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شما به چند ساعت خواب نیاز دارید؟ساخت 7 هزار واحد مسکونى توسط بنیاد مسکن اصفهان «مرد بى نام» سینما 90 ساله شدادعاى یک افغان مبنى بر کشف واکسن کووید-19 بودجه فرهنگى در دست بوقچى ها سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

 اگر هر روز تخم 
مرغ بخورید چه 
اتفاقى مى افتد؟

تکلیف ذرت هاى تاریخ گذشته روشن شد
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5 میلیون نفر در صف 
قرعه کشى خودرو

علت افزایش قیمت مرغ در 
بازار اصفهان چیست؟

تکلیف مرمت ترك دوم 
گنبد مسجد شیخ لطف ا...
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 نمایندگان مرد 
رفتارتمامیت خواهانه 

دارند

تخم مرغ منبع خوبى براى یک ماده مغذى ضرورى 
به نام کولین است که افراد بسیارى به میزان کافى 

آن را دریافت نمى کنند. تخم مرغ یکى از اجزاى 
ثابت در بسیارى از دستورالعمل هاى غذایى در 

جهان است و اگر به این ماده غذایى آلرژى ...

41 سال است که از آغاز مجلس شوراى اسالمى 
 مى گذرد و در طــول این ســال ها در حالى که 
بیشترین رأى دهندگان زنان بودند اما سهمشان 
از تصمیم گیرى هاى تقنینى چیزى حدود 3 درصد 
بوده است یعنى از جمع حدود 3190 نماینده اى 
که در طول 11 دوره مجلس در خانه ملت حضور 
پیدا کرده اند تنها 111 نفر آنها زن بوده  اســت. 
این آمار وقتى به مســئله انتخابات هیئت رئیسه 
مى رسد وضعیت اسفناك ترى به خود مى گیرد به 
طورى که در طول 41 انتخابات هیئت رئیسه اى 

4که برگزار شده...

130130 ساختمان فرسوده در شهر اصفهان شناسایى شد ساختمان فرسوده در شهر اصفهان شناسایى شد
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى مطرح کردمدیرکل مدیریت بحران استاندارى مطرح کرد
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ارسال گزارش کارشناسان اصفهانى  به دفتر رئیس جمهور

پرستویى: تا امروز با پول 
کثیف کار نکرده ام

این اتفاقات اصًال عجیب نیست
حاال همه حواس شان به شروع رقابت هاى لیگ و 
راضى کردن مخالفان به از سر گرفتن رقابت هاست 
اما در بخــش دیگــرى از فوتبال مــا همچنان 
داستان هاى قدیمى به قوت خودشان باقى هستند. 
مشکالت مالى عدیده اى که باشگاه هاى ایرانى از 

قبل ساختار غلط دارند همچنان همراه ...
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

نماینده شهرضا:

هم بازى با
 اَبَر بازى

مجموعه بازى  هاى
 ابرسازه رونمایى شد

اعجوبه اى که 29 سال «توفیق» را  اداره کرد
مرور مالقات با مرحوم حسن توفیق

2

آرزوى برانکو براى حضور در جام آرزوى برانکو براى حضور در جام 
جهانى با یک تیم متوسطجهانى با یک تیم متوسط

امان از عمانامان از عمان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهى مزایده  عمومى 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مزایده مورد زیر را مطابق جدول ذیل به فروش رساند.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تاساعت 14:00روزشنبه به تاریخ 99/3/31
تاریخ گشایش اسناد مزایده : ازساعت 8:00 صبح روزیکشنبه به تاریخ 99/4/1

WWW.abfaesfahan.irمحل دریافت اسناد: سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا:  6680030-8 3 -  031
داخلى (458)

نوبت اول

مبلغ تضمین (ریال)نوع بودجهموضوع مزایدهشماره مزایده
55,000,000جارىفروش دکل جرثقیل 5 تن2-26 -99/2

نام روزنامه :  نصف جهان
 تاریخ انتشار :1399/03/13

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان

فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى
اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى اســتان اصفهان درنظر دارد مناقصه عمومى اجراى آسفالت معابر سایت 
چهار هکتارى پلدختر استان لرستان به شــماره 98/2/376 و اجراى دیوار کانال سنگى ،کف فرش و عملیات 
خاکى روستاى بابازید شهرســتان پلدختر استان لرستان به شــماره98/2/380 را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولــت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد 
مناقصه گران و بازگشــایى پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیک دولت (ســتاد) به آدرس

www.setadiran.ir انجام خواهد شــد و الزم اســت مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلى، مراحل 
ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ 

انتشار مناقصه در سامانه تاریخ99/03/11 مى باشد.
مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت:

از ساعت16 روز یک شنبه تاریخ 99/03/11 لغایت ساعت 16 روز دوشنبه99/03/19
مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: ساعت 16 روز پنج شنبه 99/03/29

مهلت زمانى ارائه اصل ضمانتنامه: پایان وقت ادارى روز پنج شنبه 99/03/29
زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 9 صبح روز شنبه تاریخ 99/03/31

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه ضمانتنامه:
آدرس: اصفهان، کوى زمانى، اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان و تلفن: 03136288085

چاپ دوم
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فرارسیدن سالروز ارتحال ملکوتى حضرت امام خمینى(ره) را تسلیت مى گوییم

ى
ى 
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امام مختّصات شــخصیّتى اى و موهبت هایى را 
دارا بود و خدا به او داده بود که این مختّصات، 
این خصوصیّات در کمتر کسى در این حد جمع 
مى شــود. امــام ایــن خصوصیّات را داشــت: 
انســانى بــود شــجاع، انســانى بــود باحکمت 
و باتدبیــر، انســانى بــود پارســا و پرهیــزکار 
و دلبســته  به خداى بــزرگ، دلباختــه  به ذکر 
الهى؛ امام مردى بود ظلم ســتیز؛ بــا ظلم کنار 
نمى آمد، با ظلم مبارزه مى کــرد، حامى مظلوم، 
استکبارســتیز؛ امام مــردى بــود عدالتخواه، 
طرفــدار مظلومــان، حامــى مظلومــان؛ اهــل 

صداقت، با مردم صادق بود، با مردم همانجورى 
سخن مى گفت که دل او بود و احساس قلبى او 
بود؛ با مردم صادقانه رفتار مى کرد؛ در راه خدا 
اهل مجاهدت بود، آرام نمى نشست، دائم در 
حال مجاهدت بود؛ [مصداق] این آیه  شریفه: 
َفِاذا َفَرغَت َفانَصب * َو ِالى َربَِّک َفارَغب؛ از یک 
کار بزرگ که فراغــت پیدا مى کرد، چشــم به 
یک کار بزرگ دیگرى مى دوخت و آن را دنبال 
مى کرد؛ اهل مجاهدت فى سبیل ا... بود؛ اینها 
عوامل جاذبه  امام اســت. ایــن خصوصیّات در 

امام مجتمع شده بود.

اسالم از سیاست دور نیست. اسالم، یک مملکت، 
یک حکومت بزرگ به وجود آورده است؛ یک مملکت 
بزرگ به وجود آورده است. اسالم یک رژیم است، 
یک رژیم سیاسى اســت. منتها ســایر رژیم ها از 
بســیارى از امور غافل بودند، و اسالم از هیچ چیز 
غافل نیست. یعنى اسالم انسان را تربیت مى کند 
به همه ابعادى که انسان دارد: بُعد مادى دارد راجع 
به بُعد مادى تصرفاتى دارد، بُعد معنوى دارد راجع 
به معنویات صحبت دارد. باالتــر از آن دارد؛ باالتر 
از این صحبت دارد: یعنــى از آن وقتى که ازدواج 
حاصل نشــده بین پدر و مادر، اسالم براى ساختن 

انســان دســتور دارد چه زنى را انتخــاب کند، چه 
مردى را آن زن انتخاب کند، وضع اخالقى اش چه 
جور باشد، وضع دیانتش چه جور باشد. یک نفر زارع 
وقتى مى خواهد یک زراعتى بکند و یک تخمى را در 
یک زمینى کشــت بکند، این زمین را باید مالحظه 
بکند، آن چیزهایى که موجب تربیت این است باید 
مالحظه بکند، این چیزهایى که وقتى ظهور پیدا کرد، 
باید آنها را مالحظه کند که چه چیز مفید با این است، 
چه چیزهایــى مخالف با این اســت، از آن رد بکند؛ 
باید همینطور مواظبت کند تا وقتى که رشــد کرد 

و به ثمر رسید.

موج دوم کرونا در 5 استان
   ایســنا | دکتر مســعود مردانى، متخصص 
بیمارى هاى عفونى با بیان اینکه به نظر مى رسد 
که ترس مردم از کرونا ریخته اســت و نسبت به 
قبل کمتر مسائل بهداشــتى فردى و اجتماعى را 
رعایت مى کنند، گفت: در حال حاضر در خوزستان، 
سیستان و بلوچستان، کرمانشاه و هرمزگان موج 
دوم اپیدمى در حال جریان است. در تهران نیز موج 
دوم به صورت بسیار آهسته و بطئى پیش مى رود 
و در صورت عدم رعایت موازین بهداشتى، منتظر 

موج سوم هم هستیم./2011

به یاد توفیق
   خبر آنالیــن | وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى 
در توییتى که به مناسبت درگذشت حسن توفیق 
منتشر کرد، از دلتنگى اش براى دو نشریه «توفیق» 
و «گل آقا» گفت. سیدعباس صالحى نوشت: نیم 
قرن طنز فاخر ( 1302 - 1350 ) تجربه گرانبهاى 
نشــریه «توفیق» بود، راهى که پس از انقالب با 
نشریه «گل آقا» تداوم یافت، ولى سال هاست که 
بى جانشین مانده اند. دلمان براى آن لبخندهاى 

تلخ تنگ مى شود.../2012

آغاز عملیات ارزى در 
بانک ایران زمین

   روابــط عمومى بانــک ایــران زمین | 
مدیرعامل بانــک ایران زمین، بــا اعالم صدور 
مجوز ارزى این بانک از سوى بانک مرکزى گفت: 
چشم انداز بانک ایران زمین، ارائه خدمات مطلوب 
به مشــتریان باالخص تولید کنندگان و فعالین 
اقتصادى است، که در همین راستا با تالش هاى 
صورت گرفته مجوز ارزى بانک صادر و از این پس 
ارائه خدمات ارزى براساس دستورالعمل هاى بانک 
مرکزى ممکن خواهد بود. عبدالمجید پورسعید 
افزود: خوشبختانه در روزهاى گذشته مجوز ارزى 
بانک ایران زمین از سوى بانک مرکزى صادر شد، 
که این موضوع نقش بسیار زیادى مى تواند در ارائه 
خدمات مطلوب و همچنین تکمیل سبد خدمات 

خواهد داشت.

بانک توسعه تعاون
عامل فروش سهام عدالت 

   روابط عمومى بانک توسعه تعاون|  
مشتریان بانک توسعه تعاون که پیش ازاین شماره 
شبا این بانک را به سازمان خصوصى سازى اعالم 
داشته اند مى توانند سفارش فروش سهام عدالت 
خود را در شــعب این بانک انجام دهند. گفتنى 
است کلیه شــعب بانک توســعه تعاون امکان 
دریافت ســفارش فروش ســهام شرکت هاى 
بورسى و فرابورســى متعلق به دارندگان سهام 
عدالت رادارند. در صــورت مراجعه متقاضیان 
فروش سهام عدالت به شــعب این بانک فرم 
اقرارنامه و درخواســت فروش سهام عدالت در 
اختیار ایشــان قرارگرفته تا مشترى نسبت به 
تکمیل سفارش فروش 30 درصد از سهام خود 

اقدام نماید. 

فراوان ترین 
نام هاى انتخابى 

   ایرنــا | سخنگوى سازمان ثبت احوال گفت: 
«امیرعلى» و «فاطمه» فراوان ترین نام انتخابى 
خانواده هاى ایرانى اســت که براى نوزادان خود 
از ابتداى فروردین تا پایان آذر سال جارى انتخاب 
کرده اند. سیف ا... ابوترابى گفت: در 9 ماه گذشته 
فراوانى اسامى پســران براى نوزادان به ترتیب 
امیرعلى، محمد، على، امیرحســین، حســین، 
ابوالفضل، امیرعباس، سامیار، محمدطاها و آریا 
بوده اســت. وى ادامه داد: همچنین در این مدت 
ده نامى که جزو فراوان ترین نام هاى دختران است 
شامل فاطمه، زهرا،  حلما، زینب، یسنا، آوا، مرسانا، 
نازنین زهرا، باران و فاطمه زهرا بوده است./2013

سخنرانى تلویزیونى
 رهبر انقالب

   ایسنا | حضرت آیت ا... خامنه اى، 14 خردادماه 
به مناسبت سى و یکمین سالروز رحلت حضرت امام 
خمینى رحمه ا...، در یک سخنرانى زنده  تلویزیونى با 
ملت ایران سخن خواهند گفت. بیانات رهبر انقالب 
ساعت 11 روز چهارشنبه، از ســایت، اینستاگرام و 
توئیتر KHAMENEI.IR و شبکه هاى صدا 
و سیماى جمهورى اســالمى ایران به صورت زنده 
پخش خواهد شد. مراسم ســالگرد رحلت بنیانگذار 
کبیر انقالب اسالمى که هرسال با سخنرانى حضرت 
آیــت ا... خامنه اى در حرم مطهر امــام خمینى(ره) 
برگزار مى شد، با توجه به دستورالعمل هاى بهداشتى 
ســتاد ملى مبارزه با کرونا مبنى بــر عدم برگزارى 

تجمعات، امسال در حرم مطهر برگزار نمى شود.

نتیجه بى توجهى
 به اولویت ها

   تسنیم | رئیس قوه قضاییه گفت: بى توجهى به 
اولویت ها در اجراى قانون نتیجه اش مى شود تخریب 
آلونک ها به جاى برخورد با کاخ ســازى هاى غیرقانونى 
در مناطق خوش آب وهواى کشور. اگر با دانه درشت ها 
برخورد شــود جرائم جزیى هم جمع مى شود کمااینکه 
اگر با قاچاق کانتینرى برخورد شود قاچاق خرد هم جمع 
مى شود. آیت ا... رئیسى ادامه داد: اجراى قانون باید بدون 
تبعیض و با اولویت سنجى انجام شود. اگر اولویت سنجى 
درست نباشد نتیجه اش مى شــود برخورد با کوله برى 

به جاى برخورد با قاچاق سازمان یافته و حرفه اى.

استناد امام جمعه
 به «پینک فلوید»

   همشــهرى آنالین | حجت االسالم محمد 
جواد باقرى ارومى امام جمعه اســالم گیالن با اشــاره 
به بخشــى از ترانه اعتراضى «دیوار» از گروه موسیقى 
«پینک فلوید» به اقدام یک پلیــس آمریکا در به قتل 
رساندن «جورج فلوید» اعتراض کرد. وى همچنین دو 
تصویر از این سیاهپوست منتشر کرد. باقرى با استناد به 
این ترانه نوشت: «هى آمریکا دست از سر سیاه پوستان 

بردار.»/2014

سربسته از آیت ا...یزدى
   انتخاب | آیــت ا... محمد یزدى، عضو شــوراى 
نگهبان در شــبکه اول ســیما گفت: سربسته عرض

 مى کنم کــه در عمق حــوزه علمیه مرکــزى اگر با 
شخصیت هاى اثرگذار مالقات داشته باشید کسانى را 
مى بینید که مى گویند ما را چه به سیاست و ما باید احکام 

شرعیه را توضیح دهیم و حاکم هرکسى باشد. /2015

صدها دختر مثل «رومینا»
   ایلنا | سید محمود علیزاده طباطبایى، عضو کانون 
وکالى دادگسترى مرکز با اشاره به رسانه اى شدن پرونده 
«رومینا اشرفى» گفت: ما در کشور ده ها و صدها مورد 
مشابه پرونده رومینا اشرفى داریم که رسانه اى نمى شود 
و به نظر من در این زمینه خأل قانونى نداریم بلکه بیشتر 

خأل فرهنگى است./2016

چرخش  به سمت قالیباف
   خبر آنالیــن | «230 رأى»، ســردار اصولگرا را 
باالخره بر کرسى ریاســت یک قوه از قواى سه گانه 
نشاند. «فریدون عباسى 17 رأى آورد، سیدمصطفى 
میرسلیم 12 رأى و تعداد آراء باطله که اسمى بر روى 
آن نوشته نشــده بود هشــت عدد اعالم شد.» این 
نتیجه را رئیس ســنى مجلس اعالم کــرد. آرائى که 
کنار هم قرار دادن آنها و جمع کردنشان شاید عددى 
پایین را نشــان دهد اما نشــان از چرخش حداکثرى

 احمدى نژادى ها، پایدارى ها، بخشى از طیف سنتى 
اصولگراى مجلس و البته مستقلین و اصالح طلبان به 

سمت قالیباف دارد./2017

خبرخوان

یک منبع آگاه از ثبت نام بیش از پنج میلیون نفر در فروش 
فوق العاده دو خودروساز بزرگ کشور خبر داد و اظهار کرد: 
متقاضیان بعد از انجام فرایند قرعه کشى 48 ساعت زمان 
خواهند داشت. بعد از قرعه کشى تاریخ تحویل خودرو هم 
به آنها اعالم شده و در صورتى که تمایل به دریافت خودرو 

نداشته باشند مى توانند از ثبت نام خوددارى کنند.
وى با تأکید بر اینکه اگر فردى در قرعه کشى برنده شده و 
وجه مورد نیاز را تأمین نکند تا دو سال از شرکت در فرایند 
ثبت نام محروم مى شــود، گفت: خودروساز ها با همین 
شرایط هم فروش فوق العاده و سیســتم قیمتگذارى را 
به ضرر خــود مى دانند بنا بر این تغییــر فرایند پرداخت 
به نحوى که پول در دست خودروســاز ها نماند چندان 

امکانپذیر نیست.
این منبع آگاه ادامه داد: پالك هاى زرد یعنى خودرو هاى 

کامیون، تاکسى و خودرو هاى عمومى جزو پالك هاى 
جارى محسوب نشده و دارندگان این خودرو ها مى توانند 
وارد فرایند ثبت نام شوند. بنا بر اعالم وزارت صمت تا چند 
روز آینده پیش فروش دوم هم براى 75 هزار خودرو آغاز 
خواهد شــد که تحویل آن به نیمه دوم سال 99 موکول 
مى شود. از خرداد امسال تا ایام دهه فجر فروش فوق العاده 
25 هزارتایى یا پیش فروش 75 هزارتایى خواهیم داشت 
که یک ماه در میان برگزار مى شــود. در مجموع چهار 
فروش ویژه و چهار پیش فروش پیش رو خواهیم داشت.

او بیان کرد: تا بــه امروز بیش از پنــج میلیون نفر براى 
شرکت در قرعه کشى ثبت نام کرده اند که حدود نیمى از 
 tu5 آنها یعنى 2/5میلیون نفر متقاضى خرید پژو پارس
بوده اند. به عبارتى در شــرایط فعلى به ازاى هر 200 نفر 

یک خودرو در فرایند قرعه کشى وجود دارد.

حســن توفیق، کاریکاتوریســت و مدیرمســئول نشریه 
«توفیق» بعد از ظهر یک شــنبه (11 خرداد ماه) بعد از چند 
روز بى اشتهایى و بیمارى، بر اثر ایســت قلبى درگذشت و 
شــماره هاى متعدد نشــریه «توفیق» که اغلب طرح هاى 
روى جلدش نیز به امضاى خودش منتشر مى شد، مهمترین 
و ماندگارترین میراث او براى اهالى مطبوعات و هنر و مردم 

است.
حسن توفیق، نشریه «توفیق» را نشریه اى بى رقیب در آن 
زمان توصیف مى کرد و وضعیت سایر نشریه هاى طنز آن دوره 
را اینگونه تشریح مى کرد که «یک استاد دانشگاه نمى تواند 
با یک شاگرد مدرسه اى رقابت کند؛ نشریه اى در حد و اندازه 

توفیق نبود که بخواهیم با آن رقابت کنیم.»
این بخشــى از گفته هاى زنده یاد توفیق است که حدوداً دو 
سال پیش با «ایسنا» در میان گذاشته بود. به واسطه یکى از 
دوستانش با او قرار مصاحبه گذاشتیم تا در فرصتى هر چند 
کوتاه، بخشى از خاطرات 29 سال مدیریت نشریه «توفیق» 
را از زبان خودش بشنویم؛ اما حافظه اش آنطور که باید یارى 
نمى کرد و در جواب اغلب پرسش هاى ما، با لحنى کامًال جدى 
که به مرور با صداى خنده اش همراه مى شد، مى گفت «من 
صبح ها که جلوى آینه مى روم تا ریشم را بتراشم، مى گویم 

مثل اینکه این را یکجایى دیده ام!»
سر صحبت را با یک عذرخواهى و تعارف آغاز کردیم و گفتیم 
جسارت نباشد که از شما سئوال مى پرسیم و با همان لحن 
شوخى و جدى که انگار میراث ســال ها فعالیت خانوادگى 
در نشریه فکاهى «توفیق» اســت، جواب داد: «جوان که 
هیچ، اگر شــیرخوار هم بودید، مى توانستید هر سئوالى که 

مى خواهید بپرسید.»
پیش از هر سئوالى درباره مهمترین ویژگى نشریه «توفیق»، 
یعنى شوخى با سران سیاسى کشور پرســیدیم؛ اینکه این 
استقالل نظر برگرفته از استقالل مالى بوده است یا به طور 
کلى فضاى باز رســانه اى آن دوره؟ پاســخ داد: «زمان ها و 
سال هاى مختلف در ایران شرایط مخصوص به خودش را 
داشته که از لحاظ آزادى هاى سیاسى نیز این شرایط در نوسان 
بوده است. ما به نسبت شرایط حداکثر بهره را مى بردیم و با 
رجال و سیاستمداران شوخى مى کردیم. به طور کلى فضاى 
بازى در اختیار رسانه ها نبود، ولى ما تا آنجا که مى توانستیم از 
شرایط موجود استفاده و تا اندازه اى که مى توانستیم شوخى 
مى کردیم، اما نشریات دیگر آنقدر که باید از شرایط استفاده 

نمى کردند.»
انگار که با بیان این جمالت خاطرات دیگرى در ذهنش جان 

گرفته باشد، به دردسرهایى که این شوخى ها برایش داشته 
اشاره کرد و گفت: «زمان نخست وزیرى امیرعباس هویدا 
"توفیق" را چهار بار توقیف غیرقانونى کردند و هر چهار بار 
جنگیدم تا روزنامه را از توقیف دربیاورم. در یکى از این موارد، 
هویدا به وسیله عطاا... خسروانى (سیاستمدار) و سام (وزیر 
اطالعات) به من پیشنهاد کرد که اگر شرکت تشکیل بدهم، 
نشریه را 24 ساعته از توقیف خارج مى کند؛ منظورش این بود 
که شرکت سهامى تشکیل شــود و من 49 درصد و هویدا و 
اطرافیانش 51 درصد سهام داشته باشند. من هم گفتم فکر 
مى کنم و جواب مى دهم. نامه اى نوشتم و براى سام بردم. در 
این نامه نوشتم پیشنهاد آقاى هویدا را مطالعه کردم، مورد 
موافقتم واقع شد و رفتم و شــرکت با حضرت ابوالفضل(ع) 
تشکیل دادم. حاال اگر شما شراکت من با حضرت عباس(ع) 
را قبول دارید، طبق قولى که دادید، نشــریه را رفع توقیف 
کنید، اگر نه هم که هیچى! سام گفت این حرف ها چه معنى 
مى دهد؟ منظور ما این بود که با آقاى هویدا شریک شوى که 
جواب دادم من با حضرت عباس(ع) شریک مى شوم، ولى با 

امیرعباس نه!»
توفیق که از بیان این خاطره انگار بار دیگر بعد از ســال ها 
به این ایده اش افتخار کرده باشــد، با غرورى توأم با لبخند 

خاطره اى دیگر را روایت کرد؛ «هویدا در پنجاهمین ســال 
انتشار "توفیق" بسیار تالش مى کرد که "توفیق" را در مسیر 
خودش بیاورد و هر وقت من را مى دید مى گفت بیا با ما باش و 
اگر با ما باشى از هر نظر همه چیز برایت فراهم خواهد بود، ولى 
هیچ وقت جواب قطعى آره یا نه به او نمى دادم، تا اینکه یک بار 
گفتم براى قبول این پیشنهاد شما معذوریت دارم؛ من عضو 
حزب خران هستم و نمى توانم با شما همکارى داشته باشم.»

صحبت به حزب خران که رسید، فرصت را غنیمت شمردیم، 
او را از دنیاى خاطراتش بیرون آوردیم و از فلسفه راه اندازى 
این حزب و طعنه هاى سیاسى که راه اندازى حزب خران به 

همراه داشته است، پرسیدیم. 
او ادامه داد: «آنقدر تقاضاى عضویت زیاد بود که ما در روزنامه  
نوشته بودیم اعضاى حزب خران بیش از اعضاى حزب ملیون 
عضو دارد. یادم است یک روز در اتوبوس بودم و دیدم دو نفر 
جلو نشسته اند و در مورد درست یا غلطى حزب خران با هم 
صحبت مى کنند. وقتى خواستم پیاده شوم، کارت عضویتم 
را نشانشان دادم و گفتم کار درستى است، حتماً عضو شوید. 
یادم است آن زمان مى گفتند در هر جمعى که وارد مى شوى 

از هر سه نفر، یک نفر عضو حزب خران است.»
از او درباره تیراژ نشــریه «توفیق» پرسیدیم و گفت: «تیراژ 

موضوعى کامًال محرمانه است و هیچ گاه گفته نمى شود. آن 
زمان در روزنامه نوشته بودیم که تیراژ هر نشریه اى تعدادى 
که در چاپخانه چاپ مى شود، نیست. تیراژ تعداد خواننده هاى 
یک شماره نشریه است. طبق آمارى که گرفته بودیم یک 
نفر که روزنامه "توفیق" را مى خرید، براى چند نفر دیگر هم 
مى برد و براى برخى دیگر هم حتى در خارج از کشــور هم 
مى فرستاد. در آن مدتى که براى "توفیِق" خارج از کشور در 
روزنامه هاى "اطالعات" و "کیهان" تبلیغ مى کردیم، متوجه 
شدیم که تعداد کسانى که خارج از کشور روزنامه  "توفیق" را 
مى خوانند بیشتر از کسانى  است که روزنامه هاى "کیهان" و 
"اطالعات" را خریدارى مى کنند و در واقع ما باید براى آنها 

تبلیغ بکنیم.    
سئوال آخر درباره آخرین روز نشریه «توفیق» بود، اما حسن 
توفیق جواب آن را به حافظه ضعیفش ارجــاع  داد و گفت: 
«من تاریخ تولدم را هم به یاد ندارم. یک روز پیشــکار آقاى 
بجنوردى تماس گرفت و گفت 20 اســفند ماه به مناسبت 
تولدتان مى خواهیم دست جمعى به دیدنتان بیاییم. من گفتم 
اوًال من نمى دانم تولدم کى است و اگر هم مى دانستم جشن 
که نمى گرفتم هیچ، روضه خوانى را هم دعوت مى کردم که 

بخواند و من زار زار گریه کنم که چرا متولد شده ام.» 

مرور مالقات با مرحوم حسن توفیق

اعجوبه اى که 29 سال «توفیق» را  اداره کرد

5 میلیون نفر در صف قرعه کشى خودرو

یک پزشک سنتى در شهر کابل ادعا مى کند که واکسن 
درمان کرونا را کشــف کرده است.  این مرد که «محمد 
حکیم الکوزى» نام دارد و مى گوید سال هاست طبیب 
یونانى اســت؛ اکنون ادعا دارد که توانسته است پس از 
هفته ها تالش و تحقیق واکســنى را براى این بیمارى 

آماده کند.
او مدعى است چیزى را که به نام واکسن آماده کرده بر 
روى چندین بیمار کووید-19 آزمایش شــده و نتیجه 

مثبت گرفته است.
در همین حال، «خوشحال نبى زاده»، رئیس بهداشت 
عمومى کابل مى گوید که معرفى دارو و یا روش مداواى 

یک بیمارى نیازمند الزامات علمى اســت، از همین رو 
درمان بیماران نباید خود سرانه باشد.

رئیس بهداشت عمومى کابل تأکید کرده است که پس از 
انجام آزمایش ها و دریافت مجوز، این فرد مى تواند داروى 
خود را تجویز کند و اگر این طبیب عــوام فریبى کرده 

باشد، به نهادهاى قضایى معرفى خواهد شد.
در حال حاضر محققان کشــورهاى توسعه یافته جهان 
شامل آمریکا، چین، روسیه و کشورهاى عضو اتحادیه 
اروپا، از ماه ها پیش بدین سو ســرگرم یافتن واکسن و 
داروى ضد ویروس کرونا هســتند اما هیچ یک تا کنون 

موفق به کشف آن نشده اند.

ادعاى یک افغان مبنى بر کشف واکسن کووید-19

41 سال است که از آغاز مجلس شوراى اسالمى  مى گذرد و 
در طول این سال ها در حالى که بیشترین رأى دهندگان زنان 
بودند اما سهمشان از تصمیم گیرى هاى تقنینى چیزى حدود 
3 درصد بوده است یعنى از جمع حدود 3190 نماینده اى که 
در طول 11 دوره مجلس در خانه ملت حضور پیدا کرده اند 
تنها 111 نفر آنها زن بوده  اســت. این آمار وقتى به مسئله 
انتخابات هیئت رئیسه مى رسد وضعیت اسفناك ترى به خود 
مى گیرد به طورى که در طول 41 انتخابات هیئت رئیسه اى 
که برگزار شــده  تنها در چهار سال دو کرســى به دو زن 
اختصاص پیدا کرد؛ سهیال جلودارزاده و شهربانو امانى تنها 
زنانى هستند که در مجلس ششم سهمى از سکوى هیئت 
رئیسه مجلس به دســت آوردند پس از آن حتى در مجلس 
دهم که براى اولیــن بار رکورد بیشــترین حضور زنان در 
مجلس شکسته شد هیچ زنى به هیئت رئیسه راه پیدا نکرد.

مجلس یازدهم هم که کار خود را هفته پیش آغاز کرد و اولین 
انتخابات هیئت رئیسه را برگزار کرد با وجود کاندیدا شدن دو 
زن براى کرسى دبیران اما باز این طلسم چندساله شکسته 

نشد و هیئت رئیسه اى مردانه تشکیل شد.
سمیه محمودى، نماینده مردم شهرضا یکى از افرادى بود 
که در جریان انتخابات هیئت رئیســه براى کرسى دبیران 
اعالم کاندیداتورى کرد امــا آنطور که خودش مى گوید باز 
هم یکى نبودن حرف و عمل مردان مجلس اجازه نداد که 
هیچ زنى به هیئت رئیسه راه پیدا کند. گفت: آنچه روز هشتم 
خرداد رقم خورد نمایى از روال مردساالرانه مجلس بود؛ آنها 
مى گویند مى خواهیم یک زن در هیئت رئیسه حضور داشته 
باشد اما هیچ کدام اعتقادى به این موضوع ندارند. محمودى 
ادامه داد: ما مى دانستیم مردان مجلس یازدهم به زنان رأى 

نخواهند داد اما نخواستیم صحنه را خالى کنیم.
او گفت: انتخابات روز پنج شنبه یک البى پشت پرده بود اما 
از آنجا که آقایان اعتقادى به حضور زنان در هیئت رئیســه 
ندارند در دایره رایزنى هایشان خبرى از حضور یک زن نبود 
درحالى که اگر مى خواستند مى توانستند این موضوع را هم 

در نظر بگیرند.
محمودى ادامه داد: بارها به آقایان نماینده گفتیم بیشترین 
رأى را در انتخابات زنان به شما داده اند حداقل به رأى آنها 
احترام مى گذاشتید و از جامعه زنان سهمى را در هیئت رئیسه 

قائل مى شدید.
این نماینده مجلس با بیان اینکه ما هیچگاه عقب نمى کشیم 
و براى هیئت رئیسه مجلس در اجالسیه دوم،سوم و چهارم 
حتما کاندیدایى را معرفى خواهیم کــرد گفت: در جریان 
انتخابات هیئت رئیســه کمیســیون ها نیز به همین روال 
رفتار خواهیم کرد و در همه کمیسیون ها براى هیئت رئیسه 
کاندیداى زن خواهیم داشت تا ببینیم کى مردان مجلس از 

رفتار تمامیت خواهانه خود دست برمى دارند.

نماینده شهرضا: نمایندگان مرد 
رفتار تمامیت خواهانه دارند

   فاطمه خلیلى / خبرگزارى ایسنا |

   فائزه عباسى / خبرآنالین |
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ستاد احیاى زاینده رود 
تعطیل است

حجت االسالم حمیدرضا صادق زاده، جانشین مجمع 
رهروان امر به معروف و نهى از منکر اسـتان اصفهان 
تاکید کرد: پس از اسـتعفاى دسـته جمعى نمایندگان 
اصفهان در مجلس در سـال 97 قرار شـد ستاد احیاى 
زاینده رود تشکیل و مسؤول اجراى مصوبات زاینده رود 
شـود اما سـتاد احیاى زاینـده رود تعطیل شـده و هیچ 

ستادى از مرکز پیگیر وضعیت زاینده رود نیست.

نصب شیر آتش نشانى 
در بادرود

به گزارش روابط عمومى آبفا منطقـه بادرود، عملیات  
نصب شیر آتش نشـانى(هیدرانت) شـهردارى بادرود 
پایان یافت. الزم به ذکر است که، این عملیات با توجه 
به مصوبه سـتاد مدیریت بحران اسـتان ودرخواسـت 
شهردارى بادرود درخصوص نصب شـیرهیدرانت در 
نقاط حسـاس و حیاتى منطقه، انجـام گرفت. گفتنى 
است سـابق بر این نیز دو شـیر هیدرانت آتش نشانى 
در کنار بیمارستان فاطیمه و آتش نشانى بادرود نصب 

گردیده بود.

60 درصدآرد اصفهان وارداتى 
است

مدیرکل غله و خدمات بازرگانى استان اصفهان گفت: 
در حال حاضر کشاورزان استان تنها 40 درصد از گندم 
مصرفى اسـتان را تأمیـن مى کننـد و مابقـى از دیگر 
استان ها تأمین مى شود. محمود ابراهیمى اظهار کرد: 
در سطح اسـتان اصفهان 39 مرکز تعاون روستایى به 
عنوان مباشـر اداره غله عملیات ذخیره سازى گندم را 

آغاز کردند .

80 جایزه به نام کانون 
پرورشى

محمد قلمکاریان، مدیرکل کانون هاى پرورش فکرى 
کودکان و نوجوانان اسـتان اصفهان گفت: نزدیک به 
2 درصد جمعیـت دانش آموزى اسـتان عضـو کانون 
پرورش فکـرى کـودکان و نوجوانان هسـتند که این 
تعداد توانسته 80 جایزه بین المللى و ملى را از آن خود 
کند. اصفهان باالترین درصد را از این آمار دارد چراکه 

این شهر مهد فرهنگ و هنر ایران اسالمى است.

نشت یابى 5 هزار کیلومتر 
شبکه گاز 

مدیرعامل شـرکت گاز اسـتان اصفهان گفت: از مهر 
ماه سال گذشـته تا کنون 5هزار و 700 کیلومتر شبکه 
گازرسـانى در نقـاط مختلـف اسـتان اصفهـان مورد 
نشت یابى قرار گرفته و رفع نشـتى آنها در اولویت و در 
حال انجام مى باشد. سید مصطفى علوى افزود: نشت 
یابى تمامى ایستگاه هاى تقلیل فشار مناطق شش گانه 
شهرستان اصفهان شامل 766 ایستگاه پایان پذیرفته 
است. وى به اهمیت و حساسیت نشت یابى اشاره کرد 
و آن را مهمترین عامل در جهت جلوگیرى از هدر رفت 

منابع انرژى دانست.

نصب 7 مگاوات 
نیروگاه خورشیدى

ظرفیت نیروگاه هاى خورشـیدى تجدید پذیر اسـتان 
اصفهـان در نیروگاه هـاى مقیـاس کیلوواتـی احداث 
شده به بیش از هفت مگاوات رسیده است. مدیر دفتر 
مدیریت مصرف توزیع برق استان اصفهان گفت: این 
آمار شامل نیروگاه هاى داراى قرارداد 20 ساله فروش 
انرژى با سرمایه گذارى بخش خصوصى و نیروگاه هاى 
خود تأمیـن ادارات و نهاد هاى عمومى بـه تعداد 484 
سـاختمان اسـت. مهدى ثفقـى همچنین از عبـور از 
مرز هفت مگاوات نیروگاه هاى خورشـیدى کیلوواتى 
شرکت در پایان اردیبهشت 99 خبر داد و افزود: در حال 
حاضر 484 سـاختمان در شهرسـتان هاى این استان 

مجهز به نیروگاه خورشیدى کیلوواتى است.

خبر

در جلسه مجازى کمیسیون معادن اتاق بازرگانى اصفهان 
با رئیس هیات عامل و مدیران ارشد دفاتر خارج از کشور 
ایمیدرو مقرر شد پتانســیل ها و امکانات دفاتر خارجى 
ایمیدرو در اختیار کنسرسیوم صادراتى سنگ هاى تزئینى 

اصفهان قرار گیرد. 
در این جلسه خدادادغریب پور، رئیس هیات عامل ایمیدرو 
با تاکید بر اینکه بخش زیادى از مشــکالت مربوط به 
صنعت سنگ از طریق تسهیل رویه هاى وزارت صمت، 
تسهیل سیاســت هاى صادراتى و تامین مالى بنگاه ها 
قابل حل مى باشد، گفت: سیاست هاى توسعه صادرات 
در حوزه سنگ هاى تزئینى با توجه به وضعیت موجود این 

محصول و تعداد معادن سنگ غیرفعال و به منظور کمک 
به رونق صادرات این محصوالت باید اصالح و شرایط 

تسهیل شود. 
وى سیاست ایمیدرو در کمک به صنعت سنگ اصفهان را 
دراختیار قرار دادن دفاتر روسیه، ایتالیا، آلمان و قزاقستان 
و کمک به تسهیل هر چه بیشتر فعالیت هاى کنسرسیوم 
صادرات سنگ بیان نمود.  غریب پور از انجام مذاکراتى با 
شهردارى براى ایجاد نخستین بازارچه سنگ هاى تزئینى 
و قیمتى در اصفهان همچنین از برگزارى جلســاتى با 
گمرك به منظور رفع موانع و مشکالت گمرکى در حوزه 

سنگ هاى قیمتى خبر داد. 

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اســالمى استان اصفهان 
از ساخت 7165 واحد مســکونى در قالب طرح اقدام ملى 

مسکن خبر داد.
غالمحســین خانى در گفت وگو با «فارس» در خصوص 
اقدامات صورت گرفته براى اقدام ملى مسکن اظهار داشت: 
بنا بر تفاهم نامه طرح اقدام ملى مسکن، بنیاد مسکن 7 هزار 

و 165 واحد مسکونى در استان اصفهان مى سازد.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اســالمى استان اصفهان 
افزود: احداث 3 هزار و 873 واحد بر روى اراضى واگذار شده 
از طریق اداره کل راه و شهرسازى به بنیاد مسکن انقالب 
اسالمى و احداث هزار و 48 واحد در اراضى متعلق به بنیاد 

مسکن انقالب اسالمى در شــهرهاى زیر 100 هزار نفر 
جمعیت انجام مى شود.

وى ادامه داد: در شــهرهاى باالى 100 هزار نفر جمعیت 
نیز مشارکت در احداث 2 هزار و 350 واحد با اداره کل راه و 
شهرسازى در قالب 7 شهر که اراضى تاکنون تحویل نشده 
و مشارکت در احداث 700 واحد با همکارى شرکت عمران 

شهر جدید بهارستان خواهد بود.
خانى یادآور شــد: واحدهاى مســکونى تحویل شده به 
متقاضیان از بدو تأسیس بنیاد مســکن انقالب اسالمى 
اســتان اصفهان تاکنون بیش از 47 هــزار و 679 واحد 

مسکونى شهرى و روستایى بوده است.

ساخت 7 هزار واحد مسکونى 
توسط بنیاد مسکن اصفهان 

تسهیل توسعه صادرات 
سنگ هاى تزئینى

معاون امور هماهنگى و اقتصادى استاندارى اصفهان با 
اشاره به اینکه اصفهان روزانه توان تولید 350 تن شربت 
الکل را دارد، گفت: هنوز محموله اى از ذرت هاى تاریخ 
گذشــته بندر امام خمینى (ره) براى تولید الکل به سایر 

استان ها از جمله اصفهان وارد نشده است.
حسن قاضى عسگر در گفت وگو با «ایسنا» درباره اینکه 
پیش از این بحث صادرات محمولــه ذرت هاى آلوده 
مطرح بود، اما نیاز کشور به تامین الکل موجب تغییر نظر 
مسئوالن شد، اظهار کرد: بحث ذرت هاى آلوده و تاریخ 
مصرف گذشته و ورود آنها به سایر استان ها از زمان شیوع 
ویروس کرونا آغاز شــد، چراکه کشور نیاز به تولید ماده 

اولیه الکل داشت.
وى با بیان اینکه در ابتدا تولید الکل از مالت چغندر قند 
بود که پیشتر مورد استفاده براى خوراك دام بود، مطرح 
شــد که در مجموع براى اســتفاده الکل مناسب نبود، 
تصریح کرد: در شرایط موجود اعالم شد که مى توان از 
ذرت هاى نامنطبق موجود در کشور براى تولید ماده اولیه 
الکل استفاده کنیم، اما با بررسى هاى موجود مشخص 
شد که بین اداره کل استاندارد، دامپزشکى تهران و جنوب 
اختالف نظر وجــود دارد و برخى ذرت هــا را مطابق با 
استاندارد و برخى غیراستاندارد مى دانند، بنابراین تعیین 
تکلیف و بررسى این مسئله بر عهده اصفهان گذاشته شد.

معاون امور هماهنگى و اقتصادى اســتاندارى اصفهان 
اشــاره به بررســى ذرت هاى غیرمنطبق توسط یک 

تیم تخصصى از اصفهان، با یک تیم تخصصى، گفت: 
کارشناسان اصفهانى از انبارهاى مختلف که حدود 120 
هزار تن ذرت داشتند بازدید کردند و قرار شد اعالم کنند 
ذرت موجود در هر انبار جهت چه کارى مورد اســتفاده 
قرار گیرد.  در بازدیدهــاى صورت گرفته حدود 21 هزار 
تن ذرت غیرمنطبق به علت آلوده بودن ریجکت شد که 
تنها جهت تولید کود درختان غیرمثمر قابل استفاده بود.

قاضى عســگر ادامه داد: در آنالیز بقیه ذرت ها براساس 
اصول علمى و روش هاى نمونه بردارى مشــخص شد 
که این ذرت ها نه تنها آلوده نیستند و آفالتوکسین آن 
زیر حدمجاز است، بلکه مطابق با استانداردهاى اروپایى، 
براى خوراك دام قابل اســتفاده است، اما به دلیل اینکه 
تاریخ مصرف این ذرت ها گذشته بود، توصیه شد خوراك 
دام نشود و تنها جهت تولید الکل مورد استفاده قرار گیرد.

وى تاکیــد کرد: کارشناســان اصفهانى گــزارش این 
موضوع را در کمیته اى در تهران نهایى و به دفتر ریاست 
جمهورى ارجاع دادند که در این زمان وظیفه اصفهان در 

حوزه بررسى به اتمام رسید.
معاون امور هماهنگى و اقتصادى اســتاندارى اصفهان 
درباره برخى صحبت ها نســبت به حمل این ذرت ها
 از بندر امام خمینى (ره) به ســایر اســتان هــا، تاکید 
کرد: چنین موضوعى صحت ندارد؛ امــا به دلیل اینکه 
ذرت هاى غیرمنطبق چندین صاحــب دارد، مطابق با 
برخى تصمیمات غلط، بخشى از آن براى خوراك دام به 

کشورهاى همسایه و همچنین مصر صادر شد.
وى با تاکید بر اینکه به دلیل غلط بــودن این تصمیم، 
مانع این کار شدیم، چراکه نه تنها اشتغال داخل را تحت 
تاثیر قرار مى دهد، بلکه مى توان از آن جهت تولید الکل 
اســتفاده کرد، تصریح کرد: براین اساس مسئولیت این 
کار با توجه به تجربه قبلى در تولید به «بخش شیمیایى 
صنایع دفاع» واگذار و همچنین قرار شــد این محموله 
ذرت در هر نقطه اى از کشور که ظرفیت مناسب تولید 
الکل دارد، ارسال شود، اما به دلیل اینکه هنوز با صاحبان 
بار این ذرت ها به جمع بندى نهایى نرسیده اند بنابراین 

هنوز هیچ محموله اى به استان ها ارسال نشده است.
قاضى عسگر با اشاره به اینکه ذرت هاى موجود از لحاظ 
سم آفالتوکسین آلودگى ندارند و براى تولید الکل قابل 
استفاده است، گفت: متاسفانه برخى افراد کم تخصص 
با جوســازى منجر به خطر افتادن منابع ملى شده اند، 
همچنین برخى افــراد ناآگاه تصمیم بــه صادرات این 

محموله ذرت گرفتند.
وى تصریح کــرد: محموله ذرت هــاى تاریخ مصرف 
گذشــته به هیچ عنوان مورد مصرف خــوراك دام قرار 
نخواهد گرفت و طبق اصول علمــى در هر منطقه اى 
از کشــور که توان تولید الکل دارد مورد اســتفاده قرار 
گیرد، همچنین قرار است بعد از آزمایش از پسماند جامد 
این ذرت ها، با آگاهى کامل از این محموله ها استفاده

 شود.

ارسال گزارش کارشناسان اصفهانى  به دفتر رئیس جمهور

تکلیف ذرت هاى تاریخ گذشته 
روشن شد

با تکمیل و راه اندازى تصفیه خانه فاضالب شهرى 
در نیــروگاه اصفهان که تاکنون بیــش از 90درصد 
پیشرفت داشــته اســت، روزانه 13هزار متر مکعب 
آب صرفه جویى خواهد شد که این کمک بزرگى به 
منطقه، کشــاورزان و تامین بهتر آب شرب مصرفى 

مردم خواهد بود. 
سعید محسنى، مدیرعامل شرکت تولید نیروى برق 
اصفهان گفت: درتصفیه خانه پیشرفته این نیروگاه، 
فاضالب در دو مرحله تصفیه خواهدشــد؛ در مرحله 
اول مشابه سایر تصفیه خانه ها، فاضالب خام تبدیل 
به پساب قابل رهاسازى در محیط و آب کشاورزى غیر 
مثمر مى شود و در مرحله دوم به منظور استحصال آب 
صنعتى، مراحل تصفیه تکمیلى انجام و عالوه بر چند 
مرحله گرفتن ذرات معلق و ضدعفونى،  آب صنعتى با 

کیفیت بسیار باال  جهت استفاده در سیکل تولید بخار 
جهت توربینهاى مولد برق نیروگاه، به دست مى آید. 
به گفته محسنى با بهره بردارى از این تصفیه خانه، 
صرفه جویى روزانه حدود 13 هــزار متر مکعب آب 
ایجاد خواهد شــد که کمک شــایانى به کشاورزان 
منطقه به عنوان استفاده کنندگان اصلى آب صرفه 
جویى شــده خواهد بود و هر روز تاخیر در راه اندازى 
این تصفیه خانه ضررى جبران ناپذیر به همراه خواهد 

داشت.
مدیرعامل شرکت تولید نیروى برق اصفهان اظهار 
امیدوارى کرد کــه باحمایت مســوولین و مقامات 
کشورى و استان اصفهان، تکمیل و راه اندازى این 
تصفیه خانه که بیش از 90درصد پیشــرفت داشته 

هرچه زودتر به بهره بردارى برسد.

مدیرکل میراث فرهنگى استان اصفهان اعالم کرد 
که شوراى راهبردى پایگاه جهانى میدان نقش جهان 
و مشاورین پروژه مرمت ترك دوم گنبد مسجد شیخ 
لطف ا...، تصمیم گیران نهایى درباره چگونگى انجام 

آن هستند.
مرمت ترك اول گنبد مسجد شیخ لطف ا... به دلیل 
آنچه دو رنگ شدن این اثر جهانى عنوان شد، حواشى 

بسیار زیادى به دنبال داشــت. مرمتگر این ترك از 
گنبد اســتاد رحمت ا... رضایت بود که بســیارى از 
کارشناسان کار او را تأیید و بسیارى عملیات مرمت 
را زیر سوال بردند. پس از حواشى مرمت ترك اول، 
پایگاه جهانى میدان نقش جهان و مسئوالن اداره کل 
میراث فرهنگى استان اصفهان اعالم کردند که براى 
مرمت ترك دوم گنبد شــوراى راهبردى متشکل از 
متخصصان، اســتادکاران و صاحب نظران تشکیل 
خواهد شد و ضمن بررســى مرمت ترك اول، نقشه 
راه مرمت ترك دوم را تعیین خواهند کرد. در چند روز 
اخیر چند شایعه در مورد تغییر مرمتگر گنبد در برخى 

رسانه ها منتشر شده است.
فریدون الهیــارى، مدیــرکل میــراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنایع دستى استان اصفهان در همین 
رابطه به «ایمنا» گفت: روند مرمت ترك دوم مسجد 
شیخ لطف ا... نسبت به ترك اول تغییرى پیدا نکرده 
و تنها یک شوراى راهبردى تشکیل شده که بر کار 
نظارت دارد ضمن اینکه تمام تصمیمات حتى انتخاب 

مرمت گر با آن شورا است.

کاهش تولید روزانــه، پایین آمدن میزان کشــتار 
در کشــتارگاه هاى صنعتى اســتان، تبعات ناشى از 
بحران اقتصادى شــیوع ویروس کرونــا و افزایش 
مصرف مرغ در سبد غذایى خانواده ها، دالیل افزایش 
قیمت هر کیلوگــرم مرغ گرم از نظــر فعاالن بازار

 است.
کارشناســان اقتصادى و تحلیلگران بازار معتقدند 
بروز نوسانات شدید در قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم 
در واحدهاى صنفى در بازه زمانى سال هاى پس از 

هدفمندسازى یارانه ها ریشــه در نوسانات گسترده 
قیمت اغلب اقالم اساسى در ســال هدفمندسازى 
دارد و اکنــون گزارشــات محیطــى حاکــى از 
افزایش قیمــت مجدد مرغ در بــازار روزهاى اخیر 

است.
حمیدرضــا شــیخان، رئیــس انجمــن صنفــى 
کشتارگاه هاى صنعتى اســتان اصفهان در این باره 
مى گوید: اســم این رونِد باال رفتن نرخ هر کیلوگرم 
مرغ گرم در بازار "افزایش“ نیســت زیرا بر اساس 
مصوبه ستاد تنظیم بازار کشــور در سال 98 قیمت 
هر کیلوگرم مرغ گرم براى مصرف کننده، 12 هزار و 
900 تومان تعیین شده و واحدهاى صنفى در چهار 
تا پنج ماه گذشته عرضه مرغ را با قیمتى کمتر از نرخ 

مصوب انجام مى دادند. 
شــیخان ادامــه مى دهد: شــیوع ویــروس کرونا 
و بسته شــدن اماکــن تفریحــى، قیمــت مرغ در 
بــازار را کاهش داد و بــه همین دلیــل تعدادى از 
مرغــداران متضــرر شــدند و قیمت مــرغ از نرخ 
مصوب ســتاد تنظیــم بــازار کشــور پایین تر آمد 
و هنــوز هم با نــرخ مصــوب تطابق پیــدا نکرده

 است.

صرفه جویى در مصرف آب 
با تکمیل تصفیه خانه فاضالب نیروگاه  

تکلیف مرمت ترك دوم گنبد مسجد شیخ لطف ا...

علت افزایش قیمت مرغ در بازار اصفهان چیست؟

کنترل ولو اسکرابرهاى مدول هاى احیا مستقیم که 
وظیفه اصلى آن تخلیۀ لجن مخازن شست وشوى گاز 
فرایند است، با همکارى واحد بومى سازى، تعمیرات 
واحد احیا مستقیم و دفتر فنى تعمیرات بومى سازى 

شد.
رئیس دفتر فنى تعمیرات آهن ســازى ضمن تأیید 
این خبر گفت: پس از این که این تجهیز استراتژیک 
بومى سازى شد، در محل موردنظر نصب و با موفقیت 

مورد بهره بردارى قرار گرفت.

یوسف مهاجرى با تأکید بر این که قبل از بومى سازى 
کنترل ولو ســه اینچى که نقش مهم و حساســى 
در فرایند تولیــد دارد، این تجهیز با قیمت بســیار 
زیادى از شــرکت هاى خارجى تأمین مى شد، افزود: 
پس از تحریم هــا تأمین آن ها امکان پذیــر نبود. تا 
این که با توجه به سیاســت کلى شــرکت مبنى بر 
بومى سازى و اســتفاده از توان داخلى سازى قطعات 
یدکــى، بومى ســازى آن هــا در دســتور کار قرار 

گرفت.

بومى سازى  در فوالد مبارکه

خرید وگردش بدون رعایت بهداشت در خیابان هاى شهر 
اصفهان براى تمام جامعه خطرآفرین است.

رییس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: با وجود تمام 
هشدار ها و توصیه ها در خصوص رعایت بهداشت و فاصله 
گذارى اجتماعى براى مقابله با کرونــا، عده اى از مردم با 
بى تفاوتى و رعایت نکردن فاصله گــذارى اجتماعى در 
خیابان هاى این شهر در حال عبور و مرور و گردش وخرید 

هستند.
طاهره چنگیز افزود: تا زمانى که واکســن ویروس کرونا 
ساخته نشود این ویروس وجود دارد و همچنان الزامى است 
در خانه ماند و ازحضور غیر ضرور در اجتماع جلوگیرى کرد 

تا زنجیره بیمارى قطع شود.
وى تعطیل نشدن را دلیل بر عادى شدن ندانست و گفت: 
بیرون آمدن هاى غیــر ضرور تنها ســبب باالرفتن آمار 

مبتالیان ودرنتیجه مهار نشــدن این بیمارى مى شــود 
بطوریکه درصورت رعایت نکردن فاصله ها در هفته هاى 
آینده روند ابتال به کرونا در این کالنشهر افزایش خواهد 

یافت.
رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان، اصالحات ساختارى 
و رفتارى را تنها راه ادامه دادن فعالیت هاى جامعه در این 
شرایط خواند و گفت: به هر حال دیر یا زود باز هم با پیک 
بیمارى مواجه خواهیم شد و باید بتوانیم در این شرایط با 
رعایت اصولى دســتورالعمل ها، به فعالیت هاى عمومى 
زندگى ادامه دهیم. در همین حال سخنگوى دانشگاه علوم 
پزشــکى اصفهان گفت: مراجعه بیماران سرپایى داراى 
عالئم کرونا به مراکز درمانى و بهداشتى در چند روز اخیر 
در کالنشهر اصفهان افزایش یافت که نشانه خوبى نیست. 
آرش نجیمى افزود: بیماران سرپایى داراى عالئم خفیف 
ابتال به این بیمارى ابتدا به مراکز بهداشتى منتخب مراجعه 
مى کنند و در صورت وخامت حال، به بیمارستان ها براى 

بسترى شدن منتقل مى شوند.
وى با بیان اینکه در چند روز گذشته تعداد بیماران سرپایى 
مراجعه کننده به مراکز بهداشتى افزایش یافته است، اظهار 
داشــت: از این افراد آزمایش کرونا گرفته مى شود که در 
صورت مثبت بودن نتیجه آن، تحــت مراقبت درمانى و 

پزشکى قرار مى گیرند.

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان از شناسایى 
حدود 130 ساختمان فرســوده و ُپر خطر در کالنشهر 
اصفهان خبر داد و گفت: هشدارها و اخطارهاى الزم به 

مالکان این اماکن داده شده است.
منصور شیشه فروش در گفت و گو با «ایرنا» افزود: بیشتر 
این ساختمان ها در بافت فرســوده قرار دارند و برخى از 

آنها بلند مرتبه هستند.
وى با بیان اینکه این ساختمان ها از نظر فنى بررسى شده 
و درباره همه مخاطرات آنها به مالکان تذکر داده شده 
است، اظهارداشت: این ساختمان ها از نظر سیستم هاى 
ایمنى برق و گاز، خروجى، اطفاء حریق و لوله کشى دچار 

آسیب پذیرى باالیى هستند.
شیشه فروش با اشــاره به اینکه شــهردارى اصفهان 
موظف به تشــکیل کارگروهى براى شناســایى این 
قبیل ســاختمان ها در سطح شهر شــده است، اضافه 
کرد: مکان هــاى پر خطــر در بــازار و پاســاژها نیز 
با همکارى شــهردارى، میراث فرهنگــى، اصناف و 
آتش نشانى شناسایى و روش هاى افزایش ایمنى آنها 
بویژه از نظر شــبکه برق و گاز و ســقف بررسى شده

 است.

130 ساختمان فرسوده 
در شهر اصفهان 
شناسایى شد

هشدار دوباره احتمال اوج گرفتن کرونا

نشانه هاى خطر
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مرجانه گلچین با انتقاد از شرایط ســاخت سریال هاى تلویزیونى عنوان کرد: 
زن هایى که در تلویزیون مى بینیم شــبیه اغلب زن هاى اجتماع نیستند. من 
همکاران خودم را اگر در جاى دیگرى ببینم، نمى شناسم. به گریمور مى گویم 

زیبایم نکن فقط تو را به خدا من را تصنعى هم نکن!
این بازیگر که از ســال 64 با ایفاى نقش در ســریال «آینه»، قدم به عرصه 
بازیگرى در ســینما و تلویزیون گذاشــت، در این ســال ها در بســیارى از 
مجموعه هاى طنز تلویزیون ایفاى نقش داشته است و این روزها هم سریال 

«بزنگاه» رضا عطاران با بازى او در حال بازپخش ازآى فیلم است.
گلچین در نقد سریال هاى سال هاى اخیر تلویزیون گفت: وقتى قصه از بطن 
جامعه باشــد، مخاطب مى تواند با آن همگام شــود. فاصله عجیب و غریب 
سریال ها با اتفاقات روز دنیا باعث مى شود مردم اینها را باور نکنند. با این وضع 
هر کدام از ما بازیگران کمدى یک چراغ جادو داریم. مخصوصاً براى بازیگران 

زن کمدى بازى کردن خیلى سخت تر و محدودیت ها زیاد است.
او با طرح این پرسش که آیا بازیگرى که به بدسلیقه ترین شکل ممکن گریم 
شده و لباس پوشیده است، اعتماد به نفس جلوى دوربین رفتن را دارد؟ تصریح 
کرد: اگر قرار است ظاهر من خنده ایجاد کند که دیگر من نباید اسم خودم را 
بازیگر بگذارم. من باید بتوانم در شرایطى که برایم ایجاد مى شود به بهترین 

شکل ممکن و در تمیزى آن چرك را نشان دهم.
گلچین درباره دشوارى هاى ساخت آثار طنز عنوان کرد: در ساخت سریال هاى 
طنز ما دائماً فکر مى کنیم به یکى برمى خورد. باید کمدى بسازیم اما نه با حرفه 
نه با منصب نه با صنف؛ با هیچ چیز نباید شــوخى کنیم. در برخى کشورهاى 
دنیا آنقدر دســت کمدین ها را باز مى گذارند که به راحتى با سیاستمدارانشان 
هم شوخى مى کنند. اما ما در اینجا یک عطسه مى کنیم، به همه برمى خورد. 
قرار است با هیچ چیز شوخى نکنیم اما کمدین شویم. از مسائل روز نگوییم، 
از فقر نگوییم، از نداشته هاى پشت دوربین هم نگوییم، پس لطفًا ما را با متر 
خودمان بسنجید و نه دیگران، چون ما میلیاردها سال با هم تفاوت داریم. وقتى 
از سر و ته و میان یک کار کنده مى شود، دیگر ســریال نیست و ارتباطات به 
هم مى ریزد. این تصویرهاى زشت باعث مى شود مردم به سمت شبکه هاى 

ماهواره اى تمایل پیدا کنند.

او در ادامه تصریح کرد: دلیل ضعف ســریال ها این است که نه در متن، نه در 
بودجه و نه در انتخاب بازیگر دل به کار نمى دهند و همه  اینها با هم در ضعف 

کارهاى طنز مؤثر است.
این بازیگر با بیان اینکه سریال هاى طنز اخیر را زیاد دنبال نکرده است، در عین 
حال درباره برخى از آنها گفت: «پایتخت 6» را زیاد دوست نداشتم و همچنان 
معتقدم «پایتخت 1» و «پایتخت 3» موفق ترین قســمت هاى «پایتخت» 
بودند. در مجموع «پایتخت» را خیلى دوست دارم و با شخصیت هایش عجین 
شدم اما در این فصل انگار که یکسرى آدم بى حوصله دور هم جمع شده بودند و 
مى خواستند فقط یک کارى را انجام دهند. مانند قدیم انرژى نداشتند و انگار که 
سفارش کارى به آنها داده شده بود و مى خواستند کار را انجام دهند. وابستگى و 
پیوستگى بین اعضاى خانواده را مى دیدم و چیزهایى که دلم برایش تنگ شده 
بود را مى توانستم در «پایتخت» پیدا کنم اما این بار متأسفانه از فضاهایى که در 

قسمت هاى قبل مى دیدیم دور شده بود.
این بازیگر درباره سانسور و تغییر در داستان هاى سریال هاى تلویزیونى، اظهار 
کرد: همین االن براى اینکه یک دیالوگ که سه سال قبل در سریال «پرگار» 
گفته شده سانسور نشود من ناچار شدم دوباره صدایم را براى کارگردان بفرستم 
تا جایگزین شود. با عوض شدن این جمله تمامى اتفاقات مثل دومینو خراب 
مى شود. این دیالوگ اتفاقات بعدى داستان را رقم مى زد و نمى دانم با عوض 

شدن این جمله داستان چطور پیش برود.
او افزود: مى گویند حال جامعه بد است. دست ما را باز بگذارند تا ما حال مردم را 
خوب کنیم. ما بلدیم  چطور حال مردم را خوب کنیم. خیلى دلم مى خواهد یک 
مصاحبه تلویزیونى داشته باشــم تا این حرف ها را آنجا بزنم اما از سر و تهش 

فقط سالمم باقى مى ماند.
او دلیل تمایل فیلمسازان به عرضه آثارشان در شبکه نمایش خانگى را اینگونه 
عنوان کرد: دلیل اینکه فیلمسازان فرار مى کنند و به سمت رسانه نمایش خانگى 
مى روند این است که آنجا دستشان بازتر است. آیا مى شد سریال «شهرزاد» را 
در تلویزیون ساخت؟ همان تنوع ها باعث مى شود تا مردم سریال رادنبال کنند. 
مى گویند در تلویزیون اسم «شهرزاد» را نیار؛ چرا نباید آورده شود مگر در خارج 

از کشور ساخته شده است؟!
گلچین مى گوید: االن دهه 60 نیســت که مردم ســریال «آینه» را ببینند و 

کالهشان را بیاندازند هوا؛ اگرچه هنوز هم معتقدم نسبت به زمانى که ساخته 
شده، جزو کارهاى موفق اســت اما االن که با یک دکمه مى توانیم بهترین 

سریال هاى روز دنیا را ببینیم شرایط فرق مى کند.
این بازیگر که به گفته خودش ایام قرنطینه را در خانه گذرانده است، درباره این 
روزهایش گفت: قرنطینه بسیار به من خوش گذشت. باك بنزینم را بهمن ماه 
پر کردم و هنوز حدود 20 لیتر دیگر برایم باقى مانده است. سر کار نبودم  و اگر 
هم بود نمى رفتم چون من شرایطم کمى ویژه تر است مادرم مسن است و باید 

خیلى مراقبتم بیشتر باشد.
گلچین دلیل حال خوبش بخاطر ماندن در خانه را عوض شدن شرایط 

کارى عنوان کرد و افزود: حالم خوب بود زیرا مدت هاســت که سر 
کار رفتن دیگر مثل گذشــته برایم لذت بخش نیست. چون هیچ 

چیز سر جاى خودش نیست و هیچ چیزى محترمانه نیست. 
وقتى پولمان سر موقع پرداخت نمى شود محترمانه نیست. 

همانطور که من متعهد هستم آنها هم باید متعهد باشند. 
تازه من جزو خوش شانس ها هستم و این بدقولى ها 

خیلى کم برایم پیش آمده اســت. اگر بخواهیم 
بحث کنیم مى شــویم هنرپیشه بداخالقى که 

غرغرو اســت و اگر چیزى نگوییم به شعور 
خودمان و تماشــاچى توهین کردیم. من 

هنوز به این فکر مى کنم که در ســریال 
«پرگار» چطور مى شــود خانمى که 

از اروپا برگشــته 30 قسمت با یک 
لباس باشد. کاش مى گفتند خودم 
چند دســت لباس مى بردم و آن 
وقت مى نوشتند طراح لباس خود 
مرجانه گلچین. اکثر فیلم هایى 
هم که مى بینید خوش آب و 
رنگ است، بچه ها خودشان 

لباس مى برند.

پرویز پرستویى درجریان نشست رسانه اى سریال «هم گناه»  درباره پذیرفتن حضور در «هم گناه» تصریح کرد: 
من همیشه گاردى با شبکه خانگى داشتم. سال 88 با تلویزیون خداحافظى کردم  اما باالخره سریال هایى مثل «زیر 

تیغ»، «آشپزباشى» «امام على (ع)» و... را در تلویزیون بازى کرده بودم.
پرستویى ادامه داد: همه آدم هاى که در سرزمین ما زندگى مى کنند سینمارو نیستند. تجربه «مطرب» که باعث 
شد با آقاى کیایى آشنا شوم کار بسیار خوبى بود، مخصوصًا که دوران بدى داشتم. آن زمان صحبت هایى شد و 
بعد از اتمامش گفتند مى خواهند کارى در نمایش خانگى هم داشته باشــد، من ابتدا گارد داشتم، ولى با توجه به 

همکارى اى که داشتم پذیرفتم.
وى افزود: من ده قسمت از سریال را در یک وعده خواندم و هر از گاهى تماس مى گرفتم 

و نظر هم مى دادم. حتى در این مدت من اصرار مى کردم که هر کارى دارد آن را کنار 
بگذارد و این سریال را بسازد. هر قسمت این سریال مى تواند یک تجربه سینمایى 
باشــد، پالن ها و دکوپاژ کامًال سینمایى اســت. این احترام به مخاطب است که 
نخواهیم آب ببندیم. وى اضافه کرد: این سریال قصه هایى دارد که نشان مى دهد 
همه ما هم گناهیم و یک جا هایى گناهکار هستیم. حس کردم در این سریال این 
مسائل باز مى شود و من حس کردم حتمًا باید در این سریال باشم و جزو شرح 

وظایفم است که اگر بخواهم سریال بازى کنم، این همان است.
پرستویى در ادامه درباره اینکه چقدر منبع دستمزدى که دریافت مى کند برایش 
مهم است، گفت: تا حاال با پول کثیف کار نکرده ام این کار براى ما قداست 
دارد که تهیه کننده کیست و قبل از اینکه پول کثیف بحث برانگیز باشد، 

براى من مهم بوده تهیه کننده و کارگردان چه کسانى هستند.
وى افزود: دو کارى هم که با این گروه انجام دادیم با آقاى کیایى بود که 
پولش شریف بود و خودش شــرافت کارى داشت. از خود مایه گذاشته 
است. اما تهیه کنندگانى داریم که این نام را یدك مى کشند و کارت تهیه 

کنندگى دارند که فقط این اسم را یدك مى کشند.
پرستویى در این نشست در پاســخ به چگونگى بازى فرزندش در این 
سریال گفت: روزى در پیش تولید «هم گناه» عکسى از ما دو نفر، من 
و فرزندم گرفته شد و پیشنهاد خود آقاى کیایى این بود که از آنجایى که 

در سریال فالش بک وجود دارد فرزندم بهروز پرستویى در این نقش بازى 
کند. او پیش از این ســکانس خیلى کوتاهى در «آژانس شیشه اى» حضور 
داشت و خیلى کوتاه در سه قسمت از «پهلوان نمى میرند» هم به اجبار بازى 
کرد. نمى دانم در آینده ادامه مى دهد یا نه، اما خیلى دغدغه اش نبود و من هم 

راغب نبودم./2009

مرجانه گلچین:

دهه 60 نیست که مردم با تماشاى «آینه» 
کالهشان را بیاندازند هوا!

پرستویى: تا امروز با پول کثیف کار نکرده ام
مستند «راکى» با بهره گرفتن از صداى «سیلوستر استالونه» بازیگر اصلى این مجموعه 

به عنوان راوى به صورت آنالین از 9 ژوئن (20 خرداد) در دسترس همگان خواهد بود.
این فیلم با عنوان «40 ســال راکى: تولد یک کالسیک» توسط «درك 

وین جانسون» نوشته و تهیه شده و نگاهى عمیق به فیلم سینمایى 
«راکى» به عنوان فیلم اصلــى و اورجینال این مجموعه دارد. 

تریلر رسمى این مستند نشــان دهنده همین نگاه شخصى 
به ساخته شــدن فیلم از زاویه دید بازیگر و این شخصیت 

افسانه اى است.
جانســون نیز با صدور اطالعیه اى گفته است: این مستند 
هدیه اى طالیى براى طرفداران «راکى» است. اثرى جذاب 

از تاریخ فیلم که توسط خود «راکى» و سیلوستر استالونه روایت 
شده و به مخاطب تجربه اى صمیمى را منتقل مى کند و مخاطبان 

مى توانند فیلم هایى را که هرگز ندیده بودند و مربوط به این فیلم است 
و ماجراهایى از پشــت صحنه فیلم را درباره اینکه این فیلم چگونه ساخته شد، در 

این مستند بیابند. جانسون پیش تر نیز مستندى با عنوان «جان جى آویلدسن: سلطان 

کم شانس ها» را در سال 2017 درباره «راکى» ساخته بود. وى سازنده مستندى درباره 
«کاراته کید» هم بوده اســت. او همچنین کارگردان مستند دیگرى است که با عنوان 
«استالونه: فرانک، این است» درباره برادر سیلوستر استالونه ساخته شده 

است.
ابتدا قرار بود مستند «40 سال راکى» در شبکه اینترنتى اپیکس 
منتشر شود. این شبکه فیلم هاى «راکى» و فیلم هاى مرتبط با 

آن مانند «کرید» را زمستان پیش نمایش داده بود.
فیلم نخست «راکى» برنده جایزه اسکار بهترین کارگردانى 
براى «جان جى. آویلدســن»، برنده جایزه اسکار بهترین 
تدوین، برنده جایزه اســکار بهترین فیلم شــد و سیلوستر 
استالونه نامزد جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد شد. 
دیگر بازیگران فیلم شامل «بورگس مریدیت»، «برت یانگ» و 
«تالیا شایر» نیز نامزد اسکار شدند. استالونه 73 ساله کارش را در هالیوود 
ادامه مى دهد. او اخیراً بازیگر فیلم هاى مختلفى بوده که «محافظان گاالکسى 2» 

و «رمبو: آخرین خون» از جمله آنهاست./2010

 پذیرفتن حضور در «هم گناه» تصریح کرد: 
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 کثیف کار نکرده ام

ستاره فیلم هاى «خوب، بد، زشت» و «هرى کثیف» و برنده چهار جایزه اسکار، روز یک شنبه جشن تولد 90 سالگى خود را جشن گرفت.
او که در روز 31 مه سال 1930 در سانفرانسیسکو متولد شد تاکنون برنده چهار جایزه اسکار شده است. این هنرپیشه سرشناس در رشته 

فیلم هاى اکشــن «هرى کثیف» نقش «هرى کلهان»، کارآگاه پلیس سانفرانسیســکو را که روش هایى خشن و بى رحمانه علیه 
خالفکاران به کار مى گرفت ایفا کرد. «کلینت ایستوود» همچنین کارگردانى چهارمین فیلم از رشته فیلم هاى «هرى کثیف» را 
برعهده داشت. او پیش از آن در دهه 1960 در سه گانه دالر به کارگردانى سرجو لئونه نقش «مرد بى نام» را ایفا کرد. سه گانه دالر 
شامل «بخاطر یک مشت دالر»، «بخاطر چند دالر بیشتر» و «خوب، بد، زشت» مى شود. کلینت ایستوود در این سه فیلم که به 
سبک «وسترن اسپاگتى» ساخته شدند با قد یک متر و 93 سانتیمترى خود نقش شخصیتى ضدقهرمان، کم حرف و تأثیرگذار 
را بازى کرده است. فیلم هاى «نابخشوده» و «پل  هاى مدیســون کانتى» از آثار موفق کلینت ایستوود در مقام کارگردانى و 

بازیگرى در دهه 1990 است. منتقدان یک دهه بعد از آن از فیلم هاى «رودخانه مرموز» و «دختر میلیون دالرى» به کارگردانى 
کلینت ایستوود اســتقبال زیادى کردند. از جمله فیلم هاى مطرحى که او در یک دهه اخیر ساخته است مى توان به «تک تیرانداز 

آمریکایى»، «سالى» و «جى ادگار» اشاره کرد.

«مرد بى نام» سینما 90 ساله شد

تماشاى مستند «راکى» با صداى «سیلوستراستالونه»

تصویربردارى «پدر پسرى» 
تصویربردارى سریال «پدر پسرى» که هر شب ساعت 19 از آنتن شبکه 5 سیما پخش مى شود، در به پایان رسید

لوکیشن شهرك راه آهن به پایان رسید. هنرمندانى مانند منا اسکندرى، سیاوش چراغى پور، على 
آشمند، امین نوروزى، مهسا غفورى، بهتاش مختارى، رضا یزدانى، فرخنده فرمانى زاده و کسرى 
محمدى از جمله بازیگرانى هستند که قرار است در قسمت هاى پیش رو در کنار هنرمندانى مانند 
عزت ا... مهرآوران، مریم سرمدى، افشین سنگ چاپ، محمد جواد جعفر پور، کتایون بختیارى، یدا...
شــادمان، مهدیس توکلى و مهران رجبى به ایفاى نقش بپردازند. مجموعه طنز «پدر پسرى» به 
کارگردانى محمدرضا حاجى غالمى و تهیه کنندگى رضا جودى اقتباسى است از کتاب «آخرین نشان 
مردى» نوشته مهرداد صدقى که حاال با همکارى گروه نویسندگان به صورت اپیزودیک نوشته و 
تبدیل به مجموعه تلویزیونى شده است. تیم نویسندگى این سریال را احسان ثقفى، حسین حقیقى و 
محمدپایدار تشکیل داده اند. مجموعه «پدر پسرى» کارى از گروه فیلم و سریال شبکه 5 سیماست 
که در 40 قسمت 25 دقیقه اى هرشب، ساعت 19 و تکرار آن ساعت 23 و یک و 30 دقیقه بامداد و 

14و 30دقیقه روز بعد خواهد بود./2007

نسبت پرستو گلستانى با 
پرستو گلستانى تولد 49 سالگى خود را جشن گرفت. بازیگرى که تجربه سال ها فعالیت شاعر شهیر

در عرصه تئاتر، سینما و تلویزیون را دارد در گفتگو با روزنامه «جام جم»، درباره نسبت 
خانوادگى اش  با مهدى اخوان ثالث سخن گفته است.  او گفته:

«مهدى اخوان ثالت دایى مادر من هســتند که همه جا گفته مى شــود ایشــان دایى 
خودم هســتند. البته واقعًا فرقى هــم ندارد و ایشــان از نظرم دایى خودم هســتند، 
مســلمًا احســاس خوشــایندى از این بابت دارم و همیشــه بــه آن مفتخــرم. نه 
تنها مهدى اخــوان ثالث، بلکه کلیــت خانواده من اهــل هنر و فرهنــگ بودند و از 
آنجا کــه خانواده بــراى هر شــخصى نقشــى اساســى و تعیین کننــده دارد، من 
هم قسمت اعظمى از شــکل گیرى شــخصیتم را مدیون خانواده ام هســتم. مادرم 
بســیار اهل شــعر و ادبیات و ســینما بودند و کًال مــن از بچگى بــا فیلم هاى خوب 
کانون بزرگ شــدم. اتمســفرى که در خانواده مــن حاکم بود باعث شــکل گیرى

 من شد.»/2008

  محبوبه یوسف نژاد / خبرگزارى ایسنا |
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 رییس سابق فدراســیون فوتبال گفت: اساسنامه فدراسیون 
فوتبال در واقع دســت نویس تفکرات وزارت ورزش است، نه 

فدراسیون.
 محمد دادکان رییس ســابق فدراســیون فوتبال در برنامه 
«آفســاید» رادیو جوان در ارتباط با وضعیــت فوتبال ایران 
اظهاراتى داشــت که در ادامه مهم تریــن بخش هاى آن را 

مى خوانید:
  مدیر باشگاه به دنبال بقاى تیم و خودش است و نمى خواهد 

کار فرهنگى کند. 
  بیش از 90 درصد بودجــه فرهنگى باشــگاه ها در اختیار 

بوقچى هاست.
  یک مدیر دسته اولى و یک مدیر لیگ برترى اول فصل به 
من گفتند تیم ما دست این تماشاگران است و براى تغییر مربى 

جنجال مى کنند.
  ما تکذیب را خوب یاد گرفته ایم! همین االن در فدراسیون 
جلسه اى براى تغییر مجدد اساسنامه گذاشته اند، اما ببینید منشا 

کار کجاست. 
  خودم در جلسه تغییر اساسنامه به عنوان نماینده وزارت کار 
شرکت کردم. این اساسنامه در واقع دست نویس تفکرات وزارت 

ورزش است، نه فدراسیون فوتبال.
  وزارت ورزش دارد این اساسنامه را مانند سایر اساسنامه ها 
تنظیم مى کند، آن را به فدراسیون فوتبال مى دهد و مى گوید 

روى آن کار کنید. 
  برخى از پرسنل وزارت ورزش، این اساسنامه را با داللى گرى 

تهیه کرده اند.
  کسى که دبیرکل فدراسیون فوتبال شده است، مى گوید همه 

چیز درست است و انجام شد. چه کسى این اساسنامه را دید؟
   تغییر اساســنامه به وزارت ورزش و جوانان ربطى ندارد که 
آدم هاى خودش را از مسئوالن باال تا کارشناسان و دالل ها را 

مى گذارد تا اساسنامه را تغییر دهند.
  روزى فقط مدیرعامل دو باشــگاه رأى مى دادند، امروز 32 

مدیر باشگاه رأى مى دهند

 رســانه هاى قطرى مدعى شــدند که AFC اسامى 
نامزدهاى میزبانى جام ملت هاى آســیا 2027 را بدون 
اشــاره به نام ایران اعالم کرده است که با تعجب اهالى 
فوتبال همراه شد. حدود یک ماه قبل فدراسیون فوتبال 
ایران از ارسال فرم هاى درخواست میزبانى جام ملت هاى 
آسیا در ســال 2027 خبر داد و براى کسب میزبانى این 
رویداد، وارد رقابت با کشــورهاى قطر، عربستان، هند 
و ... شد. در پى این اتفاق برخى از اهالى فوتبال از اقدام 
فدراسیون ایران با توجه به وجود مشکالت عدیده مالى 

و حقوقى انتقاد کردند.
با این حال، رسانه هاى قطرى در خبرى مدعى شدند که 
کنفدراسیون فوتبال آسیا اسامى کشورهاى داوطلب براى 
میزبانى مسابقات را اعالم کرده که کشورهاى عربستان، 
قطر، هند و ازبکســتان براى این رویداد مهم آســیایى 
میزبان شــده اند و نامى از ایران وجود ندارد که مطرح 
کردن چنین ادعایى از ســوى رسانه هاى قطرى بدون 

ارائه سند و مدرك از اطالعیه AFC در تناقض است.
در واقع از امروز (13 خرداد) تا پایان مهلت قانونى اعالم 
میزبانى در آســیا 28 روز دیگر باقى مانده است و اعالم 
کشورهاى درخواست کننده براى میزبانى جام ملت هاى 

2027 باتوجه به این مدت زمان، غیرمنطقى است.
از طرفى در این مرحله هیچ گونه راستى آزمایى درباره 
 AFC شرایط کشورها براى میزبانى شکل نمى گیرد و
بعد از گذشت یک ماه اسامى کشورهاى عالقه مند براى 

میزبانى را اعالم خواهد کرد.

با یک بررسى ساده مشخص است که فدراسیون فوتبال 
هم مانند کشــورهاى دیگر براى ایــن رقابت ها اعالم 
میزبانى کرده اما رسانه هاى قطرى صرفا روى اطالعات 
ناقص خود از AFC اقدام به اعالم اسامى کشورهاى 

داوطلب کرده اند که درست نیست.

«برانکو ایوانکوویچ» ســرمربى تیم ملى فوتبال عمان 
گفت: اســتعدادهاى خوبــى داریم و با ایــن بازیکنان 

مى توانیم به جام جهانى 2022 قطر صعود کنیم.
 «برانکو ایوانکوویچ» ســرمربى 65 ساله کروات در ماه 

ژانویه هدایــت تیم ملى فوتبال عمــان را بر عهده 
گرفت و جایگزین «اروین کومان» هلندى شد 
تا رویاى عمان را براى صعود به جام جهانى به 

حقیقت برساند.
این سرمربى کروات که با یک روزنامه عمانى 
گفت وگو مى کرد در ابتداى صحبت هایش با 

اشاره به آغاز کار در تیم ملى عمان گفت: زمان 
کوتاهى است که کارم را با تیم ملى عمان آغاز 

کردم، شرایط خوب است اما شناخت 
کافى و خوبى را در ابتدا از بازیکنان 

نداشتم.
وى افــزود: بازیکنــان عمان 
اســتعداد خوبى در فوتبال دارند 
اما من به زمان بیشترى براى 
کار با آنها احتیــاج دارم و باید 
دید که کار چگونه پیش خواهد 

رفت.
عمان در حال حاضــر با تنها 
یک امتیاز اختالف نســبت 
به تیم صدرنشــین گروهش 
قطر در رده دوم گروه پنجم 
رقابت هاى مقدماتى انتخابى 

المپیک قرار دارد.
ســرمربى تیم ملى این کشور 
اضافه کرد: من همیشه جاه 
طلب هستم و اطمینان دارم 
که مى توانم عمان را به جام 
جهانى برسانم. هر کسى در 

زمین فوتبال سخت بجنگند در 
نهایت پاداش خود را خواهد گرفت.

در حالى که به خاطر شیوع ویروس کرونا تمام فعالیت هاى 
فوتبالى در عمان متوقف شــده، برانکو که در کرواسى 
حضور دارد گفت که با فدراسیون فوتبال این کشور ارتباط 
خود را در این مدت قطع نکرده اســت. سرمربى اسبق 
پرسپولیس با اشاره به این موضوع گفت: وى 
گفت: من همیشه با فدراسیون در عمان در 
تماس هستم. از طرفى منتظر بازگشایى 
مرزها هستم تا بتوانم به عمان بازگردم 

و کارم را با تیم ملى از سر بگیرم.

آرزوى برانکو براى حضور در جام جهانى با یک تیم متوسط

امان از عمان

ى فوتبال عمــان را بر عهده 
ینکومان» هلندى شد 
به جام جهانى به  صعود

با یک روزنامه عمانى 
داى صحبت هایش با 

 ملى عمان گفت: زمان 
ا با تیم ملى عمان آغاز 

ت اما شناخت 
ز بازیکنان 

ان عمان 
بال دارند 
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 خواهد
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ســبت
وهش
 پنجم
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پرسپولیس با اشاره به این موضوع گفت: وى 
گفت: من همیشه با فدراسیون در عمان در 
تماس هستم. ازطرفى منتظر بازگشایى
مرزها هستم تا بتوانمبه عمانبازگردم

و کارم را با تیم ملى از سر بگیرم.

صادق ابراهیمى، دروازه بان پیشین تیم ملى فوتبال افغانستان بر اثر ابتال به کرونا درگذشت. ابراهیمى بین سال هاى 
2002 تا 2007 به عنوان دروازه بان عضو تیم ملى فوتبال افغانستان بود.

وى در بازى هاى آسیایى 2002 بوسان کره جنوبى و مسابقات برون مرزى با تیم هاى بنگالدش و ترکمنستان در 
سال 2005، تیم ملى فوتبال افغانستان را همراهى کرد.

این در حالى است که به تازگى علیرضا قربانى دروازه بان تیم ملى فوتسال افغانستان نیز به ویروس کرونا مبتال شده 
است.

قربانى در صفحه شخصى خود اعالم کرد که با کرونا دســت و پنجه نرم مى کند و این ویروس وى را نیز زمین گیر 
کرده است.

بودجه فرهنگى در دست 
بوقچى ها

باشــگاه الهالل از طرفداران خود درخواست 
کرده که براى پوشــش ضررهاى ناشــى از 
ویروس کرونا، به این باشگاه کمک مالى کنند.
روزنامه الریاضیه عربستان خبر داد که باشگاه 
الهالل عربســتان از طرحــى رونمایى کرده 
که در آن از طرفداران خواســته شــده که در 
صورت تمایل و براى جبران ضررهاى مالى 
ناشــى از کرونا، به این باشگاه کمک حداقلى 
انجام دهند. این طرح «من الهاللى هستم» 
نام دارد و طرفداران تیم آبى پوش از کشــور 
عربســتان مى توانند در آن شــرکت کنند.در 
بیانیه باشگاه الهالل آمده که مدیران باشگاه با 
شفافیت گزارش خواهند داد که این مبلغ در چه 
راهى هزینه خواهد شد. همچنین تاکید شده 
که عالوه بر تالش براى پوشش درآمدهاى 
از دســت رفته، تالش بر ایــن خواهد بود که 
زیرساخت هاى باشگاه تقویت شوند و امکانات 
اســتادیوم نیز بهبود یابند.نکته جالب این که 
قرار است باشگاه الهالل با بسته هاى کمکى و 

جوایز مختلف از طرفداران خود قدردانى کند.

الهالل "پول الزم" شد

حاال همه حواس شان به شروع رقابت هاى لیگ و راضى 
کردن مخالفان به از سر گرفتن رقابت هاست اما در بخش 
دیگرى از فوتبال ما همچنان داســتان هاى قدیمى به 
قوت خودشان باقى هستند. مشــکالت مالى عدیده اى 
که باشگاه هاى ایرانى از قبل ساختار غلط دارند همچنان 
همراه آنهاست و بخشى از انرژى و توان شان را مى گیرد. از 
باشگاه هاى خصوصى ایران اگر بگذریم که اغلب عمرى 
کوتاه دارند، در بخش مدیریت دولتى همچنان شــاهد 
اتفاقات تکرارى هستیم. تبدیل باشگاه هاى پرطرفدار به 
حیاط خلوتى براى سیاسیون که بازى هاى سیاسى شان را 
بعضى وقت ها با آنها پیش مى برند و همین مسأله موجب 
شده همیشه شاهد اتفاقات ناخوشــایند مدیریتى در این 

باشگاه ها باشیم.
وقتى حساب و کتاب و خط کشى هاى درستى وجود نداشته 

باشد، شاهد همین رویدادهایى هستیم که مشابه اش را 
ســال ها مى بینیم. مدیرانى که باشگاه را ملک شخصى 
مى بینند و هر جور بالیى که دلشان بخواهد بر سر باشگاه 
مى آورند و در پایان هم بى هیچ عقوبتى راه شان را مى گیرند 
و مى روند. جالب اینجاست که هر چند سال یکبار هم با 
همین کارنامه درخشان به باشگاه بر مى گردند و باز هم 

داستان از سر همان است که بود.
عجیب نیست که دو باشــگاه استقالل و پرسپولیس که 
بیشــترین هوادار در ایران را دارند تــا کنون فقط هزینه 
پشت هزینه و بدهى پشــت بدهى جمع کرده اند و حتى 
یک ورزشگاه کوچک از خودشان ندارند. آن وقت با همین 
سیستم هر سال هم حسرت مى خوریم که چرا رقباى شرق 
آسیایى یا آسیاى غربى مان مدام به جام هاى آسیایى شان 
اضافه مى کنند و در ایران بر سر افتخار دانستن فینالیست 
شدن پرسپولیس بعد از سال ها بحث است. واضح است که 

چنین سیستم مدیریتى راه به جایى نمى برد.
چه انتظارى از باشگاهى مثل پرسپولیس دارید که در همین 
یک فقره جدید مشخص شده کارگزارى با یک قرارداد 
اسپانسرى عجیب همه چیز باشــگاه را در اختیار دارد و 
کارى هم از دست کسى بر نمى آید. مدیرى که این قرارداد 
را بسته با کدام اختیارات قانونى چنین بالیى بر سر باشگاه 
آورده است؟ کسى هست که او را بازخواست کند؟ نه تنها 
بازخواست نمى شود که احتماًال شش ماه بعد و در بحران 
مالى بعدى باشگاه کاندیداى نجات باشگاه و مدیرعاملى 

مجدد مى شود!
فرمول همیشگى همین است. کسى به دنبال باشگاه دارى 
واقعى نیست و سیاستمداران مى خواهند به هر دلیلى این 
دو باشــگاه را زیر پر و بال خود نگه دارند و براى این کار 
چه چیزى بهتر از اینکه این دو باشگاه همیشه بدهکار و 

چشم شان به جیب دولت باشد.

این اتفاقات اصًال عجیب نیست

نزدیک به ســه ماه از حضور احمد ســعادتمند در پست 
مدیرعاملى باشگاه استقالل مى گذرد. از روز حضور رئیس 
سابق هیات مدیره این باشگاه در پست جدیدش هر روز 
شایعاتى پیرامون رابطه او با سرمربى جوان این تیم مطرح 
مى شد. سعادتمند که پس از استعفاى على فتح ا... زاده این 
باشگاه را با انبوه بدهى ها تحویل گرفت تا به امروز توانسته 
حداقل مطالبات دو بازیکن خارجى این تیم یعنى هروویه 
میلیچ و شیخ دیاباته را پرداخت کند اما رابطه او با مجیدى 
رو به سامان نیست. البته اگر شاید تمام گفته ها در سطح 
فضاى مجازى به عنوان شایعه در نظر گرفته شوند اما رفتار 
سعادتمند و مجیدى بیانگر این مساله است که هیچ چیز 

بین این مدیر و سرمربى واضح و مشخص نیست.
اختالف نظر مجیدى با ســعادتمند از این نقطه آغاز شد 
که باشگاه استقالل با بدهى و شــکایت ها رو به رو بود و 
بازیکنان این تیم پیش از شروع فصل هم دریافتى نداشتند 
و مجیدى در انتخاب ســعادتمند به عنــوان مدیرعامل 
جدید واکنش تندى نشان داد:"این تصمیمات نادرست 
مدیریتى را چه کسى براى استقالل مى گیرد؟ چطور به 
این نتیجه مى رسید که سرمایه دار برود و کارمند بیاید؟! 
پولدار برود و بى پول بیاید؟! آیا نمى دانید استقالل بالغ بر 
30 میلیارد تومان پول نقد فورى براى چند هفته آینده به 

خاطر بدهى هاى دادگاهى نیاز دارد؟!" 
مجیدى در ادامه این پیام به وضوح اعالم کرد که قصد دارد 
در مسائل مدیریتى هم نظر بدهد و تنها روى مسائل فنى 
متمرکز نیست:"مى شنوم که مى گویند چرا مربى در امور 
مدیریتى اظهار نظر مى کند. کــدام امور مدیریتى؟ کدام 

ساختار؟ کدام تشکیالت؟ آیا منظورتان یک ساختمان در 
سعادت آباد است و یک تیم 40 نفره که هر روز باید براى دو 
ساعت تمرین به یک گوشه از تهران اسباب کشى   کند؟"

سرمربى جوان استقالل به این پیام بســنده نکرد و 10 
روز بعد اختالف با سعادتمند که از سوى وزارت ورزش و 
جوانان انتخاب شده است را بروز داد:  "استقالل بیشتر از 

هر زمانى به مدیران توانا و پولساز نیاز دارد،  نه مدیرانى که 
بدون پشتوانه اقتصادى الزم و با تبلیغات و وعده هاى دروغ 

فقط وقت استقالل را هدر مى دهند."
هنگامى که مجیدى به امارات سفر کرده بود و تمرینات تیم 
هم به دلیل موج گسترده ویروس کرونا تعطیل شد، اینطور 
اعالم شد که مجیدى بامدیرعامل در ارتباط است اما دیدار 
دیرهنگام این دو آن هم پس از کلى شایعات نشان داد که 
رابطه آقاى کارمند و سرمربى ایده آل نیست. از این رو فعال 

معادالت کادرفنى براى فصل آینده استقالل با محوریت 
سرمربى داخلى نیست و همین موضوع دلخورى فرهاد را 
در پى داشته و او که مى ترسد به هر شکل ممکن دور خورده 
و برنامه ها و بازیکنان فصل آینده اش به کار نیایند، از ارائه 
آنها خوددارى کرده و این طور به نظر مى رسد تا زمانى که 
مجیدى از ابقایش براى فصل آینده مطمئن نشود، دست 

به کار نشده و لیستى نخواهد داد.
سعادتمند که سعى داشته طى این مدت رابطه با مجیدى را 
مناسب و بدون حاشیه نشان بدهد، چند وقت پیش با اظهار 
نظرى در فضاى مجازى، به شایعات دامن زد. سعادتمند 
خطاب به طرفداران تیم استقالل اعالم کرد که از مجیدى 
درخواست کرده است تا لیست نقل و انتقاالت تابستانى را 
تهیه و در اختیار باشگاه بگذارد اما با گذشت 2 هفته پس از 
این گفتگو، سرمربى جوان لیست مدنظر خود را به باشگاه 
تحویل نداده است. این رفتار مجیدى نشان مى دهد که او از 
آینده خود در استقالل بى خبر است و همین مساله شایعات 

را بیش از پیش داغ تر کرده است.
سعادتمند که سعى داشــته براى رفع شــکایت آندره آ 
استراماچونى به فیفا و عدم پرداخت غرامت سنگین راه هاى 
مذاکره با سرمربى سابق استقالل را هموار کند، با شایعات 
بازگشت این سرمربى در تابســتان رو به رو شده و گفته 
مى شود در صورتیکه مجیدى نتواند خواسته هاى مدنظر 
باشگاه را برآورده کند، حتى اگر اســتراماچونى به ایران 
برنگردد، یک سرمربى خارجى جانشین مجیدى شود؛ البته 
این مساله هم مشخص نیست که سعادتمند در استقالل 
ماندنى خواهد بود یا خیر چرا که عمر مدیریت مدیران در 

این باشگاه به کمتر از چند ماه کاهش یافته است.

ما این وسط چه مى گوییم؟!

آبى هاى همیشه بحرانى

گلر افغان هم قربانى شد

سعید نظرى

سعید رضى پور

سامان موحدى راد
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ابالغ اجرائیه
شــماره پرونده: 139804002126000563/3  شــماره بایگانى پرونده: 9900013 
شماره آگهى ابالغیه: 139903802146000002 بدین وسیله به آقایان محمد راحتى 
بیدگلى (متعهد) فرزند دخیل به شــماره شناسنامه 7908 و شماره ملى 6199241381 
به نشانى بیدگل، خیابان سامان فارسى نبش سه راه جالل آباد جنب نانوایى آشپزخانه 
راحتى و مهدى فاضل بیدگلى فرزند حســین به شــماره شناســنامه 8724 و شماره 
ملى 6199249542 به نشــانى بیدگل خیابان شــهدا روبــروى مقبرالعلما (ضامنین)
ابالغ مى شــود که سرپرســتى بانک تجارت مقیم کاشان به اســتناد قرارداد بانکى 
شــماره 959500391  مورخ 95/10/2 جهت وصول مبلــغ 180,103,000 ریال  تا 

تاریــخ 98/1/18 به انضمام خســارت تاخیر متعلقــه و از تاریخ مذکور تا روز تســویه 
کامل بدهى طبق مقررات علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالســه 
9800647 در اجراى اسناد رسمى کاشان تشکیل شده و طبق نامه شماره 99/1/27- 
139905802126000022 اجراى اسناد رسمى کاشــان در نشانى اعالمى شناسایى 
نگردیده است.لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط 
یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت 10 
روز از تاریخ انتشاراین آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى 
ضمانت شــده خود اقدام ننمایید عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 863709 

رئیس واحد اجراى اسناد رسمى آران و بیدگل ، عباس زادگان/3/152  

آگهى تغییرات
شرکت شاهین فلز سپاهان شــرکت سهامى خاص به 
شماره ثبت 56074 و شناسه ملى 14005797021 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/02/15 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : عباس برندگى به کدملى 
1290187649 بعنوان رئیس هیــات مدیره و مریم 
شیاسى دهسورى به کدملى 1280435690 به سمت 
نایب رئیس هیات مدیــره و رضا برندگــى به کدملى 
1282998617 بسمت مدیرعامل براى مدت دو سال 
انتخاب شدندکلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با 
امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است . مدیر عامل 
شرکت مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (863194)

آگهى تغییرات
شــرکت علم و عمل توحید جم شرکت ســهامى خاص به شــماره ثبت 1675 و شناسه ملى 
14006662607 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1399/01/18 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : محمدعلــى تمایل کدملــى: 1271432171 و محمدرضــا تمایل کدملى: 
2296812171 و امیرحسین تمایل کدملى : 1271700948 بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره 
براى مدت دوسال انتخاب گردیدند. روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى 
شرکت انتخاب شد. حسن نصر آزادانى کدملى : 1292167548 و حمیدرضا عباسى کرافشانى 
کدملى : 1112106677 بترتیب بسمت بازرس اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال 
انتخاب گردیدند اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى خمینى شهر (865121)

آگهى تغییرات
شرکت علم و عمل توحید جم شرکت سهامى خاص به شــماره ثبت 1675 و شناسه ملى 
14006662607 به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/01/18 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : محمدعلى تمایل به کدملى 1271432171 بعنوان مدیرعامل و عضو هیات 
مدیره و محمدرضا تمایل به کدملى 2296812171بعنوان رئیس هیات مدیره و امیرحسین 
تمایل به کدملى 1271700948 بعنوان نایب رئیس هیات مدیره براى مدت دوسال انتخاب 
شدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و با 
مهرشرکت معتبر است. همچنین مکاتبات ادارى شرکت با امضاى مدیرعامل یا رئیس هیئت 
مدیره و با مهرشرکت معتبر است. مدیرعامل مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى 

شهر (865123)

آگهى انحالل
شــرکت به آفریــد دانــش پایا با مســئولیت 
محدود به شــماره ثبت 53846 و شناســه ملى 
14004801858 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1398/10/07 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : شــرکت مذکور در تاریخ فوق 
منحل اعالم گردید و حامــد طاهریون اصفهانى 
کدملى1284903516 به ســمت مدیر تسویه 
براى مدت دوسال انتخاب شــد وآدرس شرکت 
منحله درحال تسویه اصفهان- خیابان سپهساالر 
گلستان دوم مجتمع چشم انداز واحد4 کدپستى 
8166834815 مى باشــد اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (863327)

آگهى انتقالى
شرکت الستیک سازى ملت صنعت سهامى خاص به شماره ثبت 4771 و شناســه ملى 10260279776 به موجب آگهى تغییرات شماره ى
 139930402085002838 مــورخ 1399/02/30 و صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1398/11/12 مرکز اصلى شــرکت 
الستیک سازى ملت صنعت سهامى خاص به شماره ثبت 6867 از واحد ثبتى اصفهان به واحد ثبتى نجف آباد به نشانى ، استان اصفهان ، شهرستان 
نجف آباد ، بخش مرکزى ، دهستان صفائیه ، روستا شهرك صنعتى منتظریه، خیابان 102 ، خیابان فرعى یازدهم ، پالك 5 ، طبقه همکف ، کدپستى 
8513114994 انتقال یافت و در این اداره تحت شماره 4771 به ثبت رسید و جهت اطالع عموم آگهى میگردد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (862687)

آگهى تغییرات
شرکت شاهین فلز سپاهان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 56074 و شناسه ملى 14005797021 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى مورخ 1399/02/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : عباس برندگى به کدملى 1290187649و رضا برندگى به کدملى 1282998617و مریم 
شیاسى دهسورى به کدملى 1280435690بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. ارقام نگر آریا به شناسه 
ملى10100617632ومهناز عظیمى نجف آبادى به کدملى 1091007357بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال 
انتخاب شدند .روزنامه کثیر االنتشارنصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (863193)

آگهى تغییرات
شرکت آریا دشت سپاهان سهامى خاص به شماره ثبت 24216 و شناسه ملى 10260450090 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
مورخ 1398/06/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : جواد محمودى چاهریسه به کدملى 1281865974 و نفیسه نبیان به کدملى 1292439831 
و فاطمه محمودى به کدملى 1281763578 بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دوســال انتخاب گردیدند. داریوش کهان جان به 
کدملى 1284884181 و مهدى کهان جان به کدملى 1270006967 بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال 
انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (863386)

آگهى تغییرات
شرکت کهن خاك آیریک شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 54047 و شناســه ملى 14004885858 به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1398/12/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : نسیم جعفرى ورنوسفادرانى به کدملى 1285180501 و کد پستى 8138896451 بعنوان رئیس هیئت مدیره و 
سید محمد امیر احمدى به کدملى 1290775982 و کد پستى 8138896451 بعنوان مدیر عامل وشهرزاد شفعى نژاد راورى به کدملى 2992790133 و 
کد پستى 8138896451 بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا حیدرى بعنوان عضوهیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمى و اوراق عادى و ادارى با امضاء نسیم جعفرى ورنوسفادرانى و با مهر شرکت معتبر 
است. مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد بود اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (864162)

آگهى تغییرات
شرکت تحکیم سازه پارسیان سهامى خاص به شماره ثبت 22327 و شناسه ملى 10260431583 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1399/01/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مسیح آذرى به کد ملى 1091116555 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و 
محسن آذرى به کد ملى 1090963734 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود آذرى به کد ملى 1091116563 به سمت عضو 
هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و 
عقوداسالمى با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (864749)

آگهى تغییرات
شرکت آریا دشت سپاهان سهامى خاص به شماره ثبت 24216 و شناســه ملى 10260450090 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1398/06/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : جواد محمودى چاهریســه کدملى1281865974 بعنوان رئیس هیئت مدیره و نفیســه نبیان 
کدملى1292439831 بعنوان مدیر عامل شرکت و نایب رئیس هیئت مدیره وفاطمه محمودى کدملى1281763578 بعنوان عضو هیئت مدیره 
براى مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمى و اوراق عادى و 
ادارى با امضاء مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر است. تائید مى گردد. ضمنا مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد بود اداره 

کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (863377)

آگهى تغییرات
شرکت کهن خاك آیریک شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 54047 و شناســه ملى 14004885858 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1398/12/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : نسیم جعفرى ورنوسفادرانى به کدملى 1285180501 و کد پستى 8138896451 و سید محمد امیر احمدى به 
کدملى 1290775982 و کد پستى 8138896451 و شهرزاد شفیعى نژاد راورى به کدملى 2992790133 و کد پستى 8138896451 و حمیدرضا حیدرى 
به کدملى 5419179946 و کد پستى 8138896451 بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دوسال انتخاب گردیدند. فرهاد معینى کربکندى به کدملى 
1292426489 و کدپستى 8138896451 و وحید اسدى به کدملى 1270922858 و کدپستى 8138896451 بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل 
شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (864161)

آگهى تغییرات
شرکت شاداب گستر نارنج ایرانیان سهامى خاص به شماره ثبت 1572 و شناسه ملى 14006381551 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى مورخ 1399/01/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :على محتشــمى به کدملى 4622985748 و فاطمه محتشمى به کد ملى 
1092236449 و سارا محتشمى به کد ملى 1092174591 بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دوسال انتخاب گردیدند. حمید 
محمود صالحى به کد ملى 1080164170 و یوسف پارسا مهر به کدملى 1080171584 بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت 
براى مدت یکسال انتخاب شدند . روزنامه کثیر االنتشارنصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (864704)

تاسیس
شرکت سهامى خاص کیفیت گران پلیمر آفاق درتاریخ 1399/03/10 به شماره ثبت 64729 به شناسه ملى 14009171415 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تولید و فروش لوله و اتصاالت و کلیه لوازم ساختمانى ، خرید و فروش ، واردات و صادرات کلیه 
کاالهاى مجاز بازرگانى ، اخذ وام و اعتبارات بانکى بصورت ارزى و ریالى از کلیه بانکهاى داخلى و خارجى صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت ، عقد هرگونه قرارداد قانونى 
با کلیه سازمانها و نهادها و موسسات و شرکتهاى دولتى و خصوصى ، شرکت در کلیه مناقصات پیمانها و مزایدات دولتى و خصوصى اعم از داخلى و بین المللى ، شرکت در 
نمایشگاهها و سمینارهاى بین المللى داخلى و خارجى ، اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشور . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط 
مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله احمد آباد ، کوچه شهید رسول استاد 
شریف معمار[11] ، خیابان احمد آباد ، پالك 229 ، مجتمع قائم ، طبقه اول ، واحد 3 کدپستى 8154938338 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1600000 
ریال نقدى منقسم به 160 سهم 10000 ریالى تعداد 160 سهم آن با نام عادى مبلغ 1600000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 783055976 مورخ 
1399/02/20 نزد بانک ملت شعبه سروش با کد 92429 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى على حاتمى ورزنه به شماره ملى 1285947657 و به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى سید جلیل ایون به شماره ملى 1286935121 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى حامد فالحتى به شماره 
ملى 1292485299 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت 
از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل و یکى از اعضاى اصلى هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر 
شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى محمدرضا عطایى ورزنه به شماره ملى 1281866490 به سمت بازرس اصلى به مدت یک 
سال مالى آقاى صالح یزدخواستى به شماره ملى 1292202009 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (864196)

تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود آروین چوب اسپادان درتاریخ 1399/02/27 به شماره ثبت 64627 به شناسه ملى 14009146946 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :طراحى ، تولید ، 
ساخت و سازه هاى چوبى و اجراى دکوراسیون داخلى و عقد قرارداد با ارگان هاى دولتى و خصوصى در داخل و خارج از کشور ، برپایى 
غرفه و نمایشگاه ها به جز نمایشگاه هاى فرهنگى و هنرى 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 آل محمد ، 
کوچه ارغوان 5 ، کوچه شادیها ، پالك 20 ، ساختمان باران ، طبقه اول ، واحد 1 کدپستى 8193713718 سرمایه شخصیت حقوقى 
عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى محمد على گلشن به شماره ملى 1270806351 
دارنده 340000 ریال سهم الشرکه آقاى احسان قرغانى به شماره ملى 1287308767 دارنده 330000 ریال سهم الشرکه آقاى 
محمد امین گلشن به شماره ملى 1293031135 دارنده 330000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقاى محمد على گلشن به 
شماره ملى 1270806351 و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقاى احسان قرغانى به شماره ملى 1287308767 و به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى محمد امین گلشن به شماره ملى 1293031135 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به 
مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و 
همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر 
مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت 
موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (864177)

تاسیس
موسســه غیر تجارى آرمان ســکوت شــهر درتاریخ 1399/02/23 به شــماره ثبت 6167 به شناسه ملى 
14009136770 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهى 
میگردد. موضوع : کلیه ى امور صدابردارى کلیه ى سازها و صداهاى موسیقایى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى 
الزم از مراجع ذیربط مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : اســتان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، 
بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله خاقانى ، کوچه صفوى ، بن بست کلیسا ، پالك 13 ، طبقه همکف کدپستى 
8175784411 به موجب مجوز 13/99/1144 مورخ 1399/2/16 اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمى استان 
اصفهان سرمایه شخصیت حقوقى : 1,000,000 ریال مى باشد. اســامى و میزان سهم الشرکه شرکا : خانم 
شهناز اوستا به شــماره ملى 1286449340 دارنده 10,000 ریال سهم الشرکه آقاى آرمان منشیى به شماره 
ملى 1290868271 دارنده 990,000 ریال ســهم الشــرکه اولین مدیران : خانم شهناز اوستا به شماره ملى 
1286449340 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى آرمان منشیى به شماره ملى 1290868271 
و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق اسناد مالى و 
تعهد آور مؤسسه با امضاى آقاى/خانم مدیرعامل و با مهر مؤسسه معتبر است. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشــد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (864734)

آگهى تغییرات
شرکت شاداب گستر نارنج ایرانیان سهامى 
خاص به شماره ثبت 1572 و شناسه ملى 
14006381551 به استناد صورتجلسه 
هیئــت مدیــره مــورخ 1399/01/30 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : على محتشمى 
کدملى 4622985748 به سمت مدیرعامل 
و نایب رئیس هیات مدیره - سارا محتشمى 
کد ملى 1092174591 به سمت رئیس 
هیات مدیره - فاطمه محتشــمى کد ملى 
1092236449به سمت عضو هیات مدیره 
براى مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق 
و اســناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء 
مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است . مدیر 
عامل مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد 
بود. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى خمینى شهر (864710)

آگهى تغییرات
شرکت مهندسین محکم ساخت تالش 
سهامى خاص به شماره ثبت 47732 
و شناســه ملى 10260658811 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى 
فوق العــاده مــورخ 1399/02/17 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت 
در واحد ثبتى اصفهان به آدرس استان 
اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش 
مرکزى ، شهر اصفهان، محله چهار باغ 
باال ، خیابان چهار باغ باال ، بن بســت 
مجتمع تجارى کوثــر ، پالك 0 ، طبقه 
همکف کدپســتى8173696613 
تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (863398)

تاسیس
شرکت سهامى خاص کیهان هدف نوآور درتاریخ 1399/02/23 به شماره ثبت 64581 به شناسه ملى 14009136260 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :طراحى،تعمیرات و ساخت قطعات صنعتى و تجهیزات نفت و گاز پتروشیمى ، بومى سازى 
و مهندسى معکوس ،مدلسازى،ریخته گرى،ماشین کارى،خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه قطعات و کاالهاى مجاز بازرگانى، شرکت در مناقصات و مزایدات 
ارگان هاى دولتى و خصوصى ، اخذ و اعطاى نمایندگى از شرکت هاى داخلى و خارحى ، ساخت قطعات و تعمیر کمپرسورهاى سانتر فیوزى ،پره اى و محورى ،ساخت 
و تعمیر شیر آالت با کالسهاى مختلف 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 امام خمینى ، خیابان کاروکارگر ، کوچه بلوك 25 ، پالك 0 ، بلوك 25 ، طبقه همکف ، واحد 25 
کدپستى 8195157538 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام 
عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 13998009 مورخ 1399/02/20 نزد بانک ملى شعبه شهید چمران اصفهان با کد 2140 
پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى سید عباس حسینى به شماره ملى 1271491923 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره 
به مدت 2 سال آقاى محمد رویبستان به شماره ملى 1286115876 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم سمیه خیرخواه آذر خوارانى به شماره ملى 
1292503041 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 مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان 
آقاى محمود زارعى به شماره ملى 1292587873 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى آقاى على حیدرى کتایونچه به شماره ملى 6609958262 به سمت 
بازرس على البدل به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و 

صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (864709)

آگهى انتقالى
شــرکت پایاب عمران الوند ســهامى خاص به شــماره ثبت 1836 و شناســه ملى 14007346817 به موجب آگهى تغییرات شماره ى 
139730402085004986 مورخ 1397/4/6 و صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/2/10 مرکز اصلى شرکت پایاب عمران 
الوند سهامى خاص به شماره ثبت 59869 از واحد ثبتى اصفهان به واحد ثبتى خمینى شــهر به نشانى ، استان اصفهان - شهرستان خمینى 
شهر - بخش مرکزى - شهر خمینى شهر-محله منظریه-کوچه (فرعى14)-کوچه گلکار7- پالك22- مجتمع عقیق-طبقه همکف-کدپستى 
8419177402 انتقال یافت و در این اداره تحت شماره 1836 به ثبت رسید و جهت اطالع عموم آگهى میگردد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (863175)



سالمتسالمت 07073771 سال هفدهمسه شنبه   13 خرداد  ماه   1399

مشاور رئیس انجمن تغذیه ایران با بیان اینکه با قرار گرفتن در هواى گرم امکان گرمازدگى 
فراهم مى شود، به ارائه راهکارهایى براى حفظ آب میان بافتى بدن در مقابله با گرمازدگى 

پرداخت.
دکتر برلیانت بزرگمهر با اشاره به اینکه در شرایط فعلى احتمال در معرض گرما قرار گرفتن و 
گرمازدگى نسبتا زیاد است،   در خصوص نشانه هاى گرمازدگى، گفت: گرمازدگى عمدتا به 
علت کمبود شدید آب میان بافتى در بدن ایجاد مى شود که عالئم آن شامل ضعف شدید، 
تشنگى شدید، سر درد، خستگى، کاهش اشتها،   خشــکى مخاط دهان و گلو و بینى،   کم 
شدن ادرار، افزایش ضربان قلب و در موارد شدید کاهش عملکرد مغز است. توجه کنید اگر 

گرمازدگى شدید باشد مى تواند بسیار خطرناك باشد.
وى با تاکید بر اینکه بهتر است ســعى کنیم در معرض گرماى شدید قرار نگیریم، تصریح 
کرد: براى پیشگیرى از گرمازدگى الزم است سه مورد رعایت کنیم.  اول آنکه به مقدار کافى 
و الزم آب به بدن خود برســانیم؛ چراکه در تابستان باتوجه به آنکه تعریق بیشتر از فصول 
سرد سال است، مقدار زیادى آب از طریق تعریق از بدن دفع مى شود و باید با مصرف آب 
و مایعات جبران شود. در اولویت بعدى باید از مواد غذایى که باعث بروز تشنگى مى شوند 
پرهیز کنیم و اولویت سوم این است که باید از دفع زیاد آب از بدن جلوگیرى کنیم و نگذاریم 

مقدار زیادى آب از بدن دفع شود.
این مشاور تغذیه و رژیم درمانى ادامه داد: اگر به جبران آب تعریق شده از بدن میزان کافى 
آب به بدن نرســانیم، آب میان بافتى بدن کاهش مى یابد که سبب بروز اختالالت زیادى 
مى شود و این اختالالت اگر شدید باشــد مى تواند ناگوار باشد. مقدار آبى که الزم است در 
روز مصرف شود براى بزرگساالن حدود 35 میلى لیتر به ازاى هر کیلوگرم وزن بدن است و 
در کودکان و شیرخواران نیز این میزان بیشتر است که بسته به عوامل مختلف متغیر است؛ 
به طور مثال در مواقعى که غذاى مصرفى حاوى مقدار آب بیشترى است مانند سوپ، آش، 
آب میوه و... میزان کمترى مورد نیاز است. البته فراموش نکنیم که میزان تعریق نیز در این 

مورد موثر است.

وى با تاکید بر اینکــه بهترین راه 
براى جبــران آب از دســت رفته 

بدن به واســطه تعریق، نوشیدن آب 
آشامیدنى ســالم اســت،   افزود: برخى افراد 

مایعات دیگرى مانند شــربت یا نوشــابه هاى گازدار را 
جایگزین آب مى کنند که این کار درســتى نیست؛ بهترین مایع 

براى بدن آب سالم بهداشتى است. البته مى توان گاهى اوقات شیر یا دوغ 
کم نمک را نیز جایگزین آن کرد.

بزرگمهر افزود: تشنگى معیار مناسبى جهت نیاز بدن به آب است تا فرد با 
احساس آن اقدام به نوشیدن آب کند، اما گاهى ممکن است فرد چندان 

احساس تشنگى نکند. بنابراین نباید منتظر زمانى براى تشنه شدن بود.  
وى همچنین با توصیه به مصرف مواد غذایى حاوى آب، بیان کرد: برخى 
مواد غذایى حاوى آب مرئى هستند که ما به چشم آن را مشاهده مى کنیم 
مانند ســوپ، آش، آبمیوه و... و برخى مواد غذایى نیز آب نامرئى دارند 
مانند میوه ها و سبزى ها که آن را مشاهده نمى کنیم. پس گنجاندن میوه 
و سبزى در برنامه غذایى روزانه،   عالوه بر آنکه در تامین آب مورد نیاز 
بدن موثر هستند، حاوى ویتامین ها و مواد معدنى هستند که مى توانند 

نیاز بدن به این مواد را پاسخگو باشند.  
مشاور رئیس انجمن تغذیه ایران با بیان اینکه بهتر است مصرف مواد 
غذایى که باعث تشنگى مى شوند را کاهش دهیم، افزود: این مواد 
غذایى شامل نمک (که به علت ایجاد تغییر در فشار اوسموزى داخلى 
بدن موجب تشنگى مى شود)، پروتئین حیوانى و کافئین هستند که 
مى توانند سبب تشنگى شوند. ضمنا مصرف مواد غذایى شیرین به 

مقدار زیاد نیز  باعث افزایش نیاز انسان به آب مى شوند. 

راه  تاکید بر اینکــه بهترین
 جبــران آب از دســت رفته 

ه واســطه تعریق، نوشیدن آب 
دنى ســالم اســت،   افزود: برخى افراد

ت دیگرى مانند شــربت یا نوشــابه هاى گازدار را 
زین آب مى کنند که این کار درســتى نیست؛ بهترین مایع 

 بدن آب سالم بهداشتى است. البته مى توان گاهى اوقات شیر یا دوغ 
مک را نیز جایگزین آن کرد.

مهر افزود: تشنگى معیار مناسبى جهت نیاز بدن به آب است تا فرد با 
س آن اقدام به نوشیدن آب کند، اما گاهى ممکن است فرد چندان 

س تشنگى نکند. بنابراین نبایدمنتظر زمانىبراى تشنه شدن بود.  
همچنین با توصیه به مصرف مواد غذایى حاوى آب، بیان کرد: برخى 
غذایى حاوى آب مرئى هستند که ما به چشم آن را مشاهده مى کنیم 
 ســوپ، آش، آبمیوه و... و برخى مواد غذایى نیز آب نامرئى دارند 
پس گنجاندن میوه میوه ها و سبزى ها که آن را مشاهده نمى کنیم.
زى در برنامه غذایى روزانه،   عالوه بر آنکه در تامین آب مورد نیاز 
موثر هستند، حاوى ویتامین ها و مواد معدنى هستند که مى توانند 

دن به این مواد را پاسخگو باشند.  
ر رئیس انجمن تغذیه ایران با بیان اینکه بهتر است مصرف مواد 
ى که باعث تشنگى مى شوند را کاهش دهیم، افزود: این مواد 
ى شامل نمک (که به علت ایجادتغییر در فشار اوسموزى داخلى
موجب تشنگى مى شود)، پروتئین حیوانى و کافئین هستند که 
انند سبب تشنگى شوند. ضمنا مصرف مواد غذایى شیرین به 

 زیاد نیز  باعث افزایش نیاز انسان به آب مى شوند. 

تأکید بر نوشیدن آب 
در روزهاى گرم سال

تخم مرغ منبع خوبى براى یک ماده مغذى ضرورى به نام کولین است که افراد 
بسیارى به میزان کافى آن را دریافت نمى کنند.

تخم مرغ یکى از اجزاى ثابت در بسیارى از دستورالعمل هاى غذایى در جهان 
اســت و اگر به این ماده غذایى آلرژى نداشته باشید، احتماال به میزان زیاد آن را 
مصرف مى کنید. جدا از مصرف مستقیم به صورت نیمرو در صبحانه، پخته در 
ساالد ناهار یا در وعده شام، تخم مرغ در بسیارى از خوراکى هاى آماده از بستنى تا 
مایونز، غذاهاى پخته و پاستاهاى تازه نیز وجود دارد. با این وجود، مقدار تخم مرغ 
استفاده شده در این خوراکى ها معموال قابل نادیده گرفته شدن است و فواید یا 

مضرات بالقوه آن احتماال تاثیر چشمگیرى به همراه نخواهند داشت.
 اگر خود تخم مرغ را به میزان زیاد مصرف مى کنید، چه به صورت ســرخ شده، 
پخته، آب پز و غیره، ممکن است متوجه برخى فواید که از مواد مغذى 
موجود در این ماده غذایى سرچشمه مى گیرند و همچنین برخى آثار 

سالمت ناخوشایند آن شوید.
همانند بسیارى از محصوالت حیوانى، تخم مرغ ها منبع خوبى 
براى پروتئین هســتند، اما آنها حاوى کلسترول زیاد نیز هستند. 
یک تخم مرغ پخته حاوى حدود 200 میلى گرم کلسترول است و 
دستورالعمل هاى غذایى پیشنهاد مى دهند که افراد مصرف کلسترول 
روزانه خود را به کمتر از 300 میلى گرم محدود کنند. گفته شــده اســت که 
کلسترول موجود در تخم مرغ به اندازه منابع دیگر براى سالمت مضر نیست و 
همچنین چگونگى تاثیرگذارى تخم مرغ بر کلسترول خون از فردى به فرد دیگر 
متفاوت است. همچنین، تخم مرغ حتى ممکن است به افزایش سطوح کلسترول 

خوب (HDL) نیز کمک کند.
با این وجود، نتایج پژوهش ها در این زمینه یکدســت نیستند و این تا اندازه اى 
مى تواند موجب سردرگمى افراد شود. به گفته لزلى چو، مدیر مرکز قلبى عروقى 
زنان در کلینیک کلیولند، به طور کلى، بهتر است میزان مصرف سبزیجات خود 

را افزایش داده و میزان مصرف چربى اشباع و کلسترول غذایى را محدود کنیم.

تخم مرغ منبع خوبى براى یک ماده مغذى ضرورى به نام کولین است که افراد 
بســیارى به میزان کافى آن را دریافت نمى کنند. کولین به تنظیم عملکرد کبد 
کمک مى کند، بر رشد و توسعه مغز تاثیرگذار است، به رشد و حرکت عضالت و 
همچنین کنترل سیستم عصبى و سوخت و ساز بدن کمک مى کند. مقدار مصرف 
توصیه شده روزانه کولین براى مردان بزرگسال 550 میلى گرم و براى زنان 425 
میلى گرم است. یک تخم مرغ حاوى حدود 160 میلى گرم کولین است که تنها 
در زرده تخم مرغ وجود دارد. در نتیجه، مصرف سفیده تخم مرغ به تنهایى کمکى 

به دریافت کولین نخواهد کرد.
زرده تخم مرغ حاوى لوتئین و زیزانتین اســت که این دو آنتى اکسیدان به کند 
کردن آهنگ انحطاط چشم انسان مرتبط با افزایش سن کمک مى کنند. مطالعات 
نشان داده اند که مصرف لوتئین و زیزانتین با کاهش خطر آب مروارید و انحطاط 
ماکوال، شرایطى که بیشتر افراد مسن را تحت تاثیر قرار داده و موجب نابینایى در 
میدان دید مرکزى مى شود، مرتبط است. یک مطالعه نشان داد که مصرف یک 
زرده تخم مرغ در روز براى تنها یک ماه به افزایش بین 28 تا 50 درصدى لوتئین 

و بین 114 تا 142 درصدى زیزانتین در بدن منجر شده است.
همچنین، تخم مرغ سرشار از ویتامین A است که یکى از مهم ترین مواد مغذى 
براى عملکرد سالم چشم ها محسوب مى شود. کمبود ویتامین A از رایج ترین 

دالیل نابینایى قابل پیشگیرى در کودکان است.

داشــتن یک برنامه مناسب براى خواب، ابتدا مســتلزم این است که بدانیم 
دقیقا به چند ساعت خواب نیاز داریم؛ سپس مى توانیم تعیین کنیم که براى 
برخوردارى از یک سالمت خوب، چه زمانى باید بخوابیم و کى باید از خواب 

بیدار شویم.
محققان معتقدند که خواب همانند غذا و آب براى سالمت انسان مهم است. 
خوابیدن به اندازه کافى مى تواند از ابتال به بیمارى پیشگیرى کرده و موجب 

تقویت سیستم ایمنى بدن و بهبود سالمت روانى نیز بشود.
با این حال شــمار زیادى از افراد به اندازه کافــى نمى خوابند. مرکز کنترل 
و پیشــگیرى از بیمارى هاى آمریکا برآورد مى کند که حدود یک ســوم از 

بزرگساالن بطور مداوم به اندازه مورد نیاز خود نمى خوابند. 
همچنین ایجاد یک الگوى سالم براى خواب ممکن است به تعدیل برنامه یا 

شیوه زندگى نیاز داشته باشد. اگرچه این امر در ابتدا مى تواند چالش برانگیز 
باشد، اما مزایاى برخوردارى از میزان مناسب خواب، ارزش این تالش را دارد.
اگرچه راهنمایى هاى کلى براى میزان خواب افراد وجود دارد اما برخى از افراد 
به دلیل سبک زندگى، وضعیتهاى ســالمتى و آرایش ژنتیکى خود بیشتر از 

دیگران به خواب نیاز دارند. 
برخوردارى از خواب کافى به پیشــگیرى از ابتال به برخى بیمارى ها کمک 
مى کند. موسسه ملى قلب، ریه و خون اعالم مى کند که کمبود خواب میتواند 
خطر ابتال به بیمارى قلبى، دیابت، بیمارى کلیه و افسردگى را افزایش دهد. 

همچنین نخوابیدن خطر آسیب پذیرى فرد را افزایش مى دهد.
بعالوه خوابیــدن بیش از اندازه نیز خوب نیســت. یک مطالعه نشــان داد 
درحالیکه کم خوابى خطر ابتال به دیابت نوع دو را افزایش میدهد، خوابیدن 

بیش از هشت ساعت در شب نیز این خطر را بازهم بیشتر افزایش مى دهد. 
توصیه بنیاد ملى خواب (NSF) براى خواب افراد ســنین مختلف توصیه 

مى کند در هر 24 ساعت به شرح زیر است:
نوزادان (تا سه ماهه): 14 تا 17 ساعت 
اطفال (4 تا 11 ماهه): 12 تا 15 ساعت

کودکان نوپا (1 تا دو ساله): 11 تا 14 ساعت
کودکان دبستانى (6 تا 13 ساله): 9 تا 11 ساعت

نوجوانان (14 تا 17 ساله) : 8 تا 10 ساعت
جوانان (18 تا 25 ساله): 7 تا 9 ساعت

بزرگساالن (26 تا 64 ساله): 7 تا 9 ساعت
سالخوردگان (64 ساله و مسن تر): 7 تا 8 ساعت

شما به چند ساعت خواب نیاز دارید؟

 اگر هر روز تخم مرغ بخورید چه اتفاقى مى افتد؟
مضرات بالقوه آن
 اگر خود تخم مر
آ پخته،
موج
س
ه
بر
یک
دستورا
به را خود رروزوزانه

 اگر هر روز تخ

8  ماده  مغذى که نباید بخورید
 برخى از مواد خوراکى مغذى، ضررهایى نیز دارند. سر جمع، آسیب هایى که به بدن 
مى رسانند بیشتر اثرات مثبت مقدار مواد مغذیى موجود است؛ ما این منابع غذایى 
را با نام هاى مواد مفید در آنها مى شناسیم در حالى که اینطور نیست و مواد تشکیل 

دهنده دیگرى نیز در این محصوالت موجود است که نیابد نادیده گرفته شوند.

1. کره بادام زمینى کم چرب
بهتر است کرده بادام زمینى پر چرب را بخرید؛ 
زیرا در حالت طبیعى این مغز براى بدن ما مفید 
است. در کره هاى بادام زمینى کم چرب، موادى 
از جمله شکر به مقدار زیاد یا شیرین کننده هاى 
مصنوعى و مواد زیان آور دیگرى براى جبران 

مزه به کار گرفته مى شوند.

3. غذاهاى فریز
این موضوع زمانى مطرح مى شود که شما مجبور 
به انتخاب بین غذاى بیرون و خانگى هستید. 
سپس به این فکر مى افتید از بیرون غذاى یخ زده 
تهیه کنید و خودتان در خانه آن را گرم یا سرخ 
کنید. خیال مى کنیــم اینگونه به بدنمان لطف 
کرده ایم در حالى که ما داریم مقدار باالیى از آرد، 
نمک و مواد نگهدارنده را وارد بدنمان مى کنیم.

5. لبنیات پاستوریزه
اغلب به این دلیل شــیر پاســتوریزه مصرف 
مى کنیم که اثرات هورمون هاى تزریقى به گاو، 
در فرایند پاستوریزاسیون از بین مى رود. در حالى 
که اثرات هورمون ها با داروهاى ضدباکترى که 
به گاوها، از بین مى رود و فرایند پاستوریزاسیون 

تنها میکروب هاى خوب را از بین مى برد.

7. توت فرنگى هاى غیر ارگانیک
ســاالنه آفتکش هاى بســیارى براى مزارع 
توت فرنگى خریــدارى و مصرف مى شــود. 
محصوالت توت فرنگى این مزارع با سایزهاى 
بزرگ عجیب و غریب، که هیچ شــباهتى به 
فواید توت فرنگى هاى ارگانیک ندارند برداشت 

مى شوند.

2. پنیر
بله درســت خواندید. پنیــر را در دنیاى مدرن 
امروزه همه به عنوان یک منبع مهم کلســیم 
مى شناســند در حالى که پنیــر کالرى و نمک 
باالیى دارد که موجب چاقى و افزایش فشارخون 
مى شود. اگر به دنبال کلســیم و محکم کردن 

استخوان ها هستید بادام خام بخورید.

4. کمپوت میوه ها
عادت کرده ایم براى کسانى که مریض هستند 
کمپوت میوه مى بریم. کمپوت هاى میوه مقدار 
زیادى شکر و مواد نگهدارنده دارند. بهتر است 
از این پس به جــاى انواع کمپوت ها، میوه هاى 

تازه بخریم.

6. شیر کم چرب
شیر پر چرب، سیســتم عصبى بدن را باالنس 
مى کند و ویتامین هاى شیر را به مقصد مناسب 
در بدن مى رساند. در ضمن شیر قوچ یا گوسفند 
عملکرد بهترى نسبت به شیر گاو در بدن دارند.

8. کنسرو سوپ ها
خوشــبختانه آشــپزهاى آماتور هم مى توانند 
سوپ بپزند. پس بهتر اســت در خانه دست به 
کار شــوید، به جاى تهیه سوپ هاى کنسروى. 
کنسرو سوپ ها سرشار از نمک است که موجب 
انواع بیمارى هاى قلبى، عروقى و فشــارخون 

باال مى شوند.

مسعود داوودى، متخصص پوست و مو و عضو هیئت علمى 
دانشگاه علوم پزشکى بقیه ا... با اشــاره به اینکه شامپو هاى 
ضدریزش مو ترفند تبلیغاتى هستند و از سوى شرکت ها به 
کار گرفته مى شوند، گفت: رنگدانه از ریشه مو ساخته مى شود 
لذا بهتر است مردم بدانند در شامپو هایى که رنگ مو را تغییر 

مى دهد از رنگ مو استفاده شده است.
او با اشــاره به اینکه شــامپو بــراى تمیز کردن مو اســت، 
اظهار کــرد: این موضــوع صحت نــدارد که اســتفاده از 
شامپوى ضدریزش ســبب قطع ریزش مو ها مى شود و فقط 
جنبــه تبلیغاتى و فــروش محصــول دارد. در برخى مواقع 
مى توان ریزش مو را با اســتفاده از برخــى از درمان ها بهتر

 کرد.
این متخصص پوســت و مو بــا بیان اینکه 
صابون محصولــى قدیمى تر از شــامپو 
است، ادامه داد: اســتفاده از شامپو قطعًا 
بهتر از صابون اســت، زیرا شامپو میزان 
آسیب رســانى به مو را کاهش مى دهد، 
در مناطقى که از آب چاه استفاده مى شود 

بهتر اســت که مردم مو هاى خود را با شامپو شستشو دهند، 
زیرا استفاده از صابون در مناطقى که آب چاه دارند سبب ایجاد 

رسوب روى پوست مى شود.
داوودى با اشاره به درمان ریزش سکه اى مو گفت: کسانى که 
مشکل تیروئید یا بیمارى زمینه اى ژنتیک سندروم دان دارند 
درمان ریزش سکه اى مو هاى آن ها سخت است، اما کسانى 
که در بزرگسالى دچار این مشکل مى شوند ممکن است خود 
به خود بهبود پیدا کنند. یکى از عواملى که سبب ایجاد ریزش 
سکه اى مو ها مى شود مى تواند اضطراب باشد و با افزایش سن 

حجم مو کاهش پیدا مى کند.

 دکتر اولف لندمیســر از عالیمى تعریــف کرد که وقوع  
سکته قلبى را هشدار مى دهند.

به گفته این متخصص قلب، اگر شخص احساس سنگینى 
در ناحیه قفســه ســینه کند که گویا «فیلى روى سینه 
نشســته» باید فورا با اورژانس تمــاس بگیرند. دومین 
عالمت دردى است که در ســمت گردن و دست چپ 
احساس شود. گاهى نیز درد شدید در ناحیه شکم میتواند 

عالمت بروز سکته قلبى باشد.
در صورتى که بروز این عالیم با تشــویش و مشــکل 
تنفسى همراه باشد باید به آن ها توجه ویژه شود. اگر به 
حال بیمار توجه شود میتوان شانس از سرگذراندن سکته 
قلبى را باال برد. با بروز این عالیم در شخص، او میتواند 
آسپرین مصرف کند که تا حدودى باعث تسکین درد شده 

و احتماال مانع از بروز سکته قلبى خواهد شد.

نشانه هاى مهم حمله قلبى را بشناسید شامپوهایى که دروغ مى گویند 
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اداره کل نوسازى مدارس استان اصفهان

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى
 شماره  5116   مورخ  99/3/12   

1- دستگاه مناقصه گزار: اداره کل نوسازى مدارس استان اصفهان            
2- موضوع مناقصه: مندرج در جدول فوق

3- تاریخ و مهلت دریافت و گشایش اسناد مناقصه:
الف) مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهى 99/3/13   لغایت مورخ  99/3/18  

ب) مهلت تحویل اسناد مناقصه تا پایان وقت ادارى مورخ  99/3/31
ج) زمان گشایش پاکات اسناد مناقصه روز  یکشنبه   مورخ  99/4/1 در محل سالن جلسات  

د) قیمت پیشنهادى پیمانکار الزاماً بایستى با سقف رتبه پیمانکار در رشته ساختمان و ابنیه مطابقت داشته باشد.
ه) نحوه عقد قرارداد به صورت زیربنایى بر اساس بخشنامه سرجمع (شــماره 96/1299188 مورخ 96/5/4 و تبیین مواردى از بخشنامه سرجمع به شماره 97/446861 مورخ 

97/8/22) مى باشد. 
نشانى تحویل اسناد مناقصه: اصفهان – خیابان باغ گلدسته – مقابل درب شرقى بازار هنر – اداره کل نوسازى مدارس استان اصفهان     (تلفن تماس: 32222889)

4- نوع تضمین قابل قبول شرکت در مناقصه:  الف) سپرده (واریز به شباى شماره 780100004061030607670085 تمرکز وجوه سپرده بانک مرکزى   ب) ضمانتنامه معتبر بانکى
5- مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه پس از گشایش پیشنهادهاى مالى و این مدت براى یک بار و برابر سه ماه قابل تمدید مى باشد.

متن این مناقصه در پایگاه اینترنتیwww.nosazimadaresisf.ir و    iets.mporg.irقابل رویت می باشد و کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه 
پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.

مدت شماره مناقصهعنوان پروژهردیف
قرارداد

مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه ( ریال)

مبلغ برآورد اولیه به ریال (بر 
اساس فهرست بها سال 99)

نوبت 
مناقصه

اول10956/000/00019/102/138/077 ماه2099004038000013  تکمیل مدرسه استثنائى قهدریجان (احمدى) فالورجان1
اول8726/000/00014/502/847/261 ماه2099004038000014تکمیل مدرسه بانو صمدى روستاى کاغذى آران و بیدگل2
اول6465/000/0009/287/383/351 ماه2099004038000015تکمیل مدرسه حمیدى نجف آباد3
اول2258/000/0005/145/367/011  ماه2099004038000016تکمیل مدرسه ناشنوایان علینقیان ناحیه 46
اول8918/000/00018/347/190/043 ماه2099004038000017تکمیل مدرسه بانو حر روستاى على آباد فخره آران و بیدگل5

ھانچاپ اول تان ا رس ا دا وسازی  ل  اداره 

م الف: 865237

حسین امیرى: مدیر امور مالى                                             حبیب قاسمى: شهردار شهرضا

آگهى مناقصه (مرحله اول- نوبت دوم)
تهیه قیر،  توزیع، پخش و اجراى عملیات آسفالت حفاظتى 

(میکرو سرفیسینگ)
شهردارى شهرضا در نظر دارد به استناد مصوبه هفتم از جلسه شــماره 201 مورخ 98/07/09 شوراى اسالمى شهر تهیه قیر، 
توزیع، پخش و اجراى عملیات آسفالت حفاظتى (میکروسرفیسینگ) را از طریق مناقصه عمومى به افراد یا شرکت هاى واجد 

شرایط واگذار نماید.
لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار آگهى به مدت 10 روز جهت دریافت اســناد مناقصه به شهردارى مراجعه و یا با تلفن 

53241010 داخلى 241 مسئول امور قراردادهاى شهردارى تماس حاصل نمایند.
* آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد و محل آن: ساعت 13:30 روز پنج شنبه مورخ 99/03/22، دبیرخانه محرمانه شهردارى 

واقع در واحد حراست شهردارى مرکزى
* تاریخ گشایش اسناد: ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 99/03/24 در محل شهردارى شهرضا (حضور متقاضیان بالمانع مى باشد)

* به پیشنهادات مخدوش، مشروط یا خارج از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* پیشنهاد دهندگان باید مبلغ 4/000/000/000 ریال (چهار میلیارد ریال) را ضمانت نامه بانکى و یا وجه نقد به حساب سپرده 

3100000052002 بانک ملى در پاکت الف الك و مهر شده تحویل نمایند.
* سپرده نفر اول، دوم و سوم در صورت برنده شدن در مناقصه و عدم عقد قرارداد به ترتیب به نفع شهردارى ضبط مى گردد.

* شهردارى در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
م الف: 863587

مجموعه اى از بازى هاى خانوادگى با نــام ”اَبَر بازى“ در 
باغ بانوان پردیس وابســته به سازمان فرهنگى اجتماعى 

ورزشى شهردارى اصفهان رونمایى شد.
اگر در چند سال اخیر به مراکز تفریحى وابسته به شهردارى 
اصفهان در سطح شهر سر زده باشید، حتمًا نام «اَبَر بازى» 
به گوشتان خورده است؛ بازى هاى فکرى و جنبشى ساخته 
شده از چوب و سایر متریال ها اما با یک تفاوت مهم نسبت 
به بازى هاى معمولى، آن هم اینکه این ســازه ها خارج از 
اندازه و اســتاندارد معمولى و 10 برابر اندازه واقعى ساخته 

شده است.
منچ و مارپله و شطرنج آشناترین این ابر بازى ها است که 
در کنار بازى هایى مانند ”جنگا“ و ”ماز“ مى تواند نه فقط 

کودکان که بزرگ ترها را هم سرگرم کند.
ویژگى مشترك بیشتر ابر بازى ها این است که نمى توان 
آنها را به صورت انفرادى انجام داد و همین ویژگى باعث 
مى شــود اعضاى خانواده همگى براى برنده شدن در آن 

دست به دست هم دهند.
در تازه ترین تالش اداره تفریح سازمان فرهنگى اجتماعى 
ورزشى شهردارى اصفهان، بخشــى از فضاى باغ بانوان 
پردیس از روز دوشــنبه 12 خردادماه به تعــدادى از این 
ابر بازى هاى مجهز شــده اســت و بانوان و خانواده هاى 
اصفهانى مى توانند پس از ارائه آموزشــى کوتاه توســط 
مربیان هر بازى، اوقات فراغت خود را با انجام این بازى ها 

شیرین تر کنند.
رئیس کمیسیون فرهنگى شوراى اسالمى شهر اصفهان در 
مراسم رونمایى از این ابر بازى ها به تجربه ارائه بازى هاى 

ابداعى و اقتباســى به شــهروندان در نقاط مختلف شهر 
در تابستان 98 اشــاره کرد و اظهار داشت: شهروندان در 
قالب جمع هاى دوستانه و خانوادگى به انجام این بازى ها 
مى پرداختند که تجربه خوبى بود و امســال نیز تعداد این 
بازى ها بــه همت معاونت فرهنگى و ســازمان فرهنگى 
اجتماعى ورزشى شــهردارى اصفهان افزایش پیدا کرده 
و تنوع آن بیشتر شده اســت و امیدوارم اثر بیشترى نیز بر 

افزایش نشاط شهروندان داشته باشد.
مهدى مزروعى درباره تجهیز باغ هاى بانوان شهر اصفهان 
به این ابر بازى ها افزود: بخشى از سرمایه مادى و معنوى 
شهر به باغ هاى بانوان اختصاص یافته اما استفاده چندانى 
از آنها نمى شود. در ســال 99 در کمیسیون فرهنگى شورا 
اعتبارات خوبى براى ساماندهى باغ هاى بانوان اختصاص 
دادیم تا این مکان ها از رخوت کنونى خارج شوند و بهتر و 
موثرتر به بانوان خدمت رسانى کنند. البته این ابر بازى ها 
امروز در باغ بانوان رونمایى شد ولى در نقاط مختلف شهر 

در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.
وى با بیان اینکه شاید شــهروندان با یک بار بازى کردن 
این ابر بازى ها لذت و شادى الزم را از آنها دریافت نکنند، 
تأکید کرد که براى کامل شدن این لذت باید فضایى دائمى 
به ابر بازى ها اختصاص داد تا شهروندان بتوانند در دفعات 
متعدد بازى هاى گوناگون را امتحان کنند و به این ترتیب، 

اثربخشى آنها استمرار یابد.
■■■  

عضو کمیسیون فرهنگى شوراى اسالمى شهر اصفهان 
نیز ابر بازى ها را متفاوت و خالقانه دانست که مى توانند به 

پرورش استعداد افراد از کودکان گرفته تا جوانان و بانوان 
کمک کنند.

فریده روشن با بیان اینکه این بازى ها با تنوع زیاد خالقیت 
کودکان را پرورش مى دهد، ادامه داد: در ســال هاى اخیر 
از فضاى باغ هاى بانوان اســتفاده کافى نشده و در بودجه 
امسال 5 میلیارد تومان به ساماندهى این مکان ها و فراهم 

کردن زیرساخت هاى آنها اختصاص داده ایم.
وى شادى و نشــاط بانوان و کودکان را در افزایش نشاط 
خانواده و در نهایت جامعه موثر دانست و گفت: اگر به دنبال 
سالمت شهر و شهروندان هستیم مى توانیم از این راه بهتر 

به آن دست پیدا کنیم.
این عضو شوراى شهر اصفهان پرورش خالقیت کودکان، 
نوجوانان و جوانان را در تأثیرگذارى آنها در آینده شهر موثر 
دانست و بیان کرد: ایده هاى خالقانه  جوانان یک جامعه 
مى تواند مشکالت شهرى را حل کند و باید بستر این امر 
را براى آنها فراهم کنیم. زمانى که از این ظرفیت جوانان 
استفاده کرده و زیرساخت ها را فراهم کنیم آنها مى توانند 

به یارى مدیریت شهرى بیایند.
■■■  

در ادامــه، معاون ورزشــى تفریحى ســازمان فرهنگى 
اجتماعى ورزشــى شــهردارى اصفهان به تجربیات این 
معاونت در ارائه ابر بازى ها بــه عنوان تفریحاتى ابتکارى 
و مفرح به شهروندان اشــاره کرد و اظهار داشت: ابر بازى 
والیبال نمونه اى از این بازى ها اســت که توپ آن تقریبًا 
50 برابر یک توپ معمولى این رشته است و به جاى یک 
نفر، چند نفر باید با آن بازى کنند و در جشــنواره  خیابانى 

که برگزار کردیم، خانواده ها به اتفاق یکدیگر براى برنده 
شدن تالش مى کردند.

حبیب اله ناظریان تونل طناب و فوتبال حبابى را نمونه هاى 
دیگرى از ابر بازى دانســت و افزود: هــم کودکان و هم 
بزرگســاالن مى توانند این بازى ها را انجــام دهند که به 
افزایش قدرت تصمیم گیرى و هماهنگى عصب و عضله 

کمک مى کند. 
وى ادامه داد: تمام بازى هایى که از ســوى همکاران ما 
طراحى شده هدفمند است و به افزایش نشاط و شادى در 

خانواده ها مى انجامد.
معاون ورزشى تفریحى سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى 
شهردارى اصفهان به برنامه ریزى براى ارائه این بازى ها 
در مناطق گوناگون شــهر اصفهــان به خصوص مناطق 
کم برخوردار با همکارى مسئوالن ورزش آموزش و پرورش 
اصفهان اشــاره کرد و گفت: شــهردار اصفهان، معاون 
فرهنگى ایشان و اعضاى شوراى شــهر تأکید دارند که 
فعالیت هاى تفریحى با در نظر گرفتن شرایط فعلى ناشى از 
شیوع ویروس کرونا انجام شود و این ابر بازى ها با در نظر 

گرفتن اصل فاصله گذارى فیزیکى طراحى شده است.
ناظریان از ارائه این بازى ها به دانش آموزان ویژه مدارس 
در تعامل و همکارى با آموزش و پــرورش خبر داد که از 

مناطق کم برخوردار شهر آغاز خواهد شد.
وى با بیان اینکــه در باغ هاى بانوان شــهر اصفهان باید 
مجموعه اى کامل از تفریح، ورزش و استراحت به بانوان 
ارائه شود از همراهى شهردار اصفهان و شوراى شهر براى 

تجهیز این مکان ها خبر داد.

مجموعه بازى  هاى ابرسازه رونمایى شد

هم بازى با  اََبر بازى 

مهدى قربانى-رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه 

آگهى مزایده نوبت اول
به شماره 13762427 مورخ 99/03/12

واگذارى به اجاره یکباب مغازه از موقوفه مســجد فاطمیه (س)
واقع در شــاهین شــهر خیابان شهید شــریفى جنب مسجد با 
متراژ3متر مربع به مدت یکسال با مبلغ پیشنهادى اجاره ماهیانه 
5/000/000ریال مهلت ثبت نام تا پایان وقت ادارى روز پنجشــنبه 
مورخ 1399/03/29 جهت کســب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 

45247060تماس حاصل فرمایند.
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