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شوخى فوتبالى با پرونده محمدعلى نجفى! تا کنون 40 اصفهانى پالسماى خون اهدا کرده اندپایان هایى که کرونا رقم زدکرونا، پیشران نظافت و توسعه فرهنگ شهروندى مرد همیشه طالیى پرواز کرد جهان نمااستانفرهنگ ورزش جهان نما

هنر هشتم 
در دنیاى 
ارتباطات

پایان مجلس دهم با تقسیم کردن  اصفهان؟! 
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کرونا ممکن است 
هرگز ناپدید نشود 

تذکر به ظریف درباره 
کشاورزان اصفهان

آیا ساخت هتل 
در حریم چهارباغ  عباسى

 منتفى مى شود؟

5

افراد منطقى 
چه نمره اى در 

زندگى مى گیرند؟

جهان امروز دنیاى متفاوتى نسبت به گذشته هاست. 
انسان ها نشان داده اند که رؤیاها دست یافتنى هستند. 

از رؤیاى پرواز که قرن ها در سر انسان ها مى چرخید 
گرفته تا رؤیاى ارتباط لحظه اى با آن سر دنیا. اینها دیگر 

به قسمت الینفکى از زندگى بشرى پیوند خورده اند. 

حتمًا شــما هم افرادى را ســراغ دارید که بسیار 
منطقى هستند و یا خودتان در میان اطرافیان به 
این ویژگى شناخته مى شوید. اگر مى خواهید بدانید 
طرح زندگى منطقى از نظر روانشناسان چه نمره اى 

مى گیرد با این گزارش همراه شوید.
سلسله نشست هاى روانشناســى چهل چراغ که 
حاال نهمین سال برگزارى را پشت سر مى گذارد 
و امسال به دلیل شــیوع کرونا مهمان استودیوى 
شبکه استانى اصفهان و مخاطبان این شبکه شده، 
جلسه نهم بررسى مبحث «طراحى زندگى براى 

روزهاى سخت» را...
4

همه مدارس استان از امروز بازگشایى مى شودهمه مدارس استان از امروز بازگشایى مى شود
بر اساس پروتکل وزارت بهداشت و تأکید بر اختیارى بودن حضور دانش آموزانبر اساس پروتکل وزارت بهداشت و تأکید بر اختیارى بودن حضور دانش آموزان

3

نمایندگان در آخرین هفته  فعالیت 4 ساله خود طرح تشکیل استان اصفهان شمالى را بررسى مى کنند

مجید مظفرى و تجربه 
مرگ پدر، مادر و برادرش

به من و خیلى ها 
در سپاهان انگ تبانى زدند

احمد جمشیدیان:

هافبک سابق استقالل و سپاهان از روزهاى پر حرف و حدیث گذشته 
مى گوید.

 احمد جمشیدیان، بازیکن سابق تیم هایى مثل استقالل و سپاهان از 
آن دست بازیکنان مستعدى بود که...
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در صفحه 8 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

در نشست چهلچراغ مطرح شد؛

بازگشایى 
مراکز تاریخى و 
گردشگرى اصفهان

 از امروز 

بیشتر رانندگى هاى پرخطر 
در بزرگراه هاى اصفهان رخ مى دهد

3

5

 آنقدر دلتنگ فوتبالم که  آنقدر دلتنگ فوتبالم که 
مى  خواهم در کوچه با مى  خواهم در کوچه با 

بچه ها بازى کنمبچه ها بازى کنم

بیســت و هفتم اردیبهشــت ماه با عنوان روز «روابط عمومی و 
ارتباطات» نامگذاري شده است. اهمیت و جایگاه روابط عمومى در 
عصر ارتباطات و در دورانى که اطالع رسانى در همه عرصه ها پیشتاز 
است، دوچندان شده تا جایى که ارتباطات و روابط عمومى امروزه 

یکــى از بنیادى ترین 
دانش ها و از مهمترین 
عوامل زمینه ساز توسعه 
و پیشــرفت محسوب 
توســعه  مى شــود. 
اقتصــادى، اجتماعى و 
فرهنگى یــک جامعه 
در گرو ساز و کارهایى 
همچون توزیع عادالنه 
اطالعات، روشن گرى 
افکارعمومــى، مردم 
مــدارى و احتــرام به 
حقــوق انســان ها به 
منظور افزایش ســطح 
مشارکت مردمى است 

که ماموریت انجام آن به عهده مدیریت روابط عمومى سازمان ها 
مى باشــد. عالوه بر آن، روابط عمومى به عنوان اصلى ترین حلقه 
ارتباط بین مدیران و کارکنان، از اهمیت بسیارى برخوردار است 
و فرصتى مناســب را در اختیار مدیریت یک سازمان قرار مى دهد 
تا تصویر شفاف ترى از آنچه در محیط سازمان و همچنین جامعه 
در جریان است بدست آورده و براى پیشرفت هرچه بیشتر از آنها 

استفاده کند. 
نوع کار روابط عمومى و مســئولیت هاي آن سبب شناسایى این 
حرفه در ردیف ده شغل پراسترس دنیا شده است چرا که اصحاب 
رسانه و مدیران روابط عمومى ها نیازمند توانایى تفکر و عمل سریع 

در شرایط پراسترس و تنش زا مى باشــند. در دوران استفاده از 
ابزارهاى ارتباطى پیشــرفته، روابط عمومى سازمان ها به عنوان 
پیشتاز بکارگیرى ابزارهاى نوین، مى  توانند در اجراى سیاست هاى 
نظام مقدس جمهورى اســالمى ایران نقشــى اساسى و مؤثر 
داشته باشــند. دست 
اندرکاران و ارتباط گران 
به ویژه روابط عمومى  ها 
در مراکز متولى مرتبط 
بــا حوزه هــاى دانش 
بنیان، تولیــد، اقتصاد، 
صنعت،  کشــاورزى، 
گردشگرى، آموزش و 
سایر رشته ها مى بایست 
با فراهم کردن فضاى 
پویا و با نشاط اجتماعى، 
از ظرفیت همه اقشــار 
مردم بویژه نخبگان و 
مخاطبین استفاده کنند 
تا منجر بــه خالقیت و 
نوآورى و توسعه کارآفرینى با هدف تحقق «جهش تولید» در استان 
طى سال جارى شود. همچنین این حوزه در دو محور اطالع یابى و 
اطالع رسانى درخصوص مقابله با بیمارى و شیوع کرونا باید نقش  

تعیین کننده خود را اجرایى نماید.
اینجانب ضمن تبریک صمیمانه روز روابط عمومی و ارتباطات به 
تمامى اصحاب رسانه و همۀ تالش گران و کوشندگان این طریق 
پُر پیچ و خم و دشــوار، از خداوند قادر بلندمرتبه براى تمامى این 
عزیزان، موفقیت و استقامت در راه خدمت رسانى مسألت مى نمایم.
دکتر نعمت ا... اکبرى
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان

پیام تبریک رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان 
به مناسبت روز «روابط عمومی و ارتباطات»

مقام معظم رهبرى: «روابط عمومى ها مى توانند فعالیت نهادها را ارزیابى و منعکس کنند و 
مشخص کننده  روش ها و نقص هاى دستگاه مربوط خود باشند».
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جرب رىو ربجی و ر
شمرگ پدر، مادر و برادرش اد ب و اد رشگپد بر و ر ر پ برادرشر و مادر مرگپدر،

2727 اردیبهشت اردیبهشت
روز ارتباطات و روابط عمومى

27 اردیبهشت هر سال یادآور ارج گذاردن به تالش هاى ماندگار جامعه روابط عمومى ایران است. 
«روز ارتباطات و روابط عمومى» به یادها مى آورد که نماد توسعه در هر جامعه اى در گرو روشنگرى 
افکارعمومى است و تحقق صحیح این هدف، بدون حضور روابط عمومى امکانپذیر نیست. پر واضح 
است که امروزه روابط عمومى نه به عنوان یک سامانه تشریفاتى بلکه به عنوان یکى از اصلى ترین 
عناصر در پیشرفت هر سازمانى جایگاه ویژه اى دارد. از همین منظر است که این روز، تداعى کننده 

اهمیت و نقش روز افزون صنعت روابط عمومى در دنیاى ارتباطات است.
در استان اصفهان نیز نقش پر اهمیت روابط عمومى دستگاه هاى مختلف بر کسى پوشیده نیست. 
بى شک عملکرد روابط عمومى هاى اســتان اصفهان صرفاً در حد یک نام مندرج در یک برگ از 

تقویم نیست، بلکه سرفصل مهمى از هنر مدیریتى را به منصه ظهور گذاشته است. 
ضمن گرامیداشت فرا رسیدن 27 اردیبهشت، روز ارتباطات و روابط عمومى، این روز را به عموم 
کوشندگان عرصه کلیدى اطالع رسانى در استان اصفهان تبریک عرض نموده و از خداوند متعال، 
براى این عزیزان موفقیت روزافزون در راه خدمت رسانى به مردم شریف خطه زاینده رود مسئلت 

مى نماییم.

به م
در سپاها

اح

هافبک سابق استقالل و
مى گوید.

 احمد جمشیدیان، بازیکن
آن دست بازیکنان مستعد

مسعود ابراهیم زاده:مسعود ابراهیم زاده:
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سازمان بهداشت جهانى (دبلیو اچ او) هشدار داده است 
که ویروس کرونا، عامل بیمارى کووید-19، که باعث 
یک اپیدمى جهانى شده «ممکن اســت هرگز ناپدید 

نشود».
دکتر «مایک رایان»، مدیر امور اضطرارى این سازمان، 
در کنفرانســى علیه هر گونه پیش بینى در مورد زمان 
ناپدید شــدن این ویروس هشــدار داد. او افزود حتى 
اگر واکســنى براى این ویروس کشف شود، کنترل آن 
نیازمند یک «تالش عظیم» خواهد بود. بنابه گزارش ها 
تقریبًا 300 هزار نفر در جهان در اثر عوارض ابتال به این 
ویروس در گذشته اند و بیش از چهار میلیون و 300 هزار 

نفر هم به آن مبتال شده اند.
دکتر رایــان در کنفرانس ویروس کرونــا در ژنو گفت: 
«مهم اســت این موضوع را مطرح کنیم: این ویروس 
ممکن اســت تبدیل به یک همه گیر بومى (اندمى) در 
جوامع ما شود و هرگز ناپدید نشود.» دکتر رایان سپس 
گفت باور ندارد که «کسى مى تواند زمان ناپدید شدن 

این بیمارى را پیش بینى کند». 
درحال حاضر کار براى ســاخت حدود یک صد واکسن 
بالقوه در جریان اســت اما دکتر رایان اشــاره کرد که 
بیمارى هاى دیگرى مانند سرخک هستند که علیرغم 

وجود واکسن ریشه کن نشده اند.

عضو کمیســیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در 
تذکرى به ظریف، وزیر امور خارجه خواستار تسهیل رفت و 
آمد کشاورزان اصفهانى به عراق براى جلوگیرى از نابودى 

محصوالت کشت شده در این کشور شد.
حسینعلى حاجى دلیگانى با بیان اینکه محصول کشاورزان 
ایرانى در عراق در حال نابودى است، گفت: در سال گذشته 
با تشویق وزیر وقت کشــاورزى تعدادى از کشاورزان به 
ویژه اهالى دستگرد برخوار اصفهان در کشور عراق اقدام 
به کشت نموده و در شرایطى که براى دیدار با خانواده خود 
به ایران آمده اند، امکان مراجعه آنها به عراق بخاطر شیوع 

ویروس کرونا و بسته شدن مرز فراهم نشد.

نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه با بیان اینکه این عده از 
کشاورزان در حال از دست دادن سرمایه و محصوالت خود 
هستند، افزود: متأسفانه محصول آنها در اثر عدم بازگشت 
در حال از بین رفتن و ســرمایه شــان در حــال نابودى

 است.
وى با بیان اینکه ضرورت دارد به سرعت هماهنگى الزم 
براى تسهیل مراجعت آنها فراهم شود، تصریح کرد: وزارت 
خارجه باید شرایط رفت و آمد کشاورزان فراسرزمینى یعنى 
کشاورزان ایرانى که در کشور عراق اقدام به کشت کرده 
و به دلیل شــیوع ویروس کرونا امکان ورود مجدد به آن 

کشور را ندارند را  فراهم کند.

کرونا ممکن است 
هرگز ناپدید نشود 

تذکر به ظریف درباره 
کشاورزان اصفهان

زنده شدن نوزاد 6 ماهه 
در غسالخانه

نوزاد شــش ماهه در زمان غسل    رکنا |
میت در غسالخانه ارومیه زنده شد و تولدى دوباره 
یافت. این نوزاد شش ماهه که قبل از ارجاع به 
باغ رضوان ارومیه فوت شده بود در زمان غسل 
میت در غسالخانه دوباره دیده به جهان گشود. 
پدر نوزاد فوت شده براى غسل فرزند براى دفن 
به غسالخانه باغ رضوان ارومیه مراجعه کرده بود 
که شیرخوار هنگام غســل دادن جان گرفت و 
گریه کرد. بر اساس نظر پزشک معالج، این نوزاد 
همه عالیم حیاتى خود را از دست داده و پزشک 
بیمارستان نیز فوت این نوزاد را تأیید کرده بود 

که دوباره زنده شد.

بازداشت دروغگوترین 
کارمند گیالن 

دادســتان عمومى و انقالب مرکز    رکنا |
استان گیالن از بازداشت یکى از کارکنان ادارات 
این اســتان به اتهام کالهبــردارى از مردم با 
ادعاى دروغ ارتباط با دستگاه قضایى خبر داد. 
فالح میرى  گفت که ایــن کارمند با حضور در 
دادگســترى ها با ادعاى دروغ اعمال نفوذ در 
پرونده ها از مراجعان کالهبردارى کرده است. 
وى با تردد در دادگســترى هاى استان گیالن 
دســت به فریب مراجعه کنندگان زده است و با 
ادعاى دروغ اینکه با قضات در ارتباط اســت و 
مى تواند در پرونده ها اعمال نفوذ کند اقدام به 

کالهبردارى کرده است.

تاریخ برگزارى 
کنکور سراسرى و دکترا

حریرچى زمان جدید برگزارى    میزان |
آزمون هاى ورودى دانشــگاه ها را اعالم کرد. 
معاون کل وزیر بهداشــت گفــت: آزمون هاى 
کارشناسى، دکترا و آزمون هاى جامع از هفته آخر 
تیر ماه شروع مى شود. گفتنى است؛ آزمون دکترا 
26 تیر، آزمون کارشناسى ارشــد 2 و 3 مرداد، 
آزمون سراسرى 30 و 31 مرداد، آزمون هاى فنى 
حرفه اى و کارشناسى ناپیوسته نیز 14 شهریور 

برگزار مى شود.

چرا کنسرو ماهى 
گران شد؟

  ایسنا| بازارهــاى مواد غذایــى خبر از 
افزایش حدود 2000 تومانى قیمت کنسرو ماهى 
مى دهند. مدیرکل دفتر بهبــود کیفیت، فرآورى 
و توسعه بازار آبزیان سازمان شــیالت ایران در 
خصوص این افزایش قیمت اظهار کرد: هر سال 
در این مواقع با پایان فصل صیــد تن ماهیان در 
آب هاى جنوبى کشور، حجم ماهى کم مى شود و 
از طرفى میزان تقاضاى کارخانه ها نیز باال مى رود 
که در نهایت این عوامل منجر به افزایش قیمت 
ماهى مى شود. افزایش قیمت ماهى نیز طبیعتاً بر 

قیمت کنسرو ماهى اثرگذار خواهد بود./1865

فروش نوزادان 
مادران فقیر!

  رکنا| اعضاى پنج نفره باند فروش نوزاد 
در یکى از بیمارستان هاى گرگان با هوشیارى 
پلیس امنیت عمومى گلستان شناسایى و دستگیر 
شــدند. اعضاى این باند پنج نفره با شناسایى 
بانوانى که از وضعیت معیشتى خوبى برخوردار 
نبودند و تطمیــع آنها به فرزنــدآورى تمامى 
مخارج آنها را از زمان باردارى تا زایمان پرداخت 
مى کردند و با همــکارى یکى از ماماهاى یکى 
از بیمارستان هاى گرگان پس از زایمان نوزاد، 
این نوزاد را به خانواده هایى که نمى توانســتند 
بچه دار شوند  با قیمت هاى مختلف مى فروختند. 
اعضاى این باند چهار نفــر زن و یک مرد بودند 
که سه نفر از آنها دالل، یک نفر ماما و یک نفر 

مرد بوده است.

غیبت دوباره «اون»
  ایسنا | «کیم جونگ اون»، رهبر کره شمالى 
دوباره به دالیل نامعلومى ناپدید شده است. کیم جونگ 
اون مدت 12 روز است که در مأل عام ظاهر نشده و هیچ 
بیانیه اى را ایراد نکرده اســت. «رابرت اوبراین»، مشاور 
امنیت ملى آمریکا اظهار کرد: او ممکن است نوارها را در 
کارخانه ها ببرد؛ اما ما نمى توانیم اطمینان داشته باشیم که 
اینها عکس هاى واقعى باشند. رهبر کره شمالى پیش تر 
پس از 20 روز غیبت در مراسم تکمیل ساخت کارخانه کود 
شیمیایى شرکت کرده و نوار نمادین در مراسم افتتاح این 

کارخانه را شخصاً قطع کرده بود.

تکذیب فروش وکالتى 
سهام عدالت

سخنگوى ستاد راهبرى آزادسازى     خبر آنالین |
سهام عدالت گفت: اخبار منتشر شده در خصوص مجاز 
شدن فروش وکالتى این سهام صحت ندارد. حسین فهیمى 
گفت: همچنان خرید و فروش وکالتى سهام عدالت و تنظیم 
سند رسمى در دفاتر اسناد رسمى ممنوع است. وى اظهار 
کرد: آنچه در ستاد هماهنگى اقتصادى دولت تصمیم گیرى 
شده است، ایجاد تسهیل در فروش سهام عدالت است. 
زمانى که سهام عدالت آزادسازى شود، شبکه کارگزارى ها 
و روش هاى فروشى که هم اکنون براى سهامداران فراهم 

است، براى سهامداران عدالت نیز مهیا خواهد شد.

خودرو در بازار
 15 درصد ارزان شد

  تسنیم| معــاون بازاریابى و فــروش گروه 
صنعتى ایران خودرو گفت: بــا ممنوعیت درج قیمت در 
سایت هاى فروش اینترنتى خودرو،  قیمت بازار حدود 15 
درصد کاهش یافته است. بابک رحمانى در این باره افزود: 
در روزهاى اخیر که قیمت خودرو در بازار افزایش حبابى 
داشته و بسیارى از مشتریان واقعى، توانایى خرید خودرو 
را نداشتند با محدودیت فعالیت دالالن و سودجویان روند 
نزولى گرفته و در چند روز اخیر کاهش تا حدود 15 درصد 

را تجربه کرده است. 

دو سوم هواپیماها 
زمینگیر شده اند! 

  ایسنا| آمارها حاکى از آن اســت که بالغ بر دو 
ســوم هواپیماهاى مســافربرى فعال در ناوگان هوایى 
ایرالین هاى مختلف زمینگیر شــده است. البته به نظر 
مى رســد که با کاهش تدریجى محدودیت هاى  تردد از 
سوى دولت کشورهاى مختلف، صنعت هوایى بار دیگر 
احیا شده و تعداد بیشترى پرواز به مقاصد مختلف در حال 
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عزت ا... ضرغامى، رئیس اســبق صدا و سیما به بهانه 
پخش دوباره ســریال «میوه ممنوعــه» از تلویزیون 
نوشــت: « این ســریال ماندگار با مدیریت هوشمندانه  
جناب آقاى مهدى فرجى، رئیس وقت شبکه 2 سیما و 
کارگردانى ارزشمند جناب آقاى فتحى و مجموعه اى از 
حرفه اى ترین هنرمندان سینما و تلویزیون روانه آنتن شد 
و با جذب مخاطب 85 درصدى در زمره  برترین هاى آثار 

نمایشى سیما قرار گرفت.
عنوان "میوه ممنوعه" شامل خود رسانه ملى هم مى شد! 
چرا که پرداختن به یک چنین ســوژه هاى چندوجهى و 
خطرناك، از خط قرمزى هاى جدى ســیما به حساب 
مى آمد. هر چند که یک ســکانس فوق العــاده از على 

نصیریان اجازه پخش نیافت ولى ســرجمع، آنچه الزم 
بود، به خوبــى به مخاطبان منتقل شــد و آنان را کامًال 

راضى کرد.
مرحوم آیت ا... مهدوى کنى از جمله شخصیت هایى بود 
که هیچ وقت با این ســریال کنار نیامد. حرف اصلى  آن 
بزرگوار هم این بود که شما از میان این همه سوژه، به یک 
پیرمرد بازارى و متدین نمازجماعت خوان بند کرده اید 
که بى خیال همسرش (گوهر خیراندیش) شده و عاشق 
یک دختر جوان و دلربا (هانیه توسلى) شده است. خیلى 

هم بیراه نبود!
در مقابل، معتقد بودم که وسوسه هاى شیطان، پیر و جوان 

و متدین و غیرمتدین نمى شناسد.»

جهان امروز دنیاى متفاوتى نســبت به گذشته هاست. 
انسان ها نشان داده اند که رؤیاها دست یافتنى هستند. از 
رؤیاى پرواز که قرن ها در سر انسان ها مى چرخید گرفته 
تا رؤیاى ارتباط لحظه اى با آن ســر دنیا. اینها دیگر به 

قسمت الینفکى از زندگى بشرى پیوند خورده اند. 
و اینک رؤیاها ما را به قرن بیســت و یکم رســانده اند،

رؤیاهایى کــه تکنولــوژى، پیشــرفت و از همه مهتر 
«ارتباطــات» را پدیــد آوردند، تا انســان بــه عنوان 
اجتماعى ترین پدیده خلقت، اســتفاده از آن را بیشتر از 

همیشه پى بگیرد.
پدربزرگ ها و مادربزرگ ها تا خردساالن یاد گرفتند که 
چگونه مى توانند به شکل مجازى کوچه به کوچه، شهر 
به شهر و کشور به کشور به دیدار عزیزان و دوستانشان 
بروند. بى شــک و تردید ارتباطــات در قرن حاضر بین 
انسان ها ارزش فزاینده اى پیدا کرده و جایگاه ویژه اى 

یافته است. 
با کند شدن حرکت بشر در حوزه سخت افزارى، روابط 
عمومى و نقش عمده آن در مسئولیت پذیرى اجتماعى، 
نقشى اساسى را در جامعه ایفا مى کند. از سوى دیگر حق 
انتخاب مردم و مشتریان، در دنیاى ارتباطات و تعامل با 
یکدیگر به امرى ضرورى مبدل شده است و در موفقیت 
ســازمان ها و موفقیت هاى ارتباط محور، نقش حیاتى 

پیدا کرده اند. 

در روزگارى که فضاى مجازى ســیمرغ بلورین را براى 
ایفاى نقشى بى بدیل در اطالع رسانى و ارتباطات دریافت 
کرده است، دیگر کمتر چیزى است که مى تواند از دید 
انسان ها مخفى بماند و اینجاســت که روابط عمومى 

سنتى بازنده بزرگ این بازى خواهد بود. 
روابط عمومى نوین اگر زودتر از هر رسانه دیگر، با اطالع 
رسانى صحیح و البته سریع، به افکار عمومى جهت دهى 
نکند، از قافله اطالع رسانى عقب مى افتد و خبرها آنگونه 
که دیگران مى خواهند در جامعه منتشــر مى شود و آن 
زمان دیگر تأییدها و تکذیب ها میزان باور پذیرى خود را 

از دست خواهند داد.
در دنیاى ارتباطات حاال که پدربزرگ ها و مادر بزرگ ها، 
کودکان و بزرگساالن و به نوعى همه على رغم فیلترها 
و محدودیت ها به دنیاى آزاد ارتباطات دسترسى دارند؛ 
اینکه به عنوان روابط عمومى یک دستگاه بتوانى رؤیاها و 
باورها را به سمت خود، مجموعه و سازمانت هدایت کنى، 
به هنر متعالى که «هنر هشتم» است دست یافته اى و 
مى توانى آنگونه که مى خواهى سوار بر موج به ساحل 

مقصود برسى.
 روابط عمومى موفق در این هزاره جدید نیازمند پوست 
اندازى جدى اســت و گذر از روابط عمومى ســنتى به 
روابط عمومى مدرن شاید هزینه هایى را به دنبال داشته 
باشــد، اما بدون توجه به آن قطعًا، هیچ سازمان، نهاد یا 

مجموعه اى راه به سر منزل مقصود نخواهد برد.

مصاحبــه وکیــل محمدعلــى نجفــى و مطــرح 
کردن شــوخى هاى شــبکه هــاى اجتماعــى پاى 
طارمى را به قتل همســر شــهردار ســابق تهران باز 

کرد.
در شــبکه هاى اجتماعى مطرح شــده که اگر نجفى 
فوروارد تیــم ملى بود، مى شــد یکى مثــل طارمى. 
چون پنج تا گلولــه از فاصله نزدیک شــلیک کرده اما 
هیچ کدام به هــدف نخورده و اونى هــم که خورده تو 

برگشت خورده. اما وکیل محمد على نجفى در واکنش 
به تشــبیه تیراندازى موکلش به مــدل گلزنى مهدى 
طارمى، گفته اســت: «مى پذیریم که ایــن پرونده به 
لحاظ شــرایط اجتماعى که داشــته، در جامعه جوى 
ایجاد کرده که در شــبکه هاى اجتماعــى هم بازتاب 
داشته، کسى هم از این شــوخى ها گله اى ندارد ولى 
وقتى ایــن موضوعات جدى مى شــود جــاى گالیه 

است.»

جدال کشورهاى مختلف با ویروس مرگبار کرونا به یک 
دغدغه جهانى تبدیل شده است. جهان پیش از بیمارى 
کرونا با جهان پس از کرونا قطعــًا تفاوت هایى خواهد 
داشت. ایران اســالمى هم با این بیمارى درگیر شده و 

تبعات خاصى را در کشومان مشاهده مى کنیم.
این بیمارى واگیــردار موجب توجه جدى تر به موضوع 
سالمت اســت تا جایى که مى توان از کرونا به عنوان 
پیشران نظافت و توسعه فرهنگ شهروندى نام برد. ما 
شاهد این هستیم که موضوع نظافت در همه اقشار به 
طور جدى مورد توجه قرار مى گیرد. مهمترین اتفاق این 
است که شــهروندان ناچار به رعایت حقوق شهروندى 
شــده اند؛ فاصله فیزیکى را رعایت کــرده و به حریم 
خصوصى دیگران احترام مى گذارند. در گذشته شاهد 
این بودیم که بســیارى از شــهروندان نه تنها نظافت 
شخصى را رعایت نمى کردند، بلکه با دست هاى آلوده 

به زندگى روزمره مى پرداختند.
این روزها شاهد این هســتیم که وسایل نقلیه عمومى 
(مترو، اتوبوس و تاکســى) ملزم به رعایــت و اعمال 
گندزدایى با مواد شــیمیایى شــده اند در حالى که در 
گذشته نظافت چندان مورد توجه قرار نمى گرفت. حوزه 
بهداشت فردى به شــدت مورد توجه صدا و سیما قرار 
گرفته، در حالى که در گذشته جاى فرهنگ شهروندى 
در رســانه ملى خالى بود. نکته جالب اینجاست که در 
روزهاى رکود اقتصادى با قرنطینه شهروندان، صنایع 

بهداشتى به شدت مورد توجه قرار گرفته اند و کار آنها 
رونق گرفته است.

تهدید ناشى از ویروس کرونا ســبب شده است بتوانیم 
بیمارى کووید-19 را به عنوان یک پیشــران در حوزه 
فرهنگ شــهروندى قلمداد کنیم و آن را به حوزه  هاى 

دیگر اجتماعى نیز تعمیم دهیم.
ما شاهد این هســتیم که مردم خود را ملزم به رعایت 
قرنطینه کرده اند و افراد جامعه نیز فضایى ایجاد کرده اند 
که دیگران را ناچار به رعایت حقوق شهروندى مى کنند. 
به عنوان نمونه مى بینیم که افراد هنگام ســرفه کردن 
تالش مى کنند خودشــان را با رعایت نکات بهداشتى 

کنترل کنند. در ادارات هم شاهد این هستیم اگر کسى 
عالیم بیمارى را داشته باشد؛ همکاران از فرد مى خواهند 
که با ترك محیط به پزشک مراجعه کند. ما شاهد این 
هستیم که شهروندان بیش از گذشته به سالمت خانواده 

و دوستان خود توجه مى کنند.
پیشران، اتفاقى است که جامعه را وادار به تغییر مى کند؛ 
به این معنى که تا پیشران وجود نداشته باشد، تغییرى 
هم رخ نمى دهد. تغییرات ناشى از کرونا، پیشرانى محکم 
اســت که جامعه را مجبور به تمکین در حوزه بهداشت 

فردى و بهداشت محیط کرده است.
یکى از رخدادهایى که پیشــرانى ویروس کرونا ایجاد 

کرده، این است که رسانه ملى با وزارت آموزش و پرورش 
ناچار به هم افزایى در حوزه آموزش شده اند که اتفاقاً مورد 
استقبال قرار گرفته اند. تاپیش از این شاید شبکه آموزش 
مخاطب چندانى نداشــت اما این روزها بــه پایه ثابت 
برنامه هاى دانش آموزان تبدیل شده است. شبکه چهارم 
سیما هم که به عنوان شبکه نخبگان نامیده مى شد، وارد 
عرصه آموزش شده اســت. افزایش ترافیک اپلیکیشن 
تلوبیون هم نشــان مى دهد که اســتفاده از این برنامه 
اندرویدى افزایش یافته است. در یک جمع بندى کلى از 
فضاى آموزشى کشور در روزهاى قرنطینه مى توان گفت 
که فضاى جدیدى با مشارکت نظام آموزشى شکل گرفته 
است که تا پیش از این غیر ممکن بود. امروز این باور ایجاد 
شده است که توسعه آموزش لزوماً نیازمند فضاى فیزیکى 
نیست و از ظرفیت شبکه هاى اجتماعى، فضاى مجازى 

و رسانه ملى مى توان استفاده کرد.
در این میان، زحمات کادر درمان به شــدت مورد توجه 
قرار گرفته اســت. زحمات پزشکان و پرستاران تا پیش 
از این چندان مــورد توجه جامعه قــرار نمى گرفت اما 
مجاهدت این روزهــاى کادر درمــان در کانون توجه 
جامعه است. شهداى سالمت، ایثارگرانى هستند که در 
خط مقدم جنگ با ویروس کرونا جان باخته اند. احترام به 
کادر درمان را هم باید در لیست تغییرات بر اثر پیشرانى 

کرونا در حوزه فرهنگ شهروندى و سالمت نام برد.
در یک جمع بندى  کلى از کرونا به عنوان پیشران نظافت 
و توسعه فرهنگ شــهروندى، مى توان گفت که در هر 
تهدید یک فرصت هم نهفته اســت. حــاال مى توانیم 
از تهدیدات ناشــى از ســایبربیولوژیک، موقعیت هاى 

جدیدى در ابعاد مختلف جامعه ایجاد کنیم.

کرونا، پیشران نظافت و توسعه فرهنگ شهروندى
  دکتر جالل ریزانه/ آینده پژوه و 

عضو هیئت علمى پژوهشگاه 
علوم و فرهنگ اسالمى|

خاطره نگارى ضرغامى درباره  «میوه ممنوعه»

شوخى فوتبالى با پرونده محمدعلى نجفى! 

هنر هشتم در دنیاى ارتباطات

حســین راغفر، اســتاد اقتصاد دانشــگاه الزهرا(س)  درباره 
شــرایط این روزهاى بورس گفت: اگر در این شرایط مبهم، 
نظارت هاى کافى بــر ابعاد و زوایــاى مختلف بورس وجود 
نداشته باشد و این نظارت ها واقعًا هم اعمال نشود (که همه 
مى دانیم هیچ کدام از این گزاره هــا در اقتصاد ایران اعمال 
نمى شــود) بازار بورس تبدیل مى شــود به یــک قمارخانه 
بزرگ که یک عده ناآگاهانه وارد بازى مرگ و زندگى در آن 

مى شوند، در آخر هم اساساً معلوم نیست در این قمار چه کسى 
برنده است و چه کسى بازنده؟

به گفته این اقتصاددان مشهور، در این میان تعداد زیادى از 
این افراد عادى که ناآگاهانه وارد این بازى شــده اند ممکن 
اســت تمام دارایى و هســتى خود را ببازند و در سوى دیگر 
محتمل است که یک جماعتى هم بیخود و بى جهت و بدون 

هیچ تالشى سودهاى بادآورده و کالنى را کاسب شوند.

وقتى بورس
 به قمارخانه 
تبدیل مى شود

محیا حمزه
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بارگیرى 241 کامیون
 نهاده دامى 

با آغـاز بارگیـرى بیـش از 240 کامیـون ذرت، جو و 
کنجاله سـویا مشـکل کمبود نهـاده هـاى دامى در 
اسـتان حل مى شـود. معاون بهبـود تولیـدات دامى 
سازمان جهاد کشاورزى استان با اشاره به اینکه عدم 
تخصیص ارز در موعد مقرر علـت کمبود نهاده هاى 
دامى است، گفت: ارز مورد نیاز خرید نهاده هاى دامى 
تخصیص داده شد و هم اکنون 99 هزار تن نهاده در 
بندر امـام خمینى (ره) بارگیـرى و در حـال انتقال به 
استان اسـت. ایراندوست افزود: مشـکالتى در حمل 
و نقل نهاده ها ایجاد شـده بود که بـا هماهنگى بین 
سـازمان جهـاد کشـاورزى، اسـتاندارى و اداره کل 
راهدارى استان 241 کامیون ذرت، جو و کنجاله سویا 
از بندر امام خمینى (ره) به مقصـد اصفهان بارگیرى 

شده است.

اصالح شبکه فاضالب خیابان 
مبارزان

عملیات اصـالح 50 متر شـبکه فاضالب بخشـی از 
خیابان مبارزان اصفهان انجام شـد. ایـن عملیات به 
دلیل پس زدگی شـبکه فاضالب در بخشی از خیابان 
مبارزان توسـط پیمانکار حوادث، تحت نظارت اداره 
توسـعه و بهره بـرداري شـبکه فاضالب آبفـا منطقه 
یک و در مدت یک هفته انجام شد. الزم به ذکر است 
عملیات شستشـو و سمپاشی شـبکه فاضالب سطح 
منطقه یک اصفهان که از ابتداي سال در حال انجام 
است، این روزها با جدیت بیشتري با هدف جلوگیري 
از پس زدگی و گسترش حشرات و جونده هاي موذي 

در جریان است.

آب سد حنا 
باید مدیریت شود

معـاون فرمانـدار سـمیرم گفـت: در حال حاضر سـد 
مخزنى حنا ده میلیون و 800 هزار متر مکعب، سد قره 
قاچ   19  میلیون متر مکعب و سـد کمانه 5 میلیون متر 
مکعب آب ذخیره دارد که در میان این سـدها سد حنا 
از  ذخیره  آب خوبى برخوردار نیست.  سید مهدى قائم 
مقامى بیان کرد: سطح زیرکشت در شبکه زیر دست 
سد حنا 770 هکتار کشت پاییزه و بهاره و 540 هکتار 
 باغ  است که باید از سـد مخزنى حنا آبیارى شود. وى 
تصریح کرد: بیشـترین توزیع آب براى کشاورزان در 
زیر دسـت سـد مخزنى حنا  صورت  مى گیرد ولى سد 
حنا از ذخیـره آبى  کافى برخوردار نیسـت و باید توزیع 
آب در شـبکه آبرسـانى این سـد  با  عدالت و  مدیریت 

صحیح انجام شود. 

تصادف مینى بوس
 با 2 خودرو 

برخورد یک دستگاه مینى  بوس و دو خودروى سوارى 
پژو 206 و زانتیا در جاده بهارستان اصفهان 12 مصدوم 
برجا گذاشـت. مدیر حـوادث و فوریت هاى پزشـکى 
اسـتان اصفهان گفـت: این حادثـه سـاعت 17 و 59 
دقیقه چهارشنبه در جاده بهارستان بعد از قلعه شور به 
سمت اصفهان رخ داد. غفور راستین افزود: این حادثه 
موجب مصدومیت ده مرد و دو زن شد که 9 نفر از  آنها 
به بیمارستان الزهرا(س) و سه تن دیگر به بیمارستان 

فارابى منتقل شدند.

توزیع 300 بسته معیشتى 
اداره اوقاف و امور خیریه شهرسـتان لنجـان از توزیع 
300 بسـته معیشـتى بیـن نیازمنـدان در قالب طرح 
ضیافـت همدلـى توسـط اوقـاف شهرسـتان لنجان 

خبر داد. 
حسـین صفرى ارزش هـر بسـته  را 140 هزارتومان 
عنوان کرد و افزود: این بسـته هاى معیشـتى شـامل 
روغن، برنج، عـدس، ماکارونى، سـویا، پنیـر و دیگر 
بسـته هاى خوراکـى خریـدارى و در بیـن نیازمندان 
توزیع شد.  رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 
لنجان گفت: این 300 بسته معیشتى از محل موقوفات 
منطبق با نیت اطعام و کمک به مستمندان توزیع شد.

خبر

مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان در 
جلسه شوراى معاونین این شرکت، با تأکید بر ضرورت توسعه 
خدمات الکترونیک، شیوع کرونا را سبب کاهش مقاومت ها 

در توسعه و استفاده از خدمات الکترونیک دانست.
محمدجواد بگى در این جلســه با بیان اینکه این شرکت از 
سال 98 اقدامات ویژه اى براى توسعه خدمات الکترونیک 
به فعاالن اقتصادى و سرمایه گذاران در شهرك ها و نواحى 
صنعتى استان و همچنین ایجاد زیر ساخت هاى الزم براى 
توسعه دولت الکترونیک انجام داده است تصریح کرد: به رغم 
تالش هاى انجام شده، مقاومت در برابر این تغییرات سبب 
شــد که این طرح با موفقیت 100 درصدى مواجه نشود اما 

با شــیوع ویروس کرونا و ضرورت فاصله گذارى اجتماعى 
سبب شد این مقاومت در بدنه این شرکت و همچنین سرمایه 
گذاران و فعاالن اقتصادى شکســته شود و بسترهاى الزم 
براى توسعه خدمات الکترونیک به فعاالن اقتصادى فراهم 
شود. مدیرعامل شــرکت   هاى صنعتى اســتان اصفهان 
در ادامه توســعه خدمات الکترونیک را سبب ارتقاى سطح 
خدمات و افزایش شفاف ســازى و به صفر رساندن خطاى 
انسانى در فرایندهاى ارائه خدمات و همچنین کاهش نیاز 
فعاالن اقتصادى به مراجعه حضورى در این شرکت دانست 
و بر ضرورت ارائه خدمات به صورت الکترونیکى به منظور 
آمادگى براى بحران هاى آتى مشابه شیوع کرونا تأکید کرد.  

مدیرکل میراث فرهنگى، گردشــگرى و صنایع دستى 
اصفهان از بازگشــایى مراکز تاریخى و گردشگرى این 
استان خبر داد. فعالیت این بناها از اواخر اسفند سال گذشته 

به دلیل شیوع بیمارى کرونا، متوقف شده بود.
فریدون اللهیارى افزود: بناهاى تاریخى و میراثى و مراکز 
گردشگرى استان با توجه به مصوبه ستاد استانى مقابله 
با بیمارى کرونا و هماهنگى انجام شــده با وزارت میراث 
فرهنگى از شنبه بازگشایى خواهد شد. وى با بیان اینکه این 
مراکز و بناها موظف به رعایت همه دستورهاى بهداشتى و 
فاصله گذارى اجتماعى و ضدعفونى کردن محیط با رعایت 
استانداردها و ضوابط هستند، اظهار کرد: در این اماکن باید 

از تجمع افراد در مقابل باجه هاى فروش بلیت و در ورودى 
و داخل بناها به ویژه مکان هاى سربسته جلوگیرى شود.

اللهیارى با اشــاره به اینکه در زمان حاضر و با توجه به 
شرایط ناشى از شیوع بیمارى کرونا، گردشگر خارجى در 
کشور نداریم، تصریح کرد: هتل ها و مراکز اقامتى استان 
اصفهان به جز کاشــان نیز فعالیت خود را از چهاردهم 
اردیبهشت ســال جارى با 50 درصد ظرفیت و رعایت 
دستورهاى بهداشتى آغاز کردند. وى خاطرنشان کرد: 
فعالیت هتل ها و مراکز اقامتى کاشــان نیز با 50 درصد 
ظرفیت از روز شــنبه بیســت و هفتم اردیبهشت از سر 

گرفته مى شود.

بازگشایى مراکز تاریخى و 
گردشگرى اصفهان از امروز 

ضرورت توسعه خدمات 
الکترونیک به سرمایه گذاران

ساخت هتل در حریم خیابان تاریخى چهارباغ عباسى 
اصفهان وجاهت قانونى ندارد.

معاون شهرسازى و معمارى اداره کل راه و شهرسازى 
اســتان اصفهان در پاســخ به نگرانى کارشناســان 
شهرسازى، معمارى و دوســتداران میراث فرهنگى 
از تصمیــم و صدور مجــوز براى ســاخت هتل در 
پالك هاى کوچه ارفعى واقع در خیابان شــیخ بهایى 
(الیه دوم چهارباغ) گفت: ساخت هتل در حریم خیابان 
تاریخى چهارباغ عباسى اصفهان با توجه به ابالغ نشدن 
مصوبه کمیسیون ماده 5 به شهردارى، خالف ضوابط و 

مقررات قانونى است.
محمد بنائیان افزود: مصوبه هاى کمیســیون ماده 5 
استان اصفهان پس از برگزارى جلسه، براى بررسى و 
اعالم نظر به دفتر نظارت بر توسعه و عمران وزارت راه 
و شهرسازى ارسال مى شود و در صورت بالمانع بودن، 

سایر مراحل قانونى صورت مى گیرد.
وى افزود: در خصوص مصوبه ساخت هتل در حریم 
چهارباغ، در مکاتبــه اى بر اخذ نظــر وزارت میراث 
فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى نیز تأکید و این 
موضوع به اداره کل میراث فرهنگى،گردشــگرى و 

صنایع دستى استان اصفهان هم منعکس شده است.
معاون شهرسازى و معمارى اداره کل راه و شهرسازى 
اســتان اصفهان تصریح کرد: تا کنون نتیجه قطعى، 
به دبیرخانه کمیســیون ماده 5 و مصوبه اى هم براى 
ابالغ به استاندارى اصفهان ارسال نشده و هر اقدامى 
براى ساخت و ساز در محل مورد نظر خالف ضوابط و 

مقررات قانونى است.
بنائیان گفت: گروه نظارت عالیه این اداره کل، در بازدید 
از محل، تذکر الزم در خصوص اقدامات خالف صورت 

گرفته را به شهردارى اصفهان ارسال کرده است.

آیا ساخت هتل در حریم چهارباغ  عباسى
 منتفى مى شود؟

بیشتر رانندگى هاى پرخطر در اصفهان در بزرگراه هاى 
این کالنشهر و بین ساعت 1 تا 4 بامداد رخ مى دهد که 
حوادث و تلفاتى را در ماه اردیبهشــت سال جارى به 

همراه داشته است.
رئیس پلیس راهور استان اصفهان گفت: بیشتر مشکل ما 
در زمینه رانندگى هاى پرخطر در بزرگراه هاى کالنشهر 
اصفهان و در ســاعت هاى اولیه بامداد است و برخى 
رانندگان خودروها اقدام به رانندگى پرخطر با سرعت 
باالى 120 کیلومتر بر ســاعت و حرکت هاى نمایشى 

مى کنند.
سرهنگ محمدرضا محمدى روز پنج شنبه در گفتگو با 
«ایرنا» با تأکید بر اینکه پلیس راهور براى کاهش این 
تخلفات، برنامه ریزى کرد و برخوردها تشدید مى شود، 
افزود: گشت هاى پلیس راهور در بزرگراه هاى اصفهان 
تقویت مى شود و فیلم خودروهاى ُمتخلفى که تصویر 

آنها توسط دوربین هاى نظارت ثبت شده است با دستور 
قضایى به صورت عمومى منتشر خواهد شد.

محمدى ادامه داد: همچنین خودروهایى که تخلف آنها 
در بزرگراه ها رصد و ثبت شود، در کمتر از 24 ساعت به 
دستور قضایى توقیف و در باره آنها اعمال قانون مى شود.

رئیس پلیس راهور اصفهان در باره حادثه تصادف پراید 
در بزرگراه صفه اصفهان توضیح داد: این حادثه ساعت 
2 بامداد روز سه شنبه بیست و سوم اردیبهشت رخ داد 
که در آن یک دستگاه خودروى سوارى پراید به پایه پل 
دفاع مقدس در بزرگراه صفه برخورد کرد و دو سرنشین 
آن فوت کردند. محمدى با بیان  اینکه یکى از سرنشینان 
که زنى 32 ساله بود در صحنه تصادف درگذشت، افزود: 
سرنشین دیگر که یک مرد بود در بیمارستان جان باخت.
وى با اشاره به اینکه این خودرو در حال حرکت از مسیر 
غرب به شرق از بزرگراه اقارب پرست به سمت صفه و پل 
دفاع مقدس بود، تصریح کرد: دلیل وقوع این تصادف، 
تخطى از سرعت مطمئنه و توانایى نداشتن در کنترل 

وسیله نقلیه اعالم شده است.
تصاویرى از برخورد این پراید با پــل دفاع مقدس در 
ُصفه در شبکه هاى اجتماعى منتشر شده است که نشان 
مى دهد این خودرو به دو نیم تقســیم شده است. هفته 
پیش همچنین در تصادف دیگرى بین یک دســتگاه 
پراید و کامیون بنز در محور ورزنه - سه راهى هالرته 

در شرق اصفهان سه نفر سرنشین پراید جان باختند.

بیشتر رانندگى هاى پرخطر در بزرگراه هاى اصفهان 
رخ مى دهد

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: از زمان شروع 
طرح جمع آورى پالســماى بهبودیافتگان کووید- 19 
در مرکز جامع انتقال خون خواجو تاکنون حدود 40 نفر 
پالسماى خون خود را اهدا کرده اند، این افراد مى توانند 
ماهى یک بار اهداى پالسما داشته باشند. مجید زینلى 

اظهار کرد: با توجه به اینکه یکــى از روش هاى درمان 
بیمارى کووید- 19 تزریق پالسماى خون بهبودیافتگان 
این بیمارى است، افرادى که به علت ابتالى کووید- 19 
در بیمارستان بسترى شــده و بهبود یافته اند و از تاریخ 
ترخیص آنها از بیمارستان به مدت 30 روز گذشته است 
مى توانند با مراجعه به مرکز جامع اهداکنندگان میدان 
خواجو و یا تماس با شماره تلفن 32214409 دفتر جذب 
انتقال خون براى اهداى پالســماى خــون خود اعالم 
آمادگى کنند. وى با اشاره به اینکه پالسما درمانى یکى از 
ارزان ترین روش هاى بهبود بیماران مبتال به کروناست، 
تصریح کرد: با اعالم فراخوانــى از همه بهبودیافتگان 
بیمارى کرونا در استان اصفهان تقاضا داریم براى استفاده 
در درمان بیماران مزمن مبتال به این بیمارى نسبت به 

اهداى پالسماى خون خود اقدام کنند.

تا کنون 40 اصفهانى پالسماى خون اهدا کرده اند

بر اساس برنامه اعالم شده توسط مجلس شوراى اسالمى، 
قرار است یکى از طرح هاى مسکوت مانده مرتبط با استان 

اصفهان در این هفته به صحن علنى مجلس برود.
هفته جــارى آخرین هفتــه کارى نماینــدگان مجلس 
دهم اســت که در آن عالوه بر بررســى ایرادات شوراى 
نگهبان در طرح ها و لوایح باقیمانده گزارش هاى نظارتى 
کمیســیون ها نیز مورد رســیدگى قرار مى گیرد. آخرین 
جلسات علنى مجلس دهم هفته آینده در روزهاى دوشنبه، 
سه شنبه و چهارشنبه برگزار مى شود که برگزارى مراسم 

اختتامیه در روز چهارشنبه 31 اردیبهشت خواهد بود.
در این هفته عالوه بر بررسى ایرادات شوراى نگهبان بر چند 
الیحه مصوبه مجلس، طرح ها و لوایح دیگرى هم در دستور 
کار قرار دارد که یکى از آنها طرح تشکیل استان اصفهان 

شمالى است.
طرح تقسیم اصفهان به دو استان از زمان ریاست جمهورى 

محمود احمدى نژاد مطرح بود اما 20 اســفند 1397 براى 
نخستین بار به شکل رسمى در مجلس اعالم وصول شد. در 
آن روز هیئت رئیسه مجلس طرحى را با امضاى 33 نماینده 
و از جمله چهار نماینده اصفهان اعالم وصول کرد که در آن 
بر تشکیل استان اصفهان شمالى مرکب از شهرستان هاى 
کاشان، آران و بیدگل، نطنز، اردستان، گلپایگان، خوانسار، 
خور و بیابانک و نایین با جمعیت قریب به یک میلیون نفر 
تأکید شده بود. این نمایندگان، شرایط فرهنگى و اجتماعى 
حاکم بر منطقه شمالى اصفهان و همچنین بُعد مسافت تا 

مرکز استان را دلیل تدوین طرح خود اعالم کردند.
اما آنها تصور نمى کردند کار طرحشان بعد از 14 ماه از اعالم 

وصول در مجلس، تا امروز به درازا بکشد.
یکى از جدى ترین موافقان و از طراحان این طرح، سیدجواد 
ســاداتى نژاد، نماینده مردم کاشان اســت که شهرستان 
کاشان را مرکز استان اصفهان شمالى در نظر گرفته است. 
اما همین موضوع پاشنه آشیل طرح مزبور هم شده به طورى 

که تا کنون، بعضى از شهرستان هایى که از آنها به عنوان 
شهرهاى استان اصفهان شمالى نام برده مى شد مخالفت 
خود را با رفتن به زیر پوشش کاشان اعالم و با طرح تقسیم 
مخالفت کرده اند. از طرفى در دولت هم اراده جدى به منظور 
موافقت با اجراى این طرح دیده نمى شود و کارشناسان فن 

نیز روى خوشى به تقسیم اصفهان نشان نداده اند.
 همه اینها باعث شده تا شانس چندانى براى تصویب طرحى 
که از کمیسیون مربوطه در مجلس جان سالم به در برده و 
به صحن علنى رسیده است، دیده نشود. اما اگر هم مجلس 
دهم در آخرین روزهاى کارى خود تصمیم بگیرد از تقسیم 
استان اصفهان حمایت کند، بعید است شوراى نگهبان به 
دلیل بار مالى سنگین این طرح با آن موافقت کند. در این 
صورت احتمال دارد پرونده ایجاد استان اصفهان شمالى به 
مجمع تشخیص مصلحت یا حتى مجلس یازدهم کشیده 
شود که در صورت تحقق احتمال دومى، شاید آن مجلس با 
نفرات جدید و افکار جدید به تصمیمات جدیدى هم برسد. 

نمایندگان در آخرین هفته  فعالیت 4 ساله خود طرح تشکیل استان اصفهان شمالى را بررسى مى کنند

پایان مجلس دهم 
با تقسیم کردن اصفهان؟! 

بر اساس تصمیم ســتاد مقابله با کرونا، مدارس کشور و از 
جمله اســتان اصفهان از امروز با رعایت شرایط خاص باز 

خواهد شد. 
معاون تربیت بدنى و سالمت اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان گفت: بر اســاس پروتکل وزارت بهداشت 
همه تمهیدات بهداشــتى حضور دانش آموزان در مدارس 
تشریح شده و ما هم آن را به نواحى و مدارس استان ابالغ 
کردیم. عبدالرضا رئیسى در گفتگو با «ایمنا» با بیان اینکه 
حضور دانش آموزان از 27 اردیبهشــت بر اساس رعایت 
اصول فاصله گذارى اجتماعى خواهد بود، افزود: در اسفندماه 
به واســطه اعتبارى که وزارت آموزش و پرورش در اختیار 
اســتان ها قرار داد همه مواد ضدعفونى و شستشــو مانند 

صابون مایع، الکل و... در اختیار همه مدارس قرار گرفت.
معاون تربیت بدنى و سالمت اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان تصریح کرد: این مواد براى مصرف حداقل 

دو هفته مدارس در اختیار آنها قرار گرفت در کنار آن اعتبارى 
هم به همه مدارس دولتى بر اســاس تعــداد دانش آموز و 
فضاى مدرســه پرداخت شــد تا بتوانند در امور بهداشتى 

پیشگیرى از کرونا آن را هزینه کنند.
وى اظهار کرد: مدارس استثنایى و پیش دبستانى به دلیل 
ناتوانى دانش آموزان براى رعایت فاصله گذارى اجتماعى و 

نکات بهداشتى هنوز امکان بازگشایى ندارند.
رئیســى در خصوص فعالیت نکردن مدارس شبانه روزى 
گفت: دانش آموزان در این مدارس به دو شیوه حضور دارند؛ 
یک شیوه تنها حضور در ساعات درسى است و پس از آن 
به جاى دیگرى براى اقامت مى روند و شیوه دوم حضور در 
مدارس براى سکونت پس از ساعات درسى است که این 
دسته از دانش آموزان امکان اقامت در مدارس شبانه روزى 

پس از ساعات درسى را ندارند.
وى تصریح کرد: در این دستورالعمل توصیه شده که معلمان 

یا دانش آموزانــى که داراى بیمارى زمینه اى هســتند در 
مدارس حضور نیابند و در روزهاى پنج شــنبه و جمعه هم 
مدارس براى حضور دانش آموزان در روز شنبه ضدعفونى 

شوند.
معاون تربیت بدنى و سالمت اداره کل آموزش و پرورش 
اســتان اصفهان با تأکیــد بر اینکه همه مدارس اســتان 
بازگشایى مى شود، اظهار کرد: حضور دانش آموزان از روز 
شنبه (امروز) در مدارس اختیارى اســت و این بازگشایى 
تنها براى رفع اشکال و بیشتر براى افرادى است که امکان 

استفاده از آموزش هاى مجازى را نداشتند.
وى تصریح کرد: توصیه شــده دانش آموزان عالمت دار 
بیمارى کرونــا در مدارس حضور نیابنــد و اگر در مدارس 
شناسایى شــوند از ورود آنها جلوگیرى شــده و در فضاى 
جداگانه اى نگهدارى مى شوند تا والدین آنها براى تحویل 

دانش آموز به مدرسه مراجعه کنند.

همه مدارس استان از امروز بازگشایى مى شود

سهیل سنایى

100 درصــد اعتبارات اختصاص یافتــه به امور برق 
شهرضا جذب شد. مدیر امور برق شهرستان شهرضا 
با اعالم این خبر افزود: در سال گذشته از مجموع 153 
میلیارد و 958 میلیون ریال بودجه اختصاص یافته به 

امور، بیش از 153 میلیارد ریال جذب شده است.
مجتبى باقى تصریح کرد: درســال گذشته نصب سه 
دستگاه ترانســفورماتور جدید براى ظرفیت سازى، 
تقویت شبکه و رفع ضعف ولتاژ با اعتبارى بالغ بر 4335 

میلیون ریال انجام شد.

باقى اظهار کرد: تبدیل شبکه هاى سیمى فرسوده به 
شبکه هاى کابلى در حدود 200 کیلومتر با اعتبارى بالغ 
بر 105 میلیارد ریال از پروژه هاى شاخص شهرستان 
در سال گذشته بود که با تالش مستمر به اتمام رسید. 
وى توسعه و بهینه سازى روشنایى معابر با اعتبارى بالغ 
بر 700 میلیون ریال، تعویض 50 اصله پایه فرســوده 
فشار ضعیف و متوسط جهت بهینه سازى شبکه ها با 
اعتبارى بالغ بر 1000 میلیون ریال را از دیگر اقدامات 

انجام شده این امور برشمرد.

جذب 153 میلیارد ریال بودجه به امور برق شهرضا

رئیس اتحادیه فروشندگان خودروى اصفهان با اعتقاد بر 
اینکه با احتساب تورم امروز، قیمت پراید باید 60 میلیون 
تومان باشد، گفت: خودروسازان باید قیمت خودرو را بر 
روى حاشــیه بازار و با اختالف پنج میلیون تومان اعالم 
کنند، تا افراد براى ثبت نام خودرو صف نکشــند و بازار 

ملتهب نشود.
حمیدرضا قندى در گفتگو با «ایسنا» در خصوص نوسانات 
بازار خودرو اظهار کرد: در حال حاضر به دلیل شرایط کشور 
بسیارى بر روى بازار خودرو، دالر، طال و مسکن تمرکز 
کرده اند، در صورتى که اگر به ســوى هــر کدام یک از 

صنوف برویم شاهد افزایش قیمت و تورم در آنها هستیم.
قندى تصریــح کرد: در حال حاضر ســایت ها حدود 70 
درصد در نابسامانى و حباب قیمت خودرو تأثیر دارند و اگر 
قیمت ها اعالم نشــود مصرف کنندگان به نمایشگاه ها 
مراجعه مى کنند، البته طى دو هفته گذشته به شخصه به 
مشتریان خود تأکید کرده ام که خودروى صفر خرید نکنند، 

چرا که قیمت ها کاذب است.
وى گفت: البته با دستور رئیس جمهور، سازمان بازرسى 
و وزارت صمت، از روز شــنبه تاکنون بازار خودرو با روند 
کاهش قیمت بین پنج تا 20 میلیون تومان مواجه بوده؛ 

با وجود این، قیمت ها همچنان کاذب اســت، چراکه با 
احتساب تورم امروز، قیمت پراید براى مصرف کننده باید 

60 میلیون تومان و نه 90، 80 و 70 میلیون تومان باشد.
رئیس اتحادیه فروشندگان خودروى اصفهان درباره بازار 
خودروهاى دست دوم نیز گفت: اکنون بازار در حال رکود 
است و با وجود افزایش قیمت خودرو، خرید و فروش بسیار 
کم انجام مى شود، حتى نمایشگاهداران اصفهان هفته اى 
دو خودرو هم معامله نمى کنند؛ با وجود این، خودروهاى 
دست دوم براساس خودروهاى صفر کیلومتر مقایسه و 

تعیین قیمت مى شوند.

نمایشگاهداران اصفهان هفته اى دو خودرو هم معامله نمى کنند 
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ناسا: براى ساخت فیلم در ایستگاه فضایى هیجان زده ایم

«تام کروز» براى دلهره آورتریــن نقش تمام دوران حرفه اى 
هنرپیشگى اش آماده مى شود. این هنرپیشه قرار است براى 
بازى در فیلم جدید «مأموریت غیرممکن» به فضا برود. ناسا 
هم ضمن بلندپروازانه خواندن این پروژه، آن را تأیید کرده است.

هنرپیشــه «مأموریت غیرممکن» که خــود را در بلندترین 
آسمانخراش هاى جهان به چالش کشیده و به خطر انداخته، 
حاال قرار است به ایســتگاه بین المللى فضایى برود و بارها در 
مرحله فیلمبردارى در فضا معلق شــود. این پروژه با همکارى 
«الون ماسک» خالق فیلم «SpaceX»، سازمان هوانوردى 

ملى و ناسا ساخته مى شود.
«جیم برایدنستاین»، مدیر ناسا سه شنبه پنجم ماه ِمى در توییتى 
با ابراز هیجان و خوشحالى خود، این خبر را تأیید کرد. حال اگر 
این اتفاق به سرانجام برسد اولین فیلم سینمایى تاریخ خواهد 

بود که در فضا فیلمبردارى مى شود.
تأیید مدیر ناســا پس از آن صورت گرفت که ســایت خبرى 
«ددالین» براى اولین بار خبر داد که «تام کروز» 57 ساله براى 
ساخت یک فیلم به ایســتگاه بین المللى فضایى مى رود. این 
وبسایت اعالم کرد که این پروژه در مراحل اولیه است و هنوز 

استودیوى سازنده فیلم معرفى نشده است.
بسیارى از رسانه ها و سایت ها به این خبر واکنش نشان دادند. 
بســیارى آن را غیرممکن خواندند. برخى نیز پروژه را با وجود 
ناسا شــدنى ارزیابى کردند. در این میان «مل اِوانز»، جانشین 

سردبیر وبســایت «مترو» یادداشــتى طنز گونه نوشته که در 
ادامه مى خوانید:

«اگر کســى بخواهد محدودیت هاى فیلمسازى را کنار بزند، 
نمى تواند کسى به جز "تام کروز" باشد. هفته گذشته مشخص 
شد که ناسا قرار است با پروژه سینمایى "مأموریت غیرممکن" 
و هنرپیشــه اش "تام کروز" و "الون ماســک" خالق فیلم 
"اسپِییس اکس"(SpaceX)  همکارى کند و او را به ایستگاه 
بین المللى فضایى بفرستد. چراکه نه؟ وقتى در هالیوود ستاره 
مى شوید مرحله منطقى بعدى این است که پیش ستاره هاى 
آســمان بروید. نه؟ اما این بار به فضا رفتن مثل معلق شــدن 
"جورج کلونى" در فیلم "جاذبه“ نیست یا چون "بن افلک" 
و "بروس ویلیس" در نقش ناجیان نوع بشر در "آرماگدون" 
غیرواقعى! اینجا بحث حضور واقعى در فضاست. او قرار است 
واقعاً به فضا برود، جایى که اگر خوب فکر کنیم، دیگر به هالیوود 
تعلق ندارد. آنگاه که جادوى فیلمسازى به میان مى آید و درهم 
نوردیدن مرزها، آنجا که "تام کروز" به "جاذبه صفر" مى رسد 
و آن لحظه گامى کوچک براى یک انســان و جهشى بزرگ 
براى "تام کروز" است. (اشاره به جمله ”این گامى کوچک براى 
یک انسان و جهشى بزرگ براى بشریت است" جمله معروف 
"نیل آرمسترانگ" فضانورد آپولو یازده که به عنوان اولین بشر 

بر سطح کره ماه قدم نهاد).»
 Top)«زمانى که تام کروز با اصرار براى بازى در فیلم «تاپ گان
Gun) خلبانى با جت را فرا گرفت و خود آن صحنه را بازى کرد 

همه دست اندرکاران شگفت زده شــدند. زمانى که در یکى از 
سرى فیلم هاى «مأموریت غیرممکن» صحنه بسیار خطرناك 
چرخش هلیکوپتر را بازى کرد و در واقع با جان خود بازى کرد 
همه شگفت زده شدند. و باز در همان فیلم زمانى که در یکى از 
صحنه هاى مچ پایش شکست، او با آن حال در صحنه بازى در 
مرحله فیلمبردارى آن صحنه ادامه داد. یا در صحنه اى دیگر 
که تام کروز خود را با طناب به یک هواپیمــاى در حال پرواز 

آویزان مى کند.
تام کروز براى رفتن به ارتفاع شهامت باالیى دارد همچنان که 
در سال 2011 براى فیلم «مأموریت غیرممکن: پروتکل شبح» 
بدون بدلکار به باالترین نقطه «برج خلیفه» ُدبى که بلندترین 
آسمانخراش جهان محسوب مى شــود، رفت. البته این دل و 
جرأت، یک بار هم کار دست تام کروز داده است. سال 2017 
ســر صحنه فیلمبردارى «مأموریت غیرممکن: فال اوت» به 
دلیل پرش از بام یک ســاختمان به ســاختمان دیگر، پایش

 شکست.
الون ماسک، کارآفرین (و نه فضانورد) در این مورد گفت: «باید 
بسیار سرگرم کننده باشد! براى تام کروز خوب است که براى 
رفتن به فضا ماه ها آموزش ببیند، اما او تنها یک نفر اســت و 
تکلیف بقیه عوامل فیلمسازى چه مى شود؟ مى توان دوربین ها 
را از راه دور کنترل کرد، اما دیگر عوامل فیلم ازجمله نورپرداز، 
چهره پرداز و دیگر هنرپیشه هاى فیلم چه مى شوند؟ حال اینکه 
ایستگاه بین المللى فضایى(ISS) فقط گنجایش شش نفر را به 

طور همزمان دارد!»
او افزود: «آیا تام کروز تنها به فضا مى رود؟ یا انتظار مى رود که 
تمام عوامل فیلم براى کار با تجهیزات دوره آموزش بى وزنى و 
جاذبه مى بینند؟ آیا چهره پرداز در ایستگاه بین المللى فضایى 
باید به دنبال برس معلق در فضایش بگردد؟ و آیا کارگردان از 
هیوستون تگزاس باید فریاد بزند: اکشن؟! اگر چنین است، قطعًا 
مشکل داریم. از آنجا که بسیارى از شما با خواندن این مطلب 
مى توانید تصدیق کنید که کار در خانه به دور از همکاران، بدون 
لوازم ادارى معمول و با واى فــاى مطمئنًا محدودیت هاى 

خود را دارد. حاال فکــر کنید به فاصله 384 
هزار کیلومتر دور از دنیا در فضا 

با پیامدهــاى مرگبارش 
باشید و تنها یک اشتباه در 
هدایت و دستورالعمل ها 
رخ دهد! فکــر نمى کنم 
آنها قصد داشته باشند یک 
«GoPro»(دوربین کوچک 

دور ســرى) روى سرشــان 
ببندند و بگذارند تام کروز به عنوان 
یک گروه تک نفره پروژه اى را که 
قطعاً  باالترین بودجه سینمایى تاریخ 
را به خود اختصــاص داده را پیش 
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طور همزمان دارد!»
او افزود: «آیا تام کروز تنها به فضا مى رود؟ یا انتظار مى رود که 
تمام عوامل فیلم براى کار با تجهیزات دوره آموزش بى وزنى و 
جاذبه مى بینند؟ آیا چهره پرداز در ایستگاه بین المللى فضایى 
باید به دنبال برس معلق در فضایش بگردد؟ و آیا کارگردان از 
هیوستون تگزاس باید فریاد بزند: اکشن؟! اگر چنین است، قطعًا 
مشکل داریم. از آنجا که بسیارى از شما با خواندن این مطلب 
مى توانید تصدیق کنید که کار در خانه به دور از همکاران، بدون 
لوازم ادارى معمول و با واى فــاى مطمئنًا محدودیت هاى 

4خود را دارد. حاال فکــر کنید به فاصله 384
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یک گروه تک نفره پروژه اى را که 
قطعاً  باالترین بودجه سینمایى تاریخ 
به خود اختصــاص داده را پیش  را
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بازى بلندپروازانه «تام کروز» در فضا
  علیرضا سپهوند/ خبرگزارى فارس  |

فیلم «قاتل بــروس لى» با حضور بازیگرانــى ایرانى از جمله 
امین حیایى و ریحانه پارسا و بازیگران اهل هنگ کنگ ساخته 

خواهد شد.
بهمن گودرزى، کارگردان سینما درباره آخرین  وضعیت تولید 
فیلم «قاتل بروس لى» گفت: از آنجایى که لوکیشن هاى فیلم 
در شهر هنگ کنگ است، منتظر مجوز هاى الزم براى ورود به 
آنجا و شروع فیلمبردارى هستیم.  وى در خصوص زمان احتمالى 
حضورشان در هنگ کنگ بیان کرد: باتوجه به اینکه در حال 
حاضر این شهر در قرنطینه است، اجازه ورود نداریم اما صحبت 
از بازکردن مرز ها و راه افتادن پرواز ها براى اواخر خرداد است و 

فعًال هیچ چیز قطعى نیست.
این کارگردان درباره بازیگران فیلمش گفت: امیر جعفرى، امین 
حیایى و ریحانه پارســا براى نقش آفرینى در این فیلم حضور 
دارند و دو بازیگر ایرانى دیگر و چند بازیگر هنگ کنگى نیز به 

جمع بازیگران اضافه خواهند شد. 

فقط گنجایش شش نفررا بازى کرد  (ISS)راایستگاه بین المللى فضایى 
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ریحانه پارسا و امین حیایى 
«کیانوریوز» را همزمان در جستجوى «قاتل بروس لى»

در «ماتریکس» و 
«جان ویک» نخواهید دید!

«چاد استاهلســکى»، کارگردان فیلم هاى «جان 
ویک» فــاش کرد که تنهــا چهارهفته تــا پایان 
فیلمبردارى فیلم «ماتریکس 4» باقى مانده بود که 
شیوع ویروس کرونا باعث شد پروژه تولید این فیلم 

مورد انتظار متوقف شود.
فیلمبردارى فیلم «ماتریکس4» در ماه مارس تعطیل 
شد. بنابراین تقریباً غیرممکن به نظر مى رسد که این 
فیلم همزمان با فیلم مورد انتظار دیگرى از «کیانو 
ریوز» یعنى «جان ویک 4» اکران شــود. احتماًال 
«برادران وارنر» بــه زودى تاریخ اکران این فیلم را 
تغییر مى دهد. اما نه تنها «برادران وارنر» بلکه چاد 
استاهلســکى و عوامل فیلم «جان ویک 4» هم از 
تعویق فیلمبردارى قســمت چهارم «ماتریکس» 

ضرر کرده اند.
در ابتــدا قرار بــود «کیانــو ریوز» پــس از پایان 
فیلمبردارى فیلم «ماتریکــس 4» به پروژه «جان 
ویک» اضافه شــود اما با تعطیلى فیلمبردارى این 
فیلم، مشخص نیست چه زمانى شرایط براى آغاز 
دوباره فعالیــت فراهم مى شــود. بنابراین تا زمانى 
که فیلمبــردارى «ماتریکس 4» به پایان نرســد 
شــرایط براى فیلمبردارى فیلم «جــان ویک 4» 
فراهم نمى شود. با این حال فیلمبردارى تنها بخشى 
از فرایند تولید «النا واچوفسکى» بود و حاال عوامل 
فیلــم «ماتریکس» اصــًال نمى دانند چــه زمانى 
مى توانند نســخه نهایى فیلم را براى اکران آماده 

کنند.
اگرچه هنوز مشخص نیســت تاریخ فیلمبردارى 
دوبــاره و اکران فیلــم «ماتریکــس 4» دقیقاً چه 
زمانى اســت اما یکى از بازیگران اصلى ســه گانه 
«ماتریکــس» در این فیلم حضور نــدارد. «هوگو 
ویوینگ» براى حضور در نقش «مأمور اسمیت»، به 
فیلم بعدى «ماتریکس» نپیوسته و دلیل آن را تداخل 
پروژه اى که حضور در آن را پذیرفته با فیلمبردارى 

«ماتریکس 4»  عنوان کرده است./1864

شرایط کرونایى باعث شد بسیارى از سریال هاى تلویزیونى 
فیلمبردارى خود را نیمه کاره رها کنند و حتى برخى از آنها با 
پایان بندى متفاوت به روى آنتن بروند و قول آن را بدهند که 

در آینده اى نزدیک تصویربردارى خود را آغاز کنند.
نیمه فروردین بود که صحبت از نیمه کاره رها شدن سریال 
«پایتخت» و پخش آن از شــبکه هاى سیما شد و آخرین 
قسمت این مجموعه تلویزیونى در حالى از شبکه یک سیما 
پخش شد که سیروس مقدم بعدها در یک برنامه تلویزیونى 
اعالم کرد که چهار قسمت از فیلمبردارى «پایتخت» مانده 
است و با پایان شــرایط کرونایى فیلمبردارى آن ادامه پیدا 
مى کند و این سریال در یکى از ایام عید فطر و... از تلویزیون 

پخش مى شود.
در ادامه شــاهد نیمه کاره ماندن و پایان هاى سرهم بندى 
شده دیگر ســریال هاى تلویزیونى همچون «کامیون» و 
«نون.خ» از سیما بودیم البته برخى از عوامل این سریال ها 
اعالم کردند به دلیل ممیزى برخــى از این مجموعه هاى 
تلویزیونى از تلویزیون پخش نشــده اســت و برخى دیگر 
نیز همان دالیــل کرونایى را براى به پایان نرســیدن این 

مجموعه ها بر شمردند.
حال به گوش مى رسد که مدیران ســیما تصمیم گرفتند 
فیلمبردارى مجموعه هاى تلویزیونى همچون سریال و تله 
فیلم را به پایان برسانند و روابط عمومى هاى برخى از این 
ســریال ها از ادامه فیلمبردارى آنها خبر دادند که به عنوان 
مثال مى توان به سریال «87 متر» و «خانه امن» اشاره کرد.

در همین ارتباط ابوالفضل صفرى، تهیه کننده سریال «خانه 
امن» درباره ادامه تولید این مجموعــه توضیح داد: «خانه 
امن» (به کارگردانى احمد معظمى) بعــد از وقفه اى که با 

شیوع کرونا در روند کار تصویربردارى ایجاد شد، با رعایت 
پروتکل هاى بهداشتى و با حضور پزشک سر صحنه در حال 
تصویربردارى است. او ادامه داد: تا به امروز تصویربردارى 

این سریال به مرز 50 درصد رسیده است.
همچنین ســریال «87 متر» پس از 70 روز تعطیلى ناشى 
از شیوع بیمارى کرونا، چند روزى است که دوباره به تهیه 
کنندگى و کارگردانى کیانوش عیارى تصویربردارى خود را 
آغاز کرده است. به گفته کیانوش عیارى، فیلمبردارى این 
سریال از یک هفته قبل شروع شده و البته کار تولید هم به 
خوبى در حال انجام است. وى در ادامه عنوان کرد: به دلیل 
رعایت نکات بهداشــتى، به تعدادى از همکاران مرخصى 
داده ایم تا مراحل ضبط با شــرایط مناسب طى شود و هم 
اکنون در لوکیشــن اصلى ســریال یعنى در خیابان نیلوفر 
تهران در حال تصویربردارى هستیم و امیدوارم طبق برنامه 

جلو برویم.
حال باید منتظر ماند و دید آیا پس از ادامه فیلمبردارى برخى 
از ســریال هاى تلویزیونى شــاهد پایان هاى جدید براى 
سریال هاى «پایتخت6»، «کامیون»و« نون. خ» خواهیم 
بود، آیا مدیران سیما از پخش ادامه سریال «کامیون» راضى 
مى شــوند یا از اطیابى و تیمش مى خواهند ممیزى هاى 
دیگرى را براى پنج قسمت پایانى این سریال آماده کنند، آیا 
سیروس مقدم، محسن تنابنده و تیمش همانگونه که قول 
داده بودند چهار قسمت پایانى سریال «پایتخت» را ضبط 
مى کنند یا انتقادهایى که به این ســریال شد باعث پایان 
زودهنگام «پایتخت 6» مى شــود. آیا سعید آقاخانى و هم 
روستایى هایش در سریال «نون.خ» به عروسى مى رسند 
و یا «نون.خ»  نیز با ترانه «شیرین» و پایانى شور به کارش 

پایان مى دهد.

مجید مظفرى، بازیگر سینما و تلویزیون با حضور در صدا و سیما درباره 
تجربه مرگ سه نفر از بستگان درجه یکش گفت: پدرم مشهدى بودند 
و سالى سه چهار بار به مشهد مى رفتند. من خانه ام گوهردشت کرج 
بود و با پدر و مادرم در یک خانه زندگى مى کردیم. شــب کار بودم. 
ساعت 9 و نیم ده بود رسیدم. دیدم پدرم کت و شلوار پوشیده اند و دم در 
هستند. گفتم آقاجان اینجا ایستادى؟ گفت دارم مى روم مشهد. گفتم 
من فردا مى برمتان. گفت من را بگــذار ترمینال کرج. رفتم و دلخور 
بودم از این قضایا و بردمشــان ترمینال و وقتى برگشتم مادرم دم در 
گفت پدرت یک چیزى نوشته روى طاقچه گذاشته است. نوشته بود 
من مى روم مشهد و آنجا فوت مى کنم. اختیار منزلم دست همسرم. 
من وقتى این را خواندم گذاشتم پیشخوان آشپزخانه. گفتم پدر خودش 
را لوس کرده است. اما او رفت و بعد به ما خبردادند به مشهد برویم. 

پدرم فوت کرده بود.
وى ادامه داد: برادرم در ســن 39 ســالگى ناخداى نیروى دریایى، 
خوشــتیپ، قد بلند و همه چى تمام بود. تصادف کرد و از پل پایین 
افتادند در یک شــب برفى. وقتى گاو صندوقش را باز کردیم دیدیم 
وصیت کرده اســت و گفته دو تا قبر خریده ام در امامزاده کرج. یکى 
براى مادرم و یکى براى خودم. مادرم منزلش در گوهر دشت کرج بود. 
خواهرم شب تنها بود و مادرم مى رود منزل خواهرم. صبح مى بیند
 مادرم دارد ســرنماز گریه مى کند. مى گوید باز یاد برادرم افتادى. 
مى گوید نه، من مرگ با تصادف را دوست ندارم. خواهرم گفت هیچى 
نفهمیدم. صبح که صبحانه مى خورند و پایین مى آید به او مى گویند 
یک نفر با ماشین به مادرت زد. یک موتورى کیفى را زده بود و جوانى 

که دنبال کیف بوده  به مادر من مى زند.

مجید مظفرى و 
تجربه مرگ 
پدر، مادر 
و برادرش

2 برنامه پر طرفدار رسانه ملى همزمان با ایام پایانى ماه مبارك رمضان به آنتن بر مى گردند.
به رغم اینکه برنامه «دورهمى» به دلیل همزمانى با شــب هاى معظم قدر روى آنتن نمى  رود با این 
حال هفته گذشته ضبط برنامه ها ادامه داشت تا در هفته جارى مهران مدیرى در سه روز پایانى هفته 

همراه با مخاطبانش باشد.
خبر مى رسد با ضبط برنامه «عصر جدید»  این برنامه هم به آنتن عید سعید فطر خواهد رسید تا در هفته 

پایانى ماه مبارك رمضان و عید سعید فطر دست تلویزیون در کنار سریال ها ُپر باشد.

زمان بازگشت «عصر جدید» و «دورهمى»

فرهنگفرهنگ 3758 م

مجید مظف
تجربه
پدر،
براد و

مهدى هاشمى به جمع بازیگران فیلم «کوسه» پیوست و در این 
فیلم با مهران احمدى و پژمان جمشــیدى همبازى شد 
و به زودى در این فیلم مقابــل دوربین خواهد رفت. 
در این باره ویدیویى از مهدى هاشــمى در «بیتا 
فیلم» مشاور رسانه اى فیلم «کوسه» منتشر شد 
و خبر از حضور قطعى آقــاى بازیگر در این فیلم 

سینمایى داد.
 هاشــمى بــراى دومین بار اســت کــه با على 
عطشــانى همکارى مى کند. تلفن همــراه آقاى 
رئیس جمهــور اولیــن همــکارى آنها بــا یکدیگر

 بود.
على عطشانى، کارگردان فیلم «سلفى با دموکراسى» فیلم سینمایى جدیدش را با عنوان «کوسه» مقابل 
دوربین برد. تصویربردارى این ساخته على عطشــانى که قرار بود فروردین ماه آغاز شود به دلیل شیوع 

ویروس کرونا به تعویق افتاد.
تصویربردارى فیلم « کوسه» به احتمال زیاد اواخر خرداد ماه آغاز مى شود و على عطشانى که فیلم «سلفى 
با دموکراسى» را سال گذشته ساخت و آماده اکران دارد بار دیگر فیلمى متفاوت با بازیگرانى سرشناس 

را مقابل دوربین خواهد برد.

فاش شدن ماجراى برخورد شدید فیزیکى «آمبر هرد» با «جانى دپ» 
و خیانت عجیب خانم بازیگر، ممکن اســت دپ را به نقش 

محبوبش بازگرداند.
«دیزنى» قصد دارد ســاخت مجدد «دزدان دریایى 
کارائیب» را از سربگیرد، اما گزارش هاى متناقضى 
در مورد اینکه آیــا جانى دپ در ایــن فیلم حضور 
خواهد داشــت یا نه، وجود دارد. در ســال 2018 
اســتودیو «دیزنى» اعالم کرد فیلمى دیگر از این 
مجموعه پرمخاطب را مى سازد و در حال حاضر گفته 
مى شــود «کارن گیالن» به ایفاى نقش در آن خواهد 

پرداخت.
در زمان اعالم خبر تولید فیلم جدید، احتمال بازگشت «کاپیتان جک 
اسپارو» به دلیل ادعاهاى آمبر هرد مبنى بر اعمال خشونت خانگى علیه او توسط 
جانى دپ، کمرنگ شده بود. اما با وجود بیش از یکسال از کنار گذاشته  شدن وى از فیلم جدید، گزارش 
شده است که رؤســاى «دیزنى» نظر خود را تغییر داده و به صورت جدى براى بازگشت وى به رایزنى 

مشغولند.
جانى دپ اخیراً شــکایتى بــراى دریافت غرامــت از آمبر هرد بــه مبلغ 50 میلیــون دالر ثبت کرده 
اســت. اکنون کمپانى «دیزنى» امیدوار اســت، جانــى دپ به نوعــى در نقش «کاپیتان اســپارو»

 بازگردد.
با توجه به اینکه مدیرتولید استودیو، «شان بیلى»، پیش از این گفته بود که مى خواهد «انرژى و نشاط 

تازه اى به این فیلم وارد کند»، به نظر مى رسد نقش «اسپارو» فقط یک نقش کوچک باشد.
جانى دپ، نقش «کاپیتان اســپارو» را پنج بار در طول 14 سال در پنج فیلم ایفا کرده و مجموعًا بیش از 
4/5 میلیارد دالر در جدول فروش به دست آورده و آن را به دوازدهمین مجموعه فیلم (فرانچایز) بزرگ 

در تمام دوران تبدیل کرده است.
جانى دپ آخرین بار نقش «کاپیتان جک» را در ســال 2015 در فیلم «مردهــاى مرده هیچ قصه اى 

نمى گویند»  بازى کرد. 

مهدى هاشمى، بازیگر فیلم «کوسه» شد

«جانى دپ» نقش محبوبش را پس مى گیرد؟
پایان هایى که کرونا رقم زد
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حمید ولیوند هافبک دهه پنجاه وشــصت تیم فوتبال ســپاهان که 
چندسالى بود در بستر بیمارى به سر مى برد، هفته گذشته دعوت حق را لبیک گفت.

این بازیکن سابقه حضور در تیم ملى جوانان در دهه پنجاه و دو قهرمانى در جام ولیعهد را دارد. جالب 
اینکه ولیوند همه دوران بازیگرى خود را در سپاهان گذرانده است.

تاسیس
شرکت سهامى خاص آسانبر پرتو صعود پارسا درتاریخ 1399/02/24 به شماره ثبت 64595 به شناسه ملى 14009139997 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :طراحى و ساخت انواع آسانسور، باالبر و پله برقى، 
فروش، تهیه و توزیع کلیه قطعات مرتبط با آسانسور، باالبر و پله برقى، ساخت کابین و متعلقات - نصب و فورش انواع درب هاى اتوماتیک و کنترل از 
راه دور، خرید و فروش و واردات وصادرات قطعات آسانسور، باالبر و پله برقى اعم از قطعات مکانیکى و الکترونیکى - ارائه خدمات تعمیر، بازسازى 
و نگهدارى انواع آسانسور باالبر و پله برقى - اخذ نمایندگى از شرکت هاى ایرانى و خارجى تولید کننده لوازم آسانسور، باالبر، پله برقى و درب هاى 
اتوماتیک - اخذ وام وتسهیالت از بانک ها و موسسات دولتى و خصوصى صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت - صادرات و واردات کلیه کاالهاى 
مجاز بازرگانى - شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى - عقد قرارداد با ارگان هاى دولتى و خصوصى - شرکت در نمایشگاه هاى داخلى و 
خارجى - اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى در داخل و خارج از کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله شهرك رسالت ، کوچه فیض ، بن 
بست گلبرگ ، پالك - 50 ، مجتمع آروین ، طبقه سوم ، واحد 8 کدپستى 8189114013 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 
ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 
720/2/6 مورخ 1399/02/14 نزد بانک صادرات اصفهان شعبه میدان شهدا با کد 720 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم شکوفه 
شهید زاده به شماره ملى 0943481384 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى نیما خوش بخت به شماره ملى 1282721763 
و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى علیرضا میرزائى تشنیزى به شماره ملى 6339704344 و به سمت مدیرعامل 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 با امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل منفرداً 
همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى موسى فرجى به شماره ملى 1129196811 به سمت 
بازرس على البدل به مدت یک سال مالى آقاى خلیل مرادى به شماره ملى 1219878936 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى روزنامه 
کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (845703)

فقدان مدارك
پروانه اشتغال به کارنظام مهندسى به شماره 00334-110-20 به نام سید اسماعیل مظلوم نژاد به شماره ملى 

1292771275 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

هافبک سابق استقالل و سپاهان از روزهاى پر حرف و حدیث گذشته مى گوید.
 احمد جمشیدیان، بازیکن سابق تیم هایى مثل استقالل و سپاهان از آن دست بازیکنان مستعدى بود که خیلى زود از فوتبال خداحافظى کرد و به 

عقیده خیلى ها به حقش در فوتبال ایران نرسید. با او در مورد حال و هواى این روزهایش و حواشى مربوط به گذشته گپ زدیم.
  چند روز قبل سالگرد سومین قهرمانى پیاپى سپاهان در لیگ برتر بود و تو از بازیکنانى بودى که در هر سه قهرمانى 

حضور داشتى. از لیگ یازدهم و اتفاقات آن دوره برایمان بگو.
سال واقعاً سختى را پشت سر گذاشتیم و حقیقتش تصور قهرمانى سوم براى خودمان هم سخت بود. نیم فصل را در حالى به پایان رساندیم که 
از نیمه دوم جدول خودمان را به رتبه دوم رساندیم ولى بازهم 9 امتیاز از استقالل عقب بودیم ولى در نیم فصل دوم به صدر جدول رسیدیم. در 
کنار اتفاقات خوبى که در سپاهان رخ داد و تغییرات مثبت تیم فکر مى کنم اتفاقات و حواشى استقالل هم به این تیم ضربه زد و به قهرمانى ما 

کمک کرد.
 بیشتر در موردش توضیح بده.

سپاهان ابتداى فصل با تغییر کادرفنى و مدیرعامل روبرو شد و ساکت جایش را به رحیمى داد و مدیران باشگاه هم به خاطر دوران خوب بوناچیچ 
و سابقه فینال آسیا سراغ او رفتند. چند بازیکن کلیدى تیم جدا شدند و خالصه تغییرات اساسى شکل گرفت و کارمان براى ادامه موفقیت 
سخت شده بود. بوناچیچ هم با بازیکنان به مشکل خورد و در نهایت کرانچار آمد و اوضاع بهتر شد تا در پایان به قهرمانى رسیدیم. از سوى 
دیگر استقالل درگیر مسائل و حواشى داخلى شد. یک نمونه اش درگیرى میان جبارى و کرار بود که منجر به جدایى کرار شد و یا جدایى 
فرهاد مجیدى ضربه بزرگى به این تیم زد یا اتفاقات آن دربى 3-2 ایمون زاید و... همه اتفاقاتى بودند که به ما براى قهرمانى کمک کردند.

 در آن فصل در آسیا هم شرایط خوبى داشتید ولى به قهرمانى نرسیدید.
بله متاسفانه یک اشتباه در بازى دادن به رحمان احمدى باعث شد یک فرصت خوب براى فینالیست شدن را از دست بدهیم. شرایط 

خیلى خوبى بود و همان السدى که رفت و برگشت شکستش داده بودیم به فینال رفت و تیم کره اى به سختى آنها را شکست داد.
 فصل بعدش هم فاصله زیادى تا قهرمانى چهارم نداشتید ولى اتفاقات عجیب و غریبى رقم خورد.

بله متاسفانه قسمت نبود و مى توانستیم پوکر کنیم. آن فصل در جام حذفى توانستیم در فینال پرسپولیس را شکست دهیم و قهرمان 
شویم ولى در لیگ دستمان به جام نرسید.

 آن فصل یک پنالتى مقابل استقالل از دست دادى و حواشى زیادى برایت به همراه داشت. خصوصاً اینکه 
فصل بعدش به استقالل رفتى و باعث شد اتهامات زیادى به تو وارد شود.

بازیکنان این انگ ها را زدند. اگر یادتان باشــد محسن ایران نژاد که آن فصل حــرف و حدیث زیاد بــود و به خیلى از 
مقابل استقالل اخراج شد یا احســان حاج صفى که مقابل داماش گل به خودى زد یا فرشــید طالبــى که دوبار 

احسان گزینه استقالل بودیم و صحبت از رفتنمان به استقالل بود. پنالتى داد. به جز محسن، من و فرشید و 
تعصب دارند و خصوصاً روى کسانى که بخواهند به استقالل هواداران سپاهان هم روى تیمشان 

زیادى دارند که به آن فضا دامن زد ولى در نهایت فقط من به و پرسپولیس بروند حساسیت 
مسائل بیشتر در موردم مطرح شد. من در آن مقطع بهترین استقالل رفتم و این 

پنالتى زن سپاهان بودم و اصًال کرانچار من را به خاطر پنالتى زدن 
به زمین آورد. از دقایق اولیه نیمه دوم من در حال گرم کردن بودم و دقیقه 117 
وارد زمین شدم. اگر بحث تبانى بود حتماً خود کرانچار هم در آن دست داشت که من را 
به زمین فرستاد تا پنالتى بزنم وگرنه کسى از کجا مى دانست که قرار است به زمین بیایم براى 
پنالتى؟ ضمن اینکه من پنالتى ام را محکم به وسط دروازه زدم و توپ به نوك پاى رحمتى خورد و گل 
نشد و واقعاً بدشانسى بود. کسى براى پنالتى خراب کردن آنجا نمى زند. خیلى راحت مى توانستم توپ را بزنم 
بیرون. به هر حال خدا را شکر که پنالتى از دست رفته من ضررى به سپاهان نزد و صعود کردیم و بعدش قهرمان شدیم.

 اینکه مى گویند از چند ماه قبل مشخص بود فصل بعد به استقالل مى روى حقیقت دارد؟
نه این هم یک دروغ دیگر است. آن فصل من با تراکتور به توافق رسیده بودم و در آستانه امضاى قرارداد بودم و حتى 
خبر تراکتورى شدنم در رسانه ها هم منتشر شد. روزى که مى خواستم به تبریز بروم  قلعه نویى به من زنگ زد و گفت با 
تراکتور تمام کردى گفتم هنوز نه. گفت اگر مى توانى یک روز صبر کن و با ما هم مذاکره کن که من زنگ زدم به تبریز و 
گفتم یک روز به من فرصت بدهید. به دفتر باشگاه استقالل رفتم و قرارداد بستم. اصًال تا قبل از آن هیچ صحبتى نبود.
استقالل مجتبى جبارى را از دست داده بود و براى همین من قرار بود به جاى جبارى به این تیم بروم. آن فصل جبارى 
هم به سپاهان رفت و به نوعى جابجا شدیم. هرچند نه من در استقالل موفق بودم نه جبارى در سپاهان و شاید بهتر 

بود هرکس در تیم خودش مى ماند. 
 تو از بازیکنانى هستى که خیلى زود خداحافظى کردى. دلیلش مصدومیتت بود؟

بله چند مصدومیت سخت به فاصله کم سراغم آمد و باعث شد مدت زیادى نتوانم بازى کنم یا در فرم مناسب خودم 
نباشم و همین موضوع هم ذهنیت بدى ایجاد کرد که مشکل کمر دارم و بازیکن 90 دقیقه نیستم. به خاطر همین 
پیشنهاداتى که به من مى شد مثل همیشه نبود و براى منى که در سپاهان و استقالل بودم سخت بود بخواهم 

هرجایى بازى کنم و خداحافظى کردم و االن هم در پاس همدان مربیگرى مى کنم.

احمد جمشیدیان:

ریبى جیبو ى و ی رم ىچه هر ى زی م ش لب
بله متاسفانه قسمت نبود و مى توانستیم پوکر کنیم. آن فصل در جام حذفى توانستیم در فینال پرسپولیس را

شویم ولى در لیگ دستمان به جام نرسید.
 آن فصل یک پنالتى مقابل استقالل از دست دادى و حواشى زیادى برایت به همراه دا

فصل بعدش به استقالل رفتى و باعث شد اتهامات زیادى به تو وارد شود.
بازیکنان این انگ ها را زدند. اگر یادتان باشـآن فصل حــرف و حدیث زیاد بــود و به خیلى از 

مقابل استقالل اخراج شد یا احســان حاجگل به خودى زد یا فرشــید طالبــى که دوبار 
احسانگزینه استقالل بودیم و صحبت ازپنالتى داد. به جز محسن، من و فرشید و 

تعصب دارند و خصوصاً روى کسانىهواداران سپاهان هم روى تیمشان 
زیادى دارند که به آن فضا دامن زدوو پرسپولیس بروند حساسیت 

مسائل بیشتر در موردم مطرح شد.استقالل رفتم و این 
پنالتى زن سپاهان بودم و اصًال کرانچار
به زمین آورد. از دقایق اولیه نیمه دوم من در حال گرم
وارد زمینشدم. اگر بحث تبانى بود حتماً خود کرانچار همدر
به زمین فرستاد تا پنالتى بزنم وگرنه کسى از کجا مى دانست که قرار
پنالتى؟ ضمن اینکه من پنالتى ام را محکم به وسط دروازه زدم و توپ به نوك
نشد و واقعاً بدشانسى بود. کسى براى پنالتى خراب کردن آنجا نمى زند. خیلى راحت
بیرون. به هر حال خدا راشکرکه پنالتى از دست رفته من ضررى به سپاهاننزد و صعود کردیم
اینکه مى گویند از چند ماه قبل مشخص بود فصل بعد به استقالل مى روى حق
نه این هم یک دروغ دیگر است. آن فصل من با تراکتور به توافق رسیده بودم و در آستانه امض
قلعه نویى خبرتراکتورى شدنم در رسانه ها هم منتشر شد. روزىکه مى خواستم بهتبریز بروم
تراکتور تمام کردى گفتم هنوز نه. گفت اگر مى توانى یک روز صبر کن و با ما هم مذاکره کنک
گفتم یک روز به منفرصت بدهید. به دفترباشگاه استقالل رفتم و قرارداد بستم. اصًال تا قبل
استقالل مجتبى جبارى را از دست داده بود و براى همین من قرار بود به جاى جبارى به اینت

هم به سپاهان رفت و به نوعى جابجا شدیم. هرچند نه من در استقالل موفق بودم نه جبارى
بود هرکس در تیم خودش مى ماند. 

 تو از بازیکنانى هستى که خیلى زود خداحافظى کردى. دلیلش مصدومی
بله چند مصدومیت سخت به فاصله کم سراغم آمد و باعث شد مدت زیادى نتوانم بازى ک
0نباشم و همین موضوع هم ذهنیت بدى ایجاد کرد که مشکل کمر دارم و بازیکن 90 دقی
پیشنهاداتى که به من مى شد مثلهمیشه نبود و براى منى که درسپاهان و استقالل
هرجایى بازى کنم و خداحافظى کردم و االن همدر پاس همدان مربیگرى مى کنم.

به من و خیلى ها 
در سپاهان 

انگ تبانى زدند مدافع چپ پاى ذوب آهن مى گوید براى شروع لیگ برتر مسئوالن باید همه جوانب را در نظر 
بگیرند.

 مسعود ابراهیم زاده مدافع کنارى تیم فوتبال ذوب آهن در مورد شرایط بدنى و تمرینات خود در 
دوران قرنطینه گفت: از زمانى که اعالم قرنطینه عمومى شد من تمریناتم را به صورت انفرادى 
و جدى ادامه دادم. در روزهاى اول قرنطینه تماما در منزل و با کمک وسایلى مانند تى آر ایکس 
و کش بدنسازى و تمرین مى کردم و رفته رفته  با رعایت پروتکل هاى بهداشتى زیر نظر مربى 
خصوصى ام که از بچگى او را مى شناســم در تبریز به تمرینات هوازى و دویدن در فضاى باز 

روى آوردم.
وى افزود: خیلى ســعى کردم از نظر روحى خودم را در شرایط خوب نگه دارم؛ چون براى یک 
ورزشکار همان قدر که شرایط جسمانى مخصوصا در این شرایط  حال حاضر اهمیت دارد، شرایط 
روحى نیز بسیار مهم است.من عاشق تمرین کردن هستم  و خدارا شکر اکنون از نظر روحى و 

جسمى شرایط مساعدى دارم.
مدافع تیم فوتبال ذوب آهن اضافه کرد: همه اقشار جامعه از شرایط شیوع ویروس کرونا آسیب 
دیدند و ورزشکاران نیز از این قاعده مستثنى نیستند. چون اگر به طور مثال من فوتبالیست یک 
هفته تمرین نکنم، با این شرایط بال تکلیفى که برایمان پیش آمده، قطعا بدنم افت چشمگیرى 
خواهد کرد به طورى که باید دوباره تمرینات بدنسازى را از صفر شروع کنیم.  هیچ چیز جاى 
تمرینات گروهى و منظم را نمى گیرد ولى با این شرایط به وجود آمده ناچاریم بصورت انفرادى 

تمرین کنیم.
ابراهیم زاده در خصوص شروع لیگ برتر گفت: ما شغلمان فوتبال است. درست است که باشگاه 
بزرگى مثل ذوب آهن بخشى از قرارداد مارا پرداخت کرده و قرار است بخشى دیگر را در همین 
روز هاى آتى بپردازد، ولى خیلى از بازیکنان تیم هاى لیگ برترى با مشکالت مالى رو به رو هستند 
و اگر قرار باشد که لیگ برگزار نشود باید فکرى به حال قراردادهاى بازیکنان بشود که خدایى 
نکرده کسى ضرر نکند و زندگى اش مختل نشود. ولى اگر بحث مالى را کنار بگذاریم، سالمتى 

بازیکنان از همه چیز مهمتر است.
مدافع ذوب آهن در ادامه خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد که لیگ از سر گرفته شود باید مسئولین 
برگزارى به همه جوانب فکر کنند. مثال اگر خدایى نکرده در طول رقابت ها، بازیکنى از تیمى 
دچار کرونا شود، باید کل تیم حداقل 14 روز قرنطینه شوند. آن وقت تکلیف بازى هاى آن تیم 

چه مى شود؟
وى در پایان اضافه کرد: خیلى دلم براى فوتبال تنگ شــده است. به طورى که وقتى بچه ها 
در کوچه فوتبال بازى مى کنند دلم میخواهد بروم و به همراهشان فوتبال بازى کنم. تعطیلى 
فوتبال فقط براى ما فوتبالیست ها ضرر نداشت، بلکه همانطور که میدانیم مشاغل حاشیه اى 
فوتبال هم تعطیل شدند و خیلى ها که توسط فوتبال سرکار میرفتند هم بیکار شدند. امیدوارم که 
به یارى خداوند از این شرایط سخت عبور کنیم و زندگى به روال عادى بازگردد و همه انسان ها 

به سالمت زندگى کنند.

مرد 
همیشه طالیى پرواز کرد

کنفدراسیون فوتبال آسیا در توییتر خود به یک 
رکورد قدیمى پرداخته؛ رکورد اولین هت تریک 
جام ملت هاى آسیا که به نام حسین کالنى ثبت 

شده است.
ایران دومین قهرمانى خــود در جام ملت هاى 
آسیا را سال 1972 به دســت آورد. این بازى ها 
در بانکوك برگزار شد و عالوه بر جام قهرمانى، 
کفش طالى مسابقات نیز به ستاره تیم ملى ایران 

یعنى حسین کالنى رسید.
او در جــام 72 یک رکورد 
جالب را 

هم به ثبت رساند و با زدن سه گل به تیم عراق، 
اولین هت تریک تاریخ جام ملت ها را به نام خود 

ثبت کرد.
اکانت رسمى کنفدراســیون فوتبال آسیا همین 
موضوع را بهانه اى براى تجلیل از این اسطوره 
قرار داده است. نکته جالب این که در دومین بازى 
ایران مقابل تایلند نیز على جبارى موفق به زدن 

سه گل شد.
حسین کالنى همچنین با زدن گل پیروزى بخش 
ایران در مقابل کره جنوبى، سفیدپوشان ایرانى را 

به عنوان قهرمانى رساند.

هت تریک 
به نام حسین آقا

سرمربى تیم فوتبال نیروى زمینى در واکنش به محرومیتش از کمیته اخالق فدراسیون فوتبال گفت: از روى 
دلسوزى درباره شرط بندى و ناهنجارى هاى فوتبال صحبت کردم اما محکوم شدم.

  امید روانخواه درباره محرومیتش از سوى کمیته اخالق فدراسیون فوتبال گفت: وقتى این خبر را شنیدم شوکه شدم. 
البته یک مقدار از قبل آمادگى ذهنى داشتم؛ از 6 - 7 ماه قبل که در کمیته اخالق درگیر پرونده بودم ولى فکر 

نمى کردم یک روز این قضیه علنى اعالم شود. از این قضیه شاکى شدم.
وى افزود: کســانى که با من کار مى کنند مى دانند جدا از بحث فوتبالى و فنى، اولویت من سالمت کارى 
است. ســعى کرده ام با ناهنجارى ها مبارزه و یا درباره آن صحبت کنم. عضو کوچکى از خانواده فوتبال 
هستم. وقتى در سپیدرود فعالیت مى کردم، جدا شدنم به خاطر شرایط عادى نبود. حواشى زیادى ایجاد شد. 
یکسرى بازیکنان مى خواستند قراردادهایى ببندند. در رده هاى سنى امید و زیر 23 سال باشگاه تخلفاتى 
صورت مى گیرد. من راجع به این مسائل صحبت کردم و گفتم آنجا این اتفاق افتاده بود. در برنامه نود هم 

درباره شرط بندى ها صحبت کرده بودم.
سرمربى تیم فوتبال نیروى زمینى ادامه داد: نمى خواستم کسى را محاکمه کنم و حتى از کسى اسم نبردم 
ولى از روى دلسوزى این حرفها را زدم. من در بطن کار هســتم و وقتى درباره شرط بندى و پول هایى که 
بعضى باشگاه ها براى سهمیه زیر 23 سال مى گیرد صحبت مى کنم، تصورم این است کسانى هستند که به 
آن رسیدگى کنند ولى برعکس آن اتفاق افتاد. بعد از مدتى کمیته اخالق مرا خواست و بابت تمام حرفهایم 
سند و مدرك خواستند. حرفشان براى داشتن سند درست بود ولى در شرایطى نیستم که سند و مدرك جمع 

کنم بابت چیزهایى که هر روز در فوتبال لمس مى کنم. کار من چیز دیگرى است.
روانخواه ادامــه داد: در همه جاى دنیا وقتى یــک مربى راجع به ناهنجارى فوتبال صحبت کند، ســندى 
مى شود براى ارگان هایى که باید رسیدگى کنند. نیت من این بود. قبول کردم که این حرفها را زده ام و سند 
و مدرك من همان حرفهایم در برنامه نود بود. بعد از آن 20 میلیون تومان مرا جریمه کردند که اعتراض زدم. با 
آن اعتراض جریمه ام را 10 میلیون تومان کرد. اگر تخلفى کردم باید محروم بشوم و اگر تخلف نکرده ام یک تذکر 

کافى است. جریمه شدن من به خاطر یک تخلف درست نیست.

شوکه شدم اما آمادگى ذهنى داشتم! 

به سالمت زندگى کنند.

سرمربى تیم فوتبال نیروى زمینى در واکنش
دلسوزى درباره شرط بندى و ناهنجارى هاى ف
  امید روانخواه درباره محرومیتش از سوى کمیته اخ
البته یک مقدار از قبل آمادگى ذهنى داشتم؛

نمى کردمیک روز این قضیه علنى اعالمش
وى افزود: کســانى که با من کار مى کنن
است. ســعى کرده ام با ناهنجارى ها م
هستم. وقتى در سپیدرود فعالیت مى کر
یکسرى بازیکنان مى خواستند قرارداده
صورت مى گیرد. من راجع به این مسائل

درباره شرط بندى ها صحبت کرده بودم.
د سرمربى تیم فوتبال نیروى زمینى ادامه
ولى از روى دلسوزى این حرفها را زدم. م
3بعضى باشگاه ها براى سهمیه زیر 23 سال
آن رسیدگىکنند ولى برعکس آن اتفاق
سند و مدرك خواستند. حرفشان براى داش
کنم بابت چیزهایى که هر روز در فوتبال لم
روانخواه ادامــه داد: در همه جاى دنیا وقت
براى ارگان هایىکه باید رسیدگى مىشود
و مدرك من همان حرفهایم در برنامه نود بو
اگ 0آن اعتراض جریمه ام را 10 میلیون تومان کرد.
کافى است. جریمه شدن من به خاطر یک تخلف در

شوکه شدم

مسعود ابراهیم زاده:

 آنقدر دلتنگ فوتبالم که مى  خواهم 
در کوچه با بچه ها بازى کنم
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آگهى مفاد آراء صادره توسط هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در 

اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مبارکه
نظر به اینکه طبق آراء صادره توسط هیأت فوق الذکر تصرفات مفروزى یا مشاعى افراد مشروحه 
ذیل به استناد اسناد مالکیت رسمى مشاعى یا قباله انتقال عادى مورد تأیید قرار گرفته است لذا 
طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى ، مفاد آراء 
صادره در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو روزنامه رویداد امروز و نصف جهان چاپ و منتشر مى 
گردد تا چنانچه شخص یا اشخاصى نسبت به آراء مذکور معترض باشند از تاریخ انتشار نوبت اول 
آگهى روزنامه ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ 
نمایند. معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومى محل نمایدو گواهى تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. در اینصورت 
اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بود .و چنانچه اعتراض در مهلت قانونى 
واصل نگردد یا معترض ، گواهى تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل را ارائه نکند، اداره ثبت 
محل مبادرت به صدور سند مالکیت بنام متصرف مى نماید. لیکن صدور سند مالکیت جدید مانع 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
((  امالك وابنیه واقع در بخش 8  و 9  ثبت اصفهان   ))

1- رأى شــماره 139860302009004232  مورخ 1398/11/30 آقاى ابراهیم کیانى فرزند 
محمود ششدانگ یک باب خانه به مساحت 146/37مترمربع مجزى شده از پالك 153 فرعى 
از یک اصلى  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالى بموجب قباله عادى با واسطه از مالک رسمى 

رضا مداحى  دهنوى
2-رأى شماره 139760302009001784  مورخ 30 /07 /1397 آقاى بهرام صادقى سرارودى 
فرزند حسن على سه دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 262  مترمربع مجزى شده 
از پالك 282 فرعى از 5-  اصلى واقع  در بخش 8 ثبت اصفهان   انتقالى به موجب قباله عادى با 

واسطه از مالک رسمى حسنعلى صادقى سرارودى  
3- رأى شماره 139760302009001785  مورخ 30 /07 /1397 خانم فرزانه شریفى سرارودى 
فرزند بختیار سه دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 262  مترمربع مجزى شده از 
پالك 282 فرعى از 5-  اصلى واقع  در بخش 8 ثبت اصفهان   انتقالى به موجب قباله عادى با 

واسطه از مالک رسمى حسنعلى صادقى سرارودى
4- رأى شماره 139860302009004230  مورخ 30 /11 /1398 خانم فاطمه صالحى مبارکه 
فرزند محمد ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 230/23  مترمربع مجزى شده از یک  اصلى 
واقع  در بخش9 ثبت اصفهان انتقالى به موجب قباله عادى با واسطه از مالک رسمى امیر قلى مح

مدى                                                                                                                                                                       
5-رأى شــماره 139860302009004239  مورخ 30 /11 /1398 آقاى حسن امیرى فرزند 
امامقلى   ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 235/70 مترمربع مجزى شده از پالك 16  اصلى 
واقع  در بخش 8 ثبت اصفهان   انتقالى به موجب قباله عادى با واسطه از مالک رسمى عبدالخالق 

باروتى شاهکوچکى   
6-رأى شــماره 139860302009002270  مورخ 09/28 /1398 خانم زهرا صادقى دهنوى 
فرزند ایرج ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 226/67 مترمربع مجزى شده از پالك یک اصلى 
واقع  در بخش 9 ثبت اصفهان   انتقالى به موجب قباله عادى با واســطه از مالک رسمى صفر 

على صالحى
  7-رأى شماره 139860302009004226  مورخ 30 /11 /1398 آقاى حمیدرضا نجفى درچه 
فرزند فیض اهللا  ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 93/91 مترمربع مجزى شده از یک اصلى واقع  
در بخش 9 ثبت اصفهان   انتقالى به موجب قباله عادى با واسطه از مالک رسمى امیرقلى ایرانپور 
8-رأى شــماره 139860302009003140  مورخ 25 / 10 /1398 آقاى محســن چوپانى 
دهسرخى فرزند حسین ششدانگ  یکباب مغازه به مســاحت 25/22  مترمربع مجزى شده از 
پالك یک اصلى واقع  در بخش 9 ثبت اصفهان   انتقالى به موجب قباله عادى با واسطه از مالک 

رسمى رمضان خالوزاده      
9-رأى شماره 139960302009000073  مورخ 31 /01 /1399 آقاى حسین رنجبر قهنویه 
فرزند امید على ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت 216/15  مترمربع مجزى شده از پالك 
11- اصلى واقع  در بخش 8 ثبت اصفهان  انتقالى به موجب قباله عادى با واسطه از مالک رسمى 

بهادر خان نهچیرى          
10-رأى شــماره 139860302009004237  مــورخ 30 /11 /1398 آقاى ایمان رنجکش 
قهنویه اى فرزند نوراهللا  ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت 190/74 مترمربع مجزى شده از 
پالك 11- اصلى واقع  در بخش 8 ثبت اصفهان   انتقالى به موجب قباله عادى با واسطه از مالک 

رسمى بهادر خان نهچیرى   
  11- رأى شماره 139860302009002101  مورخ 13 /09 /1398 خانم حبیبه قنبرى مبارکه 
فرزند قدمعلى سه دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 287/21  مترمربع مجزى 
شده از پالك 12 فرعى از 6- اصلى واقع  در بخش 9ثبت اصفهان   انتقالى به موجب قباله عادى 

با واسطه از مالک رسمى نجمه بیگم راستى
  12-رأى شماره 139860302009002102  مورخ 13 /09 /1398 آقاى رضا ایرانپور مبارکه 
فرزند صفرعلى سه دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 287/21  مترمربع مجزى 
شده از پالك 12 فرعى از 6- اصلى واقع  در بخش 9ثبت اصفهان   انتقالى به موجب قباله عادى 

با واسطه از مالک رسمى نجمه بیگم راستى
13- رأى شماره 139960302009000027  مورخ 18 /01 /1398 آقاى یوسف عبدیان مبارکه 
فرزند لطف اهللا  ششدانگ  یکباب خانه مخروبه به مســاحت 199/05 مترمربع مجزى شده از 
پالك 707 فرعى از 2- اصلى واقع  در بخش 9 ثبت اصفهان   انتقالى به موجب قباله عادى با 

واسطه از مالک رسمى  ربابه سلطان ایرانپور مبارکه 
14-رأى شــماره 139960302009000040  مورخ 18 /01 /1399 آقاى قاسم توکلى فخر 
آبادى فرزند نوروز على سه دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 142/62 مترمربع 
مجزى شده از پالك  یک اصلى واقع  در بخش 9ثبت اصفهان   انتقالى به موجب قباله عادى با 

واسطه از مالک رسمى  یداهللا مختارى
15- رأى شماره 139960302009000039  مورخ 18 /01 /1399 خانم لیال بابائى بارچانى 
فرزند نجفقلى سه دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 142/62 مترمربع مجزى 
شده از پالك  یک اصلى واقع  در بخش 9ثبت اصفهان   انتقالى به موجب قباله عادى با واسطه 

از مالک رسمى  یداهللا مختارى
16- رأى شماره 139860302009002099  مورخ 13 /09 /1398 خانم زهرا ایرانپور مبارکه 
فرزند کریم دو دانگ مشاع ازششدانگ  یکباب خانه به مساحت 332/33 مترمربع مجزى شده از 
پالك  یک اصلى واقع  در بخش 9ثبت اصفهان   انتقالى به موجب قباله عادى با واسطه از مالک 

رسمى  رجبعلى ایرانپور
17-رأى شماره 139860302009004225  مورخ 30 /11 /1398 آقاى مهدى عابدى مبارکه 
فرزند قاسم ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت 257/85مترمربع مجزى شده از پالك  یک 
اصلى واقع  در بخش 9ثبت اصفهان   انتقالى به موجب قباله عادى با واسطه از مالک فیض اهللا 

آقاجانیان مبارکه 
18 - رأى شماره 13990302009000045  مورخ 19 /01 /1399 خانم زهرا شفیعى دستگردى 
فرزند رضا ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 150/35 مترمربع مجزى شده از پالك  یک اصلى 
واقع  در بخش 9ثبت اصفهان   انتقالى به موجب قباله عادى با واسطه از مالک یداهللا محمدى 

مبارکه 
19- رأى شماره 139860302009000071  مورخ 31 /01 /1399 خانم صغرى یزدانى دهنوى 
فرزند مرتضى ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت 236 مترمربع مجزى شده از پالك 271 و 
272 فرعى  یک اصلى واقع  در بخش 8 ثبت اصفهان   انتقالى به موجب قباله عادى با واسطه از 

مالک رسمى  حسین یزدانى
20- رأى شماره 139860302009001894  مورخ 27 /08 /1398 آقاى حسین دهقانى فرزند 
جعفر ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت 185/56 مترمربع مجزى شده از پالك  11- اصلى 
واقع  در بخش 8ثبت اصفهان   انتقالى به موجب قباله عادى با واسطه از مالک رسمى  محمود 

پریشان نهچیرى
21- رأى شماره 139860302009001903  مورخ 28 /08 /1398 خانم پروانه دهقانى فرزند 
عباس ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 234/30مترمربع مجزى شده از پالك  11- اصلى 
واقع  در بخش 8ثبت اصفهان   انتقالى به موجب قباله عادى با واسطه از مالک رسمى  محمود 

پریشان نهچیرى
22- رأى شماره 139860302009002886  مورخ 18 /10 /1398 آقاى سعید مرادى خولنجانى 
فرزند رضا سه دانگ مشاع از ششــدانگ  یکباب خانه به مساحت  144مترمربع مجزى شده از 
پالك  16- اصلى واقع  در بخش 8ثبت اصفهان   انتقالى به موجب قباله عادى با واسطه از مالک 

رسمى  یداهللا گودرزى سرارودى 
23- رأى شماره 139860302009002887  مورخ 18 /10 /1398 خانم زهرا خسروى اسماعیل 
ترخانى فرزند على  سه دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت  144مترمربع مجزى 
شده از پالك  16- اصلى واقع  در بخش 8ثبت اصفهان   انتقالى به موجب قباله عادى با واسطه 

از مالک رسمى  یداهللا گودرزى سرارودى 
تاریخ انتشار نوبت اول :1399/02/27

تاریخ انتشار نوبت دوم :1399/03/11     
م الف:841387

رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مبارکه :مظاهر نصراللهى/2/341
مزایده

 شماره پرونده : 1690-96 در پرونده کالسه 1690/96 ش  اجرایى و به موجب دادنامه 1150 
مورخ 1396/5/21 اجراى احکام  شعبه دوم  شوراى حل اختالف نجف و هزینه هاى دادرسى 
و غیره آباد محکوم علیه رســول گلى زاده محکوم است به پرداخت 4376953 تومان محکوم 
به در حق محکوم له و مبلغ 100000 ریال  بابت نیم عشــر دولتى درحق صندوق دولت که از 
طریق اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان گردیده لذا نجف آباد طبق نظریه کارشناس 
آقاى مهندس على صابرى هارونى  ارزیابى در راســتاى قرار کارشناسى با بررسى و ارزیابى به 
لحاظ فنى و اقتصادى و از حیث کمى و کیفى و با در نظر گرفتن جمیع عوامل موثر بر قیمت پایه 
مراتب گزارش کارشناسى به شــرح ذیل اعالم مینماید : 1- یک دستگاه نقطه جوش (جوش 
مقاومتى ) ساخت شرکت تکنو صنعت رنگ قرمز و مشکى دست دوم نوع اتصال پدالى دو فکه 
کد T-S – 1200  با توجه به عمر کارکرد سالم و آماده به کار / 2 یک دستگاه دریل دستى شارژى 
مارك توسن به همراه دستگاه شارژ زاپاس داخل جعبه با توجه به عمر کارکرد سالم و اماده به کار 
/ 3 یک عدد کپسول گاز اتان 11 کیلو گرم و یک عدد کپسول ایران گاز 11 کیلو گرم به همراه 

شیلنگ دو قلو به طول سه متر (مستعمل ) و سرى برش با توجه به عمر کارکرد سالم و آماده به 
کار /4 یک عدد کپسول هواى مشکى رنگ سالم و آماده بکار / جمع کل بند 1 الى 4 گزارش برابر 
52000000 ریال ( پنج میلیون و دویست هزار تومان) میباشد. / لذا باتوجه به مراتب فوق و عدم 
اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى 
نجف آباد درتاریخ 1399/3/24 ساعت 10 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده 
مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى 
المجلس به حساب شماره 110100004061012907670593 واریز و چنانچه ظرف مهلت 
مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و 
مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمناً خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/

ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. 842339/م الف مدیراجراى احکام 2 شوراى حل اختالف  
نجف آباد/2/361

ابالغ اجرائیه
نظر به اینکه در پرونده کالسه 560/98 اجراى احکام شوراهاى حل اختالف شهرستان لنجان 
حسب مفاد دادنامه شماره 835 صادره از شعبه سوم حقوقى محکوم علیه روزعلى زمانى احمد 
محمودى فرزند على محکوم به پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال (چهل میلیون ریال) بابت اصل 
خواسته وجه یک فقره چک به شماره 96/3990- 96/6/20 و پرداخت مبلغ 645/000 ریال بابت 
خسارت دادرسى و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک (1396/6/20) لغایت زمان 
وصول محکوم به وفق شاخص اعالمى از ناحیه بانک مرکزى در حق محکوم له و پرداخت نیم 
عشر اجرایى در حق صندوق دولت در حق محکوم له قدمعلى طغیانى فرزند کریم گردیده است و 
حسب محتویات پرونده محکوم علیه مذکور مجهول المکان مى باشد علیهذا مراتب یک نوبت 
آگهى میگردد تا نامبرده ظرف مهلت ده روز پس از انتشار آگهى نسبت به اجراء مفاد حکم اقدام 
نماید واال وفق مقررات اقدام میگردد. م الف:  840722 شعبه سوم شوراى حل اختالف شهرستان 

لنجان (مجتمع شماره یک)/2/369
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواســت و ضمائم- حسین طالبیان دادخواستى به مبلغ 
30/000/000 ریال  بطرفیت خانم عاطفه یارمطاقلو که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم 
و به کالسه 112/99 در شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت 
مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر 
و از نامبرده دعوت مى شود در روز یکشنبه مورخ 99/4/1 ساعت 9 صبح در جلسه شورا حاضر و 
در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر 
این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. 
م الف: 840169 شعبه چهارم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره 

یک) /2/370
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت رســیدگى و ابالغ دادخواســت و ضمائم- آقاى على مومنى قلعه قاســمى 
دادخواستى به مبلغ 100/000/000 ریال  بطرفیت آقاى ایمان قمى زاده که اعالم شده مجهول 
المکان است تقدیم و به کالسه 71/99 در شعبه 2 حقوقى شــوراى حل اختالف لنجان ثبت 
گردیده و به علت مشــخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شــود در روز یکشنبه مورخ 99/4/1 ساعت 15:30 در 
جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا رسیدگى و اتخاذ 
تصمیم خواهد نمود. م الف: 842403 شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان 

(مجتمع شماره یک) /2/371
فقدان سند مالکیت

شماره:  23001724- 99/2/23 سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى 4681 واقع در بخش دو ثبت 
اصفهان بنام صدیقه سمندیجان مورد ثبت در دفتر 51 صفحه 374 ذیل شماره ثبت 4906 ثبت 
و سند بشماره چاپى 439876 صادر و تسلیم گردیده و طى سه سند رهنى 12551- 16741- 
15253 دفترخانه 261 در رهن بانک انصار است و طى نامه 1397009000591136 شعبه سوم 
اجراى احکام مدنى بازداشت است اکنون درخواست صدور سند مالکیت المثنى، ملک فوق را 
نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک 
نوبت آگهى میشود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل 
سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید 
یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف:  843451 ریحانى- رییس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه 

مرکزى اصفهان/2/372 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به فاطمه رسول زاده  خواهان آقاى حمید ناصرى دادخواستى 
به خواسته مطالبه به طرفیت شما به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 99 / 53 ش 9 ح ثبت و 

وقت رسیدگى به تاریخ 26 / 3 / 99 ساعت 5 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت 
دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات 
حکم غیابى صادر خواهد شد 845199 /م الف. مدیر دفتر شعبه 9حقوقى شوراى حل اختالف 

شاهین شهر/2/373 
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین پالك شــماره 3060 فرعى از 437 اصلى واقع 
در گز برخوار بخش 16 ثبت اصفهان که طبق پرونده هاى ثبتى و ســند انتقال بنام رحیم على 
عباسى و شرکاء فرزند على به علت عدم حضور متقاضیان ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در صبح روز 
پنج شنبه 12 / 4 / 1399 ساعت 9/30 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب 
این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدى تا 30 روز پذیرفته خواهد شد . تاریخ انتشــار 27 / 2 / 1399 و به اختیار روزنامه  طبق 
مقررات صادره 843874/م الف – عباسعلى عمرانى ، رییس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین 

شهر/2/374 
حصروراثت

 رسول کاظمى  داراى شناسنامه شماره 1080335455 به شرح دادخواست به کالسه 9900118 
از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرحوم فرهاد 
کاظمى بشناسنامه 437 در تاریخ 98/2/10 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. رســول کاظمى ش ش 1080335455 ، 2. محمد رضا 
کاظمى ش ش 1080625402 (فرزندان متوفى)، 3. مهرى آیتى پور ش ش 1632  (همســر 
متوفى)، 4. خدیجه صف آرا ش ش 1063 (مادر) ،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 شــد. 845245/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد/2/375
اخطار اجرایى

 شــماره 909/98 به موجب راى شــماره 1069 تاریخ 98/12/1 حوزه 5 شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه امیررضا رحیمى به نشانى مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ نه میلیون تومان  بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ صد و 
دوازده هزار و پانصد تومان بابت هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه از مورخ 92/2/23 
و 92/2/24 از تاریخ صدور گواهى عدم پرداخت و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق 
محکوم له اجرایى و  پرداخت نیم عشر دولتى در حق صندوق دادگسترى محکوم مى باشد.محکوم 
له: مجتبى سفرى با وکالت مجتبى حقیقى و سمیه رستمى به نشانى: نجف آباد خ امام کوى ارشاد 
مجتمع ارشاد 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 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، صریحاً اعالم نماید. 845249/م الف-شعبه 

پنجم شوراى حل اختالف نجف آباد/2/376
ابالغ راى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 998/98 دادنامه 18-99/1/25 تاریخ 
رسیدگى : 98/12/24 مرجع رسیدگى شعبه یازده شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: امیر 
نعمتى نشانى: نجف آباد خ شریعتى کوچه 2 وکیل : الهام نساج نشانى : اصفهان سه راه شیخ 
مفید جنب داروخانه حکیم  خوانده: اکبر حیدرى نشانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 
یکصد و چهارده میلیون و پانصد هزار ریال بابت رسید عادى به انضمام هزینه هاى دادرسى و 
حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر در تادیه  گردشکار: پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه 
فوق و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شــورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور راى مى نماید. راى شــورا درخصوص دعواى آقاى نعمتى با وکالت الهام نساج  به 
طرفیت آقاى اکبر حیدرى  به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و چهارده میلیون و پانصد هزار ریال 
بابت رسید عادى و هزینه هاى دادرسى و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه شورا با توجه 
به کپى رسید که موید طلبکار بودن وى مى باشد و به عالوه اینکه خوانده علیرغم نشرآگهى در 
جلسه حاضر نشده والیحه اى ارسال ننموده و دلیلى موید برائت ذمه خود ارائه ننموده و دلیلى 
موید برائت ذمه خود ارائه ننموده لذا شورا مســتنداً به  مواد 198 و  515 و 519 و 502و 522 
قانون آیین دادرسى مدنى دعواى مطروحه را ثابت تشخیص و حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت یکصد و چهارده میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و  مبلغ 1/496/250 
ریال بابت هزینه دادرسى و خسارات تاخیر و تادیه از زمان دادخواست  98/10/21 لغایت اجراى 
حکم درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و ظرف مدت مشــابه قابل تجدیدنظر در کلیه محاکم  
شهرستان نجف آباد مى باشد.845251/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف 

آباد شعبه یازده/2/377

تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود آرارات پخش پارســیان درتاریخ 1399/01/24 به شماره ثبت 
2191 به شناسه ملى 14009072895 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن 
به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش، تولید و توزیع، 
صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاه هاى داخلى 
و خارجى، ترخیص کاال از گمرکات داخلى، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى ، اخذ 
و اعطاى شعب و نمایندگى شرکت هاى معتبر داخلى و خارجى، اخذ وام و اعتبارات مالى از بانک 
ها و موسسات مالى صرفا در راستاى موضوع شرکت، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتى 
و خصوصى و پیمانها پس از اخذ مجوز الزم از مراجع ذیصــالح. توزیع و بازاریابى غیرهرمى 
وغیر شبکه اى محصوالت جانبى موبایل درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع 
ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان 
خمینى شهر ، بخش مرکزى ، شهر خمینى شهر، محله آدریان ، کوچه شهید جواد رضایى ، بن 
بست (حیدرعلى رضایى ) ، پالك 0 ، طبقه همکف کدپستى 8418846794 سرمایه شخصیت 
حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى 
على رحمانى به شماره ملى 0080267998 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه آقاى محسن 
کرمعلى گیالنه به شماره ملى 1140230921 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت 
مدیره آقاى على رحمانى به شماره ملى 0080267998 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
نامحدود آقاى محسن کرمعلى گیالنه به شماره ملى 1140230921 و به سمت عضو هیئت 
مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود 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 رییس هییت مدیره و مدیر عامل متفقا همراه با مهر شرکت 
معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 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 خمینى شهر (845663)

آگهى تغییرات
شــرکت صنایع نســاجى بدر نصف جهان 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 60084 و 
شناســه ملى 10980281016 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1398/12/15 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : ترازنامه و حســاب سود و زیان 
سال مالى منتهى به 29 اسفندماه سال 1397 
مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسى 
تلفیق نگار (حســابداران رســمى) شناسه 
ملى 10320853372 بعنوان حســابرس 
مســتقل و بازرس اصلى و محمــد دافعیان 
کدملى 1282417401 به ســمت بازرس 
على البدل براى سال 1398 انتخاب شدند. 
امیرحسین کرباسى زاده اصفهانى به کدملى 
1286040280و رســول کرباســى زاده 
اصفهانى به کدملى 1280802324 و طیبه 
فهامى بــه کدملى1281686522بعنوان 
اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دوسال 
انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر االنتشار نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شــرکت تعیین 
گردید. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (845699)

تاسیس
شرکت سهامى خاص الماس درمان سالمت درتاریخ 1398/11/23 به شماره ثبت 64083 به 
شناسه ملى 14008984232 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت به شرح ذیل به منزله اخذ 
و صدور پروانه فعالیت نمى باشد : شرکت در مزایده دندانپزشکى ، پس از اخذ مجوزهاى الزم از 
مراجع ذیصالح و شرکت در کلیه مزایدات و مناقصات دولتى و غیر دولتى درصورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان 
اصفهان ، شهرستان برخوار ، بخش مرکزى ، شهر خورزوق، محله شهرك سمیرغ ، کوچه پارك 
، کوچه یاس 5 شرقى ، پالك 32 ، ساختمان الوند ، طبقه اول ، واحد 2 کدپستى 8347173372 
سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 100000000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 
1000000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 35000000 ریال توسط موسسین طى 
گواهى بانکى شماره 98340110 مورخ 1398/10/25 نزد بانک شهر شعبه جابر انصارى با کد 
340 پرداخت گردیده اســت والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم 
باران عباسى به شماره ملى 1271973898و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم 
مرضیه اسماعیلى کتکى به شماره ملى 1272094121و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به 
مدت 2 سال آقاى حمید اکبرى ورپشتى به شماره ملى 5499550034و به سمت مدیرعامل 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 با امضاء مشترك رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره ، همراه با مهر 
شرکت معتبر مى باشد . اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى مصطفى قبادى به 
شماره ملى 1229744673 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى آقاى على یوسفیان 
جزى به شماره ملى 1270745557 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى روزنامه 
کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور 
به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (845742)  

آگهى تغییرات
شرکت قافله کویر اصفهان سهامى خاص 
به شــماره ثبت 27640 و شناسه ملى 
10260483573 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده 
مــورخ 1399/02/13 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: - على اکبر آتش جو به کدملى 
1281684740، زهره گلبان به کدملى 
1284692078 و محمدرضا آتش جو به 
کدملى 1292008581 بعنوان اعضاى 
اصلى هیئت مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند. - علیرضــا گلبان به 
کدملى 1284788776 و نیلوفر اسمعیلى 
مشکنانى به کدملى 1270596209 به 
ترتیب به سمت بازرســان اصلى و على 
البدل شرکت براى مدت یک سال انتخاب 
شــدند. - روزنامه کثیراالنتشــار نصف 
جهان درج آگهى هاى شــرکت تعیین 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (845722)

آگهى تغییرات
شرکت فوالد هشت بهشت آسیا شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 62474 و شناسه ملى 14008364235 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/02/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقاى مهران شفیعى کدملى 0011121890 و آقاى على اصغرحکمى ها کدملى 
1285552571 و خانم فریباگازر کدملى0033370710 بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. خانم مریم سیدفروتن 
کدملى1286115418و آقاى حمیدرضا بیگى حبیب آبادى به کدملى 1292050152بترتیب بسمت بازرسان اصلى وعلى البدل شرکت براى مدت 
یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشارنصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (845714)

آگهى تغییرات
شرکت فوالد هشت بهشت آسیا شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 62474 و شناسه 
ملى 14008364235 به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/02/08 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقاى مهران شفیعى 0011121890 بعنوان رئیس هیات 
مدیره و آقاى على اصغرحکمى ها 1285552571 بعنوان مدیرعامل و خانم فریباگازر 
0033370710 بعنوان نائب رئیس هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند.کلیه 
اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیر عامل و یکى از اعضاى هیئت مدیره 
با مهر شرکت معتبر است.مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (845710)

آگهى تغییرات
شرکت قافله کویر اصفهان ســهامى خاص به شــماره ثبت 27640 و شناسه ملى 
10260483573 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/02/13 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: - على اکبر آتش جو به کدملى 1281684740 بعنوان رئیس هیئت 
مدیره، محمدرضا آتش جو به کدملى 1292008581 بعنوان مدیرعامل و زهره گلبان 
به کدملى 1284692078 بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
شدند. - کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى مدیرعامل و با مهر شرکت 
معتبر است. - ضمنا مدیرعامل مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(845716)



آگهىآگهى 07073758 سال هفدهمشنبه  27 اردیبهشت  ماه   1399

خودروهاى پارکینگ کامیون داران تیران و کرون
شماره انتظامىشماره شاسىشماره موتوررنگنوع و سیستمردیف
919 ج 51- 124171014627100489143آبىسوارى پژو 7006405
227 ن 24- 14518710062959543قرمزسوارى تویوتا کروال7007
738 ص 17- 00037720012743سفیدسوارى رنو70085
616 هـ 56- 900374290178522کرمىسوارى رنو70095
385 ن 13- 111582554608244601624سفیدسوارى پیکان 70101600
632 س 87- 111277650617746758923سفیدسوارى پیکان 70111600
775 ج 96- 111277106107741277423سفیدسوارى پیکان 70121600
611- ج 36- 50523063449623زردسوارى تویوتا کروال7013
354 ب 18- 111276297207643197343سفیدسوارى پیکان 70141600
163 ج 72- 50599943621337676423آبىسوارى پیکان7015
76653 تهران ص229585165/16998سبزوانت پیکان7016
فاقد پالك64345فاقد شمارهآبىوانت نیسان 70172400
926 د 44- 11274062807440604214سفیدسوارى پیکان 70181600
234 هـ 83- 111277475307745008023سفیدسوارى پیکان 70191600
912 و 61- 00094832600155022سفیدسوارى پى کى7020
542 ب 52- 04399324144098سفیدسوارى رنو 70215

خودروهاى پارکینگ کامیون داران تیران و کرون
844 ب 43- 56111416070075781یشمى و طالیىنیسان پاترول 4 درب7022
357 ص 15- 117840212341342367223یشمىسوارى پژو آردى 70231600
824 و 12- 111277095127741139423سفیدسوارى پیکان 70241600
فاقد پالك2000614781216497مشکىسوارى سمند7025
799 هـ 39- 866689144227411441923سفیدسوارى پراید7026
232 ب 93- 2076767100532718عنابىوانت مزدا 70271600
72 هـ 565- 151631191215/1433923آبىوانت پیکان7028
226 م T 4 W 2527046618613 -78 1028کرمىسوارى شورلت ایران7029
359 ب 31- 47فاقد پالك11285014656سفیدوانت پیکان 1600 7030
7031GLX 2000 556 ج 75- 225277058597730648323عنابىسوارى پژو
994 د 77- 26654141227652392653سفیدسوارى پراید7032
293 ب 38- 132282448141228668927884سفیدسوارى پراید7033
7034CLO بژ متالیکسوارى دووGIS/4074 H8116504207223-63  992 ب
7035GLX 405 689 ب 81- 124851310392423424841نقره اى متالیکسوارى پژو
419 م 22- 13418789141228188657443سفیدسوارى پراید7036
842 ص 23- 111581056798150692443سفیدسوارى پیکان 70371600
585 ل 15- 124831139708324332443بژ متالیکسوارى سمند7038

لیست خودروهاى بالصاحب شهرستان نائین پارکینگ ایران خودرو
شماره انتظامىرنگشماره شاسىشماره موتورنوع و سیستمردیف
418  س 77 ایران 23نوك مدادى2252770279977302544سوارى پژو7048
 532 م 12 ایران 23بژ1496245519801908سوارى پژو 7049206
567 س 17 ایران 95نقره اى17068901412285258669سوارى پراید7050
195 م 24 ایران 13نقره اى555028720064سوارى دوو7051
855 م 32 ایران 44نقره اى12487145442952114سوارى پژو 7052405
377 ج 79 ایران 13سفید1128403321712108996وانت پیکان7092
974 م 26 ایران 13سفید1115821121982405371سوارى پیکان7054
621 م 29 ایران 23سبز2232781872178717943سوارى پژو7056
255 ص 16 ایران 12نقره اى1248521628840305904سوارى پژو 7057405
759 د 72 ایران 14نقره اى1308503035910850975سوارى پژو 7058206
993 ص 12 ایران 65یشمى1248313425583706437سوارى پژو7059
366 د 77 ایران 84نوك مدادى1248401974314210655سوارى پژو 7061405
521  ج 81 ایران 45آبى333284240/337430سوارى تویوتا7062
57286 خرم آبادآبىفاقد شماره58280وانت مزدا7063
553 ق 12 ایران 13قرمز58409815073وانت نیسان7064
597 ص 35 ایران 27نقره اى1487293183655292سوارى پژو 7065206
833 ص 13 ایران 64سفید28794942879494سوارى پژو 7066504
644 س 23 ایران 81سفید0705171412277557231سوارى پراید7088
فاقدیشمىسوخته22328011305سوارى پژو7067
77688 تهران صسفید12529171252917سوارى پژو 7068504
527 ط 24 ایران 25قرمز204737035475فولکس پاسات7087
464 د 37 ایران 64عنابى2252802253880321085سوارى پژو7086
235 ط 49 ایران 13مشکى16290221482285169888سوارى پراید7069
271 ع 27 ایران 23سفید2755384147717وانت تویوتا7070
24945 کرمان 11قرمزفاقد شماره8060147195سوارى پیکان7071
345 م 18 ایران 23سرمه اى15065121506512سوارى پژو 7085504
422 ص 37 ایران 45سفید1151810104681900672وانت پیکان7084
252 ه 44 ایران 23سبز625918رؤیت نشدسوارى تویوتا7072
فاقدسفیدفاقد شماره1516308562 وانت پیکان7073
فاقدسبزفاقد شمارهرؤیت نشدسوارى پیکان7074
179 ج 48 ایران 65نقره اى12487101450378046سوارى پژو 7075405
22239 تهران عسفید131996811131996سوارى هیلمن7076
636 ص 16 ایران 68بژ1011351811501510137578سوارى بنز 7077200
44782 تهران مقرمز2452387فاقدسوارى پژو 7078504
897 ه 29 ایران 13سفید1151801277980912884وانت پیکان7079
922 د 32 تهران 11سفید112744498274445514سوارى پیکان7080
356 ب 13 ایران 45نقره اى46522740136وانت مزدا7081
843 ج 95 ایران 45عنابى2252770150377302325سوارى پژو 7083405
993 ب 48 ایران 85سفید11282001010516417سوارى پیکان7105
762 ب 43 ایران 63سفید1128302623283515356سوارى پیکان7104
784 م 17 ایران 23سفید1416007307105376سوارى پیکان7100
264 ب 69 ایران 95سفید0257021442276130358سوارى پراید7103

لیست خودروهاى بالصاحب شهرستان نائین پارکینگ ایران خودرو
26865 سنندج 11آبى1234700425370204818وانت پیکان7101
955 ب 29 ایران 85سفید1115815200081554908سوارى پیکان7099
276 ج 28 ایران 54سفید25330542533054سوارى پژو 7098504
22768 شیرازآبىفاقد شماره022931380وانت پیکان7096
247 ج 94 ایران 82سفید12490131988755795سوارى سمند7095
313 ج 35 ایران 65سفید1115828744582476802سوارى پیکان7094
78499 تهران 41نقره اى2029061600891وانت مزدا7093
271 ب 41 ایران 63سفید9199281412283310318سوارى پراید7091
323 ط 47 ایران 65دودى016344091000692سوارى ام وى ام7090
73952 مشهدسفید6495435464954354وانت پیکان7089
332 ط 95 ایران 68سفید55521794000458735سوارى تویوتا7106
776 ص 32 ایران 27سفید24375072437507سوارى پژو 7107504
446 ج 38 ایران 54کرمفاقدفاقدبیوك7108
293 ل 89 ایران 63سفید1231710113671123878سوارى پیکان7109
169 د 23 ایران 45سفید12317015300770119837سوارى پیکان7110
295 د 32 ایران 54قرمز062810فاقدوانت نیسان7111
219 د 97 ایران 54سفید1126707300497136سوارى پیکان7112
943 ج 35 ایران 65سفید11158272219684461645سوارى پیکان7113
436 د 99 ایران 54زرد1821899574وانت نیسان7114
481 ص 21 ایران 64سفید1151791112579912201وانت پیکان7115
368 د 53 ایران 45سفید71124885فاقدسوارى پیکان7116
664 ع 29 ایران 54قرمز545572015533 وانت نیسان7118
669 ج 78 ایران 11نقره اىرؤیت نشدرؤیت نشدسوارى مزدا 7119323
196 د 41 ایران 73نوك مدادى12488334181329845سوارى پژو 7120405
756 ق 18 ایران 13زرد03192526032980سوارى پیکان7121
721 ع 81 ایران 13زرد1781025358822وانت تویوتا7122
273 و 21 ایران 32سفید2261416395میتسوبیشى گاالنت7123
346 ع 14 ایران 11سفیدرؤیت نشدرؤیت نشدکامیون بادسان7124

فاقدسوختهرؤیت نشدرؤیت نشدکامیون هوو-
165 ع 13 ایران 19سفیدرؤیت نشدرؤیت نشدکامیونت رنو7137

 

آگهى ابالغ
نظر باینکه تعداد 81 دستگاه خودرو در پارکینگ ایران خودرو- حامدبار و بهشت شهرستان نائین به شرح ذیل به دلیل عدم مراجعه مالکین در حال طى مراحل قانونى به منظور فروش مى باشد، از کلیه مالکین وسائط نقلیه مزبور درخواست 

مى شود حداکثر ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور آگهى،  جهت تعیین تکلیف وسیله نقلیه خود، به همراه مدارك و مستندات مالکیت به اداره آگاهى شهرستان نائین مراجعه نمایند.

پارکینگ فجر شهرستان گلپایگان

شماره موتوررنگنوع و سیستمردیف
شماره 
شاسى

شماره انتظامى

فاقد پالك0693921905سفیدسوارى شورلت6990
139 ص 23- 5675351180423فیروزه اىوانت نیسان6991
12329 کاشان 77فاقد1516314044سفیدوانت پیکان6992
844 هـ Z200477 -58فاقد موتورنقره اىسوارى میتسوبیشى6993

6994GLX 943 س 11- 40360891421801011 8 124نقره اىسوارى پژو
576 م 31- 14163419911623913413سفیدسوارى پیکان6995
فاقد پالك1248623393940331264نقره اىسوارى پژو 6996405

پارکینگ فجر شهرستان گلپایگان
فاقد پالك1231700563570109845سفیدسوارى پیکان6997
فاقد پالك0001649-قهوه اىسوارى تویوتا6998
215 ق 18- 14162268441518103123آبىسوارى پیکان6999
473 س 72- 15163032841513401478کرمىوانت پیکان7000
62443 تهران ق505996576189016کرمىسوارى پیکان کار7001
فاقد پالك0112744861574447531سفیدسوارى پیکان7002
257 ج 73- 15163023041513700623کرمىوانت پیکان7003
626 ق 77- 223279172797971802944طوسىسوارى پژو آردى 70041600
143 ص 23- 112831431498353000123سفیدسوارى پیکان 70051600

آگهى ابالغ
نظر باینکه تعداد 33 دستگاه خودرو در پارکینگ کامیون داران شهرستان تیران و کرون به شرح ذیل به دلیل عدم مراجعه مالکین در حال طى مراحل قانونى به منظور فروش مى باشد، از کلیه مالکین وسائط نقلیه مزبور درخواست مى شود 

حداکثر ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور آگهى،  جهت تعیین تکلیف وسیله نقلیه خود، به همراه مدارك و مستندات مالکیت به اداره آگاهى شهرستان تیران و کرون مراجعه نمایند.

آگهى ابالغ
نظر باینکه تعداد 16 دستگاه خودرو در پارکینگ 
فجر شهرستان گلپایگان به شرح ذیل به دلیل عدم 
مراجعه مالکین در حال طى مراحل قانونى به منظور 
فروش مى باشد، از کلیه مالکین وسائط نقلیه مزبور 
درخواست مى شود حداکثر ظرف مدت 20 روز از 
تاریخ صدور آگهى،  جهت تعیین تکلیف وسیله نقلیه 
خود، به همراه مدارك و مستندات مالکیت به اداره 

آگاهى شهرستان گلپایگان مراجعه نمایند.

لیست خودروهاى بالصاحب شهرستان نائین پارکینگ حامد بار
شماره انتظامىشماره شاسىشماره موتوررنگ نوع و سیستمردیف
93236 تهران 040793795241بژجیپ لندرور7039
756 ج 15260043811/32سفیدسوارى میتسوبیشى7040
427 ص 29 تهران 111276333097643467311سفیدسوارى پیکان7041
35766 تهران ب0250635673987475سفیدسوارى شورلت کاروان7042
19499 شیراز 142620090015/159669814آبىسوارى پیکان7043
54796 تهران ص6877457فاقد موتورسفیدسوارى پژو 7044404
17427 سارى 11فاقد شماره11905568سبزسوارى پیکان7045

اتوبوس بنز 7046302
سفید 
نارنجى

فاقد330/910/10/013071372/072/10/002211

73434 تهران ص013786161974قرمز سفیدکامیونت بنز7047



آنکس که از دنیا زیاد برداشــت به فقر محکوم اســت و آنکــس که خود را 
از آن بى نیاز انگاشت در آسایش اســت  و آنکس که زیور دنیا دیدگانش را 
خیره سازد دچار کوردلى گردد، و آنکس که به دنیاى حرام عشق ورزید، 
درونش پر از اندوه شــد و غم و اندوه ها درخانه دلش رقصان گشت که از 
سویى سرگرمش سازند و از سویى دیگر رهایش نمایند، تا آنجا که گلویش 
را گرفته در گوشه اى بمیرد، رگ هاى حیات او قطع شده و نابود ساختن 

موال على (ع)او بر خدا آسان است.

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان دعاى روز بیست و دوم ماه مبارك رمضان:
اَللّـُهمَّ اْفَتْح لى فیِه اَْبواَب َفْضلَِک َواَْنِزْل َعلَىَّ فیِه بََرکاتَِک َوَوفِّْقنى فیِه لُِموِجباِت 

َمْرضاتَِک َواَْسِکنّى فیِه ُبْحُبوحاِت َجنّاتَِک، یا ُمجیَب َدْعَوِه الُْمْضَطّریَن.
خدایا! باز کــن برویم در ایــن روز درهاى فضلــت را و برکاتــت را در آن 
بر من نازل فرما و موفقم دار در آن به موجبات خشــنودیت و مسکنم ده در آن 

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىوسط هاى بهشتت. اى اجابت کننده دعاى درماندگان!

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: خدمات و کاالى مورد نیاز خود را به شرح ذیل و به استناد 
قانون برگزارى مناقصات و آئین نامه معامالت شرکت، از طریق برگزارى مناقصه عمومى یک مرحله اى همزمان 

با ارزیابى فشرده) به پیمانکاران واجدین شرایط واگذار نماید.

پیشنهاد دهندگان مى توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت هاى زیر دریافت و حداکثر تا پایان 
وقت ادارى روز شنبه مورخ 1399/03/17 به نشانى: اصفهان- میدان آزادى- ابتداى خ هزارجریب- خیابان 
مالصدرا- امور برق منطقه شش اصفهان- دفتر امور، با دریافت رسید تحویل نمایند. به پیشنهادهایى که بعد 

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

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

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

تماس حاصل فرمائید. نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.
* مناقصه گران جهت به روزرسانى مدارك و فعالیت هاى خود، در ســامانه برون سپارى شرکت توزیع برق 

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

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

عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران مى باشد.
* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.

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

اثر داده نخواهد شد.
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.

* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج مى باشد.

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

روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

شماره 
تاریخ توزیع موضوع مناقصهمناقصه

دفترچه
مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت 
تحویل پاکات

تاریخ برگزارى 
مبلغ تضمینمناقصه

9914023
اصالح ساختار شبکه 

(تبدیل سیم مسى به کابل 
خودنگهدار) در محدوده امور 
برق منطقه 6 جنوب شرق

1399/02/281399/03/031399/03/171399/03/21384/000/000

حتمًا شما هم افرادى را ســراغ دارید که بسیار منطقى 
هســتند و یا خودتان در میان اطرافیــان به این ویژگى 
شناخته مى شــوید. اگر مى خواهید بدانید طرح زندگى 
منطقى از نظر روانشناســان چه نمره اى مى گیرد با این 

گزارش همراه شوید.
سلسله نشست هاى روانشناسى چهل چراغ که حاال نهمین 
سال برگزارى را پشت سر مى گذارد و امسال به دلیل شیوع 
کرونا مهمان استودیوى شبکه استانى اصفهان و مخاطبان 
این شبکه شــده، جلسه نهم بررســى مبحث «طراحى 

زندگى براى روزهاى سخت» را نیز پشت سر گذاشت.
کارشناســان این برنامه که در نشســت هاى پیشــین 
ویژگى ها، مزایا و معایب طرح زندگى شاد، راحت، آرام، 
متعارف، متعامل، متبحرانه و مدبرانــه را واکاوى کرده 

بودند، این بار به سراغ طرح زندگى "منطقى" رفتند. 
راضیه ایــزدى، عضو هیئت  علمى دانشــگاه صفاهان، 
قانون محور بودن را مهم تریــن ویژگى زندگى منطقى 
دانست و اظهار داشت: این افراد به قوانین بیرونى به شدت 
پایبند هســتند و در کنار آن، قوانین درونى هم دارند که 
شامل بایدها و نبایدهاى درونى است. افراد با طرح زندگى 
منطقى بسیار پایبند به اصول اخالقى هستند و اگر کسى 

از اخالقیات عدول کند، او را سرزنش مى کنند.
وى مســئولیت پذیرى زیاد را دیگر ویژگى افراد با طرح 
زندگى منطقى دانســت و افزود: همچنین اگر این افراد 
مسئولیتى به کسى بســپارند و او این کار را انجام ندهد 
بسیار ناراحت مى شوند. این افراد بسیار تالشگر، دقیق 

و جزئى نگر هستند. 
در ادامه، محمدرضا عابدى، عضو هیئت  علمى و رییس 
دانشکده روانشناسى و مشاوره دانشگاه اصفهان با بیان 
اینکه کلمه منطق چند مفهوم را به ذهن مى آورد، گفت: 
افرادى که طرح زندگى آنها منطقى اســت اهل دو دو تا 

چهار تا هســتند. آنها خیلى روى دالیل تأکید دارند و نه 
علت ها؛ علت ریشه اى تر از دلیل است و به زمان دورترى 
برمى گردد. به همیــن دلیل این افراد مــدام دیگران را 
قضاوت مى کنند که این قضاوت درباره خود و دیگران بر 

سه مبناى قوانین، اخالقیات و دلیل خواهى استوار است.
وى تصریح کرد: افراد منطقى صریح، شاکى و معترض 
هستند و نمى توانند بى قانونى و رفتار غیرمنطقى را تحمل 
کنند. آنها زیــاد با هیجان میانه خوبــى ندارند و حتى با 
پدیده اى مانند مرگ نیز بسیار منطقى برخورد مى کنند 

و به خود و حتى دیگران اجازه سوگوارى زیاد نمى دهند.
واکنش افراد با طرح زندگى منطقى در شــرایط عادى، 
پراسترس، بحران و اضطرار موضوعى بود که کارشناسان 

برنامه چهل چراغ به آن پرداختند.

راضیه ایزدى در این خصوص بیــان کرد: افراد منطقى 
در شرایط عادى زندگى، بسیار مقید و مکلف به تکالیف 
هستند که قوانین بیرونى و بایدها و نبایدهاى درونى براى 
آنها تعیین کرده است. آنها در شرایط پراسترس از شیوه 

راه حل  محورى و حل مسأله کمک مى گیرند. 
محمدرضا عابدى با بیــان اینکه به جاى قانون محورى 
باید بگوییم افراد منطقى قاعده محور هستند، اضافه کرد: 
برخى اوقات اصًال قانونى وجود ندارد، مثًال اســتفاده از 
دستکش و ماسک در روزهاى شیوع کرونا قانون نیست، 
پس این افراد بر اساس قاعده که دالیل منطقى و پزشکى 
است عمل مى کنند. افراد با طرح زندگى منطقى در شرایط 
بحران مانند سیل و زلزله فعال هستند و به دنبال بهترین 
راه هستند. همچنین در شــرایط اضطرار با اینکه انتظار 

داریم این افراد مأمور یا صبور باشند، اما شاکى هستند و 
مدام از شرایط شکایت مى کنند.

او با بیان اینکه آدم هاى منطقى در خالقیت کم مى آورند 
و در یادگیرى طوطى وار عمــل مى  کنند، درباره مزایاى 
طرح زندگى منطقى گفت: چــون زندگى منطقى قابل 
پیش بینى است مى توان روى آن حســاب باز کرد. آنها 
خوش حساب هستند و حرفى که مى زنند بر اساس قاعده 
است. میزان خطاى این طرح زندگى کم و زندگى منطقى 

هدف محور است.
راضیه ایزدى نیز درباره معایب طرح زندگى منطقى اظهار 
داشت: چون افراد منطقى بسیار بر قانون متمرکز هستند، 
در زندگى آنها اثربخشى فدا مى شود. در زندگى منطقى 
خالقیت کمرنگ اســت و خودانگیختگــى و کارهاى 

خودجوش و غافلیگر کردن وجود ندارد، به همین دلیل 
شرایط خانواده افراد منطقى خســته کننده است. افراد 
منطقى بسیار جدى هستند که باعث مى شود شوخ طبع 
نباشند و در مجموع شور و هیجان در زندگى آنها کمرنگ 

است. 
وى افزود: چون این افراد بسیار منطقى هستند اگر استرس 
بگیرند بد عمل مى کنند چــون مى خواهند با اضطراب 
خود نیز منطقى برخورد کنند. روحیه خودسرزنشــگرى 

و سرزنش دیگران نیز باعث آزار اطرافیان آنها مى شود.
بخش پایانى نشســت نهم از سلســله  نشســت هاى 
چهل چراغ با عنوان فراتــر از زندگى به مفهوم "منطق 
مهربانى" اختصاص داشــت. راضیه ایزدى در این باره 
گفت: کمبود یک نوع منطق در زندگــى افراد منطقى 
احساس مى شود که منطق مهربانى است. افراد منطقى به 
شدت روى رفتار دیگران و خود حساس هستند، در حالى 
که منطق مهربانى مى گوید باید به جاى حساس شدن 
روى رفتار یکدیگر روى رنج یکدیگر حســاس شویم. 
وقتى منطق مهربانى داشته باشیم با رنج دیگران همدلى 
و همدردى مى کنیم، به خود اجازه نمى دهیم سریع نسبت 
به رفتار طرف مقابل واکنش نشان دهیم، آستانه تحمل 
خود را باال مى بریم، طرف مقابل را قضاوت نمى کنیم و از 
بهزیستى او مراقبت مى کنیم. یکى از شروط مهربانى این 
است که رفتار دیگران را قضاوت نکنیم و این را در نظر 

بگیریم که این رفتار علتى دارد. 
گفتنى است؛ سلسله نشست هاى چهل چراغ با موضوع 
«طراحى زندگى براى روزهاى سخت» به همت سازمان 
فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى اصفهان از ساعت 
14:30 تا 16 روزهاى زوج ماه مبارك رمضان به مدت 14 
جلسه و تکرار آن در روزهاى فرد از سیماى مرکز اصفهان 

پخش مى شود.

در نشست چهلچراغ مطرح شد؛

افراد منطقى چه نمره اى در زندگى مى گیرند؟

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان درنظر دارد نسبت به واگذارى امالك ازطریق مزایده 
وتجدید مزایده اقدام نماید.متقاضیان جهت بازدید و دریافت اسناد مى توانند از تاریخ نشر آگهى 
به سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان واقع در زرین شهر-بلوار جانبازان-جنب پلیس 
راهور مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى مورخ 1399/03/06 به دبیرخانه 
سازمان تحویل نمایند و یاباشماره 03152236973 داخلى1 تماس حاصل فرمایند.الزم به ذکر 

است سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج میباشد.
1-دوقطعه زمین با کاربرى مسکونى واقع در زاینده رود-کله مسیح-محله پردیس (تفکیکى 

شهردارى زاینده رود)پالك15و16
2-یک قطعه زمین باکاربرى مسکونى واقع در باغبهادران-محله کوه آب پالك1418

3-یک قطعه زمین با کاربرى مســکونى واقــع در ورنامخواســت-بلوارجانبازان خیابان 
شهیدغالمى(سنگبرى سابق)کوچه6مترى

آگهى تجدید مزایده

محمد سوارى- مدیرعامل سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان

نوبت دوم


