16 و تبصره ماده 17 
قانون رفتار خواهد شــد صمنا طبق ماده 56 ائین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقى در موقع 

تعیین حدود در صورت مجلس قید و واخواهى صاحبان امالك و مجاورین نسبت به حدود 
و حقوق ارتفاقى مطابق ماده 20 قانون ثبت و تبصــره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 

پرونده هاى معترضى ثبت پذیرفته خواهد شد
این اگهى نسبت به ردیف الف در دو نوبت و ردیف ب فقط یک نوبت به فاصله 30 روز از 

انتشار نوبت اول در روزنامه درج و منتشر خواهد شد
 انتشار نوبت دوم 99/9/1 م الف: 1025129 

ذبیح اله فدایى- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان/7/199

آگهى نوبتى سه ماهه دوم سال 1399 بخش 17 ثبت اصفهان (نوبت دوم)

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 شمال اصفهان تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضیان  محرز 
گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع 
عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى میشــود در صورتى که اشــخاص 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 نســبت به صدور سند مالکیت طبق 

مقررات اقدام خواهد شد.
1 – راى شــماره   139960302026013245   مورخ  1399/05/25    خانم فاطمه پهلوانی 
خوابجانی به شناسنامه شــماره 3628 کدملی 1293258921 صادره اصفهان فرزند مهدي 
نسبت به ششدانگ یکباب قطعه زمین مزروعى(باکاربرى اموزشى) به مساحت 1488 مترمربع 
پالك شماره 15182 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى رمضانعلى پهلوانى
2 – راى شــماره   139960302026009816   مــورخ  1399/04/29   خانم اکرم جعفري 
شاپورآبادي به شناسنامه شــماره 752 کدملی 1286952050 صادره اصفهان فرزند حسین 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 78,11 مترمربع پالك شماره 39 فرعی از15179 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى على شیران که بنامش درجریان ثبت است
3 – راى شماره   139960302026006644   مورخ  1399/04/04   آقاي سید جالل حسینی 
رکن آبادي به شناسنامه شماره 25 کدملی 4489844921 صادره میبد فرزند سید محمد نسبت 
به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 50 مترمربع پالك شماره 697 فرعی از14039 اصلی 
واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى آقاى بهرام صمصام
4 – راى شماره   139960302026006429   مورخ  1399/04/02   آقاي اسمعیل رجبیان به 
شناسنامه شماره 1397 کدملی 1282944940 صادره اصفهان فرزند عباس بصورت ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 345,60 مترمربع از پالك 13900 اصلی واقع در اصفهان بخش5 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
5 – راى شــماره   139960302026012250   مــورخ  1399/05/14   آقاي هادي خلیلی 
محمود آبادي به شناســنامه شــماره 210 کدملی 1290737797 صــادره اصفهان فرزند 
مظاهرنسبت به ششــدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 218,27 مترمربع پالك شماره 8 
فرعى از 452 اصلی واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى میباشد
6 – راى شــماره   139960302026010227   مورخ  1399/04/31   آقاي ســید مجتبی 
موسوي به شناسنامه شماره 566 کدملی 1286098815 صادره اصفهان فرزند سیدمحمدرضا 
نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه و مغازه متصله  به مساحت 116,10 مترمربع 
پالك شــماره 80 فرعى از 14874 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى اقاى کاظم ترکان
7 – راى شماره   139960302026010230   مورخ  1399/04/31   خانم اعظم فاتحی به 

شناسنامه شــماره 10225 کدملی 1292494591 صادره اصفهان فرزند عبداله نسبت به دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه ومغازه متصله  به مساحت 116,10 مترمربع پالك شماره 
80 فرعى از 14874 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى اقاى کاظم ترکان 
8 – راى شــماره   139960302026011765   مورخ  1399/05/11   آقاي علی اسمعیلی 
دهقی به شناسنامه شماره 5 کدملی 1091915334 صادره نجف آباد فرزند حسین بصورت 
ششدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 199,40 مترمربع از پالك 13900 اصلی واقع در 
اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد

9 – راى شــماره   139960302026011677   مورخ  1399/05/11   آقاي دالور عسگري 
ارمندي به شناسنامه شماره 229 کدملی 4669539078 صادره لردگان فرزند غضنفر نسبت 
به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 193,20 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 عبدالحسین صنعتى
10 – راى شــماره   139960302026008158   مــورخ  1399/04/21   آقاي یوســفعلی 
یاوري به شناسنامه شماره 50 کدملی 1219654541 صادره گلپایگان فرزند مهدي نسبت به 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 111,10 مترمربع پالك شماره 103 فرعی از13539 اصلی 
واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حسین بخشى
11 – راى شماره   139960302026007710   مورخ  1399/04/16    خانم اقدس مریدي 
به شناسنامه شماره 2907 کدملی 5759236369 صادره فریدن فرزند عزیزاله نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 131,80 مترمربع پالك شماره 15178 اصلی 
واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حاج حسن زارعى
12 - راى شماره   139960302026007711   مورخ  1399/04/16   آقاي حسینعلی مشهدي 
به شناسنامه شماره 24550 کدملی 1090243421 صادره نجف اباد فرزند سیف اهللا نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 131,80 مترمربع پالك شماره 15178 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حاج حسن زارعى
13 - راى شماره   139960302026011728   مورخ  1399/05/11   خانم مریم اله مرداي 
قشقائی به شناسنامه شماره 92 کدملی 1755192126 صادره اهواز فرزند عباسقلی نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 119,54 مترمربع پالك شماره 108 فرعى از 14458 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى رضا رضائى
14 - راى شماره   139960302026011078   مورخ  1399/05/06   آقاي مهدي صادقی 
به شناسنامه شماره 16 کدملی 6609595143 صادره برخوار فرزند حسن بصورت ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 187,40 مترمربع پالك شــماره 80 فرعی از 14874 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 

میباشد
15 - راى شماره   139960302026011654   مورخ  1399/05/11   آقاي عبداله مراد زاده 
ده سرخی به شناســنامه شــماره 810 کدملی 1289313881 صادره اصفهان فرزند خیراله 
بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 89,30 مترمربع از پالك شماره 1 فرعی از14992 

اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان که خود متقاضى 
مالک رسمى میباشد

16 - راى شــماره   139960302026010305   مورخ  1399/04/31   آقاي هادي بگماز 
به شناسنامه شــماره 1133 کدملی 1091178240 صادره نجف آباد فرزند محمد نسبت به 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 109,11 مترمربع پالك شماره 77 فرعى از 14915 اصلی 
واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى آقاى محمد بگماز
17 - راى شــماره   139960302026015475   مورخ  1399/06/17   آقاي ناصر متولیان 
به شناسنامه شــماره 3510 کدملی 5759242520 صادره فریدن فرزند محمدعلی بصورت 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 66,62 مترمربع از پالك شماره 39 فرعی از 15179 اصلی 
واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى بهروز احد از وراث داراب گوانجى
18 - راى شماره   139860302026021970   مورخ  1398/12/10  و  راى اصالحى شماره   
139960302026012842   مورخ  1399/05/22  آقاي احسان امین سیچانی به شناسنامه 
شــماره 443 کد ملی 1288457243 صادره اصفهان فرزند احمد بصورت ششدانگ یکباب 
ساختمان مسکونى به مساحت 85,74 مترمربع پالك شــماره 110 فرعی از 14915 اصلی 
واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى میباشد
19 - راى شــماره   139960302026011649   مورخ  1399/05/11   آقاي امید جعفري 
علی آبادي به شناسنامه شماره 1270326325 کدملی 1270326325 صادره اصفهان فرزند 
حسین نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 93 مترمربع پالك شماره 15178 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد
20 - راى شــماره   139860302026022215   مورخ  1398/12/19  آقاي کهزاد رئیسی 
به شناسنامه شماره 293 کدملی 6339375170 صادره شــهرکرد فرزند نورمحمد بصورت 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 200 مترمربع از پالك شــماره 42 فرعی از15177 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد
21 - راى شــماره   139960302026013413   مورخ  1399/05/28  خانم فاطمه رحیمی 
آغچه به شناسنامه شماره 171 کدملی 6219941381 صادره بوئین و میاندشت فرزند نوروز 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 270 مترمربع پالك شماره 13227 فرعى 
از 14874 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد
22 - راى شماره   139960302026014779   مورخ  1399/06/11  خانم صغري کتیرائی 
به شناسنامه شــماره 1108 کدملی 1291175687 صادره اصفهان فرزند محمود بصورت 
ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 15,01 مترمربع از پالك شــماره 85 فرعی از 14915 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد
23 - راى شــماره   139560302026007581   مورخ  1395/04/23  آقاي  داود توسل به 
شناسنامه شــماره 77646 کدملی 1281872946 صادره اصفهان فرزند عباس در  80 سهم 
مشاع از 218 سهم   ششدانگ  یک باب  ساختمان به مســاحت    218,10     مترمربع پالك 

شماره    15180   اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که 
خود متقاضى مالک رسمى میباشد

24 - راى شــماره   139560302026007580   مورخ  1395/04/23  آقاي عباس توسل 
هندوآبادي به شناسنامه شماره 279 کدملی 1286478189 صادره اصفهان فرزند حسن در    
138 سهم مشاع از 218 سهم   ششدانگ  یک باب  ساختمان به مساحت    218,10     مترمربع 
پالك شــماره    15180   اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
25 - راى شــماره   139960302026016622   مورخ  1399/06/25  آقاي کسري فاضل 
نجف ابادي به شناسنامه شــماره 2311 کدملی 4722088527 صادره کویت فرزند فتح اله 
بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 413,54 مترمربع از پالك شماره 12فرعی 
از15177 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد
26 - راى شماره   139960302026007267   مورخ  1399/04/15  آقاي علی محقق دولت 
آبادي به شناسنامه شماره 1931 کدملی 1292412070 صادره اصفهان فرزند محمود نسبت 
به شصت و چهار سهم مشاع از یکصدو هشتاد سهم  ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
180 مترمربع پالك شــماره 309 اصلی واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت مالکین رسمى مهدى رعیتى 

و رسول یزدیان رنانى
27 - راى شــماره   139960302026007269   مورخ  1399/04/15  خانم نجمه السادات 
موسوي به شناسنامه شــماره 1270054155 کدملی 1270054155 صادره اصفهان فرزند 
سیدروح اهللا نسبت به شصت و چهار سهم مشــاع از یکصد و هشتاد سهم  ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 180 مترمربع پالك شماره 309 اصلی واقع در اصفهان بخش16 اداره 
ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت مالکین 

رسمى مهدى رعیتى و رسول یزدیان رنانى
28 - راى شماره   139960302026007271   مورخ  1399/04/15  آقاي حسین اسالمی 
مشکنانی به شناسنامه شماره 60 کدملی 5659559492 صادره کوهپایه فرزند عباسقلی نسبت 
به پنجاه و دوسهم مشاع از یکصد و هشتاد سهم  ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 180 
مترمربع پالك شماره 309 اصلی واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 
اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواســطه از مالکیت مالکین رسمى مهدى رعیتى و 

رسول یزدیان رنانى
29 - راى شماره   139960302026017109   مورخ  1399/06/30  آقاي مجتبی بهشتی 
به شناسنامه شماره 6 کدملی 1249766842 صادره نائین فرزند علی اکبر نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان  به مســاحت 253 مترمربع از پالك شماره 678 فرعی 
از14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد
30 - راى شماره   139960302026017110   مورخ  1399/06/30  خانم زهرا شاه محمدي 
قهساره به شناسنامه شماره 76 کدملی 1286962137 صادره اصفهان فرزند حسن نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 253 مترمربع از پالك شماره 678 
فرعی از14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى میباشد
ادامه در صفحه 7
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ادامه از صفحه 6
31 - راى شــماره   139960302026011124   مــورخ  1399/05/06  آقاي محمدرضا 
مدینی به شناسنامه شماره 246 کدملی 1291093321 صادره اصفهان فرزند علی بصورت 
ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 240 مترمربع از پالك شــماره 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
32 - راى شماره   139960302026012655   مورخ  1399/05/20  آقاى علی اکبر مهاجر 
طادي به شناسنامه شماره 23 کدملی 6609514887 صادره برخوار فرزند حسن نسبت به 
چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 41,25 مترمربع از پالك شماره 
15090 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادي مع الواسطه ازمالک رسمى خانم فاطمه اسپه پور
33 - راى شــماره   139960302026012657   مورخ  1399/05/20  آقاي محمد جواد 
مهاجر طادي به شناسنامه شماره 773 کدملی 1287054064 صادره اصفهان فرزند علی 
اکبر نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 41,25 مترمربع پالك 
شماره 15090 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادي مع الواسطه ازمالک رسمى خانم فاطمه اسپه پور
34 - راى شماره   139960302026017094   مورخ  1399/06/29  آقاي حسین رضائی 
به شناسنامه شماره 1 کدملی 5659750176 صادره کوهپایه فرزند هاشم بصورت ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 100,20 مترمربع از پالك شماره 66 فرعی از14915 اصلی واقع در 
اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادي مع 

الواسطه از مالکیت شیخ زین الدین نجفى
35 - راى شــماره   139860302026022116   مــورخ  1398/12/15  و  راى اصالحى 
شماره   139960302026008677   مورخ  1399/04/23  آقاي مسعود احمدي فشارکی 
به شناسنامه و کدملی 1273400933 صادره اصفهان فرزند مصطفی  نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب مغازه  به مســاحت 15,35 مترمربع از پالك شماره 26 فرعی از 
14915 اصلی واقع در اصفهان بخش اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد
36 - راى شــماره   139860302026022114   مــورخ  1398/12/15  و  راى اصالحى 
شــماره   139960302026008671   مورخ  1399/04/23  آقاي محمد حسین احمدي 
فشارکی به شناسنامه و کدملی 1272245004 صادره اصفهان فرزند مصطفی نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت 15,35 مترمربع از پالك شماره 26 فرعی 
از 14915 اصلی  واقع در اصفهان بخش اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد
37 - راى شماره   139860302026010946   مورخ  1398/07/13  آقاي علیرضا رفیع به 

شناسنامه شماره 27 کدملی 1249920094 صادره نائین فرزند مرتضی بصورت ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 167,50 مترمربع از پالك شماره 82 فرعی از 14915 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادي مع 

الواسطه از مالکیت محمد مرادمند جزى
38 - راى شماره   139960302026017107   مورخ  1399/06/30  آقاي سید کاظم بنی 
لوحی به شناسنامه شماره 140 کدملی 1286549752 صادره اصفهان فرزند سید محمدعلی 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 215,82 مترمربع از پالك 
شماره 12فرعی از 15177 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
39 - راى شــماره   139960302026017106   مورخ  1399/06/30  خانم بدرالسادات 
مدینهء به شناسنامه شماره 53376 کدملی 1280959614 صادره اصفهان فرزند اکبر  نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 215,82 مترمربع از پالك شماره 
12فرعی از 15177 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
40 - راى شماره   139960302026011691   مورخ  1399/05/11  خانم نصرت طالب 
زاده جزي به شناسنامه شــماره 108 کدملی 5110398208 صادره  برخوار فرزند رمضان 
بصورت ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 111,59 مترمربع از پالك شماره 63 فرعی از 
15187 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد
41 - راى شماره   139960302026011727   مورخ  1399/05/11  آقاي علی بخشی به 
شناسنامه شماره 1473 کدملی 1286989922 صادره اصفهان فرزند عباس نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 133,60 مترمربع از پالك 14984 اصلی 
واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى میباشد
42 - راى شماره   139960302026011722   مورخ  1399/05/11  خانم فرشته سادات 
طباطبائی جالدرانی به شناسنامه شماره 4964 کدملی 1287166350 صادره اصفهان فرزند 
سیداکبر نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 133,60 مترمربع از 
پالك 14984 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى میباشد
43 - راى شماره   139960302026016730   مورخ  1399/06/25  آقاي محمد مهدي 
روزگرد به شناسنامه شــماره 283 کدملی 1199181536 صادره شهرضا فرزند علی اکبر 
بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 301,55 مترمربع از پالك شماره 13900 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد

44 - راى شــماره   139960302026015584   مورخ  1399/06/19  آقاي عبدالرسول 
سالم به شناسنامه شماره 17888 کدملی 4722352259 صادره حوزه کنسولى کربال فرزند 
حسن نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 200 مترمربع پالك شماره 13900 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى ازمالکیت 

مالک رسمى مهدى سوفاف
45 - راى شماره   139960302026013271   مورخ  1399/05/26  آقاي جمشید ایزدي 
زمان آبادي به شناسنامه شماره 7 کدملی 1171019548 صادره لنجان فرزند رضا بصورت 
ششدانگ یکباب ساختمان تجارى مسکونى بمســاحت 78,17 مترمربع از پالك شماره 
13900 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادي مع الواسطه از مالکیت اکبر اصحاب هاشمى
46 - راى شــماره   139960302026013506   مورخ  1399/05/29  خانم زینت مردان 
شمس آبادي به شناسنامه شماره 764 کدملی 1283959879 صادره اصفهان فرزند سید 
اسمعیل نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 135 مترمربع پالك شماره 13900 اصلی 
واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادي 

مع الواسطه ازمالکیت مالک رسمى محمدزارعى شمس ابادى
47 - راى شــماره   139960302026013433   مــورخ  1399/05/29  خانم معصومه 
پیرحسینی به شناسنامه شماره 41108 کدملی 1280836644 صادره اصفهان فرزند رضا 
نسبت به ششدانگ یک قطعه ملک کشــاورزى (باکاربرى مسکونى) به مساحت 888,55 
مترمربع پالك شماره 13929 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
48 - راى شماره   139960302026013253   مورخ  1399/05/26  خانم عصمت خنجري 
به شناسنامه شماره 94 کدملی 6609502625 صادره دولت اباد فرزند محمدرضا نسبت به 
ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 342,40 مترمربع پالك شماره 269 فرعى از 14915 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادي مع الواسطه ازمالکیت مالک رسمى خانم عصمت نجفى
بدیهى اســت در صــورت  مــدت مذکــور و عدم وصــول اعتــراض طبــق مقررات 
ســند مالکیت صادر خواهد شــد.تاریخ انتشــار نوبت اول:1399/08/15 تاریخ انتشــار 
نوبت دوم:1399/09/01-م الف :1038048-1399206032   شماره ثبت در دبیرخانه- 

فالح ،رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان/8/126
فقدان سند مالکیت

 شماره: 139985602030011889     آقاى حسین جمشیدیان  فرزند محمد على باستناد 
یک  برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شــهود رسما گواهى شده مدعى شدند که 
سند مالکیت پانزده حبه و یکصد و هفتاد و هفت – هزارم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ 
پالك ثبتى شــماره 464 باقیمانده که به پالك ثبتى 464/6 استاندارد سازى شده است  

واقع در قطعه 9 نجف آباد بخش 12 ثبت اصفهان که سند مالکیت آن در دفتر الکترونیک 
امالك شماره 139305302030003662 ثبت و سند چاپى شماره 734560سرى د 91  
بنام نامبرده صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن 
یا ازبین رفتن: به علت جابجائى مفقود شــده اســت. چون درخواست صدورالمثنى سند 
مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت 
به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرســید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشــود المثنى سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1399/09/01 ، 1047895م 
الف- مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از طرف محسن نساج نجف 

آبادى/8/194
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 139985602008003037 تاریخ ارسال نامه: 1399/08/26 نظر به اینکه 
وراث ابوالقاسم کاویانى که خود ورثه عباس کاویانى میباشد با ارائه درخواست کتبى به 
شــماره وارده: 139921702008013589- 99/8/21 به انضمام دو برگ استشهادیه 
محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره: 15027- 99/8/17 به گواهى دفترخانه شماره 
303 شهرضا رسیده است مدعى مفقود شدن ســند مالکیت ششدانگ پالك 74 فرعى 
از 34- اصلى شده اند که ششدانگ پالك فوق در صفحه 422 دفتر 42 ثبت شده سپس 
نامبرده فوت شده ورثه وى بموجب اسناد 44506- 36/7/17 و 44560- 36/7/22 دفتر 
یک شهرضا ششدانگ مالکیت خود را به عباس کاویانى انتقال نموده سپس نامبرده فوت 
که ورثه وى عبارتند از ابوالقاسم کاویانى (فرزند) معصومه کاویانى همسر که ابوالقاسم 
نیز فوت شــده و ورثه وى عبارتند از غالمرضا- احمدرضــا- محمدرضا و زهرا همگى 
کاویانى و طلعت جوى اینک نامبردگان درخواســت صدور المثناى سند مالکیت ملک 
فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت در یک نوبت آگهى مى شــود چنانچه کســى مدعى انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشــد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده 
روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم 
و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد 
شد. م الف: 1047896 سید اسداله موسوى- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا از 

طرف محمدحسن صمصامى/8/195

عضو کمیته علمى کرونا با اشــاره به اینکه برخالف 
برخى گفته ها مســواك زدن و خمیر دندان خاصیت 
پیشــگیرى از کرونا را ندارد، عنوان کرد: در خصوص 
دهانشویه ها هم برخى منابع از اثربخشى آن براى از 
بین بردن ویروس کرونا مى گویند که هنوز اینها در حد 

ادعاست و ثابت نشده است.
دکتر مینو محرز با بیان اینکــه از ابتداى مهر ابتالى 
خانوادگى افزایش یافته است گفت: مراجعه کنندگان 
کرونا طى ماه اخیر اینقدر زیاد شده که وقتى یک نفر 
در خانــواده بگیرد بقیه افراد نیز مبتال مى شــوند. در 
گذشته شاید یک نفر در خانواده مبتال مى شد اما االن 
مى بینیم که همه افــراد خانواده مبتال مى شــوند. 
ویروس از خرداد ماه جهش داشت و قدرت سرایت آن 

ده ها برابر شده است.
وى افــزود: طى روزهــاى اخیر افراد مســن و افراد 
داراى بیمــارى هاى زمینه اى داراى عالیم شــدید 

کووید- 19 و بدحال هستند و چه در بیمارستان هاى 
خصوصى و چه دولتى، افراد مســن بیشــتر بسترى 

مى شوند.
او در خصوص شایع ترین عالیم کووید- 19 هم گفت: 
در حال حاضر شــایع ترین عالیم ویروس کرونا که 
باعث مراجعه بیشتر مردم طى روزهاى اخیر شده است، 
تب، سرفه، تنگى نفس، بى اشتهایى، اسهال و استفراغ 
است. البته االن داشتن عالیم ساده سرماخوردگى هم 
مى تواند نشانه کووید باشد و افراد باید مراجعه کنند و 

بررسى شوند تا مشخص شود کرونا دارند یا نه.
محرز خاطرنشان کرد: یکى از عوارض نادر این بیمارى 
سکته مغزى و سکته قلبى و آمبولى ریه است زیرا یکى 
از خصوصیات این ویروس این است که در عروق لخته 
ایجاد مى کند. البته این عارضه کم اتفاق مى افتد ولى 
وجود دارد و حتى در افراد جوان دیده شده که منجر به 

مرگ شده است.
وى در خصوص شیوع ضایعات پوستى در اثر کرونا هم 

گفت: ضایعات پوستى جزو عالیم شایع کرونا نیست 
اما اگر اتفاق بیافتد منجر به تظاهرات پوستى گسترده
 مى شود و در بچه ها شایع تر است البته در بزرگساالن 
هم دیده شده اســت. در نتیجه اگر فردى نشانه هاى 
پوستى مشــکوك را در خود دید، در صورت داشتن 
تماس با فرد مبتال بــه کووید یا حضور داشــتن در 
جامعه بدون ماسک، باید به پزشــک مراجعه کند و 

بررسى شود.
این متخصص عفونى در خصوص شایعاتى پیرامون 
اثرات پیشگیرانه مســواك و دهانشویه بر پیشگیرى 
کرونا هم اشاره کرد: برخالف برخى گفته ها مسواك 
زدن و خمیر دندان خاصیت پیشگیرى از کرونا را ندارد و 
در خصوص دهان شویه ها هم برخى منابع از اثربخشى 
آن براى از بین بردن ویروس کرونا مى گویند که هنوز 

اینها در حد ادعاست و ثابت نشده است.
او در پاسخ به اینکه آیا باد و باران باعث انتشار ویروس 
مى شود یا نه هم گفت: این ویروس زیاد روى سطح 

نمى نشیند که باد و باران آنها را بتواند روى هوا پخش 
کند، وقتى شما ماسک داشته باشید و فاصله فیزیکى 
را حفظ کنید، این ویروس نه از فرد مبتال و  نه از طریق 

باد و باران نمى تواند به شما منتقل شود.
محرز توصیه اى به اســتفاده از ماســک در روزهاى 
بارانى داشت: مردم خصوصاً در روزهاى بارانى به جاى 
ماسک هاى جراحى که ماندگارى کمى دارند و گران 
هستند، بهتر است از ماســک هاى پارچه اى استفاده 
کنند. براى نگهدارى این ماسک ها باید هر روز آن را 
بشویند، اتو کنند و در آفتاب قرار دهند و دوباره استفاده 
کنند تا زمانى که غیر قابل اســتفاده شود و آن را دور

 بیا ندازند.
عضو کمیته علمى ستاد ملى مقابله با کرونا به بهداشت 
نیوز گفت: ماســک هاى پارچه اى دوالیه حتى اگر 
در باران خیس هم بشــوند باز هم اثربخشى دارند و 
خیس شدن ماسک باعث جذب کردن بیشتر ویروس 

نمى شود.

70 درصد زنان معموًال به بعضى از گروه هاى خاص 
حساسیت نشان مى دهند. چند مورد از بوهاى غذا نیز 
ممکن اســت عاملى براى میگرن باشد. فلفل یکى از 
موادى اســت که عاملى براى بهبود سردرد واقعى بر 

اثر بو است.
محققان جدید به این نتیجه رســیده اند که بو گاهى 
اوقات براى ایــن وضعیت ها مفید واقع خواهد شــد. 
نزدیک به 15 درصــد از افراد جــوان از میگرن رنج 
مى برند. معموًال این سردردهاى شدید با عالیمى مثل 
حالت تهوع و احساس سبک شــدن سر همراه است. 
تغییرات در مواد شیمیایى طبیعى در مغز مى تواند این 

حمله ها را افزایش دهد.
در بیشتر موارد 75/9 درصد از این سردرد ها به دلیل 
محرك هاى بیرونى است. استرس، نوسانات هورمونى، 
آب و هوا، آشــفتگى و به هم ریختگــى خواب، رژیم 
غذایى و نور زیاد از علــت هاى رایج حمالت میگرنى 

خواهد بود.
بیش از 50 درصد از افرادى که از میگرن رنج مى برند، 
به بو حساســیت دارند که به این وضعیت اوسموفوبیا 
گفته مى شود زنان مشــخصًا در این مورد حساس تر 

هستند.
بعضى از آنها کافى اســت که چند دقیقه در منزل در 

معرض یک بوى خاص قرار بگیرند. معموًال دورى 
از این بوها مى تواند بهترین و امن ترین راهکار 

براى پیشــگیرى از حمالت میگرنى باشد. 
معموًال پیاز یکى از همین مواد است.

پیاز خام و یا سیر خام نیز عاملى 
براى حمالت میگرنى است . 
به همین منظور آزمایشــى 
روى یک خانــم جوان 32 
ساله انجام شد و او را به مدت 

یک ساعت در معرض پیاز له 

شده قرار دادند و متوجه حمالت سردرد او شدند.
همچنین سوزش چشم، بینى، حالت تهوع، خستگى، 
گلو درد، احساس سردرگمى و آشفتگى، ضربان قلب، 

سوزش زبان و گردن درد نیز در این فرد ظاهر شد.
براى این فرد از روش درمانى فلفل استفاده شد 
که آن هم از طریق بو کردن بود و توانست 
درد او را تســکین دهــد. محققان بر 
این عقیده هستند که پیاز و مواد 
طبیعى بودار دیگــر مى توانند 
تغییراتى را در قســمت عواطف 
و احساسات در مغز به وجود 
بیاورند که این قسمت 
به ناحیــه مرتبط با 
احســاس بویایى 
بســیار نزدیــک 

است.

بدن براى زنده ماندن به اکسیژن نیاز دارد و این وظیفه خون 
است که اکسیژن را به تمام اندام هاى حیاتى بدن، سلول ها و 
بافت ها منتقل کند. وقتى خون ما اکسیژن کافى نداشته باشد، 
در واقع دچار اختاللى هستیم که هیپوکسمیا نام دارد. در اینجا 
با پنج نشانه هشداردهنده هیپوکسمیا یا کاهش سطح اکسیژن 

خون آشنا مى شویم.

1- ضعف یا سرگیجه
یک عالمت شایع کاهش سطح اکســیژن خون، ضعف یا 
سرگیجه است. بیشتر افراد سرگیجه را براى لحظه اى کوتاه 
تجربه کرده اند؛ با این حال، افرادى که اکسیژن کافى در خون 
ندارند، معموًال متوجه مى شوند که این اتفاق به طور روزانه، 

طى تغییر نور یا فعالیت شدید رخ مى دهد.
عضله مى تواند مدت محدودى ســوخت را بدون اکسیژن 
بســوزاند، اما این روند به طور نامحدود دوام ندارد؛ بنابراین 
کاهش سطح اکسیژن به صورت مزمن، باعث ضعف عضالنى 
مى شود که این ضعف عضله معموًال به تنهایى رخ نمى دهد و 
با تنگى نفس همراه است. از آنجا که خون، اکسیژن را به همه 
جاى بدن شما مى رساند، ضعف یا سرگیجه سریع نشانه این 

است که خون اکسیژن کافى به تمام نقاط بدن نمى رساند.
2- خستگى

خستگى مزمن نشانه اصلى عدم دریافت اکسیژن مورد نیاز 
بدن از طریق خون است. احســاس خستگى انواع مختلفى 

دارد، اما خستگى همراه با هیپوکسمیا مزمن و بى پایان است.

برخى افراد معموًال احســاس مى کنند که در نیمه روز دیگر 
توان ندارند و به نظر مى رسد خواب بیشتر هم کمکى به آنها 
نمى کند. ســریع تر از دیگران یا مداوم خسته شدن، عالمت 

کاهش سطح اکسیژن خون است.
3- سریع شدن ضربان قلب

تند شدن ضربان قلب نشان مى دهد که قلب شما به سختى 
کار مى کند تا اکسیژن را به تمام قسمت هاى بدن برساند، زیرا 
مقدار آن کافى نیست. اگر قبًال هرگز عالئم اضطراب را تجربه 
نکرده اید و بدون نشانه هاى دیگر اضطراب ضربان قلب  شما 

تند مى شود، ممکن است دچار هیپوکسمیا شده باشید.
4- تنگى نفس

البته که کمبود اکســیژن به این معناست که شما در تنفس 

دچار مشکل هستید. هنگامى که در تنفس و دریافت اکسیژن 
مشکل دارید، خون هم اکسیژن کافى ندارد. افرادى که دچار 
کمبود اکسیژن خون هستند معموالً  تنگى نفس را گزارش 
مى کنند، صرف نظــر از اینکه فعالیت ســنگین انجام داده 

باشند یا نه.
5- سردرد و سردرگمى

ســردرد به تنهایى نشــانه نگران کننده کمبود اکسیژن در 
خون نیســت امــا همراه بــا گیجــى، ســرگیجه و عدم 
هماهنگــى، مى تواند نشــانه کاهش ســطح اکســیژن 
باشــد. وقتى خون فاقد اکســیژن کافى اســت، تمرکز و 
هماهنگى بدن دشوار اســت و منجر به ســردرد و گیجى

 مى شود.

در دســتورالعمل جدید مرکز کنترل و پیشــگیرى از 
بیمارى ها در آمریکا تأکید شــده اســت که ماسک 

خطر انتقال ویروس کرونا را تــا 70 درصد کاهش 
مى دهد.

در این دســتورالعمل به چندین مطالعه 
اشاره شده که نشــان مى دهد ماسک 
خطر انتقال یا آلوده شــدن به ویروس 

را بیــش از 70 درصد کاهــش مى دهد 
و زمانى که از افراد درخواســت مى شــود تا با 

ماسک در اماکن عمومى حاضر شوند موارد ابتال 
و مرگ ناشــى از بیمارى به طور چشمگیرى کاهش 

مى یابد.
در دســتورالعمل جدید مرکز کنترل و پیشــگیرى از 
بیمارى ها در آمریکا تأکید شــده اســت استفاده از 
ماســک مى تواند نه تنها از اطرافیــان، بلکه از خود 
فرد نیز در برابر ویروس کرونــا محافظت کند و این 

درحالى است که طبق دستورالعمل پیشین 
این مرکز، فایده اصلى اســتفاده از ماسک، کمک به 
جلوگیرى از انتشــار ویروس از فرد آلوده به دیگران

 است.
در دســتورالعمل جدیــد ایــن مرکز آمده اســت: 
ماســک هاى پارچه اى به عنوان کنترل منبع عمل 
مى کند تا از انتشــار ذرات آلوده به ویروس از فرد 
اســتفاده کننده جلوگیرى و با ممانعت از ورود 
ترشحات تنفســى آلوده از دیگران همچون 
فیلترى بــراى محافظت از شــخص عمل

 کند.
به گزارش شبکه خبرى «CNN»، بنابراعالم 
مرکز کنترل و پیشــگیرى از بیمارى هــا در آمریکا، 
اتخــاذ سیاســت هاى کلى اســتفاده از ماســک 
در کنار روش هــاى تداخلى دیگــر از جمله 
رعایــت فاصله فیزیکى، شست شــوى مرتب 
دســت ها و تهویــه مناســب هــوا مى تواند 
از اعمــال محدودیــت و قرنطینــه جلوگیــرى 

کند.

نادرترین عالیم کرونا که از آن بى خبر هستید
  مشکات سخاوتى / بهداشت نیوز |

ماسک، خطر انتقال ویروس کرونا را 70 درصد کاهش مى دهدوقتى پیاز عامل حمله میگرنى مى شود

منزل در  چند دقیقه در
گیرند. معموًال دورى 

نترین راهکار 
یگرنى باشد. 
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میان طبایع گوناگون، سازش پدید آورد و هر چیزى را غریزه 
و سرشــتى خاص عطا کرد. و هر غریزه و سرشــتى را خاص 
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آگهى فراخوان ارزیابى کیفى مناقصه گران
 (شماره فراخوان در سامانه ستاد 2099001205000030)

شرکت آب منطقه اى اصفهان در نظر دارد تعمیرات شبکه هاى آبیارى رودشت شمالى و جنوبى را از طریق مناقصه عمومى با شرایط و مشخصات 
زیر به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید. لذا از مناقصه گرانى که تمایل به حضور در مناقصه فوق را دارند دعوت مى گردد نسبت به دریافت 

اسناد ارزیابى کیفى از سامانه تدارکات الکترونیک دولت (www.setadiran.ir) اقدام نمایند.
مبلغ پایه: برآورد مناقصه معادل 48/246/364/555 ریال بر اساس فهارس بهاء واحد پایه رشته هاى آبیارى و زهکشى سال 1399مى باشد.

شرایط مناقصه گر: مناقصه گران داراى گواهینامه صالحیت پیمانکارى حداقل پایه 5 از سازمان برنامه و بودجه در رشته آب و ارائه گواهینامه 
صالحیت ایمنى.

محل اجراء: استان اصفهان- رودشت
مدت اجراء: 6 ماه

نوع اعتبار: اعتبار این پروژه از محل اعتبارات جارى شرکت مى باشد.
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه، مدت اعتبار پیشنهادها و چگونگى و زمان تحویل پیشنهادها متعاقباً در استعالم ارزیابى و اسناد مناقصه 

مشخص خواهد شد.
مناقصه گران واجد شرایط مطابق شرایط قید شده در سامانه ستاد (www.setadiran.ir) مهلت دارند از طریق این سامانه نسبت به دریافت 
اسناد ارزیابى کیفى و بارگذارى مدارك مثبته شرکت اقدام نماید. پس از تعیین فهرست کوتاه مناقصه گران اسناد مناقصه از طریق سامانه فوق 

در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.
نشانى مناقصه  گزار: اصفهان- پل خواجو- بلوار آئینه خانه- جنب هالل احمر- شرکت آب منطقه اى اصفهان- دفتر امور قراردادها.

تلفن تماس: 5- 36615360 داخلى 2529 و 2528 فاکس: 36611073

شرکت آب منطقه اى اصفهان- امور قراردادها

نوبت اول

م الف: 1048547

 آگهی مناقصه عمومی 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومى خرید  را مطابق جدول زیر از فروشندگان  

ذیصالح انجام دهد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تاساعت 15:30روزشنبه به تاریخ 99/9/15
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ازساعت 8:00 روزیکشنبه به تاریخ 99/9/16

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

نام روزنامه: نصف جهانشماره تلفن گویا:  8-6680030 3 -  031 (  داخلی 388  )
تاریخ انتشار: 99/09/01

مبلغ تضمین (ریال)نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

خرید یک دستگاه آشغالگیر ریز مکانیکى تصفیه خانه 99-3-178
375,000,000جارىفاضالب مبارکه 

خرید لوله U-PVC فاضالبى در اقطار 110 و 125 میلیمتر 99-3-179
1,546,000,000جارىپوش فیت

نوبت دوم

شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه اي اصفهان

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله اي شماره  990/1011  
(شماره هاى 2099001188000029، 2099001188000030 

و 2099001188000031 در سامانه ستاد)

م.الف:1045126روابط عمومى شرکت برق منطقه اى اصفهان

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

نوبت دوم

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

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

صورت لزوم در ساعات اداري روزهاي کاري با شماره 031-36270820)
مهلت دریافت اسناد: از ساعت 10:00 صبح روز دوشــنبه مورخ 1399/08/26 لغایت ســاعت 16:00 روز چهارشنبه مورخ 

1399/09/05
جلسه توجیهی: حضور نمایندگان مجاز شرکت ها (همراه با معرفی نامه) در جلسه توجیهی و بازدید که در روز یکشنبه مورخ 
1399/09/09 ساعت 09:00 صبح واقع در پست 63/20کیلوولت اجالس سران، به آدرس: اصفهان، انتهاى خیابان آبشار سوم، 
کیلومتر 6 جاده اصفهان-زیار آغاز و برگزار میگردد، الزامی بوده و عدم حضور بمنزله انصراف از مناقصه خواهد بود. الزم به ذکر 

است، بازدید ها به ترتیب از پست هاى 63/20کیلوولت اجالس سران، شهید اشرفى و بعثت صورت مى گیرد.
مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه: نسخه الکترونیکی کلیه مدارك و مستندات اسناد مناقصه بایستی حداکثـر تا ساعت 14:00 
روز دوشنبه مورخ 1399/09/17 در «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) بارگذاري و نسخه فیزیکی(پاکت الف) آن در 

موعد مذکور به آدرس: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه اي اصفهان تحویل گردد.
زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه: ساعت 10:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1399/09/18، سالن کمیسیون معامالت ساختمان 

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

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

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

مبلغ تضمین شرکت گروه بندىموضوع مناقصهشماره مناقصه
شرایط و  الزامات ورود به مناقصهدر مناقصه (ریال)

990/1011

احداث بانکهاى خازنى 
20 کیلوولت در پستهاى 

63/20 کیلوولت در 
3 گروه

گروه1: پست هاي بابوکان و بعثت
  326,525,000(شماره 2099001188000029 در سامانه ستاد)

دارا بودن گواهینامه صالحیت 
پیمانکاري با حداقل رتبه 5 نیرو از 

سازمان برنامه و بودجه کشور 

گروه2: پست هاي شهید اشرفى و زرین شهر
  303,100,000 (شماره 2099001188000030 در سامانه ستاد)

گروه3: پست هاي اجالس سران و دامنه
  348,060,000 (شماره 2099001188000031 در سامانه ستاد)

بدون شرح 


