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ترتیب بروز عالیم ویروس کرونا ادامه گرد و غبار تا نیمه شهریوراین روزهاى سعید امیرسلیمانى«عصر عاشورا»ى فرشچیان چگونه خلق شد؟ حتى بعد از جدایى مى  توان به «حتى» پیوست! سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

با خواص 
بى نظیر هلو 

آشنا شوید 

توقف احداث مجتمع تجارى جنجالى
3

2

3

2

 CNG چرا جایگاه هاى
اصفهان تعطیل شدند؟

افراد فاقد ماسک 
جریمه مى شوند

300 تن سکه و طال 
در منازل مردم 

است!
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 امام جمعه 
جدید کاشان 
منصوب شد

هلو برطرف کننده عطش است و درصد زیادى از این 
میوه را آب تشکیل مى دهد. کبد گرم را خنک و منبع غنى 
ویتامین A است؛ طبع آن سرد بوده و براى افراد گرم مزاج 

مفید است. نعمت ا... مسعودى، متخصص طب سنتى
 درباره خواص...

حضــرت آیــت ا... خامنــه اى در حکمــى 
حجت االسالم حاج شیخ عباســعلى سلیمانى را 
به نمایندگى  ولى فقیه و امامت جمعه کاشــان 

منصوب کردند.
بنا بر اعالم پایگاه اطالع رسانى دفتر مقام معظم 
رهبرى، حضرت آیت ا... خامنــه اى در حکمى 
حجت االسالم حاج شیخ عباســعلى سلیمانى را 
به نمایندگى  ولى فقیه و امامت جمعه کاشــان 

منصوب کردند.
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آغاز پرواز هاى ترکیه به اصفهان از آغاز پرواز هاى ترکیه به اصفهان از 1515 شهریور شهریور
ترکیش ایرالین برنامه هاى خود را به روزرسانى و اعالم کرده  پرواز به ترکیش ایرالین برنامه هاى خود را به روزرسانى و اعالم کرده  پرواز به 55 شهر ایران از سر گرفته مى شود  شهر ایران از سر گرفته مى شود 
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ورود دادستانى اصفهان براى ممانعت از نقض حریم میدان نقش جهان

دکور همه سکانس هاى 
«روزى روزگارى» واقعى بود

محمد فیلى از سریال ماندگارى که 
در حال بازپخش است مى گوید 

کى بود، کى بود، من نبودم ها آغاز شد
مغزمان داره سوت مى کشه

حکم فیفا در خصوص پرونده شــکایت مارك ویلموتس سرمربى پیشین تیم 
ملى از فدراسیون ایران صادر شــد، حکمى عجیب و البته سنگین که مى تواند 
تا ســال هاى طوالنى در یاد همه اهالى ورزش و طرفداران فوتبال باقى بماند. 
محکومیت 6 میلیون و 449 هزار یورویى که با مبلغ روز ارز به چیزى حدود 170 

میلیارد تومان مى رسد. وقتى رقم محکومیت...
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

افزایش 400 درصدى 
پروژه هاى 

سرمایه گذارى 
منطقه 10

مدیر منطقه 10 شهردارى اصفهان خبر داد

در حکمى توسط رهبر معظم انقالب؛

خانواده ها امسال کنکورى ها را همراهى نکنند
رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان:
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پایانى بر مشتریان واقعى پایانى بر مشتریان واقعى 
و غیر واقعى سردار  آزمونو غیر واقعى سردار  آزمون

مدیریت شعب بانک تجارت استان اصفهان

آگهى مزایده شماره 99/1 ( فروش امالك و مستغالت بانک تجارت )

مزایده 99/1 مرداد ماه 99

مساحت تقریبى مساحت  عرصه ( متر مربع )نوع ملکآدرس ردیف
اعیانى ( متر مربع )

وضعیت 
کنونى

شرایط 
پرداخت

مبلغ پایه مزایده ( به 
توضیحاتریال )

اصفهان- خیابان آیت اله اشرفى اصفهانى - نرسیده به خمینى شهر - ایستگاه آقا- محل 1
ششدانگ20/635/900/000بتخلیه174/66219/66محل سابق بانکسابق شعبه کهندژ

اصفهان - خیابان شیخ بهایى - حد فاصل چهارراه قصر و چهارراه آذر - مجتمع صفا - مقابل 2
ششدانگ62/000/000/000بتخلیه172*محل سابق بانکمسجد - محل سابق شعبه شیخ بهایى 

اصفهان- خیابان آبشار سوم - خیابان مسرور-کوچه باغ ارم- مجتمع مسکونى آناهیتا-3
صرفاً 20حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ به 12/010/000/000بمتصرف دارد.180/15*آپارتمان مسکونىطبقه دوم- واحد 2 غربى

فروش مى رسد.

خانه اصفهان- بلوار گلخانه- خیابان بنفشه شمالى - نبش کوچه علوى نژاد - مجتمع 4
ششدانگ13/683/000/000الفمتصرف دارد.136/83*آپارتمان مسکونىمسکونى جمیرا- طبقه سوم - واحد جنوب غربى

خانه اصفهان- بلوار گلخانه- خیابان بنفشه شمالى - نبش کوچه علوى نژاد - مجتمع 5
ششدانگ13/437/000/000الفتخلیه134/37*آپارتمان مسکونىمسکونى جمیرا- طبقه سوم - واحد جنوب شرقى

صرفاً دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و 46/600/000/000بمتصرف دارد.436 اصالحى دارد115/30اصالحى داردتجارى - دفتر کاراصفهان-خیابان حکیم نظامى-مقابل بانک پارسیان- نبش بن بست شماره 19 ( وحید )6
اعیان به فروش مى رسد.

اصفهان - خیابان عسکریه - خیابان صدرالدین -خیابان 16مترى طالقانى - بن بست 7
 فروش به میزان 9/5حبه مشاع از 72 حبه 5/000/694/440بمتصرف داردکل354/85270 ششدانگیک باب منزل مسکونىکیوانداریان - پالك 38

ششدانگ
داراى قولنامه عادى782/500/000بتخلیه*156/5باقیماندهقطعه زمین( فضاى سبز )چادگان - شهر رزوه -بر بلوار خلیج فارس8

کاشان - شهرك صنعتى امیرکبیر -بلوار امیرکبیر - کمربندى - محل سابق شرکت قصر 9
با وضع موجود داراى دفترچه قرارداد واگذارى26/605/000/000بتخلیه 44641730محل سابق کارخانهامیدکاشان

ششدانگ4/115/500/000الفمتصرف دارد.187/20180یک باب منزل مسکونىکاشان- خیابان کارگر- کوچه مالک اشتر نرسیده به چهارراه10
مشاع و فاقد حقآبه203/966/000بتخلیه*291/38یک قطعه زمین کشاورزىشهرضا - صحراى آب باریک11

قدیمى و بخشى 337500اصالحى داردزمینشهرضا - 45 کیلومترى جاده اصفهان- مجاورت روستاى مهیار - منطقه کاله قاضى12
فاقد اشجار و حقآبه و 132455 مترمربع از 61/513/500/000الفتخلیهمخروبه

مساحت عرصه آن جزو اراضى ملى مى باشد.
ششدانگ30/465/000/000بمتصرف دارد279479یک باب منزل مسکونىکاشان - خیابان امیرکبیر- بلوار الهیه -کوچه فرشته سوم13

صرفاًششدانگ سرقفلى و سه دانگ مشاع 28/394/500/000بتخلیه72/40اصالحى دارد42اصالحى داردتجارى کاشان - بازار بزرگ کاشان- بعد از راسته اصلى بازار - روبروى مسجد میانچال14
مالکیت به فروش مى رسد.

577/5اصالحى 880اصالحى داردیک باب منزل مسکونىکاشان - خیابان امیرکبیر-کوچه ابریشم 1545
صرفا4/5ً دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و 43/987/500/000الفمتصرف دارد.دارد

اعیان به فروش مى رسد.
ششدانگ11/057/480/000الفتخلیه613اصالحى دارد284اصالحى داردمحل سابق بانکاریسمان - خیابان امام خمینى 16

مدیریت شعب بانک تجارت استان اصفهان در نظر دارد امالك مازاد بر 
نیاز خود واقع در اصفهان را به شرح زیر و با وضع موجود ، با شرایط نقد 
و نیز نقد و اقساط ( با نرخ سود 12٪   براى شهرستان ها و 14٪ براى مرکز 
استان ) در قالب قرارداد اجاره بشرط تملیک و با شرایط زیر از طریق 
مزایده عمومى به فروش برســاند . متقاضیان مى توانند جهت کسب 
اطالعات بیشتر ، بازدید از امالك ،دریافت برگ درخواست شرکت در 
مزایده به نشانى : اصفهان ، خیابان شــیخ بهائى ، نبش خیابان ابوذر ، 
ساختمان مدیریت شعب بانک تجارت استان اصفهان – دایره تدارکات 

و مهندسى و تسلیم پیشــنهادات خود حداکثر تاپایان وقت ادارى 
مورخ99/06/11 به دبیرخانه این مدیریت مراجعه فرمایند. بازگشایى 
پاکتها در تاریخ 99/06/12 رأس ساعت 10 در محل ساختمان مدیریت 
شعب بانک تجارت اســتان اصفهان به نشانى فوق انجام خواهد شد و 
حضور  شرکت کنندگان درجلسه بازگشــایى بالمانع است. چنانچه 
تغییرى در تاریخ  بازگشایى پاکتها صورت گیرد، مراتب تلفنى به اطالع 

شرکت کنندگان خواهد رسید .  
ضمنــًا متــن آگهــى درســایت بانــک تجــارت به نشــانى

 www.tejaratbank.ir  قابل دسترسى مى باشد.
شرایط واگذارى :

الف ) نقدى
ب) نقد و اقساط بصورت پرداخت 25٪ نقد و مابقى در اقساط 36 ماهه 

با سود اعالمى.
توضیحات :

 1- مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 5٪ قیمت پایه مزایده مندرج 
در آگهی می باشد که می بایست به حساب شماره 01821474 نزد بانک 

تجارت واریز گردد.
2- شرکت کنندگان مبلغ 000ر200ریال (به حساب کارمزد فروش اسناد 
به شــماره 01854879 نزد بانک تجارت)واریز و فیش را ضمیمه برگ 

پیشنهاد نمایند.
 (ضمنًا مبلغ دریافتى جهت خرید اسناد به هیچ وجه مسترد نخواهد 

شد).
3- رعایت مفاد فرم پیشنهاد شرکت در مزایده الزامی می باشد و بهاي 
پیشنهادي باید از حیث مبلغ مشخص و معین و بدون خط خوردگی بوده 

و درپاکت الك و مهر شده (دربسته)تسلیم گردد.
4-کلیه امالك عرضه شده با وضعیت موجود به فروش می رسند و بازدید 

از محل با هماهنگی قبلی امکانپذیر می باشد .
5- بانک در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار می باشد.

6- هزینه آگهى از برندگان مزایده اخذ مى گردد و اخذ پایانکار امالك در 
صورت نیاز ، به هزینه و عهده خریدار مى باشد .

7- تخلیه امالك متصرف دار به عهده و هزینه خریدار بوده و سند آن 
بصورت ارائه وکالت نامه بالعزل انتقال مى یابد .
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دبیر انجمن شرکت هاى هواپیمایى با اعالم آغاز پروازهاى 
ایران و ترکیه از یازدهم شــهریور ماه، برنامه پروازى دو 

کشور را تشریح کرد.
مقصود اسعدى سامانى اظهار کرد: ترکیش ایرالین، شرکت 
هواپیمایى حامل پرچم ترکیه، در جدیدترین به روزرسانى 
برنامه هاى پروازى خــود اعالم کرد، از اوایل ســپتامبر 
پروازهاى خود را به پنج شهر ایران از سر مى گیرد. وى درباره 
جزئیات پروازهاى ترکیه به پنج شهر تهران، تبریز، شیراز، 
مشهد و اصفهان گفت: طبق برنامه اعالم شده ترکیه از اول 
سپتامبر(11 شهریور) 21 پرواز در هفته به تهران، چهار پرواز 
در هفته به تبریز و شیراز و از پنجم سپتامبر(15شهریور) دو 

پرواز در هفته به مشهد و اصفهان خواهد داشت.
دبیر انجمن شرکت هاى هواپیمایى تأکید کرد: با از سرگیرى 
پروازهاى ترکیه به ایران، پروازهاى ایران به شــهرهاى 
ترکیه هم آغاز خواهد شد و به این صورت نیست که پروازها 
فقط با ایرالین ترکیه انجام شــود. اسعدى سامانى درباره 
احتمال افزایش قیمت بلیت پروازهاى ایران و ترکیه تأکید 
کرد: نرخ بلیت هواپیما در مسیرهاى خارجى تابع نرخ دالر 
اســت اما اگر تعداد پروازها کم و تقاضا باال باشد احتمال 
افزایش قیمت وجود دارد.  وى گفت: هنوز هیچ تصمیمى 
درباره برقرارى تورهاى مسافرتى و گردشگرى ترکیه اخذ 

نشده است.

رئیس سازمان نظام پزشــکى گفت: جامعه پزشکى با 
برنامه دولت براى جریمه افرادى که ماسک نمى زنند و 
پروتکل هاى بهداشتى را رعایت نمى کنند موافق است.

محمدرضا ظفرقنــدى افزود: همه امــور با نصیحت و 
توصیه امکانپذیر نیست، در دنیا نیز این پروتکل ها را با 
توصیه اجرا نمى کنند و باید مکانیزمى عملى براى آن 
تدوین و اجرا شــود. وى گفت: در کشور باید مکانیزم و 
زیرساخت عملى وجود داشته باشد که اگر فردى به قانون 
تمکین نکرد، جریمه شود، اکنون چنین مکانیزمى وجود 
ندارد و اگر فردى ماسک نزد چه کسى مى تواند جلوى 

او را بگیرد یا با او برخورد کند.

رئیس سازمان نظام پزشــکى ادامه داد: معتقدیم همه 
باید براى حفــظ جان خــود و دیگران مثــل کمربند 
ایمنى که اجبارى شــد، ملزم به زدن ماسک و رعایت 
پروتکل هاى بهداشتى باشند.  ظفرقندى افزود: شوراى 
امنیت ملى و کمیته انتظامى ســتاد ملى مبارزه با کرونا 
اکنون مشغول تدوین زیرساخت و پروتکل جریمه افراد 
خاطى از دستورالعمل بهداشــتى کروناست و به زودى 
ابالغ و اجرایى مى شــود. این پروتکل فقط مربوط به 
ماسک نزدن نیســت و همه ضوابط پروتکل بهداشتى 
از جمله برگزارى تجمعات، عروســى ها و عزادارى ها 

را شامل مى شود.

آغاز پرواز هاى ترکیه به 
اصفهان از 15 شهریور

افراد فاقد ماسک 
جریمه مى شوند

کرونا 10 سال با ما 
خواهد بود

محمــد صــادق تبریزى،    رویداد24 |
رئیس مرکز مدیریت شبکه معاونت بهداشت 
وزارت بهداشت، در نشســت «بهینه سازى و 
اســتفاده نظام مند از ظرفیت بخش خصوصى 
در شرایط هماهنگى کووید -19»، با اشاره به 
اینکه از ابتداى شــیوع کرونا در کشور سازمان 
نظام پزشکى پاى کار بود و مثمر ثمر عمل کرد، 
تأکید کرد: کرونا حداقل ده سال با ما بوده و باید 
زندگى و کار کردن همراه بــا کرونا را تجربه 

کنیم./2586

50 اثر در فهرست موقت 
  مهر | معاون وزیر میــراث فرهنگى با 
اشاره به ظرفیت هاى تاریخى قابل ثبت کشور 
در فهرســت جهانى، گفت: 50 اثر تاریخى در 
فهرســت موقت ثبت جهانى قرار گرفته است. 
محمد حســن طالبیان ضمن بیان اینکه این 
وزارتخانه یک میلیــون و 200 هزار اثر داراى 
ارزش را مورد رصد قرار داده است، افزود: پرونده 
ثبت آثار فاخر ایران به یونســکو ارســال شده 

است.

123 را کسى نمى شناسد
سرپرست دفتر امور آسیب دیدگان    ایرنا |
اجتماعى ســازمان بهزیستى کشــور از اینکه 
فقط کمتر از 20 درصد مردم سامانه اورژانس 
اجتماعى براى رسیدگى به موارد کودك آزارى، 
همسرآزارى و خودکشــى خط تلفن اورژانس 
اجتماعى123 را مى شناسند، ابراز تأسف کرد و 
گفت: رسانه ها باید این خط را رایگان تبلیغ کنند 

تا همه مردم آن را بشناسند./2588

بازیگر «هم گناه» 
ماهواره اى شد!

«آیتک جاویدنژاد»، بازیگر    ایران آرت |
ســریال «هم گناه» همزمان بــا پایان یافتن 
پخش این ســریال از شــبکه نمایش خانگى 
ویدیویى منتشــر کرد که نشان مى دهد کشف 
حجاب کرده و به یک شبکه ماهواره اى پیوسته 
است. جاویدنژاد در ســریال «هم گناه» نقش 
«الناز» را بازى مى کند که دوســت شخصیت 
«نیکى» است.  او به شبکه اى پیوسته که صدف 
طاهریــان در آن برنامه اجــرا مى کند. صدف 
طاهران نیز چند سال پیش از ایران خارج شد. 
وى بازیگرى را با فیلم «یک دزدى عاشقانه» 
به کارگردانى امیرشهاب رضویان در سال 1394 
آغاز کرد.  به جز این فیلم و سریال «هم گناه»، 
جاویدنژاد در کار شاخص دیگرى حضور نداشته 

است./2584

آخرش نشد
رضــا درمیشــیان با    سینما دیلى |
انتشار تصویرى از حضور بهمن مفید در پشت 
صحنه «المینور» داریوش مهرجویى از مذاکره 
با او براى بازى در کنار علــى نصیریان در این 
فیلم خبر داد و نوشــت: «آخرین تالش براى 
حضور دوباره بهمن مفید در ســینما و بازى در 
فیلم «المینور» ساخته آقاى داریوش مهرجویى 
و همبازى شدن با على نصیریان که مثل تمام 

این سال ها نشد.»/2585

خودش متهم  است!
  فارس| على کفاشــیان، رئیس سابق 
فدراسیون فوتبال در مورد تحلیلش از پرداخت 
165 میلیارد تومان به ویلموتس توســط ایران 
گفت: در پرونده به وجود آمــده براى فوتبال 
ما، «ویلموتس» متهم اصلى است که این پول 
را مى خواهد از ما بگیرد. باید ســفت جلوى او 

بایستیم./2587

سرمایه  نظام 
عضو شوراى عالى حوزه هاى علمیه    انتخاب |
تصریح کرد: برخى در شرایط کرونایى برپایى مجالس 
عزادارى را حرام مى دانند، این ســخن بى اســاس و 
نادرست اســت. آیت ا... ســید احمد خاتمى مجالس 
سیدالشهدا(ع) را از ســرمایه هاى اصلى نظام اسالمى 
دانست و خاطر نشــان کرد: هیچکس در پى تعطیلى 
عزادارى ها نیست و نباید نظام اسالمى را به این تهمت 

بزرگ متهم کرد./2590

چرا مردم به شمال رفتند؟
روزنامه «کیهان» با حجت االسالم    برترین ها |
سید حسین مؤمنى از روحانیون و وعاظ مطرح گفتگو 
کرده است. او در این مصاحبه گفته است: باید از آنهایى 
که به دنبال تعطیلى عزادارى هستند، سئوالى پرسیده 
شود که انتقال ویروس آیا فقط از طریق جلسات است؟ 
کسانى که در وادى اهل بیت علیهم السالم و وادى دین 
نیستند اینها چقدر در انتقال این ویروس نقش داشتند؟ 
شما کنار دریا را ایام تعطیلى غدیر دیدید، در هر مناسبتى 
دیدید چقدر راه شمال شلوغ است.چرا قرنطینه نکردند؟ 
چرا ورودى و خروجى شــهرها را نبســتند؟ به عزاى 
سیدالشــهدا(ع) مى رســند اینجا تعصب و غیرت پیدا 

مى کنند و مى گویند باید عزا تعطیل بشود./2591

خطر بیخ گوش «ترامپ»
طبق گزارش «البیان»، هواپیماى    تسنیم|
حامل «دونالد ترامپ»، رئیــس جمهور آمریکا چیزى 
نمانده بود که با یک فروند پهپاد در نزدیکى فرودگاهى 
در واشنگتن برخورد کند. سرویس مخفى کاخ سفید که 
مسئولیت حفاظت از ترامپ را به عهده دارد، از اظهار نظر 

در این باره خوددارى کرده است./2592

قحطى سیاستمدار داریم
عباس عبــدى، تحلیلگر    دیده بان ایران |
مسائل سیاســى و اجتماعى در یادداشــتى در روزنامه 
«اعتماد» نوشت: اگر از من پرســیده شود که در ایران 
کنونى به چه تخصصى بیــش از همه نیازمندیم که در 
وجود آن به  شدت فقیر هستیم خیلى سریع خواهم گفت 
به سیاستمدار. در واقع مشکل اصلى و مادر مشکالت 
کشور، سیاست اســت. در ایران قحطى سیاستمدار به 

وجود آمده است./2593

تقصیر ماهواره هاست! 
وزیر کشور گفت: رســانه ها به صورت    ایسنا|
کارشناســانه و دقیق به بورس بپردازند و از تهییج افکار 
عمومى پرهیز شود، زیرا خط رسانه اى رسانه هاى خارج از 
کشور و ماهواره ها در چند روز گذشته تحریک و تهییج مردم 

و دعوت آنها براى فروش سهام خود بوده است. /2594

کنایه روسى به آمریکا
دیپلمات ارشــد روس تنها رأى مثبت    فارس|
جمهورى دومینیکن به پیش نویس قطعنامه آمریکا را 
به سخره گرفت. «میخائیل اولیانوف» در صفحه توییتر 
خود نوشت: «براى اینکه پیش نویس قطعنامه آمریکایى 
تصویب مى شد، واشنگتن به حداقل 9 رأى موافق نیاز 
داشــت. این [قطعنامه]  فقط یک رأى به دست آورد؛ 
جمهورى دومینیکن که احتماًال یک بازیگر بزرگ در 
خلیج فارس است! فکر نمى کنید مشکل از آمریکاست؟»

قانون عجیب در کره شمالى!
  ایرنا| «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالى دستور 
داده که براى مقابله با کمبود مــواد غذایى، مردم این 
کشورها سگ هاى خانگى خود را به رستوران هایى که 
گوشت سگ سرو مى کنند، تحویل دهند. گفته مى شود 
که نگهدارى از سگ به عنوان حیوان خانگى بیشتر میان 
ثروتمندان و نخبگان پیونگ یانگ پایتخت این کشور 
رواج دارد. براساس این گزارش، سگ هاى خانگى پس 
از مصادره توسط دولت پیونگ یانگ، به باغ وحش هاى 
دولتى فرستاده و  یا به رستوران هایى که گوشت سگ 

سرو مى کنند، فروخته مى شوند.

خبرخوان

حضرت آیت ا... خامنه اى در حکمى حجت االسالم حاج 
شیخ عباسعلى سلیمانى را به نمایندگى ولى فقیه و امامت 

جمعه کاشان منصوب کردند.
بنا بر اعالم پایگاه اطالع رسانى دفتر مقام معظم رهبرى، 
حضرت آیت ا... خامنه اى در حکمى حجت االسالم حاج 
شیخ عباسعلى سلیمانى را به نمایندگى ولى فقیه و امامت 

جمعه کاشان منصوب کردند.
متن حکم رهبر انقالب اسالمى به این شرح است:

بسم ا... الرحمن الرحیم
جناب حجت االسالم آقاى حاج شیخ عباسعلى سلیمانى 

دامت افاضاته
اکنون با پایان یافتن مسئولیت عالم مجاهد جناب حجت 
االسالم والمسلمین آقاى نمازى دامت توفیقاته و با تشکر 
از فعالیت هاى علمى و اجتماعى ایشان در دوران اشتغال 
در کاشان، جنابعالى را به امامت جمعه  کاشان و نمایندگى 

خود در آن منطقه منصوب مى کنم.
کاشان عالوه بر افتخارات تاریخى و پرورش برجستگان 
علمى و چهره هاى کم نظیر در فقه و حدیث و علوم عقلى 
و ادبیات و اخالق که حّقًا مایه  مباهات اســت، در دوران 
کنونى و در حــوادث مهم انقالب و نظام اســالمى نیز 
مجاهدت مردمى و وفادارى به آرمان ها را به حد نصاب 
کامل رســانیده اســت. مردم عزیز و با ایمان و انقالبى 
کاشــان در همه  صحنه هاى خدمــت و تالش حضور 
داشــته و به وظایف دینى و انقالبى خــود جامه  عمل 

پوشانده اند.
انتظار مى رود جناب عالى با همه  توان در خدمات دینى 
و اجتماعى حضور یافته و سلوك مردمى با همه  قشر ها 
به ویژه جوانان و تکریم خانواده هاى معظم شــهیدان و 
ایثارگران را  ممشــاى همیشــگى خود قرار دهید. غنى 

ســاختن محتواى خطبه هــاى نماز جمعه بــا معارف 
دینى و هدایت هاى سیاســى توصیه دیگــر اینجانب

 است.
امید است با برطرف شدن بالى همه گیر بیمارى، اجتماع 
نماز جمعه و محافل پر رونق دینى و معروف کاشان بار 

دیگر دل هــا و جان هاى مردم عزیز را صفــا و نورانیت 
بخشــد. توفیقات جنابعالى را از خداوند متعال مسئلت 

مى نمایم.
سّیدعلى خامنه اى
25 مرداد 1399

در حکمى توسط رهبر معظم انقالب؛

 امام جمعه جدید کاشان منصوب شد

محمد کشتى آراى، نایب رئیس اتحادیه فروشندگان طال 
و جواهر که سال ها ریاست این اتحادیه را هم بر عهده 
داشــت در گفتگوى مفصلى که با خبرگزارى «تسنیم» 
انجام داده روایت جالبى از کارکرد ســکه و طال در بین 

ایرانى ها ارائه کرده است. 
او مى گوید: در قبل از انقالب بیشــتر سکه براى هدایا 
مورد توجه بود اما بعد از انقالب توجه ویژه اى به ســکه 

براى پس انداز صورت گرفت؛ اما نکته جالب اینجا بود 
که در زمان جنگ بسیارى از مردم براى کمک به جبهه 
از همین طالها استفاده مى کردند. بسیارى از مردم که 
در جبهه هاى جنوب و غرب کشور بودند به دلیل اشغال 
شهر هایشان تنها چیزى که به دردشان خورد پس اندازى 
بود که از طال داشتند چراکه دیگر وسایل خانه هایشان از 
بین رفته بود. افرادى که پس انداز طال داشتند توانستند 
بعد از جنگ خودشان را احیا کنند و به زندگى ادامه دهند. 

بعد از جنگ به دلیل تحریم ها و محدودیت هاى ناشى 
از جنگ، عقب افتادگى صنعتى داشــتیم تا اینکه دوران 
سازندگى شروع شــد و کار رونق گرفت و اقتصاد رو به 
رشد رفت و مردم با درآمدشان دوباره روى آوردند به پس 
انداز طال و زیورآالت و گاهى اوقات نیز براى نشان دادن 
سطح زند گى هایشان از این زیورآالت استفاده مى کردند!

در حال حاضر طبق بــرآورد صورت گرفته نزدیک 300 
تن طال و سکه در منازل ذخیره شده است. از این میزان 

ســکه و طالى خام و طالهایى که از رده خارج شــده 
اند، طالهایى که هنوز اســتفاده مى شــوند به عنوان 
رایج محسوب مى شود و حســاب نمى آوریم. خیلى از 
سکه ها و طالهاى قدیمى هستند که هنوز برنگشته اند؛ 
مثًال مؤسسه اعتبارى دانشگاه تهران در مقطعى قبل از 
انقالب ســکه یادبود ضرب کرد و مشابه این سکه هاى 
یادبود زیاد داریم که هیچ وقت به چرخه ذوب بازار نرسیده 

و در منازل و کلکسیون ها و... است. /2582

300 تن سکه و طال در منازل مردم است!
آرمان کیانى

تابلوى «عصرعاشورا»، تصویرى غم انگیز و روایتگر سفر 
بى بازگشت امام حسین (ع) و رســیدن خبر شهادت او و 
همراهانش به خیمه  ها اســت. اثرى نگارگرى که بیش از 
40 سال پیش خلق شد و یکى از معروف ترین آثار محمود 
فرشچیان محسوب مى شود. «عصر عاشورا» درست در روز 
عاشوراى سال 55 خلق شد. اسب بدون سوار امام حسین 
(ع) در میانه تصویر و زنانى که از شنیدن خبر گریه مى کنند، 
تلخى عصر عاشورا را روایت مى کند. این اثر که حاال جزو 
ماندگارترین آثار خلق شــده با موضوع عاشوراى حسینى 

است، سال 69 به موزه آستان قدس رضوى اهدا شد. 
فرشچیان در این سال ها بارها از حال و هواى خود به هنگام 
خلق این اثر سخن گفته است؛ اینکه بدون هیچ پیش فرضى 
دست به قلم شده و در لحظه «عصر عاشورا» را روایت کرده 
است. او در بخشى از خاطرات خود نقل مى کند که ظهر روز 
عاشوراى سال 55 در حالى که حس غریبى داشته در خانه 
مى ماند و بیرون نمى رود و همین موضوع گله مادرش را 
به دنبال دارد که چرا در چنین روزى در خانه مانده است. او 
روایت مى کند که پس از شنیدن صحبت هاى مادرش به 
اتاق رفته، قلمو را برداشته و «عصر عاشورا» را کشیده است.  

«عصر عاشورا»ى فرشچیان چگونه خلق شد؟

آخرین وضعیت وقف 5600 هکتار جنگل

فیلم جنجالى مربوط به ایران نبود

پراید 90 میلیونى اصالً گران نیست!

رئیس سازمان ثبت اسناد و امالك کشور گفت که منتظر 
تفاهم سازمان جنگل ها و اداره اوقاف است تا اسناد صادر 

شده براى جنگل هاى هیرکانى اصالح شود.
ذبیح ا... خدائیان گفت: جلسه اى در دولت با حضور معاون 
اول رئیس جمهور، ســازمان ثبت اسناد و امالك کشور، 
سازمان  جنگل ها، وزارت جهاد کشاورزى و اداره اوقاف 
تشکیل شد و بنا بر این شــد که سازمان جنگل ها و اداره 
اوقاف این موضوع را بررسى کنند و به تفاهم برسند و ما 

براســاس تفاهمى که صورت مى گیرد نسبت به اصالح 
اسناد صادره اقدام کنیم و این ابالغ شده است.

ماه پیش خبرى منتشر شد که 5600 هکتار از جنگل هاى 
هیرکانى که سال گذشته به عنوان میراث جهانى توسط 
یونسکو به ثبت رسید، در اختیار یک فرد در آمده  و تحت 
عنوان موقوفه در اختیار متولى است و مالک این عرصه 
چندین بار قصد قطع درختان را کرده و از سازمان جنگل ها 

مجوز خواسته است.

به گفته فرمانده یگان حفاظت ســازمان محیط زیست، 
دعواى یک خرس و ســگ به واسطه اجبار انسان ها که 
در شــبکه هاى اجتماعى منتشر شده در کشور پاکستان 

رخ داده است.
سرهنگ جمشید محبت خانى گفت: اخیراً ویدیویى در 
فضاى مجازى منتشر شده که در آن افرادى با لباس هاى 
محلى دیده مى شوند که یک قالده سگ را به زور از گردن 
گرفته و به میدانى مى آورند. ســپس این سگ را با یک 
خرس که به زنجیر کشیده شــده و چند برابر سگ وزن 

دارد، مجبور به جنگیدن با یکدیگر مى کنند.
وى افزود: متأســفانه عده بسیارى در این فیلم، مشغول 
ثبت تصاویر و تشویق کردن این حیوانات علیه درگیرى 

بیشتر هستند.
فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست ادامه داد: 
این اعمال مصداق حیوان آزارى است بنابراین بررسى 
همکاران ما براى اطالع از صحت این فیلم آغاز شــد و 
بررسى هاى ما در سازمان حفاظت محیط زیست ثابت 
کرد که این فیلم متعلق به یک دوره مسابقات محلى است 
که سالیانه در منطقه کندوآدم در شهرستان حیدرآباد در 
ایالت ِسند کشور پاکســتان برگزار مى شود بنابراین این 

حیوان آزارى در کشور ما رخ نداده است.
ســرهنگ محبت خانى گفت: همچنین مشخص شد 
این فیلم به پنج سال گذشــته تعلق داشته، اما مجدداً  در 

شبکه هاى اجتماعى بازنشر داده شده است.

محمدرضــا نجفى منش که عضــو اتــاق بازرگانى و 
عضو هیئت مدیره انجمن قطعه ســازان است مى گوید 
خودروساز، خودرو را با ضرر مى  فروشد و همین موضوع 
سبب شده اســت خودروساز پول قطعه ســاز را با تأخیر 
تحویل دهد و این چرخه قطعه ســاز را نیز با بحران رو 
به رو کرده است. او درباره قیمت گذارى خودرو هم نظر 

جالبى دارد:
همین پراید که افکار عمومى بر آن حساس است و امروز 
دائم انتقاد مى کند چرا به 93 میلیون تومان رسیده است 
را مد نظر قرار بدهیم. شاید شــما فکر کنید این قیمت 
گران اســت اما من قیمت تحویل کارخانــه را مد نظر 
قرار مى دهم. قیمت تحویل کارخانه قبًال چقدر بود؟ در 
محدوده 37 میلیون تومان، از این مبلغ نیز پنج میلیون 
تومان هزینه شــماره گذارى و بیمه و قیمت گذارى و... 
مى شــد و 32 میلیون تومان در کل، دست خودروساز را 
مى گرفت در حالى که قیمت در بازار از 60 میلیون و 70 
میلیون باالتر رفته بود. صحبت من این اســت که بازار 
اصًال اشتباه نمى کند. اصًال! بازار هیچ کاالیى را به اشتباه 
گران نمى خرد. من کمى عقب مى روم. دالر وقتى 1000 
تومان بود، پراید چقدر قیمت داشت؟ حدود شش میلیون 

تومان، یعنى 6000 دالر و هنگامــى که دالر به 3200 
تومان رسید، پراید 20 میلیون تومان شد و در نتیجه باز 
هم در محدوده 6000 دالر بود. حاال اما پراید چند است؟ 
93 میلیون تومان و دالر چقدر قیمت دارد؟ اصًال شما 20 
هزار تومان در نظر بگیرید، مى بینید که پراید باید 120 
میلیون تومان باشد و از این روست که بازار خطا نمى کند و 
پراید را مى خرد چون مى داند قیمتش کمتر است. همین 
حاال اگر بخواهیم پراید را صادر کنیم مطمئن باشید به 
قیمت 6000 دالر از ما مى خرند. پس به نظر من پراید 90 
میلیونى هم در بازار ارزان است. چون 6000  دالر مى شود 

120 میلیون تومان./2583
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ادامه گرد و غبار
 تا نیمه شهریور

مدیرکل مدیریـت بحران اسـتاندارى اصفهـان گفت: 
فعالیت کانون هاى گرد و غبار تا اواسط شهریورماه پیش 
بینى مى شود. منصور شیشـه فروش با اشاره به احتمال 
فعال شـدن کانون هاى گردو غبار تا اواسط شهریور ماه 
اظهار کرد: از ابتداى سال جارى تاکنون با وزش بادهاى 
شرقى-غربى پنج بار کانون هاى گردوغبار فعال شده اند. 
وى افزود: اوج آلودگى هوا در اثر فعال شدن کانون هاى 
گرد و غبار در روزهاى یازدهم و دوازدهم تیرماه ثبت شد.

توسعه و اصالح 293 متر لوله 
به گـزارش روابـط عمومى آبفـا منطقه 5، واحـد بهره 
بردارى وتوسـعه فاضالب این منطقه در تیر ماه سـال 
جارى اقدام به اصالح 63 متر لوله واقع در خیابان کاوه، 
خیابان عـادل پور به قطر 500 پلى اتیلن نمود. شـایان 
ذکر است این عملیات به دلیل ریزش شبکه وگرفتگى 
وفرسـودگى این خط انجام شـد. همچنین بـا توجه به 
درخواسـت مشـترکان جدید براى اسـتفاده از خدمات 
فاضـالب واقع در شـهرك مهدیـه، این امـور اقدام به 
توسعه 130 متر لوله به قطر 250 نمود ودر اقدامى دیگر 
نیز عملیات توسعه شـبکه خیابان بهارستان روبه روى 
شـهرك قدس به طول 100 متر و با اجـراى قطر لوله 

250 پلى اتیلن به انجام رسید.

امضاى یک تفاهمنامه 
اتـاق بازرگانى اصفهـان و انجمـن صنفـى کارفرمایى 
شرکت ها و دفاتر خدمات مسافرت هوایى، جهانگردى 
و زیارتـى اسـتان اصفهـان، در راسـتاى اسـتفاده از 
پتانسیل هاى طرفین تفاهمنامه همکارى امضا کردند. 
زمینـه هـاى همـکارى در تفاهمنامـه مذکـور شـامل 
مشـارکت فعال اعضـاى انجمن صنفى در کمیسـیون 
گردشـگرى بـه عنوان مجـرى برنامـه هـاى مرتبط با 
موضوعات گردشگرى، همکارى در برگزارى همایش ها، 
گردهمایى ها، سمپوزیوم ها و سمینارها در حوزه صنعت 
گردشگرى، همکارى در برگزارى دوره ها و کارگاه هاى 
آموزشى تخصصى، همکارى مشترك در راستاى توسعه 
نرم افزارى و سخت افزارى زیرساخت هاى گردشگرى 

استان اصفهان و... است.  

موفقیت در صادرات 
محصوالت دامى

شـهرام موحدى، مدیرکل دامپزشکى اسـتان اصفهان 
گفت: سـال 98 براى صادرات محصوالت دامى بسـیار 
موفق بودیم و بیش از 30 میلیون دالر فرآورده هاى خام 
دامى از استان اصفهان صادر شده است که شاخص ترین 
آن بیش از 13 هزار تن خامه و بیش از 5000 تن پنیر به 
روسیه بوده است. البته اگر مراودات مالى بهترى بود قطعًا 

مى توانستیم نقش مؤثرترى داشته باشیم.

بهره بردارى از اتاق عمل 
آموزشى 

اتاق عمل آموزشى دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان با 
حضور معاون علوم پزشکى دانشگاه آزاد اسالمى کشور 
به بهره بردارى رسـید. براى سـاخت و تجهیز این اتاق 
عمل آموزشى در مکانى به وسعت 90 مترمربع در مدت 
11 ماه ده میلیارد ریال هزینه شده است. 50 دانشجوى 
رشـته تکنولوژى اتـاق عمل و 730 دانشـجوى رشـته 
پرستارى، مامایى، کارشناسى و دندانپزشکى از این اتاق 

عمل آموزشى استفاده خواهند کرد.

افزایش میزان اهداى پالسما
مدیـرکل انتقال خون اسـتان اصفهان گفـت: با آگاهى 
بخشى رسانه ها میزان اهداى پالسما در اصفهان از چهار 
واحد به ده واحد در روز افزایش یافته است اما بازهم کفاف 
تقاضا را نمى دهد. مجید زینلى افزود: با آگاهى رسانى از 
طریق رسانه ها، ذخیره خون که به کمتر از سه روز کاهش 
یافته بود افزایش یافته است. با توجه به اینکه در وضعیت 
بحرانى قرار نداریم اما شرایط ذخیره خون استان اصفهان 

همچنان نامطلوب است.

خبر

مدیر عامل شرکت توزیع برق اســتان اصفهان گفت: 
پیش بینى مى شود با خنک شــدن هوا در اواخر هفته 

جارى میزان مصرف برق کاهش یابد.
حمیدرضــا عالقمندان در خصــوص آخرین وضعیت 
اســتان اصفهــان در مصــرف بــرق، اظهــار کرد: 
خوشــبختانه با توجه به اینکه از روز چهارشنبه گرماى 
هوا رو به کاهــش مى رود و هــواى اصفهان حدود 2 
درجه خنک تر مى شــود، امیدواریم بــا همکارى هم 
اســتانى ها براى چند روز آینده، بتوانیم به بخش هاى 
کشــاورزى و صنایع این اجازه را دهیــم تا طى چهار 
ســاعت 12 تا 16 بعد از ظهر مصــارف معمول خود را 

داشته باشند.
وى از بخش غیرمولــد خانگى و تجارى خواســت تا 
همچنان صرفــه جویى مصرف بــرق را ادامه دهند تا 

ساعات بدون قطعى برق داشته باشیم.
مدیرعامل شرکت توزیع برق اســتان اصفهان با بیان 
اینکه تا روز چهارشنبه هفته گذشــته وضعیت استان 
اصفهان از لحاظ مصرف برق قرمز بود، توضیح داد: با 
توجه به تعطیلى ادارات، شرکت ها و برخى مجموعه ها 
طى روزهاى پنج شنبه و جمعه، مشکلى در مصرف برق 
نداریم، بنابراین از روز شنبه تاکنون از میزان پیک تعیین 

شده وزارت نیرو تجاوز نکرده ایم.

رئیس روابط عمومى شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى 
منطقه اصفهان از اجراى طرح توزیع الکترونیکى گاز مایع از 

ابتداى شهریور امسال در این استان خبر داد.
بهمن علیپور افزود: این طــرح با هدف جلوگیرى از عرضه 
خارج از شبکه، دسترسى آسان تر مصرف کنندگان واقعى، 
رعایت حقوق شهروندى، تحقق دولت الکترونیک و مدیریت 
صحیح توزیع گاز مایع از شهریور امسال به صورت آزمایشى 

در چند استان از جمله اصفهان آغاز مى شود.
وى اظهار کرد: با اجراى طرح توزیع الکترونیک گاز مایع، 
خرید گاز مایع براى کلیه مصارف اعم از خانوار و اصناف با 
قیمت مصوب دولتى از طریق زیرساخت هاى الکترونیکى 

و کارت بانکى و دریافت رسید ســوخت از عامالن توزیع 
امکانپذیر مى شود.

علیپور گفت: طــرح توزیــع الکترونیکــى گاز مایع  بین 
خانوارهاى محروم از گاز طبیعى و مصرف کننده نفت سفید 
که تا این زمان در پوشش انشعاب گازرسانى قرار نگرفته اند و 
دیگر واحدهاى صنفى و صنعتى، متناسب با نیاز آنها با ثبت نام 
در سامانه سدف (سامانه اینترنتى نیو تجارت آسان) انجام 
خواهد شد. وى خاطرنشان کرد: اگر مصرف کنندگان صنفى 
و صنعتى فاقد پروانه و مجوز کسب مورد تأیید سازمان متولى 
هستند تا یک ماه فرصت دارند که نسبت به اخذ مجوز الزم 

و ثبت نام در سامانه سدف براى تهیه گاز مایع اقدام کنند.

توزیع گاز مایع در اصفهان به 
صورت الکترونیکى 

کاهش مصرف برق استان
 از 2 روز آخر هفته

تعطیلى چند جایگاه سوخت CNG در کالنشهر اصفهان 
انتقادهایى را از ســوى مردم به همراه داشت اما مسئوالن 
امر تأکیــد کردند که این کار براى استانداردســازى انجام 
شــد و در روزهاى آینده تعدادى از آنها به چرخه فعالیت باز 

خواهد گشت.
162 جایگاه سوخت CNG در استان اصفهان فعال است 
که 35 جایگاه از میان آنها در کالنشهر اصفهان است که از 
بیش از یک ماه گذشته، چهار جایگاه از بین آنها که وابسته 
به شهردارى اصفهان است، تعطیل شد؛ این اتفاق در حالى 
افتاد که میزان مصرف سوخت CNG در ماه هاى اخیر در 
این شهر و میزان مراجعه مردم به این جایگاه هاى سوخت 

افزایش یافته است.
به گفته برخى از شهروندان اصفهانى، تعطیلى این جایگاه ها 
که در نقاط پر تردد کالنشــهر اصفهان مستقر است باعث 
سرگردانى مشتریان آنها به ویژه رانندگان تاکسى ها براى 
مراجعه به جایگاه هاى دیگر و طوالنى تر شدن صف هاى 

انتظار شد.
این جایگاه هاى سوخت در خیابان همدانیان جى، گلستان، 

شفق و ردانى پور مستقر هستند که روزانه سوختگیرى تعداد 
زیادى از خودروها در آنجا انجام مى شــد اما در زمان حاضر 
این جایگاه ها تعطیل بوده و تعــداد زیادى از مردم خواهان 

بازگشایى هرچه سریع تر آنها براى خدمات رسانى هستند.
به گفته مدیرعامل شرکت نیک اندیش (وابسته به شهردارى 
اصفهان) که کار مشــاوره و خدمات مهندسى طرح هاى 
ایمنى را انجام مى دهد، این چهار جایگاه با دستور اداره کل 
استاندارد اصفهان و براى استانداردسازى تعطیل شدند و با 
پیگیرى هاى انجام شده مقرر است دو جایگاه همدانیان و 

ردانى پور با اخذ مجوزهاى الزم به زودى آغاز به کار کنند.
ســید رضا عقدایى با بیان اینکه اداره کل استاندارد استان 
اصفهان در گذشته ایرادهایى را به این جایگاه ها وارد کرده 
بود، افزود: با توجه به اهمیت این موضوع و در نظر گرفتن 
همه موارد ایمنى براى حفظ ســالمت شــهروندان، چهار 
جایگاه مذکور تعطیل شدند تا امور مربوط به استانداردسازى 

آنها انجام شود.
وى در گفتگو با «ایرنا» با اشاره به اینکه ترجیح ما این بود 
که این جایگاه ها یکى یکى تعطیل و استانداردسازى شوند تا 

اختاللى در روند خدمات رسانى به مردم ایجاد نشود، تصریح 
کرد: اما برخى ناهماهنگى ها باعث شد که این اتفاق نیافتد و 

هر چهار جایگاه باهم تعطیل شوند.
عقدایى با بیــان اینکه بیش از 360 میلیــون تومان براى 
استانداردسازى دو جایگاه همدانیان و ردانى پور هزینه شد، 
خاطرنشــان کرد: این دو جایگاه آماده بهره بردارى است و 
به محض اخذ مجوز از اداره کل اســتاندارد استان اصفهان 
و هماهنگى با شرکت هاى پخش فرآورده هاى نفتى و گاز 

استان اصفهان، آغاز به کار مى کند.
وى اضافه کــرد: پــس از آغاز بــه کار ایــن جایگاه ها، 
استانداردســازى دو جایگاه دیگر یعنى گلستان و شفق نیز 
شروع مى شود تا آنها نیز در آینده نزدیک کار خدمات رسانى 

به شهروندان را از سر بگیرند.
روابط عمومى اداره کل استاندارد استان اصفهان نیز اعالم 
کرد که با توجه به اهمیــت ایمنى و حفظ جان و مال مردم، 
استانداردسازى جایگاه هاى سوخت ضرورى است و پس از 
استانداردسازى و بازرسى هاى انجام شده مجوز کار به آنها 

داده مى شود.

چرا جایگاه هاى CNG اصفهان 
تعطیل شدند؟

مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان با 
اشاره به مصوبه اخیر ستاد استانى پیشگیرى و مقابله با 
کرونا براى محدود شدن تجمعات مردمى در پارك ها 
و تفرجگاه ها، گفت: در حال حاضر محدودیت هایى 
مثل کم کردن روشنایى پارك ها و بوستان هاى شهر 
درنظر گرفته شده، اما اگر نیاز باشد مى توان به صورت 
سختگیرانه تر حضور در این اماکن را محدود کرد، اما 

بهتر است خود مردم مراعات کنند.
سیدمهدى میرجهانیان با اشاره به مصوبه اخیر ستاد 
استانى پیشــگیرى و مقابله با کرونا استان اصفهان، 
گفت: قرار بود اجتماعــات در پارك ها و تفرجگاه ها 

محدود شــود، چراکه مى بینیم مردم در پارك ها و 
اماکنى مثل پل خواجو، ســى و سه پل و مارنان کنار 

هم نشسته اند که بسیار خطرناك است.
وى بــا تأکیــد براینکــه مــردم باید خودشــان 
پروتکل هاى بهداشــتى و فاصله ایمــن را رعایت 
کنند، افزود: نمى شــود نیروى انتظامى وارد عمل 
شــود و مردم را مجبور به رعایت فاصله براى حفظ 
سالمتشان بکند. البته در این وضعیت مى توان کنار 
پارك ها نوار زرد کشید، ورودى ناژوان و صفه را بست، 
اجازه پارك در حاشیه رودخانه زاینده رود نداد اما بهتر 

است خود مردم رعایت کنند.

مدیر منطقه 3 شــهردارى اصفهان گفت: عملیات 
ساخت و ســاز یک مجتمع تجارى در حریم میدان 
تاریخى امام(ره) با ورود مقام دادستانى به این پرونده 

متوقف شد.
اخبار پیرامون این ساختمان جنجالى و نقض حریم 
میدان تاریخى امام(ره) در چند روز گذشــته بازتاب 

گسترده اى در کشور داشته است.  
حسین کارگر با بیان اینکه پالك هایى که در محدوده 
آثار تاریخى قرار دارد، چگونگى ساخت و ساز آنها باید 
از میراث فرهنگى استعالم شود، اظهار کرد: سال 90 
براى چگونگى احداث مجتمع تجارى واقع در خیابان 
استاندارى نبش کوچه پشت مطبخ و در ضلع غربى 
حریم بافت تاریخى میدان نقش جهان از ســازمان 

میراث فرهنگى استعالم مورد نیاز شده است.
وى با بیان اینکه میراث فرهنگى به دلیل مجاورت 

محل مجتمع بــا بافت تاریخى میدان امــام (ره) با 
احداث بنا تا ارتفاع 5 متر موافقت کرده است، افزود: 
پس از این اقدام، مالک در اعتراض به تصمیم میراث 
فرهنگى به دیوان عدالت ادارى براى دریافت اجازه 
احداث بنا تا ارتفاع 9 متر شکایت کرد و در نهایت سال 
98 موفق به دریافــت رأى موافق از دیوان به عنوان 
مهمترین مرجع رسیدگى به شــکایت هاى مردم از 
دســتگاه هاى ادارى و اجرایى در کشور شد چرا که 
ساختمان در گذشــته 9 متر ارتفاع داشته و مالک از 

حقوق مکتسبه برخوردار شد.
وى ادامه داد: متعاقب رأى صادر شده در دیوان عدالت 
ادارى، شهردارى مکلف به صدور پروانه براى احداث 
این مجتمع تجارى شد، اما در حال حاضر با ورود مقام 
دادستانى به این پرونده، عملیات ساخت و ساز متوقف 

شده تا تعیین تکلیف نهایى شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان از خانواده 
داوطلبان کنکور امســال خواســت از همراهى با 
داوطلب و حضور در محل برگزارى آزمون خوددارى 
کنند و گفت: معموًال رســم بر این بود که در زمان 
برگزارى کنکــور برخى خانواده هــا در محل هاى 
برگزارى آزمــون حضور پیدا مى کردنــد و منتظر 
فرزندانشان مى ماندند، درحالى که امسال به علت 
شرایط خاص شیوع ویروس کرونا، نگران همراهى 
و تجمع خانواده ها هســتیم. ضمــن اینکه مکان 
مناسبى در محل هاى برگزارى آزمون براى استقرار 

خانواده ها وجود ندارد و توصیه مى شود خانواده ها 
امسال از همراهى با داوطلب صرف نظر کنند.

طاهره چنگیز با اشاره به برگزارى آزمون سراسرى 
از امروز اظهار کرد: با مقدماتى که فراهم شده، فضا 
و مساحت برگزارى کنکور افزایش یافته و گردش 
کافى هوا و رعایت فاصله صندلى داوطلبان درنظر 
گرفته شده اســت، بنابراین نگرانى در مورد محل 

برگزارى کنکور نداریم.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان بیشترین 
نگرانى را مربوط به قبل و بعــد از برگزارى کنکور 
دانســت و تصریح کرد: ممکن اســت ازدحامى در 
مبادى ورود به محل هاى برگــزارى کنکور ایجاد 
شــود و یا بعد از برگزارى کنکور تجمــع و ازدحام 
اتفاق افتد که مــى تواند خطراتى براى ســالمت 

شرکت کنندگان در آزمون داشته باشد.
رئیس دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان با تأکید بر 
جلوگیرى از ازدحام و تجمع در هنگام ورود و خروج 
به محل برگزارى کنکور، گفت: در صورتى که تجمع 
و ازدحام جمعیت صورت نگیرد، نگرانى جدى وجود 
ندارد، در عین حال که دستورالعمل هاى بهداشتى 
به صــورت حداکثرى انجــام مى شــود و فاصله 

صندلى ها نیز با دو برابر شدن، به 2 متر مى رسد.

تجمع در پارك ها بسیار خطرناك است

توقف احداث مجتمع تجارى جنجالى

خانواده ها امسال کنکورى ها را همراهى نکنند

برنامــه «انعــکاس نوشــته»، انعــکاس جمالت 
برگزیده رمــان هایى اســت که توســط مخاطبان 
خوانــده شــده و به صــورت صوتــى به نشــانى
GHALAMESTAN.GHADIR@

GMAIL.COM  ارسال مى شود.
هدف این برنامه معرفى کتــاب از کالم مخاطبان و 
همچنین معرفى بیشتر کتابخانه تخصصى ادبیات و 
مرکز آفرینش هاى ادبى قلمستان وابسته به سازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان است.

این برنامه از تیر ماه سال جارى آغاز شده و محدودیت 
زمانى و سنى ندارد. حجم صوت ارسالى نباید بیشتر از 

یک دقیقه باشد و در ابتداى خوانش مخاطبان باید اسم 
کتاب، نویسنده، مترجم، شماره صفحه و خودشان را 
معرفى کنند. صوت هاى برگزیده در صفحات مجازى 
کتابخانه تخصصى ادبیات بارگذارى مى شــود  و به 
صوتى که بیشــترین عالقه مندى و بازدید را داشته 

باشد جایزه فصلى تعلق خواهد گرفت.
گفتنى اســت؛ عالقه مندان براى کسب اطالعات 
بیشــتر مى توانند به کتابخانه تخصصى ادبیات به 
آدرس خیابان عالمه امینى شرقى، باغ غدیر، ساختمان 
الغدیر، طبقه دوم مراجعه و یا با شماره 03132602740 

تماس حاصل کنند.

ثبت صوتى جمالت برگزیده کتابى 

مخاطبــان برنامه «ســینماگپ» تابســتان 99 که به 
تحلیل فیلم هاى حوزه نوجوانان اختصــاص یافته این 
بار پاى صحبت هاى حمیدرضا محمودى نژاد دانشجوى 
دکتراى مشاوره و مشــاور نوجوان و خانواده در تحلیل 
روانشناسى فیلم ســینمایى «در آســتانه 17 سالگى» 

(The Edge Of Seventeen) نشستند.
این کمدى-درام آمریکایى به نویســندگى و کارگردانى 
«کلى فرمون کریگ» از آنجا آغاز مى شــود که «نادین 
فرانکلین»، دختر نوجوان 17 ســاله نزد معلم تاریخ خود 
مى رود و مى گوید قصد دارد خودش را بکشــد و داستان 
فیلم فلش بکى به اتفاقات کودکى تا نوجوانى و به خصوص 

تأثیر از دست دادن پدرش در زندگى اوست و بحران هاى 
دوران بلوغ و نوجوانى را به تصویر مى کشد.

حمیدرضا محمودى نژاد در تحلیل این فیلم با بیان اینکه 
نوجوانان 17 ساله از نظر احساسى روى لبه پرتگاه قرار 
دارند، افزود: نوجوانان در این ســن تمام موارد منفى را 
به ســمت خود جذب مى کنند و به شــدت درون ریزى 
مى کنند. همچنین اهــداف بلندپروازانه پیــدا کرده و 
خودمحور مى شــوند و ممکن اســت رفتارهاى پرخطر 

انجام دهند.
وى با بیان اینکه همه ما در نوجوانى به دنبال یافتن الگو 
هستیم، گفت: اگر این الگو براى نوجوان فراهم نشود یا 

بحران هویت رخ مى دهد و یا او دچار ســردرگمى نقش 
مى  شود و نمى تواند خود را پیدا کند و با همه تعارض پیدا 
مى کند و به فردى تبدیل مى شود که خشم و اضطراب دارد 
که کم کم به افسردگى، بیمارى جسمى و دشمنى تبدیل 

مى شود که در شخصیت اصلى فیلم مى بینیم.
گفتنى اســت؛ سلســله نشســت هاى مجازى تحلیل 
روانشناسى فیلم هاى سینمایى با عنوان «سینماگپ» به 
همت دفتر تخصصى سینما وابسته به سازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشــى شــهردارى اصفهان و با همکارى 
گروه هنرى «ماه مدیا» یک شنبه هاى هر هفته در حال 

برگزارى است.

نوجوانان 17 ساله روى لبه پرتگاه قرار دارند

مسئول هیئت هاى مذهبى و تشــکل هاى دینى اداره کل 
تبلیغات اســالمى اصفهان گفــت: در راســتاى رعایت 
دستورالعمل هاى بهداشتى ستاد مقابله با کرونا براى عزادارى 
محرم، ایستگاه هاى «نوا و نماد» جایگزین محل هاى توزیع 

چاى و نذورات در این استان مى شود. 
حجت االسالم حسن بابایى افزود: در این ایستگاه ها صوت  
و فیلم هاى عزادارى با نصب تلویزیون هاى شهرى پخش 

مى شود.
وى همچنین با اشــاره به تغییرات و جایگزینى برنامه هاى 
ابتکارى و نو به جاى عزادارى سنتى در سال جارى به دلیل 

شیوع ویروس کرونا گفت: استفاده از طبل، سنج و دمام در 
سطح شهر ممنوع است و به جاى آن هیئت ها مى توانند در 
قالب گروه هاى دو نفره پس از نماز مغرب بر روى پشت بام به 

نواختن سنج و دمام و طبل بپردازند.
مسئول هیئت هاى مذهبى و تشــکل هاى دینى اداره کل 
تبلیغات اســالمى اصفهان به ممنوعیت عزادارى به شیوه 
مراسم شــورخوانى در هیئت هاى عزادارى اشــاره کرد و 
گفت: هیئت ها نمى توانند با حلقه زدن دور هم به سینه زنى 
بپردازند بلکه مى توانند با فاصله و به روش سنتى آیین سینه 
زنى را برگزار کنند. وى بــا تأکید بر اینکه هرگونه تجمع در 

عزادارى ها ممنوع اســت افزود: امسال مراسم سینه زنى در 
میدان هاى  امام(ره) و امام على (ع) برگزار نمى شود.

بابایى همچنین به برگزار نشدن مراسم شیرخوارگان حسینى 
(ع) در جمعه اول ماه محرم اشاره کرد و گفت: این مراسم به 
صورت مجازى برگزار و با دعوت از یــک مداح به صورت 

مستقیم از شبکه استانى پخش مى شود.
وى افــزود: در صورتى که هر هیئتــى از رعایت این موارد 
سرپیچى کند در مرحله اول تذکر کتبى و در مراحل بعد مجوز 
آنها به مدت شش ماه لغو  و خدمات عمومى مانند آب، برق و 

گاز آنها قطع مى شود.

«نوا و نماد» جایگزین محل  توزیع نذورات مى شود
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محمد فیلى با ســریال «روزى روزگارى» و با نقش «بسیم» 
بر ســر زبان ها افتاد و شــناخته شــد. امرا... احمدجو یکى از 
نقش هاى اصلى سریال خود را به بازیگرى که بیشتر در شهر 
شیراز فعال و شناخته شده بود ســپرد و اتفاقًا از این اعتمادش 

هم جواب گرفت.
فیلــى پــس از «روزى روزگارى» در ســریال هاى دیگرى 
همچون «چار دیوارى»، «دولت مخفى»، «جالل الدین» و 
«عملیات 125» جلوى دوربین رفت. هرچند نقش «شمر» در 
ســریال «مختارنامه» اعتبار دو چندانى را براى او رقم زد و به 

نوعى ماندگارش کرد.
ســریال «روزى روزگارى» به کارگردانى و نویسندگى امرا... 
احمدجو این شب ها روى آنتن شــبکه آى فیلم است. محمد 
فیلى، بازیگر نقش هاى «بســیم» و «نســیم بیگ» در این 

مجموعه درباره ایفاى نقش در ســریال «روزى روزگارى» 
مى گویــد: نه فقــط من، کــه همــه عوامل این ســریال، 
خالصانه و بدون چشمداشــت مادى فعالیت کردیم. ســریال 
«روزى روزگارى» با عشق ساخته شد و همه از جان و دل مایه 

گذاشتند. به نظرم، این سریال دیگر تکرارپذیر نیست.
او در پاسخ به اینکه چگونه شد که براى بازى در نقش «بسیم» 
انتخاب شــد؟ توضیح مى دهد: من با آقاى احمدجو آشنایى 
دیرینه داشتم. وقتى مى خواســتند فیلم «شاخه هاى بید» را 
بسازند از من براى بازى دعوت کردند و این همکارى در سریال 

«روزى روزگارى» هم ادامه پیدا کرد.
فیلى درباره ســریال «روزى روزگارى» مــى گوید: «روزى 
روزگارى» به طرز عجیب و غریبى ماندگار شد و مردم همچنان 
دوستش دارند. مطمئن هستم که نســل هاى بعدى هم این 
سریال را دوست خواهند داشت و از آن استقبال خواهند کرد. 

آقاى احمدجو قصه جذابى را به شــکل زیبایى در این سریال 
روایت کرده است. ضمن آنکه فضا و شخصیت هاى «روزى 
روزگارى» هم به شدت واقعى هســتند، حتى لوکیشن هاى 
سریال هم ساختگى نبود و همه ســکانس ها را در دکورهاى 
واقعى گرفتیــم. بخش عمده اى از این ســریال ریشــه در
گذشته ها دارد. زمانى که جاده ها ناامن بود و راهزن ها فعال 
بودند اما نکته جالــب توجه اینکه، نوعى از غیرت، شــرف و 
انســانیت درون همین دزدان هم بوده اســت. بــراى مثال، 
مى بینید وقتى «مراد بیگ» به عنوان سردسته راهزنان، نمک 
مى خورد و نمک گیر مى شود حرمت نان و نمکى را که خورده 
نگه مــى دارد و از غارت اموال کاروانیان منصرف مى شــود. 
مفاهیمى مثل حق نمک این روزها تقریباً فراموش شده و خیلى 
راحت نمک مى خورند و نمکدان مى شــکنند. آن زمان حتى 
راهزن ها هم به یکســرى از اصول اخالقى پایبند بوده اند. یا 

مثًال «قلى خان» مى گوید که پس از سال ها راهزنى خواسته 
یک قافله را به سالمت از صحرا عبور دهد اما نتوانسته و از این 
بابت، متأسف و ناراحت است. همه اینها آموزنده است. خودم در 
خانواده هایى رفت و آمد داشتم که پس از دیدن سریال «روزى 

روزگارى» دوباره به چنین ارزش هایى معتقد شده بودند.
او درباره نقشش در سریال «روزى روزگارى» هم مى گوید: 
هنوز بسیارى از مردم مرا با نقش «بسیم» به یاد مى آورند و هر 
نقطه از ایران که مى روم لطف دارند و اظهار محبت مى کنند. 
هنوز هم بعضى از تکیه کالم هاى «بســیم» را از زبان مردم 
مى شــنوم. در مجموع، مخاطبان ارتباط خوبى با ســریال و 
شخصیت هایش برقرار مى کنند. اصوًال «روزى روزگارى» به 
یک نسل خاص تعلق ندارد، بلکه اثرى براى همه نسل هاست 
و این قابلیت را دارد که همه مخاطبان از نسل هاى مختلف را با 

خود همراه کند و پاى تلویزیون بنشاند./2580

محمد فیلى از سریال ماندگارى که در حال بازپخش است مى گوید 

دکور همه سکانس هاى «روزى روزگارى» واقعى بود
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دکور
   پیوند مرزوقى / خبرگزارى ایسنا |

مجید اخشابى مقصر وضعیت نامناسب موسیقى پاپ را «تهیه کنندگان پولکى» 
مى داند و مى گوید آنها کار موسیقى را خراب کرده اند.

اخشابى مى گوید کرونا باعث مى شود چیزهایى که سر جاى خود نیست و نبوده 
از جمله مدیریت هاى موسیقى، تهیه کنندگان و هنرمندان جایگاه خودشان 

را بدانند و هرکسى بدون هیاهو به کیفیت کارش فکر کند.
مجید اخشــابى، خواننده پاپ در گفتگو با «پانــا» درباره وضعیت 
موسیقى با وجود ویروس کرونا گفت: در شــرایطى قرار داریم که 

به ناچار به وجود آمده و مطلوب و ایده آل نیســت، کل جامعه و 
مشاغل دچار رکود شــده اند و قطعاً فرهنگ و هنر نیز از آن رنج 
مى برند و این شــرایط بیش از پیش به خرابى اوضاع موسیقى 

دامن زده است.
وى ادامه داد: شــاید قبًال کارهاى سخیف تولیداتى داشت اما 
االن آنها نیز دیگر وجود ندارند کــه این قضیه به دلیل همین 
شــرایط فعلى اســت و نمى توان گفت که این بال فقط بر سر 

هنر و فرهنگ نازل شــده بلکه تمام عرصه ها تحت الشعاع قرار 
گرفته است.

این خواننده همچنیــن درباره وضعیت تهیه کنندگان موســیقى 
در ایام کرونایى تصریح کــرد: در روزگار فعلى جز تهیه کنندگان 

حرفه اى موسیقى که تعدادشان به نصف یک دست مى رسد 
شاهد برخى تهیه کنندگان سوداگر بودیم که آنها پول 

باد آورده اى داشتند که از جایى به روشى به دست 
آورده بودند و آن را وارد کار موسیقى مى کردند، 
در نهایت برخى از آنها موفق مى شدند و برخى 
حرکاتشان ریشه موسیقى را نشانه مى گرفت 

و تخریب مى کرد.
وى ادامه داد: در شــرایط فعلى از این افراد دیگر 

نشانه اى دیده نمى شود، تهیه کنندگان اصلى که باقى 
مانده اند نیز بدهى هاى زیادى باال آوردند و خیلى هایشان 

تغییر شغل دادند که قابل تأســف است افرادى که داراى 
تخصص در این زمینه بودند االن کارشــان را براى همیشه 

ترك کرده اند.
این خواننده پاپ در پایان سخنانش خاطر نشان کرد: تهیه کنندگان 

پولکى کار موسیقى را خراب کرده اند تا آباد، امیدوارم کرونا باعث شود 
خیلى از چیزهایى که سر جاى خود نیست و نبوده از جمله مدیریت هاى 

موســیقى، تهیه کنندگان و هنرمندان جایگاه خودشان را بدانند. 
هر خواننده اى بتوانند بدون هیچ هیاهویى به کارش فکر کند 
و جایگاه اصلى و ارزش خود را پیدا کند. به نظرم تأثیر ویروس 

کرونا در موسیقى را مى توان به فال نیک گرفت./2581 

ید اخشابى مقصر وضعیت نامناسب موسیقى پاپ را «تهیه کنندگان پولکى»
داند و مى گوید آنها کار موسیقى را خراب کرده اند.

شابى مى گوید کرونا باعث مى شود چیزهایى که سر جاى خود نیست و نبوده 
مله مدیریت هاى موسیقى، تهیه کنندگان و هنرمندان جایگاه خودشان 

انند و هرکسى بدون هیاهو به کیفیت کارش فکر کند.
ید اخشــابى، خواننده پاپ در گفتگو با «پانــا» درباره وضعیت 
سیقى با وجود ویروس کرونا گفت: در شــرایطى قرار داریم که 
چار به وجود آمده و مطلوب و ایده آل نیســت، کلجامعه و
غل دچار رکود شــده اند و قطعاً فرهنگ و هنر نیز از آن رنج 
برند و این شــرایط بیش از پیش به خرابى اوضاع موسیقى 

ن زده است.
 ادامه داد: شــاید قبًال کارهاى سخیف تولیداتى داشت اما
ن آنها نیز دیگر وجود ندارند کــه این قضیه به دلیل همین

ـرایط فعلى اســت و نمى توان گفت که این بال فقط بر سر 
 و فرهنگ نازلشــده بلکه تمامعرصه ها تحت الشعاع قرار

ته است.
خواننده همچنیــن درباره وضعیت تهیه کنندگان موســیقى

کنندگان  روزگار فعلى جز تهیه یام کرونایى تصریح کــرد: در
ه اى موسیقى که تعدادشان به نصف یک دست مى رسد 

هد برخى تهیه کنندگان سوداگر بودیم که آنها پول 
ورده اى داشتند که از جایى به روشى به دست 

ه بودند و آن را وارد کار موسیقى مى کردند، 
هایت برخى از آنها موفق مى شدند و برخى 
موسیقى را نشانه مى گرفت  کاتشان ریشه

خریب مى کرد.
 ادامه داد: در شــرایط فعلى از این افراد دیگر

ه اىدیده نمى شود، تهیه کنندگان اصلىکه باقى
ه اند نیز بدهى هاى زیادى باال آوردند و خیلى هایشان 

ر شغل دادند که قابل تأســف است افرادى که داراى 
صص در این زمینه بودند االن کارشــان را براى همیشه

ك کرده اند.
خواننده پاپ در پایان سخنانش خاطر نشان کرد: تهیه کنندگان 

کى کار موسیقى را خراب کرده اند تا آباد، امیدوارم کرونا باعث شود
ى از چیزهایى که سر جاى خود نیست و نبوده از جمله مدیریت هاى 

ســیقى، تهیه کنندگان و هنرمندان جایگاه خودشان را بدانند. 
به کارش فکر کند هیاهویى خواننده اى بتوانند بدونهیچ
یگاه اصلى و ارزش خود را پیدا کند. به نظرم تأثیر ویروس

نا در موسیقى را مى توان به فال نیک گرفت./2581

مجید اخشابى مقصر وضعیت 
نامناسب موسیقى را معرفى کرد «رابرت دنیرو»، بازیگر مطرح ســینماى جهان و برنده اسکار 

که آثار مطرحى همچون فیلم ســینمایى «راننده تاکسى» و 
«پدرخوانده» را در کارنامه دارد شــمع تولد 77 سالگى خود را 

خاموش کرد.
دنیرو در سال 1972 به عنوان یکى از کاندیدا هاى ایفاى نقش 
در فیلم «پدرخوانده» مطرح شــد، ولى نقشى به وى نرسید و 
مجبور شد در فیلم «دار و دســته اى که نمى توانست شلیک 

کند» بازى کند.
دنیرو خیلى زود با تیم «مارتین اسکورسیزى» و «فرانسیس 
فورد کاپوال» آشنا شــد. این کارگردانان که همچون رابرت 
دنیرو اصل و ریشه اى ایتالیایى داشتند تصمیم بر ایجاد موجى از 
فیلم هاى انتقادى از سیستم سرمایه دارى و جو بى خیالى حاکم 
بر آمریکا گرفتند. علمدار این مــوج «کوپوال» بود. اما مارتین 

اسکورسیزى و رابرت دنیرو تیم هماهنگى از آب درآمدند. 
«مارلون برانــدو» و دنیرو دو نفرى بودند کــه به دلیل بازى 
درخشانشان در نقش «دون ویتو کورلئونه» در پدرخوانده هاى 
1 و 2 موفق به دریافت جایزه اسکار شدندکه از دیدگاه بسیارى 

از منتقدان ماندگارترین نقش تاریخ سینماست.
بسیارى از منتقدان او را تواناترین بازیگر تاریخ سینما مى دانند 
و این هیچ اغراق و بزرگ نمایى نیست، زیرا دنیرو در بسیارى از 
ژانر هاى سینمایى نقش آفرینى کرده است براى مثال مى توان 
در سینماى وحشت آثارى همچون «فرانکشتاین» و «موهبت 
الهى» را نام برد و در سینماى کمدى هم شاهکارى همچون 
«ســلطان کمدى» را که در آن مقابل غول دنیاى کمدى آن 
عصر یعنى «جرى لوئیس» نقش آفرینــى مى کند را نام برد. 
اما در سبک گنگسترى هم دنیرو شــاهکارى دیگر همچون 
«رفقاى خوب» اثر اسکورســیزى و «تسخیرناپذیران» اثر به 

یاد ماندنى «برایان دى پالما» را داراست.
رابرت دنیرو در سال 2012 با ایفاى نقش «پدر بردلى کوپر» 
در فیلم «دفترچه امیدبخش» توانست پس از گذشت 38 سال 
از فیلم «پدرخوانده2» دوباره نامزد جایزه اسکار بهترین بازیگر 
نقش مکمل مرد شود. او توانست جایزه فیلم هالیوود و انجمن 

منتقدان دیترویت را نیز براى همین نقش کسب کند.
او از میان 200 فیلمى که مــورد توجه قرار گرفته، هفت نقش 
ماندگار را تصویر کرده که از هر بازیگر دیگرى بیشــتر است. 
«چارلى چاپلین»، «کلینت ایستوود» و «لئوناردو دى کاپریو» 
هر یک بــا پنج نقش مانــدگار و «مورگان فریمــن» و «تام 
هنکس»  با چهار نقش ماندگار در این فهرســت 200 فیلمى 

حضور دارند.

«کیانو ریوز» که در برلین به ســر مى برد جزئیات تازه اى از «ماتریکس 
4» را فاش کرد. 

پاندمى کرونــا فیلمبردارى این پــروژه را ماه ها به تعویــق انداخت اما 
از ماه گذشــته عوامل به برلین بازگشــتند تا تولید را ادامــه دهند. ریوز 
مى گوید ســازندگان به دقت پروتکل هاى بهداشتى را رعایت مى کنند 

و روحیــه  «نمایش باید ادامه پیــدا کند» در محل فیلمبــردارى حاکم
 است.

ریوز مى گوید: «فوق العاده اســت. کار کردن در این پروژه باعث افتخار 
است. من در برلین هستم، پروتکل هاى به شدت هوشمندانه و تأثیرگذارى 
وجود دارد. به ریتم فیلمســازى چندان لطمه اى وارد نشــده.» او اضافه 
مى کند:  «فکر مى کنم همه عاشق این پروژه اند. اگر موقعیتى ایجاد شود 
که الزم باشد چاره اى اندیشیده شود یا سئوال این باشد که چه باید کرد؟ 
افراد فعال در صنعت فیلمسازى در این زمینه بهترینند. ما آماده  مبارزه ایم، 
مى دانیم که چه باید کرد. نوآورى مى کنیم، قاطعانه گام برمى داریم. این 
نوع روحیه  در کنار هم بودن به طرز تفکر [فیلمسازان] برمى گردد... این 

روحیه در «ماتریکس» کامًال زنده است.»
در «ماتریکس 4» ریوز با بعضى از سازندگان سه گانه  پیشین «ماتریکس» 
از جمله «کرى-آن ماس» و «النا واچوفسکى» در مقام کارگردان دوباره 
همکارى مى کند. او پیش تر در مورد فیلمنامه  «ماتریکس 4» گفته بود: 
««النا واچوفسکى» فیلمنامه  زیبا و داســتان شگفت انگیز نوشته و مرا 
تحت تأثیر قرار داده. این تنها دلیل ســاخته شدن فیلم است. همکارى 

دوباره با او فوق العاده است.»
«ماتریکس 4» قرار است ا ول آوریل سال 2022 اکران شود.

نگاهى به زندگى «گاو خشمگین» سینماى هالیوود

«رابرت دنیرو» 77 ساله شد

سعید امیرسلیمانى از حضور در ســریال «باخانمان» و یک فیلم سینمایى سخن 
گفت.

این بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر درباره جدیدترین فعالیت هاى خود در عرصه 
بازیگرى عنوان کرد: به تازگى بازى در یک فیلم سینمایى به کارگردانى 
على جبارزاده را که فردى جوان اســت، به پایان رسانده ام. وى 
ادامه داد: این فیلم سینمایى یک فیلم اجتماعى-کمدى است 

که قرار است در سینما نمایش داده شود.
بازیگر «هزار دســتان» به دیگر فیلم هاى ســینمایى 
خود نیز اشــاره کرد و گفت: در فیلم «سگ بند» ساخته 
مهران احمدى نیز حضور داشته ام. همچنین در یک فیلم 
سینمایى دیگر براى «هدایت فیلم»  با محمدرضا شریفى 

نیا و اکبر عبدى همبازى بودم که آماده اکران است.
امیرسلیمانى درباره کارهاى تلویزیونى خود نیز عنوان کرد: قرار 
است به زودى جلوى دوربین سریال «با خانمان» به کارگردانى برزو 
نیک نژاد و تهیه کنندگى زینب تقوایى بروم. وى ادامه داد: نقشــم در این 

سریال را بسیار دوست دارم و باید دو ماه و نیم براى نقش آفرینى زمان بگذارم.
این بازیگر پیشکسوت در پایان درباره شرایط کار در این روزهاى کرونایى بیان کرد: 
کار کردن در این روزها مشکل است اما عشق است که ما را به سمت کار و بازى در 

فیلم ها و سریال ها مى کشاند.

فریبا کوثرى پیرامون فعالیت هاى خود در عرصه بازیگرى گفت: در حال حاضر به دلیل 
شیوع بیمارى کرونا در هیچ کارى مشغول بازى نیستم و ترجیح مى دهم در خانه بمانم 

و از خود و خانواده ام مراقبت کنم.
وى در همین راستا ادامه داد: البته این را هم بگویم که پیشنهاداتى که طى ماه هاى 
گذشته به من شده کیفیت الزم را نداشــتند و آنها را قبول نکردم، اگر قرار باشد خطر 
بازى در شرایط کرونایى را به جان بخرم باید حداقل اثرى باشد که از کیفیت 

الزم برخوردار باشد. 
بازیگر سریال «مختارنامه» درباره احتمال حضورش در سریال 
«سلمان فارسى» اظهار کرد: هنوز هیچ پیشنهادى از سوى داود 
میرباقرى براى بازى در این سریال به من نشده است، تا جایى 
که مى دانم تا یکسال آینده هیچ بازیگر زنى در این سریال 
حضور نخواهد داشــت و کلیه بازیگران مرد خواهند بود، از 

سال آینده حضور بازیگران زن این سریال آغاز مى شود.
وى در همین رابطه ادامه داد: این سریال به صورت فصل بندى 
تولید مى شود، در فصل هاى در حال تولید بازیگران زن ایرانى 
حضور ندارند و شاید در فصل هاى بعدى این اتفاق حاصل شود، به 

هر صورت من از این حضور احتمالى استقبال مى کنم.
وى با اشــاره به تعطیلى بســیارى از پروژه ها به دلیل بیمارى کرونا اضافه کرد: 
متأسفانه شیوع کرونا وضعیت سینما را بدتر از قبل کرد، اکثریت پروژه ها تعطیل شده اند 
زیرا هیچ دورنمایى هم در این زمینه وجود ندارد، وضع تئاتر خیلى بدتر از  سینماست، 
اهالى تئاتر روزگار غم انگیزى را سپرى مى کنند و هم اکنون اکثریت تماشاخانه ها در 

حال ورشکستگى هستند. 

اطالعات تازه «کیانو ریوز» از «ماتریکس 4»این روزهاى سعید امیرسلیمانى

ما آماده مبارزه هستیم

هیچ بازیگر زنى تا سال آینده 
در «سلمان فارسى» بازى نمى کند

«آنجلینا جولى»، بازیگر سرشناس هالیوود به تازگى درخواست حذف و جایگزین شدن قاضى پرونده طالق 
خود با «برد پیت» را داده است.

گفته مى شود، دلیل این کار جولى، رابطه هاى کارى قاضى پرونده با یکى از وکالى برد پیت خارج از این 
پرونده بوده که آنجلینا جولى از این موضوع خبردار شده و درخواست حذف او از پرونده طالقشان را به دادگاه 
داده است.با اینکه به تازگى اعالم شده بود آنجلینا جولى و برد پیت باالخره بعد از مدت ها بر سر حضانت 
فرزندانشان به توافق رسیده اند اما این درخواست آنجلینا جولى حاال باعث به هم خوردن این توافق خواهد 

شد و تمامى امور دادگاه آنها را متوقف خواهد کرد.
گفته شده، برد پیت از این کار آنجلینا جولى بسیار خشمگین شده و این کار او را سرزنش کرده است. برد 
پیت اذعان کرده است، آنجلینا جولى از رابطه بین قاضى و وکیل برد آگاه شده و از این موضوع با تاکتیکى 
قمارگونه براى به تأخیر انداختن کارها و دادگاه استفاده کرده اســت و این کار او تنها به شش فرزند آن ها 

آسیب خواهد رساند.

«برد» و «آنجلینا» دوباره به تیپ و تاپ هم زدند!

  سپیده شریعت رضوى/ خبرگزارى صبا |
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آگهى تغییرات
شــرکت تولیدى آردهرنداصفهان شرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبــت 7376 
و شناســه ملــى 10260284835 بــه 
اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1399/04/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
فرزاد آذر نوش بــه کدملى1284568105 
بعنوان رئیــس هیات مدیره و ســید محمد 
موســوى به کدملــى 1285522575 به 
سمت نایب رئیس هیات مدیره و اکبر ناظمى 
هرندى به کدملى 5659372007 بســمت 
مدیرعامل و امیرحســین ناظمى هرندى به 
کدملى 1288235607 بسمت عضو هیات 
مدیره و حســن ناظمى هرنــدى به کدملى 
1288422369 بسمت عضو هیات مدیره 
براى مدت دو سال انتخاب شدندکلیه اوراق 
و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء ثابت 
مدیرعامــل و رئیس یا نایــب رئیس هیات 
مدیره و با مهر شــرکت معتبر است . مدیر 
عامل شــرکت مجرى مصوبات هیات مدیره 
خواهد بود اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (942216)

آگهى تغییرات
شرکت آســا صنعت اســپادان شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 17742 
و شناســه ملــى 10260386565 به 
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى 
عادى مورخ 1399/04/30 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : رضا فروزان فر کدملى 
1817350684 و ایمــان پرویــزى 
کدملــى2411013396 و ســایانا 
سجادینى کدملى1282910191 بعنوان 
اعضاى اصلى هیات مدیــره براى مدت 
دو ســال انتخاب گردیدند. امیر نصرى 
کدملى 1280403810و ســید مهدى 
فاطمى محمدى کدملى1249834678 
بترتیب بسمت بازرسان اصلى وعلى البدل 
شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. 
ترازنامه و حساب ســود و زیان شرکت 
منتهى به سال1398مورد تصویب قرار 
گرفت .روزنامه کثیراالنتشارنصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شــرکت تعیین 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (942224)

آگهى تغییرات
شــرکت مدرن بازیافت ســپاهان ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 59582 و شناسه ملى 
14007235794 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/05/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موارد ذیل به موضوع 
شرکت اضافه شد و ماده مربوطه دراساسنامه 
اصالح شد: طراحى ، محاسبه ، نظارت و ایجاد و 
نگهدارى کلیه پروژه هاى فضاى سبز و محوطه 
سازى و زیباسازى و اجراى کلیه خدمات شهرى 
اعم از مبلمان هاى شــهرى ، رنگ آمیزى معابر 
و جداول ، انجام کلیه خدمات شامل تنظیفات ، 
تامین نیروى انسانى متخصص و غیر متخصص 
، تجهیز و ســاخت و نصب و راه اندازى تصفیه 
خانه ها ى آب و فاضالب شهرى ، جدول بندى 
و آسفالت خیابان ها و معابر . مرکز اصلى شرکت 
د واحد ثبتى اصفهان به نشانى استان اصفهان 
، استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش 
مرکزى ، شهر اصفهان، محله نقش جهان ، کوچه 
شهیدمجید روشن خواه [11] ، کوچه فرشادى 
[2] ، پالك 92 ، ساختمان زند ، طبقه همکف به 
کدپستى 8146643196 انتقال یافت و ماده 
مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصالح شد اداره 
کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(942231)

فقدان مدرك تحصیلى
اینجانب مســلم باقرى فرزند على اکبر به 
شماره شناســنامه 2891 صادره از سمیرم 
در مقطع کارشناسى ناپیوســته صادره از 
واحد دانشگاهى آزاد اسالمى نطنز با شماره 
1800/36/04 مفقود گردیده است و فاقد 
اعتبار مى باشد از یابنده تقاضا مى شود اصل 
مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمى واحد نطنز 
به نشــانى شهرســتان نطنز- میدان بیت 
المقدس- جنب اداره هواشناسى-دانشگاه 

آزاد اسالمى واحد نطنز ارسال نماید.

فقدان مدارك
سند کمپانى خودرو ســوارى پژو تیپ 
405 جى ال آى مــدل 1384 بنزینى 
به شــماره موتور 12484128929 و 
شماره شاسى 16221057 به شماره 
پالك 13 - 127 ج 73 متعلق به عباس 
خضرى به شماره ملى 5129711130 
فرزند على مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد.

حکم فیفا در خصوص پرونده شــکایت مارك ویلموتس سرمربى 
پیشــین تیم ملى از فدراسیون ایران صادر شــد، حکمى عجیب و 
البته سنگین که مى تواند تا ســال هاى طوالنى در یاد همه اهالى 
ورزش و طرفداران فوتبال باقى بماند. محکومیت 6 میلیون و 449 
هزار یورویى که با مبلغ روز ارز به چیزى حدود 170 میلیارد تومان 

مى رسد.
وقتى رقم محکومیت ایران را در کنار مدت زمان حضور این مربى 
بلژیکى در ایران و نتایج تاسف بارش با تیم ملى قرار مى دهیم، طبیعى 
است که مغز مان براى پرداخت این همه پول بى زبان سوت بکشد، 
مخصوصا وقتى که به این مسئله فکر کنیم که با شکست تیم ملى 
مقابل بحرین و عراق کارمان براى صعود به جام جهانى چقدر سخت 

شده و به اما و اگر رسیده است.
در اینکه افرادى که مســئول آوردن این مربى به ایران بودند باید 

معرفى و بازخواست شــوند شکى نیســت اما بحث اصلى در این 
محکومیت، بندى در قرارداد ویلموتس است که فیفا را متقاعد کرده تا 
فدراسیون ایران را به پرداخت کل مبلغ قرارداد و جریمه محکوم کند. 
در یکى از بندهاى قرارداد آمده در صورت فسخ قرارداد باید دستمزد 
سه ماه «و یا یک مبلغ مشخص» به ویلموتس پرداخت شود. اضافه 
شدن همین چند کلمه نصفه و نیمه داخل پرانتز باعث شده تا حاال 

این محکومیت سنگین به فوتبال و کشور ایران تحمیل شود.
حال گزینه شــکایت ایران به دادگاه عالــى ورزش  (CAS) باقى 
مى ماند که شاید تیم حقوقى این پرونده بتوانند با دفاعیات بهتر این 
محکومیت را بازگردانند، البته این فقط یک فرض و احتمال است و با 
توجه به سابقه شکایت هاى ایران در CAS نباید حساب زیادى روى 
آن باز کرد و فقط مى توان کورسوى امیدى به آن داشت تا حداقل 

چند ده میلیارد از کل مبلغ جریمه کاسته شود.

طبیعتًا و همانطــور که انتظــار مى رفت بعد از صــدور این حکم 
«کى بود کى بود، من نبودم»ها آغاز شده است. در ادامه پاسکارى 
مداوم بین نهادها و مسئوالن تا جایى که در آخر یکى توپ را لو بدهد 
و مقصر اصلى شناخته شود. مسئله طبیعى این است که حتى اگر ما 
امید زیادى به برگرداندن این حکم در CAS داشته باشیم، باز هم 
دلیل بر آن نمى شــود که مقصران اصلى و البته واقعى این جریان 

شناسایى و معرفى نشوند.
نهاد هاى نظارتى و بازرســى مدتى اســت که روى ایــن قرارداد 
کارشــان را آغاز کرده اند تا با روشن شــدن موضوع با مقصران و 
متخلفان برخورد کنند. مسئله مشــخص این است که حق فوتبال 
ایران خواهد بود که عوامل جریمه 170 میلیارد تومانى را بشناسد. 
افرادى احتماال طبق یک برنامه مشخص «یک مبلغ مشخص» را 
در قرارداد ویلموتس آورده اند و یا اینکه از روى ناآگاهى و بى سوادى 

مرتکب این اشتباه بزرگ شده اند. تفاوت این دو خیلى مهم است و 
باید حتما مشخص شود. مسئله مهم دیگر این است که انتظار مى رود 
در روند رسیدگى به این پرونده با مقصران به صورت علنى و با اشد 
مجازات برخورد شود تا ویلموتس و پرونده اش درس عبرتى براى 

دیگران باشد.
فوتبال ایران مدتى است با سرپرست اداره مى شود و این امید مى رود 
که در انتخابات پیش رو افرادى بر مسند اداره فدراسیون و تشکیالت 
فوتبال ایران بنشیند که از سطح باالترى در مدیریت برخوردار باشند 
و حداقل سواد باالترى در حوزه فوتبال و مسائل حقوقى داشته باشند 
و البته اینکه براى امضاى قراردادهاى میلیون یورویى سرخود عمل 
نکنند و با افراد صاحب نظر مشــورت کامل و جامع کنند، مدیرانى 
که به کوچک ترین مسائل هم اهمیت مى دهند، مثل واژه هاى ریز 

داخل یک پرانتز!

حکم فیفا در خصوص پرونده
پیشــین تیم ملى از فدراسیون
البته سنگین که مى تواند تا س

باقى طرفداران فوتبال ورزش و
هزار یورویى که با مبلغ روز ار

مى رسد.
وقتىرقممحکومیت ایران را
بلژیکى در ایران و نتایج تاسفب
است که مغز مان براى پرداخت
مخصوصا وقتى که به این مس
مقابل بحرین و عراق کارمان بر
شده و به اما و اگر رسیده است.
در اینکه افرادى که مســئول

مغزمان داره سوت مى کشه

کى بود، کى بود، من نبودم ها آغاز شد

والدیمیر کومان پس از جدایى زودهنگام از 
جمع طالیى پوشان فصل آینده را در تیم 

فوتبال «نادى حتى» امارات توپ 
خواهد زد.

پس از استعفاى امیرقلعه 
نویــى از هدایــت تیم 
فوتبال سپاهان تغییرات 
دیگرى نیــز بالفاصله 
در ایــن تیــم رخ داد و 
دو بازیکــن این تیم نیز 
پس از توافق با مدیران 
اصفهانــى  باشــگاه 

قراردادشــان را بــا 
فســخ  ســپاهان 

کردند.
على قربانى اولین 

بازیکنى بــود که خبر 
فسخ قراردادش منتشر شد و سپس والدیمیر 
کومان هافبک اوکراینى مجارستانى سپاهان 
با مسئوالن باشــگاه براى جدایى به توافق 

رسید.
این بازیکن حاال چند روز پــس از جدایى، 
قرارداد جدیدى در کشــور امارات به امضا 
رسانده و پس از دو ســال حضور در فوتبال 
ایران، سال آینده در کشور همسایه و در تیم 

نادى حتى بازى خواهد کرد.
کومــان در ابتداى لیگ هجدهــم یکى از 
خریدهاى خارجى سپاهان بود و نمایش هاى 
بسیار خوبى در کسب عنوان نائب قهرمانى با 
طالیى پوشان داشت ولى در فصل نوزدهم 
لیگ برتر با حضور امید نورافکن کمتر فرصت 
بازى به او رسید تا در فاصله دو بازى مانده تا 
پایان فصل، به حضورش در فوتبال ایران و 

تیم فوتبال سپاهان خاتمه دهد.

حتى بعد از جدایى 
مى  توان به 

«حتى» پیوست!

بر خالف اخبار مخابره شــده در هفته هاى اخیر ســردار آزمون 
زنیت را ترك نمى کند و باز هم شاهد حضور او در فوتبال روسیه 

خواهیم بود. 
 در هفته هاى اخیر اخبار متعددى پیرامون ســردار آزمون وجود 
داشت که با ترك تیم زنیت به یک تیم بزرگ تر ملحق خواهد شد؛ 
البته این اتفاق در گذشته به دفعات رخ داده بود اما تصمیم مهاجم 
تیم ملى هم چنان براى ادامه حضور در فوتبال روسیه است. این 
فصل نگاه تیم هاى اروپایى به سردار جدى تر شد به این خاطر که 
او در تیم زنیت به عنوان آقاى گلى رقابت ها دســت پیدا کرد و از 

سویى جام قهرمانى بر باالى سر برد. 
تمرینات تیم زنیت آغاز شده و سردار آزمون هم یکى از بازیکنان 
حاضر در تمرین است. سرگئى سماك سرمربى تیم زنیت در این 
باره مى گویــد بازیکنان خارجى کــه در تمرین 
حاضر شــده اند بدین معنى است که ما آنها را 

مى خواهیم و اردوى تیم را ترك نمى کنند. 
اصرار زنیت به حفظ ســردار آزمون طبیعى 
اســت به این خاطر که تیم در ماه هاى آینده 
درگیر لیگ قهرمانان اروپا خواهد شد و بدون 
شک ســردار با گل هاى خود در این لیگ 
مى تواند آورده هاى بیشــترى براى تیم 
روسى داشته باشــد. از سویى گلزنى 
سردار در این رقابت ها موجب 
افزایــش قیمت فــروش او 
شــود؛ در این صورت زنیت 
مــى توانــد در تعطیالت 
زمســتانى اقدام جدى ترى 
براى فروش مهاجم تیم ملى 

فوتبال ایران انجام دهد. 
سران باشــگاه زنیت پیش بینى 
کرده اند سردار در صورت ادامه روند 
گلزنى در لیگ قهرمانــان اروپا مى تواند 
قیمت فروش خود را بــه 30 تا 35 میلیون 
یورو نزدیک کند. در این صورت زنیت بهره 
بیشترى از فروش سردار آزمون خواهد بود. 
جالب اینکه سردار از این تصمیم راضى است 
و اصال اصرارى به ترك زنیت ندارد. به این 
خاطر که جدا از دستمزد خود در ترکیب تیم 
به خوبى جا افتاده و بیشتر توپ ها در حمله به 

او ختم مى شود.

پایانى بر 
مشتریان 

واقعى 
و غیر واقعى 
سردار  آزمون

دادگاه عالــى ورزش در پرونده مربوط به جولیانو 
هافبــک تهاجمى برزیلى باشــگاه النصر را 6,2 

میلیون یورو جریمه کرد.
 تصمیم رسمى که از ســوى دادگاه عالى ورزش 
CAS در رابطه با پرداخت حق انتقال جولیانو از 
فنرباغچه  به النصر صادر شد شوك بزرگى را براى 

باشگاه عربستانى به همراه داشت.
النصر در تابســتان 2018 با جولیانو قراردادى به 

مبلغ 10,5 میلیون یورو امضــا کرد اما بعد از این 
انتقال باشگاه فنرباغچه علیه النصر به فیفا شکایت 
کرد چرا که باشگاه عربستانى آخرین قسط بابت 
انتقال جولیانو که در حدود 6,2 میلیون یور است 
را پرداخت نکرده است. باشگاه النصر البته اعالم 
کرده بود که باقى مانده مبلــغ انتقال این بازى 
4,5 میلیون یورو اســت و مبلغ 6,2 میلیون یورو 

درست نیست.

مهاجم استقالل  به دلیل برگزارى مراسم عقد خود در تمرین تیمش حضور نیافت.
محسن کریمى که دوران نقاهت بعد از مصدومیت خود را سپرى مى کند 
و در تمرینات استقالل به صورت اختصاصى کارهاى تمرینى را انجام 

مى دهد،شب گذشته به جرگه متاهلین پیوست.
کریمى به دلیل برگزارى مراسم عقد خود در محل تمرین آبى پوشان 
نرفت. او احتماال دوباره در تمرین اســتقالل حضور مــى یابد تا با 

روحیه اى بهتر خودش را براى بازگشت به میادین آماده کند.
گفتنى اســت؛ کریمى تا پایان فصل جارى قادر به همراهى استقالل 
نیســت و احتماال از فصل آینده در صورت تمدید قراردادش به ترکیب 

برگردد.

  سایت «habernediyor» ترکیه خبر داد باشگاه فنرباغچه با مامه تیام، مهاجم 
تیم کاسیم پاشا به توافق نهایى رســید و بزودى قراردادى میان طرفین 

امضا مى شود.
سرمربى کاسیم پاشا خبر داد به احتمال خیلى زیاد تیام راهى فنرباغچه 
مى شود. مهاجم سنگالى در تمام بند قراردادش با فنرباغچه به توافق 

رسیده است.
تیام در کارنامه اش سابقه بازى نیم فصل براى استقالل را دارد. اللهیار 
صیادمنش، مهاجم سابق استقالل در این فصل براى تیم ترکیه اى بازى 

مى کند و تیام با انتقال به این تیم همبازى مهاجم ایرانى مى شود.

على کریمى در جریان دیدار 
استقالل و پیکان از 
ناحیــه عضله 

ســر  ر چها
پــاى چــپ دچار 

مصدومیت شــده و این 
مصدومیت به شکلى است که 

وى حداقل یکى دو هفتــه باید به 
صورت مستمر به درمان بپردازد.

مصدومیت عضله چهارسر به شکلى است که اگر به 
صورت کامل بهبود پیدا نکند قطعا بازیکن بالفاصله 
به صورت مجدد آسیب مى بیند به همین علت بعید 
است کریمى بتواند تیمش را در دیدار حساس هفته 

آینده مقابل پرسپولیس همراهى کند.
این اتفاق در شرایطى رخ داده که کریمى ستاره خط 
هافبک استقالل در این فصل بوده و ظاهرا وى بعد 
از بازى با پیکان بالفاصله روند درمان خود را آغاز 
کرده تا بلکه با ماندن در تهران و غیبت در بازى با 
شاهین درمان خود را روزانه چند جلسه پیگیرى کند.

به نظر مى رسد اگر على کریمى در دربى بازى کند 
نوعى معجزه باید رخ بدهد چون عضله چهارســر 
ناحیه اى حساس محسوب مى شود و روند درمان 

این قسمت نیازمند زمان خواهد بود.
تیم فوتبال استقالل روز 5 شنبه در بوشهر میهمان 
شاهین است و هفته آینده چهارشنبه در ورزشگاه 

آزادى به مصاف پرسپولیس مى رود.

ا لنصر شوکه شد ازدواج کرد و نیامد 

تیام حاال در فنر باغچه

خوش شانسى بزرگ پرسپولیس

 ســینا مریدى هافبک 24 و دزفولى فوالد خوزســتان در یــک اقدام غیر 
منتظره با انتشــار یک اســتورى در صفحه شــخصى خود اعالم کرد 
که تصمیم گرفتــه از دنیاى فوتبال خداحافظى کند. هنوز مشــخص 
نیســت چه چیزى باعث شــده هافبک جوان فوالدى ها این تصمیم 
تعجب برانگیز را گرفته اســت. اما هر چه هست این مشکالت زندگى 
شــخصى مریدى را تحت شــعاع قرارداده تا او این تصمیــم را گرفته 

است.

و ناگهان سینا وداع کرد 
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شــماره: 139960302016000249 تاریــخ: 1399/05/25- برابــر راى شــماره 
139960302016000213 مورخ 99/05/13  هیــات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ملک تیران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى حســینعلى کاظمى مطلق فرزند 
رمضانعلى بشماره شناسنامه 404 صادره از کوهپایه در چهاردانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب گلخانه به مساحت ششدانگ 5445/45 متر مربع پالك 33 اصلى واقع در روستاى 
قهریزجان بخش 12 ثبت اصفهان خریدارى از مالکین رسمى عبداله طاهرى قهریزجانى، 
امین اله طاهرى و محمد طاهرى محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 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. 
م الف 949681  تاریخ انتشار نوبت اول: 99/5/29 تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/6/13 سید 

محمد حسن مصطفوى- رئیس ثبت اسناد و امالك تیران/5/222
ابالغ وقت دادرسى

خواهان عباس سلیمیان دادخواستى به خواسته الزام خوانده به طرفیت خوانده سید محمد 
اعتصامى به شوراى حل اختالف شعبه دوم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از 
ارجاع به شــماره 98/290 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 99/6/31 ساعت 9/30 
تعیین گردیده علیهــذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى 
باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار 
مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلســه دادرسى تعیین شده حضور یابد 
بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته 
اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 

951132/ م الف شعبه دوم حقوقى  شوراى حل اختالف نجف آباد/5/231
مزایده اموال غیر منقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهى: 139903902004000138 تاریخ آگهى:1399/05/27 شماره پرونده: 
139704002129000718 آگهى مزایده پرونده اجرایى به شماره بایگانى: 9707670 
شش دانگ آپارتمان پالك ثبتى شماره بیســت و دو هزار و هشتصد و شصت و هشت 
فرعى از چهار هزار و نهصد و نود و نه اصلى واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 
169/21 متر مربع واقع در طبقه دوم که 5/58 متر مربع آن تراس مسقف و 5/53 متر مربع 
آن پیشرفتگى در دو قسمت است به انضمام انبارى قطعه دوم تفکیکى به مساحت 3/28 
متر مربع واقع در طبقه پشت بام به انضمام پارکینگ واقع در حیاط قطعه پنجم به مساحت 
12/5 متر مربع واقع در همکف به آدرس : اصفهان شهرك امیریه کنار گذر بزرگراه میثمى 
( خ اول ) کوچه سروستان هادى پالك 24 که ســند مالکیت آن به شماره دفتر امالك  
الکترونیکى 139520302024013757 و شماره چاپى سند 513645 به نام مریم رحیمى 
پور ناغانى ثبت و صادر شده است با حدود آپارتمان : شماال در شش قسمت، که قسمتهاى 
دوم و چهارم آن غربى است، اول دیوار و پنجره است بطول یک متر به فضاى معبر،دوم 
دیواریست بطول پنجاه و نه سانتیمتر به فضاى معبر سوم، سوم دیواریست بطول نود و پنج 
سانتیمتر به فضاى معبر چهارم و نیم دیوار جلوى بالکن بطول نود و پنج سانتیمتر به فضاى 
معبر پنجم نیم دیوار جلوى بالکن بطول چهار متر به فضاى معبر ششــم دیوار و پنجره 
است بطول چهارمتر و چهل و پنج سانتیمتر به فضاى معبر شرقا راه پله و آسانسور مشاعى 
ششم درب ودیوار است بطول 4/45 متر به راه پله و آسانسور مشاعى هفتم دیواریست به 
طول 3/85 متر به راه پله و آسانسور مشاعى هشتم دیواریست به طول 5/37 به فضاى 
ملک مجاور شماره 8585 فرعى از شماره 4999 اصلى جنوبا دیوار و پنجره است بطول 
11 متر به فضاى حیاط مشاعى غربا در چهار قسمت که قسمت سوم آن شمالى است اول 
دیوار و پنجره اســت بطول 14/15 متر به فضاى معبر دوم دیواریست بطول 61 سانتى 
متر به فضاى معبر سوم دیواریست بطول 55 سانتیمتر به فضاى معبر چهارم دیواریست 
بطول 95 سانتیمتر به فضاى معبر حدود انبارى: شماال دیواریست مشترك بطول 1/60 
متر به انبارى قطعه 1 شرقا دیواریست مشترك بطول 2/05 متر به انبارى قطعه 3 جنوبا 
درب و دیواریست بطول 1/60 متر به پشت بام غربا دیواریست بطول 05/ 2 متر به پشت 
بام حدود پارکینگ: شماال خط فرضى به محوطه مشــاعى است بطول 2/50 متر شرقا 
خط فرضى به محوطه مشاعى اســت بطول 5 متر جنوبا خط فرضى به محوطه مشاعى 
اســت بطول 2/50 متر غربا خط فرضى به محوطه مشاعى اســت بطول 5 متر حقوق 

ارتفاعى: با حق عبور از پارکینگ دو که طبق نظر کارشناس رسمى پالك فوق آپارتمانى 
به مســاحت اعیانى 169/21 متر مربع واقع در طبقه دوم ، دیوارها آجرى سقفها تیرچه 
بلوك که سفیدکارى و رنگ آمیزى شده دربهاى خارجى آهنى درب ورودى واحد چوبى 
پنجره ها آلومینیومى دو جداره و نازك کارى داخلى ساختمان : دیوارها سفید کارى شده و 
رنگ روغنى شده مى باشد پوشش کف ساختمان سرامیک و سیستم گرمایش رادیاتور و 
پکیج و سیستم سرمایش کولر نازك کارى و امکانات سرویسها: آشپزخانه: کاشى کارى 
شده با کابینت ام دى اف حمام و دستشویى کاشى کارى شــده با امکانات کامل نماى 
خارجى ساختمان: سنگ و آجر نماى خارجى دیوارهاى حیاط: سنگ وآجر، انشعابات آب 
مشترك برق و گاز آسانسور دارد توضیحات داراى ساخت مطلوب و با کیفیت است داراى 
دو سرویس بهداشتى مى باشد انبارى در پشت بام مطابق با سند واقع شده و پارکینگ در 
طبقه همکف مى باشــد ملکى خانم مریم رحیمى پور ناغانى که طبق سند رهنى شماره 
74117 مورخ 95/12/16 دفتر خانه اسناد رسمى شماره 37 زرین شهر استان اصفهان 
در رهن بانک کشاورزى شعبه زرین شهر واقع مى باشد و طبق اعالم بانک مورد وثیقه 
فاقد بیمه مى باشد و از ســاعت 9 الى 12 روز دوشــنبه مورخ 99/6/10 در اداره اجراى 
اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشــت بهشت شرقى چهارراه اول شهید صداقتى 
ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه 
16/074/950/000 ریال (شــانزده میلیارد و هفتاد و چهار میلیون و نهصد و پنجاه هزار 
ریال ) شروع و به هرکس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى نقدا فروخته مى شود. 
الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق 
اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و 
عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه  رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده 
باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه 
پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنا این 
آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 99/5/29 درج و منتشر 
مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحا 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: 951109 یعقوبى- سرپرست اداره 

اجراى اسناد رسمى اصفهان/5/233
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شــماره: 139960302016000251 تاریــخ: 1399/05/25 -  برابــر راى شــماره 
139960302016000212مورخ 99/05/13 هیــات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 
تیران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى ناصر صابــرى تهرانى  فرزند ابراهیم  
بشــماره شناســنامه 17230  صادره از اصفهان  در ششــدانگ  یکدرب باغ به مساحت 
3600/20 متر مربع که از این مساحت 770,05 متر مربع آن کل ششدانگ پالك 1060 
فرعى و مقدار 2830,15 متر مربع آن در قسمتى از پالك 7860 فرعى از یک اصلى مى 
باشد واقع در تیران بخش 12 ثبت اصفهان حوزه ثبت ملک تیران خریدارى از مالک رسمى 
با واسطه از خانم فاطمه دادخواه تیرانى پالك 7860 فرعى و متقاضى خود مالک رسمى 
پالك 1060 فرعى از یک اصلى محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 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. 
م الف 952065  تاریخ انتشار نوبت اول:99/5/29 تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/6/13 سید 

محمد حسن مصطفوى - رئیس ثبت اسناد و امالك تیران/5/234
آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالك مهردشت
1- برابر راى شــماره 139960302177000437 مورخــه 1399/05/14 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
آقاى خســرو میرزائى دهقى فرزند براتعلى بشماره شناســنامه 120  نجف آباد و شماره 
ملى 1092006532  در ششــدانگ یکباب خانه ســفت کارى بر روى قسمتى از پالك 

1945فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 153/83 مترمربع 
انتقالى از مالک رسمى وراث نوروز على دهقانى محرز گردیده است.

2- برابر راى شــماره 139960302177000353 مورخــه 1399/04/30 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
آقاى خســرو میرزائى دهقى فرزند براتعلى بشماره شناســنامه 120  نجف آباد و شماره 
ملى 1092006532  در ششــدانگ یکباب خانه ســفت کارى بر روى قسمتى از پالك 
1945فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 172/90مترمربع 

انتقالى از مالک رسمى وراث نوروز على دهقانى محرز گردیده است.
3- برابر راى شماره 139960302177000357 مورخه 1399/04/31 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم هاجر 
آریان پور فرزند حبعلى بشماره شناسنامه 172  نجف آباد و شماره ملى 1092011463  در 
دودانگ و نیم مشاع از ششدانگ یکدرب باغ برروى قسمتى از پالك 898  یکباب فرعى 
واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 1861/61مترمربع انتقالى از 

مالک رسمى آقاى حسنعلى راعى محرز گردیده است.
4- برابر راى شماره 139960302177000352 مورخه 1399/04/29 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم فردوس 
راعى فرزند محمد على بشماره شناســنامه 102  نجف آباد و شماره ملى 1091934721  
در یکدانگ و یک – پنجم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه بر روى قسمتى از پالك 
1910  فرعى واقع در دهق  4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 465 مترمربع 

انتقالى از مالک رسمى آقاى غالمرضا راعى محرز گردیده است.
5- برابر راى شــماره 139960302177000350 مورخــه 1399/04/29 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى 
لطفعلى راعى دهقى  فرزند غالمرضا بشــماره شناســنامه 125  نجف آباد و شماره ملى 
1091902496  در یکدانگ و چهار – پنجم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه بر روى 
قسمتى از پالك 1910  فرعى واقع دردهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 

465 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى غالمرضا راعى محرز گردیده است.
6- برابر راى شــماره 139960302177000351 مورخــه 1399/04/29 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
خانم سروبانوسلیمانى  فرزند فتح اله بشماره شناســنامه 4511  نجف آباد و شماره ملى 
1090562268  در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه بر روى قسمتى از پالك 
1910  فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 465 مترمربع 

انتقالى از مالک رسمى آقاى غالمرضا راعى محرز گردیده است.
7- برابر راى شماره 139960302177000340 مورخه 1399/04/28 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى جواد 
جبارى دهقى فرزند کرمعلى بشماره شناسنامه و شماره ملى 1080193693  در ششدانگ 
یکباب خانه بر روى قســمتى از پالك 147  فرعى واقع در دهق  4 اصلى بخش 15 ثبت 
اصفهان به مســاحت 179/40 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى مصطفى کالنترى 

دهقى محرز گردیده است.
8- برابر راى شماره 139960302177000349 مورخه 1399/04/28 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى رضا 
مجنونى دهقى  فرزند یحیى بشماره شناسنامه 13  نجف آباد و شماره ملى 1092035702  
در ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى  قسمتى از پالك 4674  فرعى واقع در دهق  4 
اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 171/90 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى 

شکراله خسروى دهقى محرز گردیده است.
9- برابر راى شــماره 139960302177000355 مورخــه 1399/4/30 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى 
اسداله تراشنده  دهقى فرزند محمد على بشماره شناسنامه 4270  نجف آباد و شماره ملى 
1090559852  در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب بهاربند احداثى بر روى قسمتى 
از پالك 720  فرعى واقع در دهق  4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 41/50 

مترمربع که متقاضى مالک اظهارنامه ثبتى مى باشدمحرز گردیده است.
10- برابر راى شــماره 139960302177000356 مورخه 1399/04/30 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض  خانم 
معصومه مجنونى دهقى  فرزند حسین بشماره شناسنامه 5106  نجف آباد و شماره ملى 
1090568215  در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب بهاربند احداثى بر روى قسمتى 
از پالك 720  فرعى واقع در دهق  4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 41/50 

مترمربع که متقاضى مالک اظهارنامه ثبتى مى باشد محرز گردیده است.
11- برابر راى شــماره 139960302177000231 مورخه 1399/03/20 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 

آقاى فرهاد محمد بیگى دهقى  فرزند اکبر بشماره شناسنامه 92  نجف آباد و شماره ملى 
1092032118  در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از 
پالك 2120  فرعى واقع در4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 195/85 مترمربع 

انتقالى از مالک رسمى اکبر محمد بیگى دهقى محرز گردیده است.
12- برابر راى شــماره 139960302177000232 مورخه 1399/03/20 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم 
سمیه توکلى دهقى  فرزند غالمحسین بشماره شناســنامه 412  نجف آباد و شماره ملى 
1092337814  در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از 
پالك 2120  فرعى واقع در4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 195/85 مترمربع 

انتقالى از مالک رسمى اکبر محمد بیگى دهقى محرز گردیده است.
13- برابر راى شــماره 139960302177000237 مورخه 1399/03/22 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى 
یداهللا سلیمانى دهقى  فرزند عباسعلى بشــماره شناسنامه 5534  نجف آباد و شماره ملى 
1090572492  در ششدانگ یکباب خانه بر روى قسمتى از پالك 2182  فرعى واقع در4 
اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 352/25 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى 

محمد تقى معصومى محرز گردیده است.
14- برابر راى شــماره 139960302177000233 مورخه 1399/03/20 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
آقاى رجبعلى مومنى دهقى  فرزند یداهللا بشماره شناسنامه 154  نجف آباد و شماره ملى 
1092011285  در ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از پالك 1326  فرعى 
واقع دردهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 184/35 مترمربع انتقالى از مالک 

رسمى آقاى سیف اله هاشمى دهقى محرز گردیده است.
15- برابر راى شــماره 13996032177000342 مورخــه 1399/04/28 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى 
رحمت اهللا مومنى دهقى  فرزند حسینعلى بشماره شناسنامه 83  نجف آباد و شماره ملى 
1091969051  در ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از پالك 2073  فرعى 
واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 177/87 مترمربع انتقالى از مالک 

رسمى داود سلیمانى محرز گردیده است.
16- برابر راى شــماره 139960302177000413 مورخه 1399/05/09 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى 
صفر على میرزایى خوندابى  فرزند مهدیقلى بشماره شناسنامه 12  نجف آباد و شماره ملى 
1091924521  در ششــدانگ یکباب خانه بر روى  قسمتى از پالك 2735  فرعى واقع 
دردهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 157 مترمربع انتقالى از مالک رسمى 

آقاى غالمرضا توکلى دهقى محرز گردیده است.
17- برابر راى شــماره 139960302177000412 مورخه 1399/05/09 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
خانم زرین اللى دهقى  فرزند اسماعیل بشماره شناســنامه 31  نجف آباد و شماره ملى 
1092026975  در ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از پالك 1998  فرعى 
واقع در4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 286 مترمربع انتقالى از مالک رسمى 

خانم خاتون محمد هاشمى محرز گردیده است.
18- برابر راى شــماره 139960302177000411مورخه 1399/05/09 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
خانم پروانه بایســته  فرزند حسنعلى بشــماره شناســنامه 194  نجف آباد و شماره ملى 
1092019261  در ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از پالك 1860  فرعى 
واقع در4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 300/53 مترمربع انتقالى از مالک 

رسمى خانم عشرت علینقیان و وراث اسماعیل صداقت محرز گردیده است.
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند 
رسمى و برحســب ماده 3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا ســهم مفروزى متقاضى صادر گردیده و در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشر 
مى شود تا شــخص یا اشــخاصى که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار 
ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارائه گواهى 
مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و ادامه عملیــات ثبتى منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه 
خواهد بود و در صورت انقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســندمالکیت 
صادر خواهد شــد و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
تاریخ انتشــار نوبت اول:چهارشنبه 1399/05/29 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: پنج شنبه 
1399/06/13- 948402/ م الف  - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت - محمد 

على ناظمى/5/240

آگهى تغییرات
شرکت کاال گســتر میترا ســهامى خاص 
به شــماره ثبــت 61612 و شناســه ملى 
14008014651 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1399/04/01 رامتین کمالى بسمت رئیس 
هیئت مدیــره - محمدرضا کمالى بســمت 
نائب رئیــس هیئت مدیــره - آرمین کمالى 
بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره براى 
مدت 2 سال انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل : چک 
، ســفته ، بروات ، قراردادها ، عقود اسالمى و 
اوراق عادى و ادارى با امضاى یکى از اعضاى 
هیئت مدیره منفردا و با مهر شــرکت معتبر 
اســت . ســپهر کریمى عالقه بند به شماره 
ملــى 1270827538 به ســمت بازرس 
اصلى - ســعید کالهدوزان به شــماره ملى 
1270799045 به سمت بازرس على البدل 
براى مدت یک ســال مالى انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (942063)

آگهى تغییرات
شرکت مدرن بازیافت سپاهان سهامى خاص به شماره ثبت 59582 و شناسه ملى 14007235794 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/05/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : رضا وکیلى کدملى1111448078 بسمت رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و مریم آشورى جالل آبادى کدملى1110079990 بسمت 
نایب رئیس هیأت مدیره و مجید وکیلى کدملى1112047557 بسمت عضو اصلى هیأت مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند . کلیه اوراق و اسناد مالى و بهادار 
و بانکى تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل منفرداً با مهر شرکت معتبر است . و سایر اوراق ادارى و عادى شرکت با امضاء مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر 
مى باشد. و در اجراى بند 13 ماده 40 اساسنامه ، هیات مدیره کلیه اختیارات مندرج در این بند به شرح ذیل را به مدیرعامل تفویض مى نماید : اقامه هر گونه دعوى 
و دفاع ازهرگونه دعوى یا تسلیم به دعوى یا انصراف از آن اعم از حقوقى و کیفرى با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسى از قبیل ، حق پژوهش ، فرجام ، 
مصالحه ، تعیین وکیل ، سازش ، ادعاى جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلى استفاده از کلیه حقوق و اجراى کلیه 
تکالیف ناشیه از قانون داورى ، تعیین وکیل براى دادرسى و غیره با یا بدون حق توکیل و وکیل در توکیل و لو کرارا ، تعیین مصدق و کارشناس ، اقرارخواه در ماهیت 
دعوى وخواه به امرى که کامال قاطع دعوى باشد . دعوى خسارت ، استرداد ، دعوى جلب شخص ثالث و دفاع از دعواى ثالث ، اقدام به دعوى متقابل و دفاع از آن 
، تامین مدعى به ، تقاضاى توقیف اشخاص و اموال از دادگاه ها ، اعطاى مهلت براى پرداخت مطالبات شرکت ، درخواست صدور برگ اجرائى و تعقیب اجرائى و 
اخذ محکوم به در دادگاه و ادارات و دوائر ثبت اسناد به مدیرعامل (رضا وکیلى ) تقویض نمودند اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (942078)

آگهى تغییرات
شــرکت تولیدى آردهرنداصفهان شرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبــت 7376 
و شناســه ملــى 10260284835 بــه 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى 
ســالیانه مورخ 1399/04/03 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : ســهیال دالئلى به کد ملى 
2291398334 و حسن على قربانى مدیسه 
به کدملى 1170972497بترتیب بســمت 
بازرســان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شدند ترازنامه و حساب 
ســود و زیان ســال مالى1398 به تصویب 
رسیدروزنامه نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شــرکت انتخاب کردیــد اکبر ناظمى 
هرندى به کدملــى 5659372007و فرزاد 
آذر نوش به کدملى1284568105و ســید 
محمد موســوى به کدملى 1285522575 
و امیرحســین ناظمى هرندى بــه کدملى 
1288235607و حســن ناظمى هرندى به 
کدملى 1288422369بعنوان اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (942087)

آگهى تغییرات
شــرکت حمل و نقل مطهر کهربا ســهامى 
خاص به شماره ثبت 27966 و شناسه ملى 
10260486728 به اســتناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مــورخ 1399/04/11 و نامه 
شــماره 21/31002 مورخ 99/5/13 اداره 
کل راهدارى و حمــل و نقل جاده اى اصفهان 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : هــادى محمد 
علیزاده سامانى کد ملى 4623632921 و کد 
پستى 8195157631 بعنوان رئیس هیأت 
مدیره - محسن محمد علیزاده سامانى کد ملى 
4610204223 و کد پستى 8851654435 
بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره - محمد محمد 
علیزاده ســامانى کد ملى 4621663161 
و کد پســتى 8195157631 بعنوان مدیر 
عامل براى مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه 
اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء 
ثابت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره متفقاً و 
در غیاب (رئیس هیات مدیره) با امضاء نائب 
رئیس هیات مدیره با مهر شــرکت و اوراق 
عادى و ادارى با امضاء ثابــت رئیس هیات 
مدیره یــا مدیرعامل همراه با مهر شــرکت 
معتبر مى باشد. مدیر عامل مجرى مصوبات 
هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (942134)

آگهى تغییرات
شرکت فنى مهندســى پارس خطوط نقش 
جهان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 
26003 و شناسه ملى 10260467530 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مورخ 1399/05/05 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : حســن کریم زاده بارده به 
کدملى 4623283976 و محمد جواد صانعى 
به کدملى 1229555439 و بهنام ترك نژاد 
بروجنى به کدملــى 4650403413 بعنوان 
اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب گردیدند. یحیى پیرمحمدى بارده به 
کدملى 4623151891 و مرتضى سلیمانى 
مرغملکى به کدملى 4623325369 بترتیب 
بسمت بازرســان اصلى و على البدل شرکت 
براى مدت یکســال انتخاب شدند روزنامه 
کثیر االنتشــارنصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید . ترازنامه و حساب 
سود و زیان سال مالى 1398 به تصویب رسید 
. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (942137)

آگهى تغییرات
شرکت تجارى خورشید افشان فوالد شرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 42726 و 
شناســه ملى 10260605362 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العــاده مــورخ 1399/04/18 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : اقایان احمدرضا تحویلیان 
کدملــى 1287171621 و آقاى حســین 
عباســى قورتانى کدملى 5659250297 و 
خانم میترا لباف کدملــى 1292728752 
بســمت اعضاء اصلى هیات مدیــره براى 
مدت دوسال انتخاب شدند. آقاى احمدرضا 
تحویلیان کدملى 1287171621 بســمت 
عضو هیئت مدیره ، آقاى حســین عباســى 
قورتانى کدملى 5659250297 بســمت 
نایب رئیس هیئت مدیــره و خانم میترا لباف 
کدملى 1292728752 بسمت مدیرعامل و 
رئیس هیئت مدیــره و مدیرعامل براى مدت 
دوسال انتخاب شــدند. کلیه اوراق واسناد 
مالى وتعهدات وتعهد آور شــرکت با امضاء 
مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است . اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(942139)

آگهى تغییرات
شرکت آذین دژ سپاهان شرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 17577 و شناسه 
ملــى 10260384924 به اســتناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1399/04/28 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : حمید کرمى فرد جونقانى به کد ملى 
1282706276 و ابوالحسن کرمى فرد 
جونقانى به کد ملى 4679133252 و 
هادى کرمى فرد جونقانــى به کد ملى 
1289089221 به عنــوان اعضاى 
اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب گردیدند. حسابرسى امین تدبیر 
بصیر به شناسه ملى 10103512680 
و خانم آزیتا یــاورى دارانى به ترتیب 
به سمت بازرســان اصلى و على البدل 
شــرکت براى ســال مالى 99 بمدت 
یکسال انتخاب شــدند. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (942214)

آگهى تغییرات
شرکت کهن خاك آیریک سهامى خاص به شماره ثبت 54047 و شناسه ملى 14004885858 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/04/24 
نسیم جعفرى ورنوسفادرانى به کد ملى 1285180501 بسمت رئیس هیات مدیره ، فرنوش فیضى به کد ملى 1190158140 بسمت مدیرعامل ، مهدى 
شاهدى پور به کد ملى 0490205811 بسمت نایب رئیس هیات مدیره ، حمیدرضا حیدرى هراتمه به کد ملى 5419179946 بسمت عضو اصلى هیات 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمى و اوراق عادى و ادارى 
با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (942229)

آگهى تغییرات
شرکت ساختمانى مهشید راه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 6703 و شناسه ملى 10260278152 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1399/04/04 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -حسین شفق به کدملى1262166187 بسمت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره ودالرام شفق به کدملى 1289741603به سمت عضو هیات مدیره 
براى مدت نامحدود انتخاب شدندکلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر مى باشد روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى 

هاى شرکت انتخاب گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (942071)
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متخصصان بر این باورند که با همزمانى شیوع ویروس 
کرونا و آنفلوآنزا و سرما خوردگى در پاییز و زمستان امسال 
و تشابه بسیار زیاد عالیم اولیه این بیمارى ها با یکدیگر، 
شرایط بسیار دشوارى براى پزشکان به لحاظ تشخیص 
بیماران مبتال به کرونا ایجاد مى شود که مى تواند سرعت 
عمل در قرنطینه مبتالیان و پیشــگیرى از شیوع بیشتر 

کرونا را با بحران جدى مواجه کند.
هرچند پزشکان کشورهاى مختلف از جمله در کشور ما در 
پى ترغیب مردم براى واکسیناسیون علیه آنفلوآنزا هستند 
تا از این طریق مانع شیوع گسترده آنفلوآنزا در موعد فصلى 
آن در پاییز شوند تا بار مراجعات درمانى نیز از این طریق 

کاهش پیدا کند.
دانشــمندان دریافته اند که عالیم بیمارى کرونا با نظم 
مشخصى ظاهر مى شوند. اساتید دانشــگاه کالیفرنیاى 
آمریکا  در این مطالعه 55 هزار بیمار از کشور چین را بررسى 
کرده اند که عالیم آنها روند مشخصى را طى کرده بود که 
اثباتى براى نظم و روند مشخص عالیم بیماران کرونایى 
است و اطالع از ترتیب ظهور عالیم بیمارى کرونا امکان 
ایجاد تمایز بین این بیمارى و امراض مشابه دیگر به دست 

مى آید که مى تواند در تعیین روند درمان مؤثر باشند.
این کارشناســان بر این باورند که به احتمال زیاد ترتیب 
عالیم شامل  تب، سپس سرفه و درد عضالنى، به دنبال 
آن حالت تهوع یا استفراغ و در آخر اسهال  است؛ سه نشانه 
اول کرونا، تب، سرفه و درد هاى عضالنى ممکن است به 
ترتیب ظهور نکند و همزمان هر سه عالمت را احساس 
کنید و بعد از آن فرد دچار حالت تهوع و به دنبال آن اسهال 

مى شود.

همه بیماران مجموعه عالیم یکسانى را تجربه نمى کنند؛ 
اما یافته هاى جدید نشان مى دهد که چگونه کووید-19 با 
سایر بیمارى هاى شناخته شده تفاوت دارد. درحالى که تب 
و سرفه عالیم تعدادى از بیمارى هاى دیگر مانند آنفلوآنزا 
نیز هستند، در این مطالعه ذکر شده است که زمان شروع 
این عالیم و عالیم بعدى گوارشــى، تفاوت مبتالیان به 

این ویروس است.

درك ترتیب عالیم ویروس در چرخه هاى همپوشــانى 
بیمارى ها مفید است همانطور که در فصل هاى آینده با دو 

اپیدمى آنفلوآنزا و کرونا مواجه خواهیم شد.
با این اکتشاف پزشکان مى توانند تشخیص دهند که بیمار 
را چگونه معالجه کنند و از وخیم شدن حال بیمار جلوگیرى 
کنند؛ این اطالعات بسیار مهم است و همچنین این عالیم 

نشان مى دهد شما به کرونا مبتال شده اید.

با توجه به اینکه در طول فصل پاییز و زمســتان شــیوع 
بیمارى هاى رایجى مثل سرماخوردگى و آنفلوآنزا  اجتناب 
ناپذیر است، توجه مردم به نشانه هاى خاص این بیمارى ها 
و انجام مراقبت هاى بهداشتى براى جلوگیرى از ابتال به 
آنها، مى تواند از مراجعه بى مورد آنها به بیمارســتان ها و 
مراکز درمانى جلوگیرى کند و مانع ابتالى آنها به بیمارى 

خطرناك تر کرونا شود.

«مایک رایان»، مدیر امور اضطرارى ســازمان 
جهانى بهداشت در یک کنفرانس مجازى تأکید 
کرد ویروس کرونا از طریق غذا منتقل و منتشر 

نمى شود، مردم نگران نباشند.
چند روز پیش، خبرى مبنى بر کشــف ویروس 
کرونا بــر روى غذا هاى یخ زده و بســته بندى 
در شنژن چین منتشــر و موجب وحشت مردم 
این کشــور و جهان شــد. به دنبال انتشار این 
خبر، مقامات چین بالفاصله دســتور پیگیرى و 
غربالگرى تمام کسانى را که از این غذاها استفاده 
کرده بودند، صادر کردند که نتیجه آزمایش تمام 
آنها منفى گزارش شد. مقامات اعالم کردند که 
این ویروس روز سه شنبه پیش در یک بررسى 
معمول بر روى مرغ هاى یخ زده وارد شــده از 

برزیل، در شهر شنژن چین مشاهده شده است.
در همین رابطــه «مایک رایــان»، مدیر امور 
اضطرارى WHO در یک نشست مطبوعاتى 
مجازى در ژنو گفت: مــردم نباید از مواد غذایى 
بســته بندى یا تهیه غذاى آماده هراس داشته 
باشند، هیچ مدرکى مبنى بر مشارکت مواد غذایى 
یا زنجیره غذایى در انتقــال این ویروس وجود 
ندارد. غذاى ما، از منظر کوویــد-19 بى خطر 

است.
«ماریا ون کرکوف»، مدیر فنى این سازمان نیز 
گفت که سازمان جهانى بهداشت و سازمان ملل 
متحد در جریان این گزارش ها بوده و مى دانند 
که چین به دنبال ویروس روى بسته بندى مواد 
غذایى اســت؛ آنها چند صد هزار نمونه از بسته 
بندى هاى غذایى را آزمایش کــرده اند و تنها 
کمتر از ده مــورد مثبت یافته انــد. ما مى دانیم 
که این ویروس مى تواند مدتى بر روى سطوح 

باقى بماند.
او تأکید کــرد: تاکنون هیچ گزارشــى مبنى بر 
اینکه ویــروس کرونا در مواد غذایى مشــاهده 
شده، دریافت نکرده ایم، حتى اگر چنین چیزى 
صحت داشته باشــد باید توجه داشته باشیم که 
هیچ ویروسى در برابر گرما مقاومت نکرده و پس 
از پخت از بین مى رود؛ بنابراین مردم نگران مواد 

غذایى بسته بندى نباشند.

هلو برطرف کننده عطش است و درصد زیادى 
از این میوه را آب تشکیل مى دهد. کبد گرم 
را خنک و منبع غنى ویتامین A است؛ 
طبع آن سرد بوده و براى افراد گرم مزاج 

مفید است.
نعمت ا... مســعودى، متخصص طب 
ســنتى درباره خواص هلو اظهار کرد: 

درصد زیادى از این میوه را آب تشکیل مى دهد و بهترین 
نوع آن، هلویى است که شاداب و رســیده بوده، بزرگ، 
خوش رنگ و آبدار باشد. هلو برطرف کننده عطش است.

وى با بیان اینکه طبیعت میوه هلو سرد بوده و براى افراد 
گرم مزاج به خصوص آنان که طبیعت گرم و خشک دارند 
مفید اســت، ادامه داد: هلویى که نرسیده و سفت باشد، 
درصد آب آن کم است و موجب سنگینى معده مى شود؛ 

البته باید در مصرف هلو مانند هندوانه مراقب باشــیم؛ 
چراکه برخى افراد وقتى این میوه را مصرف مى کنند دچار 
سردرد مى شوند؛ این افراد کسانى هستند که سوء مزاج 

معده دارند.
این متخصص طب ســنتى افزود: این افراد باید در حد 
حداقلى این میوه را مصرف کنند. افرادى هستند که وقتى 
میوه هایى مانند هندوانه و هلو را زیاد مصرف مى کنند، به 

دلیل آب زیادى که در این نــوع میوه ها وجود دارد، دچار 
درد مفاصل مى شوند.

مسعودى متذکر شد: هلو کبد گرم را خنک و صفرا را خارج  
مى کند؛ همچنین منبع غنى ویتامیــن A بوده و داراى 
درصد باالى بتاکاروتن است؛ به همین دلیل در پیشگیرى 
و درمان عوارض ناشى از کمبود ویتامین A نقش مؤثرى 

خواهد داشت.

نتایج یک مطالعه جدید نشان مى دهد ویروس کرونا 
قادر است تا 5 متر را در هوا طى کند و با ورود به مجارى 

تنفسى انسان ها موجب بیمارى شود.
قطرات بسیار کوچک ناشى از دم و بازدم انسان ها در 
صورت آلوده بودن به ویــروس کرونا مى توانند افراد 
زیادى را به این ویروس آلــوده کنند. زیرا براى انتقال 
ویروس یادشده نیازى به عطسه نیست و حرکت این 

ویروس در هوا تا 5 متر به سادگى رخ مى دهد.
محققان آمریکایى در بررسى هاى خود به این نتیجه 
رســیده اند که ذرات آغشــته به این ویروس در هوا 
توانســته اند تا فاصله 4/8 مترى از هر بیمار پیشروى 

کنند و از طریق بازدم وارد بدن افراد سالم شوند.
بر همین اســاس اگر افراد 2 یا حتى 3 متر از یکدیگر 
فاصله بگیرند باز هم در امنیت نیستند و اگر از ماسک 
اســتفاده نکنند و یکى از آنها آلوده به ویروس کرونا 
باشد، به طور قطع دیگرى را نیز آلوده مى کند. البته باید 
توجه داشت حجم ویروسى که از این طریق وارد بدن 
افراد سالم مى شــود نیز در شدت ابتالى آنها به کرونا 

مؤثر است.

با خواص بى نظیر هلو آشنا شوید 

ترتیب بروز عالیم ویروس کرونا 

ویروس کرونا از طریق 
غذا منتقل نمى شود

ویروس کرونا تا مسافت
 5 متر در هوا منتشر مى شود

هلو برطر
از این
را

س

مدیر منطقه 10 شــهردارى اصفهــان از اجراى 200 
میلیارد ریال پروژه شاخص شهرى در این منطقه خبر 
داد و گفت: 230 میلیارد ریال پــروژه مهم منطقه اى، 
120 میلیارد ریال پروژه منطقه اى و 220 میلیارد ریال 
ســایر پروژه هاى عمرانى در منطقه 10 در سال جارى 

اجرا مى شود.
حمید شهبازى روز گذشته_سه شنبه 28 مرداد ماه 99_ 
در پنجاه و نهمین برنامه سه شنبه ها با رسانه، پاسخگویى 
در مســیر امید که از طریق الیو اینستاگرام برگزار شد، 
اظهار کرد: بودجه منطقه 10 در سال جارى 150 میلیارد 
تومان است که نســبت به بودجه 110 میلیارد تومانى 
سال گذشته 40 میلیارد تومان براى اجراى پروژه هاى 

عمرانى افزایش یافته است.
وى با بیان اینکه منطقه 10 یکى از مناطق مهم و اثرگذار 
شهر اصفهان به شمار مى رود، ادامه داد: این منطقه با 
وســعت دو هزار و 200 هکتار و حــدود 230 هزار نفر 

جمعیت یکى از مناطق پویاست.
مدیر منطقه 10 شهردارى اصفهان تصریح کرد: على 
رغم اینکه این منطقه یک منطقه حاشــیه اى بوده که 
مهاجران زیادى را در خود جاى داده است خوشبختانه 
تمام گروه ها و قومیت ها در نهایت آرامش و به صورت 

مسالمت آمیز زندگى مى کنند.
وى با تأکید بر اتخاذ رویکــرد مبتنى بر تعامل و ارتباط 
دوســویه با شــهروندان تأکید کرد: افزایش سرمایه 
اجتماعى در این منطقه و مشــارکت شــهروندان در 
مباحث مختلف همواره مورد توجه بوده و در این راستا 
جلسات متعددى با گروه هاى تأثیرگذار از جمله معتمدان 
محلى برگزار شده است و معتقدیم این اقدامات باعث 
هم افزایى مجموعه مدیریت شــهرى و شــهروندان 

شده است.
شــهبازى با بیان اینکه در منطقه 10 پروژه هاى متعدد 
عمرانى، خدماتى، فرهنگى در حال اجراست، خاطرنشان 
کرد: در این منطقه شاهد اجراى پروژه هاى مشارکتى 
و حضور ســرمایه گذاران بخش خصوصى هستیم که 

توسعه پایدار منطقه را به همراه داشته است.
وى از افزایش 400 درصدى پروژه هاى سرمایه گذارى 
منطقه 10 در ســال گذشــته خبر داد و گفت: تالش 
مى کنیم از توان و تجربه ســرمایه گذاران براى اجراى 

پروژه هاى مورد نیاز شهروندان استفاده کنیم. 

مدیر منطقه 10 شهردارى اصفهان با بیان اینکه رینگ 
چهارم یکى از پروژه هاى شاخص عمرانى این منطقه 
به شــمار مى رود، گفت: در این پــروژه 165 هزار متر 
آزادسازى انجام شــده که 145 هزار متر مربوط به فاز 
نخســت و 20 هزار مترمربع در فاز دوم بوده اســت و 

آزادسازى ها صد درصد تکمیل شده است.
وى افزود: قرار گرفتن مجتمع مطبوعاتى شهر در منطقه 
10 فرصت ارزشمندى براى استفاده از نظرات و تفکر 
فرهیختگان و اصحاب قلم است که دغدغه پیشرفت 
شــهر را دارند. شهبازى از شهرك ســالمت به عنوان 
یک پروژه مهم مشارکتى در این منطقه یاد کرد و گفت: 
تاکنون دو هزار میلیارد تومان براى این پروژه هزینه شده 

که به تولید ثروت کمک خواهد کرد.
وى با اشــاره بــه ظرفیت هاى ســرمایه گذارى براى 
مشارکت سرمایه گذران در منطقه 10 گفت: باتوجه به 
اینکه منطقه در مجاورت اتوبان شهید آقابابایى، بزرگراه 
چمران و اردســتانى قرار گرفته فرصــت خوبى براى 
سرمایه گذاران است تا براى اجراى پروژه هاى شاخص 

سرمایه گذارى کنند.
مدیر منطقه 10 شهردارى اصفهان تصریح کرد: على 
رغم وجود اراضى متعدد کشــاورزى در این منطقه، به 
دنبال تغییر کاربرى اراضى نیستیم بلکه تالش مى کنیم 
با ارزش آفرینى، این ظرفیت ها در حوزه ترویج گلخانه 
گیاهان دارویى و سایر فعالیت هاى مرتبط استفاده شود.

وى اظهار امیدوارى کرد: با نگاه حاکم در شهردارى در 
زمینه مشارکت با سرمایه گذاران براى اجراى پروژه هاى 
مختلف شاهد توجه ویژه سرمایه گذاران در حوزه اقتصاد 

شهرى باشیم.
شهبازى با بیان اینکه فرهنگسراهاى حصه با هزینه پنج 
میلیارد تومانى به اتمام رسیده است، تصریح کرد: این 
پروژه در آینده نزدیک به دست مدیران شهرى و استانى 
افتتاح و به ارتقاى ســطح فرهنگى شهروندان منطقه 

کمک خواهد کرد.
وى تأکید کرد: استفاده از سرمایه هاى اجتماعى همواره 
مورد توجه شهردارى بوده و معتقدیم تمام شهروندان 

باید از ظرفیت ها و امکانات بهره مند شوند.
مدیر منطقه 10 شهردارى اصفهان با بیان اینکه یکى 
از سیاست ها و رویکردهاى شــوراى پنجم و مدیریت 
شهرى «عدالت فضایى» اســت، گفت: بر اساس این 

دیدگاه بیشتر پروژه هاى شهردارى در محله هاى کمتر 
برخوردار که نیازمند توسعه بیشتر است، اجرا مى شود.

وى با اشاره به شرایط به وجود آمده بر اثر شیوع ویروس 
کرونا، افزود: على رغم این شرایط پروژه هاى عمرانى 
تعطیل نشده و خدمات شــهردارى به صورت مستمر 

انجام مى شود.
شهبازى اظهار کرد: با برنامه ریزى انجام شده در ستاد 
کرونا شــهردارى، قبل از ایام نوروز اقالم بهداشــتى 
در محله هــاى کمتر برخوردار این منطقه توزیع شــد، 
همچنین با همکارى و مشــارکت خیریه ها، بســیج 
و خیران تعداد زیادى بســته هاى غذایــى را در قالب 
«کمک هاى مؤمنانه» در چند مرحله توزیع کردیم که 
نشان مى دهد مدیریت شهرى شهروندان آسیب پذیر از 

ویروس کرونا را فراموش نمى کند.
شهبازى تأکید کرد: در شهردارى وظیفه خود مى دانیم 
که در کنار ســایر بخش ها مشکالت شــهروندان را 

برطرف کنیم. وى با اشاره به بافت فرسوده منطقه 10 
گفت: در این منطقه 230 هکتار معادل 10 درصد بافت 
منطقه، فرسوده است، از این رو تالش کردیم با استفاده 
از فرصت هایى که در قانون پیش بینى شده براى ترغیب 
به شهروندان جهت نوسازى بافت ها اقدام کنیم که از 
جمله این موارد ارائه بسته هاى تشویقى ساخت و ساز 
براى نوسازى بافت هاى کارآمدى است که چالش هاى 

اجتماعى را به همراه دارد.
مدیر منطقه 10 شهردارى اصفهان با بیان اینکه تالش 
شهردارى ایجاد پروژه هاى محرك توسعه در بافت هاى 
فرسوده اســت، اظهار کرد: دفتر تســهیل گرى محله 
مصلى در خیابان اوحــدى تا چند روز آینــده به طور 
رسمى آغاز به کار خواهد کرد البته شهردارى به تنهایى 
نمى تواند بافت هاى فرســوده را احیا کنــد زیرا در این 
راستا 27 دستگاه در ســازمان هاى دولتى و غیردولتى 
مکلف هستند خدمات خود را در بافت هاى فرسوده به 

شهروندان ارائه کنند.
وى از چشــمه مرغاب به عنوان پروژه محرك توسعه 
منطقه 10 یاد کرد و گفت: این پروژه تلفیقى از اقدامات 
عمرانى، خدماتى، فرهنگى و تفریحى است، اما معتقدیم 
اکثر پروژه هاى عمرانى که بخش زیادى از آنها در بافت 

فرسوده قرار گرفته، محرك توسعه هستند.
شــهبازى ادامه داد: شهرك ســالمت، خط دو قطار 
شــهرى، فرهنگســراى حصه، تاالر هنر و پارکینگ 
عســگریه جزو پروژه هاى محرك توســعه محسوب 

مى شود.
وى با بیان اینکه منطقه 10 بیشترین معابر اصلى را در 
بین مناطق 15 گانه شهر دارد، اظهار کرد: با توجه به این 
موضوع روان سازى تردد شهروندان را با تعریض معابر، 
پیاده رو سازى ها و بازگشــایى گلوگاه ها در دستور کار 

قرار داده ایم تا روان سازى ترافیک انجام شود.
وى با بیان اینکه در ســال جارى پیاده روسازى بیش از 
12 خیابان انجام مى شود، گفت: در سال گذشته پیاده 
روسازى ضلع شمالى خیابان صباحى انجام شد و در سال 

جارى نیز ضلع جنوبى آن اجرا مى شود.
مدیر منطقه 10 شــهردارى اصفهان تصریح کرد: این 
منطقه بیشترین پارك هاى محله اى را در بین مناطق 
15 گانه دارد، از این رو با توجه به مشکالت آبى و حفظ 
و توسعه فضاى سبز، یک مخزن ذخیره آب در خیابان 
مصلى در نظر گرفته شــده و همچنین پروژه کلکتور 
آب در خیابــان خزایى براى تأمین منابــع آبى اجرایى 

شده است.
وى با تأکید بر اینکه افزایش سرانه اجتماعى و مشارکت 
شهروندان بزرگترین سرمایه منطقه محسوب مى شود، 
گفت: باتوجه به نبود آثار شــاخص فرهنگى و میراثى 
مى توان از موقعیت این منطقــه به لحاظ قرارگیرى در 
مجاورت بزرگراه ها و احداث نمایشگاه بزرگ اصفهان 
براى جذب سرمایه گذاران جهت احداث هتل استفاده 

کنیم.
شــهبازى با بیان اینکه در حال حاضر سه هتل در این 
منطقه در حال احداث اســت، اظهار امیدوارى کرد: با 
فضاى ایجاد شده «گردشــگران» منطقه 10 را یک 

منطقه گردشگر پذیر بدانند.
وى با بیان اینکه پارکینگ طبقاتى عسگریه با مشارکت 
بیمارســتان عســگریه در حال احداث اســت، افزود: 

تاکنون 15 میلیارد تومان براى این پروژه هزینه شــده 
که امیدواریــم در روزهاى آینده شــاهد بهره بردارى 

پارکینگ باشیم.
وى خاطرنشان کرد: به زودى کلنگ احداث پارکینگ 
خیریه ام البنین در خیابان مصلى به زمین زده خواهد شد.

شهبازى با اشاره به وضعیت ســاخت و ساز در منطقه 
10 گفت: در پنج ماه نخست ســال جارى 248 پروانه 
ساختمانى در این منطقه صادر شده که نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته 10 درصد رشد داشته است.
وى افزود: مدت زمان صدور پروانه ساختمانى در منطقه 
10 حدود 30 روز و متوســط پاسخگویى به استعالم ها 
هفت روز است که در این زمینه رتبه اول را بین مناطق 

15 گانه داریم.
مدیر منطقه 10 شهردارى اصفهان از زمین هاى داخل 
محدوده بــا کاربرى هایى که براى شــهروندان ایجاد 
مشکل کرده، به عنوان چالش منطقه یاد کرد و گفت: 
در کوى میالد پهنه زیادى با کاربرى جنگل کارى وجود 
دارد که این پهنه ها متولى نــدارد از این رو امیدواریم با 
همراهى اداره کل راه و شهرســازى و کمیسیون ماده 
پنج زمین هاى واقع در محدوده با کاربرى هاى خاص 

تعیین تکلیف شود.
وى با اشاره به ساماندهى مشاغل مزاحم و تعمیرگاه هاى 
خودرو در حاشیه بزرگراه اردستانى، گفت: با همکارى 
سازمان ســاماندهى مشاغل شــهرى درصدد احداث 
کلینیک هاى خودرویى هستیم تا کارگاه هاى مزاحم به 

این مکان ها انتقال یابد.
شهبازى با اشاره به تعریض خیابان سپیده کاشانى گفت: 
آزادسازى این خیابان به صورت تدریجى انجام مى شود 
و در صورت مراجعه مالکان به شهردارى براى دریافت 
پروانه جهت تخریب و بازسازى، عقب نشینى براساس 

خط بدنه انجام خواهد شد.
وى با اشاره به پارکینگ، تجارى و ادارى مهستان گفت: 
على رغم انعقاد قرارداد با سرمایه گذار بخش خصوصى 
براى اجراى این پروژه به دلیل برخى مشکالت اجراى 
پروژه انجام نشد از این رو با توجه به خطراتى که براى 
کوى میالد به همراه داشت با تعیین سرمایه گذار جدید، 
هفته گذشــته کلنگ این مجموعه به زمین خورد که 
امیدواریم بر اســاس برنامه زمان بندى احداث و مورد 

بهره بردارى قرار گیرد.

مدیر منطقه 10 شهردارى اصفهان خبر داد

افزایش 400 درصدى پروژه هاى سرمایه گذارى منطقه 10 



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

خداوند چیزى از دینش را پنهان نکرده و آنچه مورد رضایت یا خشم 
او بود وانگذاشــته، جز آنکه نشــانه اى آشــکار و آیتى استوار براى 
آن قرار داده اســت که به ســوى آن دعوت یا پرهیز داده شــوند، پس 
خشنودى و خشم خدا در گذشته و حال یکسان است. بدانید همانا خداوند 
از شما خشــنود نمى شــود به کارى که بر گذشــتگان خشم گرفته و 

خشم نمى گیرد به کارى که بر گذشتگان خشنود بود.
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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهی برگزاري مناقصه عمومی 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار 

واجد شرایط واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبِیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاساعت 15:00 روز شنبه به تاریخ 1399/06/15
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1399/06/16

دریافت اسناد: ساِیت اِینترنِتی
WWW.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

(داخلی 334  )
نام روزنامه: روزنامه نصف جهان

تاریخ انتشار: 1399/05/29

چاپ اول

اداره کل ثبت اسناد وامالك استان اصفهان

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى
 مناقصه هاى شماره 6و103/99/7 

مناقصه گزار: اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان
موضوع مناقصه شماره  6و103/99/7 : 

محل تامین اعتبار : سازمان ثبت اسناد و امالك کشور
مهلت دریافت اسناد :  

محل دریافت اسناد کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس (www.setediran.ir ) انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در 
صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاء الکترونیکى را جهت شرکت مناقصه محقق سازند. 
آگهى مناقصه در سایت اداره کل ثبت اسناد وامالك استان به نشانى www.es.ssaa.ir و همچنین در سایت ملى مناقصات به نشانى 

www.iets.mporg.ir نیز درج شده است.
تاریخ تحویل پاکت هاى مناقصه : روز شنبه 1399/06/15 تاساعت 14

تاریخ بازگشایى پاکت ها : 

گروه و رشته شغلى : شرکتهائی اجازه شرکت در مناقصه را دارند که داراى صالحیت نقشه برداري زمینی با پایه حداقل 2 و فتوگرامتري 
با پایه حداقل 3 از سازمان برنامه وبودجه کشور باشند وحداکثر مبلغ مجاز عقد قرارداد آنها ازجمع مبلغ اعالم شده دربرگ پیشنهاد 

قیمت کمتر نباشد و پیشنهاد فنى آنها مورد تایید مناقصه گزار باشد.
محل تحویل پاکت هاى مناقصه : پیشنهاد قیمت به انضمام کلیه مدارك اعالم شده از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت اعالم 
گردد و پاکت الف حاوى ضمانت نامه بانکى به نشــانى اصفهان خیابان چهارباغ باال-بعد از چهار راه نیکبخت-روبروي بیمارستان 

شریعتی- دبیرخانه  اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان تحویل و رسید دریافت شود.
  نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : مبلغ ضمانتنامه بانکى در وجه اداره کل ثبت اسناد وامالك استان اصفهان براى مناقصه شماره 
103/99/6 به مبلغ 000/000/ 555 (معادل پانصد و پنجاه و پنج میلیون ریال) و براى مناقصه شماره103/99/7 به مبلغ  000/000/ 1/080 
(معادل یک میلیارد و هشتاد میلیون ریال) مى باشد که مى بایست براى مدت 90 روز معتبر بوده و پس از آن نیز با اعالم کارفرما قابل 
تمدید باشد. ضمناً به پیشنهاداتى که فاقد ضمانتنامه یا امضاء مخدوش و مشروط  و ضمانتنامه هاى  کمتر از میزان مقرر ، چک تضمین 

شده وچک شخصى ونظایر آن وپیشنهاداتى که پس از انقضاء مدت مقرر در آگهى واصل شود ، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
(( سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .))

آدرس اداره کل ثبت اسناد وامالك  : اصفهان خیابان چهارباغ باال-بعد از چهار راه نیکبخت-روبروي بیمارستان شریعتی-اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان     تلفن: 1113)7-36611074)                                    دورنگار: 36623116

  هیئت مدیره شرکت همساز تصویر مرکز MRI اصفهان

آگهى دعوت سهامداران جهت تشکیل مجمع عمومى عادى سالیانه 
شرکت همساز تصویر (سهامى خاص) شماره ثبت: 9273 

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت همساز تصویر دعوت مى شود در جلسه مجمع عمومى عادى سالیانه منتهى به سال مالى 1398 
شرکت رأس ساعت 22:30روز جمعه مورخ 99/06/28 در محل بیمارستان فوق تخصصى میالد، واقع در اصفهان  شهرك ولى عصر(عج) بلوار 

شهید بخشى تشکیل مى گردد حضور بهم رسانید.
دستورات جلسه:

1- استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره مربوط به عملکرد سال مالى منتهى به 1398/12/29 
2- استماع و بررسى گزارش بازرس قانونى شرکت ، مربوط به عملکرد سال مالى منتهى به 1398/12/29

3- تصویب عملکرد و تراز نامه و صورتحساب سود و زیان سال مالى  1398 
4- اخذ تصمیم در مورد تقسیم سود سهام

5- انتخاب مدیران و بازرسان
6- تعیین حق الجلسه اعضاء هیئت مدیره

7- انتخاب روزنامه کثیر االنتشار
8- سایر مواردى که در صالحیت مجمع عمومى عادى سالیانه باشد.

از سهامداران عزیز دعوت به عمل مى آید از تاریخ 99/06/13 لغایت 99/06/22 جهت تنظیم و اعطاء وکالت نامه و رؤیت ترازنامه وصورت حساب 
سود وزیان سال مالى 1398 وگزارش عملکرد هیئت مدیره جهت ارائه به مجمع در محل دفتر شرکت واقع در مرکز MRI اصفهان واقع در خیابان 

شمس آبادى مراجعه نمایند.     

هیئت مدیره شرکت پرتو تصویر شفا بیمارستان تخصصى میالد اصفهان

آگهى دعوت سهامداران جهت تشکیل مجمع عمومى عادى سالیانه 
شرکت پرتو تصویر شفا (سهامى خاص) شماره ثبت: 25637 

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت پرتو تصویر شفا دعوت مى شود در جلسه مجمع عمومى عادى سالیانه منتهى به سال مالى 1398 
شرکت رأس ساعت 20:00روز جمعه مورخ 99/06/28 در محل بیمارستان فوق تخصصى میالد، واقع در اصفهان  شهرك ولى عصر(عج) بلوار 

شهید بخشى تشکیل مى گردد حضور بهم رسانید.
دستورات جلسه:

1- استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره مربوط به عملکرد سال مالى منتهى به 1398/12/29 
2- استماع و بررسى گزارش بازرس قانونى شرکت ، مربوط به عملکرد سال مالى منتهى به 1398/12/29

3- تصویب عملکرد و تراز نامه و صورتحساب سود و زیان سال مالى  1398 
4- اخذ تصمیم در مورد تقسیم سود سهام

5- انتخاب مدیران و بازرسان
6- تعیین حق الجلسه اعضاء هیئت مدیره

7- انتخاب روزنامه کثیر االنتشار
8- اخذ تصمیم در خصوص ورود شرکت پرتو تصویر شفا به بورس

9- سایر مواردى که در صالحیت مجمع عمومى عادى سالیانه باشد.
از سهامداران عزیز دعوت به عمل مى آید از تاریخ 99/06/13 لغایت 99/06/22 جهت تنظیم و اعطاء وکالت نامه و رؤیت ترازنامه وصورت حساب 
سود وزیان سال مالى 1398 وگزارش عملکرد هیئت مدیره جهت ارائه به مجمع در محل دفتر شرکت واقع در بیمارستان میالد طبقه هشتم 

مراجعه نمایند.

روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

آگهى مناقصه عمومى دو مرحله اى 
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل را باستناد قانون برگزارى مناقصات و آئین 
نامه معامالت، از طریق سامانه الکترونیکى دولت به صورت مناقصه عمومى دو مرحله اى از بین پیمانکاران واجد شرایط که در سامانه 

الکترونیکى دولت ثبت نام نموده اند، خریدارى نماید.
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

پیشنهاد دهندگان مى توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت www.setadiran.ir دریافت و حداکثر تا پایان وقت 
ادارى روز شنبه مورخ 1399/06/15 در سامانه فوق بارگذارى نمایند و همچنین اسناد فیزیکى (پاکت الف- ضمانت نامه) خود را 
به نشانى: اصفهان چهارباغ عباسى – خیابان عباس آباد – ساختمان ستاد شماره یک شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه 

همکف – دبیرخانه، تحویل نمایند. به پیشنهادهایى که بعد از مهلت مقرر بارگذارى گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
جهت کسب اطالعات بازرگانى با شماره تلفن 34121483 -031 واحد مناقصات و خرید – خانم سعیدى و جهت آگاهى بیشتر در مورد 
الزامات، اطالعات، شرح خدماِت این مناقصه با شماره تلفن: 34121446-031 دفتر فناورى اطالعات و ارتباطات – آقاى مهندس 

کاظم نادى تماس حاصل فرمائید.
جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه: مرکز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام: 88969737-021 و 85193768-021 تماس 

حاصل فرمائید.
مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است

*شرکت  کنندگان در مناقصه مى بایست دو روز قبل از آخرین مهلت اتمام زمان مناقصه با مراجعه به سامانه دولت و یا تماس با 
واحد مناقصه و مزایده ، از آخرین اصالحات احتمالى اسناد مطلع گردند، در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده 

مناقصه گران مى باشد.
*پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.

*پیشنهاد دهنده مى بایست صرفا در سامانه الکترونیک دولت ثبت نام کرده باشد.
*به مدارك ، پیشنهادات و نامه هاى فاقد امضاء، مخدوش ، مشروط یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده 

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

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

موضوع مناقصه: واگذارى خدمات ارسال پیامک انبوه در شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

شماره 
مناقصه 
شرکت

شماره مناقصه در سامانه 
تدارکات الکترونیکى 

دولت (ستاد)

تارخ توزیع 
دفترچه

مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت 
بارگذارى و 
تحویل پاکات

بازگشائى اسناد 
ارزیابى کیفى

بازگشائى 
مبلغ تضمینپاکات مناقصه

متعاقبا اعالم 991101720990012110000181399/05/291399/06/031399/06/151399/06/16
1/050/000/000میگردد

تطبیق و مستندسازي اراضی منابع طبیعی تا مرحله تثبیت در شهرستانهاي نائین و خور و بیابانک براى 740 پالك1103/99/6
تطبیق و مستندسازي اراضی منابع طبیعی تا مرحله تثبیت در شهرستان اردستان براى 1440 پالك2103/99/7

از روز چهارشنبه 1399/05/29 لغایت روز  یکشنبه  مورخ  1103/99/61399/06/02
از روز شنبه  1399/06/01لغایت روز  چهارشنبه  مورخ  2103/99/71399/06/05

روز شنبه 1399/06/15 تاساعت 1103/99/614
روز سه شنبه 1399/06/18 تاساعت 2103/99/714

ساعت 9صبح روز یک شنبه 1103/99/61399/06/16
ساعت 9صبح روز چهار شنبه 2103/99/71399/06/19

نوبت اول

م الف: 954563

محل تأمین موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمینبرآورد(ریال )اعتبار

(ریال )

99-2-74/2
اورهال دمنده هاى هوادهى 
تصفیه خانه فاضالب جنوب 

اصفهان  (با ارزیابى کیفى)
5,780,000,000264,000,000جارى

در  روزنامهدر  روزنامه 
  نصف جهاننصف جهان

فیلم  ببینید...فیلم  ببینید...


