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7 عامل آسیب به سیستم ایمنى بدنآزادسازى 10 هکتار از اراضى بستر رودخانه زاینده رود شبنم مقدمى کار کردن را تحریم کرداتفاق عجیب در قبرستان  کرج چرا سپاهان امتیاز از دست مى دهد   سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

هنگام خرید 
چه نکاتى را 

رعایت  کنیم که 
کرونا نگیریم

شناسایى 250 ساختمان پرمخاطره در اصفهان
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اوضاع کرونایى وخیم 
در پایتخت

روایت وریا غفورى
از ابتال به ویروس کرونا   

ضرر 709 هزار تومانى 
سهامداران عدالت 

در یک روز

5

علت انفجار دیروز 
در پُست برق 
نیروگاه اصفهان

با اوج گیرى دوباره شیوع کرونا، ما دیگر خود را در خانه 
قرنطینه نمى کنیم و چون معلوم نیست تا کى این بیمارى 

مهلک ادامه دارد بهتر است به روال گذشته به زندگى 
خود ادامه دهیم ولى با توجه به پروتکل هاى بهداشتى. 

پروتکل هاى بهداشتى یعنى همان هایى که...

انفجار صبح روز یک شنبه در ُپست برق نیروگاه 
اســالم آباد اصفهان، خللى در تداوم تأمین برق 

مشترکان و فعالیت این نیروگاه ایجاد نکرد.
ترانس جریان پست 230 کیلو ولت برق نیروگاه 
حرارتى اصفهان حدود ســاعت 5 صبح دیروز با 

صداى مهیبى دچار انفجار شد. 
مدیرعامل شــرکت برق منطقــه اى اصفهان 
علت وقوع انفجار در نیروگاه شــهید عباسپور را 
فرسودگى تجهیزات دانست و گفت: بسیارى از 
این تجهیزات قدمتى بیش از 50 سال دارد که در 

اوج بار مصرف برق...
4

22 هفته سختى در پیش است هفته سختى در پیش است
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان خواستار نهایت همکارى مردم در مصرف بهینه برق شدشرکت توزیع برق شهرستان اصفهان خواستار نهایت همکارى مردم در مصرف بهینه برق شد

3

یکصد ساختمان نسبت به رفع نواقص اقدام کرده اند و به مالکان بقیه فرصت دو ماهه براى استاندارد سازى داده شد

کوتاهى عمر را بهانه 
نکرد...

12 سال از رفتن خسرو شکیبایى گذشت

رضا گوچى به ایران نمى آید
رضا قوچان نژاد، لژیونر ایرانى حاضر در فوتبال هلند قصد دارد در تیم 
زووله بماند و احتماًال فصل جدید را هم با این تیم آغاز خواهد کرد. این 
در حالى است که اخیراً شــایعات زیادى مبنى بر جدایى قوچان نژاد از 
زووله و حضور در تیم هاى ایرانى وجود داشت که به نظر مى رسد فعًال 

قرار نیست رخ دهد و او در هلند ماندنى است. 
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

دو سر تپه اشرف 
دست شهردارى  
و میراث فرهنگى

 است

پاى ایران هم به جنگ آب باز مى شود؟
مشکل ما با عراق بر سر اروندرود هنوز حل نشده است
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کورس مهدى طارمىکورس مهدى طارمى
 براى کسب کفش طالیى پرتغال  براى کسب کفش طالیى پرتغال 

جشن تولد باشکوهجشن تولد باشکوه

   نام و نشانى مزایده گزار : 
مؤسسه فرهنگى، ورزشى و توانبخشى ایثار استان اصفهان به نشانى :  اصفهان خیابان بزرگمهر انتهاى خیابان هشت بهشت شرقى خیابان میثم خیابان ارشاد مقابل خانه معلم شماره 4 

   نوع، کیفیت خدمات (موضوع مزایده) :
برون سپارى جهت بهره بردارى از مجموعه سالن بدنسازى به نشانى استان اصفهان شهرستان فالورجان خیابان امام جنب بانک رفاه 

   نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده :
مبلغ 25/000/000 (بیست و پنج میلیون) ریال که الزم است به صورت ضمانت نامه بانکى بدون قید و شرط یا رسید واریز نقدى به حساب شماره 0203332995000 نزد بانک دى، به نام 

مؤسسه فرهنگى ورزشى و توانبخشى ایثار قابل واریز در کلیه شعب بانک دى ارائه گردد.
    توضیحات:  مؤسسه فرهنگى ورزشى و توانبخشى ایثار در نظر دارد مجموعه بدنسازى ایثار شهرستان فالورجان   را به نشانى استان اصفهان شهرستان فالورجان خیابان امام 
جنب بانک رفاه را از طریق مزایده عمومى  و براى مدت 2 سال  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت جهت بهره بردارى واگذار نماید. کلیه مراحل برگزارى مزایده از دریافت 
اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و الزم 
است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مزایده محقق سازند. تاریخ انتشار مزایده 

در سامانه تاریخ 1399/04/30 و شماره درج در سامانه 5099093116000023 مى باشد. 
  مهلت زمان تحویل اسناد مزایده از ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 1399/04/30  تا ساعت 14 روز دو شنبه مورخ 1399/05/06 از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت مى باشد. 

  مهلت بازدید و ارائه پیشنهاد نیز تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 1399/05/11 از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت مى باشد. 
  زمان بازگشایى پاکات روز یک شنبه 99/05/12 ساعت 9:30 صبح و از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت و به نشانى تهران خیابان موسوى شمالى خیابان برفروشان پالك 

20 مى باشد.
  محل تحویل پاکت هاى تضمین  به یکى از دو نشانى ذیل :

- تهران خیابان طالقانى خیابان موسوى شمالى خیابان برفروشان پالك 20  
- اصفهان خیابان بزرگمهر انتهاى خیابان هشت بهشت شرقى خیابان میثم خیابان ارشاد مقابل خانه معلم شماره 4 

   اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 021-41934
   تلفن تماس جهت کسب اطالعات : 03135291100  و 03135292200 داخلى 3 

تذکر : هزینه درج آگهى و حق الزحمه کارشناسى بر عهده برنده مزایده خواهد بود .

      مدیریت مؤسسه فرهنگى، ورزشى و توانبخشى ایثار      مدیریت مؤسسه فرهنگى، ورزشى و توانبخشى ایثار

مزایده عمومى واگذارى جهت بهره بردارى از  سالن بدنسازى شهرستان مزایده عمومى واگذارى جهت بهره بردارى از  سالن بدنسازى شهرستان 
فالورجان مؤسسه فرهنگى ورزشى و توانبخشى ایثار استان اصفهان (نوبت دوم)فالورجان مؤسسه فرهنگى ورزشى و توانبخشى ایثار استان اصفهان (نوبت دوم)

    نام و نشانى مزایده گزار : 
مؤسسه فرهنگى، ورزشى و توانبخشى ایثار استان اصفهان به نشانى :  اصفهان خیابان بزرگمهر انتهاى خیابان هشت بهشت شرقى خیابان میثم خیابان ارشاد مقابل خانه معلم شماره 4

    نوع، کیفیت خدمات (موضوع مزایده) :
برون سپارى جهت بهره بردارى از مجموعه تاالرهاى پذیرایى به همراه آشپزخانه و سالن غذاخورى ، رستوران نگارستان ، کافى شاپ و ویالهاى اقامتى و استخر روباز (بصورت یکجا ) به نشانى 

اصفهان  ملک شهر ، میدان شهید علیخانى خیابان بهارستان غربى ، مجموعه اقامتى تفریحى و پذیرایى ملک شهر و رستوران نگارستان  
    نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده :

مبلغ 700/000/000 (هفتصد میلیون) ریال که الزم است به صورت ضمانت نامه بانکى بدون قید و شرط یا رسید واریز نقدى به حساب شماره 0203332995000 نزد بانک دى، به نام مؤسسه 
فرهنگى ورزشى و توانبخشى ایثار قابل واریز در کلیه شعب بانک دى ارائه گردد.

    توضیحات:  مؤسسه فرهنگى ورزشى و توانبخشى ایثار در نظر دارد مجموعه تاالرهاى پذیرایى به همراه آشپزخانه و سالن غذاخورى ، رستوران نگارستان ، کافى شاپ و ویالهاى اقامتى و 
استخر روباز (بصورت یکجا ) به نشانى اصفهان  ملک شهر ، میدان شهید علیخانى خیابان بهارستان غربى ، مجموعه اقامتى تفریحى و پذیرایى ملک شهر را از طریق مزایده عمومى  و براى مدت 
2 سال  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت جهت بهره بردارى واگذار نماید. کلیه مراحل برگزارى مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایى پاکت ها از 
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت 
مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مزایده محقق سازند. تاریخ انتشار مزایده در سامانه مورخ 1399/04/30 و شماره درج در سامانه 5099093116000024 مى باشد. 

   مهلت زمان تحویل اسناد مزایده از ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 1399/04/30  تا ساعت 14 روز دو شنبه مورخ 1399/05/06 از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت مى باشد. 
   مهلت بازدید و ارائه پیشنهاد نیز تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 1399/05/11 از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت مى باشد. 

   زمان بازگشایى پاکات روز یک شنبه 99/05/12 ساعت 9:30 صبح و از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت و به نشانى تهران خیابان موسوى شمالى خیابان برفروشان پالك 20 مى باشد.
   محل تحویل پاکت هاى تضمین  به یکى از دو نشانى ذیل :

- تهران خیابان طالقانى خیابان موسوى شمالى خیابان برفروشان پالك 20  
- اصفهان خیابان بزرگمهر انتهاى خیابان هشت بهشت شرقى خیابان میثم خیابان ارشاد مقابل خانه معلم شماره 4 

    تلفن تماس جهت کسب اطالعات : 03135291100  و 03135292200 داخلى 3 
تذکر : هزینه درج آگهى و حق الزحمه کارشناسى بر عهده برنده مزایده خواهد بود .

      مدیریت مؤسسه فرهنگى، ورزشى و توانبخشى ایثار      مدیریت مؤسسه فرهنگى، ورزشى و توانبخشى ایثار

مزایده عمومى واگذارى جهت بهره بردارى از  رستوران نگارستان ،  تاالرهاى پذیرایىمزایده عمومى واگذارى جهت بهره بردارى از  رستوران نگارستان ،  تاالرهاى پذیرایى
 به همراه آشپزخانه و کافى شاپ  و ویالهاى اقامتى  و استخر روباز  مجموعه ملک شهر  به همراه آشپزخانه و کافى شاپ  و ویالهاى اقامتى  و استخر روباز  مجموعه ملک شهر 

(بصورت یکجا ) مؤسسه  ایثار استان اصفهان براى مدت دو سال (نوبت دوم)(بصورت یکجا ) مؤسسه  ایثار استان اصفهان براى مدت دو سال (نوبت دوم)

   نام و نشانى مزایده گزار : 
مؤسسه فرهنگى، ورزشى و توانبخشى ایثار استان اصفهان به نشانى :  اصفهان خیابان بزرگمهر انتهاى خیابان هشت بهشت شرقى خیابان میثم خیابان ارشاد مقابل خانه معلم شماره 4 

   نوع، کیفیت خدمات (موضوع مزایده) :
برون سپارى جهت بهره بردارى از مجموعه ورزشى شامل استخر شنا ، سالن ورزشى چند منظوره ، سالن رزمى و تیراندازى (بصورت یکجا ) به نشانى اصفهان خیابان بزرگمهر انتهاى خیابان 

هشت بهشت شرقى خیابان میثم خیابان ارشاد مقابل خانه معلم شماره 4 
   نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده :

مبلغ 715/000/000 (هفتصد  و پانزده میلیون) ریال که الزم است به صورت ضمانت نامه بانکى بدون قید و شرط یا رسید واریز نقدى به حساب شماره 0203332995000 نزد بانک دى، به نام 
مؤسسه فرهنگى ورزشى و توانبخشى ایثار قابل واریز در کلیه شعب بانک دى ارائه گردد.

توضیحات:  مؤسسه فرهنگى ورزشى و توانبخشى ایثار در نظر دارد مجموعه ورزشى شامل استخر شنا ، سالن ورزشى چند منظوره ، سالن رزمى و تیراندازى (بصورت یکجا ) و به نشانى 
اصفهان خیابان بزرگمهر انتهاى خیابان هشت بهشت شرقى خیابان میثم خیابان ارشاد مقابل خانه معلم شماره 4 را از طریق مزایده عمومى  و براى مدت 2 سال  را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت جهت بهره بردارى واگذار نماید. کلیه مراحل برگزارى مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى 

امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.تاریخ انتشار مزایده  در سامانه تاریخ 1399/04/30 و شماره درج در سامانه 5099093116000022 مى باشد. 
   مهلت زمان تحویل اسناد مزایده از ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 1399/04/30  تا ساعت 14 روز دو شنبه مورخ 1399/05/06 از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت مى باشد. 

   مهلت بازدید و ارائه پیشنهاد نیز تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 1399/05/11 از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت مى باشد. 
   زمان بازگشایى پاکات روز یک شنبه 99/05/12 ساعت 9:30 صبح و از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت و به نشانى تهران خیابان موسوى شمالى خیابان برفروشان پالك 20 مى باشد.

   محل تحویل پاکت هاى تضمین  به یکى از دو نشانى ذیل :
- تهران خیابان طالقانى خیابان موسوى شمالى خیابان برفروشان پالك 20  

- اصفهان خیابان بزرگمهر انتهاى خیابان هشت بهشت شرقى خیابان میثم خیابان ارشاد مقابل خانه معلم شماره 4 
  اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 021-41934

    تلفن تماس جهت کسب اطالعات : 03135291100  و 03135292200 داخلى 3 
تذکر : هزینه درج آگهى و حق الزحمه کارشناسى بر عهده برنده مزایده خواهد بود .  

      مدیریت مؤسسه فرهنگى، ورزشى و توانبخشى ایثار      مدیریت مؤسسه فرهنگى، ورزشى و توانبخشى ایثار

مزایده عمومى واگذارى جهت بهره بردارى از  مجموعه ورزشى شامل استخر شنا ، سالنمزایده عمومى واگذارى جهت بهره بردارى از  مجموعه ورزشى شامل استخر شنا ، سالن
 چند منظوره ورزشى، سالن رزمى و تیراندازى (بصورت یکجا ) مؤسسه  ایثار استان اصفهان چند منظوره ورزشى، سالن رزمى و تیراندازى (بصورت یکجا ) مؤسسه  ایثار استان اصفهان

1-موضوع آگهى:مناقصه عمومى دو مرحله اى(آگهى شماره 100/33-99) براى مدت دو سال (نوبت دوم) براى مدت دو سال (نوبت دوم)
صنایع شیمیایى اصفهان در نظر دارد سرویس و نگهدارى 12 دستگاه آسانسور(6دستگاه 
کششــى و 6 دســتگاه هیدرولیک)را از طریق مناقصه عمومى به پیمانکار واگذار 
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رضا گوچ
رضا قوچان نژاد، لژیون
ف زووله بماند و احتماًال
در حالى است که اخیر
زووله و حضور در تیم ه
ا قرار نیست رخ دهد و
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در پى صدور دستور آزادسازى سهام عدالت، سپرده گذارى 
مرکزى اوراق بهادار و تســویه وجوه با راه اندازى سامانه 
استعالم و آزادسازى سهام عدالت اقدام به ارائه جزئیات 
دارایى واقعــى ســهام عدالت مشــموالن به تفکیک 
شرکت هاى بورسى و ارائه تعداد و ارزش هر سهم آنها کرد.

این سامانه بار دیگر در پایان معامالت شنبه به روزرسانى 
شده است و مشموالن مى توانند با مراجعه به این سامانه از 
آخرین ارزش سهام عدالت خود که بر اساس قیمت هاى 

پایانى شنبه تهیه شده است آگاهى یابند.
بر اساس این گزارش کسانى که ارزش اولیه سهام عدالت 
آن ها 532 هزار تومان است در پایان معامالت روز شنبه 28 

تیر ارزش سهام عدالتشان به 18 میلیون و 474 هزار و 944 
تومان رسیده است.

در پایان معامالت هفته قبل ارزش سهام عدالت 532 هزار 
تومانى 19 میلیون و 184 هزار و 457 تومان اعالم شده 
بود که بر این اساس طى معامالت نخستین روز هفته  709 

هزار و 513 تومان از ارزش این سهام کاسته شده است.
درحالى ارزش سهام عدالت در معامالت روز شنبه نزولى 
شد که طى هفته هاى اخیر شــاهد روندى صعودى در 
ارزش این سهام بودیم. از زمان تخصیص سهام عدالت 
تاکنون ارزش این سهام نسبت به ارزش اسمى، حدود 35 

برابر شده است.

سخنگوى صنعت برق با اعالم اینکه 14 استان در وضعیت 
قرمز مصرف برق قرار دارند گفت: در صورتى که همراهى 
مشترکین را داشته باشیم تابستان را بدون خاموشى پشت 
ســر مى گذاریم و در غیــر این صورت مجبور مى شــویم 
محدودیت هایى را اعمال کنیم. مصطفى رجبى مشــهدى 
با بیان اینکه طى هفته جارى پیک مصرف برق شکســته 
مى شود، اظهار کرد: پیش بینى هواشناســى حاکى از این 
است که در برخى مناطق کشور به خصوص مناطق گرمسیر 
دماى هوا بیش از 50 درجه باشد که به ازاى هر یک درجه 
سلسیوس افزایش دما 1500 مگاوات به مصرف برق کشور 
افزوده مى شود. وى افزود: در حال حاضر استان هاى خراسان 

رضوى و جنوبى، سمنان، فارس، بوشهر، هرمزگان، لرستان، 
کرمانشاه، کردستان، آذربایجان شرقى، اردبیل، خوزستان، 
تهران و غرب ا ستان مازندران در وضعیت قرمز هستند، یعنى 

میزان مصرف 10 درصد بیشتر از الگوى تعیین شده است. 
سخنگوى صنعت برق از مردم خواست بیشتر رعایت کنند و 
راهکارهاى مدیریت مصرف را به صورت جدى دنبال کنند. 
وى تصریح کرد: ما همه ظرفیت هاى الزم را براى افزایش 
تولید برق به کار بسته ایم، در نیروگاه هاى موجود به میزان 
1000 مگاوات افزایش توان را داریم، شــبکه هاى برق در 
وضعیت آماده هستند، تعمیرات نیروگاه ها به پایان رسیده و  

در وضعیت کامًال آماده هستند. 

ضرر 709 هزار تومانى 
سهامداران عدالت در یک روز

14 استان در
 وضعیت قرمز برقى

بحران در مازندران
معاون درمان وزارت بهداشــت    ایسنا|
گفــت: افزایش بســترى بیمــاران جــوان و 
میانســال در مازندران نگران کننده است. دکتر 
قاســم جان بابایى با بیان این مطلــب افزود: در 
هفته اى که گذشت، شاهد روند رو به افزایش در 
میزان تعداد بیماران کرونایى در استان مازندران 
على الخصوص در آمل، ســارى، بهشهر و بابل 
هستیم. وى گفت: مراســم عروسى، تولد، عزا و 
مهمانى هاى خانوادگى باعث شده این بیمارى 

سریع منتقل شود./2222

هر 3 ثانیه یک تماس 
با 110!

رئیس پلیس آگاهــى پایتخت    میزان |
گفت: تهران 13 میلیونى، قابــل قیاس با هیچ 
شهر دیگرى نیست. در سال گذشته، 12میلیون 
و 700هزار تماس با 110 برقرار شــده اســت. 
همین روند در سال 99 هم ادامه دارد و 50 درصد 
تماس ها عملیاتى مى شود. سردار علیرضا لطفى 
گفت: بررســى تماس ها نشــان داد سرقت در 
اولویت چهارم مردم است. اولویت اول درگیرى و 
مزاحمت ها، اولویت دوم مشــکالت ترافیکى و 

اولویت سوم مواد مخدر بود./2223

چند نفر 
بیمه بیکارى کرونا گرفتند؟

  ایسنا| مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه 
بیکارى وزارت کار از ثبت نام بیش از 863 هزار 
نفر براى دریافت بیمه بیکارى خبر داد و گفت: از 
این تعداد 723 هزار و 500 نفر مشمول دریافت 
بیمه بیکارى شــناخته شــده اند. مسعود بابایى 
گفت: کسانى که از ابتداى خرداد ماه بیکار شدند 
و یا افرادى که بیکارى آنها از اسفند سال گذشته 
prkar. تاکنون استمرار داشته است باید به سامانه
mcls.gov.ir مراجعه و نوع بیــکارى خود را از 

طریق خوداظهارى اعالم کنند./2224 

13مصدوم مراسم عروسى!
تیراندازى در مجلس عروســى در    بهار |
یکى از روستاهاى شهرســتان خنداب در استان 
مرکزى 13 نفر را مصدوم کرد. بنا بر این گزارش 
یکى از میزبانان مجلس در اقدامى نادرست و براى 
یک شــادى نامتعارف، چند تیر هوایى با اسلحه 
شکارى شلیک کرده و در شلیک آخر به علت بى 
احتیاطى به ســمت مهمانان تیراندازى مى کند. 
بر اثر این بى احتیاطى 13 نفــر از افراد حاضر در 
مراســم عروســى به علت اصابت ساچمه هاى 
پخش شــده از نواحى مختلف دچار مصدومیت 
شــدند که بالفاصله براى مداوا به مرکز درمانى 

انتقال داده شدند.

ترجمه عجیب 
  برترین ها  | ترجمه عجیب و اشتباه «لطفًا 
با ماسک وارد شوید» در فرودگاه بین المللى کیش 
خبرساز شد. رضا رشیدپور با انتشار عکسى از بنرى 
در فرودگاه بین المللى کیش نوشــت: «چشم. 
ماسک مى زنیم. شــما هم قول بدهید به گوگل 

ترنسلیت اعتماد نکنید.»/2225

مرز دوباره بسته شد
  ایرنا | شرکت هاى هواپیمایى داخلى از 
ابطال مجوز پروازهاى تهران- استانبول- تهران 
خبر دادند و اعالم کردند: بــا تصمیم ترکیه مرز 
هوایى ایران و ترکیه مجدداً بسته شد.  بر اساس 
اعالم کشــور ترکیه، این موضوع بنا به دستور 
وزارت حمــل و نقل و وزارت بهداشــت ترکیه 
صادر شده است و در حال حاضر مجوز پروازهاى 
ایرانى به ترکیه کًال لغو شــد. امکان انجام پرواز 
به کشور ترکیه از دو هفته پیش فراهم شده بود 
و شــرکت هاى هواپیمایى ایــران فروش بلیت 

مسیرهاى ترکیه را آغاز کرده بودند.

دور از شعارهاى تخیلى
رئیس جمهور با اشاره به شرایط    انتخاب  |
سخت ناشى از جنگ اقتصادى، تحریم ها و فشارهاى 
حداکثرى آمریکا و نیز محدودیت هاى اجتناب ناپذیر 
شیوع کرونا در کشور، تصریح کرد: دولت مطمئنًا با 
نگرشى واقع بینانه به شرایط سخت کنونى و در عین 
حال با اتکا به توانمندى هــاى داخلى و راه حل هاى 
عملیاتى و عینى به دور از شعارهاى تخیلى، براى حل 

مشکالت کشور تالش مى کند. /2219

فقر به روایت اعداد
درآمــد ملى    روزنامه دنیاى اقتصاد |
هر ایرانى در سال گذشته به کمترین میزان دستکم 
از سال 1383 رسیده است. درآمد سرانه ایرانیان در 
سال گذشته به قیمت ثابت ســال 90، معادل 4/7 
میلیون تومان بوده که در قیاس با ابتداى دهه، افت 
35 درصــدى را بازگو مى کند. در واقــع افت تولید 
ناخالص داخلى و تورم باال در طول سال هاى دهه 90 
موجب شد تا بیش از یک سوم از درآمد هر ایرانى از 

دست برود. /2218

قطع برنامه به علت هشتگ؟
برنامه «عصر جدید» شــنبه    رویداد 24   |
شب در میانه پخش بى هیچ توضیحى قطع و برنامه 
دیگرى به جاى آن پخش شد. کانال تلگرامى «عصر 
جدید» در مطلبى بدون اشاره به قطع برنامه نوشت 
پارت دوم برنامه یک شــنبه شــب (دیشب) پخش 
خواهد شــد. پیش از این خبرگزارى «فارس» خبر 
داده بود که داوران برنامه تلویزیونى «عصر جدید» 
که هشتگ «اعدام_نکنید» را بازنشر کرده بودند، از 
سوى شبکه 3 ســیما تذکر گرفته و پست هاى خود 

را حذف کردند.

دست از سر این شهر 
بردارید!

  برترین ها  | احمد امیرآبادى فراهانى، نماینده 
قم در مجلس در واکنش به اظهارات رئیس جمهور 
در خصوص منشأ ویروس کرونا در ایران مدعى شد: 
این بار قم هراسى از سوى رئیس دولت کلید خورد. 
امیرآبادى فراهانى در توییتــى خطاب به روحانى با 
هشتگ ولنجک نوشت: «درسته قبل از انقالب وضع 
مالى خوبى در قم نداشتین، حاال که در بهترین جاى 
تهران، بهترین خونه را دارى، خواهشن دست از سر 
مردم قم بردارید. قم کرونا را شناســایى کرد. مهم 
نیست از کجا شروع شد مهم اینه دالر 25 هزارتومان 

و سکه 11میلیون!»

توضیح درباره 
25 میلیون جنجالى

  ایسنا| ســخنگوى وزارت بهداشت درباره 
آمار ابتالى 25 میلیون ایرانى بــه کرونا که رئیس 
جمهور به اســتناد گزارش وزارت بهداشت از آن یاد 
کرد گفت: باید توجه کرد که منظور از عدد 25 میلیون 
نفر، بر اساس تست هاى ســرولوژى بوده که یکى 
از معاونان وزارت بهداشــت مطرح کرده است. البته 
در جهان خیلى نمى توان به تســت هاى سرولوژى 
براى تشــخیص وضعیت کنونى ابتالى افراد اتکا

 کرد./2220

کار جهان به کجا کشید!
  عصر ایران| پلیس ژوهانسبورگ در آفریقاى 
جنوبى اعالم کرد در جریان حمله سارقان مسلح به 
بخش بار فرودگاه شهر ژوهانسبورگ براى سرقت 
ماسک، دو نفر کشته و پنج نفر زخمى شده اند. پلیس 
در بیانیه اى اعالم کرد ســارقان مســلح با ورود به 
بخش بار این فرودگاه و با تهدید اســلحه کارمندان 
مى خواستند ماســک هاى موجود در این بخش از 
فرودگاه را به سرقت ببرند، اما با حضور به موقع پلیس 
در محل ناکام مانده و پا به فرار گذاشتند. در جریان 
تعقیب و گریز پلیس با سارقان فرارى دو نفر کشته و 

پنج نفر زخمى شده اند . /2221

خبرخوان

تا دیروز جنگ بر ســر آب چیزى بود که فقط در برخى 
فیلم هاى هالیوودى مى توانستیم آن را پیدا کنیم. امروز 

اما این مسئله جدى تر از همیشه شده است.  
بسیارى از تحلیلگران معتقدند که بحران آب سرانجام 
باعث ایجاد جنگ در دنیا مى شــود. این در حالى است 
که برخى دیگر تأکید دارند که اتفاقًا بحران آب مى تواند 
بشر را وارد سطح جدیدى از دیپلماسى یعنى دیپلماسى 

آب کند. 
در ایــن بین وضــع خاورمیانــه خاص تــر و بحرانى 
تر از ســایر مناطق اســت. عمده علت درگیرى آبى در 
ســال هاى اخیر (در سراسر جهان) ســاختن سدهاى 
بزرگ و غیرمجاز بر روى رود بوده اســت. کشورهایى 
چون اتیوپى(بر روى نیل)، تاجیکستان(بر روى آمودریا)، 
الئوس(بر روى مکونگ) به علت همین اقدام بحرانى را 
در منطقه خودشــان به وجود آورده اند. در خاورمیانه اما 
پاى ترکیه در میان است. ســاخت سد «ایلیسو» توسط 
ترکیه بر روى دجله باعث خشکسالى عراق شده است. 
منشأ دو رود دجله و فرات که شریان حیاتى بین النهرین 
است در ترکیه وجود دارد و هرگونه اقدامى در این کشور 
باعث به خطر افتادن کشــاورزى کشــور ضعیف عراق

 مى شود.
برخى کارشناســان معتقدند همین امــر باعث قدرت 
استراتژیک ترکیه شده و در سال هاى آینده امکان نفوذ 

بیشترش را در عراق و سوریه بیشتر مى کند.
کشورما نیز به لحاظ وضعیت درگیرى آبى زیاد وضعیت 
مناسبى ندارد. در دو مرز شرقى غربى ما رودهایى وجود 
دارند که تاکنون باعث درگیرى هاى بسیارى شده اند. 
در شرق، رودخانه هیرمند و مناقشات ایران و افغانستان 

سرانجام باعث خشکسالى در سیستان و بلوچستان شد.

 از طرف دیگر، وجــود اروندرود در مرز ایــران و عراق 
همواره دردسرساز بوده است. از زمان قدرت گیرى قاجار 
و عثمانى ها در غرب، درگیرى هاى بسیارى بر سر این 
شاهراه آبى شکل گرفته است. قرارداد ارزروم اول و دوم 
بر سر این مسیل منعقد شــد. بعدها نیز با شکل گیرى 

کشور عراق این مسئله حاد و حادتر شد. درگیرى «صدام 
حســین» و پهلوى دوم و انعقاد قرارداد الجزایر و سپس 
نقض آن توسط عراق و شــکل گیرى جنگ تحمیلى 

هشت ساله همه به همین علت روى داد.
نباید فراموش کرد هنوز هم مسئله اروندرود به صورت 

مناسبى حل نشده است و کافى است همانطور که برخى 
استراتژیست ها گفته اند، اقدامات ترکیه باعث کمبود آب 
در عراق شود. شاید مجدداً مسئله اروندرود حاد شود و اگر 
روزى مجدداً یک دولت توتالیتر در این کشور به قدرت 

برسد شاید کار به درگیرى نظامى هم بکشد./2216

مشکل ما با عراق بر سر اروندرود هنوز حل نشده است

پاى ایران هم به جنگ آب باز مى شود؟

حسن پناهنده، صیاد جوان که این روزها به قهرمان خلیج 
فارس شــهرت پیدا کرده، در گفتگو با سایت «رکنا» به 
جزئیات نجات یک نهنگ مــادر در آب هاى خلیج فارس 
پرداخت. او که ویدیویى از این کار خود در فضاى مجازى 
منتشر کرده، در شرح ماجرا مى گوید: «یک ماهى بود که 
روى آب بودیم. حوالى ساعت 5 صبح بود که متوجه شدیم 
یک نهنگ بزرگ که حدود 18 متر طول آن بود داخل تور 
صیادى ما گرفتار شده است. با دیدن این صحنه دلم براى 
نهنگ مادر سوخت به خصوص اینکه فرزندش هم کنارش 

قرار داشت و معلوم بود بى قرار است.»
او ادامه مى دهد: «نمى توانستیم دست روى دست بگذاریم، 
اصًال در مرام ما صید حیوان هاى بزرگ وجود ندارد. برادرم 
که ناخداى لنج بود با مهارت باالیى که داشت کارى کرد 
که به نهنگ مادر نزدیک تر شویم. بقیه همراهانم هم پشتم 

بودند و انرژى که آنها به من دادند باعث شــد براى آزادى 
نهنگ بزرگ اقدام کنم.»

به این ترتیب عملیات نجات نهنگ مادر آغاز شد. این صیاد 
جوان مى گوید: «طنابى به کمرم بستم و درحالى که چاقو 
در دست داشتم با احتیاط روى پشت نهنگ پریدم. باید روى 
پشت نهنگ مى رفتم چرا که اگر وارد آب مى شدم و نهنگ 

دهانش را باز مى کرد به داخل دهانش کشیده مى شدم.»
ساعت 8 صبح بود که عملیات نجات نهنگ تمام شد، حسن 
پناهنده مى گوید: «سه ساعت تمام در حال بریدن تورى 
بودم که دور ســر نهنگ پیچیده بود. با اینکه تالش هایم 
براى پاره کردن تور خیلى زمان برد و خستگى تمام بدنم 
را فرا گرفته بود باز از پا نیافتادم. وقتى آخرین قسمت تور 
را بریدم و نهنگ آزاد شد با کمک صیادان دیگر به باالى 

لنج برگشتم.»

«تماشاى صحنه آزادى نهنگ مادر یکى از شیرین ترین 
لحظه هاى عمرم بود»، اینها را حســن پناهنده مى گوید 
و ادامه مى دهــد: «نهنگ مادر پــس از آزادى به طرف 
فرزندش رفت. صحنه عجیبى بود، سرهایشــان را به هم 
نزدیک کردند، هر دو حیوان کمى از آب باال آمدند. صدایى 
بلند از آنها شنیدیم، انگار تشکر کردند و سپس آرام آرام از 

ما دور شدند.»
این روایتى از عملیات نجات نهنگ مادر در خلیج فارس بود 
اما حســن آقا چندبار دیگر هم حیوان هاى دربند را نجات 
داده اســت. او مى گوید: «نه تنها من بلکه هر صیاد بلوچ 
وقتى مشاهده کند یک حیوان مثل نهنگ، کوسه و یا سفره 
ماهى گرفتار شــده بود آنها را آزاد مى کنیم. من هم بارها 
حیوان هاى بزرگ گرفتار در تور را نجات داده ام و این بار 

فرصت شد فیلمبردارى کنیم.» 

جزئیات نجات نهنگ مادر توسط قهرمان ایرانى خلیج فارس

رئیس کمیته سالمت شوراى شهر تهران دیروز در جلسه 
علنى این شورا گفت: اولین مرگ ناشى از ویروس کرونا را 
در تهران اول اسفند داشتیم و این نشان مى دهد که ورود 
کرونا به ایران خیلى قبل تر از تاریخ رسمى اتفاق افتاده و 

احتماًال کسى خبر نداشته است. 
ناهید خداکرمى گفت:  امروز بیش از 7167 مورد از افرادى 
که مبتال به ویروس کرونا بوده اند در بهشت زهرا (س) 
دفن شده اند. وى گفت: متأسفانه در یک ماه گذشته 14 
هزار نفر در پایتخت به دلیل کرونا بسترى شده اند. این 
عضو شوراى شــهر تهران افزود: از نظر  تحصیالت 62 

درصد مبتالیان زیر دیپلــم بوده اند و جالب اینکه میزان 
مرگ ها در میان آنها بیشتر بوده است. همچنین متأهل ها 

بیشترین میزان ابتال را داشته اند.
خداکرمى ادامه داد: در اواســط اردیبهشت 9 مرگ در 
تهران داشتیم، ولى روز شــنبه هفته جارى 101 مورد 
مرگ در پایتخت ثبت شد و این نشان مى دهد سطح ابتال 
رو به افزایش است. وى با بیان اینکه بیشترین مبتالیان 
بیمارى زمینه اى در تهران گرفتار فشــار خون بوده اند، 
گفت: 67 درصد افراد مبتال سابقه شرکت در اجتماعات 

را داشته اند./2217

رئیس جمهور برزیل مى گوید اقداماتى همانند قرنطینه 
براى مهار شیوع ویروس کرونا باعث «قتل» و «خفگى» 
اقتصاد این کشور شده است. «ژائیر بولسونارو» با اشاره  
به محدودیت هاى اجتماعى اعمال شــده توسط بعضى 
ایالت ها و شهردارى ها گفت: «بدون کار و دستمزد مردم 
مى میرند. قرنطینه قتل مى کند.» وى افزود که بعضى 

سیاستمداران اقتصاد کشور را خفه کرده اند.
بولســونارو که هفته پیش براى دومین بار اعالم کرد به 
کرونا مبتال شده اســت، در حالى که ماسک زده بود در 
میان هواداران خود حضور یافت و گفت که حالش خوب 
است. او بار دیگر تأکید کرد که براى درمان بیمارى کرونا 

از داروى هیدروکلروکین استفاده شود و این در حالى است 
که دانشمندان مى گویند هیچ دلیل پزشکى وجود ندارد 
که نشان دهد این دارو براى درمان بیمارى کووید-19 

مؤ ثر است.
برزیل با بیش از دو میلیون مبتال و دستکم 78 هزار فوتى 
پس از آمریکا در رتبه دوم جهانى بیشترین مبتال و قربانى 

ویروس کرونا قرار دارد.
کارشناسان مى گویند مخالفت بولسونارو با توصیه هاى 
بهداشــتى براى مقابله با کرونا و ترویج دارو هاى تأیید 
نشده همانند کلروکین و هیدروکلروکین نقش مهمى در 

شیوع این بیمارى مسرى در برزیل داشته است.

اتفاقى عجیــب در یک قبرســتان در کرج خبرســاز 
شد.

مادر «عمادالدین سجادى» از فعاالن  زیست محیطى 
کشور وقتى براى خواندن فاتحه سر مزار پسرش رفت 

صحنه اى عجیب دید که شوکه شد.
روز پنج شنبه گذشــته وى هنگام حضور در کنار مزار 
پسرش متوجه حضور دو سگ شد. این دو سگ همان 
ســگ هایى بودند که عماد هر روز به آنان رســیدگى 
مى کرد و هــر از گاهى آنان را براى شستشــو به خانه 
مى آورد. حتى براى این دو سگ اســم نیز گذاشته بود 

که یکى «قهوه اى» و دیگرى «کوچولو» نام داشت.
مدیر آرامســتان مى گوید که متوجه حضور سگ ها در 
آرامستان شده بودیم و فکر مى کردیم دلیل خاصى ندارد 
تااینکه متوجه شدیم این دو سگ و تعدادى از سگ هاى 
دیگر هر روز فقط بر سر مزار یک نفر مى آیند و آن هم 

مزار عماد است تا به او سر بزنند.
عمادالدین حیرت  سجادى یکى از اعضاى فعال مجمع 
فعاالن زیست محیطى کشور در کرج بود که به امداد و 
نجات حیوانات بى سرپناه مى پرداخت. او چهار ماه پیش 

بر اثر ایست قلبى درگذشت.

اوضاع کرونایى وخیم در پایتخت

اتفاق عجیب در قبرستان  کرج

 رئیس جمهور برزیل
 از رو نمى رود!
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کرونا جان 2 راننده تاکسى را 
در اصفهان گرفت

مدیرعامل سـازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانى 
شهردارى اصفهان گفت: دو راننده تاکسى این شهر 
جان خود را بر اثر ابتال به کرونا از دسـت دادند. هادى 
منوچهرى اظهـار کرد: تاکنـون 15 نفـر از رانندگان 
تاکسى شـهر اصفهان به ویروس کرونا مبتال شده و 
تحت درمان قرار گرفته اند. وى تصریح کرد: رانندگان 
تاکسـى هاى شـهرى در طول روز با افـراد زیادى در 
تماس هسـتند به همیـن دلیل بیـش از دیگـران در 

معرض ابتالى بیمارى هاى ویروسى قرار دارند.

انعقاد تفاهمنامه بین کانون و 
ذوب آهن 

طى نشستى با حضور مدیر روابط عمومى ذوب آهن 
اصفهان و مدیر کل کانون پرورش فکرى کودکان و 
نوجوانان استان اصفهان، تفاهمنامه همکارى بین این 
دو سازمان امضا شد. این تفاهمنامه متشکل از شش 
ماده و به مدت یکسال جهت اسـتفاده خانواده بزرگ 
ذوب آهن اصفهان به امضا رسید. علیرضا امیرى، مدیر 
روابط عمومى ذوب آهن اصفهان هدف از این تفاهم 
را ایجاد بسترى براى توسعه فعالیت هاى فرهنگى و 

هنرى براى کودکان و نوجوانان عنوان کرد.

تأیید استاندارد بودن
 آب نایین

به گزارش روابط عمومی آبفا نایین، در راسـتاي ارائه 
خدمات بهتر و تأمین آب شـرب سـالم و بهداشـتی، 
نمونه برداري وکلرسنجی مشترك با شبکه بهداشت 
و درمان شهرسـتان صورت گرفـت. در این عملیات 
که به مدت هشـت روز و با حضور کارشـناس شبکه 
بهداشت و درمان و کارشناس آزمایشگاه آبفا صورت 
گرفت حدود صـد نمونه کلرسـنجی از آب هاي چاه، 
چشمه، قنات، آب انبار و شبکه آب منطقه نایین انجام 

شد و همه نمونه ها استاندارد و مورد تأیید بود.

کشف انبار پوشاك زنانه 
فرمانده انتظامى شهرستان اصفهان بیان کرد: مأموران 
پایـگاه اطالعاتى شهرسـتان اصفهان در بازرسـى از 
یک انبـار در اصفهان محموله اى از پوشـاك خارجى 
زنانه قاچاق به ارزش 25 میلیارد ریال کشـف کردند. 
سـرهنگ محمدرضا خدادوسـت افزود: در بازرسى از 
این انبار 14 هزار دست انواع پوشاك زنانه به همراه 44 
رول مارك لباس خارجى فاقد هرگونه مدارك گمرکى 

که به صورت قاچاق تهیه شده بودند، کشف شد.

افزایش سرانه فضاى سبز در 
خمینى شهر

سرانه فضاى سبز خمینى شهر امسال از 6 به بیش از 8 
سانتیمتر مربع براى هر شهروند خمینى شهرى رسیده 
است. شهردار خمینى شهر با بیان اینکه آبیارى تحت 
فشار فضاى سبز خمینى شـهر در پنج سال گذشته از 
یک هکتار به 32 هکتار رسـیده است گفت: در طول 
این مدت لوله گذارى بـراى انتقال آب از 85 کیلومتر 
به 185 کیلومتر افزایش داشته است. على اصغر حاج 
حیدرى افزود: در حال حاضـر پنج منبع، آب مصرفى 

فضاى سبز شهر خمینى شهر را تأمین مى کنند.

پیشکسوت بسکتبال بر اثر 
کرونا درگذشت 

محمـد پاکـروان، بازیکن و مربى سـابق بسـکتبال 
اصفهـان کـه بـا بیمـارى کرونا دسـت و پنجـه نرم 
مى کرد شـنبه شـب بر اثر این بیمارى جـان به جان 
آفرین تسلیم کرد. اهالى ورزش اصفهان صداى این 
بسکتبالیسـت قدیمى اصفهـان را در هنگام گزارش 
مسـابقات گوناگون به یاد دارند. پاکروان سـا ل ها در 
سـمت مدیر روابط عمومى اداره کل ورزش و جوانان 
استان اصفهان فعالیت مى کرد و پیش از ابتال به کرونا 
مسئولیت حوزه دفتر مدیریت و تشریفات این اداره کل 

را بر عهده داشت .

خبر

مدیرکل بهزیستى اســتان اصفهان از برقرارى 6500 
مورد تماس با 123 در سال گذشــته خبر داد و اظهار 
کرد: این در حالى است که در سه ماهه سال 99 تعداد 
8500 تماس با این سامانه از سراسر استان برقرار شده 
است؛ به دلیل شرایط کرونا کاربران پشت خط 123 به 
میزان چهار برابر افزایش داده شده و شیفتشان هم 30 

درصد اضافه شد.
مرضیه فرشــاد دیروز با حضور در سى و یکمین جلسه 
علنى شوراى شهر اصفهان در رابطه با معتادان متجاهر 
توضیح داد: حداقل حدود صد نفر از افرادى که براى خود 
و دیگران در شهر آشفتگى ایجاد مى کردند در مرکز ماده 

16 اقامت دارند، به دنبال برنامه ریزى هستیم تا شرایط 
را براى اقامت صد معتاد دیگر نیز فراهم کنیم.

مدیــرکل بهزیســتى اســتان اصفهــان در رابطه با 
معلولیت ها گفت: شــهردارى اصفهان در آماده سازى 
معابر ورود خوبى داشــته و بنا بر گزارش افراد معلول 
تقریبًا 60 درصد معابرى که در اختیار شهردارى بوده 
و باید بهســازى مى شده، مناسب ســازى شده است، 
40 درصد باقیمانده شاید در حاشــیه شهر قرار داشته 
یا اینکه کمتر مورد تردد معلوالن بوده که به ســامانه 
معبر گزارش نشده یا اینکه مناسب سازى آن در دست 

اقدام است.

سخنگوى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان گفت: دو 
هفته آینده و مرداد امسال با توجه به پیش بینى هواشناسى 
مبنى بر افزایش یک تا 2 درجه اى دماى هوا نسبت به شرایط 
طبیعى، روزهاى سختى در پیش رو خواهیم داشت و الزم 
اســت که مردم نهایت همکارى را در مصرف بهینه برق 
داشته باشند تا تابستان امسال را بدون خاموشى و مشکل 

سپرى کنیم.
محمدعلى اکبرى با بیان اینکه در این هفته به دلیل گرماى 
شــدید هوا، مصرف انرژى برق در شهرستان اصفهان به 
مرز هشدار رســید، تصریح کرد: مرز هشدار مصرف برق 
در اصفهان 1182 مگا وات اســت که روز سه شنبه بیست 

و چهارم تیر در مقطع کوتاهى میزان مصرف برق اصفهان 
به بیش از این حد رسید اما سریع، مدیریت شد و خاموشى 
نداشتیم. مدیر روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان اظهار کرد: امید اســت در دو هفتــه در پیش رو با 
همکارى بیشتر مردم و صنایع، اداره ها و واحدهاى تجارى و 
ادارى در اجراى تفاهمنامه ها و تعهدها، پیک تابستان امسال 

را بدون دغدغه سپرى کنیم.
على اکبرى از مردم خواســت تــا در دو هفتــه آینده در 
ســاعت هاى اوج مصرف برق یعنى 12 تا 17، از وســایل 
برقى پر مصرف و غیر ضرورى مانند ماشــین لباسشویى، 

ظرفشویى، مایکروویو و جاروبرقى استفاده نکنند.

2 هفته سختى
 در پیش است

کرونا تماس با اورژانس 
اجتماعى را 4 برابر کرد

تحلیل و نقد آنالین فیلم هاى برگزیده سینماى جهان 
با موضوع نوجوان در قالب فصل جدید «سینماگپ»،  

یک شنبه هاى هر هفته برگزار مى شود.
مدیر دفتر تخصصى سینما با بیان اینکه این تحلیل ها 
یک شنبه هاى هر هفته به مدت هفت جلسه برگزار 
مى شــود، اظهار کرد: تحلیل و نقد آنالین فیلم هاى 
برگزیده ســینماى جهان با موضوع نوجوان با حضور 
کارشناسان سینما و روانشناسان از سوى دفتر تخصصى 
سینما وابسته به سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 

شهردارى اصفهان برنامه ریزى شده که اولین برنامه 
آن 22 تیرماه برگزار شد.

مصطفى حیدرى گفت: عالقه مندان براى شــرکت 
  maahmedia.ir در این برنامه ابتدا باید به سایت
مراجعه کرده و فیلم را با کیفیت مد نظر دانلود کنند و 
قبل از شرکت در جلسه نقد آنالین ببینند. وى تصریح 
کرد: خانواده ها مى توانند براى شرکت در این برنامه به 
صورت رایگان و دریافت اطالعات بیشتر به سایت ماه 

مدیا  مراجعه کرده و ثبت نام کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان با اشاره 
به تشکیل کارگروه ویژه شناسایى سازه هاى پرخطر 
و آســیب پذیر در برابر حریق و حوادث، اظهار کرد: 
این کارگروه در دو سال گذشته 250 مرکز و مجتمع 
آســیب پذیر را در اصفهان شناســایى کرده است 
که از این شمار یکصد ســاختمان نسبت به اعمال 
اســتانداردهاى الزم و رفع نواقص اقدام کرده اند و 
به مالکان بقیه مراکز و ســاختمان هاى آسیب پذیر 

فرصت دو ماهه براى استاندارد سازى داده شد.
منصور شیشه فروش در گفتگو با «ایمنا» با بیان اینکه 
صنوف و مالکان این مراکز و ساختمان ها در صورت 

بى توجهى بــه اخطارها به مراجــع قضایى معرفى 
خواهند شد، گفت: کارگروه ویژه شناسایى سازه هاى 
پرخطر و آسیب پذیر در برابر حریق و حوادث در 107 
شهر اســتان اصفهان فعالیت مى کند و اولویت آن 
بررسى ساختمان هاى پرمخاطره ســطح استان با 
کاربرى آموزشى، فرهنگى، مذهبى، بیمارستان ها، 

هتل ها و مجتمع هاى مسکونى فرسوده است.
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان افزود: 
این کارگروه که متشکل از نمایندگان شرکت هاى 
گاز و برق، ســازمان نظام مهندســى، شهردارى و 
آتش نشانى اســت مباحث فنى ساختمان ها از جمله 
مقاومت سازه، سیستم حریق اضطرارى، استاندارد 
ایمنى برق و گاز را بررسى مى کند و در صورت ایمن 
نبودن به صنوف و مالکان فرصت اصالح و رفع نقص 

در زمانبندى مشخص داده مى شود.
شیشه فروش خاطرنشان کرد: دفاتر فنى همه ادارات 
و دستگاه هاى استان در این کارگروه ویژه مدیریت 
بحران مکلف به بررسى ایمنى سیستم هاى گاز و برق 
شدند؛ همچنین اداره راه و شهرسازى استان موظف 
به اجراى مقررات 22 ملى ســاختمان ها و بررســى 

ممیزى ایمنى و انرژى در مجتمع ها شد.

آغاز فصل جدید «سینما گپ»

شناسایى250 ساختمان پرمخاطره در اصفهان

معاون حفاظت و بهره بردارى شرکت آب منطقه اى 
اصفهان از آزادسازى 10 هکتار از اراضى بستر زاینده 

رود در شرق اصفهان از ابتداى تیرماه خبر داد.
حسن ساســانى اظهار کرد: با پیگیرى هاى صورت 
پذیرفته و هماهنگى هاى به عمل آمده نسبت به رفع 
تصرف ده مورد اعیانى اعم از ساخت و ساز غیرمجاز، 
محوطه سازى و احداث باغ در بستر رودخانه زاینده رود، 
حد فاصل چم طاق تا ابتداى شهر اصفهان در 20 روز 

گذشته اقدام شد.

معاون حفاظت و بهره بردارى شرکت آب منطقه اى 
اصفهان گفت: 10 هکتار از اراضى بستر رودخانه زاینده 

رود در منطقه براآن رفع تصرف شد.
وى یادآور شــد: از ابتداى تیرماه تاکنون گشت هاى 
حفاظت رودخانه در راســتاى اقدامات گذشته موفق 
به توقیف بیش از هفت مورد ادوات برداشــت آب و 
پســاب حدفاصل بین چم طاق تا تاالب بین المللى 
گاوخونى شــده و ادوات فوق را به انبار سد رودشتین 

انتقال داده اند.

آزادسازى 10 هکتار از اراضى بستر رودخانه زاینده رود 

انفجار صبح روز یک شنبه در ُپست برق نیروگاه اسالم آباد 
اصفهان، خللى در تداوم تأمین برق مشترکان و فعالیت 

این نیروگاه ایجاد نکرد.
ترانس جریان پست 230 کیلو ولت برق نیروگاه حرارتى 
اصفهان حدود ســاعت 5 صبح دیروز با صداى مهیبى 

دچار انفجار شد. 
مدیرعامل شــرکت برق منطقه اى اصفهان علت وقوع 
انفجار در نیروگاه شهید عباسپور را فرسودگى تجهیزات 
دانست و گفت: بسیارى از این تجهیزات قدمتى بیش از 
50 سال دارد که در اوج بار مصرف برق براثر فشار دچار 

حادثه مى شوند.
رســول موســى رضایى ظهر دیروز در گفتگو با رادیو 
اصفهان درباره علت انفجار در نیروگاه شــهید عباسپور 
ُدرچه اظهار کرد: ترانس جریان پســت 230 کیلو ولت 
برق نیروگاه شهید عباســپور ُدرچه ساعت 5 و 18 دقیقه 
صبح روز یک شــنبه دچار انفجار شد. وى علت حادثه را 

فرسودگى تجهیزات پســت نیروگاه اصفهان دانست و 
افزود: بســیارى از این تجهیزات بیش از 50 سال قدمت 

دارد و تجهیزات پرکاربردى است.
مدیرعامل شرکت برق منطقه اى اصفهان با بیان اینکه 
حادثه روز یک شنبه خسارت جانى نداشت، ادامه داد: آتش 
سوزى در همان ســاعات اولیه صبح اطفا شد و خسارت 

عمده اى نداشته است.
موســى رضایى با بیــان اینکه در حال حاضــر تعمیر و 
جایگزینى تجهیزات قدیمى و فرسوده در نقاط مختلف 
شــبکه را پیگیرى مى کنیم، گفت: با توجه به شــرایط 
تابستان اوج بار مصرف برق به تجهیزات فرسوده فشار 
وارد مى کند بعضًا این اتفاقــات رخ مى دهد و تجهیزات 
فرسوده زیادى در شبکه وجود دارد که ممکن است حادثه 
ایجاد کند. مدیرعامل شــرکت برق منطقه اى اصفهان 
تأکید کرد: بر اســاس زمانبندى اولویــت تأمین لوازم و 
تجهیز و جایگزینى در دستور کار است و تجهیزات فرسوده 

را تغییر خواهیم داد.
در همین حال مدیرعامل شــرکت تولیــد نیروى برق 
اصفهان به «ایرنا» گفت که این حادثه در تأسیسات ُپست 
برق نیروگاه اصفهان رخ داد و این پست برق پس از حدود 
دو ساعت به حالت عادى برگشت. سعید محسنى افزود: 
تجهیزات آسیب دیده نیز در دست تعمیر و تعویض است.

وى با بیان اینکه نیروگاه اسالم آباد اصفهان، برق کالنشهر 
اصفهان را تأمین مى کند، خاطرنشــان کرد: میزان فعلى 

تولید برق در این نیروگاه حدود 500 مگاوات است.
نیروگاه حرارتى درچه معروف بــه نیروگاه اصفهان واقع 
در حاشیه زاینده رود، دامنه کوه هاى قائمیه در فاصله دو 
کیلومترى بزرگراه ذوب آهن، در سال 1348 تأسیس شد 
و با حدود 50 ســال قدمت، قدیمى ترین نیروگاه استان 
اصفهان است. این نیروگاه به وسعت تقریبى 74 هکتار و 
با پنج واحد بخارى به قدرت اسمى 835 مگاوات به شبکه 

سراسرى برق کشور متصل است.

علت انفجار دیروز در پُست برق 
نیروگاه اصفهان 

از این پس اوراق مالیاتى به صــورت الکترونیکى در 
اختیار مؤدیان مالیاتى قرار مى گیرد.

مدیر کل امور مالیاتى استان اصفهان گفت: تا پیش از 
این اوراق مالیاتى به شکل دستى و حضورى در اختیار 
مؤدیان قرار مى گرفت که با راه اندازى ســامانه این 

اوراق به طور الکترونیکى صادر مى شود. 
بهروز مهدلو با بیان اینکــه فقط دریافت الکترونیکى 
اســت و مؤدیان باید براى بررسى و اعتراض مراجعه 
حضورى داشته باشند، افزود: براى دریافت فرم باید به 
سامانه تکس دات جى او وى دات اى ار مراجعه کنند. 

وى با اشــاره به اینکه خوداظهارى ها در زمینه هزینه 
درآمد دریافت مى شود گفت: این اطالعات با سامانه 
راســتى آزمایى شــده و پس از مطابقت با داده هاى 

اطالعاتى و تأیید و وصول مى شود.
مهدلو زمان ارائه اظهارنامه ها را براى مشاغل حقیقى 
تا پایان مردادماه و مشاغل حقوقى تا پایان شهریور ماه 
اعالم کردو افزود: امسال بر اساس مصوبه ستاد ملى 

مبارزه با کرونا مهلت ارائه دوماه به تأخیر افتاد.
هم اکنون 220 هزار مؤدى مالیاتى حقیقى و 15 هزار 
مؤدى مالیاتى حقوقى در استان اصفهان فعالیت دارند.

عرضه اوراق مالیاتى به صورت الکترونیکى 

سرپرست هیأت باستان شناسى تپه اشرف 
که پس از کشف کارگاه هاى ذوب فلز و تولید 
عصارة انگور دورة اشکانى، همچنین بقایاى 
اسکلت یک اسب، اخیراً به یک تصفیه خانۀ 
آب در این محوطه رســیده، از بى توجهى 
مســئوالن به این یافته هاى مهم تاریخى 
ابراز گالیه کرد و گفت: متأســفانه تاکنون 
هیچ رسیدگى ویژه اى به تپه اشرف نشده 
و من دیگر از درخواست کردن ناامید شده ام.

علیرضا جعفرى زند، در گفت وگو با «ایسنا» 
با اشاره به تازه ترین یافته هاى تاریخى در تپه 
اشرف اظهار کرد: طى روزهاى گذشته یک 
چاه سنگى در این محدوده پیدا کردیم که به 
سبک چاه هاى سنگى تخت جمشید بود و 
انتهاى آن به صخره مى رســید. متأسفانه 
میسر نشــد که ما کنار این چاه را کاوش و 
بناهاى مرتبط با آن را پیدا کنیم اما اکنون 
در محوطۀ دورة اشــکانى به دو چاه دیگر 
رسیدیم که به فاصلۀ چهار متر از یکدیگر 

قرار دارند.
وى ادامــه داد: در ایــن چــاه از گوم هاى 
(حلقه هاى درونى چاه) شــکیل و بزرگ با 
جنسى بســیار عالى استفاده شده و آبى که 
از دل ایــن چاه تــراوش مى کند، یک آب 
تصفیه شده است، به همین دلیل اسم آن را 
تصفیه خانه گذاشته ام و بر این باورم که یک 

یافتۀ بســیار مهم تاریخى از دورة اشکانى 
است.

سرپرست هیأت باستان شناسى تپه اشرف 
تصریح کرد: متأســفانه عرض گمانه هاى 
ما بیش از یک متر و بیســت سانت نبوده و 
بخش زیادى از بناهــاى مرتبط با این اجزا 
در زیر خیابان مدفون است؛ همان طور که 
بخشى از اسکلت اسب قربانى کشف شده 
نیز زیر خیابان ماند و ما نتوانستیم به صورت 

کامل آن را ببینیم.

جعفرى زند بــا ناراحتى گفت: فصل هفتم 
کاوش در تپه اشــرف به خاطر لوله گذارى 
اداره آبفا در قسمتى از خیابان شروع شد و 
الزم است میراث فرهنگى استان، شهردارى 
اصفهان و پلیس راهور نیز همیارى الزم را 
داشته باشند تا ما بتوانیم محدودة کاوش را 
گسترده تر کنیم و پرده از رازهاى تاریخى 
اصفهان برداریــم. وى افزود: متأســفانه 
نامه نگارى هــاى من تاکنــون بى نتیجه 
مانده و هیچ اقدام عملى اى انجام نشــده تا 

خیابان مسدود شود و ما بتوانیم کار کاوش 
را ادامــه بدهیم به طورى کــه دیگر ناامید 
شده ام. ما اکنون تنها به بخشى از یافته هاى 
مهم تاریخى دورة اشکانى و پیش تر دست 
پیداکرده ایم و بناهاى اصلى مرتبط با چاه و 
تصفیه خانه و... همه در زیر خیابان مدفون 
است. سرپرست هیأت باستان شناسى تپه 
اشرف اصفهان با بیان اینکه یک سِر ماجراى 
تپه اشرف به شهردارى اصفهان برمى گردد 
و سِر دیگر به میراث فرهنگى استان، اظهار 
کرد: شهردار اصفهان چندى پیش دستور 
ویژه اى براى رســیدگى به تپه اشرف داد و 
ما همچنان چشم انتظار عملیاتى شدن این 
دستور و اختصاص بودجه براى گسترده تر 
کردن محدودة کاوش در زیر خیابان هستیم، 
از ســوى میراث فرهنگى استان نیز به این 
دلیل که مى گویند بودجه ندارند هیچ حمایتى 
نمى شویم و این وضعیت بســیار ناراحت 

کننده است. 
این باستان شــناس یادآور شد: ما در فصل 
ششم به یک سازة خشتى عظیم دست پیدا 
کردیم که به خاطر کمبود بودجه کار کاوش 
آن متوقف شد و رویش را با خاك پوشاندیم. 
آینده یافته هاى مهم تاریخى فصل هفتم 
کاوش نیز اگر وضع به همین منوال پیش 

برود نامعلوم است.

دو سر تپه اشرف دست شهردارى  و میراث فرهنگى است
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شبنم مقدمى که در سریال هاى «دوپینگ» و «هیوال» ایفاى نقش داشته است، 
در گفتگو با منصور ضابطیان در رادیو مى گوید: این روزها مشــغول کار نیستم. 
تصمیم گرفته ام حتى با رعایت پروتکل هاى بهداشتى هم یک مدتى را کار نکنم. 

امیدوارم زودتر این بال از سر جهان رخت بربندد.
این بازیگر ســینما و تلویزیون در پاســخ به اینکه آیا تا به حال از کســى متنفر

 بوده اى که بعد از برخورد با او نظرت عوض شود، گفت: واژه تنفر براى من خیلى 
بزرگ است. نمى توانم از کسى متنفر باشم. مى توانم بگویم از کسى خوشم نمى 
آمده است اما بعد به او نزدیک شده ام و دیده ام اتفاقًا آدم خوش آمدنى است. اما تا 

به حال از کسى متنفر نبوده ام.
مقدمى همچنین در پاسخ به این سئوال که تا به حال نامه خداحافظى براى کسى 
نوشته اســت، توضیح داد: بله نوشــته ام. در روزگارى که نامه رایج بود. پیش از 
اینترنت، ایمیل، مسیج و روبات، آدم ها براى هم نامه مى نوشتند. کسانى بودند 

که وقتى مى خواستى از آنها خداحافظى کنى باید برایشان نامه مى نوشتى.
بازیگر سریال هاى «چرخ فلک» و «مدینه» یادآور شد: خیلى عالقه مند به نامه 
هستم. در ادبیات جهان رایج است که نامه هاى فالن نویسنده به فالن نویسنده 
منتشر مى شود. یا مثًال نامه هاى فالن شاعر به فالن نقاش، فکر مى کنم نسل 
بعدى ما اینها را نخواهد داشت. چون هیچ مسیجى را نمى شود منتشر کرد. حتى 
ایمیل ها شاید از بین بروند. دیگر کاغذ و قلمى وجود ندارد. ما البته هنوز در منزل 
مى نویسیم. دفترچه یادداشــت داریم. ســنت گرایى در این زمینه در من هنوز 

هست.
مقدمى همچنین در پاسخ به این پرسش که تا به حال سفرى رفته اى که همان 
ابتدا دلت بخواهد برگردى، گفت: بله. به مالزى رفته بودیم. نمى دانم چرا، ولى 
رسیدم فرودگاه و گفتم نمى شود همین االن برگردم. نسبت به جو آنجا، محیط 
و گارد حفاظتى احساس عجیبى داشتم. حدود ده سال پیش بود و گفتم یعنى چه 
چرا شهر «ایپوه»  اصًال اصالت ندارد. من اینطور هستم که با همه چیز اول حسى 
برخورد مى کنم. اول با احساســم با همه چیز برخورد مى کنم، شــعورم برخورد 

نمى کند. نور و رنگ فرودگاه را دوست نداشتم. گفتم من باید برگردم که نشد.

باید او را به هنگام شــعر خواندن مى دیدید که چگونه غرق مى شد، از خود 
بیخود مى شد و تمام مهارت بازیگرى اش را به کار مى بست تا شعرها را به 

غایت زیبایى بخواند.
خسرو شکیبایى چنین بازیگرى بود؛ در همه چیز مى کوشید به کمال باشد 
چه در رخت بازیگرى و چه در قامت شعرخوانى و چه در زندگى که هیچ براى 

آن کم نگذاشت.
در کودکى به سبب شــغل پدرش بارها مهمان پرده نقره اى سینما شد و از 
همان زمان، جذبه هنر هفتم با تمام رمز و رازش او را مى برد به رؤیاهاى دور.
اما همچون بسیارى از هم نسالن خود، از جاده تئاتر بود که به دیار بازیگرى 

پاى نهاد.
و او روى صحنــه آنچنان مدهوش نقش بود کــه به گفته هادى 
مرزبان که نمایش «شــاهزاده و گدا» را با بازى او اجرا 
کرده بود، در یکــى از اجراها بر اثر فرو رفتن چیزى 
به درون چشمش، چشمش آسیب دید و به خون 
نشست ولى او حضورى آنچنان جاندار داشت که 
تنها بعد از اجرا بود که وحشت، وجود کارگردان را 
گرفت «که خسرو چه بالیى بر سر 

چشمت آمده؟!»
و در همین تئاتر بود که داریوش مهرجویى «هامون»اش را یافت. چه کسى 

را پیدا مى کرد شیداتر از او؟!
حاال سال هاســت که از آن روزها مى گذرد. دیگر نه «هامــون» او را آرام 
مى کرد، نه «اســد» و «صفا» بــرادران «پرى» یا مرد روشــنفکر «درد 

مشترك»، نه حتى رضاى «خانه سبز»...
او بى تاب رفتن بود. 12 سال پیش که یکباره و بى رحمانه همه دوستدارانش 
را تنها گذاشت، مى دانست جایش براى همیشه خالى مى شود. مى دانست 
هیچکسى مثل او نیست. اطمینان داشــت هیچکس مانند او شعر نخواهد 
خواند ولى براى خودش دالیلى کافى داشــت: «براى زیبا زندگى نکردن، 

عمر را بهانه نکن... عمر کوتاه نیست... ما کوتاهى مى کنیم».
سحرگاه 28 تیر 1387 قطعى ترین شــعر زندگى را زمزمه کرد؛ شعرى که 
ســروده فرشــته مرگ بود و این دردناك ترین هدیه اى بود که براى ما به 

یادگار گذاشت.
و این روزها در سالروز درگذشت خسرو شکیبایى موزه سینما به همراه چند 
عکس آرشیوى، دلنوشته اى را با این عنوان از این هنرمند منتشر کرده است:

«براى زیبا زندگى کردن؛کوتاهى عمر را بهانه نکن 
عمر کوتاه نیست.. . ما کوتاهى مى کنیم!»

12 سال از رفتن خسرو شکیبایى گذشت

کوتاهى عمر را بهانه نکرد...
باید او را به هنگام شــعر خواندن مى دیدید که چگ
بیخود مى شد و تمام مهارت بازیگرى اش را به کار

غایت زیبایى بخواند.
خسرو شکیبایى چنین بازیگرى بود؛ در همه چیز م
چه در رخت بازیگرىو چه در قامت شعرخوانى وچه

آن کم نگذاشت.
در کودکى به سبب شــغل پدرش بارها مهمان پرد
همان زمان، جذبه هنر هفتم با تمام رمز و رازش او ر
اما همچون بسیارى از هم نسالن خود، از جاده تئاتر

پاى نهاد.
و او روى صحنــه آنچنان مدهوش نقش
مرزبان که نمایش «شــاهزاده
کرده بود، در یکــى از اجراه

به درون چشمش، چشمش
نشست ولى اوحضورى
تنها بعد از اجرا بود که وح
گرفت «که

12 سال

کوتاهىع
  ندا آل سید طیب / خبرگزارى ایسنا |

اولین تصویر مشترك از امین حیایى و امیر جعفرى در فیلم «رقصنده» منتشر شد.
«رقصنده» فیلمى بــه کارگردانى بهمن گــودرزى و تهیــه کنندگى مرتضى 
شایسته است که با حضور بازیگران سرشــناس دنیاى هنر مقابل دوربین رفت و 

تصویربردارى این فیلم ادامه دارد.
امین حیایى و امیر جعفــرى زوج اصلى قصه کمدى «رقصنده» هســتند که با 
گریم هایى دیدنى مقابل دوربین این فیلم رفتند. در همین حال اولین عکس از امیر 
جعفرى و امین حیایى در فیلم «رقصنده» منتشر شد که قصه آن دست روى یکى 

از داغ ترین سوژه هاى این روزها گذاشته است.
«رقصنده» فیلمى کمدى است که روایتى از یک سوژه داغ این روزهاى جامعه را 

به تصویر مى کشد.
داســتان فیلم «رقصنده» درباره مهاجرت و پناهندگى یک ورزشکار است که در 
آخر به یک فرد معروف در دنیاى مجازى تبدیل مى شــود و این آغاز راهى تازه 

براى او است.
امین حیایى، امیر جعفرى، ریحانه پارسا، مرتضى رحیمى، امیر حسین رستمى و... 

بازیگران فیلم «رقصنده»  را تشکیل مى دهند.

اولین عکس مشترك امیر جعفرى و 
امین حیایى در «رقصنده»

 سیاوش طهمورث 
بازیگر 

«صفر بیست و یک» 
شد

سریال «صفر بیست و یک» ساخته جواد رضویان و سیامک انصارى با بازى سیاوش طهمورث مقابل دوربین مى رود.
این سریال، مجموعه جدید شبکه 3 سیماست که به زودى روى آنتن مى رود. سیاوش طهمورث، بازیگر پیشکسوت 
کشورمان در جدیدترین تجربه بازیگرى اش به سریال «صفر بیست و یک» پیوست و در این سریال مقابل دوربین 

مى رود.
با وجود شیوع ویروس کرونا تصویربردارى سریال «صفر بیست و یک» با رعایت پروتکل هاى بهداشتى ادامه دارد و 

تاکنون 20 درصد از این مجموعه تلویزیونى تصویربردارى شده است.
جواد رضویان، سیامک انصارى، امیرحسین رستمى، سروش جمشیدى، نگار عابدى، رؤیا میرعلمى، مهدى فخیم زاده، 
سیاوش طهمورث، آزیتا ترکاشوند، مریم شیرازى، افشین آقایى، پادینا کیانى، مهبد بیور، رحمت نورى، محمد ماهان 

فالحتى، لیانا سخایى و... در سریال «صفر بیست و یک» ایفاى نقش مى  کنند.

شبنم مقدمى کار کردن را 
تحریم کرد

سریال «دودکش» با بازى هومن برق نورد، بهنام تشکر 
و امیرحسین رســتمى در پخش مجدد به شبکه آى فیلم 

رسید.
ســریال «دودکش» به کارگردانى محمدحسین لطیفى 
و تهیه کنندگى زینب تقوایى ماه رمضان ســال 92 روى 
آنتن شبکه یک سیما رفت و به یکى از پرمخاطب ترین 

سریال هاى تلویزیون تبدیل شد.
پخش ســریال «دودکش» از سه شــنبه 31 تیرماه آغاز
مى شود و مخاطبان این سریال مى توانند هر شب ساعت 

23 به تماشاى این سریال بنشینند.
«دودکش» روایتگر ماجرایى از دو خانواده «فیروز مشتاق» 
و «نصرت سوزنچیان» است که مدتى است با هم کدورت 

دارند و کم کم رابطه آنها در حال ترمیم اســت اما هر بار 
اتفاقات تازه اى در این میان رخ مى دهد که دوباره رابطه 

آنها را به هم مى ریزد.
قصه سریال «دودکش» در «قالیشویى مشتاق» به تصویر 
کشیده مى شود و هر بار داستان هاى تازه اى براى اعضاى 

خانواده در این قالیشویى اتفاق مى افتد.
هومن برق نورد، بهنام تشکر، امیرحسین رستمى، سیما 
تیرانداز، نگار عابدى، الناز حبیبى، جواد عزتى، محمدرضا 
شیرخانلو، یاس نوروزى، رونیکا محمدى، اردشیر کاظمى، 
لیدا عباسى، نصرت میرعظیمى، کیانوش گرامى، سید رضا 
حسینى، گیتى معینى، نوید خداشناس، پروین میکده و... 
بازیگران سریال «دودکش» را تشکیل مى  دهند./2215

مستانه مهاجر، تدوینگر سرشناس کشورمان در تجربه اى 
متفاوت اولین فیلم بلند سینمایى اش را مقابل دوربین برد.

این بانوى هنرمند کشورمان که تجربه تهیه کنندگى فیلم 
«اسرافیل» را هم در کارنامه هنرى اش دارد قرار بود باز هم 
به عنوان تهیه کننده در فیلم «جوجه تیغى» حضور داشته 
باشد اما به صورت اتفاقى روى صندلى کارگردانى نشست 

و اولین تجربه کارگردانى اش را کلید زد.
تصویربردارى فیلم «جوجه تیغى» قبل از شیوع گسترده 
ویروس کرونا در جامعه آغاز شد و با شدیدتر شدن روند 
شیوع این بیمارى عوامل «جوجه تیغى» تصمیم به توقف 
تصویربردارى این فیلم گرفتنــد و تصویربردارى ادامه 
این فیلم از خردادماه آغاز شــد و چند روز پیش به پایان

 رسید.
محمود کالرى، فیلمبردار سرشــناس کشــورمان در 
اولین فیلم سینمایى «مستانه مهاجر» به عنوان مشاور 
کارگــردان و مدیر فیلمبــردارى حضــور دارد و کیوان 
کثیریــان تهیه کننده ایــن فیلم ســینمایى را برعهده 

دارد.
پژمان بازغى، هومــن برق نورد، حامــد کمیلى، هادى 
کاظمى، نازنین بیاتى، پانته آ پناهى ها، آناهیتا درگاهى، 
مهراب قاسم خانى، امید روحانى، نگار فروزنده، نوشین 
تبریزى، مهتــاب ثروتى، هــادى عطایى فــر، صحرا 
اســداللهى، آیدا ماهیانى، آرزو نبوت و... بازیگران فیلم 

«جوجه تیغى»  را تشکیل مى دهند.

«دودکش» جایگزین «شمعدونى» مى شود بازیگران مشهور در اولین فیلم تدوینگر مشهور سینما

با وجود اینکه براساس اعالم وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى و همچنین 
ستاد ملى مبارزه با کرونا سالن هاى سینمایى در سراسر کشور از اول تیر 
ماه بازگشایى شدند، باز هم کارگردانانى هســتند که اکران آنالین را به 
اکران در سالن سینما با شــرایط موجود و تخصیص نصف صندلى هاى 

سینما ترجیح دهند. 
فیلم سینمایى «لتیان» دیگر گزینه تازه چرخه اکران آنالین است که از 
امروز وارد بلیت فروشى مى شود، «لتیان» نخستین تجربه على تیمورى 
محسوب مى شود. کارگردانى که پیش از این شاید امید به اکران معمولى 
فیلمش در سالن هاى سینما داشت اما با توجه به شرایط موجود به اکران 

آنالین رضایت داده است. 
وى تاکنون سال ها به عنوان دستیار کارگردان در این عرصه فعالیت کرده 
و حاال مى خواهد شــانس خود را در مقام کارگردان امتحان کند، وى در 
«لتیان» به سراغ فیلمنامه اى از اکتاى براهنى رفته و امیر جدیدى را به 

عنوان نقش اول مرد اثر انتخاب کرده است.
نکته قابل توجه دربــاره «لتیان» همکارى مجدد پرینــاز ایزدیار و امیر 
جدیدى است، امیر جدیدى و پریناز ایزدیار یکبار دیگر در فیلم سینمایى 
«هت تریک» با هــم همبازى بودنــد و این فیلم هم مورد اســتقبال 

هوادارانشان واقع شد.
در خالصه داستان فیلم سینمایى «لتیان» آمده است: «"لتیان" یک سد 
است. سدى بر روابط انسانى. رودخانه هاى روابط پشت سدى ایستاده اند 
و راه بن بست است. یک نفر مى خواهد این سد را بشکند اما خوب مى داند 
که شکستن سد به این سادگى نیست. شــهر خراب خواهد شد. تکلیف 

چیست؟»
امیر جدیدى، پریناز ایزدیار، سارا بهرامى، حسن معجونى، ستاره پسیانى و 
علیرضا ثانى فر از جمله بازیگرانى هستند که در فیلم سینمایى «لتیان» به 
ایفاى نقش پرداخته اند. باید دید ترکیب پربازیگر فیلم سینمایى «لتیان» 
مى تواند این فیلم را به عنوان یکى از پرفروش ترین آثار سینماى آنالین 

معرفى کند یا خیر. 
«کشــتارگاه» به کارگردانى ابراهیم امینى، «خروج» ســاخته ابراهیم 
حاتمى کیا، «تیغ و ترمه» به کارگردانــى کیومرث پوراحمد، «زیر نظر» 
ســاخته مجید صالحى، «طال» به کارگردانى پرویز شهبازى، «بهت» 
ســاخته عباس رافعى و «میهمان خانه ماه نو» به کارگردانى «تاکفومى 
تسوتسویى»  از جمله آثارى هســتند که در چرخه اکران آنالین حضور 

دارند./2213

بعد از آنکه همایون شجریان اظهارات محمود بازگشت امیر جدیدى به سینما با اکران آنالین «لتیان»
احمدى نژاد درباره محمدرضا شــجریان 
را که در قالب یــک مصاحبه ویدیویى 
منتشــر شــده بود تکذیب کرد، محمد 
اصفهانى هم صحبت هاى رئیس جمهور 
سابق را درباره خودش تکذیب کرد. این 

خواننده سرشناس موسیقى پاپ نسبت به 
صحبت هاى محمود احمــدى  نژاد درباره این 

موضوع که محمد اصفهانى در حضــور او در تاالر 
وزارت کشور اجرا کرده بود واکنش نشان داد. 

اصفهانى گفته: من هرگز در زمان ریاست جمهورى ایشان، اجرایى در برابر آقاى 
احمدى نژاد نداشــتم. تنها یک اجرا داشــتم که مربوط به زمان شهردارى آقاى

 احمدى نژاد است. مراسم تقدیر از آقایان حسین رضازاده و هادى ساعى، قهرمانان 
ایران در المپیک آتن، بود و قرار بود از این دو قهرمان ملى در فرهنگسراى ارسباران 
تقدیر شود. حتى من آن زمان نمى دانستم که شــهردار تهران آقاى احمدى  نژاد 
هســتند. فکر مى کردم هنوز شــهردار قبلى به کار خود ادامه مى دهد. بعد هم که 
اتفاقات ریاست جمهورى سال 1388 ر وى داد. اینکه ایشان گفتند من در برابر ایشان 
در وزارت کشور اجرا داشتم کامًال تکذیب مى شود. تلفن هاى متعددى براى آن اجرا 
به من شد و نپذیرفتم و حتى مجبور شدم چند روزى تلفن همراه خودم را خاموش 

کنم./2214

محمد اصفهانى هم تکذیب کرد
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امیر قلعه نویى در ســال هاى اخیر در هر تیمــى کار کرده با ناکامى 
همراه بوده و به زودى جایش را به یک خارجى خواهد داد.

قلعه نویى به همراه فرهاد مجیدى و مالکان و مربیان تراکتور و شــهر خودرو از 
جمله مخالفان اعالم قهرمانى پرسپولیس در تعطیالت مسابقات لیگ به دلیل 
شیوع ویروس کرونا بودند. لیگ به هر شــکلى که بود استارت خورد و مربیانى 
چون قلعه نویى و مجیدى با نتایجى که به همراه تیمشــان کسب کردند، نشان 
دادند چند مرده حالجند. سهم تیم هاى سپاهان و استقالل از چهار بازى انجام 
شده بعد از تعطیالت هر یک 5 امتیاز بود در حالى که پرسپولیس 12 امتیاز ممکن 

را از این تعداد مسابقه به دست آورد.
در این راه اســتقاللى ها ویــروس کرونــا را عامل عدم نتیجه گیرى تیمشــان 
اعالم کردند اما در آن سو سرمربى سپاهان نتوانســت توجیه مناسبى براى عدم 
نتیجه گیرى تیمــش پیدا کند. کوچــک ترین موردى هــم در داورى بازى هاى 
پرســپولیس دیده نشــده که امیر قلعه نویى بخواهد بردهاى این تیم را مهندسى 

شده بداند.
در حقیقت نتایجى که سپاهان در هفته هاى اخیر کسب کرد کامًال مهندسى شده بود و 
مهندس آن هم فردى نبود جز خود امیرخان ملقب به ژنرال. شاید بهتر باشد قلعه نویى 
را ژنرال بازنشسته بدانیم از این جهت که سال هاست قهرمانى به دست نیاورده و به هر 

تیمى که رفته قراردادش تمدید نشده است. 
قلعه نویى در سال هاى اخیر به ترتیب در استقالل، تراکتور، ذوب آهن و سپاهان با 
وجود بودجه قابل توجه اى که در اختیارش قرار داده شد فقط توانسته نهایتًا سهمیه 
حضور در لیگ قهرمانان براى تیمش به ارمغان بیاورد. مخصوصًا در دو فصل اخیر 
که سپاهان ریخت وپاش هاى زیادى داشــت اما همچنان در حسرت کسب یک 

جام مانده است. 
بدون تردید اگر بازى هاى اخیر ســپاهان در حضور تماشاگران برگزار 

مى شد، شعار «حیا کن، رها کن» براى سرمربى این تیم سر داده 
مى شد. اتفاقى که در تهران (آخرین روز هاى حضور قلعه نویى 

در استقالل)  و تبریز هم براى این مربى رخ داد. 
قلعه نویى هم اگر مى خواهد فصل بعد بدون تیم نباشــد 
باید براى سپاهان از لیگ برتر ســهمیه حضور در لیگ 

قهرمانان آسیا را بگیرد.

یک ایرانى در فهرست بهترین هاى تنیس آلمان

 مدافع تراکتور:

دربازى با سپاهان 
به اندازه چند بازى عرق ریختیم

تداوم تجدید قواى همگروه سپاهان

درخواست عجیب
 از صداوسیماى اراك

بنیامین ابراهیم زاده، بازیکن تیم ملى تنیس دیویس کاپ ایران که در دهه 80 براى ایران بازى 
مى کرد، از سوى فدراسیون تنیس آلمان عنوان بهترین تمرین دهنده سال 2020 را دریافت کرد.

او از چهار ســالگى فعالیت خود را در تنیس با آموزش از سوى پدرش آغاز کرد و در 21 سالگى 
وارد دنیاى حرفه اى تنیس شد.

این تنیســور با پایان دوره بازیگرى خود به عنوان مربى در تنیس فعالیت کرد و عملکرد قابل 
قبول ابراهیم زاده در بخش مربیگرى باعث شد تا  عنوان بهترین تمرین دهنده سال آلمان را 

به خود اختصاص دهد.

مدافع چپ تراکتور که برابر سپاهان نیز توانست نقش تأثیرگذارى در برترى تیمش به جا بگذارد، 
صحبت هاى جالبى از این بازى هیجان انگیز مطرح کرد.

تراکتور در جنگ کسب سهمیه در تبریز برابر سپاهان به موفقیت دست یافت و این در حالى بود 
که زردپوشان اصفهانى نیز موقعیت هاى مناسبى براى گشودن دروازه این تیم و کسب امتیاز در 
یادگار امام(ره) داشتند. میثم تیمورى، مدافع چپ سرخ هاى تبریزى درباره این پیروزى گفته: 
واقعاً یک بازى ســخت و البته مهم براى ما بود. سپاهان یک تیم خیلى خوب است و رقیب 
مستقیم ما در باالى جدول محسوب مى شــود و با تدابیر کادرفنى و آنالیز خوبى که روى 

سپاهان داشتیم توانستیم راه هاى نفوذشان را ببندیم.
وى در مورد سپاهان هم گفت: ســپاهان تیم خیلى خوبى است و آنها هم به خوبى ما را 
آنالیز کرده و راه هاى نفوذمان را بسته بودند. واقعاً بازى سختى بود و یکى از سخت ترین 
بازى هاى این فصل ما بود و به اندازه چند بازى دویدیم و عرق ریختیم تا 3 امتیاز را حفظ 
کنیم. سپاهان مجموعه خوبى است و سرمربى خوبى هم دارد و آمار باخت هایش هم 

نشان مى دهد بردن این تیم چقدر کار سختى است.
مدافع تراکتور در مورد حمله هاى سپاهان در دقایق پایانى گفت: واقعاً خیلى فشار آوردند 
و با همه وجود تالش مى کردند گل مســاوى را بزنند و دفاع از برترى تیم خیلى کار 
سختى بود که خوشبختانه از پس آن بر آمدیم. خطرناك ترین موقعیتى که سپاهان از 
دست داد همان ضربه قربانى بود. وقتى على قربانى از رشید عبور کرد به خودم گفتم 
کار تمام است ولى نا امید نشدم و خودم را در زاویه اى قرار دادم که دیدش کور شود. 
لحظه حساسى بود و مى توانســت زحمات ما را به باد دهد ولى خدا را شکر که در 

نهایت گل نشد و ما پیروز شدیم.
وى ادامه داد: آن لحظه واقعاً حاضر بودم هرکارى انجام دهم که توپ وارد دروازه 
نشود. این را هم بگویم که على قربانى یک مهاجم خیلى خوب است و توانایى هاى 
خودش را نشــان داده اســت و خراب کردن موقعیت همه جــاى دنیا و براى 
بزرگ ترین بازیکنان هم اتفاق مى افتد و در آن صحنه بدشانس بود و ما خوش 

شانس بودیم.

باشگاه النصر در چهارمین خرید خود در تابستان مدافع النصر 
را به خدمت گرفت.

نشریه «الریاضیه» عربستان خبر داد باشــگاه النصر عبد ا... 
الشنقیطى، مدافع تیم دسته اولى االنصار را با قراردادى سه ساله 

به اررزش یک میلیون ریال (6 میلیارد تومان) به خدمت گرفت.
این چهارمین خرید النصر در هفته گذشــته براى تقویت بنیه 
تیمش بود. همچنین این باشگاه و فدراسیون عربستان موافقت 
AFC  را براى شرکت دادن بازیکنان جدید در لیگ قهرمانان 

آسیا 2020 گرفتند.
النصر یکى از رقباى ســپاهان در مرحله گروهى لیگ قهرمانان 
آسیاست. شــاگردان قلعه نویى در اولین بازى خود بعد از ایام 
کرونا باید در تاریخ 25 شــهریور به مصاف این تیم عربستانى 

برون د.

روز شــنبه در یکى از حســاس ترین بازى هاى لیگ یک، تیم 
پرامید آلومینیوم اراك با نتیجه 2 بر 1 مغلوب آرمان گهر سیرجان 

شد.
شاگردان رسول خطیبى که در تهران نیز مقابل هوادار بازى را 
واگذار کرده بودند، با پیروزى مقابل آرمان گهر مى توانســتند 
همچنان جایگاهى دومى خود را حفظ کننــد ولى این بازى در 
پایان به شکســت 2 بر 1 تیم میزبان ختم شد تا مس کرمان 
با توجه به پیروزى در اهواز مقابل استقالل خوزستان، حاال با 3 
امتیاز اختالف نسبت به آلومینیوم رتبه دوم جدول رده بندى را در 

اختیار داشته باشد.
جالب اینکه این بــازى قرار بوده طبق برنامه از صدا و ســیما 
شهر استان مرکزى پخش شــود ولى پیش از آغاز این بازى با 
درخواستى که از سوى کادر فنى به صدا و سیما منتقل مى شود، 

پخش این بازى از دستور کار خارج مى شود.
به نظر مى رسد رسول خطیبى این کار را براى عدم شناسایى 
تاکتیک هاى تیم در بازى هاى آینده توسط مربیان تیم هاى رقیب 
و به خصوص مس کرمان اتخاذ کرده که در هفته ماقبل پایانى در 

اراك میزبان آنها خواهند شد.
البته این تصمیم عجیب تبعاتــى نیز براى آلومینیومى ها در پى 
داشته و برخى از اعضاى تیم هاى دیگر با اشاره به اینکه هر تیمى 
آرزوى پخش بازى هایش را دارد، از این اقدام باشگاه اراکى 

اظهار تعجب کرده اند.

ریو آوه در شب درخشش مهاجم ایرانى اش نتوانست مقابل سانتا کالرا به برترى 
برسد و به تساوى رضایت داد.

در دیدار آغازین هفته سى و سوم و ماقبل پایانى فصل 2020-2019 لیگ برتر 
پرتغال، تیم ریو آوه که همانند 21 بازى اخیرش مهدى طارمى را در ترکیب و رأس 
خط حمله داشت، از ساعت 22 و 30 دقیقه شنبه شب در ورزشگاه خانگى خود به 

مصاف تیم رده دهمى سانتا کالرا رفت.
طارمى که هفته هاى متوالى با گلزنى، پاس گل یا گرفتن پنالتى مى درخشید، در 

بازى قبل مقابل ماریتیمو نتوانست به غیر از یک شوت خارج از چهارچوب کار 
خاصى انجام دهد، اما او در دیدار برابر سانتا کالرا باز هم توانست در قامت 

مدعى آقاى گلى خودى نشان دهد. این دیدار با تساوى 2 بر 2 به پایان 
رسید و هر دوگل ریوآوه توســط مهدى طارمى در دقایق 23 و 81 

(پنالتى) زده شد. مهاجم ایرانى در این بازى عملکرد خوبى داشت 
و 90 دقیقه در میدان حضور داشت.

دیروز ســایت «گل پوینت» پرتغال در ارزیابى از این دیدار به 
طارمى بیشترین امتیاز بازى یعنى 8/2  از 10 را داد تا به عنوان 

بهترین بازیکن زمین شناخته شود. این در حالى اســت که مهاجم ایرانى ریوآوه با 
درخشش در این دیدار ضمن کسب امتیاز عالى 9/1  از «هواسکورد» جایزه برترین 
بازیکن را هم به خود اختصاص داد. باشگاه پرتغالى روز شنبه براى مهاجم ایرانى اش 
جشن تولد برگزار کرده بود. یاران طارمى با این نتیجه 52 امتیازى شدند و با تفاضل 

گل بهتر نسبت به فامالیسائو که یک بازى کمتر از آنها دارد، 
به رده پنجم جدول لیگ برتر پرتغال صعود کردند. مهدى 
طارمى با دبل مقابل سانتا کالرا تعداد گل هاى این فصل 

خود را به عدد 16 رساند تا در جدول گلزنان لیگ برتر پرتغال 
پشت سر سه بازیکن 17 گله این فصل که یک بازى کمتر 
از او انجام دادند، قرار بگیرد؛با وجود این، ستاره ایرانى ریو 
آوه امیدوار است با لغزش رقبایش، در هفته آینده باز هم دو 

و حتى سه گل برابر بواویستا بزند تا به کفش طال برسد.
طارمى بى شک اگر از ابتداى فصل خودش پنالتى زن 
اول ریوآوه بود در حال حاضر بــا اقتدار در صدر 
جدول گلزنان لیگ ایستاده بود. او بیش از ده 
پنالتى نزد. اگر او زننده این ضربات بود و 
حتى نصف آنها را گل مى کرد با اختالف 
چهار گل نسبت به دیگر گلزنان در صدر 

ایستاده بود.

کورس مهدى طارمى براى کسب کفش طالیى پرتغال 

جشن تولد باشکوه

ت امیر قلعه نویى در ســال هاى اخیر در هر
و به زودى جایش را به یک خارج همراه بوده
قلعه نویىبه همراه فرهاد مجیدى و مالکان و مربیان
جمله مخالفان اعالم قهرمانى پرسپولیس در تعطیال
شیوع ویروس کرونا بودند. لیگ به هر شــکلى که بو
چون قلعه نویى و مجیدى با نتایجى که به همراه تیمش
دادند چند مرده حالجند. سهم تیم هاى سپاهان و اس
بعد از تعطیالت هر یک5 امتیاز بود در حالى که پر 5شده

از این تعداد مسابقه به دست آورد. را
در این راه اســتقاللى ها ویــروس کرونــا را عامل عد
اعالم کردند اما در آن سو سرمربى سپاهان نتوانســت
نتیجه گیرى تیمــش پیدا کند. کوچــک ترین موردى
د ا خ هن قل ا که د نش د ل

س مهدى طارمى براى کسب کفش طالیى پرتغال 

اش ل ش

چرا سپاهان امتیاز از دست مى دهد  

این بار 
مهندس خود 
ژنرال است!

دهاى این تیم را مهندسى 

د کامًال مهندسى شده بود و 
. شاید بهتر باشد قلعه نویى 
نى به دست نیاورده و به هر 

ا با ذوبآهن و سپاهان
وانسته نهایتًا سهمیه 
وصًا در دو فصل اخیر 
ر حسرت کسب یک

ن برگزار
داده 

 

 مد

دربازى
به اندازه چند
مدافع چپ تراکتور که برابر سپاهان نیز توانست نق
صحبت هاى جالبى از این بازى هیجان انگیز مط
تراکتور در جنگ کسب سهمیه در تبریز برابر سپا
که زردپوشان اصفهانى نیزموقعیت هاى مناسبى
یادگار امام(ره) داشتند. میثم تیمورى، مدافع چپ
واقعاً یک بازى ســخت و البته مهم براى ما بو
مستقیم ما در باالى جدول محسوب مى شــ
سپاهان داشتیم توانستیم راه هاى نفوذشانر
وى در مورد سپاهان هم گفت: ســپاهان
آنالیز کردهو راه هاى نفوذمان را بسته بودن
بازى هاى این فصل ما بود و به اندازه چند
کنیم. سپاهان مجموعه خوبى است و س
نشان مى دهد بردن این تیم چقدر کار س
مدافع تراکتور در مورد حمله هاى سپاهان
و با همه وجود تالش مى کردند گل مس
سختى بود که خوشبختانه از پس آن بر
دست داد همان ضربه قربانى بود. وقتى
کار تمام است ولى نا امید نشدم و خود
لحظه حساسى بود و مى توانســتز

نهایت گل نشد و ما پیروز شدیم.
وى ادامه داد: آن لحظه واقعاً حاضر
نشود. این را همبگویم که على قربان
خ خودش را نشــانداده اســت و
بزرگ ترین بازیکنان هم اتفاقم

شانس بودیم.

2پایان به شکســت 2 بر 1 تیم م
با توجه به پیروزى در اهواز مقابل
امتیاز اختالف نسبت به آلومینیوم

اختیار داشته باشد.
بود جالب اینکه این بــازى قرار
شهر استان مرکزى پخش شــو
درخواستى که از سوى کادر فنى
پخش این بازى از دستور کار خار
ای به نظر مى رسد رسول خطیبى
تاکتیک هاى تیم در بازى هاى آیند
و به خصوص مس کرمان اتخاذ کر

اراك میزبان آنها خواهند شد.
البته این تصمیم عجیب تبعاتــى
داشته و برخىاز اعضاى تیم هاى
آرزوى پخش بازى هایش را دار

اظهار تعجب کرده اند.

با
ن
ش
ل

گل بهتر نسبت به فامالیسائو که یک بازى کمتر از آنها دارد، 
به رده پنجم جدول لیگ برتر پرتغال صعود کردند. مهدى 
طارمى با دبل مقابل سانتا کالرا تعداد گل هاى این فصل 

6خود را به عدد 16 رساند تا در جدول گلزنان لیگ برتر پرتغال 
این فصل که یک بازى کمتر  7پشت سر سه بازیکن 17 گله
از او انجام دادند، قرار بگیرد؛با وجود این، ستاره ایرانى ریو 
در هفته آینده باز هم دو امیدواراست با لغزشرقبایش، آوه

وحتىسه گل برابربواویستا بزند تا به کفشطال برسد.
طارمى بى شک اگر از ابتداى فصل خودش پنالتى زن 
صدر حالحاضر بــا اقتدار در اول ریوآوه بود در
جدول گلزنان لیگ ایستاده بود. او بیش از ده 
پنالتى نزد. اگر او زننده اینضربات بود و
حتى نصف آنها را گل مى کرد با اختالف 
چهار گل نسبت به دیگر گلزنان در صدر 

ایستاده بود.

پرســپولیس دیده نشــده که امیر قلعه نویى بخواهد برد
شده بداند.

در حقیقت نتایجى که سپاهان در هفته هاى اخیر کسب کرد
مهندس آن هم فردى نبود جز خود امیرخان ملقب به ژنرال

را ژنرال بازنشسته بدانیم از این جهت که سال هاست قهرمانى
تیمى که رفته قراردادش تمدید نشده است. 

قلعه نویى در سال هاى اخیر به ترتیب در استقالل، تراکتور، ذ
وجود بودجه قابل توجه اى که در اختیارش قرار داده شد فقط تو
حضور در لیگ قهرمانان براى تیمش به ارمغان بیاورد. مخصو
که سپاهان ریخت وپاش هاى زیادى داشــت اما همچنان در

جام مانده است. 
بازى هاى اخیر ســپاهان در حضور تماشاگرا بدون تردید اگر
مى شد، شعار «حیا کن، رها کن» براى سرمربى این تیم سر د
مى شد. اتفاقى که در تهران (آخرین روز هاى حضور قلعه نویى

در استقالل)  و تبریز هم براى این مربىرخ داد. 
قلعه نویى هم اگر مى خواهد فصل بعد بدون تیم نباشــد 
باید براى سپاهان از لیگ برتر ســهمیه حضور در لیگ 

قهرمانان آسیا را بگیرد.

رضا قوچان نژاد، لژیونر ایرانى حاضر در فوتبال هلند قصد دارد در تیم 
زووله بماند و احتماًال فصل جدید را هم با این تیم آغاز خواهد کرد. این 
در حالى است که اخیراً شایعات زیادى مبنى بر جدایى قوچان نژاد از 
زووله و حضور در تیم هاى ایرانى وجود داشت که به نظر مى رسد فعًال 

قرار نیست رخ دهد و او در هلند ماندنى است. 
قوچان نژاد اخیراً به مدت دو هفته در تمرینات زووله حضور داشته و 
فعًال با تعطیل شدن تمرینات تیمش در استراحت به سر مى برد. لیگ 

هلند از حدود شش هفته دیگر آغاز خواهد شد.

رضا قوچان نژاد، لژیونر ایرانى حاضر در فوتبال هلند قصد دارد در تیم
زووله بماند و احتماًال فصل جدید را هم با این تیم آغاز خواهد کرد. این
در حالى است که اخیراً شایعات زیادى مبنى بر جدایى قوچان نژاد از
زووله و حضور در تیم هاى ایرانى وجود داشت که به نظر مى رسد فعًال

قرار نیست رخ دهد و او در هلند ماندنى است. 
قوچان نژاد اخیراً به مدت دو هفته در تمرینات زووله حضور داشته و
فعًال با تعطیل شدن تمرینات تیمش در استراحت به سر مى برد. لیگ

هلند از حدود شش هفته دیگر آغاز خواهد شد.

رضا گوچى 
به ایران نمى آید

روایت وریا غفورى از ابتال به ویروس کرونا   
وریا غفورى کاپیتان آبى ها به رغم درگیر شدن با بیمارى ســخت کرونا براى تیمش مقابل سایپا بازى کرد و پس از مثبت شدن 
پاسخ تست ها به قرنطینه رفت و نتوانست براى اســتقالل مقابل تراکتور بازى کند. غفورى با پشت سر گذاشتن دوره نقاهت با 

استقالل راهى آبادان شد و در نیمه دوم براى تیمش به میدان رفت.
وریا در پایان بازى در آبادان گفت: «شــرایط ســختى را گذراندم و خیلى فکــر مى کردم کجا و چگونه ویــروس گرفته ام. به 
نظرم در هواپیمایى کــه با آن براى بازى با فوالد به اهواز مى رفتیم این اتفاق رخ داد. به بنیه و ســالمتى بدنم اعتماد داشــتم، 
اما یک ترس هــم در وجودم حس مى کردم که شــاید بخاطــر نزدیکانم بود. باالخره چنــد روز هم تمرین نداشــتم و بدنم 
آنطور که خــودم مى خواهم 100 درصد آماده نیســت و در همین بازى بــا صنعت نفت هم حس مى کــردم به صورت کامل 
ســرحال و آماده نیســتم. در واقع بدنم هنوز کمى کرخت اســت ولى در روزهاى آینده با انجام تمرینات بیشــتر ســرحال تر

 مى شوم. »

بوژیدار رادوشوویچ با ثبت دهمین کلین شیت فصل، آمار بسیار خوب خود را حفظ کرد.
پرسپولیس در شرایطى موفق به پیروزى مقابل فوالد شد که بوژیدار رادوشوویچ دوباره 
دروازه خود را بسته نگه داشت. این گلر کروات که در ســال جدید هیچ گلى را دریافت 

نکرده، این بار با ثبت چند سیو موفق به کلین شیت شد که یکى از آنها بسیار دیدنى بود.
نمایش درخشــان بوژیدار در حالى رقم خورد که او این فصل در 11 بازى تنها یک گل 
خورده و با ثبت ده کلین شیت جزو بهترین دروازه بان هاى لیگ برتر ایران است. رادو حاال 
امیدوار است که در پنج بازى آینده نیز بدرخشد و رکورد فوق العاده کلین شیت در 93/75 

درصد از بازى ها را به جاى بگذارد که آمارى باورنکردنى است. 
نکته جالب اینکه خط دفاعى پرسپولیس با رهبرى سیدجالل حسینى و حضور ستارگانى 
چون شجاع خلیل زاده، محمد نادرى، مهدى شیرى و دروازه بانى بوژیدار رادوشوویچ، 
فرصت رســیدن به رکورد بهترین خط دفاعى تاریخ لیگ برتر را هم دارند. رکوردى که 
آبى ها فصل گذشته با دریافت تنها 13 گل از خود به جاى گذاشتند و حاال پرسپولیس با 

11 گل در تعقیب آنهاست.

مهاجم ملى پوش کشــورمان و عضو باشــگاه زنیت عنوان مؤثرتریــن بازیکن فصل
2020-2019 روسیه را از آن خود کرد.

سایت «چمپیونات» روسیه به ارزیابى بازیکنان تأثیرگذار در فصل2020-2019 لیگ این 
کشور پرداخت که نام سردار آزمون، مهاجم ملى پوش کشورمان و عضو باشگاه زنیت در 

صدر مؤثرترین بازیکنان قرار گرفت.
بنا به آمار این رسانه روسى آزمون در این فصل 16 گل براى زنیت به ثمر رساند که هفت 
گل آن 3 امتیاز بــود. یعنى این هفت گل تعیین کننده پیروزى زنیت در بازى به شــمار 
مى آمد.  در رده دوم مؤثرترین بازیکنان دزیوبا دیگر مهاجم زنیت قرار دارد. او با زدن 17 گل 
و شش گل تعیین کننده در جایگاه دوم ایستاد. آزمون با همبازى اش براى کسب عنوان 
آقاى گلى رقابت مى کند و تنها یک بازى به اتمام این فصل لیگ روسیه باقى مانده است.

پرش بلند رادو
 به سمت رکورد رؤیایى!

آزمون، مؤثرترین بازیکن فصل 
لیگ فوتبال روسیه شد
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ابالغ اجرائیه
شماره پرونده: 139904002003000909/1 شــماره بایگانى پرونده: 9901263/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139903802003000145 تاریخ صدور: 1399/04/23 آگهى ابالغ اجرائیه 
کالسه: 139904002003000909/1 بدینوسیله به: 1- آقاى مهدى عمرانى فرزند مرتضى 
قلى به شماره ملى 1288559682 متولد 1325/03/02 به نشانى اعالمى متعهد له واقع در 
اصفهان خیابان میر کوچه شهید پیامى (15) بن بست پویا پالك 4، 2- آقاى همایون عمرانى 
فرزند مرتضى قلى به شــماره ملى 1288642059 متولد 1334/01/15 به نشانى اعالمى 
متعهد له واقع در اصفهان خیابان کاخ ســعادت آباد شــرقى مجتمع طلوع طبقه 5 واحد 51، 
3- خانم فریده عمرانى فرزند مرتضى قلى به شماره ملى 1284565475 متولد 1338/09/25 
به نشانى اعالمى متعهدله واقع در اصفهان خیابان میر کوچه شهید پیامى (15) بن بست پویا 
پالك 4، 4- خانم توران دخت عمرانى فرزند مرتضى قلى به شــماره ملى 1282629204 
متولد 1326/03/15 به نشانى اعالمى متعهد له واقع دراصفهان خیابان میر کوچه شهید پیامى 
بن بست همایون پالك 23 انتهاى بن بســت طبقه اول، 5- خانم فاطمه سیاوشیان فرزند 
محمدرضا به شماره ملى 1285244958 متولد 1314/02/09 به نشانى اعالمى متعهد له واقع 
در اصفهان خیابان میر کوچه شهید پیامى (15) بن بست پویا پالك 4، که برابر گزارش مأمور 
اداره پست ابالغ واقعى به نامبردگان فوق به عنوان ورثه بدهکار آقاى مرتضى قلى عمرانى 
میسر نگردیده است ابالغ مى گردد که برابر چک بانکى شماره 887868 مورخ 1384/03/05 
عهده بانک رفاه کارگران شعبه چهارباغ عباســى مبلغ نه میلیارد (9/000/000/000) ریال 
بابت اصل طلب به شرکت کوشا ورزش پاسارگاد بدهکار مى باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه 
وکیل بستانکار درخواست صدور اجرائیه علیه ورثه را نموده، پس از تشریفات قانونى اجرائیه 
صادر و به کالسه 139904002003000909 و شــماره بایگانى 9901263 در اداره اجراى 
اسناد رسمى اصفهان مطرح مى باشــد. لذا بنا بر تقاضاى وکیل بستانکار طبق ماده 18 آئین 
نامه اجراى مفاد اسناد رسمى به شما ابالغ مى گردد از تاریخ انتشار این آگهى که تاریخ ابالغ 
اجرائیه محسوب است و فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشر 
مى گردد و طبق تبصره دوم ماده 113 قانون برنامه پنج ســاله ششم اقتصادى،  اجتماعى و 
فرهنگى جمهورى اسالمى ایران،  ظرف مدت بیست روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام، 
در غیر اینصورت بدون انتشار آگهى دیگرى عملیات اجرائى طبق مقررات علیه شما تعقیب 

خواهد شد. م الف: 917904 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/4/209
ابالغ اجرائیه

شماره پرونده: 139904002003000906/1 شــماره بایگانى پرونده: 9901260/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139903802003000143 تاریخ صدور: 1399/04/23 آگهى ابالغ اجرائیه 
کالسه: 139904002003000906/1 بدینوسیله به: 1- آقاى مهدى عمرانى فرزند مرتضى 
قلى به شماره ملى 1288559682 متولد 1325/03/02 به نشانى اعالمى متعهد له واقع در 
اصفهان خیابان میر کوچه شهید پیامى (15) بن بســت پویا پالك 4، 2- خانم توران دخت 
عمرانى فرزند مرتضى قلى به شــماره ملى 1282629204 متولد 1326/03/15 به نشانى 
اعالمى متعهد له واقع دراصفهان خیابان میر کوچه شــهید پیامى بن بست همایون پالك 
23 انتهاى بن بست طبقه اول، 3- خانم فاطمه سیاوشــیان فرزند محمدرضا به شماره ملى 
1285244958 متولد 1314/02/09 به نشانى اعالمى متعهد له واقع در اصفهان خیابان میر 
کوچه شهید پیامى (15) بن بست پویا پالك 4، که برابر گزارش مأمور اداره پست ابالغ واقعى 
به نامبردگان فوق به عنوان ورثه بدهکار آقاى مرتضى قلى عمرانى میســر نگردیده اســت 
ابالغ مى گردد که برابر چک بانکى شــماره 887870 مورخ 1383/05/15 عهده بانک رفاه 
کارگران شعبه چهارباغ عباسى مبلغ سى میلیارد (30/000/000/000) ریال بابت اصل طلب 
به شرکت کوشا ورزش پاسارگاد بدهکار مى باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه وکیل بستانکار 
درخواست صدور اجرائیه علیه ورثه را نموده، پس از تشریفات قانونى اجرائیه صادر و به کالسه 
139904002003000906 و شماره بایگانى 9901260 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان 
مطرح مى باشد. لذا بنا بر تقاضاى وکیل بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسناد 
رسمى به شما ابالغ مى گردد از تاریخ انتشار این آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است 
و فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشر مى گردد و طبق تبصره 
دوم ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم اقتصادى،  اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى 
ایران،  ظرف مدت بیست روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام، در غیر اینصورت بدون انتشار 
آگهى دیگرى عملیات اجرائى طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف: 916437 اداره 

اجراى اسناد رسمى اصفهان/4/210
ابالغ اجرائیه

شماره پرونده: 139904002003000907/1 شــماره بایگانى پرونده: 9901261/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139903802003000148 تاریخ صدور: 1399/04/24 آگهى ابالغ اجرائیه 
کالسه: 139904002003000907/1 بدینوسیله به: 1- آقاى مهدى عمرانى فرزند مرتضى 
قلى به شماره ملى 1288559682 متولد 1325/03/02 به نشانى اعالمى متعهد له واقع در 
اصفهان خیابان میر کوچه شهید پیامى (15) بن بست پویا پالك 4، 2- خانم فاطمه سیاوشیان 
فرزند محمدرضا به شماره ملى 1285244958 متولد 1314/02/09 به نشانى اعالمى متعهد 
له واقع در اصفهان خیابان میر کوچه شهید پیامى (15) بن بست پویا پالك 4، 3- خانم توران 
دخت عمرانى فرزند مرتضى قلى به شــماره ملــى 1282629204 متولد 1326/03/15 به 
نشانى اعالمى متعهد له واقع دراصفهان خیابان میر کوچه شــهید پیامى بن بست همایون 
پالك 23 انتهاى بن بست طبقه اول، 4- خانم فریده عمرانى فرزند مرتضى قلى به شماره ملى 
1284565475 متولد 1338/09/25 به نشانى اعالمى متعهدله واقع در اصفهان خیابان میر 
کوچه شهید پیامى (15) بن بست پویا پالك 4، که برابر گزارش مأمور اداره پست ابالغ واقعى 
به نامبردگان فوق به عنوان ورثه بدهکار آقاى مرتضى قلى عمرانى میسر نگردیده است ابالغ 
مى گردد که برابر چک بانکى شماره 887873 مورخ 1389/04/23 عهده بانک رفاه کارگران 
شعبه چهارباغ عباسى مبلغ یکصد و چهل میلیارد (140/000/000/000) ریال بابت اصل طلب 
به شرکت کوشا ورزش پاسارگاد بدهکار مى باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه وکیل بستانکار 
درخواست صدور اجرائیه علیه ورثه را نموده، پس از تشریفات قانونى اجرائیه صادر و به کالسه 
139904002003000907 و شماره بایگانى 9901261 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان 
مطرح مى باشد. لذا بنا بر تقاضاى وکیل بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسناد 
رسمى به شما ابالغ مى گردد از تاریخ انتشار این آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است 
و فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشر مى گردد و طبق تبصره 
دوم ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم اقتصادى،  اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى 
ایران،  ظرف مدت بیست روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام، در غیر اینصورت بدون انتشار 
آگهى دیگرى عملیات اجرائى طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف: 917728 اداره 

اجراى اسناد رسمى اصفهان/4/211
ابالغ اجرائیه

شماره پرونده: 139904002003000908/1 شــماره بایگانى پرونده: 9901262/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139903802003000144 تاریخ صدور: 1399/04/23 آگهى ابالغ اجرائیه 
کالسه: 139904002003000908/1 بدینوسیله به: 1- آقاى مهدى عمرانى فرزند مرتضى 
قلى به شماره ملى 1288559682 متولد 1325/03/02 به نشانى اعالمى متعهد له واقع در 
اصفهان خیابان میر کوچه شهید پیامى (15) بن بست پویا پالك 4، 2- آقاى همایون عمرانى 
فرزند مرتضى قلى به شــماره ملى 1288642059 متولد 1334/01/15 به نشانى اعالمى 
متعهد له واقع در اصفهان خیابان کاخ ســعادت آباد شــرقى مجتمع طلوع طبقه 5 واحد 51، 
3- خانم فریده عمرانى فرزند مرتضى قلى به شماره ملى 1284565475 متولد 1338/09/25 
به نشانى اعالمى متعهدله واقع در اصفهان خیابان میر کوچه شهید پیامى (15) بن بست پویا 
پالك 4، 4- خانم توران دخت عمرانى فرزند مرتضى قلى به شــماره ملى 1282629204 

متولد 1326/03/15 به نشانى اعالمى متعهد له واقع دراصفهان خیابان میر کوچه شهید پیامى 
بن بست همایون پالك 23 انتهاى بن بســت طبقه اول، 5- خانم فاطمه سیاوشیان فرزند 
محمدرضا به شماره ملى 1285244958 متولد 1314/02/09 به نشانى اعالمى متعهد له واقع 
در اصفهان خیابان میر کوچه شهید پیامى (15) بن بست پویا پالك 4، که برابر گزارش مأمور 
اداره پست ابالغ واقعى به نامبردگان فوق به عنوان ورثه بدهکار آقاى مرتضى قلى عمرانى 
میسر نگردیده است ابالغ مى گردد که برابر چک بانکى شماره 887874 مورخ 1386/02/20 
عهده بانک رفاه کارگران شعبه چهارباغ عباسى مبلغ یکصد میلیارد (100/000/000/000) 
ریال بابت اصل طلب به شرکت کوشا ورزش پاسارگاد بدهکار مى باشید که بر اثر عدم پرداخت 
وجه وکیل بستانکار درخواســت صدور اجرائیه علیه ورثه را نموده، پس از تشریفات قانونى 
اجرائیه صادر و به کالسه 139904002003000908 و شماره بایگانى 9901262 در اداره 
اجراى اسناد رسمى اصفهان مطرح مى باشد. لذا بنا بر تقاضاى وکیل بستانکار طبق ماده 18 
آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى به شما ابالغ مى گردد از تاریخ انتشار این آگهى که تاریخ 
ابالغ اجرائیه محسوب اســت و فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و 
منتشر مى گردد و طبق تبصره دوم ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم اقتصادى،  اجتماعى 
و فرهنگى جمهورى اسالمى ایران،  ظرف مدت بیست روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام، 
در غیر اینصورت بدون انتشار آگهى دیگرى عملیات اجرائى طبق مقررات علیه شما تعقیب 

خواهد شد. م الف: 917727 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/4/212
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهى: 139903902004000106 تاریخ آگهى: 1399/04/26 شــماره پرونده: 
139404002004000700 آگهى مزایده پرونده اجرایى کالسه: 9401911- شش دانگ 
یک باب مغازه تجارى پالك شماره 26 فرعى از پالك 2599 اصلى  واقع در طبقه همکف با 
قدرالحصه از عرصه مشاعى و مشاعات به مساحت 20/76 مترمربع و با قدرالسهم از پارکینگ 
مشاعى 15 فرعى و حیاط مشــاعى 17 فرعى واقع در بخش یک ثبت اصفهان با این قید که 
مالک حق استفاده از پارکینگ 15 فرعى را ندارد ضمنًا سازمان امور مالیاتى طى نامه شماره 
104/40482/ص مورخ 1397/05/13 اعالم نموده که ســرقفلى پالك 2599/26 متعلق 
به خانم توران سلوکى (شــخص ثالث) مى باشــد به آدرس: اصفهان خیابان شهید بهشتى 
روبروى گاراژ متحده پالك 92 مجموعه تجارى کورنگ بهشتى پالك فرعى 26 کدپستى 
8184884951 که سند مالکیت آن در صفحه 274 دفتر 142 امالك ذیل ثبت شماره 24647 
با شــماره چاپى 712382 ثبت و صادر شده است با حدود: شــماًال به طول 3/55 متر دیوار 
اشتراکى است با پالك 2598 شرقًا به طول 5/85 متر به دیوار اشتراکى با پالك 7 و 8 فرعى 
2599 جنوبًا به طول 3/55 متر درب و دیواریست به محوطه مشاعى 17 فرعى غربًا به طول 
5/85 متر دیوار اشتراکى است با مغازه تجارى 25 فرعى حقوق ارتفاقى مطابق قانون تملک 
آپارتمانهاست که طبق نظر کارشناس رسمى پالك فوق یک باب مغازه تجارى به ابعاد 5/85 
در 3/55 متر و با مساحت 20/76 مترمربع، که در حد شــمالى و شرقى و غربى به دیوارهاى 
اشتراکى و در حد جنوبى به درب شیشه سکوریت به حیاط مشاعى یک مجتمع تجارى یک 
طبقه مشتمل بر 18 مغازه تجارى است ساختمان با اسکلت دیوار باربر و سقف تیر و تفال کوبى 
چوبى، با کف فرش موزاییک،  بدنه و سقف گچ و سفیدکارى و رنگ،  درب شیشه سکوریت، 
نماى خارجى آجر دوغابى و کف فرش حیاط از سنگ تیشه اى 40 در 40 سانتیمترى و با قدمت 
بیش از 35 سال است (قدمت ساخت ضلع جنوبى و محوطه مجتمع در حدود 24 سال است). 
ملک داراى انشعاب آب مشترك مجتمع ولى فاقد انشعابات برق و گاز اختصاصى است، و در 
زمان بازدید به صورت انبار لوازم یدکى اتومبیل مورد اســتفاده بود ملکى آقاى على کورنگ 
بهشتى که طبق سند رهنى شماره 14022 دفترخانه 296 اصفهان در رهن آقاى ناصر ناصرى 
نسب واقع مى باشد از ساعت 9 الى 12 روز شنبه مورخ 99/5/11 در اداره اجراى اسناد رسمى 
اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول شهید صداقتى ابتداى خیابان الهور 
سمت چپ  طبقه سوم به مزایده گذارده مى شــود. مزایده از مبلغ پایه 965/000/000 ریال 
(نهصد و شصت و پنج میلیون ریال) که قیمت ملک بدون حق سرقفلى مى باشد شروع و به هر 
کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت 
بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى 
که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن 
آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد 
به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنًا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ 
اصفهان مورخ 99/4/30 درج و منتشــر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد 
موکول مى گردد. توضیحاً شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسى 
به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونى او در جلسه مزایده است. برنده مزایده 
مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق 
ثبت تودیع نماید و در صورتى که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز 
نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات 
فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید مى گردد. م الف: 917880 یعقوبى- سرپرست 

اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/4/213
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهى: 139903902004000102 تاریخ آگهى: 1399/04/26 شــماره پرونده: 
139804002004000014 آگهى مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرایى به شماره بایگانى: 
9800121- ششدانگ پالك 10279 فرعى از 12 اصلى مفروز و مجزا شده از 10254 فرعى 
از اصلى مذکور قطعه 3 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان به مساحت 52/17 مترمربع که مطابق 
دفتر امالك غرب اصفهان مالکیت مسعود کاظمى فرزند خدا دوست شماره شناسنامه 584 
صادره از اصفهان داراى شماره ملى 1288720785 با جز سهم 6 از کل سهم 6 بعنوان مالک 
ششدانگ عرصه و اعیان موضوع ســند مالکیت اصلى بشماره چاپى 146056 سرى ج سال 
94 با شماره دفتر الکترونیکى الکترونیک 139520302025002853 ثبت گردیده است. به 
آدرس: اصفهان اتوبان شــهید خرازى- حدفاصل خیابان صمدیه و اشرفى اصفهانى- نبش 
کوچه 74- (شهید پرورش) مجتمع ادارى تجارى ستاره پالك 2 کدپستى 8187646757- 
طبقه اول- ضلع شــمالى غربى- واحد 4- که طبق سند رهنى شــماره 41676 تنظیمى در 
دفترخانه اسناد رسمى شماره 101 اصفهان در رهن بانک صادرات اصفهان مى باشد، به شرح 
حدود: شماال دیوار و پنجره است بطول 7/66 هفت متر و شصت و شش سانتیمتر به فضاى 
معبر شرقا: در پنج قسمت که قسمت هاى ســوم و چهارم آن شمالى، است. اول دیواریست 
مشترك به طول 0/75 هفتاد و پنج ســانتى متر به دفتر کار قطعه 4 دوم دیواریست مشترك 
بطول 3/07 سه متر و هفت ســانتى متر به دفتر کار قطعه 4 سوم دیواریست مشترك قوس 
درونى بطول 1/49 یک متر و چهل و نه ســانتیمتر به دفتر کار قطعه 4 چهارم دیواریســت 
مشترك بطول 2/18 دو متر و هجده ســانتیمتر به دفتر کار قطعه 4 پنجم درب و دیواریست 
بطول 1/76 یک متر و هفتاد و شش ســانتیمتر به راه پله و آسانسور مشــاعى جنوبا: در دو 
قسمت اول دیواریست بطول 6/01 شش متر و یک ســانتیمتر به راه پله و آسانسور مشاعى 
دوم دیواریست مشترك بطول 4/19 چهار متر و نوزده سانتیمتر به دفتر کار قطعه 6 غربا: در 
دو قسمت اول دیواریست بطول 5/68 پنج متر و شصت و هشت سانتیمتر به درز انقطاع مورد 
تفکیک که ماورا آن فضاى ملک مجاور شماره 2972 فرعى از شماره 12 اصلى قرار دارد دوم 
دیواریست پیشرفتگى بطول 0/75 هفتاد و پنج ســانتیمتر به فضاى معبر- که طبق گزارش 
کارشناسان رسمى دادگسترى ملک مذکور یک باب واحد دفتر کار به مساحت حدود 52/17 
مترمربع با قدمت حدود 6 سال واقع در یک مجتمع تجارى ادارى 22 واحدى که در هر طبقه 4 
واحد و طبقه همکف آن تجارى است با اسکلت بتون آرمه و سقف تیرچه بلوك و نماى سنگ 
و اجر داراى یک اتاق و آشپزخانه با کابینت ام دى اف و سرویس بهداشتى و حال و پذیرایى 

میباشد که کف سرامیک، بدنه کاغذ دیوارى،  دربهاى داخلى چوبى با چهارچوب فلزى و پنجره 
هاى خارجى الومینیوم دوجداره، سیستم سرمایش اســپیلت و گرمایش موتورخانه مرکزى 
میباشد، مجموعه ادارى داراى آسانسور و انشــعابات آب و گاز مشترك و برق مجزا میباشد. 
که فعال به عنوان مهمانسرا در حال بهره بردارى اســت. لذا با عنایت به موارد فوق، موقعیت 
محل،  مساحت، و عوامل موثر در ارزیابى و ارزش ششدانگ ملک مذکور در زمان کارشناسى 
مبلغ 4/700/000/000 ریال (چهار میلیارد و هفتصد میلیون ریال) براورد و اعالم مى گردد. 
و طبق اعالم بستانکار ملک مورد مزایده فاقد بیمه است. لذا ششدانگ مورد وثیقه از ساعت 
9 الى 12 روز شنبه. مورخ 99/05/11 در اداره اجراى اســناد رسمى اصفهان واقع در خیابان 
هشت بهشت شرقى چهارراه اول سمت چپ  به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه 
4/700/000/000 (چهار میلیارد و هفتصد میلیون ریال) شروع و به هر کس خریدار باشد به 
باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به 
آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى 
آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم 
قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است شرکت در جلسه مزایده براى 
عموم آزاد است، ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه 
هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد- این آگهى در یک نوبت در روزنامه 
نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 99/04/30 درج و منتشر مى گردد- در صورت تعطیلى روز 
مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده باید مبلغ ده درصد 
مبلغ پایه مزایده پس از اخذ شناســه واریز از این اداره و طى فیش سپرده در وجه اداره اجراى 
اسناد رسمى اصفهان بابت پرونده کالســه فوق پرداخت گردد و ارائه اصل فیش واریزى به 
همراه تقاضاى کتبى و کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمناً برنده مزایده مکلف است مابه 
التفاوت مبلغ فروش را طى فیش مربوطه حداکثر ظرف مدت 5 روز به حساب صندوق ثبت 
تودیع نماید در صورتى که ظرف مدت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز ننماید، 
مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و بحساب خزانه واریز خواهد شد. در غیر این صورت عملیات 
فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میگردد. م الف: 916411 یعقوبى- سرپرست اداره 

اجراى اسناد رسمى اصفهان/4/214
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره  رأى  بــر  برا  1399 /04 /25  -139960302016000172 شــماره: 
139960302016000131 مــورخ 99/03/26 هیات اول موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 
تیران تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضى خانم طاهره یزدانى فرزند مصطفى بشــماره 
شناسنامه 2379 به شماره ملى 5499075042 در هشــت قفیز مشاع از 26 قفیز ششدانگ 
یکدرب باغ به مساحت ششدانگ 2795/96 مترمربع پالك شماره 2477 فرعى از 2 اصلى 
واقع در رضوانشهر بخش 12 ثبت اصفهان بخش حوزه ثبت ملک تیران خریدارى از مالک 
رسمى با واسطه آقاى مصطفى یزدانى محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه  
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 99/4/30 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 99/5/14 م الف: 917939 سید محمدحسن 

مصطفوى- رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان تیران/4/222
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهى: 139903902004000104 تاریخ آگهى: 1399/04/26 شــماره پرونده: 
139504002004000930 آگهى مزایده پرونده اجرایى به شــماره بایگانى: 9503004- 
تمامى ششــدانگ عرصه و اعیــان اعیانى یک دســتگاه دفتر کار به پالك ثبتى شــماره 
11516/659 بخش پنج اصفهان به آدرس: اصفهان مشــتاق سوم سه راه پینارت به سمت 
روشن دشت جنب باسکول اسالمى انتهاى بن بست شقایق روبروى مجتمع منصور که سند 
مالکیت آن در صفحه 53 دفتر 322 خ ذیل شماره 57594 و شــماره چاپى 150061 به نام 
لیلى شریفى فرزند حبیب ا... و اکبر ســراج زاده فرزند یدا... ثبت و صادر شده است با حدود و 
مشخصات: شماال بطول 40. 15 متر دیوار به دیوار پالك 11516 باقیمانده شرقا بطولهاى 
60. 9 و 70. 4 متر دیوارى است به باقیمانده مزبور جنوبا بطول 55. 8 درب و دیوارى است به 
کوچه غربا بصورت شکســته بطولهاى 60. 11 و 4 متر دیوار به دیوار باقیمانده مزبور حقوق 
ارتفاقى ندارد که طبق نظر کارشــناس دادگســترى یک باب منزل مسکونى در دو طبقه به 
مساحت عرصه  167 مترمربع و اعیانى حدود 250 مترمربع مى باشد ساختمان داراى پروانه 
ساختمانى در دو طبقه و داراى پایان کار مورخ 1385/08/15 از شهردارى منطقه چهار است. 
سازه با اسکلت بتن و ســقفهاى تیرچه و بلوك طبقات (منهاى شصت و طبقه اول) داراى دو 
اطاق خواب و سرویس بهداشتى درب هاى داخلى چوبى و چارچوب هاى فلزى کف هال از 
سرامیک و اطاق ها موزاییک دیوارها گچ رویه و رنگ و پنجره هاى سمت حیاط آلومینیومى 
تک جداره آشــپزخانه با کابینت ام دى اف و کف و بدنه از ســرامیک و کاشى است. سیستم 
سرمایش کولر و گرمایش از بخارى استفاده مى گردد. فاقد آسانســور و دستگاه پله با نرده 
فلزى و کف پله ها سنگى و بدنه از سرامیک است دیوارهاى بیرونى و حیاط از سنگ و آجر سه 
سانت پوشیده شده است و کف حیاط از سنگ دوتیشه مى باشد. ساختمان داراى انشعاب آب 
مشترك و دو انشعاب برق و دو انشعاب گاز و قدمت ساختمان حدود سیزده سال است و داراى 
یک پارکینگ مسقف در حیاط ساختمان قابل استفاده است. طبق سند رهنى شماره 30500 
تنظیمى در دفتر اسناد رسمى شماره 124 اصفهان در رهن بانک رفاه کارگران واقع مى باشد 
و طبق اعالم بانک مورد وثیقه فاقد بیمه مى باشد مى باشد. و از ساعت 9 الى 12 روز یکشنبه 
مورخ 1399/05/12 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى 
چهارراه اول شهید صداقتى ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم به مزایده گذارده مى 
شود. مزایده از مبلغ پایه 7/000/000/000 (هفت میلیارد ریال) شروع و به هر کس خریدار 
باشد به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً فروخته مى شــود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى 
هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشــتراك و مصرف در صورتى که 
مورد مزایده داراى آنها باشــد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن 
آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد 
به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنًا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ 
اصفهان مورخ 1399/04/30 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز 
بعد موکول مى گردد. توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده باید ده درصد مبلغ پایه مزایده 
پس از اخذ شناسه واریز از این اداره و طى فیش سپرده در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت 
پرونده کالسه فوق پرداخت گردد و ارائه اصل فیش واریزى به همراه تقاضاى کتبى و کارت 
شناسایى معتبر الزامى است. ضمناً  برنده مزایده باید مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف پنج روز 
در وجه صندوق اجراى اداره ثبت اسناد و امالك اصفهان تودیع نماید در غیر این صورت وجه 
على الحساب پرداختى بنفع دولت ضبط خواهد شد. م الف: 920021 یعقوبى- سرپرست اداره 

اجراى اسناد رسمى اصفهان/4/224
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهى: 139903902004000105 تاریخ آگهى: 1399/04/26 شــماره پرونده: 
139604002004000023 آگهى مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرایى شماره بایگانى: 
9600071 و 9600072- ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونى پالك شماره 2991/29 

بیســت و نه فرعى از دو هزار و نهصد و نود و یک اصلى واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
مساحت 92 مترمربع به آدرس: اصفهان خیابان ارتش، تقاطع خیابان وحید،  جنب بانک ملت 
مجتمع زاینده رود،  طبقه دوم که سند مالکیت آن در صفحه 557 دفتر 1242 امالك به شماره 
ثبتى 229996 و با شماره چاپى 0313487 بنام امامقلى اسدى خشوئى فرزند آزاد شماره ملى 
6209857191 ثبت و صادر شده است با حدود: شماًال: اول بطول 0/60 متر به دیوار اشتراکى 
با اپارتمان 26 فرعى، دوم انکسارا در شش قسمت پنجره و دیواریست به فضاى فلکه ارتش 
بطولهاى 2 متر،  1/25 متر، 2/35 متر، 1/30 متر، 1/25 متر، شرقا: بطول 13/75 متر پنجره 
و دیواریست به فضاى کوچه،  جنوبا: بطول 3/40 متر به دیوار اشتراکى با راه پله مشاعى 16 
فرعى، غربا: اول در دو قسمت که دوم شــمال مجاور است بطولهاى 2/20 متر و 1/80 متر 
به دیوار اشتراکى با اسانسور و راه پله مشــاعى 16 فرعى، سوم انکسارا در شش قسمت در و 
دیواریست اشتراکى با راهرو  اشتراکى 31 فرعى بطولهاى 2/45 متر، 2/85 متر، 2/45 متر، 
2 متر، 0/80 متر، 0/25 متر، سوم انکسارا در سه قســمت به دیوار اشتراکى با اپارتمان 26 
فرعى بطول 4/50 متر، 0/50 متر، 4/85 متر که طبق نظر کارشناســان رسمى دادگسترى 
مجموعه زاینده رود داراى ســه طبقه که طبقه همکف آن تجارى و دو طبقه اول و دوم به 
صورت مسکونى ویژه میباشــد  آپارتمان مورد نظر واقع در طبقه دوم و ضلع شمالى شرقى 
است اسکلت مجموعه به صورت بتون آرمه و سقف تیرچه و بلوك مى باشد بدون آسانسور 
و پارکینگ و انبارى است دستگاه پله از نوع سنگ با نرده فلزى است نماى کلى ساختمان از 
آجر سه سانتى با بندکشى سیمان ســت داراى آب و برق و گاز بوده، قدمت ساختمان حدود 
21 سال میباشد. آپارتمان مورد نظر در طبقه دوم شمالى شرقى مجموعه واقع شده است که 
مساحت آن حدود 92 متر مربع و طبق استعالم شــهردارى در سال 1377 پایان کار گرفته 
است. شمال آپارتمان به گذر 46 مترى بلوار ارتش و شرق ان به کوچه 4 مترى است. داراى 
کف از سرامیک و دیوارها و سقف کارى و نقاشى میباشد قبال به صورت دو اطاق خواب و یک 
سالن و یک آشپزخانه و سرویس بهداشتى بوده که هم اکنون به صورت 4 کالس آموزشى 
و آبدارخانه و یک سرویس در  حال بهره بردارى اســت، پنجره هاى بیرونى از آلومینیوم و 
شیشه یک جاداره و درب هاى داخلى از چوب است،  آبدارخانه داراى کابینت فلزى است بدنه 
حمام و سرویس ها از کاشى استفاده گردیده گرمایش آپارتمان از بخارى گازى و آبگرمکن 
دیوارى و سرمایش توسط کولر آبى تامین میگردد آپارتمان مذکور بدون انبارى و پارکینگ 
میباشد داراى کنتور برق 15 آمپر اســت. با توجه به بازدید و بررسى و موقعیت و تحقیقات 
محلى و عوامل موثر در ارزش آپارتمان کل ششــدانگ آپارتمان بــدون پارکینگ وانبارى 
میباشد به مبلغ 4/370/000/000 ریال) چهار میلیارد و سیصد و هفتاد میلیون ریال) ارزیابى 
گردیده است. مورد وثیقه طبق سند رهنى شماره 163641- 92/4/2 و 163903- 92/4/29 
تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شــماره 15 اصفهان در رهن بانک شهر واقع مى باشد و 
طبق اعالم بانک بســتانکار ملک تا تاریخ 1399/11/19 داراى بیمه مى باشد از ساعت 9 
الى 12 روز یکشنبه مورخ 99/05/12 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان 
هشت بهشت شرقى چهارراه اول سمت چپ به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه  
4/370/000/000 ریال) چهار میلیارد و ســیصد و هفتاد میلیون ریال) شروع و به هر کس 
خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى 
هاى مربوط به آب، گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد 
مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه 
پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به 
برنده مزایده مســترد مى گردد ضمنًا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ 
اصفهان مورخ 99/04/30 درج و منتشر میگردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد 
موکول میگردد. توضیحا توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده باید مبلغ ده درصد مبلغ پایه 
مزایده پس از اخذ شناسه واریز از این اداره و طى فیش سپرده در وجه اداره اجراى اسناد رسمى 
اصفهان بابت پرونده کالسه فوق پرداخت گردد و ارائه اصل فیش واریزى به همراه تقاضاى 
کتبى و کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمناً  برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ 
فروش را طى فیش مربوطه حداکثر ظرف مدت 5 روز به حساب صندوق ثبت تودیع نماید در 
صورتى که ظرف مدت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز ننماید، مبلغ مذکور 
قابل استرداد نبوده  و بحساب خزانه واریز خواهد شد. در غیر این صورت عملیات فروش از 
درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میگردد. م الف: 920062 یعقوبى- سرپرست اداره اجراى 

اسناد رسمى اصفهان/4/225
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهى: 139903902004000103 تاریخ آگهى: 1399/04/26 شــماره پرونده: 
139704002004000665 آگهى مزایده پرونده اجرایى به شــماره بایگانى: 9705864- 
تمامى ششدانگ عرصه و اعیان اعیانى یک دســتگاه خانه احداثى به پالك ثبتى به شماره 
124/88 در بخش بیست اصفهان که ســند مالکیت آن در صفحات 473 و 476 دفتر پنجاه 
ذیل شماره ثبت 10664 و 10665 و چاپى 196973 و 196974 بمساحت (عرصه) 558/96 
مترمربع بالسویه بنام محمدتقیان بالنى فرزند مســیب و فاطمه زهرا قدیرى قورتانى فرزند 
حسن ثبت و سند مالکیت صادر شده است به آدرس اصفهان روستاى برآن شمالى روستاى 
اسفینا بلوار امام خمینى پالك دهیارى 119 کدپستى 816713553 به حدود: شماال: در سه 
قسمت که قسمت دوم غربى اســت بطولهاى 74. 1 متر و 92. 0 متر، و 80. 16 متر دیوار به 
دیوار پالك 87 فرعى شرقا در سه بطولهاى 62. 1 متر و 56. 12 متر و 06. 15 متر و دیوار به 
دیوار پالکهاى 87 و 97 و 99 فرعى جنوباً بطول 06. 18 متر دیواریست بگذر غربا در دو قسمت 
بطولهاى 08. 3 متر و 64. 27 متر درب و دیواریســت بگذر. طبق نظر کارشناس دادگسترى 
ملک مزبور منزل مورد بازدید یک باب خانه با قدمت بیش از چهل ســال به مساحت عرصه 
588/96 مترمربع و اعیانى حدود 187 مترمربع مى باشد سازه ساختمان از نوع بنائى با دیوار 
باربر مى باشد ساختمان داراى اشتراك آب، برق و گاز مى باشد طبق سند رهنى شماره 21573 
تنظیمى در دفتر اسناد رسمى شماره 119 اصفهان در رهن بانک کشاورزى واقع مى باشد و 
طبق اعالم بانک مورد وثیقه فاقد بیمه نامه مى باشــد. و از ساعت 9 الى 12 روز شنبه مورخ 
1399/05/11 در اداره اجراى اســناد رســمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى 
چهارراه اول شهید صداقتى ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم به مزایده گذارده مى 
شود. مزایده پالك ثبتى فوق با توجه به اوصاف گفته شده از مبلغ پایه  دو میلیارد و هشتصد و 
بیست میلیون ریال معادل دویست و هشتاد و دو میلیون تومان شروع و به هر کس خریدار باشد 
به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً فروخته مى شــود. ضمنا حسب اعالم کارشناسان قیمت 
اعالم شده بدون در نظر گرفتن جرایم و عوارض احتمالى مى باشد. الزم به ذکر است پرداخت 
بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى 
که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن 
آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد 
به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنًا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ 
اصفهان مورخ 1399/04/30 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز 
بعد موکول مى گردد. توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده باید ده درصد مبلغ پایه مزایده 
پس از اخذ شناسه واریز از این اداره و طى فیش سپرده در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت 
پرونده کالسه فوق پرداخت گردد و ارائه اصل فیش واریزى به همراه تقاضاى کتبى و کارت 
شناسایى معتبر الزامى است. ضمناً  برنده مزایده باید مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف پنج روز 
در وجه صندوق اجراى اداره ثبت اسناد و امالك اصفهان تودیع نماید در غیر این صورت وجه 
على الحساب پرداختى بنفع دولت ضبط خواهد شد. م الف: 920060 یعقوبى- سرپرست اداره 

اجراى اسناد رسمى اصفهان/4/226

آگهى تغییرات
شرکت صنعت پژوه حدید شــرکت سهامى خاص به شــماره ثبت 27134 و شناسه ملى 10260478632 به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1399/04/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : احمدمعظم با کد ملى 0937529958 به عنوان رئیس هیأت مدیره و فضل اله شجاعى با کد ملى 
1199505765 به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و محمدرضا محمدى فرد با کد ملى 1141477998 به عنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکى از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره 
و یکى از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود مدیرعامل مجرى مصوبات هیئت مدیره میباشد اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (917385)

آگهى تغییرات
شرکت حمل و نقل نور بار مبارکه شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 292 و شناسه ملى 10260067568 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/04/01 و 
به استناد نامه شماره 21/21542 مورخ 1399/4/10 اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقاى حمید دهقانى به شماره 
ملى5419591782به عنوان رئیس هیأت مدیره و آقاى على دهقانى بشماره ملى 5419821265 (سهامدار وخارج از اعضاى هیأت مدیره) به عنوان مدیر عامل شرکت 
و آقاى غالمرضا دهقانى به شماره ملى 5419279363بسمت نایب رئیس هیأت مدیره وآقایان اصغر دهقانى به شماره ملى5419629070، باقر صادقیان نوکابادى به 
شماره ملى5419661640، على نورى به شماره ملى5419787245، پرویز ضیائى به شماره 5419592290 ، حفیظ اله نصیرى مدیسه به شماره ملى 1170820824 
وخانم عفت نورى لنجان نوکابادى به شماره ملى 5419568756به عنوان اعضاء هیأت مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند،کلیه اسناد مالى و تعهدات شرکت با 
امضاء مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره، و در غیاب رئیس هیأت مدیره با امضاء نایب رئیس هیأت مدیره و با مهر شرکت متفقا" معتبر است. همچنین آقاى على دهقانى 
مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات هیأت مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى مبارکه (918729)
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آگهى تغییرات
شرکت نیرو گســترش جهان کاوه شرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبــت 53960 و شناســه ملى 
14004847579 به اســتناد صورتجلســه هیئت 
مدیره مــورخ 1399/03/25 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : مرضیه برخوردارى به کدملى 4120041816 
بعنوان رئیس هیات مدیره و فیروز جوادى پور به کدملى 
1209435438 بعنوان مدیرعامل و شهین دهقانى به 
کدملى 2297098898 به سمت نایب رئیس هیات 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدندکلیه اوراق و 
اسناد مالى و تعهدات شــرکت با امضاء رئیس هیات 
مدیره و 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 (917384)

آگهى تغییرات
شــرکت مهندســى کنتــرل ابــزار دقیق 
ماندگار ســهامى خــاص به شــماره ثبت 
43356 و شناســه ملى 10260612121 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1398/03/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد 
: عباس امیرى کدملــى1209768240 به 
ســمت رئیس هیئت مدیره و آســیه امامى 
کدملى1287406025بــه ســمت نایب 
رئیس هیئت مدیره ســجاد نــادرى کدملى 
4650485411به سمت مدیرعامل و سیده 
ماریا موســوى کدملى 1200068858به 
سمت عضو هیئت مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب شــدند. کلیه اوراق و اســناد مالى و 
تعهدات شرکت با امضاى مدیرعامل و رئیس 
هیئت مدیــره متفقا و با مهر شــرکت معتبر 
است. ضمنا مدیرعامل شرکت نامبرده مجرى 
مصوبات هیئت مدیره خواهــد بود اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(919732)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص پیشخوان دولت رسا محور اصفهان درتاریخ 1399/04/25 به شماره ثبت 
65117 به شناسه ملى 14009291011 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به 
شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تاسیس، راه اندازى و بهره بردارى 
از دفتر پیشــخوان خدمات دولت و بخش عمومى غیر دولتى یا دفتر خدمات ارتباطات و فناورى 
اطالعات (ICT) روستایى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: 
از تاریخ ثبت تا 1404/04/16 مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، 
شهر اصفهان، محله شاهزید ، خیابان بى سیم شرقى ، کوچه سینا [23] ، پالك - 10، پالك قدیمى 
72 ، طبقه اول کدپستى 8157846481 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 
ریال نقدى منقسم به 10 سهم 100000 ریالى تعداد 10 سهم آن با نام عادى مبلغ 350000 ریال 
توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 900/118/638 مورخ 1399/04/21 نزد بانک رفاه 
کارگران شعبه بزرگمهر با کد 900 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد 
اعضا هیئت مدیره آقاى محمد رستگارى به شماره ملى 1270999311 و به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى غالمرضا رستگارى به شماره ملى 2451452765 و به سمت 
مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم مینو توکلى به شماره 
ملى 4219402217 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه 
نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل منفرداً و همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى رضا رضایت به شماره ملى 1283616300 به سمت 
بازرس على البدل به مدت یک سال مالى خانم معصومه کیوان نائینى به شماره ملى 1285726650 
به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شــرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى 
باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (918630)

آگهى تغییرات
شــرکت صنایع ایجاد رزین جام سهامى خاص به 
شماره ثبت 26071 و شناسه ملى 10260468205 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 
1399/04/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - شهرزاد 
مظفرى زاد کدملى 2296784941 ، مصطفى محسنى 
تبار کدملى 6609806438 و پژمان محســنى تبار 
کدملى 1271194910 بسمت اعضاى اصلى هیات 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. - روزنامه 
کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت 
تعیین شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(918327)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص مهندســى آوید طرح دنا درتاریخ 1399/04/28 به شماره ثبت 3473 
به شناســه ملى 14009295486 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح 
زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :بازرگانــى ،خرید ،فروش و تهیه و تامین 
متریال،مواد،قطعات ،تجهیزات و ماشــین آالت صنعتى ،عمرانى ،معدنــى ،ارائه خدمات فنى و 
مهندسى اعم از طراحى ،مهندسى معکوس ،ســاخت و تولید ،نصب ،اجرا و راه اندازى و تعمیر و 
نگهدارى ماشــین آالت و تجهیزات صنعتى ،عمرانى و معدنى و شرکت در مناقصات و مزایدات 
ســازمان هاى دولتى و غیر دولتى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهــاى الزم از مراجع ذیربط 
مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : اســتان اصفهان ، شهرستان لنجان 
، بخش مرکزى ، شهر زرین شــهر، محله عالمه طباطبائى ، بلوار عالمه طباطبائى ، کوچه (انصار 
5 غربى) ، پالك 39 ، طبقه همکف کدپســتى 8471833594 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت 
است از مبلغ 10000000 ریال نقدى منقســم به 100 سهم 100000 ریالى تعداد 100 سهم 
آن با نام عادى مبلغ 3500000 ریال توسط موسســین طى گواهى بانکى شماره 1/619 مورخ 
1399/04/19 نزد بانک صادرات ایران شعبه خیابان طالقانى با کد 619 پرداخت گردیده است 
والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى آرمان سلیمیان ریزى به شماره 
ملى 1160039097 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 
2 سال خانم فرزانه موذنى به شماره ملى 1170719554 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به 
مدت 2 سال آقاى اشکان آرپناه زاده به شماره ملى 5110681686 و به سمت رئیس هیئت مدیره 
به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته 
، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل همراه 
با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى محمدرضا حق 
پناه به شماره ملى 1292112719 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى آقاى محمد 
برخشان به شماره ملى 1755069197 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى روزنامه 
کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور 
به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى لنجان (919283)

آگهى تغییرات
شرکت مهندسى کنترل ابزار دقیق ماندگار سهامى خاص به شماره ثبت 43356 و شناسه ملى 10260612121 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى بطور فوق العاده مورخ 1398/03/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آسیه امامى شاره ملى 1287406025 کد پستى 8196147678 ، سیده ماریا 
موسوى شماره ملى 1200068858 کد پستى 8196147678 و عباس امیرى شماره ملى 1209768240 کد پستى 8196147678 ، سجاد نادرى 
شماره ملى 4650485411 کد پستى 8196147678 به سمت اعضاى اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند.سیداحمد میرزائى شماره 
ملى 5129874633 کدپستى 8196147678 و على سبحانى شماره ملى 1209370247 کدپستى 8196147678 به ترتیب به سمت بازرسان 
اصلى و على البدل شرکت براى مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید اداره کل ثبت اسناد و 

امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (919724)

آگهى تغییرات
شرکت حمل و نقل نور بار مبارکه شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 292 و شناسه ملى 10260067568 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مورخ 1399/04/01 و به استناد نامه شماره 21/21542 مورخ 1399/4/10 اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقایان 
حمید دهقانى به شماره ملى5419591782، غالمرضا دهقانى به شماره ملى 5419279363، اصغر دهقانى به شماره ملى5419629070، باقر صادقیان نوکابادى به 
شماره ملى5419661640، على نورى به شماره ملى5419787245، پرویز ضیائى به شماره 5419592290 ، حفیظ اله نصیرى مدیسه به شماره ملى 1170820824 
وخانم عفت نورى لنجان نوکابادى به شــماره ملى 5419568756 که به عنوان اعضاى اصلى هیأت مدیره براى مدت 2 ســال انتخاب شدند. آقاى مهران بهرامى به 
شماره ملى 5419591545 به سمت بازرس اصلى و آقاى هوشنگ رجایى به شماره ملى5419641399 به سمت بازرس على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب 
گردیدند. روزنامه نصف جهان جهت درج آگهى ها و دعوتنامه هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى مبارکه (918732)

تاسیس
موسسه غیر تجارى هیات ورزشى دو و میدانى استان اصفهان درتاریخ 1399/04/19 به شماره ثبت 6213 به شناسه ملى 14009274452 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. 
* موضوع : مدیریت درجهت توسعه و ارتقاء ورزش دو و میدانى از پایه تا قهرمانى با استانداردهاى فدراسیون هاى جهانى و آسیایى و فدراسیون ج ا.ا و تالش درراه ایجاد ساختار مدرن نظیر آکادمى و موسسات آموزشى این رشته درسطح 
استان * مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود . * مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله هزار جریب ، میدان آزادى ، خیابان سعادت آباد ، پالك 0 ، طبقه همکف کدپستى 8168645531 * اولین 
مدیران : آقاى محمدرضا برکت به شماره ملى 0035455195 به سمت رئیس هیات بمدت 4 سال و خانم فاطمه بهرامى به شماره ملى 1292718609 به سمت نائب رئیس هیات مدیره ، آقاى عزیزاله مشفقى به شماره ملى 1288042019 
به سمت عضو اصلى و آقاى علیرضا عصارزادگان به شماره ملى 1285906640 به سمت خزانه دار براى مدت نامحدود تعیین انتخاب شدند . * دارندگان حق امضا : اسناد بانکى واوراق بهادار وتعهد اور هیات با امضاى ثابت خزانه دارو 
امضاى رئیس هیات و در غیاب رئیس هیات،نایب رئیس (در صورت اخذ تفویض اختیار از رئیس هیات ) و در غیاب نایب رئیس،دبیر هیات (نیز در صورت اخذ تفویض اختیار از رئیس هیات ) قابل اقدام است. کلیه مکاتبات عادى و ادارى (غیر 
تعهدآو) با امضاى رئیس هیات و در غیاب وى نائب رئیس و یا دبیر هیات انجام میپذیرد. * اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (917403)

آگهى تغییرات
شــرکت صنایع ایجاد رزین جام ســهامى خاص به شــماره ثبت 26071 و شناسه ملى 
10260468205 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/04/05 شهرزاد مظفرى 
زاد کدملى 2296784941 بسمت نایب رئیس هیات مدیره ، مصطفى محسنى تبار کدملى 
6609806438 بسمت مدیرعامل و پژمان محســنى تبار کدملى 1271194910 بسمت 
رئیس هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب گردیدند.کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات 
شرکت با امضاء مدیرعامل منفردا و با مهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیرعامل مجرى مصوبات 
هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (918632)

7 عامل آسیب به سیستم ایمنى بدن
همه مى دانیم که سیستم ایمنى قوى یکى از عوامل مهم براى داشتن 
زندگى طوالنى تر و سالم تر است. مصرف روزانه ویتامین ها، خوردن 
غذا هاى مغذى و شستن مرتب دست ها برخى از رفتار هایى هستند که 
مى توانند به شما در حفظ سالمتى و داشتن یک سیستم ایمنى قوى 
کمک کنند؛ با این حال، برخى از عادت هایى که در سبک زندگى ما 
وجود دارند هم باعث تضعیف سیستم ایمنى مى شوند. موارد زیر هفت 
مورد از رفتار هاى ناسالمى هستند که مصونیت شما در برابر بیمارى ها 

را به خطر مى اندازند:
نشستن زیاد

نشستن زیاد و ورزش نکردن مى تواند با گذشت زمان بر توانایى بدن 
در مقابله با عفونت ها تأثیر بگذارد. صرف نظر از سن، جنسیت و دیگر 
عادات مضر مانند استعمال دخانیات، شیوه زندگى بى تحرك با افزایش 
خطر مرگ زودرس گره خورده است. در نهایت، بى تحرکى مى تواند 
به اختالل در سیستم ایمنى، بروز التهاب و دیگر بیمارى هاى مزمن 
منجر شود. مؤسسه ملى سالمت روانى آمریکا (NIMH) توصیه 
مى کند 30 دقیقه ورزش منظم را در برنامه ریزى روزمره تان بگنجانید.

ورزش زیاد
هرچند نشســتن زیاد و بى تحرکى مى تواند سیســتم ایمنى بدن را 
مختل کند، اما ورزش زیاد هم ممکن اســت عوارضــى را به دنبال 
داشته باشد. بر اســاس نتایج مطالعه اى که در دسامبر 2012 انتشار 
یافت، ورزش شدید و بیش از حد که سندروم ورزش افراطى نامیده 
مى شود، مى تواند براى بدن ناتوان کننده باشد و آن را در مقابل عفونت 

آسیب پذیرتر کند؛ با این حال، مطالعاتى که در سال 2014 انجام شد 
نشــان داد فعالیت بدنى منظم و متعادل، بدن را در مقابل ویروس ها 

مقاوم تر مى کند.
استرس

طبق اعالم مؤسســه ملى ســرطان آمریکا، دوره هــاى طوالنى 
مدت استرس شدید بر سیســتم ایمنى بدن تأثیر مى گذارد. به گفته 
کارشناسان، استرس، افزایش تولید هورمون کورتیزول توسط مغز 
را به همراه دارد. این هورمون در عملکرد سلول هاى لنفوسیتT که 
نقش مبارزه با عفونت را به عهــده دارند اختالل ایجاد مى کند. مورد 
حمایت خانواده و دوستان قرار داشــتن، تعیین اولویت ها در زندگى، 
ورزش منظم و تمرین تکنیک هاى آرامش بخش مانند یوگا، تنفس 

عمیق و مدیتیشن مى تواند به کاهش استرس کمک کند.
احساس تنهایى

احساس تنهایى مى تواند سیســتم ایمنى بدن را مختل کند. طبق 
تحقیقات انجام شده افزایش اضطراب ناشــى از تنهایى، سرکوب 
سیستم ایمنى بدن و افزایش استرس اکسیداتیو یا آسیب هاى ناشى از 
رادیکال هاى آزاد را به دنبال دارد. افراد تنها معموًال سلول هاى ایمنى 
ضعیفى دارند و این شــرایط، توانایى آنها براى مقابله با ویروس ها را 

کاهش و آنها را در معرض عفونت هاى ویروسى قرار مى دهد. 
رژیم غذایى ناسالم

رژیم هاى غذایى پر از چربى هاى اشباع، نمک و شکر بر سیستم ایمنى 
بدن تأثیر منفى دارند. طبق این تحقیقــات، چاقى با کاهش تعداد و 

ضعف عملکرد گلبول هاى ســفید مورد نیاز براى مبارزه با عفونت 
همراه اســت. آکادمى تغذیه آمریکا تأکید مى کند که داشتن تغذیه 
مناسب براى برخوردارى از یک سیستم ایمنى سالم ضرورى است. 

اشعه ماوراى بنفش
طبق اعالم آژانس حفاظت از محیط زیســت آمریکا (EPA)، قرار 
گرفتن در معرض اشعه ماوراى بنفش خورشید (UV) ممکن است 
عالوه بر خطراتى مانند افزایش احتمال ابتال به سرطان پوست و آب 
مروارید، تضعیف سیســتم ایمنى بدن را هم به همراه داشته باشد. 
 (UV) همچنین سازمان بهداشت جهانى هشدار مى دهد پرتو هاى
مى توانند بر سلول هاى مسئول تحریک پاسخ ایمنى تأثیر بگذارند و 

خطر ابتال به عفونت را افزایش دهند.
نیکوتین

چه سیگار سنتى مصرف کنید و چه سیگار الکترونیکى نیکوتین وارد 
بدنتان مى شود. این ماده مى تواند آثار مضرى بر سیستم ایمنى بدن 
شما به جا بگذارد. نیکوتین سطح کورتیزول خون را افزایش مى دهد، 
ضمن اینکه تشکیل لنفوسیت هاى B و واکنش سلول هاى T به آنتى 
ژن ها را کاهش مى دهد. بخارات ناشــى از سیگار هاى الکترونیکى 
مى تواند به ریه ها آسیب برساند و آنها را در برابر عفونت آسیب پذیرتر 
کند. محققان هشــدار مى دهند که ســیگار هاى الکترونیکى مضر 
هســتند، زیرا بخار آنها حاوى رادیکال هاى آزاد اســت که مى تواند 
باعث التهاب راه هاى هوایى و اختالل در پاســخ بــه باکترى ها و 

ویروس ها شود.

با اوج گیرى دوباره شیوع کرونا، ما دیگر خود را 
در خانه قرنطینه نمى کنیم و چون معلوم نیست 
تا کى این بیمارى مهلک ادامه دارد بهتر است 
به روال گذشته به زندگى خود ادامه دهیم ولى با 
توجه به پروتکل هاى بهداشتى. پروتکل هاى 
بهداشــتى یعنى همان هایى که از تلویزیون و 
خبرهاى مکتوب مى بینیم و مى خوانیم مانند 
ماسک، دستکش، فاصله اجتماعى و... در ادامه 
شما را با نکات دقیق ترى که نیاز است در هنگام 

خرید به آنها توجه کنیم، همراهى مى کنیم.
1. دورى از ازدحام جمعیت

قبل از اینکه از خانه بــراى خرید بیرون بروید 
بهتر است ســایت هاى خرید آنالین را چک 
کنید. چه بهتر که اجناس مــورد نیاز خود را به 
صورت آنالین خریدارى کنیــد. مى توانید به 
فروشگاه مورد نظر زنگ بزنید و ساعات خلوت 

را جویا شوید یا ســعى کنید تا در ساعات پیک 
جمعیت آنجا نباشید. از رفتن به فروشگاه هایى 
که دستگاه تهویه ندارند خوددارى کنید و حتى 
براى کوتــاه مدت هم توقف نکنید. پاســاژها 
اغلب مجهز به سیســتم خنک کننده هستند؛ 

ولى تهویه هوا ندارند.
2. ماسک بزنیم

با وجود تهویه هواى مناسب فروشگاه، باز هم باید 
از ماسک استفاده کنید و با کسى که ماسک ندارد 
به هیچ وجه صحبت نکنید. بهتر اســت فاصله 
اجتماعى را با همه رعایت کنید و روى کسانى 
که به نظر مى رســد عالئم مانند آلرژى فصلى 
هم دارند نزدیک نشوید (آب ریزش بینى، سرفه، 
عطسه و قرمزى چشم ها). به خاطر داشته باشید 
که ماســک زدن ارزان ترین و راحت ترین راه 

براى در امان ماندن از کروناست.

3. پرسه نزنید
افکار خود را مرتب کنید و به خاطر داشته باشید 
که شرایط بیمارى کرونا هنوز خطرناك است و 
ما در پیک دوم شیوع هستیم. نباید تنها به علت 
پرســیدن قیمت و دیدن مدل هاى دیگر وارد 
مکان هاى غیر ضرورى شویم. هر چه بیشتر در 
مکان هاى عمومى حضور داشته باشید بیشتر در 
معرض خطر ابتال به کروناویروس هستید. پس 
با نوشتن لیست خرید از پیش، خرید خود را در 

کمترین زمان امکان، محدود کنید.
4. از دستشویى هاى عمومى استفاده 

نکنید
زمان بیرون بودن خود را طورى تنظیم کنید که 
نیازى به دستشــویى هاى عمومى پیدا نکنید. 
دستشویى هاى عمومى، مکانى است که شما 
بیشــترین تماس را با لوازم عمومــى دارید از 

جمله شیر آب، دستگیره در، مایع دستشویى و 
حتى دستمال کاغذى. این تماس هاى زیاد با 
وسایل عمومى، درصد ابتال به کرونا ویروس را 

افزایش مى دهد.
5. به هر محصولى دست نزنید

به اجناسى که نمى خواهید بخرید و یا نیازى به 
لمس کردن ندارند مانند زمانى که جنس یک 
پیراهن از نوع بافت آن مشخص است، دست 
نزنید. بهتر است در این مورد افراط به خرج دهید 
و تا حد امکان به هیچ جا و هیچ چیز غیر ضرورى 
دست نزنید. میز و وسایل صندوق پرداخت پول 
را لمس نکنید و سعى کنید پرداخت را از طریق 

کارت بانکى انجام دهید.
6. رعایت فاصله اجتماعى

با توجه به قانون رعایت فاصله گذارى اجتماعى، 
سعى کنید به فروشنده و دیگر مشتریان نزدیک 

نشــوید و فاصله حداقل یک متر را حفظ کنید. 
سعى کنید تنها (بدون داشتن همراه) به خرید 
بروید و زمان کمترى را در صحبت رو در رو با 

دیگران بگذرانید.
7. پس از خرید

پس از خرید، گوشى موبایل خود را با پنبه الکلى 
ضد عفونــى کنید. از تماس مســتقیم الکل و 
موبایل خــوددارى کنید؛ زیرا به ســخت افزار 
موبایل صدمات جدى وارد مى کند. دســت، 
صورت، کیف، کیف پول، لباســى که تن کرده 
بودید و خریدهایتان را باید بشویید یا ضد عفونى 
کنید. براى شستن از مواد شــوینده و آب گرم 
استفاده کنید. براى ضد عفونى کردن از محلول 
الکل 70 درصد اســتفاده کنید. دقت کنید که 
الکل رنگ لباس ها را مى پرانــد مى توانید از 

بخارشوى استفاده کنید.

هنگام خرید چه نکاتى را رعایت  کنیم که کرونا نگیریم



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

با آنکس که با تو درشــتى کرده، نرم باش که امید است به زودى 
در برابر تو نرم شود؛ با دشــمن خود با بخشش رفتار کن، زیرا 
سرانجام شــیرین دو پیروزى اســت (انتقام گرفتن یا بخشیدن) 
اگر خواستى از برادرت جدا شوى، جایى براى دوستى باقى گذار 
تا اگر روزى خواست به سوى تو بازگردد بتواند. کسى که به تو 
گمان نیک برد او را تصدیق کن و هرگز حق برادرت را به اعتماد 

موال على (ع)دوستى که با او دارى ضایع نکن.
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بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت خدماتى آسیا نو اصفهان(سهامى خاص) بشماره ثبت 23736 و 
شناسه ملى 10260445391 دعوت میگردد در جلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده در ساعت8 
صبح مورخ 99/05/14که درمحل قانونى شرکت به آدرس اصفهان-خیابان آب250(مصلى) مجموعه 
مصلى اصفهان-کدپستى 8164716836-تلفن36642670 تشکیل مى گردد حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:
1-انتخاب مدیران 

2-انتخاب بازرسین 
3-انتخاب روزنامه کثیراالنتشار

4-تصویب ترازنامه و صورتهاى مالى شرکت
و کلیه موضوعاتى که در صالحیت مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مى باشد.

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
شرکت خدماتى آسیا نو اصفهان(سهامى خاص)بشماره 

ثبت23736و شناسه ملى10260445391

هیئت مدیره

معاون بهره بردارى و توسعه آب شرکت آبفا اســتان اصفهان گفت: با اجراى 12/3 
کیلومتر خط انتقال آب از شــیرخانه نجف آباد  به مرکز کنترل و توزیع آب اصفهان  
محل چاههاى فلمن، ظرفیت آبرسانى به شهرهاى تحت پوشش تصفیه خانه آب 

اصفهان بزرگ  تقویت مى شود.

ناصر اکبرى تصریح کرد: از اواخر فروردین ماه تاکنون بیش از 6 کیلومتر از  این خط 
انتقال با قطر 1400 میلیمتر با هزینه ایى بالغ بر 35 میلیارد تومان  اجرایى شده است. 
این در حالیست که پیش بینى مى شود براى اجراى 6 کیلومتر باقى مانده از این پروژه 

به بیش از 70 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
وى با بیان اینکه با اجراى این پروژه حــدود 300 لیتر در ثانیه به ظرفیت انتقال آب 
از تونل اشترجان به اصفهان افزوده مى شود اعالم کرد:  هم اکنون نهایت ظرفیت 

انتقال آب از سامانه اول اصفهان بزرگ حدود 11/5 مترمکعب در ثانیه است در حالیکه 
نیاز آبى استان در پیک مصرف به حدود 15/5 مترمکعب در ثانیه مى رسد.

اکبرى اجراى خط انتقال با قطر 1400 میلیمتر از شیرخانه نجف آباد به مرکز کنترل 
و توزیع آب اصفهان را موجب تقویت آبرسانى ســامانه اول اصفهان بزرگ خواند و 
افزود: پس از بهره بردارى از فاز اضطرارى سامانه 
دوم آبرســانى به اصفهان بزرگ، حدود 3/2 متر 
مکعب در ثانیــه آب از طریق این خط به ظرفیت 
تامین آب شرب شــهرهاى تحت پوشش طرح 
آبرســانى  اصفهان بزرگ اضافه  مى شــود  به 
طوریکه  حدود 2 متر مکعب در ثانیه آب از طریق 
این خط به شیرخانه نجف آباد به منظور توزیع به 
شهرهاى تحت پوشــش طرح آبرسانى اصفهان 
بزرگ انتقال مى یابد.و حــدود 1/2 متر مکعب 
برثانیه به شهرهاى ویالشهر ،یزدانشهر و گلشهر 

منتقل مى شود.  
معاون  بهره بردارى و توسعه آب شرکت آبفا استان 
اصفهان پیرامون فاز خط اضطرارى سامانه دوم 
آبرسانى اصفهان بزرگ به مخزن نجف آباد گفت: 
فاز اضطرارى سامانه دوم آبرسانى اصفهان بزرگ 
به مخزن  نجف آباد به طول 34 کیلومتر مى باشد 
که هم اکنون این پروژه در حال اجرا است و پیش 

بینى مى شود تا سال آینده به بهره بردارى برسد.
اکبرى اعالم کرد: در واقع با اجراى 12/3 کیلومتر خط انتقال به قطر 1400 میلیمتر 
از شیرخانه نجف آباد به مرکز کنترل و توزیع آب اصفهان، درآینده پس از راه اندازى 
سامانه دوم آبرسانى به وســیله این خط انتقال، ارتباط میان دو سامانه آبرسانى در 
اصفهان بزرگ ایجاد مى شود و به دنبال اجراى این پروژه، 2/5 کیلومتر با قطر 500 

میلیمتر با هدف تقویت شبکه آبرسانى شهرستان خمینى شهر عملیاتى شده است.

در سال جارى در دستور کار قرار گرفت؛در سال جارى در دستور کار قرار گرفت؛

تقویت  ظرفیت آبرسانىتقویت  ظرفیت آبرسانى
 از تصفیه خانه آب اصفهان بزرگ از تصفیه خانه آب اصفهان بزرگ

شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه اى اصفهان

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

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

(031-36270820
مهلت دریافت اسناد: از ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1399/04/30 لغایت ساعت 16 روز چهارشنبه 

مورخ 1399/05/08
بازدید  و  توجیهی  جلسه  در  نامه)  معرفی  با  ها (همراه  شرکت  مجاز  نمایندگان  حضور  توجیهى:  جلسه 
که در روز دوشنبه مورخ 1399/05/13 رأس ساعت 10 صبح به آدرس: استان چهار محال و بختیارى، 
جاده بروجن به سمت لردگان، پلیس راه دو راهى کوشکى، جاده سمت چپ به سمت مال خلیفه، مابین 
روستاى یورد سوخته و کلوارى علیا پست132/20 کیلوولت فالرد برگزار مى گردد، الزامی بوده و عدم 

حضور بمنزله انصراف از مناقصه خواهد بود. 
مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه: نسخه الکترونیکی کلیه مدارك و مستندات اسناد مناقصه بایستی 
حداکثـر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1399/05/20 در "سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)" 
بارگذاري و نسخه فیزیکی آن در موعد مذکور به آدرس: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت 

برق منطقه اي اصفهان تحویل گردد.
-سالن   1399/05/21 مورخ  شنبه  سه  روز  صبح   10:00 ساعت  مناقصه:  پاکات  بازگشایی  محل  و  زمان 

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

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

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

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

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله اي
 شماره  990/1004 

(شماره 2099001188000011 در سامانه ستاد) 

روابط عمومى شرکت برق منطقه اى اصفهان

نوبت اول

شماره 
مبلغ تضمین شرکت در موضوع مناقصهمناقصه

شرایط و الزامات ورود به مناقصهمناقصه

990/1004
اجراى عملیات ساختمانى و 

تأسیساتى احداث پست 132/20 
کیلوولت فالرد

 2/850/000/000
ریال

دارا بودن گواهینامه صالحیت پیمانکاري 
حداقل رتبه 5 رشته ابنیه صادره از 
سازمان برنامه و بودجه کل کشور 

  شهردارى زرین شهر به استناد مجوز شماره 87مورخ 1399/02/29 شوراى 
اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به واگذارى  پارکینگ وسائط نقلیه سبک 
واقع در میدان انقالب به صورت اجاره براى مدت دو ســال از طریق مزایده 

عمومى اقدام نماید.
لذا از متقاضیان واجد شــرایط دعوت بعمل مى آید جهت دریافت اسناد 
مزایده و کسب اطالعات بیشــتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت ادارى مورخ 

1399/05/07 به شهردارى زرین شهر مراجعه نمایند.   

   تجدید آگهى مزایده

م.الف:911736میثم محمدى - شهردار زرین شهر 

نوبت دوم

م.الف:920512

با به روزترین با به روزترین 
اخبار   همراه اخبار   همراه 
شماییمشماییم


