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کرونا به بینایى آسیب مى زند؟ثبت یک رکورد فوالدى  بى نظیرسحر زکریا : کرونا شبیه لوگو کونگ فو استکشف سنگ نوشته تاریخى در تاق بستان 200 هزار دالر و زنگ خطر بزرگ براى سپاهان سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

چگونه هندوانه
 را سالم و تازه 

نگه داریم؟

همکارى  اصفهان و سوییس درباره کرونا
3

3

2
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رئیس جمهورى که باعث شیوع کرونا شد

فاجعه در انتظار برزیل

سرما 1370 میلیارد ریال
 به کشاورزى اصفهان 

خسارت زد

تولید 20 درصد از 
فرآورده هاى نفتى کشور 

در پاالیشگاه اصفهان

5

چند درصد 
ایرانى ها

 کرونا گرفته اند

هندوانه از محبوب ترین میوه هاى این 
فصل است. این میوه به خصوص در ماه 

رمضان مى تواند بخش زیادى از آب مورد 
نیاز بدن شما را تأمین کند و خوردن آن به 

ویژه در وعده سحرى و...

رئیس اداره مبارزه بــا بیمارى هاى واگیر وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکى گفت: موضوع 

ایمنى گله اى در کشور مطرح نیست.
حسین عرفانى افزود: میزان بروز بیمارى کووید- 
19 در ایران اکنون حدود یک در هزار نفر اســت 
در حالى که براى ایمنى گلــه اى یا ایمنى انبوه 
که برخى مطرح مى کنند بایــد 70 تا 75 درصد 
جمعیت گرفته باشند. آمار وزارت بهداشت نشان 
مى دهد که کمتر از یک دهم درصد از افراد جامعه 
به کرونا مبتال شده اند و اگر بخواهیم موارد خفیف 

شناسایى نشده...

4

کاهش کاهش 8080 درصدى معامالت خودرو نمایشگاه داران در اصفهان درصدى معامالت خودرو نمایشگاه داران در اصفهان
3

پژوهش مشترك دانشگاه هاى علوم پزشکى و بازل درباره سالمت روان و مطالعه اضطراب 

حسین زمان:
 آهنگ هاى امروز را چند 
سال پیش مى خواندى 
محاکمه مى شدى

باید ساختارها را درست کنیم
یک پیشکسوت فوتبال ایران مى گوید مى توانیم میزبان خوبى باشیم 

اما به شرطى که ساختارها را در آن زمان درست کنیم.
محمود یاورى درباره اطالعیه کانون مربیان مبنى بر لغو مســابقات 
فوتبــال اظهار کرد: بیانیــه اى با جمع بندى اعضــاى کانون در این 
خصوص صادر شد و دیدگاه اعضا این بود. من نظرى ندادم ولى به هر 

حال این دیدگاه از نظر من مورد تأیید است و ...
3
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

حیوانات 
باغ  وحش صفه 

اصفهان را نمى توان
 در طبیعت رها کرد

اقامه نماز جمعه فقط در 4 شهر استان
3

مهدى کیانى: مهدى کیانى: 

نباید دنبالنباید دنبال
 مقصر بگردیم

 روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

آگهى مناقصه عمومى 
یک مرحله اى همزمان با ارزیابى (فشرده)

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

واجدین شرایط واگذار نماید .

پیشنهاد دهندگان مى توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایتهاى زیر دریافت و حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه 
مورخ 1399/03/03به نشانى :اصفهان چهار باغ عباســى –خیابان عباس آباد –ساختمان ستاد شماره یک شرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان طبقه همکف –دبیرخانه شرکت ،تحویل نمایند .به پیشنهادهایى که بعد از مهلت مقرر در فوق دریافت شود 

ترتیب  اثر داده نخواهد شد.
  http://tender.tavanir.org.ir :سایت اینترنتى معامالت توانیر به نشانى 

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

جهت کسب اطالعات بازرگانى با شماره تلفن 34121482-031کارشناس قراردادها و مناقصات و جهت آگاهى بیشتر در مورد 
الزامات ،اطالعات شرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن :34122940اداره مهندسى و طرح ها تماس حاصل فرمائید.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :در اسناد درج شده است.
* مناقصه گران جهت به روز رسانى مدارك و فعالیت هاى خود،در سامانه برون سپارى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به 
نشانى: https://www.eepdc.ir  مراجعه نمایند.(درصورت هر گونه سوال با شماره تلفن32241153آقاى امیرانى تماس 
حاصل فرمایید )شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مناقصه را تا 72ساعت قبل از بازگشایى پاکتها 

براى خود محفوظ مى دارد.
* شرکت کنندگان در مناقصه میبایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکتها با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس با واحد 
مناقصه و مزایده ازآخرین اصالحات احتمالى اسناد مطلع گردند ،در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه 

گران میباشد.
*پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد .

*حضور پیشنهاد دهندگان(هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفى نامه )در جلسه بازگشایى پاکات آزاد مى باشد .
*به مدارك ،پیشنهادات و نامه هاى فاقد امضاء ،مخدوش یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد .

* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.
* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج مى باشد .

مبلغ تضمین  تاریخ برگزارى 
مناقصه 

آخرین مهلت 
تحویل پاکات

مهلت تهیه 
دفترچه

تاریخ توزیع 
دفترچه موضوع مناقصه شماره 

مناقصه

1،270،545،413
پس از ارزیابى 
کیفى ،متعاقبا 
اعالم مى گردد

1399/03/03 1399/02/23 1399/02/18
احداث و بهینه سازى شبکه هاى 
توزیع برق و روشنایى بخش بن 

رود و جلگه امور منطقه 8
9914013

حمیدرضا جوادى- مدیرعامل سازمان عمران زاینده رود

آگهى تجدید مزایده
سازمان عمران زاینده رود به استناد آیین نامه معامالت سازمان و مصوبه هیأت مدیره محترم در نظر دارد نسبت به اجاره اماکن تجارى، فرهنگى و تفریحى خود واقع در دهکده فرهنگى تفریحى زاینده رود بر اساس 

صرفه و صالح سازمان از طریق مزایده  عمومى اقدام نماید.
بدین وسیله از کلیه متقاضیان حقیقى و حقوقى دعوت به عمل مى آید در صورت تمایل و دارا بودن شرایط الزم با در نظر گرفتن مراتب زیر در مزایده شرکت نمایند.

1- موضوع: تجدید مزایده اجاره اماکن تجارى، فرهنگى و تفریحى طبق جدول زیر:

چاپ دوم

مدت قراردادمبلغ کل پایه کارشناسى سه ساله (ریال)مساحت (مترمربع)فهرست کاربرى ها و مشخصاتردیف
3 سال4500750/000/000پارك آبى و وسایل بازى1
3 سال5700900/000/000فوتبال حبابى2
3 سال100300/00/000کتابفروشى و عرضه محصوالت فرهنگى3
3 سال4500500/000/000سایت اسکوتر شارژى4
3 سال75200/000/000غرفه هاى مجاور استخر (ماساژ و بدنسازى)5
3 سال3500900/000/000دریفت تراك6
3 سال9600/000/000غرفه گردشگرى7

2- محل دریافت اسناد مزایده دفتر امور حقوقى و قراردادهاى سازمان: اصفهان، خیابان 22 بهمن، 
مجموعه ادارى امیرکبیر، ساختمان ادارى است.

3- زمان دریافت اسناد مزایده از تاریخ نشــر آگهى در روزنامه تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه 
مورخ 99/02/29 است.

1-3- پیشنهاد دهندگان براى دریافت اسناد و مشخصات مبلغ 1/000/000 ریال به حساب شماره 
0105526752002 نزد بانک ملى شعبه غدیر اصفهان واریز و فیش مربوطه را به امور مالى سازمان 

ارائه تا اسناد، نقشه و مشخصات مربوطه تحویل گردد.
4- تسلیم پیشنهادها: پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادهاى خود را تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه 
مورخ 99/02/29 به آدرس: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى امیرکبیر، ساختمان ادارى 

سازمان به دبیرخانه سازمان تسلیم نمایند.
5- تاریخ گشایش پیشنهادها: کمیسیون عالى معامالت در ساعت 15 روز چهارشنبه 99/02/31 

جهت گشایش پیشنهادها در محل دفتر مدیرعامل سازمان تشکیل مى شود.
6- مبلغ تضمین شرکت در هر کدام از مزایده هاى مذکور معادل 5 ٪ درصد قیمت کل پایه کارشناسى 
(سه ساله) مزایده مربوطه مى باشد که باید به حساب شماره 0108615001000 نزد بانک ملى شعبه 
غدیر اصفهان واریز و فیش مربوطه را طبق دستورالعمل داخل پاکت (الف) اسناد مزایده قرار دهند.

7- به پیشنهادهاى فاقد سپرده، سپرده هاى مخدوش، سپرده هاى کم تر از میزان مقرر، چک شخصى 
و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8- در خصوص اماکن ورزشى: الف- دارا بودن مجوز فعالیت از اداره ورزش و جوانان ب- دارا بودن 
مجوز فعالیت رســمى از هیأت ورزش هاى همگانى ج- دارا بودن کارت مربیگرى مورد تأیید اداره 

ورزش و جوانان الزامى است.
9- در خصوص اماکن تفریحى دارا بودن مجوز فعالیت از ارگان مربوطه الزامى است.

10- قرار دادن مدارك بند 8 و 9 در پاکت (ب) الزامى است.
11- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

12- سایر اطالعات و جزییات در اسناد مزایده مندرج است.
13- هزینه آگهى و کارشناسى به عهده برنده مزایده است.

14- این آگهى  تابع قانــون منع مداخله کارکنان دولت در معامــالت دولتى مصوب دیماه 1337 
مى باشد.

 www.sozi.ir :آدرس سایت سازمان
info@sozi.ir :ایمیل سازمان

تلفن سازمان: 32673080- 32673010

سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان           

اطالعیه

م الف:835264 

بدینوسیله از شما دعوت مى شود در مناقصه اى با مشخصات مشروحه زیر شرکت نمایید.
1-موضوع مناقصه:تکمیل عملیات محوطه سازى،تأسیسات مکانیکى و برقى طرح توسعه ساختمان سازمان و عملیات تعمیر و بهسازى و تأسیسات 

ساختمان موجود(قدیم)سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان
2-شرح مختصرى از مشخصات و مقادیر کار:تکمیل عملیات محوطه سازى ،تاسیسات مکانیکى و برقى طرح توسعه ساختمان سازمان و عملیات 

تعمیر و بهسازى و تأسیسات ساختمان موجود(قدیم)سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان
3-محل پروژه:اصفهان خیابان توحید جنوبى

4-مدت اجراى طرح:2 شمسى
5-کسورات قانونى

کلیه کسورات قانونى متعلقه به این پیمان به عهده پیمانکار مى باشد.
6-کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان

7-زمان تسلیم پیشنهادات:پیشنهاد دهندگان مى توانند از روز چهارشنبه مورخ1399/02/16تاساعت 8:00 روز شنبه مورخ1399/02/20از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکى دولت اسناد را دریافت نمایند و حداکثر تا ساعت9:00 روزچهارشنبه مورخ1399/02/31 کلیه پاکت ها عالوه بر ارسال 

الکترونیکى به صورت فیزیکى تحویل امور مالى سازمان گردد.
8-تاریخ بازگشایى پیشنهادات:پیشنهادات دریافت شده در روزچهارشنبه مورخ1399/02/31 راس ساعت 11:00صبح در محل سازمان مدیریت 

وبرنامه ریزى استان اصفهان بازگشایى خواهد شد.
حضور پیشنهاددهندگان در جلسه اختیارى است.                 

دعوت نامه شرکت در مناقصه

 مقصر بگردیممیربر مقصر بگردیم

یک
اما به
محم
فوتبـ
خصو
حال
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سحر زکریا : کرونا شب هنگ ف
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یک کارشــناس اقتصادى با بیان اینکه آزادسازى سهام 
عدالت منجر بــه افزایش دارایى هاى نقــد دارندگان این 
سهام و قدرت خرید آنها مى شود، به مردم توصیه کرد تا در 
این شرایط از سپرده گذارى پس انداز بلندمدت در بانک ها 

پرهیز کنند.
کامران ندرى درباره تأثیرات آزادســازى سهام عدالت بر 
اقتصاد و معیشت مردم، اظهار کرد: با توجه به وضعیت بازار 
سرمایه پیش بینى مى شود که ســهام عدالت قیمت قابل 

قبولى پیدا کند. 
وى ادامه داد: آزادسازى سهام عدالت به طور موقت مى تواند 
یک قدرت خریدى را بسته به قیمت سهام براى دارندگان 

این نوع ســهام فراهم کند. اما نمى توان انتظار داشت که 
آزادسازى این سهام، مشکالت اقتصادى اکثریت مردم را 
حل کند.  در ادامه این کارشــناس اقتصادى افزود: طبیعتًا 
فردى که بدهکارى زیادى دارد، سهام خود را خواهد فروخت 

و به توصیه هاى کارشناسان هم توجه نخواهد کرد.  
به گفته این استاد دانشگاه، مسئله مورد توجه در این زمینه 
رشد بسیار باالى شاخص کل بورس است که باید تالش 
شــود تا آن حالت طبیعى و عادى به خــود بگیرد. اگر این 
صعودهاى پى در پى منجر به ایجــاد حباب و ترکیدن آن 
شــود، همه منتفعان این بازار تحت تأثیر قرار مى گیرند و 

ضررهاى زیادى مى بینند. 

رئیــس اداره مبارزه بــا بیمارى هاى واگیــر وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشــکى گفت: موضوع 

ایمنى گله اى در کشور مطرح نیست.
حســین عرفانى افزود: میزان بروز بیمارى کووید- 
19 در ایــران اکنون حدود یک در هزار نفر اســت در 
حالى که براى ایمنى گله اى یا ایمنى انبوه که برخى 
مطرح مى کنند باید 70 تــا 75 درصد جمعیت گرفته 
باشند. آمار وزارت بهداشــت نشان مى دهد که کمتر 
از یک دهم درصد از افراد جامعه به کرونا مبتال شــده 
اند و اگر بخواهیم موارد خفیف شناســایى نشــده را 
هــم در نظر بگیریم مــى توانیم این عــدد را در پنج 

ضرب کنیم که مى شــود پنج در هزار یــا نیم درصد 
جمعیت، پس حتى یک درصد جمعیت کشــور هم به 
ویروس کرونا مبتال نشــده اند. وى ادامه داد: هنوز با 
ایمنى گلــه اى یا انبوه در ایران خیلــى فاصله داریم. 
بنابراین اینکه عده اى از مــردم فکر کنند ایمنى پیدا
 کرده اند و مى توانیم وارد شرایط عادى زندگى شویم

 درست نیست.
عرفانى گفت: اکنون با توجه به اینکه این بیمارى هنوز 
واکسن و داروى اختصاصى ندارد، ایمنى انبوه هم در 
جامعه ایجاد نشده است، اکثریت قریب به اتفاق جامعه 

هنوز در معرض خطر هستند.

از پس انداز بلندمدت در 
بانک ها بپرهیزید 

چند درصد ایرانى ها
 کرونا گرفته اند

دلیل شیوع کرونا در جنوب
   انتخاب | رئیس اداره مــواد غذایى و فوکال 
پوینت برنامه کووید- 19 وزارت بهداشت گفت: 
احتماًال در مناطق گرمسیر مانند استان هاى جنوب 
کشور، اتاق هاى در بسته و روشن بودن کولر بدون 
تهویه طبیعى مى تواند یکى از عوامل افزایش ابتال 
به کرونا باشد بنابراین باید هنگام روشن بودن کولر، 
در و پنجره اتاق باز باشد تا ماندگارى هوا در اتاق و 

سالن ها کاهش یابد.

کنایه  ضیاء به پراید
   برترین ها | على ضیاء، مجرى تلویزیونى در 
توییتر درباره قیمت افسار گسیخته پراید نوشت: 
«شــرکت "کیا" اگه بیاد تو ایران ببینه محصول 
30 سال پیششــو دارن حدود صد میلیون تومن 
مى فروشــند کل کارمنداى بخــش بازاریابى و 

فروششو شبانه اخراج مى کنه.»

آغاز ضبط «عصر جدید»؟ 
   باشگاه خبرنگاران جوان | ضبط ادامه 
فصل دوم برنامه «عصر جدید» که اوایل اسفند ماه 
به دلیل لزوم جلوگیرى از شیوع کرونا متوقف شده 
بود، قرار اســت به احتمال زیاد از هفته آینده آغاز 
شــود. عوامل «عصر جدید» دو قسمت آخر این 
مسابقه را که در ایام نوروز روى آنتن رفت، بدون 
حضور تماشاگران ضبط کرده بودند. حال نیز قرار 

است مسابقه بدون حضور تماشاگران ضبط شود.

مستقیم پس از 16 سال
   ایرنا | دومین گروه ایرانیان مقیم اســپانیا از 
جمله دانشــجویان، با هماهنگى  هاى ســفارت 
جمهورى اسالمى ایران درپى شیوع کرونا به کشور 
روز چهارشنبه بازگشتند. گزارش سفارت جمهورى 
اسالمى ایران حاکى است که در پى شیوع کرونا و 
شرایط اپیدمى این بیمارى در اسپانیا، روز دوشنبه 
نخستین گروه از ایرانیان مقیم و متقاضى متشکل 
از 170 نفر با نخســتین پرواز مستقیم از مادرید به 

تهران پس از 16 سال، به ایران بازگشتند.

حمله فاسیوال به  گیالن
   انتخــاب | سرپرســت معاونت بهداشــتى 
دانشگاه علوم پزشکى گیالن از ابتالى 13 گیالنى 
به بیمارى فصلى فاسیوال خبر داد و از مردم خواست 
از مصرف فرآورده ها با سبزى هاى محلى خوددارى 
کنند. آبتین حیدرزاده اظهار کرد: بیمارى فاسیوال به 
دلیل وجود سبزى هاى محلى از جمله «چوچاق» 
و «خالى واش» و عادت مصــرف مردم، یکى از 

بیمارى هاى شایع در استان گیالن است./1800

2 ایرانى جهانى شدند
   پانــا | دکتر مریم کوچکى نژاد و دکتر علیرضا 
احمد ســیماب دو دانش آموخته دانشگاه صنعتى 
شریف به عنوان دو استاد از 40 استاد برتر جوان زیر 
40 سال رشته مدیریت در دنیا معرفى شدند. مریم 
کوچکى نژاد، استاد دانشگاه نورث وسترن و علیرضا 
احمد سیماب، استاد دانشگاه اچ. اى.سى مونترال 
هستند. معیار انتخاب بر اساس مهارت هاى تدریس 
و کیفیت مقاالت تحقیقاتى استادان است. براى 
رقابت سال 2020 بیش از 2000 نفر از سراسر دنیا 

رقابت داشته اند./1801

فرزندخواندگى الکترونیکى
   تسنیم | سامانه ملى فرزندخواندگى سازمان 
بهزیستى توسط معاون اول رئیس جمهور رونمایى 
شد. با اجرایى شدن سامانه فرزندخواندگى فرایند 
ثبت درخواست، رسیدگى، ارجاع، معرفى کودك و 
پیگیرى هاى متقاضیان به شکل الکترونیکى انجام 

مى شود./1802

دیدار شاعران با رهبر انقالب 
برگزار نمى شود

   ایرنــا | عبــاس محمــدى، مدیــرکل مرکــز 
آفرینش هاى ادبــى حوزه هنــرى در خصوص دیدار 
شاعران با رهبر انقالب گفت: امســال به دلیل شیوع 
بیمارى کرونا و با توجه به دســتورالعمل هاى کارگروه 
پیشگیرى مبنى بر منع قانونى براى برگزارى تجمعات در 
کشور، دیدار شاعران با مقام معظم رهبرى همانند سایر 
دیدارهاى ایشان در ماه مبارك رمضان برگزار نخواهد 
شد. گفتنى است هرســاله همزمان با میالد امام حسن 
مجتبى (ع) در چهاردهم ماه مبارك رمضان تعدادى از 
شاعران به دیدار مقام معظم رهبرى مى رفتند و در محضر 

ایشان به شعرخوانى مى پرداختند.

جهرمى را استیضاح مى کنیم!
   دیده بان ایــران | نماینده شاهین شهر، برخوار و 
میمه و عضو فراکسیون اصولگرایان والیى مجلس با 
تأکید بر اینکه وزیر ارتباطات هر روز بر مسند قدرت بماند 
به ضرر کشور است، گفت: استیضاح آذرى جهرمى را در 
روزهاى آخر مجلس دهم دنبال مى کنیم. حســینعلى 
حاجى دلیگانى با انتقاد از عملکــرد محمد جواد آذرى 
جهرمى، وزیر ارتباطات و فنــاورى اطالعات گفت: به 
دلیل عمل نکــردن به تعهدات در زمــان رأى اعتماد، 
ناتوانى ها، ضعف ها، ایجاد زمینه ترویج فرهنگ هاى 

بیگانه، به دنبال استیضاح این وزیر هستیم./1799

«اون» را عمل نکرده اند
   ایلنــا | نهادهاى اطالعاتى کــره جنوبى گزارش 
دادند که هیچ نشانه اى دال بر این وجود ندارد که «کیم 
جونگ اون»، رهبر کره شمالى، تحت عمل جراحى قرار 
گرفته باشد. این نهادها گزارش دادند که دلیل غیبت سه 
هفته اى کیم به احتمال زیاد شیوع ویروس کرونا در این 
کشور بوده است. ســرویس اطالعات ملى کره جنوبى 
اعالم کرد که گزارش ها مبنى بر قرار گرفتن کیم تحت 

عمل جراحى «بى اساس» است.

انتقاد از بسته بودن مساجد
   مهر |دبیرکل جبهه پایدارى بــا انتقاد از عملکرد 
دولت نسبت به بازگشایى مساجد، گفت: سالمتى مان 
مهم است، اما امیدواریم که مسئوالن نسبت به بندگى 
جمعى مردم اهمیت بدهند. حجت االســالم مرتضى 
آقاتهرانى در قرارگاه جهادى هیئت فاطمیون قم، با انتقاد 
از عملکرد دولت نسبت به عدم بازگشایى مساجد اظهار 
کرد: هیچ موقع ارتباط فردى با جمعى یکى نیســت و 

دوست داریم در کنار یکدیگر، خدا را عبادت کنیم.
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مدتى است که یکى از فعاالن فضایى مجازى آمریکا به نام 
«راتاروزا» به دنبال خودرو فرارى F40 پسر «صدام حسین» 
است که حدس زده مى شد در عراق باشد. بر اساس فراخوان 

او، هزاران نفر در مدت زمانى کوتاه تصاویرى از خودروهاى 
مختلف ارسال کردند و در نهایت به لطف فضاى مجازى این 

خودرو در اربیل عراق کشف شد.
حتى خود راتاروزا نیز تصور نمى کرد که بتواند به این سرعت 
در چالش خود موفق شــود. مردم فقط بــا دیدن عکس ها 

توانستند مکان خودرو را در اربیل، پایتخت کردستان عراق 
ردیابى کنند. این خودرو در یک گاراژ دیده شد.

به نظر مى رسید این خودرو از سال 2016 در این گاراژ متروك 
رها شده بود. از آن زمان، بسیارى از قسمت هاى 
خودرو تخریب و مفقود شــده بود. برنامه اولیه 
راتاروزا این بود که پس از کشف خودرو، آن را به 
ایاالت متحده منتقل کرده و در دید عموم بگذارد، 
اما به نظر مى رســد هزینه هاى جا به جایى این 
خودرو از عراق به ایاالت متحده بسیار سنگین 
خواهد بود. با توجه به اینکه خودروى مذکور به 
شدت آسیب دیده است جاى سئوال دارد که این 

جا به جایى توجیه اقتصادى دارد یا خیر.
افزون بر اینها اکنون دیگر پســر صدام حسین 
مالک این خودرو نیســت و مالک فعلى نیز اعالم کرده که 
خودرو را با قیمت یــک میلیون و 150 هــزار دالر آمریکا 
مى فروشــد. با در نظر گرفتــن اینکه فــرارى F40 نیاز به 
بازسازى کامل دارد، این قیمت بسیار باالست. باید دید نتیجه 

این چالش مهیج چه خواهد شد.

در حالى که سرعت شــیوع ویروس کرونا در بسیارى از 
کشورها در حال پایین آمدن است، شیب ابتالى به این 
ویروس در برزیل به شــدت باال رفته است. حاال برزیل 
یکى از رکوردداران ابتال به کرونا در جهان است. تا پایان 
روز سه شنبه، نزدیک به 108 هزار ابتال به کرونا در برزیل 
ثبت شد. نمودار ابتال به کرونا در برزیل نشان از این دارد 
که شیب شیوع این بیمارى از اواسط ماه مارس به بعد به 
صورت تصاعدى باال رفته و تــا روزهاى ابتدایى ماه مى 

2020 به اوج خود رسیده است.
آمار گویاى این اســت که این نمودار همچنان در حال 
صعود خواهد بود و با توجه به افزایش تصاعدى ویروس 
کرونا احتماًال تا چنــد هفته آینده به نقطــه اوج (پیک) 
خود برسد. طبق گزارش «الجزیره»، وضعیت برزیل در 
حال حاضر به شدت خطرناك اســت و در صورت تداوم 
این وضعیت، کرونا مى تواند نوعى فاجعه در این کشــور 

بیافریند.
اما به راستى چرا برزیل ناگهان به یکى از رکوردداران در 
زمینه کرونا تبدیل شد؟ آمار موارد ابتال به کووید- 19 در 
برزیل نشــان از نوعى بى تدبیرى سیاسى در این کشور 
پهناور آمریکایى دارد. در رأس این بى تدبیرى نیز رئیس 
جمهور این کشور قرار دارد. از همان روزهاى اول مشخص 

بود که «ژائیر بولسونارو» یک سیاستمدار متعادل نیست. 
نباید فراموش کرد که همه بولســونارو را «ترامپ» دوم 
مى نامند. بولسونارو یک راستگراى افراطى است که در 
اوج شــیوع کرونا در جهان به بهانه تعطیلــى اقتصاد از 
قرنطینه کردن شهرهاى پرجمعیت برزیل خوددارى کرد. 
دولت برزیل و به خصوص رئیس جمهور این کشور ابتدا 
تهدید کرونا را جدى نگرفــت و تهدید آنى اقتصادى را 
مهمتر از تهدید آتى اما وحشــتناك کرونا دانست. طبق 
گزارش «الجزیره» قطــر، در حالى که دنیــا در انزوا و 
قرنطینه به سر مى برد، دولت برزیل در ماه فوریه و مارس 
حتى کارناوال هاى شادى این کشــور را که نماد جذب 
توریست هستند، تعطیل نکرد. به جز این، هیچ پروازى 
در این کشور لغو نشد و طبق گفته مقامات برزیلى فقط 
در ماه فوریه برزیل حدود ســه میلیون گردشگر به خود 

پذیرفت.
در همین دوره، یک اختالف سیاســى هم در برزیل رخ 
داد. در حالى که اکثریت مجلس بر قرنطینه کشور تأکید 
داشتند، ژائیر بولســونارو در کنار مخالفان قرنطینه قرار 
گرفت و حتى در تظاهراتشان هم شرکت کرد و در یک 
حرکت پوپولیستى خود را مدافع منافع اقتصادى برزیلى ها 
دانست. این شکاف سیاسى در کشــور بزرگ برزیل اثر 

خود را در ماه مارس نشان داد و نهایتًا برزیل را به یکى از 
رکوردداران کرونا در دنیا تبدیل کرد.

طبق تحلیل «الجزیره»، اقدامات بولســونارو در زمینه 
کرونا مانند اقدامات ترامپ بود. هر دو لجوجانه در مقابل 
توصیه هاى پزشکى ایستادند و بدون توجه به توصیه هاى 
بهداشتى در اوج کرونا، سفرهاى خود را به مناطق مختلف 
کشورشان ادامه دادند. در نتیجه، اکنون آمریکا و برزیل 
دوشادوش هم در حال سقوط به قعر چاه مصیبت کرونا 
هستند. مصیبتى که بدون شک حاصل نافهمى و لجاجت 

دو فرد در این دو کشور بوده است.
 آنچه بیش از همــه نخبگان را آزرده ســاخته اظهارات 
عجیب بولسونارو در مورد کووید- 19 و استهزاى آن است. 
رئیس جمهور برزیل مانند همتاى آمریکایى اش بارها در 
سخنرانى هاى خود شیوع کرونا را نوعى توهم دانسته یا از 
بهبود سریع آن با داروهاى سرپایى یا سنتى سخن گفته 
است. بولسونارو همچنین با این اظهاراتش باعث کاهش 
ترس مردم و رعایت نکردن فاصله اجتماعى و تعهدشان 

نسبت به سالمتى خود شد.
گزارش ها حاکى از این اســت که حتى تــا این لحظه، 
رئیس جمهور برزیل همچنان بر مواضع خود مصر بوده و 

خواستار بازگشت به زندگى عادى است. 

رئیس جمهورى که باعث شیوع کرونا شد

فاجعه در انتظار برزیل این روزها در فضاى مجازى، مطبوعات و صدا 
و سیما بیشــترین بحث بر ســر بحران جهانى 
کروناست که تمام ابعاد آن از بعد پزشکى گرفته تا 
دیگر ابعادش پوشش داده مى شود. تهدیدى که 
کووید-19 براى جامعه جهانى ایجاد کرده است، 
فرصت مغتنمى شده تا موازین بهداشتى در سطح 
جامعه به باالترین سطح خود برسد و از کودك تا 
کهنسال توجه بیشترى به بهداشت فردى نشان 
دهند. نمونه اش شستشــوى مرتب دست ها، 
ضدعفونى گوشى هاى تلفن همراه، ضد عفونى 
دستگیره ها و دســت ها و محل هاى آمد و شد، 
استفاده از ماسک و دستکش، رعایت کردن به 
هنگام سرفه و عطســه و مهمتر، رعایت فاصله 

اجتماعى است.
 در یکى از طنازى هاى فضاى مجازى آمده بود: 
«دلم براى زمانى که شاگرد شــوفر اتوبوس از 
اصفهان تا بندرعباس، همه مســافران را با یک 
لیوان استیل آب مى داد تنگ شده است.» کسى 
دیگر نوشته بود: «دلم براى ساندویچ هاى کثیف 

تنگ شده.»
رعایت بهداشــت فردى در بین مردم جامعه اى 
که تا قبل از شــیوع کرونا، زیاد به موارد بهداشت 
فردى توجهى نمــى کردند و حتى ســاده ترین 
چیزها مثــل فاصله گرفتن از کســى که در روبه 
روى دســتگاه خودپرداز بانک ایســتاده است را 
رعایــت نمى کردنــد و بــا دقت بــه تراکنش 
بانکى اش مى نگریستند، بى شک اتفاق مبارکى 
است. رویکردى که اگر پس از کرونا هم رعایت 
شود، به میزان چشمگیرى شاهد کاهش ابتال به 
بیمارى هاى واگیردار و میکروبى خواهیم بود و 
اینها آموزه هاى دیگرى اســت که کووید- 19 

براى جامعه ما به ارمغان آورده است.
هر چند با طوالنى شــدن زمان بــروز و ظهور 
این ویروس، برخى به دلیل خســتگى حاصل از 
استفاده از ماسک، دستکش و مواد ضدعفونى به 
ستوه آمده اند اما عادت ایجاد شده در بسیارى از 
مردم مى تواند از این به بعد به فرهنگى در مواجهه 
با بیمارى هاى ویروســى و واگیــردار همچون 
سرماخوردگى کارساز باشد؛ اتفاقى که تا پیش از 
این کمتر با آن مواجه بودیم و اشخاص على رغم 
داشتن ویروس سرماخوردگى بدون هیچ رعایتى 

در سطح جامعه ویروس پراکنى مى کردند.

تلنگر تمیز
محیا حمزه

ماجراى جالب پیدا شدن خودروى فرارى پسر «صدام»

حامد ترحیب، تولیدکننده  محصوالت شــتر است، 
مى گوید ادرار شتر را به مسافران عراقى مى فروشد، 
آن هم لیترى 50 دالر. ترحیب طى هشت ماه گذشته 
به صورت رسمى370 لیتر ادرار شتر فقط به خارج از 
کشور فروخته است. او براى گرفتن مجوز هم اقدام 
کرده اما مى گوید در جواب با خنده  مسئوالن وزارت 

جهاد کشاورزى روبه رو شده است. 
ترحیب  مى گوید: ما در ســطح کشور کار مى کنیم. 
اصلى ترین جایى که براى پرورش شتر داریم استان 
سمنان و خراسان شــمالى است و نزدیک به 4000 
نفر شتر داریم. دو سال پیش ادرار شتر را هم در آمار 
گمرکى کشور به عنوان صادرات ثبت کردیم. ادرار 
شتر را صادر کردیم اما خیلى جبهه گرفتند و مسخره 

کردند، خیلى اذیت شدیم.
وى گفت: اعرابى که از مرز کرمانشــاه مى خواستند 
خارج شوند با خودشــان در دبه هاى پنج لیترى و ده 
لیترى ادرار شــتر مى بردند ولى براى اینکه در آمار 

رسمى صادر کنیم، متأســفانه خیلى اذیت شدیم و 
خیلى حرف ها شنیدیم. با صادرات محصوالت شتر 

در سال، مى توان دو میلیون دالر ارزآورى داشت. 
ترحیب اضافه کرد: کشــورهاى عربى مثل عراق، 
کویت و قطر درخواست ادرار شــتر دارند اما بیشتر 
عراق چنین درخواستى دارد. برایشان خواص درمانى 
دارد مثل درمان عفونت یا بیمارى هاى ریوى. ادرار 

شتر را به صورت خوراکى استفاده مى کنند.
او در مورد نهادهایى کــه به آنها براى گرفتن مجوز 
مراجعه کرده و موفق نشده مى گوید: جهاد کشاورزى 
در رأس این نهادها بــود که به هیچ عنوان مجوزى 
به ما براى این کار ندادند. در مورد وزارت بهداشت 
نه ما سمتشــان رفتیم نه آنها به ما گیــر دادند. ما 
برندینگ ادرار شــتر را انجام دادیم اما براى سیب 
سالمت یا پروانه  بهره بردارى در مراکز صنعتى اقدام 
نکردیم. فروشــمان به صورت سنتى و تلفنى براى 
مشترى هایى است که آگهى هاى تبلیغاتى ما را در 

اینترنت مى بینند. 

صادرات ادرار شتر به چند کشور؛ لیترى 50 دالر!

مدیر پایگاه میراث فرهنگى تاق بستان گفت: با اطالع 
یکى از اهالى روســتاى تاق بستان، سنگ نوشته اى 
تاریخى احتماًال متعلق به قرن ششم هجرى به این 

پایگاه تاریخى تحویل داده شد.
ملیحــه مهدى آبادى توضیــح داد: یکــى از اهالى 
تاق بســتان کرمانشــاه با خرید خانــه اى جدید با 
سنگ نوشته اى در طبقه پایین خانه مواجه مى شود 

که با گزارش یکى از مردم تاق بســتان به این پایگاه 
میراث فرهنگى، هم اکنون به این پایگاه انتقال داده 
شده است. او با بیان اینکه این سنگ نوشته تزیینى و 
به خط کوفى و احتماًال متعلق به قرن ششم هجرى 
است، ادامه داد: هر چند این سنگ نوشته به مرور زمان 
دچار فرسایش شده اســت، اما در اختیار کارشناسان 
قرار مى گیرد تا بررسى و خوانده و در نهایت متن آن 

ارائه شود.
مهدى آبادى همچنین با اشــاره به کشــف آثارى از 
دوره  ساسانى در زمان حفارى براى لوله کشى گاز در 
چند سال گذشته، تأکید کرد: این شواهد نشانگر آن 
است که روستاى تاق بستان روى عرصه  تاریخى از 
دوره ساسانى تا دوران اسالمى قرار دارد و گسترش و 

ساخت و ساز در این منطقه باید ممنوع شود.

کشف سنگ نوشته تاریخى در تاق بستان

   پریسا صالحى/انصاف نیوز |
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ثبت یک رکورد فوالدى 
بى نظیر

کارکنان شـرکت فوالد سـنگان با تولیـد 381 هزار 
و 93 تـن گندله در فروردیـن ماه و ارسـال روزانه 16 
هـزار و 200 تن از این محصول توسـط ناوگان ریلى 
به دو رکورد بى نظیر دسـت یافتند. مدیرعامل فوالد 
سنگان با اعالم این خبر با اشاره به اهمیت مزیت هاى 
حمل ریلـى تصریـح کـرد: اسـتفاده از ظرفیت هاى 
ریلى، ارتقاى ایمنى جاده ها، کاهش قیمت تمام شده 
محصول و فواید ارزشمند دیگرى به همراه دارد. على 
امرائى تأکید کرد: مسـلمًا نقش راهبردى و بى بدیل 
فوالد سنگان در تأمین مواد اولیه خوراك کارخانجات 
فوالدى، موجب سرعت بخشى چرخه تولید در فوالد 

مبارکه و جهشى عظیم در زنجیره فوالد خواهد بود.

مخابرات اصفهان
 دوم شد 

مدیر مخابـرات منطقه اصفهـان ازکسـب رتبه دوم 
مخابـرات اصفهـان در ارزیابـى عملکـرد شـرکت 
مخابرات ایـران در سـه ماهـه پایانى سـال 98 خبر 
داد. حیـدرى زاده گفـت: مخابرات منطقـه اصفهان 
در سه ماهه پایانى سـال 98 توانسـته است با کسب 
امتیاز 96/06 در بین 31 اسـتان، رتبه دوم کشورى را 
به خود اختصاص دهد. وى افزود: شـرکت مخابرات 
ایران به صورت فصلى بر اساس شاخص هاى معین 
به ارزیابـى عملکرد مناطق مخابراتـى در حوزه هاى 

مختلف مى پردازد.

سقوط زن 50 ساله از باالبر
بانوى 50 ساله اصفهانى با سقوط از باالبر در ساختمان 
چهار طبقه از ناحیه کمر دچار آسیب دیدگى شدید شد. 
فرهاد کاوه آهنگران، سخنگوى سازمان آتش نشانى 
و خدمات ایمنى شهردارى اصفهان گفت: ساعت 23 
سه شنبه شـب با اعالم حادثه سـقوط باالبر از طبقه 
سوم یک ساختمان، آتش نشانان ایستگاه شماره 15 
منطقه جى شـیر اصفهان به محل حادثه اعزام شدند 
و بانوى 50 ساله که از ناحیه کمر دچار شکستى شده 

بود از باالبر خارج و نجات داده شد.

تولید ماسک 
در ذوب آهن

مدیر عامل شرکت ذوب آهن از کارگاه تولید ماسک 
سـه الیه اسـتریلیزه که مورد تأیید وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشـکى اسـت در خیـاط خانه این 
شرکت بازدید کرد. خیاط خانه ذوب آهن در مدیریت 
خدمات شـهرى و امور پسـماند، این روزهـا به تولید 
ماسک سه الیه استریلیزه مى پردازد تا نیاز کارکنان 
این شـرکت به این ماسـک ها را تأمین کند. موسـى 
سـلیمانى، مدیـر خدمات شـهرى و امور پسـماند در 
این خصـوص گفـت: ایـن مدیریت اقـدام بـه تولید 
ماسک هاى سـه الیه با ضوابط بهداشـتى در محل 
کارگاه خیاط خانه کرد که ظرفیت تولید در این کارگاه 
با توجـه به حداقـل نیروى دوزنـده 300 عـدد درروز

 است.

افتتاح یک طرح در شرکت 
شهرك هاى صنعتى 

مدیرعامـل شـرکت شـهرك هـاى صنعتى اسـتان 
اصفهان در بازدید از مسیل شهرك صنعتى کوهپایه 
از طرح تکمیلى دفع و جمع آورى آب هاى سـطحى 
این شهرك در سال جارى خبر داد. محمد جواد بگى 
در ایـن بازدید که با حضـور معاون فنى این شـرکت 
انجام شد، با بیان اینکه تأمین آب یکى از چالش هاى 
اصلى صنایع استان اسـت تصریح کرد: این شهرك 
در سـال هاى اخیر تأمیـن آب مورد نیاز شـهرك ها 
و نواحـى صنعتى اسـتان را در اولویت خود قـرار داده 
است و گام هاى ارزشـمندى جهت تأمین آب شرب 
صنایع و همچنین مدیریت مناسب آب هاى سطحى 
و همچنیـن تصفیـه پسـاب هـاى صنعتـى و انتقال 
پسـاب  هاي شـهري بـا احـداث تصفیه خانـه هاى 

تخصصی برداشته است.

خبر

پس از چندین بار طرح شــایعه تغییر مدیرکل ورزش و 
جوانان استان اصفهان، سرانجام سیدمحمد طباطبایى 

جاى محمد سلطان حسینى را گرفت.
به گزارش «فارس»، محمد سلطان حسینى که از هفت 
ســال پیش مدیریت اداره کل ورزش و جوانان استان 
اصفهان را برعهده داشت، از دیروز جاى خود را به سید 

محمد طباطبایى مى دهد.
سلطان حسینى که در دوران مدیریت خود کسب نخستین 
مدال المپیک تاریخ استان و پیگیرى تکمیل نقش جهان 
را در کارنامه داشــت، منتقدان زیادى را هم نســبت به 
نیمه منفى عملکردش درباره ورزش قهرمانى و توسعه 

زیرساخت ها داشت. پس از چندین بار طرح شایعه تغییر 
مدیرکل اســتان اصفهان ســرانجام این تغییر در نیمه 
اردیبهشت آخرین ســال فعالیت دولت یازدهم انجام و 
سیدمحمد طباطبایى جایگزین او شد. طباطبایى که از 
دوران جوانى فوتبالیست بوده، پیش از این ریاست اداره 
ورزش و جوانان شهرســتان نجف آباد و معاون ورزشى 
اداره ورزش و جوانان شهرســتان اصفهان را در کارنامه 
دارد. به گفته احمد مرادى، مسئ ول روابط عمومى اداره 
کل ورزش و جوانان، طباطبایى بــا حکم وزیر ورزش و 
جوانان به عنوان سرپرست در اداره کل اصفهان از ظهر 

دیروز و پس از معارفه مشغول به فعالیت شد.

بازســازى شــبکه هاى برق در محله ارزنان از مناطق 
محروم اصفهان با استفاده از 6 کیلومتر سیم آلومینیومى 
و کابل خود نگهدار فشار ضعیف انجام و همزمان با میالد 
امام حسن مجتبى(ع) بهره بردارى از آن آغاز خواهد شد.  
براى اجراى این پــروژه 800 میلیون تومان از اعتبارات 

شرکت توزیع برق اصفهان هزینه شده است. 
محسن معتمدى فرد، مدیر برق منطقه 7 شرکت توزیع 
برق اصفهان با اعالم این خبر گفت: با اجراى این پروژه 
که در کوتاه ترین زمان ممکن انجام شــده است ضعف 
برق این منطقه به پایدارى اســتاندارد رســیده و ایمنى 
محیطى و مردمى تأمین خواهد شــد و همچنین ضعف 

برق وخاموشى هاى سال گذشــته تا حد زیادى کاهش 
خواهد یافت. 

وى به دیگر اهداف اجرایى این پروژه اشاره کرد و گفت: 
زیبایى مبلمان شهرى، افزایش ضریب ایمنى محیطى از 

دیگر اهداف این پروژه بوده است.  
وى شــرایط  فاز دوم این پروژه را مطرح کرده و خاطر 
نشــان کرد: به منظور ایجاد شــرایط ایمن براى دانش 
آموزان مدرسه طالب زاده واقع در این خیابان یک دستگاه 
ترانســفورماتور هوایى دیگر از مقابل مدرســه جابه جا 
و شبکه هاى فشار ضعیف پســت مذکور بهینه سازى 

خواهد شد . 

بازسازى شبکه هاى برق در 
محله ارزنان 

مدیرکل ورزش و جوانان 
اصفهان تغییر کرد

نایب رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران اتومبیل اصفهان 
گفت: با توجه به افزایش چشــمگیر قیمــت خودرو در 
روزهاى اخیر و کاهــش تقاضا براى خریــد و فروش 
اتومبیل، میزان معامالت نمایشــگاه داران اصفهان 80 

درصد کاهش داشته است.
حمیدرضا قندى در گفتگو با «ایمنا»، با بیان اینکه روند 
افزایش چشمگیر قیمت خودرو در بازار همچنان متوقف 
نشــده، اظهار کرد: قیمت انواع اتومبیل در بازار کاهشى 
نداشته و متأسفانه نه تنها قیمت خودرو بلکه قیمت همه 
اقالم در بازار پس از بازگشایى اصناف در 23 فروردین ماه 

افزایشى بوده است.
وى افزود: نوســانات نرخ دالر در بازار تا حدودى روند 
افزایش قیمت خودرو را تســهیل کــرده و تعطیلى 40 
روزه مراکز شــماره گذارى پالك اتومبیل در هفته هاى 
گذشته نیز شیب این روند صعودى قیمت خودرو را تندتر 
کرده است زیرا اغلب مردم در هنگام خرید خودرو نیاز به 

اتومبیل با پالك شماره گذارى شده دارند.
نایب رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران اتومبیل اصفهان 
تصریح کرد: یکى دیگر از عوامل افزایش قیمت خودرو در 
بازار، تزریق نشدن اتومبیل به بازار از سوى خودروسازان 

داخلى بوده است.
قندى اضافه کرد: احتکار خانگى خودرو توسط خریداران 
شرکتى اتومبیل نیز نقش مهمى در افزایش قیمت خودرو 
در بازار داشــته زیرا بســیارى از خریداران پس از اینکه 
خودروى ثبت نامى خود را از شرکت ها تحویل مى گیرند، 
اگر قصد فروش داشــته باشند با مشــاهده قیمت هاى 
حباب دار در سایت ها و فضاى مجازى، شرایط را براى 
فروش اتومبیل مناســب ارزیابى نکــرده و قصد دارند 
خودروى خود را گران تــر از ارزش واقعى اش به فروش

 برسانند.
وى ادامه داد: نمایشــگاه هاى اتومبیل از شب عید سال 
99 تا 23 فروردین ماه تعطیل بودند و با توجه به افزایش 

چشــمگیر قیمت خــودرو در روزهاى اخیــر و کاهش 
تقاضا براى خرید و فروش اتومبیــل، میزان معامالت 

نمایشگاه داران اصفهان، 80 درصد کاهش داشته است.
قندى افزود: 80 درصد از نمایشگاه هاى اتومبیل واقع در 
اصفهان، استیجارى هستند و برخى از نمایشگاه داران 
اصفهانى در منازل اجاره اى نیز ســکونت دارند و از این 
رو آسیب اقتصادى قابل توجهى شامل حال فعاالن این 
صنف شده و میزان تأثیرگذارى آسیب مالى نهایى بر روند 
فعالیت نمایشگاه داران در پنج تا شش ماه آینده مشخص 

خواهد شد.
وى یادآور شــد: اغلب اتحادیه ها براى جبران خسارت 
اقتصادى ناشى از شیوع ویروس کرونا و شرایط قرنطینه 
به اتاق اصناف نامه نوشــته اند اما متأسفانه اتاق اصناف 
حدوداً ده رسته شــغلى را به عنوان اصناف آسیب دیده 
در نظر گرفته و صنف نمایشگاه داران اتومبیل جزو آن ها 

نبوده است.

کاهش 80 درصدى معامالت 
خودرو نمایشگاه داران در اصفهان

باغ وحش صفه به مکانى بــراى نگهدارى 318 حیوان 
متشــکل از 37 گونه تبدیل شده که اگرچه سال هاست 
حال و روز خوشى ندارند اما این روزها بیشتر مورد توجه 
قرار گرفته اند تا جایى که هم اکنون پویش(کمپینى) زیر 
عنوان «نه به باغ وحش صفه اصفهان» نیز براى تعیین 

سرنوشت آن راه اندازى شده است.
این در حالى اســت که معاون نظارت و پایش اداره کل 
حفاظت محیط  زیست استان اصفهان گفت: حیوانات باغ  
وحش صفه را نمى توان در طبیعت رها کرد زیرا به سبب 
سال ها زندگى در اســارت دیگر قادر به ادامه حیات در 

محیط طبیعى نیستند. 
حسین اکبرى در گفتگو با «ایرنا» افزود: متعادل کردن 
حیوان براى بازگشت به طبیعت کار بسیار سخت و غیر 
ممکن اســت، ولى در عین حال  تحویل این حیوانات 

به مراکز شناخته شده با شــرایط بهتر هم باید بررسى 
شود.

وى با بیــان اینکه فعالیــت باغ وحش صفــه با انجام 
اصالحات و بهینه کردن شــرایط مى تواند ادامه داشته 
باشد گفت: رویکرد شــهردارى و شوراى شهر اصفهان 
در این بین از اهمیت باالیى برخوردار است که تمایل به 

ادامه فعالیت این مجموعه دارند یا خیر.
وى با بیان اینکــه منتقدان تعطیلى بــاغ وحش صفه 
باید راهکار ارائه دهند تا این مشــکل حل  شــود گفت: 
تعطیلى یک مکان به طــور تقریبى پاك کردن صورت 

مسئ له است.
اکبرى گفت: سرنوشت باغ وحش صفه هنوز مشخص 
نیست و تصمیمى براى تعطیلى یا ادامه فعالیت این باغ 

وحش گرفته نشد.

حیوانات باغ  وحش صفه اصفهان را 
نمى توان در طبیعت رها کرد

دانشگاه هاى علوم پزشکى اصفهان و بازل سوییس 
در پژوهشــى با موضــوع ســالمت روان و مطالعه 
اضطراب در بحران بیمارى کرونا با همدیگر همکارى 
مى کنند. این مطالعه به صــورت همزمان در هر دو 
کشــور اجرا مى شــود و نتایج طرح پس از تجزیه و 

تحلیل در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.
عضو هیئت علمى دانشــکده پزشکى دانشگاه علوم 
پزشکى اصفهان درباره این طرح پژوهشى مشترك 
اظهار کرد: این طرح ابتدا توسط گروه علوم اعصاب 
شناختى و مولکولى دانشگاه بازل و با هدف بررسى 
سالمت روان جامعه سوییس در بحران کرونا آغاز شد 
و پس از اجراى مراحل اولیه طرح در سوییس، مقرر 
شد طرح پژوهشى مذکور با همکارى دانشگاه علوم 

پزشکى اصفهان در ایران هم انجام شود.
عاطفه واعظى اظهار کرد: اگر مطالعه با حجم نمونه 
خوبى اجرا شــود به صورتى که قابلیت تعمیم داشته 

باشد نتایج آن از طرف دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
براى وزارت بهداشت ارســال مى شود. به گفته وى، 
نتایج این طرح تحقیقاتى مى تواند به سیاستگذاران 
و برنامه ریزان کشور براى تصمیم گیرى هرچه بهتر و 
مؤثرتر در دوران شیوع بیمارى و پس از آن کمک کند.

واعظى خاطرنشان کرد: براى اجراى طرح پژوهشى 
مطالعه استرس کرونا، پرسشــنامه اى با همکارى 
دانشگاه بازل سوییس براى بررسى آثار بحران فعلى 

بر سالمت روان افراد تهیه شد.
وى با بیان اینکه این پرسشــنامه به صورت آنالین 
(برخط) در اختیار مردم قــرار مى گیرد و پر کردن آن 
حدود 15دقیقه زمان نیاز دارد، اضافه کرد: محققان 
دانشگاه علوم پزشکى اصفهان تالش کردند تا این 
پرســش ها را با روایى هرچه بیشــتر ترجمه کنند و 
این طرح در کمیته اخالق این دانشــگاه به تصویب 

رسید.

شرکت پاالیش نفت اصفهان به عنوان تأمین کننده 
بیش از 20 درصد از فرآورده هاى نفتى کشور نقش 
تعیین کننــده اى در امنیت عرضه انــرژى در حوزه 

نفت دارد.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان گفت: این 
واحد پاالیشگاهى در عمل به تعهدات خود هرساله 
طرح هاى مختلفى را در چارچوب رعایت مســائل 
زیســت محیطى اجرا و بهره بردارى کرده است که 
نه تنها موجب کاهــش نیاز به نفت خــام به عنوان 
مواد اولیه این شرکت مى شود، بلکه افزایش تولید و 
کیفیت فرآورده هاى نفتى آن مطابق با استانداردهاى 

روز دنیا را به دنبال داشته است.
مرتضــى ابراهیمى افــزود: این شــرکت تالش 
دارد با اجــراى طرح هاى مختلف ترسیم شــده، در 
چشم انداز 1400 به عنوان شرکت سرآمد تولیدکننده 

فرآورده هاى نفتى کشور تبدیل شود.
وى همچنین بــه بهره بردارى واحــد تقطیر و گاز 

مایع شــماره 3 و چند طرح مهم زیســت محیطى 
در سال گذشــته اشــاره کرد و گفت: ظرفیت کلى 
شــرکت پاالیش نفــت اصفهان به طور متوســط 
375 هزار بشکه در روز اســت که با راه اندازى واحد 
تقطیر و گاز مایع شماره 3، این ظرفیت در سه واحد 
تقطیر، توزیع مى شــود و درنتیجــه موجب کاهش 
بار ترافیکى خــوراك و تفکیک بهتر در آن ها شــده

 است.
مرتضــى ابراهیمــى افزود: بــا این رونــد عالوه 
برافزایــش زمان عمــر کارکرد تجهیزات، ســبب 
کاهــش هزینه هــاى عملیاتــى و تعمیراتــى نیز 

مى شود.
وى هدف از راه اندازى این واحــد را بهبود عملکرد 
شــرکت پاالیش نفت اصفهان اعالم کرد و گفت: 
با راه اندازى این واحد، ظرفیت کلى پاالیشــگاه از 
375 هزار بشکه به 360 هزار بشکه در روز کاهش

 دارد.

مسئول دفتر شوراى سیاســتگذارى ائمه جمعه در 
استان اصفهان گفت: بنابر اعالم شوراى سیاستگذارى 
ائمه جمعه کشور نماز جمعه این هفته فقط در چهار 
شهر تیران و کرون، رضوانشــهر، عسکران و بویین 
میاندشت که از نظر شــیوع ویروس کرونا وضعیت 

سفید دارند اقامه مى شود.

حجت االســالم محمدرضا صالحیان اظهار کرد: در 
بقیه شهرهاى اســتان و از جمله اصفهان وضعیت 
ســفید وجود ندارد و برگزارى نماز در این شهرها به 
تصمیم ســتاد ملى مبارزه با کرونا و ابالغ شــوراى 
سیاســت گذارى ائمه جمعه کشــور در آینده بستگى 

دارد.

همکارى   اصفهان و سوییس درباره کرونا

تولید 20 درصد از فرآورده هاى نفتى کشور 
در پاالیشگاه اصفهان

اقامه نماز جمعه فقط در 4 شهر استان

مدیــرکل مدیریت بحــران اســتاندارى اصفهان 
گفــت: ســرمازدگى و بــارش تگــرگ فروردین 
و اردیبهشــت امســال 1370 میلیــارد ریــال 
خســارت بــه 11 هــزار و 600 هکتــار از مزارع 
و باغ هــاى کشــاورزى اســتان خســارت وارد

 کرد.
منصور شیشه  فروش اظهار کرد : این خسارت ها به 
باغ ها و مزارع کشــاورزى 20 شهرستان وارد شده 
اما بیشــترین زیان مربوط به باغ هاى پسته و بادام 

اردستان و آران و بیدگل است. 
وى ادامه داد: بارش تگرگ شدید بیشتر شکوفه هاى 
درختان پســته و بادام این شهرســتان ها را از بین 
برد و خســارت هاى ویژه اى به ایــن بخش ها وارد 

کرد.
بــه گفتــه وى اراضى کشــت آبــى گنــدم و جو 
ایــن شهرســتان ها هــم بر اثــر بــارش تگرگ 
شــدید و ســرمازدگى دچار آســیب و خســارت

 شد.

سرما 1370 میلیارد ریال به کشاورزى اصفهان 
خسارت زد

با داستان 
«دستبرد بى نظیر» 
به کتاب بگذرانید

مسابقه «به کتاب بگذرانید» با انتخاب داستان 
«دستبرد بى نظیر» از کتاب «داستان هایى با 
قهرمانان کوچک از نویسندگان بزرگ» برگزار 

مى شود.
مدیــر خانه نوجــوان گفــت: مســابقه «به 
کتــاب بگذرانیــد» توســط فرهنگســراى 
مجازى و بــا همکارى خانه نوجوان وابســته  
به ســازمان فرهنگــى، اجتماعى و ورزشــى 
شــهردارى اصفهان از ششــم اســفندماه و 
همزمان بــا تعطیلى مدارس به علت شــیوع 
کرونا ویــروس، ویژه نوجوانــان برنامه ریزى 

شد.
اســماء ســادات نکویى اظهار کــرد: در این 
برنامــه کتاب هاى فشــرده و صوتــى که در 
فضاى مجازى به راحتى قابل دسترس است، 
ویژه ســن نوجوان براى مطالعــه آنها معرفى 
مى شــود که بســته به حجم کتــاب، مدت 
زمان تعیین شــده براى مطالعــه آنها متفاوت

 است.
 وى خاطرنشــان کرد: نوجوانــان عالقه مند 
مى توانند آثار خــود را تا 22 اردیبهشــت ماه 
سال جارى به شماره 09900522771 ارسال

 کنند.
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معاون ورزشى تفریحى سازمان فرهنگى، اجتماعى 
و ورزشى شهردارى اصفهان با اشــاره به برگزارى 
مسابقات مجازى کاراته و تکواندو در هفته فرهنگى 
اصفهان گفت: امسال به علت شیوع کرونا، مسابقات 

جام «موالى عرشــیان و بانوى قدسیان» در قالب 
رقابت هاى مجازى برگزار مى شود.

حبیب ا... ناظریان با اعالم ایــن خبر اظهار کرد: به 
مناســبت هفته فرهنگى اصفهان مسابقات کاراته 
مجازى با عنوان «همراه با کاراته» در بخش کاتاى 

انفرادى آقایان و بانوان در همه رده هاى کمربندى و 
سبک هاى آزاد ویژه آقایان و بانوان با همکارى هیئت  

کاراته استان اصفهان برگزار شد.
وى افزود: کمیته داوران هیئت کاراته اســتان چند 

اجراى کاتا را پیشنهاد داده و خانواده ها فیلم اجراى 
این فرم ها توسط فرزندان خود را براى کانال هیئت  
کاراته ارسال کرده که پس از داورى، به نفرات اول 

تا سوم این رقابت ها احکام قهرمانى اهدا مى شود.
وى با اشاره به اســتقبال کاراته کاهاى اصفهانى از 

مسابقات مجازى ادامه داد: برگزارى چنین مسابقاتى 
باعث شده ورزش و تحرك در خانه  ها تداوم پیدا کند 
و نشان داد که حتى در شرایط فعلى نیز مى توان در 

سطح خوبى در خانه تمرین کرد.
معاون ورزشى تفریحى سازمان فرهنگى، اجتماعى 
و ورزشــى شــهردارى اصفهان گفت: مسابقات 
تکواندو مجازى بانــوان و آقایان نیز در بخش کاتا 
با عنوان «همراه با تکواندو» بــا همکارى هیئت 
تکواندو استان اصفهان  در هفته فرهنگى اصفهان 

برگزار شد.
وى با اشاره به شیوه برگزارى مسابقات ورزشى جام 
«موالى عرشیان و بانوى قدسیان» با توجه به شیوع 
بیمارى کرونا تصریح کرد: امســال به علت شرایط 
موجود و بیمــارى کرونا، مســابقات جام «موالى 
عرشیان و بانوى قدسیان» با شعار «در خانه بمانیم» 
در رشــته هاى پیالتس، یوگا، کیک بوکســینگ، 
کراس فیت و... بــه صورت رقابت هــاى مجازى 

برگزار مى شود.
ناظریان به برگزارى لیگ مســابقات لیوان چینى با  
لیوان کاغذى، توپینگ(حرکات نمایشــى با توپ و 
راکت) و طناب زنى ســرعتى و نمایشى هر کدام به 
مدت 10 شــب در مناطق 15گانه شهر اصفهان به 
صورت مجازى اشاره و بیان کرد: شهروندان مى توانند 
با ارســال فیلم در این رقابت هاى مجازى با عنوان 

«بازیمون» نیز شرکت کنند.
وى ادامه داد: هر 15 منطقه شــهر اصفهان در طول 
هفته فرهنگى اصفهان و ماه مبــارك رمضان این 
مســابقات را برگزار کرده و فیلم هاى شــهروندان 
را دریافت و براى فرهنگســراى مجازى ســازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شــهردارى اصفهان 
(vcci.ir) ارســال مى کنند که در نهایت سه نفر 
نخست هر منطقه معرفى مى شــوند تا با انجام این 
مسابقات در راستاى گســترش ورزش خانوادگى و 

همگانى گام بردارند.

تجربه رقابت هاى مجازى
 در جشنواره «موالى عرشیان و 

بانوى قدسیان»

«سیلوستر استالونه» معتقد اســت که فیلم «مرد 
خرابکار» باید براى مخاطبین نسل جدید بازسازى 
شود. اســتالونه ســابقه  بازى در فیلم هاى اکشن 
به یادماندنــى زیادى در دهه هــاى 1970 و 1980 
میالدى مشــخصًا فیلم هاى «راکى» و «رمبو» را 
دارد. اما در دهه  1990 انتخاب هاى این بازیگر کمى 
عجیب شدند. او در آن زمان فیلم هایى مخاطره آمیز 
ماننــد «قاضى درد» و «اســکار» را بــراى بازى 
برمى گزید. اما یکى از فیلم هاى او که به یک اکشن 

کالسیک تبدیل شد «مرد خرابکار» بود.
به نظر مى رسد که مانند «راکى» و «رمبو»، استالونه 
آماده  مى شــود تا گرد و خاك را از «مرد خرابکار» 
بزداید و دنباله اى براى آن بســازد. او به تازگى در 
صحفه  اینستاگرامش به پرســش یکى از هواداران 
در مورد این فیلم پاســخ داد. در آن فیلم اســتالونه 
نقش پلیســى را بازى مى کرد که منجمد شده و به 
آینده فرستاده مى شــود و در آن زمان باید با دشمن 
ابدى اش با بازى «وزلى اســنایپس» رو به رو شود. 
«سندرا بوالك» جوان نیز یکى دیگر از ستارگان آن 
فیلم اکشن و کمدى بود.  استالونه معتقد است که این 
فیلم باید براى مخاطبین نسل جدید بازسازى شود. 
او فاش مى کند: «فکر مى کنم ســاخته خواهد شد. 
ما در حال حاضر با "برادران وارنر" بر روى آن کار 
مى کنیم و فوق العاده به نظر مى رسد، بنابراین باید 

یک روز بیرون بیاید. اتفاق خواهد افتاد.»
برخالف «رمبو» و «راکى»، فیلم «مرد خرابکار» 
داراى هواداران وفادار نیســت، اما درست به همین 
علت انتظارات از فیلم باال نمى رود و تنها خواســته  
مخاطبین بازگشت اســتالونه، اسناپیس و بوالك 
در یک داســتان عجیب است. قســمت اول «مرد 
خرابکار» اکتبر ســال 1993 اکران شد و در حالى 
که با بودجه  45 تا 77 میلیون دالرى ســاخته شده 
بود، نزدیک به 160 میلیون دالر فروش کرد. «مرد 
خرابکار» تنها فیلم بلند کارنامه  «مارکو برامبیال» 

کارگردان ایتالیایى-کانادایى است.

«بازیگرى آخر و عاقبت ندارد» این را بازیگر پیشکسوت 
سینما و تلویزیون خطاب به جوانان عالقه مند به حرفه 
بازیگرى مى گوید. رضا رویگرى معتقد است جوانان 
شیفته این هنر باید با نگاه کردن به او و امثال او راهشان 
را عوض کنند و سراغ «شغل» دیگرى بروند، چرا که 
«وضعیت اقتصادى اکثر بازیگران افتضاح است». این 
اولین بار نیست که این هنرمند با تجربه لب به این گله 
و شکوه ها مى گشــاید، او از زمانى که به علت بیمارى 
خانه نشین شــده هر از گاهى این حرف ها را به زبان 
مى آورد. اینجاســت که باید دید این سلبریتى اوضاع 

را چطــور معنا مى افتضــاح اقتصادى 
در کند. اگر منظورش  درمانــدن 

پرداخت هزینه 
کرایــه خانــه 

است که مدام از 
آن مــى نالد، خب 
حــال و روز اکثر 
مســتأجران این 
روزها همین است. 

اگر هم مــى گوید 
بازیگران به نان شبشان 

محتاجند، خب بیشتر مردم 
در این ایام به ســختى امرار معاش 

مى کنند، حاال بر فرض که عده اى از آنها 
هم جزو اهالى هنر هستند. 

قطعاً جوانان مورد خطاب رضا رویگرى ترجیح مى دهند 
بازیگر فقیر باشند تا یک فرد عادى فقیر؛ هرچه باشد این 
دو، تومنى هفت صّنار با هم توفیر دارند. حداقلش اینکه 
مى توانند از مزیت مشــهور بودن بهره ببرند و جوانان 
امروزى هم که عاشــق معروف شــدن هستند. اصًال 
مى توان گفت اکثر آنها بخاطر همین شــناخته شدن 
است که براى بازیگر شدن ســر و دست مى شکنند. 

نمى بینید در فضاى مجازى براى دیده شدن و معروفیت 
چه مى کنند؟ 

این شــیفته گان بازیگــرى وقتى میــزان محبوبیت 
سلبریتى ها را در سطح جامعه و برخورد مردم با آنها را مى 
بینند، حاضر نمى شوند صرفاً به دلیل اینکه به گفته امثال 
رویگرى نانى در بازیگر شدن نیست، عشقشان را رها 
کنند. عالوه بر اینکه هرچه جناب رویگرى براى اثبات 
حرفش قســم بخورد و آیه بیاورد آنها قبول نمى کنند 
چرا که دم خروس را به عینه دیده اند؛ پول پارو کردن 
عده اى از ســتارگان عرصه هنر چشــم کســانى که 
مى خواهند در آینده بازیگر شوند را گرفته است. به نان 
و نوا رســیدن همان «تعداد محدود بازیگر ویترینى» 
مورد اشــاره جناب رویگرى کافى است تا عطش این 

مرده هاى هنرپیشــگى براى رسیدن کشــته 
به هدفشان هر روز زیادتر شود. مگر 
مى شود به آنها گفت 
راهتــان را عوض 

کنید؟ 
وقتـى ایـن 
روزها همه 
حرف  جــا 
از پـــرداخت 
دستمزدهاى کالنى 
اســت که به برخى بازیگران داده مى شود، 
وقتى مى شنوند براى حضور چند ساعته در یک برنامه 
تلویزیونى به فالن هنرپیشه چه پول هنگفتى اعطا شده 
است، خب پر واضح است که جوانانى که همیشه رؤیاى 
بازیگرى را در سر مى پرورانده اند هرگز دست از هدف 
خود بر نمى دارند که هیچ، مصمم تر از پیش در این راه 
قدم بر مى دارند. حاال هرچه جناب آقاى بازیگر فریاد سر 
دهد که برگردید، این ره که مى روید به ترکستان است! 
ضمن اینکه اکثر آنها قبل از اینکه عاشــق شوند، طعم 

گرسنگى را چشیده اند.

کرونا هنر مملکت را دچار مشکل کرده و هنرمندان ما را 
بیکار و خانه نشین کرد. این را سحر زکریا بازیگر سینما و 

تلویزیون مى گوید.
او درباره وضعیت به وجود آمده براى فعالیت هاى هنرى 
به علت شــیوع و گســترش کرونا گفت: ما که همیشه 
مشــکالت داشــتیم و ربطى به این روزها و کرونا ندارد 
فقط فرقش این است که پیش از یک عده در یک جایى 
در ایران یا جهان درگیر ماجرایى مى شدند و ما از آنها دور 
بودیم فکر مى کردیم به ما نمى رسد و بى خیال به زندگى 
خود ادامه مى دادیم و حتى مى شد که آتش به آن میدان 
هم مى ریختیم اما االن فرق مى کند. کرونا فضاى تازه را 
در جهان نسبت به روابط انسانى ایجاد کرد. کرونا کوچک 
و بزرگ، پولدار وفقیر، زن و مرد نمى شناســند و متوجه 

شدیم چقدر مرگ به ما نزدیک است.
سحر زکریا با بیان اینکه اعتقادى ندارم که مى گویند کرونا 
باعث شد زمین نفس بکشد، گفت: باید ببینیم این نفس 
کشیدن چه قیمتى براى ما دارد، وقتى این نفس کشیدن 
به قیمت مرگ هر روزه تعداد زیادى از انسان هاست چه 

ارزشى دارد؟ اگر براى یکى از عزیزان خودمان این اتفاق 
رخ دهد بازهم به این فکر مى کنم که در عوض 

زمین نفس مى کشد؟ اینها همه شعار است. بشر دوست 
دارد در هر زمانى خودش را با یک چیزى خوشحال کند. 
االن با آمدن کرونا همه مشکالت و هر مسئله اى که در 
کشور وجود دارد را مى اندازند گردن کرونا  انگار که قبل 

از کرونا مشکالت و مسائلى وجود نداشتند.
وى در ادامه افزود: کرونا بُعــد مثبت هم باخود به همراه 

آورد به طور مثال سینما ماشین را به وجود آورد و چقدر این 
اتفاق زیبا بود که مردم به سمت سینما کشیده شوند.  با 
ورود کرونا متوجه شدیم که با ورود تکنولوژى چقدر قرار 
است متحول شویم و اینبار چقدر سریع تحوالت شکل 
گرفت و اصًال چقدر ســریع مى توانست شکل بگیرد و 
نمى دانستیم. تغییراتى مثل تئاتر آنالین. تکنولوژى دارد 

بالى زندگى آنالین را سر ما مى آورد.
زکریا دربــاره تأثیرگذارترین صحنــه اجتماعى که این 
روزها در شهر دیده است چنین توضیح داد: قرنطینه را تا 
جایى که امکانش بود رعایت کردم و تنها به دلیل خرید 
اقالم خوراکى و روزانه از خانه بیرون رفتم. عجیب ترین 
صحنه اى که این روزها شاهدش هستم این بود که من 
ماسک و دستکش داشــتم و تعداد زیادى از 
مردم هیچگونه ماســک و دستکشى نداشتند 
و به من هم که ماســک و دســتکش داشتم به 
صورت عجیبى نگاه مى کردند انگار که من از مریخ 
آمدم و کارى انجام مى دهم که برخالف اتفاقاتى است 

که درحال رخ دادن است انگار که بیمارى وجود ندارد.
سحر زکریا به کرونا رنگ داد و آن را به یک دایره 
سیاه و سفید تشبیه کرد همانند لوگو ورزش 
کونگ فو و درباره علت این شــباهت 
گفت: به نظر من رنگش سیاه و سفید 
است و دو بُعدى است، بُعد مثبت و 
منفى دارد. باعث ایجاد اتفاقات 
خوب و باعث اتفاقات بد هم 

شده است.

آخر  و عاقبت بازیگرى 

یک تکه نان یا نام و نشان؟

مهندس مخابرات سال هاى جنگ که حاال به عنوان 
یکى از نســل اولى هاى موســیقى پاپ ایران  بعد از 
انقالب شناخته مى شــود، همزمان با شروع جنگ، 
تحصیالت خود را در آمریکا رها  کرده و براى جنگ 
به ایران آمده بود. هنوز هم مى گوید اگر جنگى شود 
که استقالل ایران  در خطر باشد براى رفتن به خط اول 
مبارزه آماده است. محاصره یا به معناى دیگر قرنطینه 
 را در زمان جنگ تجربه کرده، پــس از آن آثارش تا 
17 سال به نوعى قرنطینه را تجربه  کرد و این روزها هم 

کرونا او را مجبور به خانه نشینى کرده.
حســین زمان در این روزها  نجارى را که همیشــه 
آرزویش را داشــته یاد مى گیرد، کتــاب مى خواند و 
کارنامه کارى اش در  زمینه موسیقى را زیرورو مى کند 

تا به قــول خودش «اشــتباهاتش را 
اصالح» کنــد:  «باید به  زندگى در 
ســایه کرونا عادت کنیم و شاید تا 
یک یا حتى دو ســال دیگر ادامه 

داشته باشد .»
حسین زمان به «روزنامه شهروند» 

مى گوید: «حدود 24  ســال پیش ما 
چند نفر موســیقى پاپ را دوباره 

زنده کردیم.  باور ما این 
بود که موسیقى پاپ 

واقعــى در دهه50 
جا مانده اســت و 
مى خواستیم آن 

را دوباره  شــکوفا کنیم. تقریبًا تا  سال 79 هم موفق 
بودیم، شرایط مجوز و ممیزى خیلى سخت  بود، براى 
کنسرت هاى شهرستان مشکالت زیادى داشتیم و اگر 
ترانه ها کمى رنگ و بوى  عاشقانه یا فضاى اجتماعى 
داشــت، رد مى شد. داشتیم به ســمت تعالى حرکت 
مى کردیم امــا یکدفعه همه چیز خراب شــد و انگار 
عزم و اراده اى هم براى آن وجود داشــت. مى گفتند، 
 موســیقى را نمى توانیم از بین ببریم امــا مى توانیم 
موسیقى را با موســیقى از بین ببریم و همین  کار هم 
شد. اگر آثار حال حاضر در گذشته براى مجوز به ارشاد 
مى رفت، تهیه کننده و  خواننده اش محاکمه مى شد اما 
حاال ممیزى بیشتر براى کارهایى است که اعتراضى 
یا  رنگ و بویى اجتماعى داشته باشد. همین حاال یکى 
دو کار من، همین مشکل را پیدا کرده  است. 
آثار مبتذل و بى ارزشــى که تنها به هنر 
موسیقى لطمه مى زنند به راحتى مجوز 
مى  گیرند و ذائقه موســیقایى مردم را 
تغییر مى دهنــد درحالى که برهم زدن 
این فضا توسط  هنرمندان سال ها زمان 

خواهد برد.» 
او معتقد است که این روزها 
کالم و موسیقى در 
بدترین  دوره تاریخ 
موســیقى ایران 
قرار دارد ./1798

حسین زمان:

 آهنگ هاى امروز را چند سال پیش 
مى خواندى محاکمه مى شدى

«سیلوستر استالونه» 
سراغ «مرد خرابکار» رفت

لیلى رشیدى یا همان «مادر خانومى» در «قصه هاى 
تا به تا» با روایتــى از ماجراهاى «زى زى گولو» به 

رادیو «سوینا» مى آید.
لیلى رشــیدى دختر خانواده هنرمند داود رشیدى و 
احترام برومند است که بازیگرى را از دوران کودکى 
آغاز کرد و در فیلم و سریال هاى زیادى مقابل دوربین 
رفت. «قصه هاى تا به تا» بــه کارگردانى مرضیه 
برومند یکى از ماندگارترین کارهاى کارنامه هنرى 
لیلى رشیدى است که بسیارى از مخاطبان تلویزیون 
هنوز هم او را با عنوان «مادر خانومى» در «قصه هاى 
تا به تا» مى شناسند. «قصه هاى تا به تا» یا همان 
«زى زى گولو» یکى از خاطره انگیزترین برنامه هاى 
کودك و نوجوان بود که لیلى رشیدى و امیرحسین 
صدیق با این برنامه مشهور شدند. رادیو «سوینا» کار 
خالقانه گالره عباسى و گروهش براى روشندالن 
است که در جدیدترین فعالیت هنرى شان روى موج 
کودك را راه اندازى کردند و مبینا موسوى، نوجوان 
نابیناى کشورمان اجراى این برنامه را برعهده دارد و 
لیلى رشیدى با اتفاقى متفاوت به این گروه پیوست. 
لیلى رشیدى روایتگر قصه هاى «زى زى گولو» در 
رادیو «سوینا» مى شود و جمعه ها ساعت 18 و 30 
دقیقه در برنامه روى موج کودك حضور دارد. «زى 
زى گولو» عروسکى بود که از یک سیاره ناشناخته 
به زمین آمده بود و با کارهاى خارق العاده اش حال و 
هوایى متفاوت به خانه «آقاى پدر» و «مادر خانومى» 

داده بود./1797

قصه هاى
 «زى زى گولو» 

با لیلى رشیدى در «سوینا»

«تام کروز» در فیلمى داستانى حضور  خواهد داشت 
که در فضا با همکارى ناسا و «اسپیس ایکس» ساخته 
مى شود. این اولین فیلم داستانى در تاریخ خواهد بود 

که در فضا ساخته مى شود.
هنوز هیچ استودیوى فیلمسازى در این پروژه دخالت 
ندارد. اما این فیلم اکشن و ماجراجویانه خواهد بود. 
تام کروز به ایفاى نقش هایــى پرداخته که بدلکارى 
فراوانى نیاز دارند. او به انجام بدلکارى نقش هاى خود 

مشهور اســت مانند پریدن از برج الخلیفه یا آویزان 
شدن از بال هواپیما.

این نخســتین بارى نیســت که تام کــروز  به ایده 
فیلمســازى خارج از جو زمین عالقــه دارد و نامش 
مطرح مى شود. سال 2018 «جیمز کامرون»  گفت 
که چنین ایده اى را با تام کروز 15 ســال قبل مطرح 
کرده اســت. اطالعات بیشــترى از ایــن پروژه در 

دسترس نیست.

«تام کروز» به فضا مى رود!

سحر زکریا : کرونا شبیه لوگو 
کونگ فو است

اســت که باید دید این
را چطــور معنا مىتصادى 
در ظورش درمانــدن 

هزینه 
 خانــه 

مدام از  ه
ـى نالد، خب 
ل و روز اکثر 
ـتأجران این 
ها همین است. 

گر هم مــى گوید 
ازیگران به نان شبشان 

خب بیشتر مردم  ،
اش

و
جنابروی اشــاره مورد

مرده هاى هنرپیشــگى براىرکشــته 
به هدفشان هر روز زیادتر شود. م
شود به آنها گ مى
راهتــان را ع

کنید؟
وقتـ
روز
جـ
پ از
دستمز
اســت که به برخى بازیگران
وقتى مى شنوند براى حضور چند ساعته
پیشه چهپولهن هن

ش«اشــتباهاتش را 
باید به  زندگى در 
ت کنیم و شاید تا 
ـال دیگر ادامه 

روزنامه شهروند» 
244 ســال پیش ما 

ى پاپ را دوباره 
 ما این 

پ 
5

دو کار من، همینمشکل ر
آثار مبتذل و بى ارزشــ
موسیقى لطمه مى زنند
مى  گیرند و ذائقه موس
تغییر مى دهنــد درحا
این فضا توسط  هنرمند

خواهد برد.» 
او معتقد اس
کال
ب

دور ایران یا جهان درگیر ماجرایى مى شدند و ما از آنها در
بودیم فکر مى کردیم به ما نمى رسد و بى خیال به زندگى 
خود ادامه مى دادیم و حتى مى شد که آتش به آن میدان 
هم مى ریختیم اما االن فرق مى کند. کرونا فضاى تازه را 
درجهان نسبت به روابط انسانى ایجاد کرد. کرونا کوچک 
و بزرگ، پولدار وفقیر، زن و مرد نمى شناســند و متوجه 

شدیم چقدر مرگ به ما نزدیک است.
سحرزکریا با بیان اینکه اعتقادىندارم که مى گویند کرونا

باعث شد زمین نفس بکشد، گفت: باید ببینیم این نفس 
کشیدن چه قیمتى براى ما دارد، وقتى این نفس کشیدن 
به قیمت مرگ هر روزه تعداد زیادى از انسان هاست چه 

ارزشى دارد؟ اگر براى یکى از عزیزان خودمان این اتفاق 
رخ دهد بازهم به این فکر مى کنم که در عوض 

تأثیرگذارترین صحنــه اجتماع زکریا دربــاره
روزها در شهر دیده است چنین توضیح داد: قر
د جایى که امکانش بود رعایت کردم و تنها به
اقالم خوراکى و روزانه از خانه بیرون رفتم. عج
صحنه اى که این روزها شاهدش هستم این
ماسک و دستکش داشــتم و تعداد
مردم هیچگونه ماســک و دستکش
و به من هم که ماســک و دســتکش
صورت عجیبى نگاه مى کردند انگار که م
آمدم و کارى انجام مى دهم که برخالف اتفا
که درحال رخدادن است انگار که بیمارى وج
سحر زکریا به کرونا رنگ داد و آن را به
سیاه و سفید تشبیه کرد همانند لو
کونگ فو و درباره علت این
گفت: به نظر من رنگش س
بُ است و دو بُعدى است،
منفى دارد. باعث ایج
خوب و باعث اتفا

شده است.

مرضیه غفاریان
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مهدى کیانى، کاپیتان تیم فوتبال سپاهان تأکید کرد که یک فصل دیگر با این 
تیم قرارداد دارد.

 مهدى کیانى در ارتباط با وضعیت مبهم رقابت هــاى لیگ برتر ایران و اینکه 
پیش بینى اش در مورد ادامه دادن بازى ها چیست، گفت: فعًال که خیلى ها منتظر 
هستند تا تکلیف روشن شود و ما هم نمى دانیم قرار است چه اتفاقاتى رخ دهد. ما 
که شنیده ایم قرار است بعد از ماه مبارك رمضان بازى ها برگزار شود ولى هنوز 
که چیزى به صورت رسمى اعالم نشده و زمان شــروع تمرینات گروهى هم 

مشخص نیست. 
وى با بیان اینکه انجام تمرینات انفرادى با تمرینات گروهى قابل قیاس نیست، 
عنوان کرد: دو ماه است که بازیکنان فقط به صورت انفرادى تمرین مى کنند و 
این موضوع در آمادگى بدنى همه ما تأثیر منفى داشته است. با این شرایط اگر 
لیگ ادامه پیدا کنــد، بازى ها کیفیت باالیى نخواهند داشــت، با این حال من 
امیدوارم هر چه زودتر تکلیف مشــخص شود و مســئوالن در خصوص ادامه 

بازى ها یا نیمه کاره ماندن لیگ تصمیم بگیرند. 
کیانى در قســمت دیگرى از حرف هایش در ارتباط با حکم کمیته استیناف در 
خصوص بازى سپاهان و پرسپولیس تصریح کرد: باشگاه سپاهان در خصوص 
اتفاقات آن بازى توضیحات الزم و مدارك مســتندى ارائه کرد و کاش کمیته 
استیناف براى سپاهان ارزش قائل مى شد. این درست است که دیر به ورزشگاه 
رسیدیم ولى واقعاً قصد داشتیم برابر پرسپولیس بازى کنیم. اگر این بازى برگزار 
مى شد خیلى بهتر بود و ما هم این فرصت را داشتیم که اختالف را با پرسپولیس 

کمتر کنیم ولى به هر حال کمیته استیناف هم حکم خودش را اعالم کرد. 
کاپیتان سپاهان در ارتباط با اینکه برخى معتقدند کادر فنى و باشگاه سپاهان بابت 
حاضر نشدن برابر پرسپولیس اشتباه بزرگى را مرتکب شدند، عنوان کرد: ما قصد 
داشتیم بازى کنیم و حتى به اردو هم رفتیم، روز بازى هواداران سپاهان به هتل 
محل اقامت ما آمدند و نمى خواستند این بازى بدون تماشاگر برگزار شود. االن 

هم نباید دنبال مقصر بگردیم و تقصیر را گردن یک عده بیاندازیم.
کیانى در پاسخ به این پرسش که براى فصل آینده چه تصمیمى دارد، خاطرنشان 
کرد: من یک فصل دیگر با سپاهان قرارداد دارم و ان شاءا... که همه چیز به خیر 

و خوشى جلو خواهد رفت.

مهدى کی
تیم قراردا
 مهدى کی
پیش بینى
ت هستند تا
که شنیده
که چیزى
مشخص
وى با بیان
عنوان کر
این موضو
لیگ ادامه
ه امیدوارم
بازى ها یا
کیانى در
خصوص

اتفاقات آن
استینافب
رسیدیمو
مى شد خی
کمتر کنیم
کاپیتان س
حاضر نشد
داشتیم باز
محل اقام
هم نبایدد
کیانى درپ
کرد: منی
و خوشىج

مهدى کیانى: 

نباید دنبال
 مقصر بگردیم

یک پیشکسوت فوتبال ایران مى گوید مى توانیم میزبان خوبى باشیم اما به شرطى که ساختارها را در آن زمان درست کنیم.
محمود یاورى درباره اطالعیه کانون مربیان مبنى بر لغو مسابقات فوتبال اظهار کرد: بیانیه اى با جمع بندى اعضاى کانون در 
این خصوص صادر شد و دیدگاه اعضا این بود. من نظرى ندادم ولى به هر حال این دیدگاه از نظر من مورد تأیید است و حتى 
اگر مخالف آن باشم باز هم مورد تأیید من است. کانون مربیان مدیرعامل دارد و او تصمیمات الزم را با نظرات اعضا مى گیرد 

و قابل احترام است.
او در رابطه با پیشنهاد میزبانى جام ملت هاى آسیا از سوى ایران گفت: اگر تا آن زمان اوضاع و احوال کشور تغییر نکند و به همین 
شکل ادامه پیدا کند، نمى توانیم میزبانى کنیم. فوتبال ایران پتانســیل باالیى دارد و همیشه در سطح باالى فوتبال آسیا بوده 
است. ما بازیکنان زیادى در اروپا داریم و همیشه در سطح باالیى از فوتبال این قاره بوده ایم. مى توانیم میزبان خوبى باشیم اما 

به شرطى که ساختارها را در آن زمان درست کنیم.
این پیشکسوت فوتبال اضافه کرد: باید مسئله حضور خانم ها در ورزشگاه و ساختار ادارى فوتبالمان حل شود. AFC یک دستور 
عمل و ما هم یک دستور عمل داریم و این نمى شود چرا که باید دستورعمل ها یکى باشد و همه چیز به حل کردن مشکالت 
جامعه مان ربط دارد. البته مشکالت ساختارى در همه کشورها وجود دارد و در شرایط مساوى نسبت به دیگر کشورها هستیم 

اما به هر حال باید این مسائل را حل کنیم.

باید ساختارها را درست کنیم

شنیده ها نشان مى دهد پیام نیازمند مى تواند با پرداخت 200 هزار دالر 
در صورت وجود یک پیشنهاد خارجى از سپاهان جدا شود.

درخشش هاى مداوم گلر ســپاهان باعث شد تا خبرهایى از ترانسفر 
تابستانى او به باشگاهى اروپایى به گوش برســد. نیازمند تابستان 
گذشته و پیش از آغاز فصل جارى، قراردادى دو ساله با تیم اصفهانى 
امضا کرد. او تا پایان لیگ بیستم با سپاهان قرارداد دارد اما بندى در 

این قرارداد وجود دارد که مى تواند او را چند ماه دیگر لژیونر کند.
در قرارداد بین دو طرف ذکر شده تا در صورت وجود پیشنهاد خارجى 
براى نیازمند، او با پرداخت مبلغى بازیکن آزاد محسوب شده و مى تواند 
جمع طالیى پوشان را ترك کند. حاال شنیده مى شود مبلغ این بند از 
قرارداد، 200 هزار دالر است؛ مبلغى که احتماًال باشگاه مقصد او باید 
بپردازد و چندان هزینه هنگفتى براى یک تیم اروپایى محســوب 

نمى شود.
با این حال نیازمند در ترانســفر مارکت حدود 900 هزار یورو قیمت 
گذارى شده و حاال در حالى در آستانه لژیونر شدن قرار دارد که از انتقال 

او به اروپا، خیلى کمتر از قیمت اصلى اش نصیب سپاهان مى شود.

200 هزار دالر و زنگ خطر بزرگ براى سپاهان

فدراسیون جهانى فوتبال (فیفا) با پیشنهاد افزایش تعویض ها در این 
فصل بعد از سرگیرى مسابقات موافقت کرده است.

به گزارش «مارکاى اسپانیا» تغییرات پیش رو در فوتبال این روزها 
در فیفا مورد بحث قرار گرفته است، با این حال بیشتر مباحث در مورد 

تغییراتى است که قرار است در بازى اتفاق بیافتد. 
براساس این گزارش فیفا قرار است که با پنج تعویض در هر مسابقه 
موافقت کند. در حال حاضر پاندمى کووید-19 شرایط فوتبال را تغییر 
داده - شاید براى همیشه- و اقدامات آتى در راستاى سالمت همه 
بازیکنان و دست اندرکاران خواهد بود. فیفا در حال حاضر در حال تهیه 

مستنداتى براساس توصیه هاى پزشکى است که به آن عمل کند.
با این حال از دفتر مرکزى فیفا در زوریخ اخبار تأیید شده اى به مارکا 
رسیده است که  فیفا انجام پنج تعویض را در شروع مسابقات اعمال 
خواهد کرد. این درخواستى است که اتحادیه فوتبال انگلستان داده 
بود و فیفا در تالش است براى جلوگیرى از آسیب دیدگى بازیکنان 

آن را  اجرا کند. 

اما یکى دیگر از پیشنهاداتى که به فیفا داده شده کم شدن زمان هر 
نیمه از 45 دقیقه اســت اما فیفا این موضوع را کامًال غیرقابل قبول 

دانسته چون باعث تغییرات اساسى در فوتبال خواهد شد.

برید تو کار 5 تعویض

مهاجم مطرح و قدیمى تیم ملى عــراق در مصاحبه اى اعالم کرده 
است که مسئوالن باشگاه الزورا در مقطعى مانع از حضورش در سطح 

اول فوتبال اروپا شده اند.
«عماد رضا» یکى از موفق ترین مهاجمان خارجى حاضر در فوتبال 
ایران بوده است. او در لیگ برتر ششم به تیم فوالد خوزستان پیوست 
و پس از بازى هاى خوب به سپاهان آمد و چهار سال خوب را با این 
تیم داشت. او یک فصل از این تیم دور شد و به الزمالک مصر و سپس 

شاهین بوشهر رفت اما دوباره در لیگ یازدهم به سپاهان بازگشت. 
او فوتبالش را در سال 2014 و در سن 32 سالگى در الزورا عراق تمام 
کرد. مهاجم تیم ملى عراق که 101 بازى ملى انجام داده در مصاحبه اى 
که با رسانه هاى عراقى داشته به یک موضوع قدیمى پرداخته است. او 
گفته است که از باشگاه میالن پیشنهاد داده است اما الزورا عراق به بهانه 
اینکه او ثروت ملى است مانع از این اتفاق شدند: «پیشنهادات اروپایى 
داشتم و مسئوالن میالن بخاطردیدن بازى ها و تمرینات من به عراق 

آمدند اما نگذاشتند که به این تیم بروم.»
البته این اولین بار نیســت که عماد رضا مى گوید از میالن پیشنهاد 

داشته است. او در مصاحبه اى که در سال 1390 انجام داده بود هم 
گفته بود: «من خیلى سال پیش با آث میالن به توافق هم رسیدم اما 
صدام نگذاشت به اروپا بروم و مســیر فوتبالم را عوض کرد. صدام 
کارى براى فوتبال عراق نکرد و فوتبال ما را ده سال عقب انداخت.»

ممانعت از حضور ثروت ملى در میالن!

مسئول کمیته مســابقات ســازمان لیگ احتمال برگزار نشدن 
مسابقات لیگ برتر را خیلى کم ارزیابى کرد.

 ســهیل مهدى، مســئول کمیته مسابقات ســازمان لیگ که با 
خبرنگار صدا و ســیما صحبت کرده اســت، در رابطــه با اینکه 
آیا رقابت هاى لیگ تعطیل خواهد شــد یا خیر، بیــان کرد: این 
آخرین اتفاقى اســت که رخ خواهد داد. ما پلکانى تصمیم خواهیم

 گرفت. 

مهدى سپس با اشاره کردن به دو راه حل دیگر اضافه کرد: حتى 
االمکان سعى داریم در فضاى الزم و فرصت موجود کار کنیم. اگر 
نشد مى رویم به سمت اینکه در شهرهاى سفید مسابقات را برگزار 

کنیم و استان هایى که شرایط سفید بودن را دارند.
او در پایان اینطور حرف هایش را خاتمه داد: اگر نشــد مسابقات 
را فریز مى کنیم تا بعداً مســابقات را آغاز کنیــم؛ که این موضوع 

مى تواند حتى بعد از لیگ بعد باشد.

پیش به سوى فریز کردن

 لوییس فیگو که با انتقال مستقیم از بارســلونا به رئال مادرید یکى 
از جنجالى ترین و در عین حــال عجیب ترین جابه جایى هاى تاریخ 
فوتبال جهــان را رقم زد، هنوز هم گه گــدارى در مورد آن تصمیم 
توضیح مى دهد، اما دالیلش واقعًا براى هیچکس قانع کننده نیست. 
فیگو که قبًال همه  چیز را گردن مدیربرنامه هایش انداخته بود، اخیراً 
در ارتباط زنده اینســتاگرامى با کاناوارو گفته: «احساس مى کردم از 
نظر مدیران بارسلونا به اندازه کافى ارزشمند نیستم و به همین دلیل 
چنین تصمیمى گرفتم» درحالى که فیگو واقعاً در بارســا مورد توجه 
بود. خالصه توضیحات ســتاره پرتغالى در این مورد شبیه تقالهاى 
نیکبخت واحدى براى توجیه حضورش در پرسپولیس است؛ البته باز 
دم فیگو گرم که در جشن قهرمانى رئال بلندگو دستش نگرفت و داد 
نزد: «من از اول مادریدى بودم و پشیمانم از اینکه اشتباهى چند سال 

در بارسا بازى کردم!»

مرزهاى مقایسه جا به جا شد

صبح بازى با ذوب آهن
 اخراج شدم

مجید جاللى، سرمربى اســبق فوالد خوزستان در سال 
88 در الیوى اینســتاگرامى صحبت هاى قابل توجهى در 
خصوص اتفاقات لیگ هشتم و قهرمانى استقالل و بازى 
هفته آخر فوالد-ذوب آهن مطرح کــرد. جاللى در الیو 
اینستاگرامى با مدیررسانه اى ســابق خودش در باشگاه 
پیکان بهنام مددى ارتباط گرفــت و صحبت هاى جالبى 
مطرح کرد. جاللى در بخشى از صحبت هاى خودش که 
مورد توجه خیلى ها قرار گرفت و براى اهالى فوتبال کمى 
عجیب بود از پیام نیازمند، دروازه بان فعلى سپاهان و سابق 
او در پیکان به عنوان کامل ترین فوتبالیستى نام برد که در 

40 سال گذشته با او کار کرده.
بخش دیگــرى از صحبت هــاى جاللى که به شــدت 
موردتوجه قرار گرفت صحبت درباره قهرمانى ســال 88 
استقالل بود. ســال 88 و در جریان لیگ هشتم تکلیف 
قهرمانى به هفته آخر رســیده بود و اســتقالل در مشهد 
عالوه بر اینکه به پیروزى نیاز داشــت چشم به شکست 
ذوب آهن منصور ابراهیم زاده در اهــواز دوخته بود. طى 
ســال هاى اخیر اما در خصوص این بازى شایعات زیادى

شنیده شده بود.
 بهنام مددى از جاللى سئوال کرد که همیشه این شایعه 
وجود داشته که مدیران دو کارخانه فوالد و ذوب آهن براى 

شکست فوالد در بازى هفته آخر و قهرمانى ذوب آهن به 
توافق رسیده بودند. همچنین شنیده مى شد این توافق در 
شــرایطى صورت گرفته بود که مى گفتند ذوب آهن نیز 
قرار اســت نیمه نهایى جام حذفى را به فوالد واگذار کند 
تا در نهایت هر دو تیم آسیایى شوند. شایعاتى که جاللى 
درباره اش صحبت کرد و در این خصوص گفت: اتفاقات 
مربوط به آن بازى یکى از اسرارى  است که در دلم مانده 
و نمى توانم مطرح کنم. من صبح بازى از ســوى مدیران 
فوالد اخراج شدم اما براى بازى آخر همچنان روى نیمکت 
تیم بودم. به همین دلیل بــه بازیکنان گفتم این مى تواند 
طالیى ترین فرصت فوتبال شما باشــد. چراکه خیلى ها 
شاید چشم انتظار باخت شما باشند. سرمربى فعلى گل گهر 
در بخش دیگرى از صحبت هایــش در خصوص یکى از 
بزرگ ترین حســرت هاى زندگى خود هــم اینطور گفت 
که هدایت نکردن تیمى در لیگ قهرمانان آســیا یکى از 
دستاوردهایى بوده که او تجربه نکرده. جاللى با فوالد و 
پیکان به چندقدمى کسب سهمیه لیگ قهرمانان رسید اما 
در رسیدن به این بازى ها موفق نبود. او همچنین زمانى که 
هدایت تراکتور را بر عهده داشت فرصت هدایت تبریزى ها 
در آسیا را داشــت اما به محض شــروع بازى هاى لیگ 

قهرمانان تونى اولیویرا جاى جاللى را گرفت.

ست کنیم.
ضاى کانون در 
حتى د است و

عضا مى گیرد 

کند و به همین 
تبال آسیا بوده 
وبى باشیم اما 

A یک دستور 
دن مشکالت 
شورها هستیم 
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حصروراثت
 نصراله پیرمرادیان نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 1209 به شرح دادخواست به کالسه 
9900126 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نمــوده و چنین توضیح داده که 
شادروان رضا پیرمرادیان نجف آبادى بشناسنامه 632 در تاریخ 97/1/23 اقامتگاه دائمى 
خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. نصراله پیرمرادیان 
ش ش 1209 ، 2. فتح اله پیرمرادیــان ش ش 123 ، 3. محمد پیرمرادیان ش ش 2317 ، 
4. محمد حسن ش ش 1080010637 ، 5. على ش ش 2580 ، 6. کبرى ش ش 10 ، 7. 
آزاده ش ش 1233 ، 8. طاهره ش ش 906 ، 9. عفت ش ش 1025 ، 10. زهرا ش ش 2318 
، همگى پیرمرادیان نجف آبادى وفرزندان، 11. طیبه قوقئى ش ش 75 (همســر متوفى)، 
متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 

832010/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/2/255 
حصروراثت

 محمود فروزنده داراى شناسنامه شماره 479 به شــرح دادخواست به کالسه 9900124 
از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نمــوده و چنین توضیح داده که شــادروان 
شهین امامى نجف آبادى بشناســنامه 1223 در تاریخ 98/11/28 اقامتگاه دائمى خود را 
بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. مریم فروزنده ش ش 
0055079377 ، 2. مینا فروزنــده  ش ش 0062598678 ، (فرزندان متوفى)، 3. محمود 
فروزنده ش ش 479 (همسر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شــد. 832031/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه 

شوراى حل اختالف نجف آباد/2/256
ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.کالسه پرونده 1040/98 دادنامه 99/2/2-38  
تاریخ رســیدگى 99/1/31مرجع رسیدگى شعبه یازدهم شــوراى حل اختالف نجف اباد 
خواهان: کمال حاجى کریمیان نشانى: اصفهان خ نشــاط ك مسجد عصر منشى 13 ش  
خواندگان : 1- قربانعلى انصارى نشانى : یزدانشهر خ 6 غربى قسمت دوم – 1129851802 
2- خدیجه ابراهیمى نشــانى: مجهول المکان 3- رضا ابراهیمى نشانى : مجهول المکان 
4- ناصر انصارى نشانى : مجهول المکان   5- شــکراله شکرالهى نشانى یزدانشهر خ 15 
غربى پالك 62 منزل شخصى شکراله شکرالهى گردشــکار: پس از ارجاع پرونده  به این 
شعبه و ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا 
ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص 
دعواى کمال حاجى کریمیان به طرفیت 1- قربانعلى انصارى 2- خدیجه ابراهیمى 3- رضا 
ابراهیمى 4- ناصرانصارى 5- شکراله شکرالهى دائر بر الزام خواندگان به صورت تضامنى 
به پرداخت قسمتى از وجه 1 فقره چک به مبلغ دویست میلیون ریال به ش سریال 305575 
عهده بانک سپه فریدونشــهر بانضمام مطلق هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ صدور لغایت زمان وصول بدواً صدور قرار تامین خواسته با توجه به گواهى  
عدم پرداخت از بانک محال علیه و امضاء خوانده در ذیل چک که توســط بانک مربوط نیز 
گواهى شده و وجود اصل چک در ید خواهان و اســتصحاب بقاى حالت مدیونت خوانده و 
خوانده دلیل مقنع جهت برایت ذمه ى خود ارائه نکرده اســت لذا دعوى را مدلل تشخیص 
و مستنداً به مواد 313 و 320 قانون تجارت و  مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسى 
مدنى حکم بر محکومیت خواندگان به  صورت تضامنى به پرداخت مبلغ بیســت میلیون 
تومان بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ سیصد و شصت و یک هزار تومان به عنوان هزینه 
هاى دادرسى و پرداخت خســارات تاخیر و تادیه از تاریخ دادخواست به مورخه 98/11/2 
لغایت اجراى حکم و وصول محکوم به در حق خواهان صادره اعالم مى گردد راى صادره 
نسبت به خواندگان ردیف اول و دوم و سوم و چهارم غیابى و ظرف مدت بیست روزپس از 
ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و مدت بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر در محاکم 
عمومى واخواهى شهرستان نجف آباد مى باشد و نسبت به خوانده ى ردیف پنجم حضورى 
و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى شهرستان 
نجف آباد مى باشد ایضا نسبت به شق خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک تا تاریخ 
تقدیم دادخواست بالتفات به اینکه حسب مستفاد از ماده 314 قانون تجارت و صراحت ماده 
286 همان قانون دارنده چک در صورتى مى تواند از مزایاى اســناد تجارى در برابر دارنده 
ى با حسن نیت استفاده نماید که در ظرف 15 روز از تاریخ چک مبادرت به اخذ گواهى عدم 
پرداخت و سپس ظرف یکســال از تاریخ گواهى عدم پرداخت مبادرت به اقامه ى دعوى 
نماید واال خصیصه و مزایاى تجارى از آن سلب و در واقع از حکومت اسناد تجارى خارج مى 
گردد فلذا خسارت  تاخیر تادیه بر مبناى ماده 522 قانون آیین دادرسى مدنى از تاریخ مطالبه 
محاسبه مى گردد و بدین رو در ظرف زمان مذکور خواهان محق تلقى نمى گردد و مستنداً 
به ماده 197 قانون آیین دادرسى مدنى  حکم بر بى حقى خواهان در خصوص مورد صادر و 
اعالم مى نماید این راى حضورى و ظرف 20 روز از ابالغ قابل تجدید نظر خواهى در دادگاه 
عمومى حقوقى نجف آباد مى باشد.832017/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد شعبه یازدهم – سید امید قاضى عسگر/2/257
حصروراثت

 محمد سلطانى داراى شناسنامه شماره 1461 به شرح دادخواست به کالسه 9900131 از 
این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمرضا 
سلطانى بشناســنامه 202 در تاریخ 98/12/29 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. محمد سلطانى ش ش 1461 ، 2. مهدى 
سلطانى ش ش 401 ، 3. حسین سلطانى ش ش 1080081836 ، 4. الهه سلطانى  ش ش 
1924 ،  (فرزندان متوفى)،5. عصمت آل داود ش ش 1427 (همسر متوفى)، متوفى به غیر 
از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 832055/م الف 

رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/2/258
ابالغ وقت دادرسى

خواهان اصغر محمدیان دادخواستى به خواســته الزام خوانده مطالبه وجه چک به طرفیت 
خواندگان 1- مهدى سیفى وره نو 2- سید على امین به شــوراى حل اختالف شعبه دوم 
شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1173/98 ثبت گردیده و وقت 
دادرسى به تاریخ 99/4/1 ساعت 9 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى 
آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون 
آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود 
و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و 
نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین 
شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و 
تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت 
درج خواهد شد. 832111/ م الف شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/2/259

اخطار اجرایى
 شــماره 484/98 به موجب راى شــماره 637 تاریخ 98/7/15 حوزه یازدهم شوراى حل 

اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه بهرام غالمى به نشانى 
مجهول المکان محکوم است به خوانده محکوم به پرداخت مبلغ سى میلیون ریال معادل 
سه میلیون تومان  بابت اصل خواسته و مبلغ صد و چهل و هفت هزار تومان (147000 هزار 
تومان )  بابت هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر و  نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت 
خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ سر رسید  98/4/30 سى ام تیر ماه نود و هشت  لغایت اجراى 
حکم  در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتى محکوم له: عباس سلیمیان با وکالت خانم 
عظیمه صادقى به نشــانى: نجف آباد خ امام بعد از چهار راه شهردارى نبش کوچه شهامت 
طبقه فوقانى ماده 34قانــون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 831908/م 

الف-شعبه 11 شوراى حل اختالف نجف آباد/2/260
اخطار اجرایى

 شــماره 558/98 به موجب راى شــماره 361 تاریخ 98/4/26 حوزه یازدهم شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه اسماعیل عیدیوندى نام 
پدر شمسعلى به نشانى مجهول المکان محکوم اســت به خوانده محکوم به پرداخت مبلغ 
دو میلیون و پانصد هزار تومان 2500/000 تومان  بابت اصل خواسته و خسارات دادرسى 
به میزان صد و چهل هزار و هفــت و پنجاه تومان (14750 تومان ) و پرداخت خســارت 
تاخیردرتادیه از تاریخ تقدیم دادخواست  98/1/25 بیست و پنجم فروردین ماه نود و هشت  
لغایت اجراى حکم  و حق الوکاله وکیل در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتى.محکوم 
له: سید اسماعیل حسینى با وکالت عظیمه صادقى به نشانى: نجف آباد خ امام بعد از چهار 
راه شهردارى کوى شهامت طبقه فوقانى دفتر وکالت ماده 34قانون اجراى احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهــد یا مالى معرفى کند که اجراى 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 831688/م الف-شعبه یازدهم شوراى حل اختالف نجف 

آباد/2/261
حصروراثت

 زیور شاه بندرى داراى شناسنامه شماره 590 به شرح دادخواست به کالسه 9900148 از 
این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرتضى 
محمدى نجف آبادى بشناســنامه 411 در تاریخ 98/11/15 اقامتگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. على محمدى نجف آبادى ش 
ش 9612 ، 2. حسن محمدى نجف آبادى ش ش 1080011528 ، 3. سجاد محمدى نجف 
آبادى ش ش 1080283676 ، 4. محمد محمــدى نجف آبادى ش ش 1080346368 ، 
(فرزندان متوفى)، 5. زیور شاه بندرى قوچانى  ش ش 590 (همسر متوفى)، متوفى به غیر از 
نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 832000/م الف 

رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/2/262
حصروراثت 

زهره جوزى داراى شناسنامه شماره 728 به شرح دادخواست به کالسه 9900168 از این 
دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان خورشید 
محمدى بشناسنامه 796 در تاریخ 98/9/7 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. غالمحســین جوزى ش ش 626 ، 2. اسداله 
جــوزى ش ش 498 ، 3. قربانعلى جــوزى  ش ش 122 ، 4. مصطفى جوزى ش ش 856 
، 5. حســین جوزى  ش ش 2293 ، 6. صدیقه جــوزى ش ش 502 ، 7.  زهره جوزى ش 
ش 728 (فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثــه دیگرى دارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شد. 832040/م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد/2/263
ابالغ

ریاست محترم  اداره ارشاد دســتور فرمائید در یک نوبت متن زیر در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار درج گردد و یک نسخه از آن جهت بایگانى این دفترخانه تحویل حامل گردید.
آقاى محسن سازنده در اجراى دادنامه شماره 2271-980  مورخ  98/11/28 صادره از شعبه 
اول دادگاه خانواده نجف آباد و در اجراى ماده 33 قانون حمایت خانواده مصوب 91/12/1 
به اطالع مى رساند خانم زهرا ظاهرى عبده وند به این دفتر خانه مراجعه و درخواست ثبت 
طالق خود را نموده است لذا جهت اجراى دادنامه ظرف مدت یک هفته به این دفترخانه واقع 
در گلدشت خیابان امام جنب بسیج مراجعه فرمائید در غیر اینصورت برابر قوانین و مقررات 

اقدام مى گردد. 831903/ م الف سر دفتر طالق 22 گلدشت – حسنعلى رستمى/2/264
حصروراثت

 افسر زارع داراى شناسنامه شماره 2293785025 -1510 به شرح دادخواست به کالسه 
1460/98 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شــادروان پرویز زارع بشناســنامه 1879 در تاریخ 77/7/23 اقامتگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. محمــد رضا زارع  ش ش 
4640044925 ، 2. امید زارع ش ش 156 ، 3. افالطون زارع ش ش 1351 ، 4. افسر زارع  
ش ش 1510 ، 5. ماه ستاره زارع  ش ش 1352 ، 6. الهام زارع  ش ش 4260142658 ، 7. 
الهه زارع ش ش 5120052955  (همگى خواهر و برادران) ورثه مى باشند  متوفى به غیر از 
نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 831906/م الف 

رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/2/265
حصروراثت

 محسن یوسفى داراى شناسنامه شماره 707 به شرح دادخواست به کالسه 9900149 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ربابه یوسفى 
بشناســنامه 239 در تاریخ 98/10/23 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. محسن یوسفى  ش ش 707 ، 2. طلعت یوسفى ش 
ش 1264 ، 3. خدیجه یوسفى  ش ش 22(همگى فرزندان ) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه 
دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 831996/م الف رئیس شعبه 10 

حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/2/266
ابالغیه ارزیابى مهریه به نرخ روز 

 شــماره پرونده: 1/ 139704002133000564 شماره بایگانى پرونده: 9700719 شماره 
آگهى ابالغیه: 139903802133000004 بدین وســیله به خانم ها احترام و اعظم هر دو 
ابراهیم نجف آبادى فرزندان مرحوم علیمحمد ابراهیم نجف آبادى هر دو مقیم  : نجف آباد 

خیابان گلبهار شــرقى کوى بابک پالك 71-73  کد پستى 8517746681 وراث بدهکار 
پرونده اجرائى کالسه 9700719 واحد اجراى اسناد رسمى نجف آباد که  امکان ابالغ واقعى 
در آدرس مذکور میسر نگردیده است ابالغ مى گردد که در ادامه عملیات اجرائى و با توجه 
به اینکه طبق اعالم مورخ 1398/12/15 اتحادیه طال و جواهر نجف آباد ارزش روز هر عدد 
سکه تمام بهار آزادى و یک مثقال طالى ساخته 18 عیار مندرج در سند ازدواج شماره 7040 
مورخ 1384/02/19 تنظیمى در دفتر ازدواج 35 نجف آباد بترتیب به مبلغ 60/550/000 
ریال و 30/520/000 ریال تعیین گردیده اســت . لذا در صورتى که به ارزیابى انجام شده 
اعتراض دارید از تاریخ انتشار این آگهى به مدت پنج روز فرصت دارید اعتراض خود را ضمن 
تحویل عین مال به این واحد اعالم در غیر اینصورت ارزیابى انجام شــده قطعى است  بر 
اســاس آن عملیات اجرائى ادامه خواهد یافت . این آگهى فقط یک نوبت در روزنامه چاپ 
نجف آباد درج و منتشر مى گردد. 832044/م الف- اکرم محمود صالحى مدیر واحد اجراى 

اسنادرسمى نجف آباد/2/267
ابالغیه ماده 101 

 شماره پرونده: 1/ 139704002133000564 شماره بایگانى پرونده: 9700719 شماره 
آگهى ابالغیه: 139903802133000003 بدین وسیله به ورثه  مرحوم على محمد ابراهیم 
که عبارتند : خانم ها احترام و اعظم هر دو ابراهیم نجف آبادى ساکنین : نجف آباد خیابان 
دلگشا کوى بابک پالك 71 وراث بدهکار پرونده اجرائى کالسه 9700719 واحد اجراى 
اسناد رسمى نجف آباد که آدرس شما در متن سند شناخته نشده است ابالغ مى گردد که 
در ادامه عملیات اجرائى و طبق گزارش ارزیابى مورخ 98/11/1 کارشناس رسمى تمامت 
ششدانگ پالك ثبتى 1316/3 واقع در قطعه 10 نجف آباد بخش 11ثبت اصفهان  ملکى 
مورث شما که قبال در قبال طلب بســتانکار و حقوق دولتى توقیف گردیده به مبلغ شش 
میلیارد و نهصد و نوزده میلیون و پانصد هزار ریال ارزیابى گردیده اســت. لذا طبق ماده 
101 آیین نامه  اجراى مفاد اسناد رسمى الزم االجراء چنانچه نسبت به ارزیابى انجام شده 
اعتراض دارید از تاریخ انتشار این آگهى به مدت پنج روز فرصت دارید اعتراض خود را با 
پرداخت مبلغ 7/000/000 ریال على الحساب بابت دستمزد تجدید ارزیابى  به طور کتبى 
اعالم تا برابر مقررات اقدام گردد ، درغیر اینصورت ارزیابى انجام شــده قطعى است و به 
همان قیمت آگهى مزایده منتشر خواهد شد. الزم به ذکر است به اعتراض خارج از مهلت 
مقرر و یا اعتراضى که فاقد پیوســت فیش تجدید دســتمزد ارزیابى باشد ترتیب اثر داده 
نخواهد شد این آگهى فقط یک نوبت در روزنامه چاپ نجف آباد درج و منتشر مى گردد. 
832050/م الف- اکرم محمود صالحى مدیر واحد اجراى اسنادرسمى نجف آباد/2/268

 مزایده اموال غیرمنقول نوبت اول 
در پرونده 982648 اجرا آقاى رسول مولویان فرزند ابراهیم به پرداخت 292 / 305 / 176 
/ 3 ریال در حق آقاى ناصر حاتم پور جزى فرزند محمــد و مبلغ 264 / 815 / 158 ریال 
بابت حق االجراى دولتى در حق صندوق دولت محکوم شــده است که در جهت وصول 
مطالبات اقدام به توقیف اموال بدهکار شــامل پالك ثبتى 2539 / 437 بخش 16 ثبت 
اصفهان شده است که حسب پاسخ استعالم واصله از اداره ثبت اسناد و امالك به شماره 
139885602035011695مورخ 14/ 12/ 1398میزان سه دانگ مشاع از شش دانگ 
از پالك فوق در مالکیت رســمى محکوم علیه بوده و طبق نظریه کارشناس دادگسترى 
ملک واقع در شاهین شهر گز برخوار بلوار معلم جنب پمپ بنزین مقابل نمایشگاه تومبیل 
عارف مشخصات ثبتى ملک شماره سند تک برگ 680926 91/ب شماره ملک 2539 
/437 شاهین شهر شماره ثبت 178907 صفحه 511 دفتر 783 بخش 16 شاهین شهر به 
میزان سه دانگ مشاع از شش دانگ بنام رسول مولیان مى باشد ملک فوق داراى مساحت 
861متر مربع عرصه مطابق با سند مالکیت شامل پروانه ساختمان به شماره 7809مورخ 
26 / 6 / 1391 بصورت تجارى و خدماتى مى باشــد که زیرزمین به صورت خدماتى به 
میزان 694 متر مربع تجارى و طبقه اول 550 متر مربع تجارى که در سال 91 مجوز پروانه 
صادر گردیده است و تاکنون تمدید نشده است . در زمان بازدید کارشناس اسکلت بتنى 
زیرزمین و طبقه همکف شامل سقف و ستون اجرا شده است و طبقه اول فقط ستون هاى 
مربوطه اجرا شده است . سقف ها از نوع تیرچه بلوك مى باشد . فاقد امتیازات شهرى است 
با توجه به بازدید و بررسیهاى انجام شده با در نظر گرفتن عدم تمدید پروانه ساختمان و 
کلیه عوامل موثر در تاریخ ارزیابى ارزش ششدانگ ملک فوق به میزان مبلغ 000 / 000 / 
60/000 ریال معادل شش میلیارد تومان و ارزش سه دانگ مشاع از شش دانگ آن مبلغ 
000 / 000 / 000 / 30 ریال معادل سه میلیارد تومان ارزیابى شده است و نظریه ارزیابى 
مصون از ایراد و اعتراض بوده و وضعیت ملــک در اجراى ماده 111 قانون اجراى احکام 
مدنى بررسى شــده که طبق گزارش مامور اعزامى به محل ملک در تصرف آقاى رسول 
مولیان بوده و خالى از سکنه مى باشد و ملک موقت به ایشان تحویل شده و در اجراى ماده 
51 قانون فوق الذکر با توجه میزان طلب محکوم له و احتساب حق االجرا و هزینه هاى 
اجرایى شــامل مبلغ 556 / 120 / 335 / 3 ریال و هزینه نشر آگهى على الحساب 000 / 
500 ریال جمعا 556 / 620 / 335 / 3 ریال مقدار333 / 0 دانگ از 3 دانگ مالکیت محکوم 
علیه و زمان برگزارى مزایده : روز چهارشنبه  31 / 2 / 99 ساعت 9 صبح محل برگزارى 
مزایده : اجراى احکام حقوقى دادگسترى شاهین شهر محل بازدید از اموال توقیفى : جهت 
بازدید به این اجراء مراجعه شود . مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به کسى که باالترین 
قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد . برنده مزایده مى بایست 10 درصداز ثمن معامله 
را فى المجلس به همراه داشته باشند تا عند اللزوم به حساب سپرده دادگسترى به شماره 
110100004061012907670593 واریز و تا یک ماه فرصت دارد ما بقى ثمن معامله 
را به حساب سپرده واریز نماید و اال ضمن ابطال مزایده10 درصد اولیه پس از کسر هزینه 
هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد . کســانى که مایل به شرکت در مزایده مى 
باشند مى بایست حداکثر 5 روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب 
بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت 
پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل ، تا در مزایده شرکت داده شوند 828959 

/م الف. ایمان پهلوان  – دادورز اجراى احکام حقوقى دادگسترى شاهین شهر/2/275 
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهى: 139903902004000018 تاریخ آگهى: 1399/02/15 شماره پرونده: 
139504002004000773 آگهى مزایده پرونده اجرایى کالسه: 9502553- ششدانگ 
عرصه و اعیــان قطعه زمین تحت پــالك 467 فرعى مجزى شــده از 77 و 76 فرعى 
از 14039 اصلى واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان بــه آدرس: اصفهــان- خیابان جابر 
انصارى- خیابان عارف، کوى گلستان، نبش گلستان 2 پالك 21- 22 و کدپستى شماره 
8196896111 که ســند مالکیت آن در صفحه 556 دفتر 77 خروجى امالك به شماره 
ثبتى 150998 و با شــماره چاپى 431452 به نام آقاى ولى اله غفورى دستجردى ثبت 
و صادر شده است با حدود: شــماًال: بطول 10/5 متر پى به پى پالك 446 فرعى شرقًا به 
طول 27/5 متر پى به پى پالك 466 فرعى جنوباً  به طول 7/5 متر پى اســت به خیابان 
12 مترى غرباً  یک بطول 4/24 متر بصورت پخ اســت به خیابان دو بطول 24/5 متر پى 
است به خیابان 22 مترى. که طبق نظر کارشناســان رسمى پالك فوق: عرصه و اعیان 
ساختمان ســه طبقه مذکور واقع در قطعه زمین پالك 467 فرعى و مجزى شده از 77 و 
76 فرعــى از 14039 اصلى واقع در بخش 5 ثبت اصفهان و مســاحت عرصه 284/25 
مترمربع و متراژ اعیانى 711/77 مترمربع بوده و داراى گواهى پایان ساختمان به شماره 
8/91/15612 مورخ 91/06/25 مى باشد. مشخصات ساختمان: مشخصات طبقات این 
ساختمان دو نبش عبارت است از طبقه زیرزمین یک واحد آپارتمان مسکونى باضافه دو 
باب انبارى و ســرویس مجموعًا به مســاحت 187/9 مترمربع، طبقه همکف یک واحد 

مسکونى باضافه چهارباب انبارى و دو واحد پارکینگ مجموعًا به مساحت 284 مترمربع 
و طبقه باالى همکف دو واحد مسکونى باضافه بالکن جمعًا به مساحت 239/87 مترمربع 
و سازه ساختمان با استفاده از دیوار باربر آجرى و ستونهاى فلزى و سقف تیرچه بلوك بوده 
و نماى آن آجر سه سانتى با سنگ تیشه اى در پایین دست اجرا شده و داراى دربهاى مجزا 
جهت ورود به حیاط و واحدها و پارکینگ بوده و پنجره هاى بیرونى از آلومینیوم رنگى و 
درب ورودى و اتاقها چوبى و سطوح دیوارهاى اتاق خواب واحدها اندود گچ و رنگ آمیزى 
و یا کاغذ دیوارى، آشپزخانه واحدها با بدنه کاشى و کف سرامیک و کابینت هاى دیوارى 
و زمینى با بدنه فلزى و دربهاى چوبى، سطوح دیوار سالنها از دیوار کوب پى وى سى و یا 
کاغذ دیوارى و سقف سالن ها با رنگ مولتى کالر و کفها موزاییک و یا پارکت بوده و سیستم 
سرمایش از کولر آبى و گرمایش از بخارى گازى استفاده مى شود و داراى آیفون معمولى 
و داراى انشعابات آب و گاز مشترك و برق مستقل براى هر واحد و یک انشعاب برق براى 
مشاعات در نظر گرفته شده است. این ساختمان در طى چند سال گذشته تعمیر کامل شده 
و عمرى نزدیک به 21 ســال دارد. ملکى آقاى ولى اله غفورى دستجردى که طبق سند 
رهنى شماره 7255 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 261 اصفهان در قبال بدهى 
آقاى ســید مهدى خیام نکوئى در رهن تعاونى اعتبار صالحین با وکالت بانک آینده واقع 
مى باشد و طبق اعالم بانک بستانکار (تعاونى اعتبار صالحین) ملک فاقد بیمه مى باشد از 
ساعت 9 الى 12 روز سه شنبه مورخ 99/02/30 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع 
در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول سمت چپ به مزایده گذارده مى شود. مزایده 
از مبلغ پایه 21/400/000/000 ریال (بیست و یک میلیارد و چهارصد میلیون ریال) شروع 
و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است 
پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف 
در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى 
و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه 
هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در 
روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 99/02/18 درج و منتشر مى گردد و در صورت 
تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحاً شرکت در مزایده منوط به پرداخت 
ده درصد از مبلغ پایه کارشناسى به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونى او 
در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج 
روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتى که ظرف مهلت مقرر، 
مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب 
خزانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید 
مى گردد. م الف: 832162 یعقوبى- سرپرست اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/2/273

مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)
شــماره آگهى: 139903902004000019 تاریخ آگهى: 1399/02/16 شماره پرونده: 
139704002004000501 آگهى مزایده پرونده اجرایى به شماره بایگانى: 9704481 
تمامى ششــدانگ عرصه و اعیان اعیانى یک دســتگاه آپارتمان به پالك ثبتى شماره 
5000/15601 در بخش 5 ثبت اصفهان بــه آدرس:  اصفهان خ آپادانا دوم کوى الله بن 
بست اردیبهشت پالك 31 طبقه ســوم با کدپستى 8166643151 به مساحت 162/19 
مترمربع به انضمام پیشرفتگى روى فضاى کوچه به مساحت 8/80 مترمربع مى باشد به 
انضمام انبارى 15594 فرعى به مساحت 7/62 مترمربع که سند مالکیت آن در صفحات 
4 و 14 و 17 دفاتر 677 و 1111 امالك ذیل ثبت هاى 126495 و 205455 و 205457 
شماره چاپى هاى سند 216339 و 533219 و 533219 به نام ایوب منجى ثبت و صادر 
شده است با حدود و مشخصات: شماًال: بطول 11 متر پنجره و دیواریست به فضاى کوچه 
شرقا اول بطول 0/80 دیواریست به فضاى کوچه دوم بطول 14/20 مترمربع دیواریست 
به فضاى پالك 5774 فرعى جنوبا: در سه قسمت که اول و سوم پخى شکل به ترتیب به 
طولهاى 2/28 مترمربع و 2/20 مترمربع پنجره و دیواریست به فضاى حیاط مشاعى غربا: 
اول بطول 5/60 مترمربع دیوار به دیوار قطعه 23 تفکیکى پالك 5772 فرعى دوم در دو 
قسمت که قسمت اول شمالى است بطول هاى 0/80 متر و 0/50 متر و 0/80 متر پنجره 
و دیواریست به فضاى نورگیر سوم در سه قســمت که اول شمالى و قسمت سوم جنوبى 
است بطولهاى 2/90 متر و 2/80 متر و 2/90 متر درب اختصاصى و دیوار اشتراکى است به 
راه پله مشاعى چهارم در دو قسمت که دوم جنوبى است بطولهاى 0/50 متر و 0/80 متر 
پنجره و دیواریست به فضاى نورگیر پنجم بطول 4/80 متر دیواریست به فضاى قطعه 22 
تفکیکى 5772 فرعى هشتم بطول 0/80 متر دیواریست به فضاى کوچه و حدود انبارى 
شماال بطول 2/30 متر دیواریست به تحتانى کوچه شرقا بطول 3 متر دیواریست به عرصه 
مشاعى جنوبا بطول 3/10 متر دیوار اشــتراکى به انبارى 15595 فرعى غربا اول بطول 
0/90 متر درب اختصاصى و دیوار اشــتراکى با راه پله مشاعى دوم در دو قسمت که دوم 
شمالى به ترتیب بطولهاى 0/80 متر و 2/10 متر دیوار اشتراکى با انبارى 15593 فرعى 
که طبق نظر کارشناسان رسمى آپارتمان فوق در مجوعه آپارتمانى چهار واحدى و چهار 
طبقه با قدمت بیست ساله مى باشد و نماى آجرى و اسکلت بتنى و کف سرامیک و بدنه 
گچ پرداختى رنگ شده و درب هاى داخلى چوبى و پنجره ها آلومینیوم و پله هاى ارتباطى 
سنگى و داراى انشعابت آب و برق و گاز و شبکه فاضالب شــهرى بوده و سرمایش آن 
توسط کولر و گرمایش بخارى گازى مى باشد به انضمام انبارى ششدانگ انبارى 15594 
فرعى به مساحت 7/62 مترمربع و با قدرالحصه از عرصه مشاعى 5772 و راه پله مشاعى 
15591 فرعى و حیاط مشاعى 15596 فرعى و پارکینگ مشاعى 15597 فرعى و داراى 
پایان کار 16/10275 مورخ 1378/07/04 از شهردارى منطقه شش مى باشد و مجوعه 
فاقد آسانسور است که طبق سند رهنى شماره 201742 مورخ 1395/02/28 و اصالحیه 
شماره 202048 تنظیمى در دفتر اسناد رسمى شماره 56 اصفهان در رهن بانک سینا واقع 
مى باشد و طبق اعالم بانک مورد وثیقه داراى بیمه نامه تا تاریخ 1400/05/06 مى باشد. و 
از ساعت 9 الى 12 روز چهارشنبه مورخ 1399/02/31 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان 
واقع در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول شــهید صداقتى ابتداى خیابان الهور 
سمت چپ طبقه سوم به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه 12/164/250/000 
(دوازده میلیارد و صد و شصت و چهار میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال) شروع و به هر 
کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً فروخته مى شود. الزم به ذکر است 
پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف 
در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى 
و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه 
هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد مى گردد ضمنًا این آگهى در یک نوبت 
در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 1399/02/18 درج و منتشــر مى گردد و در 
صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحا جهت شرکت در جلسه 
مزایده باید ده درصد مبلغ پایه مزایده پس از اخذ شناســه واریــز از این اداره و طى فیش 
سپرده در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالســه فوق پرداخت گردد و ارائه 
اصل فیش واریزى به همراه تقاضاى کتبى و کارت شناســایى معتبر الزامى است. ضمنًا 
برنده مزایده باید مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف پنج روز در وجه صندوق اجراى اداره 
ثبت اسناد و امالك اصفهان تودیع نماید در غیر این صورت وجه على الحساب پرداختى 
بنفع دولت ضبط خواهد شد. م الف: 833273 یعقوبى- سرپرست اداره اجراى اسناد رسمى

 اصفهان/2/274

آگهى تغییرات
شرکت ریسندگى آکال اصفهان سهامى خاص به شماره ثبت 10736 و شناســه ملى 10260318040 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1398/11/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سعید شیخ فرشى به شماره ملى 1286547776 بسمت رئیس هیئت مدیره، جالل کالفچى به شماره 
ملى 3871164641 بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمدجوادکالفچى به شماره ملى 3874343049 بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا) و نصرت 
الزمان مقیمى به شماره ملى 3871158275 بسمت عضو اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه اوراق و اسناد مالى تعهدات 
شرکت با امضاى رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. - ضمنا مدیرعامل مجرى مصوبات هیئت مدیره نیز خواهد بود. اداره کل ثبت 

اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (832839)

آگهى تغییرات
شرکت ریسندگى آکال اصفهان سهامى خاص به شماره ثبت 10736 و شناسه ملى 10260318040 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى به طور فوق العاده مورخ 1398/11/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - سعید شیخ فرشى به شــماره ملى 1286547776، نصرت 
الزمان مقیمى به شماره ملى 3871158275 و جالل کالفچى به شــماره ملى 3871164641 به عنوان اعضاى هیئت مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب شدند. - على عطائیان عطاآبادى به شــماره ملى 5129800613 به عنوان بازرس اصلى و منصور نصیرپور به شماره ملى 
5129912659 به عنوان بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى 

شرکت تعیین شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (832834)     
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تاسیس
شرکت سهامى خاص پترو فوالد تهمتن سبالن درتاریخ 1399/02/09 به شماره ثبت 4749 به شناسه ملى 14009105533 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد -انجام کلیه 
فعالیت هاى تجارى و اقتصادى اعم ازسرمایه گذارى در زمینه تولید و بازرگانى و واردات وصادرات،انواع مواد اولیه جهت تولید،انواع محصوالت فوالدى وآهنى- کلیه 
خدمات فنى و مهندسى ،طراحى،ساخت،تولید و بهره بردارى صنایع – مشاوره،طراحى،نصب و اجراى کلیه پروژه هاى مربوط به مدیریت،نظارت فنى مهندسى،پایه 
تفضیلى انتقال خطوط لوله نفت،گاز و پترو شیمى،حفارى چاه هاى عمیق ونیمه عمیق پس از اخذ مجوزهاى الزم کشتى سازى،تاسیسات و تجهیزات،واردات تجهیزات 
مورد نیاز شرکت هاى نفتى،گازى و پترو شیمى،تولید و فروش انواع محصوالت و فراورده ها از جمله شیمیایى،پتروشیمى در بازارهاى داخلى و خارجى،برپایى غرفه 
وشرکت درنمایشگاههاى داخلى و خارجى ،اخذ وام و تسهیالت از بانک هاى دولتى وخصوصى صرفا جهت تحقق اهداف شرکت ، خرید و فروش و صادرات و واردات 
کلیه کاالى بازرگانى، تامین نیروى انسانى متخصص و غیرمتخصص به صورت موقت ، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى ،اخذ و اعطاى نمایندگى از 
شرکت هاى دولتى و خصوصى، انعقاد قرارداد با کلیه ى اشخاص حقیقى و حقوقى ،انجام کلیه کارهاى عمرانى شامل اجراى ساختمان هاى فلزى،بتنى و بنایى،ویال 
سازى ،اپارتمان سازى ، نقشه بردارى ، ساخت سوله ، سیویل،اجراى فونداسیون،کلیه کارهاى راه سازى ، اعم از زیر سازى، رو سازى ، خاك ریزى ، خاك بردارى 
،جدول گذارى ، محوطه سازى ، آسفالت ، کانال هاى بتنى ، پل هاى فلزى وبتنى ، حفر تونل ،اجراى شبکه فاضالب ، اجراى کلیه کارهاى سد سازى ، اعم از بتنى و خاکى 
، ساخت سیل بندها ، ساخت تصفیه خانه ،ساخت نیروگاه ، الیرویى اسکله ها و رودخانه ها، ساخت شهرك هاى توریستى ، باغشهر، کلیه کارهاى تاسیساتى ، ساخت 
مخازن بتنى و فلزى ، اجراى ساپورت ، اجراى اسکلت فلزى و انجام کلیه تستها و کنترل کیفیت هاى مربوطه ، کنترل پروژه ،کلیه کارهاى ابزار دقیق ، کابل کشى ، 
اجراى شبکه هاى برق ،اجراى سکوهاى نفتى، اجراى تعمیرات اساسى پروژه هاى نفت و گاز و کارخانجات ،عایق بندى، رنگ و سندبالست ، داربست بندى ، اکتشاف 
و بهره بردارى از معادن و تولید و صادرات و واردات مواد معدنى بجزاستخراج و اکتشاف وبهره بردارى ازمعادن نفت وگازوپتروشیمى، حفاظت از خوردگى ، تعمیرو 
نگهدارى ابنیه و تاسیسات - پس از کسب مجوز از مراجع ذیصالح . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان نجف آباد ، بخش مرکزى ، شهر نجف آباد، محله ویالشهر ، بلوار ولیعصر ، بلوار امام على (ع) ، پالك 167 ، طبقه 
همکف کدپستى 8581965379 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000000 ریالى تعداد 100 
سهم آن با نام عادى مبلغ 350000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 9254/85 مورخ 1399/01/26 نزد بانک ملت شعبه بوستان سعدى با کد 
92544 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى داود مشایخى جمالوئى به شماره ملى 1090279205 و به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم مریم نوراله نجف آبادى به شماره ملى 1090317638 و به سمت عضو هیئت 
مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى رسول طغیانى به شماره ملى 1291541004 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 
و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى 
و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى محمد 
انالوئى به شماره ملى 1150153628 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى آقاى احمد کریم زاده بارده به شماره ملى 1270552643 به سمت بازرس 
اصلى به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 

فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (834350)

آگهى تغییرات
شرکت گروه صنعتى بهسازان بازو سهامى خاص به شماره ثبت 19591 و شناسه ملى 10260404772 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى مورخ 1399/01/20 حسن مشتاقیان به کدملى1285491041و سعید مشتاقیان به کدملى 1280881331و ماندانا مخبر 
به کدملى 1158986221بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند . موسسه حسابرسى رازدار به شناسه 
ملى10100129086 و صدیقه سادات طاهرى به کدملى 1261757963بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت 
یکسال انتخاب شدند . روزنامه نصف جهان براى چاپ آگهى هاى شرکت تعیین گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (833480)

آگهى تغییرات
شرکت گروه صنعتى بهسازان بازو سهامى خاص به شماره ثبت 19591 و شناسه ملى 10260404772 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1399/01/20 حسن مشتاقیان بشماره ملى1285491041 بعنوان رئیس هیات مدیره - ماندانا مخبر بشماره ملى1158986221 
به سمت نایب رئیس هیات مدیره - سعید مشتاقیان بشماره ملى1280881331 بسمت مدیرعامل براى مدت دو سال انتخاب شدند . کلیه 
اسناد واوراق بهادر از قبیل چک ، سفته ، بروات با دو امضا از سه امضا و با مهر شرکت وکلیه قراردادهاى تعهدآور شرکت با امضاى مدیرعامل 
و مهرشرکت معتبر مى باشد. . مدیر عامل مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (833478)

آگهى تغییرات
شرکت تالشگران اندیشه ورز مهام شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 60182 و شناسه ملى 14007492490 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/12/19 
و بنا به اختیار تفویض شــده مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1398/11/28 در خصوص افزایش سرمایه به هیات مدیره ســرمایه شرکت از مبلغ 10000000 ریال به مبلغ 
5000000000 ریال از طریق واریز نقدى طى گواهى شماره 53/6220/99551 - 1398/12/17 بانک تجارت و صدور سهام جدید افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
بدین شرح اصالح گردید ماده 5 اصالحى:سرمایه شرکت مبلغ 5.000.000.000 ( پنج میلیارد) ریال منقسم به 500.000 سهم ده هزار ریالى با نام که تماماً پرداخت شده مى 
باشد افزایش یافت. محل شرکت در واحد ثبتى اصفهان به آدرس استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله هشت بهشت غربى ، خیابان شیخ 
علیخان ، کوچه شهید محمد ابراهیم زاده [11] ، پالك- 137 ، ساختمان پارس ، طبقه اول ، واحد 108 کدپستى 8154753127 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح 

فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (834561)

فقدان مدارك
کارت هوشمند خودرو به شماره 2958203 سوارى – کار کرایه سیستم 
میتسوبیشى  تیپ LZ6500Q8GLE  مدل 2008 بنزینى به شماره 
  LGG1B3GBX8P009110 و شماره شاسى  SGC3991 موتور
به شــماره پالك 43 – 347 ع 91 متعلق به صادق عبدلى سجزى به 
شماره ملى 5659597262 فرزند محمدعلى مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط و جهت صدور المثنى اقدام شده است.

آگهى تغییرات
شرکت تحکیم سازه پارسیان سهامى خاص به شماره 
ثبت 22327 و شناسه ملى 10260431583 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1399/01/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : - مســیح 
آذرى بــه کدملى 1091116555 ، محســن آذرى به 
کدملــى 1090963734 و مســعود آذرى به کدملى 
1091116563 بسمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب گردیدند. - میثم سجادى به کدملى 
0081550111 بسمت بازرس اصلى و حورى تابش به 
کدملى 1091342288 بسمت بازرس على البدل براى 
مدت یکسال مالى انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (832835)

آگهى تغییرات
شرکت ریســندگى آکال اصفهان ســهامى خاص به 
شماره ثبت 10736 و شناســه ملى 10260318040 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1398/11/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - سرمایه 
شــرکت از محــل مطالبات حال شــده ســهامداران 
و صدور ســهام جدید از مبلــغ 10000000 ریال به 
مبلغ 20000000000 ریال افزایــش یافت و ماده 5 
اساسنامه بدین شرح اصالح شد: سرمایه شرکت مبلغ 
20000000000 ریال نقدى است منقسم به 200000 
ســهم 100000 ریالى با نام عادى منقســم که تماما 
پرداخت شده است. - کلیه سرمایه تعهدى شرکت توسط 
صاحبان سهام پرداخت گردیده است. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (832837)

آگهى تغییرات
شرکت مهندسى آســانبر پدیده شهر مانا سهامى 
خاص به شــماره ثبــت 49961 و شناســه ملى 
10260683918 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1398/09/19 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: محل شرکت به نشــانى استان 
اصفهان ، شهرســتان اصفهــان ، بخش مرکزى ، 
شــهر اصفهان، محلــه کاوه ، کوچه شــهیدان 
حســن وجوادملک محمد[33] ، کوچه الله[29] ، 
پالك - 5 ، مجتمــع نیایش ، طبقــه دوم ، واحد 3 
کدپستى 8148986364 انتقال یافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه اصالح شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (834562)

هندوانه از محبوب ترین میوه هاى این فصل است. این 
میوه به خصوص در ماه رمضان مى تواند بخش زیادى از 
آب مورد نیاز بدن شما را تأمین کند و خوردن آن به ویژه 
در وعده سحرى و براى جلوگیرى از تشنگى در طول 

روز توصیه مى شود.
همچنین این میوه داراى مقادیر قابل توجهى ویتامین 
C بوده و کالــرى تقریبًا پایینــى دارد و به دلیل وجود 
رنگدانه لیکوپن و ترکیبات آنتى اکسیدانى براى سالمتى 
بسیار مفید اســت. به دلیل بزرگ بودن این میوه، ما 
گاهى آن را در یک وعده مصرف نکرده و بخشــى از 
آن را براى چند روز در یخچال نگهدارى مى کنیم. در 
ادامه شما را با نکاتى راجع 
به نگهدارى هندوانه 

آشنا مى کنیم.
در شرایط شیوع 
ویروس کرونا، 
را  هندوانــه 

حتمًا پس از خرید و قبل از قــرار دادن در یخچال، با 
آب گــرم و چند قطره مایع ضــد عفونى کننده میوه و 
ســبزیجات یا در صورت دسترسى نداشــتن با مقدار 
بسیار کمى از مایع ظرفشویى بشویید. استفاده از مایع 
ظرفشویى براى سایر میوه جات این فصل به خصوص 
توت فرنگى توصیه نمى شــود، اما بــه دلیل ضخیم 
بودن پوســت هندوانه، طالبى یا ملون و جذب نشدن 
مایع ظرفشویى در این میوه ها بال مانع است.هندوانه 
برش نخورده حدود هفت تــا ده روز در دماى محیط و 
حدود دو تا سه هفته در دماى یخچال قابل نگهدارى 

است.
در واقع زمان نگهدارى آن بستگى به درجه رسیدگى 
و چگونگى نگهدارى آن دارد. از قراردادن هندوانه در 
محیط گرم خوددارى کنید زیرا بافت آن حالت فیبرى 
و نامطلوبى پیدا مى کند. نگهدارى هندوانه در یخچال 
توصیه مى شود. هندوانه پس از برش خوردن حداکثر تا 
یک روز در دماى محیط و سه تا پنج روز در دماى 

یخچال قابل نگهدارى است.
البته اگر آن را به برش هاى بســیار کوچک ترى 
تقســیم مى کنید، مــدت زمان نگهــدارى آن 
کوتاه تر خواهــد بود. براى نگهــدارى هندوانه در 

یخچال دورترین نقطه به فریــزر را انتخاب کنید زیرا 
هندوانــه به دلیــل دارا بودن آب زیاد، ممکن اســت 
منجمد شــود و در اثر انجماد بافت آن دچار تغییراتى 
مى شــود که خیلى براى مصرف خوشــایند نیست. 
برش هاى کوچک هندوانه حتمــًا باید در ظرف دردار 
و مناســبى نگهدارى شــود زیرا هندوانه آب زیادى 
دارد و مقدار زیــادى از آب آن بالفاصله پس از برش 
شــروع به خروج مى کند و این روند همچنان در مدت 
نگهدارى برش ها ادامه مى یابــد. اگر برش کوچکى 
از هندوانه را برداشــتید و قســمت زیادى از آن هنوز 
باقى مانــده بود، حتمــًا یک الیه پالســتیک نازك 
روى سطح آن بکشــید تا هم از خشک شدن سطحى 
آن و هم از جذب ســایر بوهاى یخچــال جلوگیرى 

شود.
بد رنگ  شدن و تیره  شدن رنگ از عالئم فساد هندوانه 
و به خصوص هندوانه برش خورده است. هندوانه هاى 
برش خورده اى کــه عالئم کپک زدگــى در آن دیده 
مى شــود را ســریعًا دور بریزید. هندوانه را در خارج از 
محدوده زمانى ذکر شده در بخش هاى قبلى نگهدارى 
نکنید زیرا ممکن است بدون نشانه خاصى فاسد شده 

باشد و شما با خوردن آن بیمار شوید. 

یو ین ن بو بزر یل ب ی ر ی ب
گاهى آن را در یک وعده مصرف نکرده و بخشــى از 
آن را براى چند روز در یخچال نگهدارى مى کنیم. در 
ادامه شما را با نکاتى راجع 
به نگهدارى هندوانه 

آشنا مى کنیم.
در شرایط شیوع

ویروس کرونا، 
را  هندوانــه 

برش
حد

است
و در
و چ
مح
و نا
توص

ک

چگونه هندوانه را سالم و تازه 
نگه داریم؟

از آنجا که کرفس منبع بسیار خوبى از آنتى اکسیدان هاى مهم، آنزیم هاى مفید، فیبر، 
انواع ویتامین ها و مواد معدنى خاص اســت، مصرف این عضو از خانواده سبزیجات 

بسیار توصیه مى شود.
سال ها پیش، بخش هایى از این ســبزى مفید به عنوان دارویى براى فشار خون باال 
استفاده مى شــد. اخیراً نیز، مطالعات دارویى به خواص آنتى اکسیدانى و ضد التهابى 
موجود در کرفس دست یافته اند، این دو خواص مهم مى تواند به بهبود نشانگرهاى 
سالمت قلب کمک کند. اگر بخواهیم به برخى دیگر از مزایاى سالمتى کرفس اشاره 
کنیم، مى توانیم بگوییم که کرفس به عنوان تأمین کننده فالونوئیدها و پلى فنول هاى 

مهم، مى تواند از سالمت کبد، پوست، چشم و گوارش پشتیبانى کند.
 ،C ویتامین ،K از جمله ویتامین ها و مواد معدنى موجود در کرفس مى توان به ویتامین
پتاسیم، فوالت و ویتامین B6 اشاره کرد. جالب است بدانید که از آنجایى که کرفس 

حاوى 95 درصد آب است، به همین دلیل یک گیاه کم کالرى است.
عالوه بر این، کرفس منبع مناسبى از فیبر رژیمى است، به خصوص هنگامى که بیش 
از یک فنجان به طور همزمان مى خورید، این بدان معنى است که مى تواند مزایاى 

گوارشى خوبى هم داشته باشد.
با در نظر گرفتن درصد باالیى از آب و الکترولیت  ها (شامل حدود 80 میلى  گرم سدیم 

در هر فنجان، که مقدارى زیاد براى یک ســبزى محسوب مى شود) کرفس 
مى  تواند به جلوگیرى از کم آبى بدن کمک کند، این در حالى است که به عنوان 

یک ادرار آور طبیعى عمل مى  کند که نفخ را نیز کاهش مى  دهد.
کرفس همچنین  به پایین آوردن سطح کلسترول باال و قند خون کمک کند، 

به جلوگیرى از ایجاد زخم معده کمک کند، از ســالمت کبد محافظت مى کند، 
مى تواند داراى مزایاى کاهش وزن باشد، مى تواند از هضم غذا پشتیبانى کند و نفخ 

را کاهش دهد، حاوى خواص ضد میکروبى است که با عفونت ها مبارزه مى کند، به 
جلوگیرى از عفونت ادرارى کمک مى کند و داراى اثرات ضد سرطان است.

رئیس مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت، گفت: بررسى هاى انجام شده نشان 
مى دهد تا کنون کرونا ویروس در هیچ یک از ســامانه هاى آب آشامیدنى شناسایى 

نشده است.
احمد جنیدى افزود: مطابق با نتایج مطالعات موجود حداکثر زمان بقاى کرونا ویروس 
در آب خام تصفیه نشده حداکثر دو روز است. از سوى دیگر با توجه به اینکه این ویروس 
در برابر مواد گندزدا حساس است، بنابراین، فرایندهاى معمول در تصفیه خانه هاى آب 
آشامیدنى و گندزدایى آنکه توسط ترکیبات کلر انجام مى شود به راحتى قادر به حذف 

این ویروس از آب شرب است.
وى تأکید کرد: بررسى هاى انجام شده نیز نشان مى دهد که تا کنون کرونا ویروس در 

هیچیک از سامانه هاى آب آشامیدنى شناسایى نشده است.
رئیس مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت در ادامه به هموطنان توصیه کرد: در 
صورت عدم دسترسى به منابع مطمئن آب شرب، با استفاده از روش هاى سالم سازى 
آب آشامیدنى از جمله جوشاندن (به مدت سه دقیقه از زمان جوش) یا افزودن محلول 
کلر ذخیره یک درصد به میزان سه الى هفت  قطره به یک لیتر آب، آن را سالم سازى 

کنید.

همزمان با شــیوع ویروس کرونا و آغاز ماه مبارك 
رمضان سئواالت بســیارى در خصوص استفاده از 
مواد غذایى مطرح مى شود؟ آیا الزم است زولبیا و 
بامیه را در روز هاى شیوع کرونا ضد عفونى کنیم؟ 
آیا ویروس کرونا روى زولبیا و بامیه مى نشــیند؟ 
شستشــوى آنها به چه صورت است تا از ویروس و 

باکترى پاك شوند؟
زولبیا و بامیه همواره پاى ثابت سفره افطار  هستند 
و حاال بایــد بدانیم چگونــه آنها را ضــد عفونى 
کنیم تا از ویروس ها به ویــژه ویروس کرونا پاك 

شوند.
زولبیا و بامیه را از مراکز فروش و قنادى هاى معتبر 

و داراى پروانه بهداشتى خریدارى کرده و دقت کنید 
فروشنده در هنگام بسته بندى، از انبرك با دستکش 
یکبار مصرف استفاده کند. بهتر است زولبیا و بامیه 
را قبل از مصرف، داخل ماکروفــر یا روى حرارت 
اجاق گاز با هر وسیله گرماساز دیگر حرارت دهید و 

سپس میل کنید.

چشم ها مى توانند شاهدى از ابتال به ویروس کرونا 
باشند. بر اساس داده هاى مربوط به 1099 بیمار مبتال 
به کروناویروس از 552 بیمارستان در چین، 9 نفر از 
این بیماران به بزرگ شدن رگ هاى خونى در ملتحمه 

چشم دچار شده بودند.
ســئوال اینجاســت که آیا عوارض ایــن عالئم تا 
مدت ها با بیمار مبتال به کرونا مى ماند یا خیر؟ محمود 
جباروند، رئیس انجمن چشم پزشکى ایران مى گوید: 
درد و التهاب چشم در بیماران مبتال به کرونا نیاز به 

درمان ندارد.
به گفته رئیس انجمن چشم پزشکى ایران، درد خفیف 

و التهاب ناشى از ابتال به کرونا، پس از بهبودى بیمار 
از بین مى رود و هیچ آســیبى به عصب بینایى وارد 

نمى کند. 
جباروند تأکید مى کند که ویروس کرونا هیچ گونه 
آســیبى به عصب هاى بینایى و میزان بینایى افراد 

مبتال نمى زند.
رئیس انجمن چشم پزشکى ایران تأ کید مى کند حتى 
در صورت تب شــدید بیمار مبتال به کرونا هم هیچ 

آسیبى به عصب هاى چشم وارد نمى شود.

گیاه نه چندان دوست داشتنى 
با خواص فراوان 

ماندگارى ویروس کرونا در آب خام 
حداکثر 2 روز است

نحوه ضد عفونى کردن زولبیا و بامیه

کرونا به بینایى آسیب مى زند؟

آ آ آ

یک متخصص بیمارى هاى عفونى در خصوص معده درد و ارتباط آن با ابتال به کرونا ویروس توضیحاتى 
را ارائه کرد. محبوبه علیزاده، فلوشیپ پیشگیرى و کنترل عفونت هاى بیمارستانى، در پاسخ به این سئوال 
که آیا معده درد از عالئم ابتال به ویروس کروناســت، گفت: در بیمارى ناشى از ویروس کروناى جدید، 
عالئم گوارشى در مقایسه با عالئم تنفسى، شیوع کمترى دارند. بى اشتهایى، تهوع، استفراغ، اسهال و یا 

درد شکمى از جمله عالئم گوارشى هستند که ممکن است در این بیماران ایجاد شوند.
او افزود: با توجه به تظاهرات متنوع کووید- 19، نمى توان با قطعیت گفت که درد معده از عالئم ابتال به 
این ویروس هست یا نه؛ ولى اگر در فردى فقط درد معده وجود داشته باشد، به ویژه دردهاى مزمن، ممکن 
است نشانه اى از زخم معده و یا دوازدهه یا سایر بیمارى هاى مربوط به دستگاه گوارش باشد که ربطى به 
ویروس کرونا ندارد؛ بنابراین افراد با درد معده، بهتر است با پزشک خود مشورت کنند تا علت آن دقیق تر 
بررسى شود. علیزاده در ادامه بیان کرد: سرفه هاى خشک، مکرر و تب باالى 37/7 درجه سانتیگراد، از 
عالئم اصلى ابتال به ویروس کروناى جدید هستند که به دلیل شباهت این عالئم با سایر بیمارى هاى 
تنفسى و عفونى، تنها راه تشخیص قطعى ابتال به ویروس کرونا انجام آزمایش و استفاده از کیت هاى 

تشخیصى است.
او در پایان گفت: مشورت با پزشکى آگاه یا استفاده از منابع خبرى و اطالعاتى معتبر در زمینه ویروس 
کرونا، مى تواند به افراد براى تشخیص علت عالئم بیمارى کمک کند. همچنین افراد باید توجه داشته 
باشند که در صورت بروز عالئم خفیف این بیمارى، تا حد امکان به مراکز درمانى مراجعه نکرده و در خانه 
به خودمراقبتى بپردازند. داشتن رژیم غذایى سالم، استراحت کافى، رعایت قرنطینه، کاهش تماس با دیگر 
افراد حاضر در خانه، رعایت بهداشت فردى و استفاده از وسایل حفاظت فردى براى پیشگیرى از انتقال 
بیمارى به افراد دیگر، از مواردى است که افراد با عالئم خفیف بیمارى کووید- 19 در قرنطینه خانگى و 

خودمراقبتى باید به آنها توجه داشته باشند. 

آیا معده درد نشانه ابتال به کروناست؟



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

بدانید، اى بندگان خدا! شــما و هر چه از این دنیا از آن شماســت ، بــه همان راه 
مى روید که پیشینیان شما رفته اند. کسانى که عمرهایشان درازتر از عمرهاى 
شما و خانه هایشان آبادتر از خانه هاى شما و آثارشــان ماندگارتر از آثار شما 
بود. آوازهایشان به خاموشى گرایید و باد بروتشان فرو نشست و پیکرهایشان 
فرسوده شــد و سراهاشــان خالى افتاد و آثارشان مندرس شــد. کاخ هاى بلند و 
بالش هایى را که بر آن تکیه مــى زدند به صخره هاى ســخت و گورهاى به هم 

موال على (ع)چسبیده و لحدهاى در زمین کنده، بدل کردند.

دعاى روز سیزدهم ماه مبارك رمضان:
ْقــذاِر، َوَصبِّْرنى فیِه َعلى کائنــاِت اْالْقداِر،  نَِس َواْالَ أَللُّهمَّ َطهِّْرنِى فیِه ِمــنَ الدَّ

ه َعْیِن الَْمساکین. َوَوفِّْقنى فیِه لِلتُّقى َو ُصْحَبه اْالَْبراِر،بَِعْونَِک یا ُقرَّ
خدایا! پاکم کن در این روز از چرکى و کثافات و شکیبایم کن بر ُمقّدراتى که 
خواهد شــد و موفقم دار در این روز به پرهیزکارى و همنشینى با نیکان به 

کمک خودت، اى روشنایى دیده مسکینان.

امیریان- مستشار قضائى و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان

 آگهى تجدید مزایده
بدینوسیله اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان به قائم مقامى از شرکت ورشکسته خانه گستر پردیس در نظر دارد یک مجموعه ساختمانى هشت طبقه 
شامل زیرزمین، پارکینگ و انبارى، همکف پارکینگ، البى، سالن اجتماعات و شــش طبقه روى همکف و هر طبقه شامل چهار واحد مسکونى( دو واحد 
ضلع جنوبى و دو واحد ضلع شمالى) که 18 واحد مسکونى با مشخصات ذیل واقع در بختیاردشت(اتوبان اصفهان – تهران- کوى پرتو) را از طریق مزایده 

با شرایط زیر به فروش برساند:
1)ملک داراى دو برگ سند مالکیت هر کدام نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى 475/1398 و به مساحت 900 مترمربع عرصه مى باشد که 

واحدهاى ساخته شده داراى سند مالکیت جداگانه نمى باشد.
2)کل مجموعه داراى دو دستگاه آسانسور و کلیه واحدها داراى برق و گاز اختصاصى و آب مشترك مى باشد.

3)مجموعه داراى پروانه ساختمانى 12/13462 مورخه 1385/2/7 مى باشد.

قیمت هر متر متراژ(مترمربع)موقعیتطبقهردیف
قیمت کل به ریالمربع(ریال)

سه میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون ریال10033/500/000م.مشمال ضلع غربىاول1
سه میلیارد و هشتصد و پنجاه و دو میلیون و پانصد هزار ریال 11533/500/000م.مشمال ضلع شرقىاول2
چهارمیلیارد و چهارصد و ده میلیون ریال 12635/500/000م.مجنوبى ضلع غربىاول3
چهارمیلیارد و نهصد میلیون ریال14035/000/000م.مجنوبى ضلع شرقىاول4
چهارمیلیارد و چهارصد و هفتاد وسه  میلیون ریال12635/500/000م.مجنوبى ضلع غربىدوم5
چهارمیلیارد و نهصد و هفتاد  میلیون ریال14035/500/000م.مجنوبى ضلع شرقىدوم6
سه میلیارد و نهصد و شصت و هفت میلیون  و پانصد هزار ریال11534/500/000م.مشمالى ضلع شرقىسوم7
سه میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون ریال10034/500/000م.مشمالى ضلع غربىچهارم8
سه میلیارد و نهصد و شصت و هفت میلیون و پانصد هزار ریال11534/500/000م.مشمالى ضلع شرقىچهارم9
پنج میلیارد و چهل میلیون ریال14036/000/000م.مجنوبى ضلع شرقىچهارم10
سه میلیارد و پانصد میلیون ریال10035/000/000م.مشمالى ضلع غربىپنجم11
چهار میلیارد و بیست و پنج میلیون ریال11535/000/000م.مشمالى ضلع شرقىپنجم12
چهارمیلیارد و پانصد و نود و نه میلیون ریال12636/500/000م.مجنوبى ضلع غربىپنجم13
پنج میلیارد و یکصد و ده میلیون ریال14036/500/000م.مجنوبى ضلع شرقىپنجم14
سه میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون ریال10034/500/000م.مشمالى ضلع غربىششم15
سه میلیارد و نهصد و شصت و هفت میلیون  و پانصد هزار ریال11534/500/000م.مشمالى ضلع شرقىششم16
چهارمیلیارد و پانصد و سى و شش میلیون ریال12636/000/000م.مجنوبى ضلع غربىششم17
پنج میلیارد و چهل  میلیون ریال14036/000/000م.مجنوبى ضلع شرقىششم18

 زمان و مکان مزایده : روز دوشنبه مورخ 99/3/19 ساعت 10 صبح در محل اداره تصفیه به آدرس: اصفهان – خیابان نیکبخت- اداره تصفیه امور ورشکستگى 
اصفهان برگزار مى شود. 

شرایط مزایده: 
1-فروش نقدى و اقساطى مى باشد( اقساط حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ مزایده خواهد بود)

2-کلیه شرکت کنندگان در مزایده مى بایست 5 ٪ از مبلغ مزایده را به حساب سپرده دادگسترى اصفهان به شماره IR 110100004061012907670593 نزد 
بانک ملى شعبه دادگسترى اصفهان واریز و اصل فیش واریزى را همراه با درخواست شرکت در مزایده تا قبل از جلسه مزایده به اداره تصفیه ارائه نمایند.

3-پیشنهادات در ساعت 9 صبح روز مقرر بررسى خواهد شد. حضور پیشنهاددهندگان در جلســه مزایده الزامى است و برنده کسى است که باالترین 
قیمت را پیشنهاد دهد.

4-اداره تصفیه در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
5-درصورتیکه برنده مزایده در انقضاء مهلت از پرداخت ثمن مزایده خوددارى نماید، مسئول کسر احتمالى قیمت و خساراتى که از تجدید مزایده حاصل 

شود خواهد بود که بدواً از سپرده او استیفا و سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد.
6-هزینه هاى نشر آگهى مزایده بعهده برنده مزایده خواهد بود.

متقاضیان براى کسب اطالعات بیشتر مى توانند به اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان مراجعه نمایند.
تلفن:031-66110863

لیست مشخصات و قیمت واحد ها:

روزترین  به  با 

اخبار 

شماییم همراه 

www.nesfejahan.net

جهان کرونایى از پنجره  کاریکاتور


