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مصرف هندوانه در شب براى بدن مضر استلزوم تعدیل شکاف ها بعد از انتخاباتدختر رامبد جوان پیدا شد!تولید 600 هزار ُتن پیاز مازاد در سال جارى! ماریتیمو در انتظار پاسخ بچه عقاب سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

زیاد گیالس 
بخورید

66 درصد سد زاینده رود خالى است
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آموزش الکترونیکى در 
دانشگاه ها ماندنى است

اثربخشى 
واکسن ایرانى بیشتر  از 
واکسن چینى است

راه اندازى خط مستقیم 
پستى اراك - اصفهان
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نجات کودك
 4 ساله نجف آبادى 
از دست آدم ربایان

گیالس یکى از میوه هاى دوست داشتنى فصل تابستان 
است که طرفداران و خواص بسیارى دارد.

این میوه خوشمزه سرشار از آنتى اکسیدان هاست و 
مى تواند مزایاى زیادى همچون بهبود بى خوابى، درد 

مفاصل و آب کردن چربى شکمى را به همراه داشته باشد...

یک کودك چهار ساله نجف آبادى که به وسیله دو 
آدم ربا ربوده و به یکى از شهرهاى مرزى منتقل 
شــده بود با تالش مأموران پلیس نجات یافت. 
سرهنگ محمدحسین باباکالنى اظهار کرد: در 
پى شکایت یکى از شهروندان مبنى بر اینکه چند 
نفر به دلیل اختالف حســاب با وى کودك چهار 
ساله اش را ربوده اند، موضوع به صورت ویژه در 
دستور کار مأموران فرماندهى انتظامى شهرستان 
نجف آباد قرار گرفت. وى افزود: با تالش گسترده 
مأموران در همان ساعات اولیه پس از وقوع حادثه 
یکى از افراد دخیل در آدم ربایى شناســایى و در 

یک عملیات سریع و ...
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فعال تر شدن اصفهان در جنوب شرق آسیا
صادرات استان به «آسه آن» توسعه بیشترى پیدا مى کند
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بازیگر نوجوان «خورشید»: 

قبًال قلیان مى کشیدم؛ االن 
کتاب مى خوانم

خلعتبرى: سپاهان در هر 2 جام
 شانس موفقیت دارد

وینگر تیم فوتبال سپاهان معتقد است این تیم هم در لیگ برتر و هم در 
جام حذفى شانس قهرمانى دارد و نباید از کنار هیچکدام به سادگى عبور 
کند. محمدرضا خلعتبرى در خصوص شرایط سپاهان در تعطیالت لیگ 
برتر اظهار کرد: این تعطیالت که ایجاد شده به کیفیت مسابقات لیگ برتر 

ضربه مى زند و تیم ما هم براى اینکه خودش را...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

مهلت تسلیم 
اظهارنامه هاى 

مالیاتى تا 15 تیر ماه 
تمدید شد

جزئیات مهم از 4 واریزى براى مردم در تیرماه
2

آلرژى حریفان احتمالى آلرژى حریفان احتمالى 
تیم ملى به سردار آزمون!

محمد  مغزى نجف آبادىـ  شهردار نجف آباد

آگهى مناقصه
شهردارى نجف آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 3185 مورخ 99/11/28 شوراى محترم اسالمى شهر، عملیات زیرسازى تهیه و حمل و پخش آسفالت 
معابر سطح مناطق شهردارى نجف آباد را با مجموع برآورد اولیه به مبلغ 150,000,000,000 ریال با احتساب مابه التفاوت قیر، از محل اعتبارات عمرانى سال 

1400 شهردارى و براساس کمترین قیمت پیشنهادى به صورت مناقصات جداگانه حسب جدول زیر به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

شرایط شرکت در مناقصه: شرکت کنندگان باید داراى شخصیت حقوقى مستقل و اساسنامه و رزمه کارى مرتبط و تجهیزات و ماشین آالت متناسب با موضوع 
مناقصه بوده و داراى صالحیت و رتبه بندى الزم (حداقل پایه پنج در رشته راه و ترابرى) از معاونت برنامه ریزى و نظارت راهبردى ریاست جمهورى باشند. 
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از واجدین شرایط دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه، با همراه داشتن مدارك و رزمه 

شرکت، تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 1400/04/07 به امور قراردادهاى شهردارى نجف آباد مراجعه نمایند. 
شرکت کنندگان باید مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه را طى فیش واریزى به حساب سپرده شماره 0104544150002 شهردارى نجف آباد و یا معادل آن را 
ضمانتنامه معتبر بانکى به عنوان ضمانت شرکت در مناقصه ارائه نمایند. برندگان اول، دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها 

به ترتیب ضبط خواهد شد. 
سایر اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است و شهردارى نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مى باشد. 

نوبت دوم

م.الف:1147627

مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه (ریال)مبلغ برآورد کل (ریال)موضوع مناقصه
2,050,000,000 ریال41,000,000,000 ریالزیرسازى، تهیه و حمل و پخش آسفالت معابر منطقه یک
2,150,000,000 ریال43,000,000,000 ریالزیرسازى، تهیه و حمل و پخش آسفالت معابر منطقه دو
700,000,000 ریال14,000,000,000 ریالزیرسازى، تهیه و حمل و پخش آسفالت معابر منطقه سه
750,000,000 ریال15,000,000,000 ریالزیرسازى، تهیه و حمل و پخش آسفالت معابر منطقه چهار
1,850,000,000 ریال37,000,000,000 ریالزیرسازى، تهیه و حمل و پخش آسفالت معابر منطقه پنج

روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

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

ثبت نام نموده اند، خریدارى نماید. 
الزم اســت 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. 

پیشــنهاددهندگان مى تواننــد اســناد مناقصــه بــه شــرح فــوق را  از طریــق ســایت
 https://www.setadiran.ir/setad/cms دریافت و حداکثر تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 
1400/04/16 در سامانه فوق بارگذارى نمایند و همچنین اسناد فیزیکى (پاکت الفـ  ضمانت نامه) خود را 
به نشانى: اصفهان، چهارباغ عباسى، خیابان عباس آباد، ســاختمان ستاد شماره یک شرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان طبقه همکف، دبیرخانه، تحویل نمایند. به پشنهادهایى که بعد از مهلت مقرر بارگذارى 

گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
جهت کسب اطالعات بازرگانى با شــماره تلفن 34121486-031 واحد مناقصات و خریدـ  آقاى کاظمى و 
جهت آگاهى بیشتر در مورد الزامات، اطالعات، شرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن 031-34121448 

دفتر مهندسى تماس حاصل فرمائید. 
جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه: مرکز تماس 41934-021، دفتــر ثبت نام: 88969737-021 و 
85193768-021 تماس حاصل فرمایید. 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 
تدارکات الکترونیکى دولت و یا تماس با واحد مناقصه و مزایده، از آخرین اصالحات احتمالى اسناد مطلع 

گردند، در غیر این صورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهدة مناقصه گران مى باشد. 
* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاى کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد. 

* پیشنهاد دهنده مى بایست صرفًا در سامانه تدارکات الکترونیک دولت ثبت نام کرده باشد. 
* به مدارك، پیشنهادات و نامه هاى فاقد امضاء، مخدوش، مشروط یا بعد از انقضاى مهلت مقرر واصل شود 

مطلقًا 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. 

ACSR/GA موضوع مناقصه: خرید سیم آلومینیوم فوالد نمره 118 داگ

شماره مناقصه در 
سامانه تدارکات 

الکترونیکى دولت 
(ستاد)

تاریخ توزیع 
دفترچه

مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت 
بارگذارى و 
تحویل پاکات

تاریخ 
بازگشایى 

اسناد ارزیابى 
کیفى

ساعت 
بازگشایى 

پاکت 
ارزیابى 
کیفى

مبلغ تضمین 
(ریال)

101،298,000,000 صبح20000012110000141400/03/301400/04/051400/04/151400/04/16
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االنقبالقلیان مى کشیدم؛ االن مقبالقلیانمىکشیدم؛ ى
انکتاب مى خوانم خ مکتاب و ى کتابمىخوانمب

ن 

شد...
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به همت روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان، کارگاه آموزشى خالقیت در روابط عمومى، 
به صورت ویدیو کنفرانس در مخابرات منطقه اصفهان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان، مدیر گروه علوم ارتباطات موسسه آموزش 
عالى دانش پژوهان پیشــرو در این جلسه با اشــاره به تعاریف خالقیت گفت: براى مبحث 
خالقیت تعاریف زیادى ارائه شده که از آن جمله مى توان به: بکار گیرى توانایى هاى ذهنى 
براى بوجود آوردن اندیشه، خلق کردن چیزى تازه و منحصر بفرد بگونه اى مناسب و مفید 
جهت حل یک مسأله، سؤال، یا نیاز علمى، صنعتى و یا اجتماعى و همچنین ارائه فکر و طرح 
نوین براى بهبود و ارتقاء  کیفیت یا کمیت فعالیتهاى سازمان مانند افزایش تولیدات یا خدمات، 

کاهش هزینه ها و... اشاره کرد.
عباس زمانى خالقیت را امرى ضرورى در راستاى پیشرفت فعالیت ها دانست و اظهار کرد: 
خالقیت کلیدى ترین مسأله در جامعه ما و تمام جوامع در حال توسعه است که اگر بدرستى 

با آن برخورد و زمینه ها و بسترهاى آن فراهم شود بسیارى از مشکالت آنها حل خواهد شد.
وى افزود: صاحب نظران معتقدند با ورود به هزاره ســوم ضرورى است مردم مهارتهایى را 

آموزش ببینند که از آنها مى توان به خالقیت و برقرارى ارتباط مؤثر اشــاره کرد بگونه اى 
که انسانها بتوانند بخوبى با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و با بهره گیرى از خرد جمعى و زایش 
افکار نو مشکالت را از بین ببرند. امروزه، مردم ما نیازمند آموزش خالقیت هستند. آنچنان که 
لحظه به لحظه محیط اطراف خویش را کاوش نموده و با خلق افکار نو به سوى یک جامعه 

سعادتمند قدم بردارند.

برگزارى کارگاه خالقیت در روابط عمومى در مخابرات اصفهان

در چهارمین اجالس سراســرى رضایتمندى مشــترى 
با رویکرد نقــش مدیران اقتصادى در پیشــبرد اقتصاد 
مقاومتى و جهش تولیــد که از طرف معاونت توســعه 
مدیریت و منابــع وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعى، 
روز 25خرداد ماه در ســالن همایش رایزن تهران برگزار 

گردید، ذوب آهن اصفهان موفق به دریافت تندیس زرین 
رضایتمندى مشترى گردید.تندیس مذکور طبق ارزیابى 
صورت گرفته در رابطه با فعالیتهاى انجام شده در حوزه 
مدیریتى و رهبرى بازار  و مشترى مدارى، برآورده کردن 
مناســب یا فراتر از انتظارات مشــترى، میزان رضایت 

مشــتریان و ارزیابى آن، فعالیت هــاى بهبود مربوط به 
رسیدگى به شکایات مشترى و ... به ذوب آهن اصفهان 
اهدا شــد . در این اجالس  محمد رضــا کجباف مدیر 
بازاریابى و فروش داخلى ذوب آهــن اصفهان تندیس 

زرین را دریافت نمود.

ذوب آهن تندیس زرین رضایتمندى مشترى دریافت کرد
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و ر ىب ووىمیم ر ىب یم

وینگ
جام
کند
برتر
ضرب

احتمال دارد بازگشایى زاینده رود در زمان بسیار محدود و تنها براى نجات باغات غرب اصفهان باشد 
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مدیرکل خرید و فروش سازمان مرکزى تعاون روستایى 
ایران با تأکید براینکه فســاد بخشى از پیاز هاى خریدارى 
شده از کشاورزان اجتناب ناپذیر است، افزود: در تمام دنیا 
براى حمایت از کشاورزان که ضامن تأمین امنیت غذایى 
کشور هستند بهاى زیادى داده مى شود، حتى اگر این بها از 

بین رفتن بخشى از محصول باشد.
رامین گیالشــاهى در گفتگو با «ایلنا» با اشاره به شرایط 
نامســاعد کشــاورزان پیازکار در برخى از مناطق جنوبى 
کشور، اظهار کرد: افزایش بى برنامه سطح زیر کشت پیاز 
از سوى کشاورزان در سال جارى، موجب مازاد 600 هزار 

تنى تولید شد.

وى ادامه داد: مازاد تولید افت قیمت پیاز به زیر هزینه تمام 
شده را به دنبال داشت و کشاورزان را با زیان روبه رو کرد. 

به گفته گیالشــاهى؛ سازمان تعاون روســتایى با هدف 
حمایت از کشاورزان به خرید تضمینى ورود و بیش از 69 

هزار تن پیاز را تا پایان اردیبهشت از آنها تحویل گرفت.
گیالشــاهى در واکنش به خبرهاى منتشــر شده درباره 
فساد پیازهاى خریدارى شده در برخى از انبارهاى تعاون 
روستایى، اظهار کرد: در تمام دنیا براى حمایت از کشاورزان 
که ضامن تأمین امنیت غذایى کشور هستند بهاى زیادى 
داده مى شــود، حتى اگر این بها از بین رفتن بخشــى از 

محصول باشد.

معاون آموزشى وزیر علوم، تحقیقات و فناورى گفت: اصرار 
بر حضورى شدن کالس هاى دانشگاه ها و اصرار بر انجام 
واکسیناسیون جامعه دانشگاهى در تابستان، بر این است 
که کیفیت آموزش در کنار تجربــه آموزش الکترونیکى 

حفظ شود.
على خاکى صدیق درباره آســیب هاى حضــور نیافتن 
دانشجویان در دانشــگاه ها اظهار کرد: دانشجویان براى 
اینکه رشــد کنند و از نظر فکرى به بلوغ برســند و ارتقا 
یابند، نیازمند حضور در محیط دانشــگاه هستند و باید با 
سایر دانشــجویان و اســتادان همچنین کارکنان تعامل 
داشته باشند. معاون وزیر علوم افزود: دروس عملى برخى 

از دانشگاه ها به تأخیر مى افتد که اصًال خوب نیست یا اگر 
برگزار مى کنند با کیفیت باال برگزار نمى شــود. در بحث 
امتحانات اما اعضاى هیئت علمى روش هاى خود را دارند 

و در طول ترم ارزیابى هایى با صحت باال انجام مى دهند.
خاکى صدیقى گفت: دانشى که االن در دانشگاه ها داریم، 
قبل از اسفند 98 که زمان آغاز شــیوع بیمارى کرونا بود 
اصًال نداشــتیم؛ بنابراین امیدواریم وقتــى کالس ها به 
صورت حضورى شروع مى شوند، آموزش هاى مجازى 
با آموزش حضورى دانشــجویان در دانشگاه ها ترکیب 
شود تا شاهد ارتقاى کیفى آموزش به صورت چشمگیر در 

دانشگاه ها باشیم.

تولید 600 هزار ُتن پیاز مازاد 
در سال جارى!

آموزش الکترونیکى 
در دانشگاه ها ماندنى است

2 میلیون دوز واکسن وارد شد
سخنگوى جمعیت هالل احمر    تسنیم |
از ورود 2 میلیون دوز واکســن کرونا در ساعت 6 
صبح روز پنج شنبه به کشــور توسط هالل احمر 
خبر داد. محمدحسن قوســیان مقدم خاطرنشان 
کرد: واکسن هایى که امروز صبح از طریق جمعیت 
هالل احمر وارد کشــور شــد در اختیــار وزارت 

بهداشت قرار گرفت.

6 نفر سوختند
مدیرعامل هالل احمر سیستان    تابناك |
و بلوچستان، درباره حادثه خونین در جاده سراوان 
به خاش گفت: در ساعت 18 روز 26 خرداد ماه یک 
دستگاه خودروى پژو پارس با یک دستگاه تویوتا 
وانت در جاده سراوان به خاش 90 کیلومترى با هم 
تصادف کردند و آتش گرفتند که بالفاصله یک تیم 
عملیاتى چهار نفره امداد و نجات به محل حادثه 
اعزام شــدند. پس از ارزیابى حادثه مشخص شد 

شش نفر از سرنشینان دوخودرو در آتش سوختند.

تبانى براى باخت به ایران!
یک سایت عراقى«رووداو» به نقل    ایسنا |
از یک منبع مدعى شد که بازیکنان عراق در دیدار 
برابر ایران تبانى کردند و عمداً بازى را واگذار کردند. 
این سایت در اصل متعلق به کردهاى کردستان 
عراق است که بخش عربى هم دارد و این خبر در 

بخش عربى منتشر و ترجمه شد.

مرگ دردناك پلنگ ایرانى 
تصویرى از الشــه یــک قالده    فارس |
پلنگ ایرانى در آتش سوزى کوه حاتم که به تازگى 
منتشر شده است دردهاى زاگرس را فریاد مى زند. 
این آتش سوزى عالوه بر خسارات جبران ناپذیر 
به جنگل هاى بلوط و مراتع باعــث از بین رفتن 

گونه هاى جانورى نیز شد.

دلیل تجرد شاکردوست 
  ایران آرت | النــاز شاکردوســت، بازیگر 
مشهور کشورمان در اقدامى جالب با انتشار یک 
عکس از خودش در اینستاگرام اعالم کرد به همه 
سئوال هاى طرفدارانش پاســخ مى دهد. همین 
اظهارات الناز شاکردوســت باعث شــد سیلى از 
ســئواالت کاربران ارسال شــود. این بازیگر نیز 
با حوصله همه ســئوال را پاســخ داد. در یکى از 
سئوال ها از او پرســیده شــده بود «چرا ازدواج 
نکرده اى؟» و شاکردوست پاسخ داد: «چون مرد 

واقعى پیدا نمى شه»!

توافق علیه ایران
«جــو بایدن» در نشســت    آفتاب  نیوز |
خبرى پس از دیدار با«والدیمیر پوتین»گفت که 
با رئیس جمهورى روســیه توافق کرده که براى 
جلوگیرى از دستیابى ایران به سالح هسته اى با 
یکدیگر کار کنند. وى عنوان کرد که منافع روسیه 
در این زمینه مشابه منافع آمریکاست. بایدن گفت: 
رهبر روسیه نگران اســت که ما او را محاصره و 

سرنگون کنیم.

داماد «ترامپ» افشا مى کند
«جرد کوشنر» داماد «دونالد ترامپ»    صبا |
رئیس جمهورى سابق آمریکا و یکى از مشاوران 
رده باالى ترامپ در دوران ریاستش بر کاخ سفید، 
قراردادى براى نوشتن یک کتاب امضا کرد. این 
کتاب اوایل ســال 2022 راهى کتابفروشــى ها 
مى شود و هنوز عنوانى برایش انتخاب نشده است.  
پیش بینى مى شــود درباره همه مسائل مهم در 
دوران ترامپ، از خاورمیانه گرفته تا اصالح قانون 
عدالت کیفرى در آمریکا در آن توضیح داده شود. 
جرد کوشنر در چهار ســال گذشته اغلب در مرکز 
سیاســت هاى دولت ترامپ قرار داشت. او همسر 

«ایوانکا ترامپ» دختر دونالد ترامپ است.

نامزدها و انصرافى ها 
چقدر وقت گرفتند؟

آنتن شبکه هاى سراسرى تلویزیون    ایسنا|
در جریــان ســیزدهمین دوره از انتخابات ریاســت 
جمهــورى، به هــر کــدام از نامزدهــا نزدیک به

 9 ســاعت فرصت تبلیغات داد. این رقم به استثناى 
سه مناظره اى اســت که چیزى حدود یک ساعت و 
نیم به هر نامزد فرصت داده شــد تا ضمن بیان نقطه 
نظراتش، به انتقاد از رقبــا بپردازند. همچنین نباید از 
تبلیغات نامزدها در شــبکه هاى رادیویى و همچنین 
اختصاص ســهم عظیمى از اخبار رسانه هاى رسمى 
برخط و مکتوب به نامزدهاى انتخاباتى هم غافل شد؛ 
کاندیداهایى که بعضى از آنها از ادامه حضور انصراف 
دادند تا در حقیقت بخش اعظمى از این ظرفیت رسانه 
اى کشور صرف انتقال نقطه نظرات افرادى شود که 
در نهایت به نفع دیگرى کنار کشیدند و شاید از ابتدا 
هم تصمیمى جدى براى نشستن بر صندلى ریاست 

قوه مجریه را نداشتند.

براساس نگاه سیاسى 
نظر نمى دهیم

عباســعلى کدخدایى، ســخنگوى    ایسنا|
شــوراى نگهبان، در نشســت خبرى با رسانه هاى 
داخلى و خارجى در پاسخ به ســئوال خبرنگار رسانه 
نروژى درباره اینکه چــرا از کاندیداى اصالح طلب 
کسى تأیید نشده است گفت:  شاید خبرنگار مربوطه  
اسامى را ندیدند. در این دور و همه ادوار بین افرادى 
که احراز مى شود از همه گروه ها هستند و حتى کسانى 
که انتخاب شــدند از گروه هاى دیگر هم هســتند. 
این دور همچنین وضعیتى بوده و هیچگاه شــوراى 
نگهبان براساس نگاه سیاسى نامزدها نظر نمى دهد 
و نظر شورا براساس قانون انتخابات و قانون اساسى

است.

کنایه واعظى به انصرافى ها
ســید محمود واعظــى، رئیس دفتر    انتخاب|
رئیس جمهور بــا بیان اینکــه اى کاش نامزدهایى 
که در این مدت ایــن همه علیه دولــت حرف زدند 
و دســتاوردهاى ملت را نادیده گرفتنــد، در رقابت 
مى ماندند و انصــراف نمى دادند تا وزن خودشــان 
معلوم شــود و مى دیدنــد کــه از 60 میلیون رأى 
دهنده، چه تعداد بــه آنان رأى مى دادنــد. علیرضا 
زاکانى و ســعید جلیلى از جمله نامزدهاى انصرافى 
بودند کــه انتقاداتى تند نســبت بــه عملکرد دولت 

داشتند.

تک تیرانداز 
صحنه مناظرات 

  ایلنا | غالمعلــى رجایــى، فعــال سیاســى 
اصالح طلب در واکنش به انصراف علیرضا زاکانى و 
سعید جلیلى از رقابت هاى انتخاباتى گفت: انتخابات 
صحنه اى 5 در برابر 2 بود یعنى نابرابرى دیده مى شد 
و پیــدا بود این حرکتى پوششــى اســت. البته همه 
کاندیداهاى پوششى هم یک نقش نداشتند؛ در این 
صحنه آقاى زاکانى تک تیرانداز بود که در سنگر کمین 

جلوتر از همه قرار داشت.

در نهادها، آدم دارم 
محمود احمدى نژاد، نامزد    دیده بان ایران |
ردصالحیت شده انتخابات ریاست جمهورى سیزدهم 
در گفتگو با یک نشــریه از ترکیه در پاســخ به این 
سئوال که آیا شــما در دوران سرپرســتى بر وزارت 
اطالعات، به یکســرى اطالعات خاصى دسترسى 
پیدا کرده اید؟ و آیا قصد افشــاى آنها را دارید؟ گفت: 
به طور طبیعى رئیس جمهور با توجه به جایگاهى که 
دارد از مســائل کشور مطلع مى شــود. ضمن اینکه 
من در نهادهاى گوناگون، دوســتان امین، فداکار و 
دلسوزى دارم، کسانى هســتند که خدمتگزار مردم 
هســتند، انقالبى، پاك و سالم هســتند و همان ها 
دائمًا مــن را در جریان مســائلى که مى گــذرد قرار 

مى دهند.

خبرخوان

آنطور که معاون فنى گمرك ایــران مى گوید محموله 
شترهایى که اخیراً وارد گمرك شــده بود ولى به دلیل 
نقص اسناد و عدم تأیید منشأ ارز امکان ترخیص نداشت، 
طى مذاکرات صورت گرفته جهت ممانعت از اتالف این 

حیوانات تحویل صاحب کاال شد.
جریان شــترهاى قطرى نیز مانند محموله هاى قبلى 
حیواناتى که به گمرك رســیده بودند، حواشى خود را 
داشــت. ولى اعالم معاون فنى گمرك ایــران از این 
حکایــت دارد که این حیوانــات نیــز در نهایت براى 
ممانعت از تلف شــدن ترخیص و تحویل صاحب کاال 

شده اند.
ارونقى در این رابطه توضیح داد که 11 کامیون حاوى 
184 نفر شتر هفته گذشته از مبدأ قطر وارد بندر لنگه شده 
در حالى که هیچ یــک از فرایند ورود کاال را طى نکرده 

بود و حتى ثبت سفارش آن تازه صادر شده است.
وى با بیان اینکه این شترها حتى به گمرك اظهار نشده و 
کد رهگیرى بانک جهت تأیید منشأ ارز هم نداشت افزود: 
در این شرایط امکان ترخیص این حیوانات براى گمرك 

ایران وجود نداشت.
این مقام مسئول در گمرك ایران ادامه داد: اما با توجه به 
اینکه در دو روز آخر هفته به دلیل تعطیلى، امکان انجام 
فرایند تجارى براى صاحب کاال وجود نداشت و با توجه 
به گرماى شدید احتمال تلف شدن این حیوانات مطرح 
بود، با هماهنگى هاى صورت گرفته از سوى گمرك و 
اخذ مجوزهاى قانونى، محموله شــترها نیز ترخیص و 

تحویل صاحب آن شد.
به گفته ارونقى، صاحب کاال متعهد شده که ابتداى هفته 
جارى در اسرع وقت جهت انجام فرایند قانونى ترخیص 

شترهاى وارداتى اقدام کنند.

 معاون فنى گمرك ایران یادآور شــد که از 184 شترى 
که به گمرك رســید، یک نفر قبل از ورود و در مسیر، 

تلف شده بود.
گفتنى اســت طى مدت اخیر بارها محموله حیوانات از 
سوى واردکنندگان به گمرك رسیده ولى فرایند واردات 

را از قبل طــى نکرده بودند؛ به طــورى که فقط در حد 
ثبت سفارش بوده و سایر مجوزها از جمله کد رهگیرى 
بانک صادر نشده بود و امکان ترخیص نداشت ولى به 
دلیل شرایط خاص موجودات زنده و امکان تلف شدن، 
طى رایزنى و دریافت تعهد با حواشــى بسیار ترخیص 

شــده بودند؛ از جمله آنها  گورخرهاى آفریقایى که بعد 
از ترخیص دو رأس آن تلف شــد، گوسفندان فرانسوى 
که با وســاطت وزیر کشــاورزى ترخیص شــدند و یا 
مسافرى که ســه چمدان خزنده آورده بود و در نهایت 

مرجوع شد.

پرده جدید واردات غیر مجاز حیوانات زنده و دردسرهاى گمرکى آن

این بار سر و کله شترهاى قطرى پیدا شد!

قرار است در تیر ماه چهار واریزى به حساب مردم انجام 
شــود، یکى از آنها واریز مرحله دوم سود سهام عدالت 
است. باالخره سهامداران این ماه ســود سهامشان را 

مى گیرند؟
طبق روال ماه هاى قبل باید یارانه معیشتى بنزین در روز 
10 تیر ماه به حساب سهامداران واریز شود. در این ماه 
نیز حدود 60 میلیون نفر بیســتمین مرحله یارانه بنزین 
دریافت مى کننــد. مبلغ این یارانه بــراى خانواده هاى 
یک نفره 55 هــزار تومان، خانواده هــاى 2 نفره 103 
هزار تومــان، خانواده هاى 3 نفره 138 هــزار تومان، 
خانواده هاى 4 نفره 172 هــزار تومان و خانواده هاى 5 
نفره و بیشتر 205 هزار تومان است. همچنین هفتمین 
قسط مرحله دوم وام یک میلیون تومانى از حساب هفت 

میلیون خانوارى که این وام را گرفته اند کسر مى شود.
صد و بیســت و پنجمین مرحله یارانه نقدى 45 هزار و 

500 تومانى هم همانند ماه هاى قبل باید در روز 20 تیر 
واریز شود. حدود 21 میلیون خانوار در تیر پارسال مرحله 
اول وام یک میلیون تومانى کرونا را دریافت کردند که در 
تیر ماه سیزدهمین قسط آن از یارانه شان کسر مى شود.

همزمان با یارانه نقدى که ســازمان هدفمندســازى 
یارانه ها پرداخت مى کند، در روز 20 تیر سازمان تأمین 
اجتماعى واریــز حقوق بازنشســتگان را آغاز مى کند. 
حقوق بازنشســتگان تأمین اجتماعى معموًال تا پایان 

ماه واریز مى شود.
اما مرحله اول سود ســهام عدالت چند روز قبل از نوروز 
واریز شد و در سال جارى نیز مسئوالن چندین بار وعده 

واریز مرحله دوم این سود را دادند  اما عملى نشد.
آخرین وعده مســئوالن این بوده که وزیر اقتصاد گفته 
مرحله دوم سود سهام عدالت عید قربان واریز مى شود. 

عید قربان 30 تیر ماه است.

قدرتمندترین آهنرباى جهان که میدان مغناطیسى آن 280 
هزار بار قدرتمندتر از زمین است ساخته شد.

این آهنربا که ساخت آن 10 سال طول کشیده قطعه اصلى 
پروژه رآکتور همجوشى هسته اى اســت که فرایند تولید 
انرژى خورشــید را تقلید مى کند. به طور دقیق تر این ابزار 
بخش اصلى یک ماشــین 23/95 میلیارد دالرى است که 
انرژى همجوشى را روى زمین ایجاد مى کند. ماشین مذکور 
با همکارى 35 کشور در فرانسه ســاخته شده و هدف آن 

دستیابى به یک انرژى تجدیدپذیر واقعى است.
سیستم همجوشى هیدروژنى آزمایشى است که قادر به تولید 
و کنترل انرژى است تا بدون انتشار گازهاى گلخانه اى و دى 
اکســید کربن بتوان برق تولید کرد. البته این یکى از شش 

آهنرباى جدیدى است که قرار است در دستگاه مذکور به 
کار روند. نیروى مغناطیسى این آهنربا به حدى زیاد است 
که مى تواند یک ناو هواپیمابر 100 هزارتنى را 2 متر از روى 
زمین بلند کند. هرچند این پروژه یک آزمایش علمى است 
اما اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود، واحدهاى همجوشى 
هیدروژن مى توانند تا نیمه قرن حاضر به شبکه توزیع برق 
کمک کنند و روزانه با استفاده از یک کیلوگرم سوخت 1500 

مگاوات الکتریسیته تولید کنند.
هنگامى که شش آهنرباى مذکور و بقیه تجهیزات کنار هم 
قرار گیرند، رآکتورى  را به وجود مى آورند که یک خورشید 
روى زمین است و همجوشى در مقیاس صنعتى را نمایش 

مى دهند.

روند واکسیناسیون در کشــور به کندى پیش مى رود. 
مردم نگران هســتند و برخى نیز از انتظار خسته شدند. 
حاال برخى از آژانس هاى هواپیمایى به مردم پیشــنهاد 
مى دهند که به ارمنســتان بروند و آنجا واکسن کرونا 

بزنند.
آنطور که مســئول فروش بلیت یکــى از آژانس هاى 
مســافرتى مى گویــد: «مســافران در ارمنســتان 
مى توانند واکســن دریافت کنند و بــراى همین تعداد 
زیــادى این روزهــا تمــاس مى گیرند و بلیــت رزرو 

مى کنند.»
او مى گوید: «مسافران با یک سفر چهار روزه مى توانند 
هم تفریح کنند هم واکسن آسترازنکا بزنند.» نکته مهم 
دیگر این است که سفر به ارمنســتان و تزریق واکسن 
کرونا، ارزان تر از خرید آن از بازار سیاه داخل است. چون 
هزینه تور 5 تا 9 میلیون تومان است و هزینه واکسن در 

بازار آزاد ایران، 25 تا 60 میلیون تومان!
مسئول فروش بلیت یکى دیگر از آژانس هاى هواپیمایى 
با تأیید این موضــوع مى گویــد: «پروازهاى تورهاى 
ارمنستان در این مدت شلوغ شده و همه براى واکسن، 
تورها را رزرو مى کنند. خیالتان راحت باشــد، مسافرى 

داشتم که دوز دوم را هم تزریق کرده بود.»
اما آیا مسافران براى این واکسن باید هزینه جدا از تور 
پرداخت کنند؟ مســئول فروش بلیت یکى از آژانس ها 
مى گوید: «تزریق واکسن در ارمنستان رایگان است اما 

مسافر باید 15 دالر به لیدر تور بدهد.»
البته یکى دیگــر از آژانس هــاى هواپیمایى مى گوید: 
«لیدر هم پولى نمى گیرد و کامًال رایگان اســت. زمان 
دوز دوم را هم در ارمنستان براى مسافر تعیین مى کنند. 
آن را هم با یک پرواز یک روزه مى توانید بروید و انجام 

دهید.»

جزئیات مهم از 4 واریزى براى مردم در تیر ماه

قدرتمندترین آهنرباى جهان ساخته شد

سفر به ارمنستان براى واکسن کرونا!

در پى کناره گیرى ســعید جلیلى و محسن مهر علیزاده 
از انتخابات ریاســت جمهورى، آنها این موضوع را به 
صورت مکتوب به وزارت کشــور اعالم کردند. تصویر 
این نامه ها در فضــاى مجازى منتشــر و مورد توجه 

مخاطبان قرار گرفت.  
در پى انتشــار تصویر نامه کناره گیرى سعید جلیلى از 
صحنه انتخابات به نفع رئیســى، مشخص شد او براى 
یادداشت نامه انصرافش از سربرگ شوراى عالى امنیت 

ملى استفاده کرده است نه سربرگ ستاد انتخاباتى خود!
در نامه انصراف محسن مهرعلیزاده هم غلط نگارشى 
وجود دارد. مهرعلیــزاده در این نامه خطــاب به وزیر 
کشور نوشته اســت: بدینوســیله مراتب انصراف خود 
را از ادامــه رقابت هــاى انتخابات...اعــالم مى دارم. 
به دنبال انتشــار عمومى ایــن نامه، برخــى کاربران 
فضاى مجــازى اعتقــاد داشــتند از نظر نگارشــى 
نباید بــراى انصــراف دادن از واژه مراتب اســتفاده 

شود. 

2 نامه، 2 نکته 
آرمان کیانى
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زمان امتحانات تغییر کرد
سـتاد اسـتانى مدیریت کرونا در اصفهـان تصویب کرد 
که زمان آزمون هاى روز شـنبه 29 خـرداد (امروز) براى 
دانشـجویان فعال در شـعبه هاى اخذ راى و سـتادهاى 
انتخاباتى تغییر کند. بر اسـاس این گزارش، این مصوبه 
شامل حال دانشجویانى مى شود که گواهى مورد تایید از 
فرماندارى شهرستان ها درباره فعالیت در شعبه هاى اخذ 
راى و ستادهاى انتخاباتى را داشته باشند. در زمان حاضر 
غالب امتحانات پایان نیمسال تحصیلى در دانشگاه هاى 
استان اصفهان به صورت مجازى و الکترونیکى برگزار 

مى شود.

29 هکتار پوشش گیاهى 
سوخت

منصـور شیشـه فـروش، مدیـرکل مدیریـت بحـران 
استاندارى اصفهان با اشاره به اطفاى حریق در 1/5 هکتار 
از اراضى رودآباد سـمیرم در عصر روز چهارشنبه اظهار 
داشت: از ابتداى سـال جارى تاکنون 16 مورد حریق در 
مراتع و پوشش هاى گیاهى غرب و جنوب استان رخ داده 
و  در مجموع در 29/5 هکتار از پوشش هاى گیاهى دچار 

حریق شده است.

لوله گذاري آب منطقه صنعتی 
عملیات اجـراي 1200 متـر لوله گـذاري آب به منطقه 
صنعتی شهر گرگاب آغاز شد. به گزارش روابط عمومى 
آبفاى شاهین شهر، این عملیات با همکاري شهرداري 
گرگاب و با هدف توسعه شـبکه آب و نصب و واگذاري 
400 فقره انشـعاب آب به کارگاه هـاي صنعتی در حال 
اجرا است. گفتنى است این عملیات به طول 1200 متر و 
اجراي لوله در قطرهاى 200،160 و90 میلیمتر پلی اتیلن 

در عمق حفاري 1/2در حال اجرا است.

اصالح شبکه روستاي دیلی 
عملیات اجرایی اصالح شـبکه روسـتاي دیلـی از توابع 
بخش پادنا وسـطی شهرستان سـمیرم به طول بیش از 
2 هزار متر با مشـارکت بسیج سـازندگی و آبفا آغاز شد. 
به گزارش روابط عمومى آبفاى سمیرم، این روستا تحت 
خدمات پوشش آبفا نبوده و پس از اصالح شبکه، عملیات 
نصب کنتورهاى آب آغاز شده و به مشترکین آبفا اضافه 
خواهند شد. شایان ذکر اسـت جمعیت این روستا طبق 
آمار سرشماري نفوس و مسکن سـال 1395 برابر 344 
نفر و 103 خانوار است که منبع تامین آب روستا یک حلقه 

چاه حریمی جنب رودخانه است.

مرکز مشاوره 
دانشگاه صنعتى برتر شد

در سـى و دومیـن گردهمایى سـاالنه رؤسـاى مراکز و 
کارشناسان مشاوره دانشجویى، مرکز مشاوره و خدمات 
روانشناختى دانشگاه صنعتى اصفهان در کشور برتر شد. 
در این آئین مرکز مشاوره دانشگاه  اصفهان از دیگر مراکز 

کسب کننده رتبه برتر کشور بود.

کشف 5000 نخ سیگار خارجى 
فرمانده انتظامى شهرستان خمینى شهر از کشف 5 هزار 
نخ سـیگار خارجى قاچاق به ارزش 150 میلیون ریال از 
یک واحد صنفى سـوپرمارکت در خمینى شهر خبر داد. 
سرهنگ غالمرضا براتى با بیان اینکه کارشناسان ارزش 
تقریبى سیگار هاى قاچاق مکشوفه را 150 میلیون ریال 
برآورد کردند اظهار داشت: در این رابطه یک نفر دستگیر 

و براى انجام اقدامات قانونى تحویل مرجع قضائى شد.

آغاز احداث 2 طرح 
عملیات ساخت دو طرح اقتصادى و تولیدى در روستاى 
نهوج از توابع اردسـتان در آیینى با حضور مسووالن این 
شهرستان آغاز شد. در این آیین کارخانه مواد شوینده و 
بهداشتى نهوج با اشتغالزایى 150 نفر در سه نوبت کارى 
کلنگ زنـى شـد. همچنین سـاخت بزرگتریـن گلخانه 
اردستان در زمینى به مساحت 6300 مترمربع، کلنگ زنى 

شد. تامین آب این گلخانه از قنات صورت مى گیرد.

خبر

امــام جمعه کاشــان گفت: الزم اســت شــکاف ها و 
رقابت هاى ایجاد شده در انتخابات ترمیم و تعدیل شود تا 

در آینده  براى نظام هزینه  ایجاد نکند.
آیت ا... عباســعلى سلیمانى در نشست شــوراى ادارى 
این شهرســتان ضمن قدردانى از تالش هاى اعضاى 
هیات هاى اجرایى و نظارت بر انتخابات شهرستان و با 
اشاره به اینکه تایید نشدن صالحیت افراد به معنى فاسد 
یا ناباب بودن آن ها نیســت، گفت: باید پس از انتخابات 
رفاقت ها را زنده و فاصله هاى به وجود آمده را پر کرد تا 

وحدت ملى آسیب  نبیند و براى نظام هزینه ایجاد نکند.
 وى ادامه داد: دســتگاه هاى اجرایــى و نظارتى باید با 

محبت و مالطفت این موضوع  را براى افراد رد صالحیت 
شده تفهیم کنند که شما هم فرزند انقالب هستید و حب 

و بغض شخصى در کار نبوده است.
نماینده ولى فقیه و امام جمعه کاشان با بیان اینکه همه 
نامزدها عالقه مند به کشور و نظام هستند، گفت: صرف 
حضور داوطلبان و نامزدهاى ریاست جمهورى و شوراها 

در عرصه رقابت جاى تشکر دارد.
آیت ا... سلیمانى خواســتار رفاقت اجتماعى شد و افزود: 
اعضاى منتخب شوراى اسالمى شهرها نیز در سازندگى 
و آبادانى شهر به شهردارها کمک کنند و مانع کارهاى 

یکدیگر نشوند.

نخستین ماراتن برند برتر صنعت الستیک استان اصفهان 
به همت کمیسیون صنایع اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و 

کشاورزى اصفهان برگزار مى شود.
نشست کمیســیون صنایع و رونمایى از نخستین ماراتن 
برند برتر صنعت الستیک استان اصفهان با حضور فعاالن 
این صنعت در اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشــاورزى 
اصفهان برگزار شد. در این نشست، تولیدکنندگان و فعاالن 
صنعت الستیک اصفهان به ارائه نظرات و پیشنهادات خود 
درباره برگزارى ماراتن برند برتر صنعت الستیک اصفهان 
پرداختند. محمدرضا رجالى، رئیس کمیسیون صنایع اتاق 
بازرگانى اصفهان در ابتداى این نشست با اشاره به اهمیت 

برندینگ در دنیاى امروز اظهار داشــت: برندسازى موجب 
تمایز یک محصول نســبت به همــکاران و محصوالت 
مشابه خود مى شود و اهمیت برندسازى و تبلیغات در اقتصاد 
امروز قابل چشم پوشى نیســت. در صنعت الستیک سازى 
رقباى خارجــى قدرى داریم و اگر براى الســتیک داخلى 
برندسازى نکنیم، مشتریان به محصوالت داخلى ما اعتماد 
نمى کنند. در پایان نیز پوســتر نخســتین ماراتن برند برتر 
صنعت الستیک اصفهان رونمایى شد. همچنین وب سایت 
صنعت الستیک اصفهان معرفى و رونمایى شد که قابلیت 
عضویت فعاالن این حوزه با صفحــه اختصاصى براى هر 

تولیدکننده، بارگذارى عکس و شرح تولیدات را دارا است.

ماراتن برند برتر صنعت 
الستیک برگزار مى شود

لزوم تعدیل شکاف ها 
بعد از انتخابات

مدیرکل دیوان محاسبات اســتان اصفهان از پروژه 
هاي در دست احداث ســازمان قطارشهرى اصفهان 
بازدید به عمل آورد.   در ایــن بازدید مدیر کل دیوان 
محاسبات اســتان از ایســتگاه هاي خرازي و کهندژ 
از خــط دوم قطار شــهري اصفهــان بازدیدکرد و از 
نزدیک در جریان روند اجراي پروژه هاي مذکور قرار

گرفت.  
همچنین جلسه اي با حضور مهندسین و عوامل فنی 

در محل پروژه تشکیل و پس از ارائه گزارش عملکرد 
سازمان قطار شهري اصفهان و حومه ، اطالعاتی در 
خصوص نحوه اجراي پروژه هــاي مربوط به خطوط 

یک و دو مترو اصفهان ارائه گردید.    
در پایا ن مدیر کل دیوان محاســبات اســتان ضمن 
استماع گزارشات ارائه شده از موانع و مشکالت فرا روي 
اجراي پروژه هاي مذکور ، پیشنهادات ورهنمودهایی 

جهت رفع آنها ارائه  نمود.

بازدید مدیرکل دیوان محاسبات استان اصفهان از مترو

مدیر روابط عمومى مدیریــت حوادث و فوریت هاى 
پزشکى اســتان اصفهان با اشــاره به اینکه به علت 
نامعلومى خطوط 115 اورژانس اصفهان قطع شده بود 

گفت: این مشکل در استان رفع شده است.
عباس عابدى گفت: ســامانه 115 ویژه امدادخواهى 
از اورژانس پیش بیمارســتانى در چهارشــنبه شب 
هفته گذشته در حدود 16 شهرستان استان اصفهان 

قطع شد.

مدیر روابط عمومى مدیریت حــوادث و فوریت هاى 
پزشــکى اســتان اصفهان ادامه داد: شــهروندان در 
چنین مواقع نادرى که سامانه 115 قطع است با سایر 
ارگان هاى امدادرســان مانند شماره 112 هالل احمر 
تماس حاصل کرده و یا براى تســریع در امر درمان و 
امدادرسانى درصورت امکان به صورت شخصى بیماران 
و حادثه دیدگان را به مراکز درمانى منتقل کنند تا از بروز 

مشکالت براى امدادخواهان پیشگیرى شود.

مشکل قطعى خطوط 115 رفع شد

با هدف تســریع در مبادله مرســوالت پســتى بین 
استان هاى غربى و شرقى کشور، خط مبادله مستقیم 
پستى اراك- اصفهان و اراك- خرم آباد (و بالعکس) 

افتتاح شد.
مدیرکل پست استان اصفهان در خصوص راه اندازى 
خط مستقیم اراك به اصفهان چنین، اظهار کرد: خط 
مستقیم مبادله پستى اراك  به اصفهان  و بالعکس، با 
هدف تســریع در وصول و ایصال محموالت پستى 
و کاهش مدت سیر مرســوالت  به مقصد اصفهان و 

بالعکس با کاهش 24ساعتى مدت زمان سیر است.
وى افزود: با توجه بــه اینکه اصفهان هاب پســتى 
منطقه مرکزى کشور اســت که این اتفاق در کاهش 
سیر مرســوالت نقاط مختلف کشــور نقش بسزایى 

خواهد داشت.
مدیرکل پست استان اصفهان افزود: پیاده سازى این 
طرح در راستاى کاهش مدت سیر مرسوالت و افزایش 
امنیت مرســوالت و ایجاد ظرفیت به منظور افزایش 

ترافیک وارده و صادره به هر دو استان است.

راه اندازى خط مستقیم پستى اراك - اصفهان 

یک کودك چهار ساله نجف آبادى که به وسیله دو آدم 
ربا ربوده و به یکى از شهرهاى مرزى منتقل شده بود با 

تالش ماموران پلیس نجات یافت.
سرهنگ محمدحســین باباکالنى اظهار کرد: در پى 
شکایت یکى از شــهروندان مبنى بر اینکه چند نفر به 
دلیل اختالف حســاب با وى کودك چهار ساله اش را 
ربوده اند، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران 

فرماندهى انتظامى شهرستان نجف آباد قرار گرفت.
وى افزود: با تالش گسترده مأموران در همان ساعات 
اولیه پس از وقوع حادثه یکى از افراد دخیل در آدم ربایى 
شناســایى و در یک عملیات ســریع و بهنگام توسط 

مأموران دستگیر شد.
فرمانده انتظامى شهرستان نجف آباد گفت: متهم پس 
از دستگیرى در اعترافات خود عنوان کرد که کودك 
ربوده شده به یکى از شــهرهاى مرزى جنوب شرقى 
کشور منتقل شده که بالفاصله مأموران با نیابت مقام 
قضایى به همراه متهم دستگیر شده به محل نگهدارى 

کودك اعزام شدند.
باباکالنى افزود: در ایــن عملیات ویژه و ضربتى یکى 
دیگر از متهمان در محل دستگیر و کودك چهار ساله 
از بند آدم ربایان آزاد شده و پس از انجام مراحل قانونى 

به خانواده اش در شهرستان نجف آباد تحویل شد.

نجات کودك 4 ساله نجف آبادى از دست آدم ربایان

مدیرکل امور مالیاتى استان اصفهان گفت: مهلت تسلیم 
اظهارنامه هاى مالیاتى اشــخاص حقیقى تا 15 تیرماه 

تمدید شد.
بهروز مهدلو اظهار داشت: 31 خردادماه پایان مهلت تسلیم 
اظهارنامه هاى مالیاتى اشخاص حقیقى (صاحبان مشاغل) 
بود اما با توجه به تصویب ستاد ملى کرونا مهلت تسلیم 

اظهارنامه ها تا 15 تیر ماه سال جارى تمدید شد.
وى ادامه داد: صاحبان مشــاغل حداکثر تــا این تاریخ 
فرصت دارند اظهارنامه هاى مالیاتى 1400 را ارسال کنند 
و بهتر اســت افراد ارائه اظهارنامه ها را به روزهاى آخر 

موکول نکنند.
مدیرکل امور مالیاتى اســتان اصفهان درباره شــرایط 
اســتفاده از تبصره ماده 100 قانون مالیات هاى مستقیم 
سال 1400 براى اظهارنامه هاى مالیاتى نیز ابراز داشت: 

سازمان امور مالیاتى و اتاق اصناف مانند هرسال بر اساس 
این تبصره توافق نامه اى انجام مى دهند که امســال نیز 
جداول آن ابالغ شده اســت و مودیان در صورت تمایل 
مى توانند از این توافق استفاده کنند و اگر نه مى توانند از 

خود اظهارى استفاده کنند.
مهدلو بــا اشــاره به اینکــه تعــداد قابــل توجهى از 
اظهارنامه هاى ســال 1398 وارد رســیدگى نشد و خود 
اظهارى مودیان بیش از 25 درصد بــود، در مورد نحوه 
تعیین مالیات مقطوع بابت عملکرد سال 99 براى صاحبان 
مشــاغل، گفت: بنا به اختیاراتى که تبصره ماده 100 به 
ســازمان امور مالیاتى داده است این ســازمان مى تواند 
مالیات گروه هایى از مشاغل را به صورت مقطوع تعیین 
کند که تکالیفى از جمله تســلیم اظهارنامه و نگهدارى 

اسناد و مدارك از مودیان برداشته مى شود.

وى ادامه داد: امسال با توجه به شرایط کرونا مالیات هاى 
بین صفر تا ســه میلیون تومان، بــدون افزایش قطعى 
مى شود و مودیان باید با مراجعه به سامانه فرم ماده 100 را 
تکمیل کنند که این به منزله تسلیم اظهارنامه خواهد بود 

و مالیات قطعى مى شود.
مدیرکل امور مالیاتى اســتان اصفهان افزود: اگر مالیات 
مودیان در سال 1398 بین سه تا شــش میلیون تومان 
بوده است با چهار درصد افزایش، مالیات هاى بین شش تا 
12 میلیون تومان با هشت درصد افزایش و از 12 میلیون 

تومان به باال با 12 درصد افزایش قطعى خواهد شد.
مهدلو خاطرنشــان کرد: مودیان در صورتى مى توانند از 
تبصره ماده 100 استفاده کنند که میزان فروش یا درآمد 
خدمات آنها از یک میلیارد و 620 میلیون تومان بیشــتر 

نباشد و اگر بیشتر شد باید اظهارنامه ارائه کنند.

رئیس سازمان صمت اســتان اصفهان گفت: صادرات 
استان به شش کشور عضو اتحادیه ملل جنوب شرق آسیا 

(آسه،آن) گسترش بیشترى خواهد یافت.
ایرج موفق در گفتگو با ایرنا با اشاره به اینکه در نشست 
کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان اصفهان که سه 
شــنبه هفته پیش با حضور رییس شوراى تجارى ایران 
و "آسه آن" برگزار شــد، راهکارهاى ورود به حوزه این 
اتحادیه مطرح شد، افزود: ما با شش کشور جنوب شرق 
آسیا که جزو آسه آن هستند در زمینه صادرات وارد مذاکره 
شدیم تا کاالهاى واجد شرایط خود را از طریق صندوق 

کاال صادر کنیم.
وى اظهار داشــت: در ایــن تجارت، یکســرى اقالم و 
کاالهاى مورد نیاز استان اصفهان و نیز یکسرى کاالهاى 

مورد نیاز کشورهاى "آسه آن" لحاظ شده است.
رئیس سازمان صمت اصفهان در باره ارتباط اصفهان با 

کشورهاى مورد بحث تصریح کرد: پیش از این وضعیت 
تجارت ما با کشورهاى "آسه آن" بصورت پراکنده بود، 
اما امروز بصورت منســجم موضوع صادرات و واردات و 
افزایش مراودات بین طرفین، مطرح و قرار شــد تا وارد 

عرصه مبادالت شویم.
وى خاطرنشان کرد: در گذشته این تبادل بین استان ما 
و حوزه جزو "آسه آن" تنها در بخش مواد غذایى بود اما 
امروز موضوع صادرات مصالح ساختمانى، قطعات صنعتى، 
خدمات فنى و مهندسى هم با  این کشورها عملیاتى شده 
است و بزودى هزینه انتقال کاال از طریق تخصیص یارانه 
توسط سازمان توسعه تجارت ایران به این حوزه اختصاص 

داده مى شود.
موفق همچنین گفت: با توجه به قرارداد خواهرخواندگى 
بین اصفهان و کواالالمپور ، قرار اســت حوزه مباالدت 

تجارى بین دو خواهرخوانده نیز فعالتر شود.

رئیس اداره بازرگانى خارجى ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت اســتان اصفهان نیز اظهار داشت: در این جلسه 
براى حل مشــکالت بخش صادرات مصوب شد که از 
قانون مجلس براى ارتباط با کشورهاى عضو "آسه آن" 

استفاده شود.
کریم سلیمى با اشاره به اعزام هیات تجارى به کشورهاى 
ارمنستان و کنیا گفت: در جلسه مزبور همچنین تصویب 
شد که توسعه صادرات و زیرســاخت هاى صادراتى که 
هر سال به سازمان توســعه صادرات "آسه، آن" معرفى 
مى شود، امســال نیز معرفى و کمک بالعوض دریافت 

شود.
در حال حاضر "آســه آن" پنجمین اقتصاد بزرگ جهان 
به شــمار مى آید  که براســاس برنامه ریزى هاى درون 
منطقه اى، پیش بینى شده اســت این بلوك اقتصادى تا 
سال 2030 به چهارمین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شود.

صادرات استان به «آسه آن» توسعه بیشترى پیدا مى کند

فعال  تر شدن اصفهان در جنوب شرق آسیا

قدرت ا... نوروزى، شهردار اصفهان در یک برنامه زنده 
اینستاگرامى به سئواالت متعدد درباره مسائل مختلف 

شهر پاسخ داد. بخشى از این پاسخ ها را بخوانید:
  با صدور بخشــنامه اى، دوچرخه ســواران مجاز 
شده اند از همه پارکینگ هاى شهر استفاده کنند و به 
همه شهردارى ها نیز وارد شوند و دوچرخه هایشان را 

در پارکینگ شهردارى ها قرار دهند.
  ساخت نماهاى رومى در مسیر تاریخى شهر تخلف 
است؛ حدود هفت ماه پیش گزارشى در این خصوص در 
محدوده پل خواجو ارائه و قرار شد این مهم بررسى و از 

ساخت آن جلوگیرى شود. 
  براى حمایت از اسب هاى میدان نقش جهان الزم 
است با طراحى ســاده اى، براى این اسب ها سایه بان 

تهیه شود.
  درختان توتى که مثمر است، شهر را کثیف مى کند و 
در برخى مواقع نیز براى تردد وسایل نقلیه و مردم خطر 
آفرین است، باید این درخت ها جا به جا شود، همچنین 
مى توان با پیوند آنها را غیر مثمر کرد و از کاشت درختان 

جدید نیز جلوگیرى شود.
  ساماندهى گذر آقا نورا... نجفى همواره مورد پیگیرى 
بوده و آخریــن تصمیمى که در حضور دبیر شــوراى 
عالى گرفته شد این بود که محدودیت تردد در خیابان 

حافظ اجرا و بدنه و کف این گذر همانطور که هســت 
اصالح شود.

  کارخانه ریس بافت حفظ خواهد شد، چندین بار از آن 
بازدید و تاکنون براى تبدیل آن به موزه تالش هایى 
شده است، همچنین آبیارى فضاى سبز آن نیز در دست 
اجرا اســت، اکنون مالک این مکان راه و شهرسازى 
بوده و بانــک ملى نیز 65 میلیارد تومــان از آن طلب 
دارد، این محل مى تواند فرصتى طالیى براى شــهر 

اصفهان باشد.
  ساختمان جهان نما ســال ها رها شده بود، بخشى 
از مشکالت این ســاختمان حقوقى است، مذاکراتى 
نیز براى احداث هتل شش هزار مترى آن انجام شده 
است. در نظر داریم این ســاختمان به مرکز تجارى 
بزرگى تبدیل شود، براى نماى این ساختمان نیز پس از 
تکمیل آن تصمیم گیرى مى شود، مسابقه اى گذاشته 
مى شود تا بهترین طراحان، طراحى این ساختمان را

 انجام دهند.
  با پیگیرى هاى انجام شده در صددیم خط دوم مترو 
را تا 1402 تکمیل کنیم. اکنون کارخانه بزرگى در زیر 
زمین مشغول به کار است، اگر این پروژه در مدیریت 
آینده نیز با همین سرعت پیگیرى شود تا سه سال آینده 

به بهره بردارى رسیده و افتتاح مى شود.

پاسخ هاى شهردار به 8 مورد ریز و درشت 
درباره اصفهان

مهلت تسلیم اظهارنامه هاى مالیاتى تا 15 تیرماه تمدید شد

سرپرســت معاونت حفاظت و بهره بردارى شــرکت آب 
منطقه اى اصفهان با اشاره به خالى بودن 66 درصد مخزن 
ســد زاینده رود، گفت: احتمال دارد بازگشایى زاینده رود 
در زمان بســیار محدود و تنها براى نجات باغات غرب 

اصفهان باشد.
محمود چیتیان در خصوص آخرین وضعیت سد زاینده رود، 
اظهار کرد: در حال حاضر 34 درصد سد زاینده رود آب دارد.

وى افزود: در حال حاضر ورودى ســد زاینــده رود 24 و 
خروجى آن 27 مترمکعب بر ثانیه است.

سرپرســت معاونت حفاظت و بهره بردارى شــرکت آب 
منطقه اى اصفهــان درباره وضعیــت بحرانى تأمین آب 
شــرب در اصفهان و تأکید بر اجراى هر چه سریع تر فاز 
اضطرارى سامانه دوم آبرســانى اصفهان بزرگ، گفت: 
شــرکت آب منطقه اى به خصوص از ابتداى امســال به 
شدت به دنبال اجراى هر چه سریع تر این فاز است و هم 

به لحاظ تامین اعتبار و هم تجهیزات موردنیاز شرایط را 
دنبال کرده و اکنون حدود 95 درصد این فاز انجام شــده 
است که با بهره بردارى از آن ســه مترمکعب بر ثانیه آب 
وارد اصفهان بزرگ مى شود. وى پیش بینى کرد: این فاز 
اضطرارى درصورتى که مشکلى ایجاد نشود، به زودى وارد 

مدار خواهد شد.
چیتیان با بیان اینکه شرکت آب منطقه اى اکنون حداکثر 
میزان آب موردنیاز را تحویل تصفیه خانه باباشــیخعلى 
مى دهد، گفــت: در حال حاضر شــرکت آب منطقه اى 
اصفهان با ظرفیت کامــل آب را تحویــل تصفیه خانه 
باباشیخعلى مى دهد، اما مشکل این است که چاه هایى که 
در ساعات پیک تابستان به شبکه توزیع آب شرب کمک 
مى کردند همچون چاه هاى فلمن یا چاه هاى حریمى و یا 
سایر چاه هاى سطح شهر با کاهش بسیار زیاد دبى مواجه 

شده اند.

وى گفت: باید توجه داشــت که تصفیه خانه باباشیخعلى 
تنها بخشى از منطقه را پوشش مى داده، اما امروز اصفهان 
چاه هاى فلمن و یا چاه هاى حریمى را از دست داده و یا دبى 

آب چاه ها کم شده است.
سرپرســت معاونت حفاظت و بهره بردارى شــرکت آب 
منطقه اى اصفهــان درباره برخى نگرانى ها نســبت به 
وضعیت بحرانى آب شرب اصفهان، تأکید کرد: با توجه به 
اینکه خردادماه، دماى هوا یک مرتبه افزایش یافت، مخازن 
شبکه به یک باره دچار شــوك عجیبى شد، اما پیش بینى 
شــده هفته جارى با کاهش جزئى دماى هوا مصرف آب 

کمى متعادل شود.
چیتیان در خصوص برخى صحبت ها در فضاى مجازى 
مبنى بر جریــان زاینــده رود، اظهار کــرد: احتمال دارد 
بازگشایى زاینده رود در زمان بســیار محدود و تنها براى 

نجات باغات غرب اصفهان باشد.

66 درصد سد زاینده رود خالى است
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روح ا... زمانى متولد ســال 1384 بازیگر نوجوان ایرانى 
است که در نخستین تجربه بازیگرى خود در فیلم خورشید 
ســاخته مجید مجیدى جلوى دوربین رفت و توانست با 

و منتقدان بازى درخشانش نظر مثبت اهالى رسانه 

را به خود جلب کند. مجیدى بازیگران فیلمش را از میان 
کودکانى که در خیابان دستفروشى مى کردند انتخاب کرد. 
روح ا... یکى از آن کودکان بود که از دستفروشى بود که به 
بازیگرى رسید. او با بازى درخشان خود در فیلم خورشید 
موفق شد عنوان بهترین بازیگر جوان جشنواره فیلم ونیز 

در سال 2020  را به خوداختصاص دهد.

روح ا... زمانى بعد از بــازى در فیلم 
«خورشید» چه تغییراتى کرده است؟

 بعد از خورشید یک روح ا... دیگرى شــده ام. انگار از نو 
متولد شده ام. قبال قلیان مى کشیدم؛ االن کتاب مى خوانم.

چه کتابى مى خوانى؟
کتاب شازده کوچولو را االن دارم مى خوانم. ساعت 4 صبح 
امروز 20 صفحه اش را خواندم. این کتاب خیلى به من 
کمک کرد. خیلى چیزها یاد گرفتم. یک نفر 
در یکــى از کتابفروشــى هاى خیابان 
انقالب با من رفیق است. کتاب هاى 
قدیمى مى فروشد. او این کتاب را 
به من معرفى کرد. گفت کتاب 
خواندن را از شازده کوچولو 

شروع کن.
اوضاع درســى ات 

چطور است؟
درس و مشــقم را دارم 
ادامه مــى دهــم. تا 
هشتم خوانده بودم. ولى 
ســر کالس معموال خواب 
بودم. یک سال مدرسه نرفتم. االن 
کالس نهم هستم. دوســت دارم در 
سینما یک جایى داشته باشم. دوست 
دارم  وقتى بازى مى کنــم، بتوانم 
خودم چهار کلمه بــه دیالوگ ها 
اضافه کنم. اگر کســى در سینما 
بى سواد باشــد زمین مى خورد. 
من اگر باسواد بشوم بهتر بازى 
مى کنم. گرى مک کندرى، 
کارگردان ســینما مى گوید 
مى شود سینما را در یکى 
دو هفته یاد گرفت. ولى 
براى کامــل یاد گرفتن 

باید یک عمر در سینما تالش کنى.
بعد از بازى در فیلم «خورشــید» چه 

فیلم هایى دیدى؟
فیلم هاى تى تى، شناى پروانه، صحنه زنى را دیدم. فیلم 

بدوك آقاى مجیدى را دیدم و گریه کردم.
درباره این فیلم ها مى توانى نظرت را 

بگویى؟
بازیگرى ســواد مى خواهد. مــن االن وقتى یک فیلمى 
مى بینم، آن را درك مى کنم. ولــى نمى توانم منظورم را 
برسانم. باید علم تحلیل کردن داشته باشى. فیلم خورشید را 
کسى که سواد داشته باشد مى فهمد. مردم باید از خودشان 
بپرسند چه چیزى باعث شده این بچه هاى کار به این روز 
بیفتند؟ خودم به آقاى مجیدى گفتم نمى دانم چرا بعضى ها 
شخصیت «على» فیلم خورشید را درك نمى کنند. اگر من 

بودم بیشتر از او زمین را مى کندم.
قبل از «خورشــید» چه فیلم هایى را 

دیدى؟
اصال در خانه مان تلویزیون نداشتیم که بخواهم فیلم ببینم. 

اولین فیلمى که در سینما دیدم خاله سوسکه بود.
از این که نتوانستى به جشنواره ونیز 

بروى ناراحتى؟
چون کرونا گرفتم، نشد بروم. خیلى بدشانس بودم. من حتى 
از نظر اکران فیلم خورشید هم بدشانس بودم. فیلم خورشید 
باید در سینماهاى خودمان بیشتر دیده مى شد. اگر این فیلم 
دیده مى شد، وضعیت کودکان کار خیلى بهتر مى شد. من 

از این ناراحتم. کرونا سینماى ایران را به کما برد.
بعد از فیلم «خورشید» در چه فیلم ها و 

سریال هایى بازى کردى؟
در شهیدان باکرى نقش یکى از رزمندگان نوجوان را بازى 
کردم. این رزمنده در عملیات خیبر کنار شهید حمید باکرى 
حضور داشته. آقاى هادى حجازى فر کارگردان این سریال 
هستند. من اجازه ندارم داستان سریال را لو بدهم. براى فیلم 
خانم پوران درخشنده هم تست دادم. فیلم هیس پسرها فریاد 
نمى زنند به خاطر کرونا ساخته نشد. خانم درخشنده از بازى 

من خوشش آمد. ولى فیلمنامه را نخواندم.
از بچه هایى که در «خورشــید» با تو 

همبازى بودند خبرى دارى؟
یکى از بچه ها با وجود این که احتیاج به پول دارد، دیگر کار 
نمى کند. دارد کالس تئاتر مى رود. یک اســتادى هست 
که به همه بچه ها به صورت رایــگان آموزش مى دهد. 

از شمیال شــیرزاد خبرى ندارم. مانى غفورى که جزو 4 تا 
پسر بود گفت من به فوتبال بیشــتر از سینما عالقه دارم. 
مى خواهم فوتبالیست شوم. من هم به او گفتم پسر خوب 
تو حتما استعدادى داشتى که آقاى مجیدى تو را انتخاب 

کرده است.
با درآمد بازیگرى ات چه کار کردى؟

دستمزدى را که از «خورشید» گرفتم به مادرم دادم.
خانواده تان چند نفره است؟

سه نفر هستیم. پدرم کارگر اســت. خواهر و برادر ندارم. 
تک فرزند هستم.

با دوستان قدیمى ات که بچه هاى کار 
بودند در ارتباط هستى؟

ارتباط دارم. آشــغال جمع مى کنند. زباله گرد هســتند. 
بعضى هایشان دزدى مى کنند. من توانستم به آنها با مشت 

و لگد بفهمانم که دزدى کار خوبى نیست.
روش دزدى شان چطور است؟

مثًال مشماى سیاه با خودشان داخل کفش فروشى مى برند. 
کفش ها را مى ریزند داخل مشما و فرار مى کنند.

خودت زمانى که کودك کار بودى چه 
چیزى مى فروختى؟

باربرى مى کردم. بــه مغازه دارها مى گفتم اگر بارى دارید 
من جابجا مى کنم. نزدیک عید که مى شد مار و الکپشت 
مى فروختم. نزدیک چهارشــنبه ســورى مواد منفجره 

مى فروختم. با دوچرخه تراکت پخش مى کردم.
در سریال «ملکه گدایان» مى بینیم که 
کودکان کار بانــد دارند و براى رئیس 
باند کار مى کنند. ایــن تصویرى که 

سریال نشان مى دهد درست است؟
همه کودکان کار این طورى نیستند. از هر صد نفر کودك 
کار 20 تایشان مال باند هستند. بقیه آزاد کار مى کنند. خیلى 
از دوستان من در باند نبودند و شب گرسنه مى خوابیدند. 
اگر باندى داشتند حتما رئیس باند یک شامى به آنها مى داد 

که سیر بشوند.
به عنوان حرف آخــر اگر چیزى باقى 

مانده بگو.
بعضى ها به من مى گویند آقا روح ا... دو سال دیگر که خیلى 
معروف شدى، ما را تحویل بگیرى. تقصیر بازیگران است 
که بعضى وقت ها خودشــان را مى گیرند. من اگر معروف 
بشوم اصال مغرور نمى شوم. اگر کسى معرفت داشته باشد، 

دنیا را که به او بدهى هیچ تغییرى نمى کند.

بازیگر نوجوان «خورشید»: 

فیلمبردارى سریال شبکه نمایش خانگى قبًال قلیان مى کشیدم؛ االن کتاب مى خوانم
"آهوى من مارال" بــه کارگردانى مهرداد 
غفارزاده که فیلمبردارى آن در خجیر آغاز 
شــده بود این روزها در لوکیشن شکارگاه 

ادامه دارد.
پیش از این حســن معجونى براى ایفاى 
نقش ناصرالدین شــاه قاجار، الهام کردا در 
نقش انیس الدوله، تــرالن پروانه در نقش 
مــارال، شــبنم مقدمى و تعــدادى دیگر 
از بازیگران سرشــناس براى این سریال 
انتخاب شده  بودند. پریسا شمس، معصومه 
یزدانى و ابراهیم قربان پور تیم نویسندگان 
این مجموعه را تشــکیل مــى دهند که 
بخش هایى از آن در استانبول قدیم روایت 

مى شود.
سریال "آهوى من مارال" که در دوره قاجار 
و عصر ناصرالدین شاه مى گذرد در دو فصل 
براى پخش از شبکه نمایش خانگى ساخته 

مى شود، فصل اول 15 قسمت و فصل دوم 
در 25  قســمت خواهد بود. این سریال به 
عشق ناصرالدین شاه به دختر روستازاده و 
ماجراهاى اطراف آن، مى پردازد همچنین 
داستان هایى از کنیزان ترك به میان خواهد 

آمد.
در خالصه قصه این ســریال آمده است: 
"ناصرالدین شــاه، دســت به ماشه برده تا 
آهویى صید کند که آهو چشمى، چون باد از 
راه مى رسد و چون برق مى گذرد و به دنبالش 
حال سلطان صاحبقران مى شود حال اسیرى 
که در دام مانده باشد، صیاد رفته باشد. شاه 
به حکم قدرقدرتى امر مى کند که صیاد را به 
شکارگاه بازگردانند، غافل از اینکه آن آهو 
چشم گریزپا، خود صید و صیاد عاشقى جوان 
است از دیار آذربایجان، دیارى که گل هاى 
دشتش همه ساراى نام دارند و سروهاى سر 

به فلک کشیده اش همه خان چوپان..." 

همزمان بــا ادامه پخش ســریال «مردم 
معمولى» صفحه رسمى این سریال با انتشار 
ویدیویى از بازیگر جدید این سریال رونمایى 

کرد.
این بازیگر جوان که از 15ســالگى در تئاتر 
حضورى فعال داشته، در نقش دختر بردیا، 
با بازى رامبد جوان، به تیم بازیگران سریال 

«مردم معمولى» اضافه شده است.
غزل شجاعى در نمایش هاى «رویاى یک 
شب نیمه تابستان» به کارگردانى مصطفى 
کوشکى، «وقت ناهار» به کارگردانى رضا 

بهاروند، «ولپــن» بــه کارگردانى مهدى 
کوشکى و «روز پزشک» به کارگردانى فرزام 
رنجبر روى صحنه رفته است و تجربه بازى 
در سریال «87متر» به کارگردانى کیانوش 

عیارى را هم در کارنامه دارد.
ســریال «مردم معمولى» هر هفته شنبه و 
پنجشــنبه در فیلیمو منتشر مى شود و آتیال 
پسیانى، شبنم مقدمى، کمند امیرسلیمانى، 
لیلى رشیدى، خاطره اسدى، الناز حبیبى، امیر 
نوروزى، خسرو پسیانى و شادى کرم رودى 

دیگر بازیگران این سریال کمدى هستند.

از زمانى که دعواهاى حقوقى میان جانى دپ و همســر سابقش امبر هرد باال 
گرفت، حضور این هنرپیشــه در مجموعه دزدان دریایى کارائیب در هاله اى از 
ابهام قرار گرفت و بســیارى معتقد بودند که به خاطر اتهامــات وارده به وى و 
همچنین کاهش احتمالى محبوبیت جانــى دپ، احتمال حضور او در این فیلم 
بسیار پایین است. حاال خبر رسیده که به زودى کاپیتان جک اسپارو باز مى گردد 

اما اینبار بدون جانى دپ.
در یکسال گذشته جانى دپ دعواى حقوقى ســختى را مقابل امبر هرد هنرپیشه 
بریتانیایى پشت سر گذاشت که مدعى شده بود از سمت جانى دپ هدف آسیب هاى 
فیزیکى قرار گرفته است. به دنبال همین جنجال هاى خبرى، از جانى دپ خواسته 
شد که از حضور در  سرى جدید فیلم هرى پاتر استعفا دهد. در حال حاضر نیز هیچ 
بیانیه اى دال بر حضور او در ســرى جدید دزدان دریایى کارائیب محصول دیزنى 

منتشر نشده و تصور مى شود که دپ از این مجموعه نیز خط خورده باشد.
هفته پیش و طى رویداد ســاالنه E۳ کــه حول محور گیم برگــزار مى گردد 
مایکروســافت اعالم کرد که طى 12 ماه آینده مجموعه هاى جدیدى را براى 

کنسول هاى بازى اکس باکس ســرى اس و اکس ارائه مى کند و یکى از این 
مجموعه ها نیز محصول اســت که تولید بازى دریاى دزدها را در کارنامه خود 

دارد.

این شرکت خبر داد که نسخه بعدى بازى مورد اشاره که قرار است با نام زندگى 
یک دزد ارائه شود کاراکترهاى کاپیتان جک اسپارو و دیوى جونز را هم در خود 

دارد.
کاراکتر جک اسپارو احتماال از ســرى فیلم هاى دزدان دریایى کارائیب گرفته 
شده است اما تایید شده که شخصیت دیگرى به جاى او در بازى صحبت میکند. 
اما تهیه کننده فرنچایز دزدان دریایى کارائیب مى گوید: ما مشــغول کار روى 
پیشنویس سرى جدید این فیلم هستیم و امیدوارم که به زودى آن را آماده کرده 
و در اختیار دیزنى قرار دهیم و آنها نیز خوششان بیاید. مدتى میشود که روى این 
پیشنویس کار میکنیم و نمى دانیم که چه مى شود. در نسخه جدیدى که رویش 

کار مى کنیم نقش جانى دپ دقیقا مشخص نیست. باید منتظر ماند و دید.
البته با وجود این صحبت ها افراد مطلع به امور مربوط به هالیوود و دیزنى اعالم 
کرده که باور دارد جانى دپ دوباره به این مجموعه اضافه خواهد شــد. در واقع 
به باور او دیزنى دوباره جانى را به سرى فیلم هاى خود بر مى گرداند هرچند که 

نقشى کوتاه را به او محول کند.

بهاره افشــارى و ترالن پروانــه دو بازیگر 
جدیدى هســتند که به گروه «شــب هاى 
مافیا» به کارگردانى و تهیه کنندگى سعید 
ابوطالب پیوستند و شــیوه انتخاب این دو 
بازیگر به صــورت نظرســنجى از طریق 
صفحه اینســتاگرامى این رئالیتى شو بوده 

است.
پیش از این حضور امیرعلى نبویان، علیرضا 
طلیسچى، برزو ارجمند، علیرضا نیکبخت 
واحدى، پوریا پورسرخ  احسان کرمى در این 

رئالیتى شو قطعى شده بود.
این روزها فصل سوم «شب هاى مافیا» در 

یک کافه در شهر تهران در حال ضبط است.
فصل پایانى رئالیتى شوى «شب هاى مافیا» 
این روزهــا مراحل پیش تولیــد خود را در 
تهران طــى مى کند و تا اواســط تیرماه به 
صورت اختصاصى در پلتفرم فیلیمو منتشر 

مى شود.

تاکنون 27 قســمت با حضور 73 هنرمند 
از این برنامه شــامل 2 فصل، که هر فصل 
ســه مرحله مقدماتى و یک فینال دارد، و 
یک فینال فینالیست ها که منتخب 12 نفر 
از مجموع بازیکنان ایــن 2 فصل بوده اند، 

منتشر شده است.

گریم جالب حسن معجونى 
در نقش «ناصرالدین شاه»

دختر رامبد جوان پیدا شد!

بازگشت «دزدان دریایى کارائیب» بدون «جانى دپ»؟!
با صدور پروانه نمایش فیلم سینمایى «زد 
و بند»، مانى رهنما به عنوان خواننده تیتراژ 

این فیلم معرفى شد.
سارا احمدى، جانشــین تهیه کننده فیلم 
ســینمایى «زد و بند» در پى صدور پروانه 
نمایش این فیلم توضیح داد: فیلم سینمایى 
«زد و بند» به نویسندگى و کارگردانى داود 
نوروزى و تهیه کنندگــى مقصود جبارى 
چندى پیش در سکوت خبرى ساخته شد و 
ما منتظر پروانه نمایش بودیم تا درباره نحوه 
اکران این فیلم تصمیم گیرى کنیم. هنوز به 
نتیجه قطعى نرسیدیم اما به زودى تصمیم 

نهایى را در این باره خواهیم گرفت. 
وى ادامه داد: این فیلم با موضوعى ملتهب 
و ســاختارى معمایى به مسائل روز جامعه 
مى پــردازد و تالش براى بقا در شــرایط 

اقتصادى سخت دستمایه درام «زد و بند» 
است که شخصیت هاى آن براى رسیدن به 
خواسته هاى خود دست به هر کار غیرقابل 

تصورى مى زنند. 
احمدى بیان کرد: مانى رهنما خواننده تیتراژ 
فیلم سینمایى «زد و بند» است که ترانه اى 
از على روئین تن را با موســیقى داریوش 
تقى پور براى این فیلم خوانده است. مانى 
رهنما و همســرش صبا راد، پیش از این 
به مدت یکســال در ترکیه زندگى کردند 
و بهمن ســال گذشــته بود که به ایران 

بازگشتند.
وى افــزود: امیــن زندگانــى، هنگامه 
حمیدزاده، همایون ارشادى، فریبا کوثرى، 
محمد على کیانى و ســید مهرداد ضیایى 

بازیگران این فیلم سینمایى هستند.

مانى رهنما براى «زد و بند» خواند

بهاره افشارى و ترالن پروانه هم مافیایى شدند

صفحــه  در  عجمیــان  روشــنک 
مجازى اش تصاویــر قدیمى خود را در 

کنار جمعى از بازیگران منتشر کرد.
عجمیان از بازیگران سینما و تلویزیون 
در ســال هاى اخیر بوده اســت که در 
فضاى مجازى نیز فعالیت چشمگیرى 
دارد. ایــن بازیگر معــروف تصاویر و 
ســکانس هایى از پشــت صحنه ها و 
فیلم هایــى که بــازى کــرده را براى 
مخاطبانش منتشــر مى کند و ارتباط 
خوبى با عالقه مندان خود در صفحات 

فضاى مجازى برقرار کرده است.
جدیدترین پستى که در صفحه شخصى 
روشنک عجمیان منتشــر شده است 
او را در کنار جمعى از بازیگران ســینما 
و تلویزیون در ســال هاى اخیر نشان 
مى دهد.او با انتشار این عکس ها نوشت:

”خاطره بازى،جوونیها
فکرکنم اوایل دهه 80 بود.

فرهــاد پورگرجانــى بازیگــر خوب و 
حرفه اى،که متاسفانه خبرى ازش ندارم..

(فیلمِ  مادربزرگ که خواب میبیند.)“

خاطره بازى روشنک عجمیان 
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6 تیم حاضر در مرحله نهایى انتخابى جام جهانى، در یک نقطه با هم اشتراك دارند؛ سردار آزمون!
از بین 11 تیمى که به جز ایران به دور نهایى انتخابى جام جهانى رسیده اند، 6 تیم خاطره خوبى از سردار آزمون 

ندارند.
مهاجم 26 ساله تیم ملى، در 55 بازى ملى موفق به زدن 37 گل شده است. نکته جالب اینکه طبق آمار موجود، 
سردار در گلزنى مقابل تیم هایى که مى تواند حریف تیم ملى در راه رسیدن به جام جهانى 2022 باشند، تخصص 

ویژه اى دارد.
از کره جنوبى شروع کنیم که احتمال همگروه شدنش با تیم ملى وجود دارد. سردار آزمون، دو بار به این تیم گل 
زده است. یکبار در یک دیدار دوستانه در سال 2014 و یکبار هم در مرحله انتخابى جام جهانى 2018 که هر دو 
بازى با پیروزى 0-1 تیم ملى به پایان رسید. سردار در گل زدن به عراق و سوریه هم تخصص دارد و به هر کدام 

از این دو تیم، 3 گل زده است.
به جز سوریه، آزمون جلوى عمان و ویتنام موفق به دبل شده است. او در مرحله انتخابى جام جهانى 2018 هر 
دو گل تیم ملى در پیروزى 0-2 مقابل عمان را به ثمر رساند و همین کار را در بازى با ویتنام در مرحله گروهى 

جام ملتهاى آسیا در سال 2019 تکرار کرد.
چین دیگر تیمى است که سردار سابقه گلزنى به آن را دارد و در مرحله یک چهارم نهایى جام ملتهاى 2019، سردار 

یکى از سه گل تیم ملى را وارد دروازه تیم مارچلو لیپى کرد.
از جمع تیمهاى حاضر در مرحله انتخابى جام جهانى، امارات و ژاپن تنها تیمهایى هستند که سردار موفق به گلزنى 
به آنها نشده و تیم ملى از سال 2014 که سردار آزمون اولین بازى ملى اش را انجام داده با استرالیا، عربستان و 

لبنان بازى نکرده است.

آزمون شاگرد مورینیو مى شود؟
اما در خبرى دیگر، جدایى ســردار آزمون، مهاجم ایرانى تیم زنیت کازان روسیه به حدى جدى شده که حاال 

سردبیر یکى از رسانه هاى ایتالیایى حرف از شروع انتقال او به سرىA مى زند.
سردبیر رسانه هاى مطرح ورزشــى ایتالیا نظرش را درباره آینده سردار آزمون، مهاجم تیم زنیت سن پترزبورگ 

بیان کرد.
مارکو کونتریو، سردبیر  Tuttomercatoweb گفت: آزمون بازیکنى است که براى همه تیم هاى ایتالیایى جالب 
به نظر مى رســد. او با مجموعه اى از ویژگى ها مى تواند همه را تحت تاثیر قرار دهد و آماده براى دوره جدیدى 
است. قراردادش با زنیت سال 2022 به پایان مى رســد و همین موضوع قیمت او را نسبت به تابستان گذشته 

کاهش مى دهد.
کونتریو افزود: دستمزد 3/5 میلیون یورویى سردار آزمون عامل قابل توجهى است. با این وجود تا جایى که من 
مى دانم مدیران برنامه  در تالش هستند تا روند انتقالش را به سرى A آغاز کنند. فکر مى کنم این مهاجم ایرانى 

زنیت را ترك خواهد کرد.
سردبیر  Tuttomercatoweb درباره تمایل ژوزه مورینیو، سرمربى جدید رم به جذب سردار آزمون در صورت 
عدم انتقال بلوتى اظهار داشت: تا جایى که مى دانم بلوتى به رم پاسخ مثبت داده است. البته تورینو هنوز منتظر 

است و مى خواهد با پایان یورو قیمت مهاجمش را افزایش دهد.

آلرژى حریفان 
احتمالى تیم ملى به 

سردار آزمون!

در رده بندِى تیم هاى باشــگاهى جهــان، تیم فوتبال 
سپاهان در رده 288 جهان قرار دارد و در آسیا جزو 20 تیم 

برتر این قاره است.
بر اســاس اعالم ســایت فوتبال دیتابیس، تیم فوتبال 
سپاهان، با 1501 امتیاز، در رتبه ســوم ایران، هفدهم 
آسیا و 288 جهان قرار دارد. ذوب آهن، دیگر تیم استان 
اصفهان با 1365 امتیاز هفتمین تیم ایران اســت و در 
رده 77 آســیا و 851 دنیا جــاى دارد. در این رده بندى، 
پرســپولیس و اســتقالل در رتبه هاى اول و دوم ایران 

قرار دارند. 
بایرن مونیخ، منچســتر ســیتى و اینتر میالن، برترین 

تیم هاى جهان اند.

باشگاه سپاهان براى تمدید قرارداد ستاره هاى خود دست 
به کار شده است.

باشگاه ســپاهان در حال حاضر صدرنشــین لیگ برتر 
بیســتم اســت و حال و روز خوبى دارد. طالیى پوشان 
اصفهانى ســتاره هاى خوبى در اختیار دارند و تیم آن ها 

تقریبا کامل است.
نکته اى که براى هر تیم خوبى اهمیت دارد حفظ شاکله 
اصلى خود و ادامه همکارى با ســتاره هاســت. در تیم 
سپاهان 13 بازیکن در آســتانه پایان قرارداد هستند و 
اگر قراردادشــان را تمدید نکنند خطرى جدى سپاهان 

را تهدید مى کند.
پیام نیازمند، محمدرضا حسینى، سروش رفیعى، کى روش 
استنلى، گئورگى ولسیانى، محمدرضا خلعتبرى، سجاد 
شهباززاده، عزت ا... پورقاز، شایان مصلح، محمد کریمى، 
رسول نویدکیا، مهدى ترکمان و  محمدرضا مهدى زاده 
بازیکنانى هستند که قراردادشــان تا پایان فصل جارى 
اعتبار دارد. از ایــن بازیکنان حداقــل 7 نفر مهره هاى 
اصلى شطرنج تاکتیکى محرم نویدکیا هستند و تمدید 
با آن ها قطعا بــراى مدیران این مجموعــه در اولویت

 است. 
مدیران سپاهان دست به کار شده و به تازگى با سروش 
رفیعى و محمدرضا حســینى براى تمدید قــرارداد دو 
ساله، به توافق رسیده اســت. ضمنا مذاکرات با نیازمند، 
شــهباززاده، پورقاز و کــى روش اســتنلى در جریان

 است.

عملکرد مهدى طارمى و سردار آزمون در خط حمله تیم 
ملى ایران به قدرى قابل توجه بــود که مى توان آن را 
با زوج على دایى و خداداد عزیزى در ادوار گذشــته تیم 

ملى مقایسه کرد.
به جرأت مى توان گفت زوج دایــى - خداداد بهترین 
زوج فوتبال ایــران بعد از انقالب بوده اســت، فوتبال 
ایران در ســال هاى بعد معموال از تک مهاجم در خط 
حمله استفاده مى کرد که دایى، هاشمیان، انصارى فرد، 
قوچان نژاد و آزمون تک مهاجمان آن تا سال هاى میانى 
دهه نود بودند. اما از سال 95 و با ظهور پدیده اى به نام 
مهدى طارمى تیم ملى ناگزیر به اســتفاده از دو مهاجم 
شــد، اگرچه کارلوس کى روش از طارمــى به عنوان 
وینگرچپ اســتفاده مى کرد اما خصوصیات تهاجمى 
مهدى و قدرت پا به توپش به بیننده القا مى کرد که او 
یک مهاجم توى باکس است. زوج او و سردار آزمون در 
این سالها نقطه قوت تیم ملى بوده و هماهنگى آنها باعث 
شده چشم بســته یکدیگر را در زمین پیدا کنند، طارمى 
پاسورتر و سردار گلزن تر نشان داده اند. این زوج موفق 
باعث شده اند بسیارى از ستاره هاى هم نسل آنها پشت 
سرآنها بسوزند. قطعا با این سطح از آمادگى و هماهنگى 
انتخاب همه مربیان این دونفر هستند. اگر این دو مهاجم 
باعث قهرمانى تیم در جام ملتهاى آسیاى 2023 شوند، 

آن وقت از زوج دایى - خداداد جلو مى زنند.

بعد از صعود تیم ملى و در آستانه عزیمت به تهران فرصت خوبى بود که ملى پوشان بیشتر با هم گپ خودمانى بزنند.
در روزهاى حضور در منامه شرایط ویژه تیم ملى بیشتر موجب شده بود ملى پوشان به تمرین و بازى هاى پیش رو فکر 

کنند و هر صحبتى به میان مى آمد از برد در بازى پیش رو بود.
مهدى طارمى در ساعات بازگشت به تهران و در پاسخ به سئوال یکى از همبازیان خود که پرسیده بود برنامه ات 
براى فصل آینده چیست؟ گفت: در پورتو مى مانم به این دلیل که سه فصل دیگر با پورتو قرارداد دارم. البته به 

سبب اینکه در فصلى که گذشت 16 گل براى تیم پورتو زدم و 11 پاس گل هم دادم.
مهاجم تیم ملى کشورمان ادامه داد: چند باشگاه با مدیربرنامه هایم وارد مذاکره شدند اما تصمیم بر این است 
که در پورتو بمانم به خصوص که قرارداد ســرمربى تیم هم از سوى باشگاه تمدید شد. کسب تجربه در پورتو 
به من کمک خواهد کرد تا در انتخاب هاى بعدى هم موفق عمل کنم. من هنوز به خواسته هاى خود در پورتو 
نرسیدم که یکى از آنها مى تواند قهرمانى در لیگ برتر پرتغال باشد. ضمن اینکه دوست دارم در لیگ قهرمانان 

اروپا هم به مراحل باالتر برسیم.
مهدى طارمى دو هفته دیگر باید در اردوى تیم پورتو حاضر شود و به نظر مى رسد تا آن وقت در بوشهر و در کنار خانواده 

خواهد بود.

کریم انصارى فرد، مهاجم ایرانى تیم فوتبال آ.اك یونان در هلند به اردوى آماده سازى این تیم اضافه 
خواهد شد. تمرینات تیم فوتبال آ. اك یونان براى فصل آینده از امروز در منطقه «پلیون» یونان آغاز 

مى شود اما کریم انصارى فرد مهاجم تیم ملى ایران در این مرحله از اردو غایب است. 
انصارى فرد که اخیراً تیم ملى ایران را در بازى هاى انتخابى جام جهانى 2022 همراهى مى کرد و با 
این تیم جواز حضور در مرحله نهایى را به دست آورد، دیرتر به اردوى آ. اك اضافه مى شود. طبق اعالم 
این باشگاه یونانى، انصارى فرد و «گارسیا» دیگر بازیکن آ. اك در اردوى آماده سازى هلند به سایر 

بازیکنان اضافه خواهند شد.

کارلوس کى روش اصلى ترین گزینه هدایت تیم ملى عراق است 
و شاید او با عراق و برانکو ایوانکوویچ با عمان هم گروه ایران شوند.

بغداد الیوم در این خصوص نوشت: شکست تیم ملى فوتبال عراق 
برابر ایران باعث شد تا همه چیز بر علیه کاتانچ شود و وزیر ورزش 
و جوانان قصد دارد مربى بزرگى را بــراى هدایت تیم در دور بعد 
انتخابى جام جهانى انتخاب کند. بعضى از منابع اعالم کردند که 

کارلوس کى روش نزدیک ترین گزینه براى هدایت تیم است.
در صورتى که کى روش مربى عراق شــود؛ حضور احتمالى عمان 
و عراق در گروه ایران و تقابل این دو مربى با شاگردان سابق شان 

مى تواند جالب توجه باشد.
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سپاهان جزو 
20 تیم برتر آسیا

اقدام حرفه اى سپاهان؛ 
تمدید با ستاره ها

زوج سردار - طارمى 
یا دایى - خداداد؟

وینگر تیم فوتبال سپاهان معتقد است 
این تیم هم در لیگ برتر و هم در جام 
حذفى شانس قهرمانى دارد و نباید از 

کنار هیچکدام به سادگى عبور کند.
محمدرضــا خلعتبــرى در خصوص 
شرایط سپاهان در تعطیالت لیگ برتر 
اظهار کرد: این تعطیــالت که ایجاد 
شده به کیفیت مســابقات لیگ برتر 
ضربه مى زند و تیم ما هم براى اینکه 
خودش را در فرم خوب مسابقات حفظ 
کند باید تالش زیــادى به خرج دهد 
ولى خدا را شکر با برنامه ریزى دقیق 
کادرفنى و تمریناتى که براى ما در نظر 
گرفته شده این مشکل به حداقل رسیده 
و لطمه زیادى از ایــن بابت نخواهیم 
خورد. اردوى خوبى در تهران داشتیم 
که خیلى مفید بود و حاال آماده شروع 

دوباره مسابقات هستیم.

وى در مورد شرایط خودش هم گفت: 
متأسفانه به دلیل مصدومیت مدتى در 
کنار سپاهان نبودم ولى چند وقتى است 
که به تمرینات گروهى اضافه شدم و 
در خدمت تیم هستم و همه تالشم را 
مى کنم تا هرچه زودتر به آمادگى 100 
در صد برسم و بتوانم به تیم کمک کنم 

و بازیکن مفیدى براى تیم باشم.
خلعتبرى در مورد جام حذفى هم گفت: 
ما در هر دو جام شانس موفقیت داریم و 
نباید از کنار هیچکدام به سادگى عبور 
کنیم. قرعه آسان و سخت را هم قبول 
ندارم چرا که براى رســیدن به مرحله 
فینال و قهرمان شدن باید توانایى عبور 
از هر تیمى را داشته باشیم. فوالد هم 
تیم خوبى است و کار سختى مقابل آنها 
داریم ولى همانطور که گفتم هدف ما 

موفقیت در هر دو جام است.

با اینکه نزدیک یک ماه از اتفاقات بازى 
پرســپولیس و ذوب آهن مى گذرد اما 
هنوز هیچ اقدامى درباره حرکت عجیب 
دو هوادار پیش از بازى صورت نگرفته 

است.
روز ســوم خرداد و پیــش از برگزارى 
دیدار ذوب آهن و پرسپولیس گروهى 
از تماشاگران به اتوبوس حامل کاروان 
پرسپولیس حمله کرده و با نارنجک دو 
اتوبوس حامل بازیکنان و کادر فنى این 

تیم را مورد حمله قرار دادند.
همین موضوع باعث شــد باشــگاه 
پرســپولیس دو شــکایت هم زمان را 
براى فدراسیون فوتبال جهت رسیدگى 
در ارکان قضایى از یک ســو و همین 
طور شکایتى را در شعبه یک بازپرسى 

فالورجان اصفهــان از دو فردى که از 
سوى نیروى انتظامى، به عنوان مسببان 
حادثه، شناسایى و دستگیر شدند، انجام 

داد.
جالب اینجاســت که هنوز  هیچ اظهار 
نظرى از سوى فدراســیون فوتبال و 
همینطور بازپرســى فالورجان انجام 
نشــده و کمیته انضظباطــى نیز هیچ 
حکمــى را در این خصــوص اعالم 
نکرده است. آن هم در حالى که باشگاه 
پرســپولیس هر روزه ایــن موضوع را 
پیگیرى کرده و روز پنج شنبه نیز پیگیر 

اعالم حکم شد.
باید دید در نهایت چه زمانى قرار است 
احکام مربوط به اتفاقات این بازى اعالم 

شود.

رئیس باشگاه ماریتیمو اعالم کرد این 
باشــگاه در انتظار پاسخ امیر عابدزاده، 
دروازه بان ایرانى خود براى مشخص 

شدن وضعیتش در فصل آینده است.
امیر عابدزاده دروازه بان ایرانى از سال 
2017 به تیم فوتبال ماریتیمو پرتغال 
رفت و به تدریج به یکى از مهره هاى 
کلیدى این تیم تبدیل شــد. عملکرد 
عابــدزاده در ماریتیمو به قدرى خوب 
بود که او حتى توجه تیم ملى ایران را 
هم به خود جلب کرد و با «کارلوس کى 
روش» سرمربى سابق تیم ملى حضور 
در جام جهانى 2018 روســیه را هم 

تجربه کرد.
عابدزاده در فصل گذشته لیگ پرتغال 
به گونــه اى در ماریتیمو عمل کرد که 
توجه اکثر کارشناســان و رسانه هاى 
پرتغال را به خاطــر واکنش هایى که 
مقابل تیم هاى مختلف داشت، به خود 

جلب کرد.
قرارداد ایــن دروازه بــان ایرانى با 

ماریتیمو به پایان رســیده و به گفته 
رئیــس باشــگاه پرتغالــى، وضعیت 
عابــدزاده براى فصل بعد مشــخص 
نیســت. «کارلــوس پریــرا» رئیس 

باشــگاه ماریتیمو در این خصوص 
گفت: امیر تصمیــم گرفت که 

وضعیتش براى آینده را بعد از 
پایان اردوى تیم ملى ایران 

تعیین کند.
عابــدزاده اخیراً از 

سوى «دراگان 

اسکوچیچ» ســرمربى تیم ملى ایران 
بــه اردوى این تیم دعوت شــد تا در 
بازى هاى برگشت مرحله دوم انتخابى 
جام جهانى 2022 قطــر حضور یابد. 
او حتى در بــازى ایران مقابل کامبوج 

درون دروازه قرار گرفت. 
هنوز مشــخص نیســت عابدزاده به 
کارش در ماریتیمو ادامه مى دهد یا خیر 
اما با عملکرد خوبى که در لیگ پرتغال 
داشته اســت، به یک دروازه بان قابل 
اتکا تبدیل شده اســت و این احتمال 
وجود دارد که به تیــم دیگرى منتقل 

شود.

خلعتبرى: سپاهان در هر 2 جام 
شانس موفقیت دارد

ماریتیمو در انتظار پاسخ 
بچه عقاب

پرسپولیس بى خیال نمى شود

م ر ی رو

ل گذشته لیگ پرتغال 
ماریتیمو عمل کرد که 
شناســان و رسانه هاى 
طــر واکنش هایى که 
مختلف داشت، به خود 

روازه بــان ایرانى با 
ن رســیده و به گفته
گاه پرتغالــى، وضعیت

ى فصل بعد مشــخص 
ــوس پریــرا» رئیس 

یمو در این خصوص 
گرفت که  میــم

 آینده را بعد از 
م ملى ایران

راً از 

و

طارمى در پورتو ماندنى است  

همدستى کى روش و برانکو  
علیه ایران

کریم در هلند به اردوى تیم یونانى مى رود
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مسئول ارزیابى علمى واکسن ایرانى کووبرکت با اشاره به 
اثربخشى 80 درصدى این واکسن در خنثى سازى ویروس 
کرونا، گفت: اثربخشى واکسن کووبرکت بیشتر از سینوفارم 

چینى است.
مینو محرز گفت: بر اساس ارزیابى هاى موجود، تاثیرگذارى 
این واکسن از نظر آنتى بادى هاى خنثى کننده حدود 80 

درصد است.
وى ادامه داد: در حال حاضر تعدادى دوز از این واکســن 
موجود اســت و تا آخر خرداد حدود 2 تا 3 میلیون دز دیگر 
براى واکسیناسیون تحویل مى شود و سپس از یک تا دو ماه 
آینده در کارخانه اصلى به صورت ماهانه چندمیلیون دز از 

این واکسن تولید خواهد شد.
محرز در پاسخ به این پرسش که آیا افرادى که دوز اول را 
از واکسن خارجى استفاده کرده اند مى توانند براى دوز دوم 
از واکسن ایرانى استفاده کنند گفت:  قبال اعالم شده بود 
مى توان دوز اول را از یک نوع واکســن و دوز دوم را از نوع 
دیگرى اســتفاده کرد اما در حال حاضر بر اساس مقاالت 

جدید این مورد توصیه نمى شود.
مسئول ارزیابى علمى واکسن ایرانى کووبرکت بیان داشت: 
اگر فاصله اى بین دز اول و دوم افتاده و واکسن دوز اول براى 
تزریق موجود نیست بهتر است در صورت استفاده از واکسن 

برکت، این واکسن براى دو دز تزریق شود.

پس از ثبت 96 درصد موارد ابتال به کووید-19 در انگلیس 
از نوع دلتا (گونه جهش یافته هندى)، در فرانسه نیز به رغم 
بهبود وضعیت بحران شیوع کرونا و تداوم شیب نزولى شمار 
کل مبتالیان به این همه گیرى، شیوع ویروس کروناى دلتا 

در این کشور تداوم دارد.
مقامات بهداشتى فرانسه از شناســایى 250 مورد ابتال به 
ویروس دلتا در الند (واقع در جنوب غربى این کشور) خبر 
دادند. گونه هندى ویروس کرونا که براى نخستین بار در ماه 
آوریل (فرودین/اردیبهشت) در هند ظهور پیدا کرد، عالئم 
هشداردهنده کمترى نسبت به نســخه اولیه این ویروس 
در بدن فرد ایجاد مى کند و مى تواند شــبیه سرماخوردگى 

هرچند بسیار مسرى تر باشــد. مقامات بهداشتى انگلیس 
اعالم کردند، ویروس دلتا 60 درصد مسرى تر از دیگر انواع 

جهش یافته این ویروس است.
روزنامه لوپوئن افــزود: اگرچه فرمانــدار الند اعالم کرده 
ویروس کروناى «دلتا» 30 درصد موارد ابتال به کووید-19 
در این منطقه را دربر مى گیرد، اما به گفته اولیویه وران وزیر 
بهداشت فرانسه، ویروس دلتا 2 تا 4 درصد از موارد ابتال به 

کرونا در فرانسه را تشکیل مى دهد.
آخرین مرحله روند کاهش محدودیــت هاى کرونایى در 
فرانسه  قرار اســت در ابتداى ماه ژوئیه (تیر/مرداد) به اجرا 

گذاشته شود.

اثربخشى واکسن ایرانى 
بیشتر از واکسن چینى است

اروپاى غربى در تسخیر 
کروناى دلتا

ایرانى یا خارجى؟!
   ایسـنا | رئیس دانشـگاه علوم پزشـکى اسـتان 
زنجـان گفـت: دریافـت واکسـن کرونـاى ایرانى و 
خارجى کامًال اختیـارى بـوده و از لحـاظ قانونى نیز 
اجبارى نیسـت. پرویز قزلباش افزود: اطالعات همه 
تزریق کنندگان و دریافت کنندگان واکسـن کرونا به 

طور دقیق در سامانه ذى ربط ثبت مى شود.

تست کرونا 
با آب نبات چوبى 

   ایسنا |مسئوالن بهداشتى ایالتى در آلمان براى 
انجام تست کروناى کودکان در مدارس، ابتکارى به 
خرج داده و از روش آب نبات چوبى استفاده مى کنند. 
در ایـن روش کودکانى که قرار اسـت تسـت بدهند 
آب نبات  چوبى هایى را مى مکند کـه در واقع گوش 
پاك کن هستند و بعد نمونه ها به آزمایشگاه فرستاده 
مى شود. در حالى که برخى کودکان آن را بهتر از وارد 
کردن گوش پاك کن به داخل بینى مى دانند اما نظر 
برخى دیگر از آنها متفاوت است و از طعم پنبه بعد از 
مکیـدن آب نبات در دهانشـان حس خوبـى ندارند. 
پس از جمـع آورى گـوش پاك کـن هاى اسـتفاده 
شـده، یک تاکسـى همه نمونه هـا را به آزمایشـگاه 
مى بـرد. در آزمایشـگاه نیز همه گوش پـاك کن ها 
به روش تجمیعى تست مى شـوند. اگر نتیجه تست 
تجمیعى مثبت باشـد باید همه افـراد کالس به طور 

مجزا تست بدهند.

آگهى تغییرات
شــرکت صحرا فوالد سپاهان شــرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبــت 66669 و شناســه ملى 
14009720025 به اســتناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1400/03/05 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد : رومینا هاتفى به کدملــى 1271711613 
بعنوان رئیس هیات مدیره و هوتن هاتفى به کدملى 
1271985373 بعنــوان مدیرعامل و عضو هیات 
مدیره ومیالد اجودانیان به کدملى 1272267326به 
سمت نایب رئیس هیات مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب شدندکلیه اوراق و اســناد مالى و تعهدات 
شــرکت با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر 
است مدیر عامل شــرکت مجرى مصوبات هیات 
مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1149994)

آگهى تغییرات
شرکت ایلیا نوید اسپادانا سهامى خاص به شماره 
ثبت 33443 و شناســه ملى 10260539587 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مورخ 
1400/01/28 مســعود کاغذگران بشــماره 
ملى1287066852 بسمت رئیس هیات مدیره 
- هادى شفیعى بشــماره ملى0386365164 
بسمت نایب رئیس هیات مدیره - سمیه کرامیان 
اصفهانى بشــماره ملى1288279078 بسمت 
مدیرعامــل و عضو هیات مدیره بــراى مدت دو 
سال انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد مالى و 
تعهدات شرکت با امضاى مدیرعامل همراه با مهر 
شرکت معتبر است اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1150072) 

آگهى تغییرات
شرکت پیشخوان نسیم ارتباط داده سپاهان 
شرکت با مســئولیت محدود به شماره ثبت 
62868 و شناسه ملى 14008524400 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1400/02/26 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد : مهتاب عنایتى با پرداخت 000 590 
ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خویش 
را افزایش داد سرمایه شــرکت ازمبلغ یک 
میلیون و هزار ریال به یک میلیون و پانصد و نود 
و یک هزار ریال افزایش یافت و درنتیجه ماده 
4 اساسنامه به شرح مذکور اصالح گردیدماده 
4 اصالحى : سرمایه شرکت مبلغ 000 591 1 
ریال است که تماما نقدى پرداخت شده است 
و در اختیار مدیرعامل شرکت قرار گرفته شده 
است . لیست شرکاء بعد از افزایش: محمود 
عنایتى به کدملــى 1271496321 داراى 
100000 ریال سهم الشرکه ومحدثه عنایتى 
خرزوقى به کدملــى 5100177012 داراى 
500000 ریال سهم الشرکه و مهتاب عنایتى 
به کدملى 1290694222 داراى 990000 
ریال سهم الشرکه و مهدى ناصرى به کدملى 
0941832732 داراى 1000 ریال ســهم 
الشــرکه اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1150008)

تاسیس
شرکت سهامى خاص پویش گیربکس سامان درتاریخ 1400/03/23 به شماره ثبت 68055 به 
شناسه ملى 14010090225 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تولید انواع چرخ دنده و قطعات تراشکارى و صنعتى ، 
تهیه و تولید و توزیع و خرید و فروش و صادرات و واردات و نصب و اجرا و مشاوره و راه اندازى انواع 
گیربکس و محصوالت مربوطه ، خرید و فروش و صــادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز تجارى و 
شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى و نهادها و سازمان هاى 
دولتى و خصوصى و داخلى و بین المللى و اخذ وام و تسهیالت از بانکهاى دولتى و خصوصى و موسسات 
اعتبارى در راستاى تحقق موضوع شرکت ، اخذ نمایندگى از کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى. درصورت 
لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله ملک شهر ، بلوار 
دوستان ، کوچه شهرزاد ، پالك 8 ، ساختمان کیمیا ، طبقه همکف ، واحد 9 کدپستى 8196613119 
سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 
ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 
2449/21 مورخ 1400/03/11 نزد بانک صادرات شعبه میدان آزادى با کد 2449 پرداخت گردیده 
است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم نصرت حسین زاده سامانى به 
شماره ملى 1950375064 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى مجید محمدقاسمى 
سامانى به شماره ملى 4610016508 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى 
هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى رحیم محمدقاسمى سامانى به شماره ملى 4622782340 و به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى 
باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان 
آقاى مسعود رئیسى وند به شماره ملى 4623406849 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال 
آقاى مجتبى خرم به شماره ملى 4650464226 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر 
االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 
اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1150004) 

آگهى تغییرات
شــرکت تعاونى نوآوران خــودرو نجف آباد 
به شــماره ثبــت 1554 و شناســه ملى 
10260189886 به اســتناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1399/10/30 به استناد 
نامه شماره 827 مورخ 1400/02/21 اداره 
تعاون، کار و رفاه اجتماعى شهرستان نجف 
آبــاد تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - مرتضى 
رستمى به شماره ملى 1338 1090987935 
به ســمت رئیس هئیت مدیره، ســید مجید 
روشنائى به شــماره ملى 1091076375 
به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدى 
بصیرى به شــماره ملى 1091056528 به 
سمت منشى هیئت مدیره و مدیرعامل براى 
مدت سه سال انتخاب شدند. - کلیه چکها و 
اسناد تعهد آور شرکت پس از تصویب هیئت 
مدیره با امضاى مهدى بصیرى (مدیرعامل) 
و مرتضى رســتمى (رئیس هیئت مدیره) و 
در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاى ســید 
مجیدروشنائى (نائب رئیس هیات مدیره) و 
با مهر شرکت معتبر و اوراق عادى با امضاى 
مهدى بصیرى (مدیرعامل) و با مهر شرکت 
معتبر خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان مرجع ثبت شــرکت ها و 
موسسات غیرتجارى نجف آباد (1150015)

آگهى تغییرات
شــرکت ارتباطــات تجــارى معراج 
سهامى خاص به شــماره ثبت 23984 
و شناســه ملــى 10260447832 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1400/01/22 
احمدرضــا تحویلیــان بشــماره ملى 
1287171621 بســمت رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل - میترا لباف بشماره 
ملى 1292728752 بسمت نایب رئیس 
هیئت مدیره - شرکت تجارى خورشید 
افشان فوالد (سهام خاص) بشناسه ملى 
10260605632و با نمایندگى مهدى 
تحویلیان بشماره ملى 1281582311 
بســمت عضو هیئت مدیره براى مدت 
دو ســال انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و 
اسناد مالى و تعهدآور و تعهدات شرکت 
با امضاى مدیرعامل و مهر شرکت معتبر 
است اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1150019) 

آگهى تغییرات
شرکت پویندگان فن و تجارت بین الملل 
شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 3312 
و شناسه ملى 10260473619 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مــورخ 1399/12/27 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : فرزانه جانقربان به کدملى 
1289012148 بــه ســمت مدیرعامل 
و رئیس هیأت مدیــره و احمدصابرى به 
کدملى 1281848034 به ســمت نایب 
رئیس هیأت مدیره و بتــول صابرى على 
آبادى کدملى 1287422489 به ســمت 
عضو اصلــى هیأت مدیره بــراى مدت دو 
ســال انتخاب گردیدند. حسابرسى امجد 
تراز حسابداران رســمى به شناسه ملى 
10260117975 به سمت بازرس اصلى 
و مینا خادمیــان زاده اصفهانى به کدملى 
1292377364 به ترتیب به سمت بازرس 
على البدل شــرکت براى مدت یکســال 
انتخاب شــدند کلیه اوراق و اسناد مالى و 
تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل یا رئیس 
هیأت مدیره منفردا و با مهر شرکت معتبر 
است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى نجف آباد (1150058)

آگهى تغییرات
شرکت شــفا کار دانا شرکت سهامى خاص 
به شــماره ثبــت 45794 و شناســه ملى 
10260638150 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1400/03/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد 
: سید امیر حســین علوى املشى به کدملى 
1285107225 به سمت مدیرعامل و سید 
هادى علوى املشى به کدملى 6309699180 
به ســمت رئیس هیأت مدیــره و مهرانگیز 
کهندل قهنویه ئى به کدملى 5419074885 
به سمت نایب رئیس هیأت مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب گردیدندکلیه اوراق و اسناد 
مالى و تعهدآور شرکت با امضاء رئیس هیأت 
مدیره و یکى از اعضــاء هیأت مدیره و با مهر 
شرکت معتبر مى باشد . محمد رضا تیمورى 
به کدملى 3549702744 و حسنعلى غیور 
به کدملى 1090724810 بترتیب بســمت 
بازرســان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شــدند روزنامه کثیر 
االنتشــارنصف جهان جهت درج آگهى هاى 
شرکت تعیین گردید . اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (1150005) 

آگهى تغییرات
شرکت صحرا فوالد سپاهان شرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 66669 و شناسه ملى 
14009720025 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى مورخ 1400/03/05 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : رومینا هاتفى به 
کدملى 1271711613 و میالد اجودانیان 
به کدملــى 1272267326 و هوتن هاتفى 
به کدملى 1271985373 بعنوان اعضاى 
اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1149988)

آگهى تغییرات
شرکت ایلیا نوید اسپادانا سهامى خاص به شماره 
ثبت 33443 و شناســه ملى 10260539587 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1400/01/29 محل شرکت در واحد ثبتى 
اصفهان بنشانى : اســتان اصفهان ، شهرستان 
اصفهان ، بخش مرکزى ، شــهر اصفهان، محله 
کلمان ، خیابان نیرو جنوبى ، کوچه میعاد2 ، پالك 
10 ، ســاختمان اردیبهشــت ، طبقه اول ، واحد 
5 - کدپستى8158773674 تغییر یافت و ماده 
مربوطه در اساســنامه بشرح فوق اصالح گردید 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1150070)

آگهى تغییرات
شــرکت آگاه تدبیــران نقش جهان ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 62404 و شناســه ملى 
14008338482 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/02/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ســرمایه شرکت از 
محل مطالبات حال شده ســهامداران و صدور 
سهام جدید از مبلغ 1000000000 ریال به مبلغ 
10000000000 ریال افزایش یافت و ماده 4 
اساسنامه بدین شرح اصالح شد: سرمایه شرکت 
مبلغ 10000000000 ریال نقدى است منقسم 
به 1000000 سهم 10000 با نام عادى که تماما 
پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1150001)

آگهى تغییرات
شرکت پیشــخوان نســیم ارتباط داده سپاهان 
شــرکت با مســئولیت محدود به شــماره ثبت 
62868 و شناســه ملــى 14008524400 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 
1400/02/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمود 
عنایتى به کدملى 1271496321 و محدثه عنایتى 
خرزوقى بــه کدملــى 5100177012 و مهتاب 
عنایتى به کدملى 1290694222 به عنوان اعضاء 
اصلى هیات مدیره براى مــدت نامحدود انتخاب 
شــدندروزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و 
دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1149999)

تاسیس
شرکت سهامى خاص آذین فراز چهلستون درتاریخ 1400/03/19 به شماره ثبت 68023 به شناسه 
ملى 14010081561 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهى میگردد. موضوع فعالیت :انجام کلیه امور خدماتى و تاسیساتى و فنى و مهندسى، انجام تنظیفات 
اماکن عمومى و ادارى، باغبانى، تامین نیروى انسانى موقت، انجام کلیه امور بازرگانى شامل بازاریابى مجاز 
غیر هرمى و غیر شبکه اى، انجام کلیه پروژه هاى تحقیقاتى و صنعتى، امور مشاوره و طراحى و ساخت و 
نظارت پروژه هاى عملیاتى ساختمان و انبوه سازى و برج سازى و راه سازى و راهدارى ابنیه، عقد قرار داد با 
کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى، شرکت در مناقصات و مزایدات داخلى و خارجى، اخذ وام و تسهیالت از کلیه 
بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى در جهت تحقق اهداف شرکت، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه 
کاالهاى مجاز بازرگانى، اخذ نمایندگى مجاز از شرکت ها و موسسات داخلى و خارجى و اعطاى نمایندگى 
به آنها، مشارکت و شرکت در نمایشگاه هاى تخصصى و غیر تخصصى داخل و خارج کشور درصورت 
لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى 
: استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله شهریار ، خیابان دوغزال ، 
کوچه (گلستان) ، کوچه (پارادیس) ، پالك 32 ، پالك قدیمى 30 ، طبقه دوم کدپستى 8138935727 
سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 100000 
ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 10000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 
819 مورخ 1400/03/09 نزد بانک صادرات شعبه شــهید حسن بنیانیان با کد 1900819 پرداخت 
گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى پیمان روح اللهى به شماره ملى 1272102785 و به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محمد شمس خوزانى به شماره ملى 1292715006 و به سمت عضو 
اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم ندا خالدى به شماره ملى 
1741086485 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه 
هاى عادى و ادارى با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل 
: طبق اساسنامه بازرسان خانم آرزو درویشى به شماره ملى 1289764883 به سمت بازرس اصلى به 
مدت 1 سال آقاى سبحان ابوطالبى به شماره ملى 1293102415 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 
سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1150023) 

با کاهش چشــمگیر موارد جدید ابتال به کرونا در هند، 
دولت هاى ایالتى این کشور تمهیدات مقابله با این ویروس 

و محدودیت رفت و آمد را لغو کردند.
داده هاى وزارت بهداشت هند نشــان مى دهد که موارد 
جدید ابتال به کرونا از 400 هزار نفر در ماه مه به 70 هزار 
نفر در روز دوشنبه رسیده اســت که این کمترین موارد 
جدید ابتال به کرونا در هند از حدود دو ماه پیش مى باشد. 

در همین حال بسیارى از ایالت هاى هند از جمله دهلى نو 
محدودیت هاى کرونایى را لغو کردند. در دهلى، دولت با 
باز شدن تمامى مغازه ها و مراکز خرید موافقت کرده است. 
شــبکه خبرى "ان دى تى وى" گــزارش داد: هند هم 
اکنون پس از آمریکا در جایگاه دوم جهــان از نظر آمار 
ابتال به ویروس کرونا در جهان قرار دارد. داده هاى وزارت 
بهداشت هند نشان مى دهد که تاکنون 29 میلیون و 510 
هزار نفر در هند به کرونا مبتال شده و 374 هزار و 305 نفر 

نیز قربانى این ویروس شده اند. 
آرویند کجریوال سروزیر ایالت دهلى گفت: فعالیت بازارها 
و رستوران ها با دقت بررسى مى شود. اگر ما دوباره شاهد 
افزایش موارد ابتال به کرونا باشــیم، محدودیت ها وضع 

خواهند شد. 
 ماه گذشته ظرفیت بیمارستان ها در پایتخت دهلى تکمیل 

شده بود و تختى براى پذیرش بیماران کرونایى با مشکل 
حاد تنفسى وجود نداشــت. بیمارستان ها همچنین براى 
تامین اکسیژن به مشکل بر خورده بودند. اما در ماه جارى 
میالدى، دولت دهلى به مراکز کسب و کار اجازه داد تا 50 
درصد از کارمندان خود را به محل کار بازگردانند و حمل و 

نقل عمومى نیز با نیمى از ظرفیت آغاز به کار کرد. 
نشریه "تایمز او ایندیا" نوشــت: در ایالت جنوبى تامیل 
نادو که مرکز صنعت خودروسازى هند محسوب مى شود، 
دولت به کارخانه ها اجازه داده است تا با نیمى از ظرفیت 
کارمندان، تولید خود را آغاز کنند. سایر مغازه ها و مراکز 

خرید نیز در این ایالت بازگشایى شده اند. 
در بنگلور پایتخت ایالت کارناتاکا که در همسایگى تامیل 
نادو قرار دارد و پایتخت تکنولوژى هند محسوب مى شود، 
ترافیک به خیابان ها بازگشته است و شرکت هاى بزرگ 
تکنولوژى در این شهر با نیمى از ظرفیت فعالیت خود را 
آغاز کردند. اما در این شهر محدودیت رفت و آمد در شب 
و همچنین ممنوعیت خروج از خانه در روزهاى آخر هفته 

(شنبه و یکشنبه) همچنان پابرجا خواهد بود. 
کارشناسان نسبت به بازگشایى کامل هند اخطار داده اند 
زیرا این کشــور تاکنون حدود 5 درصــد از جمعیت یک 
میلیارد و 300 میلیون نفرى خود را به طور کامل واکسینه 

کرده اســت و هنوز میلیون ها نفر در خطر ابتال به کرونا 
قرار دارند. 

میلیون ها نفر در هند به درآمدهــاى روزانه براى تامین 
مخارج خود و خرید غذا وابسته هستند. 

سال گذشته زمانى که هند براى شکستن زنجیره انتقال 
کرونا، یک قرنطینه سراســرى و طوالنــى وضع کرد، 
میلیون ها کارگر روزمزد در این کشور با بحران ناگهانى غذا 
و زندگى مواجه شدند. در نبود حمل و نقل عمومى مانند 
اتوبوس و قطار، هزاران نفر از کارگران با پاى پیاده اقدام 

به مهاجرت دسته جمعى از کالن شهرهاى هند کردند. 
براساس آخرین آمارهاى رسمى که از سالهاى 2011 تا 
2012 موجود است، حدود 400 میلیون نفر در بازار کار هند 
مشغول کار هســتند. از این تعداد، بیش از نیمى از افراد 
داراى شــغل هاى آزاد و 121 میلیون نفر نیز کارگرانى 
هستند که مشاغل نامنظم دارند و فقط براى روزهایى که 

کار مى کنند حقوق دریافت مى نمایند. 
طبق گزارش "اکونومیــک تایمز"، در صــورت ادامه 
قرنطینه تا پایان ماه ژوئن 2021، اقتصاد هند با یک ضرر 
38 میلیارد دالرى مواجه خواهد شــد. بر اساس گزارش 
سازمان توسعه صنعتى سازمان ملل، سال گذشته ضرر 
و زیان بخشهاى سازمان یافته اقتصاد هند در اواخر ماه 

مارس، حدود 9 تریلیون روپیه بود. 
بیشترین صنایع تحت تأثیر کرونا شامل خدمات و تولید، 
به ویژه مســافرت و جهانگردى، خدمات مالى، معدن و 

ساخت و ساز است. 
در بخش تولید، برخى از صنایع که بیشــترین آسیب را 
دیده اند شــامل محصوالت فلزى و شــیمیایى، وسایل 
نقلیه موتورى، ماشــین آالت و تجهیزات، منسوجات و 
غیره مى شوند. بخش خودروسازى هند با کمبود قطعات 
وارداتى مواجه است و مجبور شده چندین کارخانه خود را 

در مناطق مختلف هند تعطیل کند. 
طبق یک گزارش پارلمانى هند، این بخش در سال گذشته 
و در طول قرنطینه با ضرر تقریبى روزانه 315 میلیون دالر 
مواجه بوده و بیش از 350 هزار شغل وابسته به این بخش 

نابود شده است. 
وزارت فرهنگ هند اعالم کرد با توجه به کاهش شیوع 
ویروس کرونا در این کشــور، بناى تاریخى تاج محل و 
همچنین تمام موزه هاى مرکــزى و بناهاى فرهنگى و 

تاریخى مهم این کشور بازگشایى شدند. 
نشریه "الیو مینت" نوشت: مقامات هندى اعالم کردند 
بازگشایى تاج محل با رعایت کامل قوانین کرونایى خواهد 
بود و بازدید کنندگان اجازه نخواهند داشــت به سطوح 

مختلف در این مرکز تاریخى دست بزنند. 
تاج محل در شــمال ایالت اوتار پرادش و در همسایگى 
دهلى نو واقع است. ایالت اوتار پرادش یکى از ایالت هاى 
هند بود که در موج دوم کرونا به شدت تحت تاثیر شیوع 

گسترده کرونا قرار گرفت.

فروکش طوفان کرونا در شبه قاره

هند با احتیاط به زندگى عادى 
باز مى گردد

روى موج کووید-19
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گیالس یکى از میوه هاى دوست داشتنى فصل تابستان است که 
طرفداران و خواص بسیارى دارد.

این میوه خوشمزه سرشــار از آنتى اکسیدان هاست و مى تواند 
مزایاى زیــادى همچون بهبود بى خوابــى، درد مفاصل و آب 
کردن چربى شکمى را به همراه داشته باشد که در ادامه با خواص 

گیالس بهتر آشنا مى شود:
   گیالس سرشار از ترکیبات آنتى اکسیدانى بوده، از این رو روند 

پیرى را به تاخیر مى اندازد.
   کاهش احتمال ابتال به بیمارى هــاى قلبى عروقى یکى از 

خواص دارویى گیالس میباشد.
   فالوونووئیدهاى موجود در گیالس،  از ایجاد هر گونه آسیب  

توسط رادیکال هاى آزاد پیشگیرى مى کنند.
   درمان مناســبى براى آرتریت، رماتیسم، واریس و دردهاى 

مفصلى است.
   از گیالس مى توان به عنوان ماســک زیبایى استفاده کرد و 

چین و چروك هاى پوست را کاهش داد.
   گیالس براى کلیه ها مفید است و به دفع سموم از بدن کمک 

مى کند.
   میوه گیالس سوخت و ســاز بدن را افزایش داده و به هضم 

غذا کمک مى کند.
   سیستم اعصاب را تسکین داده و با تولید هورمون شادى در 

بدن، احساس بهترى را در ما ایجاد مى کند.
   گیالس داراى چربى کم و فیبر زیاد است و براى تصفیه خون 

در سیستم گوارشى بسیار مفید است.
   میوه گیالس براى کارکرد منظم قلب، روده و معده نیز بسیار 

مفید است.
   از فواید میوه گیالس مى توان تقویت قواى فکرى را نام برد.

   افرادى که زیاد گوشت استفاده مى کنند و خون آنها اسیدى 
است مى توانند از گیالس اســتفاده کنند به دلیل اینکه خون را 

قلیایى مى کند.
   گیالس براى کاهش وزن مفید است.

   میوه گیالس داراى مقدار فراوانى ویتامین C است.
   چربى اشــباع شده در گیالس بســیار کم است و کلسترول

 ندارد.
   گواتر مزمن با خوردن گیالس تا حد زیادى کنترل مى  شود.

   گیالس سنگ  هاى کلیه را از بین مى  برد و مصرف آن در حد 
مناسب به مبتالیان به دیابت و ورم مفاصل توصیه مى  شود زیرا 
میوه  اى است که نشاسته کمى دارد و قندش براى افراد دیابتى 

زیان بار نیست.
   چربى اشباع شده در گیالس بسیار کم است. کلسترول ندارد 
(مانند سایر گیاهان)، سدیم ندارد، فیبر خوراکى باالیى دارد، از 

ویتامین C باالیى برخوردار است.

زیاد گیالس بخورید

گیالس یکى ازمیوه هاى دوست داشتنى فصل تابستان است که 
طرفداران و خواص بسیارى دارد.

بدن، احساسبهترى را در ما ایجاد مى کند.
گگیالس داراى چربى کم و فیبر زیاد است و براى تصفیه خون 

هندوانه یکى از میوه هاى بسیار پرطرفدار در هواى گرم است. این میوه سرشار از لیکوپن بوده و به 
دلیل آب زیاد و کالرى کم براى افرادى که به دنبال کاهش وزن هستند توصیه مى شود.

متخصصان در تابستان همواره بر مصرف میزان کافى آب تاکید دارند. خوشبختانه هندوانه به 
دلیل دارا بودن سطح قابل توجهى آب، مى تواند کم آبى بدن در طول روزهاى گرم تابستان 

را جبران کند. همچنین به دلیل دارا بودن ریز مغذى ها، هندوانه گزینه اى مناســب 
براى مصرف به عنوان میان وعده است.

در حقیقت 94 درصد هندوانه را آب تشکیل مى دهد و این میوه غنى از لیکوپن، 
پتاسیم، و دیگر مواد مغذى است. همچنین به دلیل آنکه هندوانه داراى سطح 

مناسبى از فیبر است، به سالمت دستگاه گوارش افراد 
کمک شایانى مى کند. برخى افراد عادت دارند در وعده 
شام یک غذاى سبک مانند نان، هندوانه و پنیر میل 
کنند. گرچه هندوانه میوه اى خوشمزه و داراى مواد 
مغذى است، اما توصیه مى شود این میوه را در شب و 

پیش از به بستر رفتن مصرف نکنید.
یکى از متخصصان هندى در این باره مى گوید: من 
به هیچ عنوان به افراد توصیه نمى کنم پس از ساعت 
19 هندوانه مصرف کنند. در حقیقــت هندوانه کمى 

اسیدى است و اگر در شب مصرف شود مى تواند با ایجاد 
اختالل در دستگاه گوارش، باعث کند شدن روند هضم 

غذا در زمانى که فرد تحرك کافى ندارد شود. بهترین زمان 

براى خوردن هندوانه ساعت 12 تا 13 و زمانى است که دستگاه گوارش بیشترین فعالیت را دارد.
اصلى ترین دالیل از منظر دانشمندان هندى که افراد نباید در شب هندوانه مصرف کنند شامل 

موارد ذیل است:
1- مصرف هندوانه در شب باعث بروز مشکالت گوارشى و در راس آن "سندرم 
روده تحریک پذیر" مى شود. این موضوع مى تواند باعث ناراحتى معده در روز 
بعد شود. به دلیل آنکه در شــب روند هضم غذا کند مى شود، به طور 
عمومى توصیه متخصصان این است که از خوردن مواد غذایى 

شیرین و اسیدى در شب اجتناب کنید.
2- به دلیل آنکه هندوانه داراى میزان قابل توجهى قند 

طبیعى است، مصرف آن در شب مى تواند در برخى 
افراد باعث چاقى شود.

3- هندوانه داراى حجم باالیى از آب اســت. این 
موضوع بدان معناست که خوردن هندوانه پیش از خواب، 
فرد را مجبور به مراجعه مکرر به توالت در طول شب خواهد کرد. 
این موضوع کیفیت خواب فرد را کاهش مى دهد و باعث احساس 
خستگى در روز بعد مى شود. بدیهى است مصرف شبانه هندوانه در 
کودکانى که به دلیل خستگى حوصله مراجعه به توالت را ندارند 

شب ادرارى را به دنبال خواهد شد.
4- مصرف هندوانه در شب مى تواند باعث بروز مشکالت گوارشى مانند 

اسهال یا یبوست در فرد شود.

شود.
دارند. خوشبختانه هندوانه به 

م آبى بدن در طول روزهاى گرم تابستان 
لدارا بودن ریز مغذى ها، هندوانه گزینه اى مناســب 

است. ده
ب تشکیل مى دهد و این میوه غنى از لیکوپن، 

مچنین به دلیل آنکه هندوانه داراى سطح 
گوارش افراد  ستگاه

ت دارند در وعده 
ه و پنیر میل 
داراى مواد

در شب و 

وید: من 
 ساعت 
کمى  ه

 ایجاد 
هضم
 زمان

3 3 تا 2براى خوردن هندوانه ساعت 12
اصلى ترین دالیل از منظر دانشمن

موارد ذیل است:
1- مصرف هندوانه در ش
روده تحریک پذیر"
بعد شود. به دل

عمومىت
شیر

2- به
طبیعى

افراد باعث
3- هندوانه دار
موضوع بدان معناست
ب فرد را مجبور به مراجعه مکرر
این موضوع کیفیت خواب فرد را کا
خستگى در روز بعد مى شود. بدیهى اس

کودکانى که به دلیل خستگى حوصله مر
شبادرارى را به دنبال خواهد شد.

4- مصرف هندوانه در شب مى تواند باعث
اسهال یا یبوست در فردشود.

مصرف هندوانه در شب براى بدن مضر است

نفخ شکم حالتى است که شــکم باد مى کند که این حالت 
اغلب بعد از غذاخوردن اتفاق مى افتد. این مشکل به ندرت 
نشانه یک بیمارى جدى است اما باعث ایجاد درد و ناراحتى 
مى شــود. در این مطلب با مواد غذایى که سبب نفخ شکم 

مى شوند آشنا مى شویم. 
لوبیا سرشار از پروتئین، کربوهیدرات، فیبر و ویتامین ها و مواد 
معدنى مى باشد. لوبیا به دلیل باال بودن میزان فیبر و داشتن 
الیگوساکارید ها، که قندهایى هستند که تجزیه آنها به سختى 
انجام مى شود، سبب نفخ مى شود. سعى کنید از سایر حبوبات 
و جایگزین ها مثل ماش، عدس، کینــوا و غالت که هضم 
راحتترى دارند استفاده کنید. خیس کردن لوبیا قبل از پختن 
نیز سبب کاهش تولید گاز حین گوارش مى شود. راه دیگرى 

که از آن طریق مى توان ناراحتى هاى گوارشى ناشى 
از مصرف لوبیا را کاهش داد مصرف روزانه مقدار کمى لوبیا 
اســت تا به تدریج باکترى هاى خوب دستگاه گوارش فعال 

شده و تولید گاز کاهش یابد. 
نوشیدنى ها گازدار اعم از انواع نوشــابه ها داراى گاز کربن 
دى اکسید هســتند. این گاز به طور مســتقیم وارد دستگاه 

گوارش مى شود و سبب نفخ مى شود. 
چــاودار و جو هــردو از دانه هــاى غالت هســتند. هر دو 
سرشــار از فیبر، مواد معدنى و ویتامین ها هســتند. هر چند 
میزان باالى فیبر و گلوتن ســبب بروز نفخ در بعضى افراد 
مى شــود. افرادمى توانند از ســایر غالت مانند جودوســر، 
برنج قهــوه اى و غالت فاقــد گلوتن به عنــوان جایگزین

 استفاده کنند.
گندم داراى پروتئینى به نام گلوتن است که در بعضى افراد 

ممکن است سبب نفخ، گاز، درد شــکم و اسهال شود. نان، 
پاستا و خیلى از غذاهاى پخته شده گلوتن دارند. حساسیت 
غذایى به گلوتن ســبب ایجاد بیمارى ســلیاك مى شــود. 
جایگزین هاى گندم عبارتند از جودوســر، گندم سیاه، برنج 

وحشى، آرد نارگیل و بادام، کینوا.
پیاز حاوى فروکتان اســت که جزو فیبرهاى محلول است و 
درنتیجه مى تواند سبب نفخ شکم شود. همچنین فروکتان در 
سیر، تره فرنگى و گندم نیز وجود دارد. حتى مصرف مقادیر 
خیلى کمى از سیر و پیاز مى تواند سبب نفخ و سایر مشکالت 
گوارشى شود. بعضى افراد ممکن است به سیر یا پیاز آلرژى 
داشته باشند، که در این افراد احتمال نفخ، آروغ زدن و تولید 
گاز افزایش مى یابد. مى توان از کرفس، تره فرنگى و رازیانه 
به عنوان جایگزین پیاز و از ریحان و پیازچه بعنوان جایگزین 

سیر استفاده کرد.

خوراکى هاى نفاخ 

مطالعه اى جدید نشان مى دهد که قارچ مربوط به شوره سر مى تواند عامل بیمارى پارکینسون باشد.
این مطالعه نشان داد که التهاب پوست چرب به شکل ساده خود، به وضوح و به شکل شوره بروز پیدا مى کند و در موارد جدى 

پوست سر قرمز مى شود و گاهى اوقات بثورات خونى ایجاد مى شود.
دانشمندان تصریح کرده اند که هیچ عامل مشخصى در تأثیر درماتیت سبورئیک یا التهاب پوست چرب بر بیماران مبتال به 
بیمارى پارکینسون وجود ندارد. دانشمندان رشد غدد چربى را بررسى کردند که مشخص شد غالبا این بیمارى عالوه بر استفاده 

طوالنى مدت از تستوسترون، استروئید هاى آنابولیک و گلوکوکورتیکوئید ها، به دلیل اختالالت هورمونى نیز ایجاد مى شود.
محققان آمریکایى تأکید کرده اند که تعریق مى تواند یکى از محتمل ترین شاخص هاى بیمارى پارکینسون باشد.

بیمارى پارکینسون یک بیمارى جدى و مزمن است و درمان آن در مراحل اولیه بسیار موفقیت آمیزتر است، اما تشخیص آن 
مى تواند دشوار باشد، زیرا بسیارى از عالئم اولیه مشابه سایر موارد بهداشتى است. شما بدن خود را بهتر از دیگران مى شناسید. 
اگر در مورد حرکت یا رفتار بدنى خود نگرانى دارید با پزشک مشورت کنید. برخى از عالئم اولیه بیمارى پارکینسون عبارتند از: 
دست خط کوچک یا تغییر در نحوه نوشتن. لرزش، به خصوص در انگشت دست یا پا. حرکات غیرقابل کنترل در هنگام خواب. 

سفتى اندام یا حرکت آهسته. تغییرات صدا. حالت هاى چهره ایستا. حالت منحنى.

شوره سر را جدى بگیرید

مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)
شــماره آگهــى: 140003902004000023 تاریخ آگهى: 1400/03/26 شــماره 
پرونده: 139804002004000336 - آگهى مزایده پرونده اجرایى به شماره بایگانى: 
9804101 - تمامى ششــدانگ یک باب خانه پالك 4426 واقــع در بخش 3 ثبت 
اصفهان به آدرس: اصفهان، میدان امام على، کوچه جماله، کوچه شیخ بهایى، بازارچه 
دومنار بن بست صفا و از سمت خیابان ابن سینا به آدرس کوچه دردشت کوچه امامزاده 
شورا پامنار بن بست جهدى، بن بست صفا به مســاحت 537 مترمربع در صفحه 342 
دفتر 3 (به علت پرشــدن صفحه نقل به صفحه 12 دفتر 172 گردیده است) ذیل ثبت 
313 به شماره چاپى 403517د/91 به نام ســید احمد روحانى فرزند سید عبدالرضا به 
میزان سه دانگ و در صفحه 536 دفتر 194 ذیل ثبت 61945 به شماره چاپى 529664 
به نام سید احمد روحانى فرزند سید عبدالرضا به میزان ســه دانگ سابقه ثبت و سند 
دارد الزم به توضیح است در حال حاضر ملک متصرف داشــته که متصرف ادعا دارد 
داراى وکالت بالعزل مالک اصلى مى باشــد با حدود و مشــخصات: به حدود شماًال: 
در سه قسمت اول دیوار مشــترك به طول 2,44 متر به 4427 دوم دیوار مشترك به 
طول 18,84 به 4414/1 سوم دیوار مشــترك به طول 6,22 متر به شماره یک فرعى 
از 4414 شرقًا: در چهار قسمت که قســمت دوم آن جنوبى است اول دیوار مشترك به 
طول 9,71 متر به 4414 دوم دیوار مشــترك به طول 10,93 متر به 4413 سوم دیوار 
مشترك به طول 12,72 متر به شماره 4413 چهارم دیوار مشترك به طول 4,68 متر 
به 4413 جنوبًا: دیوار مشترك به طول 16,63 متر به 4427 غربًا: در هشت قسمت که 
قسمت هاى پنجم و هفتم آن شمالى و قسمت دوم آن جنوبى است اول دیواریست به 
طول 3,25 متر به کوچه دوم درب و دیوار به طول 3,49 متر به کوچه سوم دیواریست 
به طول 12,76متر به کوچه چهارم دیوار مشــترك به طول 1,07 متر به 4427 پنجم 
دیوار مشترك به طول 0,62 متر به 4427 ششــم دیوار مشترك به طول 2,35 متر به 
4427 هفتم دیوار مشترك به طول 1,41 متر به 4427 هشتم دیوار مشترك به طول 
1,44 متر به 4427 حقوق ارتفاقى: اطاق فوقانى خانه 4423 به دیوار اختصاصى خانه 
مورد ثبت تکیه دارد. که طبق نظر کارشناس دادگســترى ملک مذکور داراى عرصه 
537 مترمربع در چند قسمت با ساختمان هاى خشت و گلى و طاقهاى قوسى و ستونهاى 
چوبى و دیوارهاى باربر بوده و در قسمتهایى با سقف هاى تیرآهن و آجر و قسمت هایى 
با سقف هاى تیر چوبى و همچنین قسمت هایى داراى سقف هاى ایرانیت مى باشد که 
مجموع ســاخت و ســازهاى مذکور حدود 370 مترمربع بوده که کف آن از موزائیک 
داراى پنجره هاى فلزى قسمت هاى پنجره چوبى دیوارهاى با رنگ قدیمى آشپزخانه 
با کف موزائیک و بدنه کاشــى داراى کابینت فلزى پایین و حدود 3 متر کابینت فلزى 
باالست داراى سرویس بهداشتى با کف سرامیک بدنه تا یک متر کاشى و بقیه سیمان 
سفید مى باشد سیستم گرمایش مجموعه بخارى است حیاط با کف موزائیک مى باشد. 
اشتراکات آب برق و گاز در مجموعه موجود مى باشد. که طبق سند رهنى 19500مورخ 
1396/04/10 و سند تعویض وثیقه 21577 مورخ 1396/12/16 دفتر 261 اصفهان در 
رهن شرکت پردیس ساخت سپاهان قرار دارد و طبق اعالم بستانکار مورد وثیقه فاقد 

بیمه نامه مى باشد. و از ساعت 9 الى 12 روز شنبه مورخ 1400/04/12 در اداره اجراى 
اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول شهید صداقتى 
ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم به مزایده گذارده مى شود. مزایده با توجه به 
قدمت ساخت و سازهاى صورت گرفته و همچنین موقعیت ملک واقع در بافت تاریخى 
و حقوقى ارتفاقى طبقه باالى ساختمان که به صورت سقف هاى چوبى است که در سند 
مالکیت قید گردیده و با در نظر گرفتن سایر عوامل و شرایط مؤثر در امر کارشناسى با 
توجه به عرصه 537 مترمربع و اعیانى حــدود 370 مترمربع عرصه و اعیانى مذکور به 
صورت ششــدانگ با کلیه متعلقات از مبلغ پایه 34/810/000/000 ریال (سى و چهار 
میلیارد و هشتصد و ده میلیون ریال) شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت 
پیشنهادى نقداً فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، 
برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى 
آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شــهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از 
اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشــد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه 
پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد 
به برنده مزایده مسترد مى گردد. ضمنًا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان 
چاپ اصفهان مورخ 1400/03/29 درج و منتشــر مى گردد و در صورت تعطیلى روز 
مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده باید ده درصد 
مبلغ پایه مزایده پس از اخذ شناســه واریز از این اداره و طى فیش سپرده در وجه اداره 
اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق پرداخت گردد و ارائه اصل فیش واریزى به 
همراه تقاضاى کتبى و کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنًا برنده مزایده باید مابه  
التفاوت مبلغ فروش را ظرف پنج روز در وجه صندوق اجراى اداره ثبت اسناد و امالك 
اصفهان تودیع نماید در غیر این صورت ضمن ابطال مزایده وجه على الحساب پرداختى 
به نفع دولت ضبط و تجدید خواهد شد. م الف: 1151201 - سلطانىـ  سرپرست اداره 

اجراى اسناد رسمى اصفهان /3/136

مزایده اموال غیرمنقول (اسناد ذمه)
شماره آگهى: 140003902003000079 تاریخ آگهى: 1400/03/27 شماره پرونده: 
139904002003000947 - آگهى مزایده پرونده: 9901303 -  یک دانگ مشــاع 
از ششــدانگ عرصه و اعیان پالك ثبتى 65 فرعــى از 4335 اصلى واقع در بخش 4 
اصفهان، ششدانگ به مســاحت 91/57 مترمربع با احتساب تراس به مساحت 4/08 
مترمربع و بالکن 2/53 مترمربع به انضمــام انبارى 85 فرعى واقع در طبقه همکف به 
مساحت 3/88 مترمربع به انضمام پارکینگ 95 فرعى واقع در حیاط به مساحت 11/50 
مترمربع که مقدار 5/67 مترمربع آن مسقف است به نشــانى خیابان احمدآباد خیابان 
گلزار کوچه شهید محمودى نبش کوچه شهید حمیدرضا خطیبى نژاد مجتمع مسکونى 
آروین کدپستى 8199939678 که سند مالکیت به شماره چاپى 823949 سرى د سال 
94 و با شماره دفتر بازداشتى الکترونیک 139520302023012367 ثبت و صادر شده 
است با حدود: شماًال: اول به طول 0,63 متر دیوارى است به فضاى کوچه دوم در سه 

قسمت که اول و سوم شرقى است به طول هاى 0,24، 4,16 و 0,19 متر دیوار مشترك 
است با آپارتمان 64 فرعى سوم در سه قســمت که اول شرقى و دوم پخى شکل است 
به طول هاى 3,62، 1,49 و 1,52 متر دیوار و درب است به راه پله 63 فرعى شرقًا: اول 
به طول 1,98 متر دیوار مشترك است با آپارتمان 66 فرعى دوم در سه قسمت که اول 
جنوبى و سوم شمالى است به طول هاى 0,50، 0,60 و 0,60 متر دیوارى است به داکت 
سوم به طول 7,05 متر دیوار مشترك اســت با آپارتمان مذکور جنوبًا: در چهار قسمت 
که دوم غربى و چهارم پخى شکل اســت به طول هاى 3,04، 0,20، 3,26 و 1,58 متر 
دیوار و پنجره و دیوار کوتاه اســت به فضاى حیاط 58 فرعى غربًا: در شش قسمت که 
دوم و چهارم شمالى و پنجم پخى شکل است به طول هاى 5,26، 0,22، 4,60، 0,15، 
0,67 و 2,74 متر دیوار و پنجره اســت به فضاى کوچه. حدود و مشخصات انبارى 85 
فرعى به شرح زیر است: شماًال: به طول 2,04 متر دیوارى است به نگهبانى 62 فرعى 
شرقًا: به طول 1,90 متر دیوارى است به دستشــویى 61 فرعى جنوبًا: به طول 2,04 
متر دیوار و درب اســت به محوطه پارکینگ 59 فرعى غربًا: به طول 1,90 متر دیوار 
مشترك است با انبارى 84 فرعى حدود و مشخصات پارکینگ 95 فرعى به شرح زیر 
است: شماًال: به طول 5 متر خط مفروض اســت به محوطه پارکینگ 59 فرعى شرقًا: 
به طول هاى 1,21 و 1,09 متر خط مفروض اســت به محوطه پارکینگ 59 فرعى و 
حیاط 58 فرعى جنوبًا: به طول 5 متر خط مفروض اســت به حیاط 58 فرعى غربًا: به 
طول 2,30 متر خط مفروض است به حیاط 58 فرعى که طبق نظر کارشناس رسمى 
دادگســترى ملک مورد بازدید عبارت از مجتمع چهار طبقــه روى پیلوت داراى 11 
واحد هر طبقه شامل سه واحد مى باشد. اسکلت ساختمان بتنى تیرچه بلوك با قدمت 
حدود 10 سال مى باشد. نماى بیرونى ترکیبى آجر و ســنگ مى باشد. آپارتمان مورد 
نظر در طبقه اول روى پیلوت قرار دارد به متراژ حدود 97 مترمربع. ملک موردنظر سه 
بر مى باشد و آپارتمان از دو طرف شــمال و غرب نور طبیعى دارد. در ورودى آپارتمان 
چوبى، کف کلیه سالن و اطاق ها ســرامیک و دیوارها کاغذ دیوارى مى باشد. قسمتى 
از دیوار ورودى دیوارکوب چوبى مى باشد. آشــپزخانه اپن کابینت باال و پایین ام  دى 
 اف داراى سرویس بهداشــتى ایرانى و فرنگى کف و بدنه کاشى سرامیک شده داراى 
انشــعابات برق و گاز بصورت مجزى و آب بصورت مشــترك مى باشد. دسترسى به 
طبقه ها از طریق آسانسور و دستگاه پله که کف آن سنگ و نرده هاى آن فلزى مى باشد 
ملکى آقاى محمدرضــا عدالت خواه که بموجب ســند نکاحیه شــماره 5419 مورخ 
1377/12/14 تنظیمى در دفترخانه ازدواج 148 و طالق 97 شــهر اصفهان اســتان 
اصفهان در قبال طلب خانم مهناز شــفیعیون و 0/05 اجرائى متعلقه بازداشت گردیده 
است از ساعت 9 الى 12 روز سه شنبه مورخ 1400/4/15 در شعبه اول اداره اجراى اسناد 
رســمى اصفهان واقع در اصفهان، خیابان هشت بهشت شرقى چهاره حمزه اصفهانى 
ابتداى خیابان الهور اداره اجراى اسناد رسمى طبقه چهارم از طریق مزایده به فروش 
مى رسد. مزایده از مبلغ 2/425/000/000 ریال (دو میلیارد و چهارصد و بیست و پنج 
میلیون ریال) شروع و به هر کس خریدار باشــد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته 
مى شــود. الزم به ذکر اســت پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق 

انشعاب و یا حق اشــتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز 
بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى 
آن معلوم شده یا نشده باشــد به عهده برنده مزایده است. ضمن آنکه پس از مزایده در 
صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده 
مسترد مى گردد. ضمنًا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان 
مورخ 1400/3/29 درج و منتشــر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد 
موکول مى گردد. توضیحا جهت شــرکت در جلســه مزایده باید ده درصد مبلغ پایه 
مزایده را در صورت اطمینان از برگزارى مزایده طى فیش ســپرده به شماره حساب:
 IR 090100004061013207670192 به نام تمرکز وجوه ســپرده اداره کل ثبت 
اسناد و امالك کشور با شناسه واریز 998108561161070070570000000000 
نزد بانک مرکزى بابت پرونده کالســه فوق پرداخت گردد و ارائه اصل فیش واریزى 
به همراه تقاضاى کتبى و کارت شناسایى معتبر الزامى است. برنده مزایده باید مابقى 
مبلغ خرید را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حســاب صندوق ثبت تودیع نماید 
و در صورتى که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حســاب سپرده ثبت واریز نکند، 
مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حســاب خزانه واریز خواهد شد. ضمنًا چنانچه روز 
مزایده تعطیل رســمى گردد، مزایده روز ادارى بعد از تعطیلى در همان ساعت و مکان 
مقرر برگزار خواهد شد. م الف: 1151299 – اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /3/137
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مدیر روابط عمومى شرکت فوالد مبارکه گفت: ممکن 
است با سیاه نمایى، به کاهش امید و خودباورى دامن زده 
شود اما ما در شــرکت فوالد مبارکه سعى کردیم با این 
نگاه مقابله کنیم و اجازه نخواهیم داد دستاوردهاى ملى 
و اعظم شرکت فوالد مبارکه و ماحصل تالش کارگران 
و کارکنان این شرکت دســت مایه حواشى و نیات پلید 

حاشیه سازان شود.
هادى نباتى نژاد، در مراســم اهداء 17 ســرى جهیزیه 
به نوعروســان کمیته امداد امام خمینى (ره) شهرستان 
مبارکه با مساعدت شــرکت فوالد مبارکه ضمن تشکر 
از کمیته امداد شهرســتان مبارکه در سهیم شدن اقدام 

خیر این شــرکت اظهار کرد: شــرکت فوالد مبارکه از 
بدوتاســیس تاکنون همواره در راســتاى منویات مقام 
معظم رهبرى به منظور امیدآفرینى در جامعه به ایفاى 

مسئولیت هاى اجتماعى پرداخته است.
وى افزود: متاسفانه برخالف تاکیدات و منویات رهبرى، 
دســتاوردهاى بزرگترین واحد صنعتى کشور با تخریب 
و پناه آوردن به حواشى در قالب انتشــار تیزر و کلیپ و 

هیاهوى رسانه اى تحت الشعاع قرار گرفته است.
نباتى نژاد با اســتناد به فرمایشات رهبرى که از جهش 
تولید در صنعت فوالد یاد کردند، گفت: دســتاوردهاى 
نظام مقدس جمهورى اســالمى اعم از دریافت مجوز 

واکســن ایرانى کرونا و ثبت رکوردهاى متعدد در تولید 
آنچنان که شایسته است برجسته نمى شود؛ این درحالى 
است که اگر دیگر کشــورها به این موفقیت ها دست 
مى یافتند با موج رسانه اى در جامعه بازتاب مثبت پیدا 

مى کرد.
وى افزود: ممکن است با سیاه نمایى، به کاهش امید و 
خودباورى دامن زده شود اما ما در شرکت فوالد مبارکه 
ســعى کردیم با این نگاه مقابله کنیم و اجازه نخواهیم 
داد دستاوردهاى ملى و اعظم شــرکت فوالد مبارکه و 
ماحصل تالش کارگران و کارکنان این شــرکت دست 

مایه حواشى و نیات پلید حاشیه سازان شود.

مدیر روابط عمومى شــرکت فوالد مبارکــه با تاکید بر 
مولفه هایى نظیر امیدآفرینى و ایفاى مسئولیت اجتماعى 
در شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: با شیوع کرونا، این 
شــرکت در قالب کمک هاى مومنانه بــه یارى جامعه 
شتافت و امیدواریم آنان که درصدد تخریب دستاوردهاى 

این شرکت هستند، مستند صحبت کنند.
وى هرگونه توهین و نیت سوء به موفقیت هاى شرکت 
فوالد مبارکه را نکوهش کرد و گفت: اجازه نخواهیم داد 
حواشى، ما را از مســیر تالش براى تحقق شعار سال و 
منویات رهبرى دور کند و از تمام مسئوالن که ما را مورد 

حمایت قرار مى دهند تشکر مى کنیم.

مدیر روابط عمومى شرکت فوالد مبارکه در مراسم اهداى جهیزیه به نوعروسان کمیته امداد:

با تحقق شــاخص هاي عملکردي حــوزه مدیریت با سیاه نمایى ها و کاهش امید مقابله مى کنیم
HSEE شرکت شهرکهاي صنعتی استان اصفهان 
از سال 1395 تاکنون مدیر ایمنی، بهداشت، محیط 
زیســت و انرژي شــرکت شــهرك هاي صنعتی 
استان اصفهان موفق به کســب رتبه  برتر در تحقق 
شاخص هاي عملکردي حوزه مدیریت HSEE از 
سوي مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي 

صنعتی ایران گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهاي صنعتی 
اســتان اصفهان، محمدجواد بگــی مدیرعامل این 
شرکت در جلســه اي که با حضور معاونین و تعدادي 
از مدیران، در محل ســالن جلســات این شــرکت 
برگزار گردید، ضمن اهداء لــوح تقدیر به حمیدرضا 
قدوســی مدیر HSEE، از زحمات و تالشــهاي 
وي و ســایر کارکنان این مدیریت تشکر و قدردانی

 نمود.

 HSEE کسب رتبه  برتر توسط حوزه مدیریت
شرکت شهرك هاي صنعتی 

مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان از افزایش 
گازرسانى به 5 نیروگاه  برق در استان اصفهان نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
ســید مصطفى علوى بیان کــرد: در دو ماهه ابتدایى 
امســال، رقمى حدود یــک میلیــارد و 300میلیون 
مترمکعب گاز طبیعى تحویل بخش نیروگاهى استان 
شده که این رقم نســبت به مدت مشابه سال گذشته، 

حدود 36میلیون متر مکعب افزایش داشته است.
وى  گفت: از مجموع یــک میلیــارد و 300میلیون 
مترمکعب گاز طبیعى مصرف شده در بخش نیروگاهى، 
حدود 624 میلیون مترمکعب در فروردین ماه و مابقى 
در اردیبهشت امســال تحویل 5 نیروگاه تولید برق در 

سطح استان شده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، بیان داشت: سال 
گذشته بیش از 6 میلیارد و 494 میلیون متر مکعب گاز 
بدون محدودیت و به صورت مســتمر به نیروگاه هاى 
مولد برق واگذار گردید تا هیچ نیروگاهى از سوخت مازوت 
استفاده نکند. این مقام مسئول، افزایش سهم نیروگاه ها 
از گاز طبیعى را موجب کاهش انتشار گازهاى گلخانه اى، 
مشارکت مستقیم در توســعه پایدار و از مسئولیت هاى 

اجتماعى این شــرکت عنــوان کرد و گفــت: مصرف 
کنندگان انرژى در دو بخش گاز و بــرق نیز مى توانند 
با صرفه جویى، ســهم بزرگى در بهره مندى صنایع و 

واحدهاى تولیدى صنعتى از انرژى را فراهم کنند.
وى، افــزود: مجمــوع گاز مصرفى اســتان در تمام 
بخش هاى مصرفى طى دو ماهه ابتدایى سال 1400، 
حدود 3 میلیارد و 559 میلیون مترمکعب بوده که حدود 
یک میلیارد و 252میلیون متــر مکعب آن در بخش 

نیروگاهى و براى تولید برق مصرف شده است.
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان، در ادامه با 
تاکید بــر مصرف بهینــه گاز افــزود: گاز طبیعى یک 
سوخت پاك، ایمن و اســتراتژیک در کشور است که 
نیازمند مدیریت مصرف بــوده و در صورت همکارى 
و اعمال تدابیر صحیح مشــترکین خانگى و تجارى و 
صاحبان صنایع، در جهت مصرف بهینه گاز و استفاده از 
دستگاه هاى گازســوز با راندمان باال، مى توان بخش 
عظیمى از این انرژى ارزشــمند را که 70 درصد ســبد 
سوخت کشور را شامل مى شود و از طرفى به عنوان موتور 
محرکه اقتصاد کشور به شمار مى رود حفظ و نگهدارى 

نموده و نسل هاى آینده از آن بهره مند گردند.

نشست شوراى مدیریت بحران شهرســتان اردستان با محوریت تنش آبى و سازگارى 
با کم آبى برگزار شد.

معاون فرماندار اردستان در این جلسه گفت: در چند سال اخیر موضوع کم آبى در نقاط 
مختلف کشور همیشه وجود داشته، اما وقوع خشکسالى در مناطق کویرى تبعات بیشترى 

داشته است .
محمد تقى کیانى افزود: براى غلبه بر آثار ناشــى از پدیده خشکســالى باید در بخش 
کشاورزى الگوى کشت تغییر کند و براى باالبردن راندمان آبیارى از روش هاى نوین 

استفاده کنیم.
در ادامه این جلسه مدیر آبفاى اردستان با بیان اینکه اقدامات خوبى به منظور گذر از تنش 
آبى در این منطقه انجام شده اســت، اعالم کرد: به منظور گذر از تنش آبى سال 1400 
اقداماتى از قبیل لوله گذارى و توسعه شــبکه خط انتقال داخلى روستاى کچوسنگ به 
شیرازان انجام شده است و بعد از 10 سال انتظار مخزن جدید راه اندازى و انشعاب آب از 

روستاى کچوسنگ به شیرازان وصل شد.  
رضا دهقانى بیان کرد: با اتصال خط انتقال آب مجتمع روستاى موغار به آب شیرین کن 
شهر مهاباد، 9 روستا در این مجتمع از آب شرب پایدار  به میزان  پنج لیتر در ثانیه برخوردار 

شدند. 
وى تاکید کرد: احتمال دارد به دلیل محدودیت منابع، مشترکین در تابستان با کاهش 
فشار آب روبرو شوند، بنابراین الزم است ادارات و ارگان ها با نصب مخزن استراتژیک بر 

مشکالت ناشى از بحران کم آبى غلبه کنند. 
دهقانى منابع آب اردستان را شامل 13 رشــته قنات، 48 حلقه چاه و پنج دهانه چشمه 
عنوان کرد که بخشى از آب شرب  مورد نیاز سه شهر و 108 روستاى تحت پوشش  و 45 

روستاى غیر تحت پوشش را تامین مى کند.  
رئیس آموزش همگانى آبفاى استان اصفهان نیز در این جلسه اظهار داشت: آبفاى استان 

اصفهان با آموزش  مدیریت مصرف براى قشرهاى مختلف جامعه، درصدد  گذر از  تنش 
آبى در استان است.

محسن شفیعا افزود: باید با برقرارى ارتباط با  تمام دهیاران بتوانیم مفاهیم مصرف بهینه 
آّب را به مردم در روســتاها  منتقل کنیم زیرا دهیاران بازوى بسیار خوبى براى انتقال 

مفاهیم آموزشى در روستاها هستند.
وى گفت: پویش سه شنبه هاى آبى در روستاهاى استان در حال اجراست و در آن  مفاهیم 

مصرف بهینه آب به صورت متمرکز و یکپارچه  به روستاییان آموزش داده مى شود.
شفیعا ابراز داشت: با توجه به اینکه تابستان ســختى در پیش داریم نیاز است تا از تمام 
ظرفیت ها در زمینه فرهنگ سازى مصرف درست آب استفاده کنیم تا بتوانیم از بحران 
عبور کنیم. وى گفت: در این زمینه از ظرفیت ائمه جماعات بهره مند شدیم تا در روستاها 

و مساجد تذکرات الزم  را در خصوص مصرف بهینه آّب به مردم بدهند. 

افزایش گازرسانى به 5 نیروگاه  برق
 در استان اصفهان

بررسى تنش آبى و سازگارى با کم آبى در اردستان

رئیس حفاظت محیط زیست شــرکت پاالیش نفت اصفهان  به فعالیت هاى زیست 
محیطى این شرکت اشاره کرد و اظهار داشت: پاالیشگاه  درقسمت مدیریت پسماند،  
تاکنون  در کنار  مدیریت ضایعات و  پسماند هاى عادى، صنعتى و ویژه، الیروبى مخازن 
نفت خام به روش N.E.S به منظور کاهش لجن حاصل از الیروبى به روش سنتى، 
نصب سیستم سرمایشى (سردخانه) با هدف نگهدارى موقت و پیشگیرى از فساد زباله و 
پسماند تر و پروژه تفکیک عایقهاى حرارتى مستعمل بر اساس آنالیز دانشکده بهداشت 

دانشگاه علوم پزشکى تهران را انجام داده است.
غالمرضا رجبى گفت: در بخش مدیریت  پساب،  نیز فعالیت هاى قابل توجهى انجام 
شده است. وى  با تأکید بر اینکه کنترل آلودگى هوا از دیگر دغدغه هاى پاالیشگاه است، 
تصریح کرد:  این شرکت سالهاست  با ساخت مجتمع بنزین سازى تمام 12 میلیون لیتر 
بنزین  تولیدى خود را که مطابق با  استاندارد یورو 5  است، به منظور توزیع در 16 استان 
به  شرکت  ملى پخش  فرآورده هاى نفتى تحویل مى دهد. ضمن اینکه در حال حاضر با 
هدف نگاهداشت محیط زیست استان و تأمین سوخت واحد اتوبوسرانى   از 20 میلیون 
لیتر گازوئیل تولیدى،  4 میلیون لیتر آن را طبق استاندارد یورو 5 تولید  مى کند  بدیهى 
است با اتمام طرح تصفیه گازوئیل  شــرکت که  در سال  1401 به انجام مى رسد، تمام 
گازوئیل  تولیدى، یورو خواهد شد.  وى  پروژه نصب آناالیزرهاى آنالین بر روى خروجى 
دودکش ها بر اساس توافق با اداره کل محیط زیست استان و ارسال آنالین اطالعات، 
گازســوز نمودن کوره ها با خرید مشــعل هاى جدید Enviromix  و جلوگیرى از 
انتشار روزانه حدود 55 تن گوگرد و جایگزینى گازهاى دوستدار الیه ازن با هالون ها و 

فرئون هاى مخرب الیه ازون در سیستم هاى اطفاء حریق و سیستمهاى سرمایشى را از 
دیگر طرح هاى  بخش کنترل آلودگى هوا عنوان کرد و افزود:   نگهداشت فضاى سبز به 
وسعت 114/5 هکتار در  جهت پاالیش آالینده هاى هوا از نمونه کارهاى دیگر شرکت 
محسوب مى شود؛ در حالى که استاندارد فضاى سبز در صنایع 25 درصد است، حدود 33 

درصد  محیط این شرکت را فضاى سبز احاطه کرده است.
کنترل آلودگى خاك و آبهاى زیرزمینى از دیگر موضوعاتى بود که رئیس محیط زیست 

شرکت پاالیش نفت اصفهان  به آن پرداخت.

رویکرد پروژه هاى شرکت پاالیش نفت اصفهان، زیست محیطى است


