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آیا نباید زیاد به همسرمان محبت کنیم؟شیرخوارگاه بهزیستى اصفهان آماده بهره بردارى شد«زن غمگین» بنکسى پیدا شدامروز؛ قرعه کشى ایران خودرو دادرس: اسیر توطئه شدم و علیه سپاهان مصاحبه کردم سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

عوارض کرونا 
فقط مختص ریه 

نیست

5 هزار متر مربع از مراتع سمیرم در آتش سوخت
3
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زاینده رود در آینده 
نزدیک بازگشایى مى شود

خودرو 
باز  هم گران شد

پیگیرى پرونده ترور 
سردار سلیمانى 

در مراجع بین المللى
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8600 واحد 
صنعتى فعال در 
اصفهان وجود دارد

رئیس کمیته اپیدمیولوژى ستاد مقابله با کرونا با 
اشاره به نحوه بیمارى زایى کرونا در بدن، گفت: 

برخى از عوارض کرونا اعم از عوارض کبدى، کلیوى 
و در سایر اندام هاى بدن، مى تواند از طریق ایجاد 

ترومبوزها یا لخته هاى خونى کوچکى در...

استاندار اصفهان گفت:هشت هزار و 600 واحد 
صنعتى در اصفهان فعال اســت که تعطیلى این 
واحدها بر پیکره اقتصادى کشــور خسارتهایى 

وارد مى کند.
عباس رضایى پیش از ظهر پنجشــنبه در آئین 
افتتاح افزایــش ظرفیت تولید و بومى ســازى 
قطعات با حضور رئیس جمهور و از طریق ویدئو 
کنفرانس اظهار داشت: استان اصفهان رتبه دوم 
صنعتى کشور را بعد از تهران به خود اختصاص 
داده است به نوعى که بسیارى از صنایع مادر از 

جمله ذوب آهن، فوالد مبارکه...
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جزئیات تصادف مرگبار 
روز پنجشنبه در 
شهر اصفهان
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 مردم یا سریال «سرباز» 
را خیلى دوست دارند 
یا بیش از حد
 از آن متنفرند

اگر منصور بهرامى ایرانى نبود 
«فدرر» مى شد؟

منصور بهرامى، تنیسور ایرانى و ستاره تنیس نمایشى 31 سال پیش 
در روز 22 خرداد به فینال دونفره رقابت هاى روالن گاروس راه یافت.

مسابقات تنیس نمایشى در دنیاى تنیس یکى از رویدادهاى محبوب 
این ورزش به حساب مى آید و تماشاچیان زیادى دارد. مسابقاتى که 

معموًال ستاره هاى بزرگ...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

رعایت قوانین 
اسالمى نیاز به کار 

فرهنگى ندارد 

برچسب ممنوع التصویرى بر پیشانى سرمایه هاى تلویزیون
از عادل فردوسى پور تا محمدرضا حیاتى و دیگران!

2

ناپولى جذب سردار را ناپولى جذب سردار را 
به تعویق انداختبه تعویق انداخت

مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان در نشست خبرى 
با اصحاب رسانه به تشریح فعالیت هاى زیست محیطى 

این شرکت پرداخت.
منصور یزدى زاده گفت: شــرکت ذوب آهن اصفهان به 
عنوان نخســتین تولیدکننده فوالد در ایران در راستاي 
خط مشی زیست محیطی و تعهد مدیریت عالی شرکت 
مبنی بر حفــظ و صیانــت از محیط زیســت با صرف 
هزینه هاي بســیار هنگفت اقدام به تعریــف و اجراي 
پروژه هاي زیست محیطی در قالب طرح هاي بازسازي، 
بهسازي و نوسازي در بخش هاي هوا، آب، پساب، پسماند 

و انرژي کرده است.
وى با اشاره به اجرا و راه اندازى بیش از 36 پروژه زیست 
محیطی با هزینه اى بالغ بر 1700 میلیارد ریال و 5 /56 
میلیون یورو افزود: ایجاد و نگهــداري بیش از 16500 
هکتار فضاي سبز حدود 84 برابر استانداردهاى فضاى 

سبز مربوط به صنایع است.
یزدى زاده با اشاره به بهره برداري از تعداد قابل توجهی 
سیستم هاي تصفیه هوا شامل22 الکتروفیلتر، 75 فیلتر 
کیسه اي، 36 اسکروبر، 10 سیکلون خشک و مرطوب 
در خطوط مختلف تولید تصریح کرد: بهــره برداري از 
واحدهاي تصفیه آب و فاضالب و شبکه هاي فاضالب 
مجزا در سرتاســر کارخانه شامل انســانی، بیولوژیکی، 
صنعتی و همچنین ایجاد 14 اســتخر ذخیره و تبخیرى 
کامل ایزوله جهت نگهداري پســاب هــاي تولیدي از 
جمله پروژه هاى زیست محیطى اجرا شده هستند. وى 
گفت: در حال حاضر با انجام پروژه هاي مختلف در حوزه 
مدیریت آب و پســاب و کاهش قابل توجه میزان پساب 
تولیدي از تعداد 10 استخر مربوط به پساب هاى صنعتى، 
تنها سه استخر حاوى پساب  و مابقی خشک می باشند. 

مدیرعامل شــرکت ذوب آهن اصفهان در همین راستا 
ادامه داد: بــا انجام پروژه احداث تصفیــه خانه تکمیلی 
صنعتــی این شــرکت و بازچرخانی، پســاب حاصل از 
حوضچه هاي یادشده نیز خشــک خواهند شد در عین 
حال که بر پایه نتایج حاصــل از اندازه گیري هاي انجام 
گرفته توسط آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط 
زیســت بر روي پســاب هاي تولیدي این شرکت کلیه 
پارامترهــاي فیزیکی، شــیمیایی آن در محدوده مجاز 

زیست محیطی قرار دارد.
یزدى زاده افزود: با انجام پروژه هاي بهبود در حوزه محیط 

زیست در حال حاضر بیشتر نزدیک به اتفاق خروجی هاي 
زیست محیطی این شــرکت در بخش هوا در محدوده 
استانداردهاي مرتبط سازمان حفاظت محیط زیست بر 
پایه آخرین نتایج حاصل از اندازه گیري هاي انجام گرفته 
توسط آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست 
قرار دارد و تنها برخــی از خروجی ها به صورت دوره اى 
خارج از محدوده مجاز زیست محیطی مربوطه می باشند.

وى در همین راســتا ادامه داد: به منظور ارتقاى هر چه 
بیشــتر خروجی این واحدها، از ابتداي ســال 97 همت 
مضاعفی براي بهبــود این واحدها در راســتاي ارتقاي 
پارامترهاي زیســت محیطی مربوط انجام گردیده که 
مهمترین آنها بازســازي LF۱ فوالدســازي به منظور 
اســتفاده بهینــه از ظرفیت تولیــد و ارتقاي مناســب 
سیستم هاي تصفیه غبار مرتبط با آن بود که در مهرماه 98 

به بهره بردارى رسید.
مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان با اشاره به بهبود و 
اصالح درب هاي باتري کک سازي به نوع قابل انعطاف 
به منظــور جذب کامــل گازهاي  فراینــدي تولیدي و 
جلوگیري از انتشار آن به محیط توضیح داد: این پروژه با 
طراحی و ساخت درب نمونه فلکسیبل  در اواخر سال 96 
آغاز گردید. پس از ساخت و نصب درب نمونه فلکسیبل 
بر روي باطري 3 و تأیید اثر بخشی آن، مرحله اول پروژه 
شــامل ســاخت 74 عدد درب مربوط به سمت کک با 
استفاده از توانمندي هاي داخل شرکت طی یک برنامه 

زمانبندي 7/5 ماهه از تاریخ 98/1/1 آغاز و در اواسط آبان 
ماه سال گذشته با هزینه اي  معادل 150 میلیارد ریال به 

بهره برداري رسید.
وى در همین راستا ادامه داد: در فاز دوم این پروژه مقرر 
است  74 عدد درب مربوط به سمت ماشین هاي تخلیه 
کک و 10 عدد درب رزرو نیز ساخت و بر روي باطري 3 
نصب گردند. این پروژه از تاریخ 98/8/1 آغاز شده و پیش 
بینی می گردد تا اواخر مردادماه ســال 99 با هزینه اى 

معادل 160 میلیارد ریال  به بهره بردارى برسد. 
مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان تأکید کرد: به دلیل 
تحریم هاى ظالمانه، کلیه مراحل طراحى، تأمین، ساخت 
و نصب و بهره بردارى از پروژه مذکور با انجام طرح هاى 
تحقیقاتى متعدد با اســتفاده از توانمندى هاى نیروهاى 
متخصص داخلى شرکت انجام گرفته است که این گامى 
بسیار ارزشــمند و کم نظیر در جهت تحقق شعار بومى 

سازى  و عدم وابستگى به خارج مى باشد.
یزدى زاده با اشاره به مجموعه پروژه هاي مقابله با بحران 
آب بیان کرد: تعداد هشــت پروژه باهزینه ســنگین مالى 
به منظور تأمیــن آب براى تولید پایــدار کارخانه از محل
 پساب هاى شــهرهاى اطراف (زرین شــهر، فوالدشهر، 
ایمانشهر و نجف آباد) ازجمله احداث تصفیه خانه تکمیلى 
پساب صنعتی کارخانه به ظرفیت 850  مترمکعب در ساعت 
به منظور استفاده مجدد در فرآیند تولید و کاهش قابل توجه 
برداشت آب خام از رودخانه زاینده رود و احداث خطوط انتقال 

پساب از شهرهاي یاد شده از جمله مهمترین پروژه هاى 
اجرا شده بوده که باعث صرفه جویى 50 درصدى مصرف 

آب کارخانه طى 15 سال گذشته بوده است.
مدیرعامل شــرکت ذوب آهن اصفهان بــا بیان اینکه 
شهرســتان لنجان به عنوان یکی از قطب هاى بزرگ 
صنعتی، خدماتی و کشاورزي استان و حتی کشور با انواع 
کارخانه ها، صنایع، شهرك هاى صنعتی، مراکز خدماتی 
و کشــاورزي مختلف مطرح اســت، اظهار کرد: وجود

 آلودگى هاى احتمالی در سطح شهرستان حاصل برآیند 
فعالیت هاى منابع یادشده بوده و اختصاص آلودگى ها به 

یک صنعت خاص دور از واقعیت است.
وى در همین راستا ادامه داد: به طور مثال شرکت هاي 
فوالدى دیگر و یا صنایع وابسته به فوالد نیز در مجاورت 
ذوب آهن قراردارند اما به طور معمول آالیندگی حاصل 
از این واحدها نیز به حساب این شرکت گذاشته مى شود.  
همچنین با عنایت به خاصیت هم افزاى (سینرژیستی) 
عوامل آالینده زیســت محیطى، وجــود آلودگى هاى 
احتمالی در شهرستان مى تواند ناشی از خاصیت تشدید 
شوندگی عوامل آالینده منتشر شــده از منابع مختلف 

آالینده باشد.
یزدى زاده افزود: مطابق تحقیقــات متخصصین حوزه 
محیط زیست 70 تا 75 درصد  از آلودگی شهرها مربوط 
به سیســتم هاي ناکار آمد حمل و نقل، 10 تا 15 درصد 
مربوط به اماکــن و تنها 10 تا 15 درصــد آلودگی این 

شهرها ناشــی از مجموع فعالیت هاي صنایع مستقر در 
شهرك هاي صنعتی حومه شهرها و کارگاه هاي صنعتی 

داخل شهرها می باشد.
مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان با اشاره به  نهادینه 
شــدن فرهنگ حفاظت از محیط زیســت درشــرکت 
ذوب آهن اصفهان گفت:  بر اســاس الزامات سیســتم 
مدیریت زیست محیطى iso 14001  در صورت مشاهده 
اشکال زیست محیطى در یک بخش، بالفاصله نسبت به 
صدور فرم هاى عدم انطباق جهت بخش مربوطه اقدام 
مى گردد و اقدامات اصالحى و پیشگیرانه الزم به صورت 

سیستماتیک تعریف و اجرا مى شود.
■■■

در ادامه این نشســت خبرى،  مدیر تولیدات کک و مواد 
شیمیایى گفت: ذوب آهن اصفهان با جلوگیرى از خروج 
و دفن سالیانه 1500 تن ضایعات و تبدیل آن به محصول، 
گام بلند و مؤثرى در راه حفظ و صیانت از محیط زیست 

برداشته که نتایج بسیار چشمگیرى در منطقه دارد.
علیرضا رضوانیان ادامه داد: با همت همکاران توانستیم از 
خروج و دفن سالیانه حدود 1500 تن ضایعات جلوگیرى 
کنیم که این امر با تغییر تکنولوژى و توان علمى کارخانه 
و شــرکت هایى که این محصوالت را مى خرند صورت 

گرفت.
وى تصریــح کــرد: یکى از ســنگین تریــن ضایعات 
کک سازى که فوسى است بخشى از این ضایعات است 

که خوشــبختانه با تعامل با پاالیشــگاه قطران تصفیه 
مى شود و به محصول تبدیل مى گردد که ضمن ایجاد 
درآمد براى شرکت ، نقش مهم در کاهش آالیندگى دارد.
مدیر تولیدات کک و مواد شیمیایى افزود: امیدوارم این 
اقدام در کنار ســایر فعالیت هاى مهم زیست محیطى 
ذوب آهن همچون تعویض درب هاى فلکسیبل، افکار 
عمومى را متقاعد ســازد که حفظ محیط زیست امروز 
اولویت اصلى ذوب آهن اصفهان اســت و در این راه با 
وجود همه مشکالت، از هیچ تالشى دریغ نخواهد ورزید.

■■■
در ادامه سرپرســت واحد یک بازیابى مواد کک سازى 
توضیح داد: در فرایند تولید کک، زغال سنگ پس از پخته 
شدن در کوره هاى کک سازى  و دانه بندى شدن جهت 

احیاى سنگ آهن به کوره بلند ارسال مى شود.
ســید حبیب ا... رضوى افزود: گاز حاصل از این فرایند 
وارد واحد پاالیش گاز شده و پس از تصفیه مقدماتى در 
ســردکننده هاى گاز کک و الکتروفیلترها، جهت حذف 
آمونیاك وارد واحد سولفات آمونیوم مى شود. در این واحد 
آمونیاك و اسید سولفوریک ضمن انجام فعل و انفعاالت 
شیمیایى به ســولفات آمونیوم تبدیل شده و به فروش 
مى رســد و گاز کک پس از آن وارد واحد جذب و تقطیر 
بنزول شده و بنزول خام و نفتالین گاز استحصال مى شود.
وى خاطرنشان کرد: در هنگام جذب بنزول و نفتالین از گاز 
کک سایر هیدروکربن هاى قابل جذب در روغن جاذب 
نیز از گاز کک جدا شــده و تحت عنوان محصول میانى 

ناشى از کک جداسازى مى شود. 
رضوى میزان تولید سالیانه این محصول را بالغ بر 300 
تن عنوان کرد وگفت: این محصول طى سالیان متمادى 
در حوضچه هاى تنگه جوزدان انبار مى شده است. یکى 
دیگر از میعانات گاز کک قطران و فوســى مى باشــد 
که قطران به عنوان محصول گرانبهــا به فروش رفته 
ولى فوسى نیز که میزان تولید ســالیانه آن حدود 400 
تن مى باشــد در حوضچه هاى تنگه جوزدان نگهدارى 

مى شده است.
سرپرست واحد یک بازیابى مواد کک سازى اظهار کرد: 
اخیراً در راستاى حفظ و صیانت از محیط زیست و افزایش 
بهره ورى شرکت، طى انجام اقدامات اصالحى، فوسى 
قطران و محصول میانى ناشــى از کک به محصول با 
ارزش تبدیل شــده و به شــرکت هاى مصرف کننده از 

جمله پاالیشگاه قطران زغال سنگ فروخته شده است.

در نشست خبرى مدیرعامل و مدیران ارشد ذوب آهن اصفهان اعالم شد

حفظ محیط زیست اولویت اصلى ذوب آهن است
محیا حمزه

4

خیلىدوستدارندرا خیلى دوست دارند ورا ى ی
زیا بیش از حد بیش حدی شاز ب حدیا بیشاز یا
متنفرند از آن متنفرند آن ناز ف آ راز ن ز

الیکا عبدالرزاقى:

2

رئیس اداره منابع طبیعى سمیرم: به نظر مى رسد در این آتش سوزى نیروى انسانى دخیل بوده که از محل متوارى شده است
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معاون حقوقى و امور بین الملل وزارت خارجه خبر داد با 
اشاره به جنایت آمریکا در شهادت سردار سلیمانى، خبر 
داد با پایان یافتن تحقیقات قضایى، از مراجع بین المللى 

پیگیرى هاى الزم انجام خواهد شد.
محســن بهاروند با بیان اینکه وزارت امور خارجه پیگیر 
جنایت آمریکا در موضوع شهادت سردار سلیمانى است، 
گفت: «رســیدگى به یک جرم ابتدا در محاکم داخلى و 
سپس بین المللى انجام مى شود، براى همین نهاد هاى 
مختلف با هم هماهنگ هستند مثل قوه قضاییه، سپاه 
پاسداران به عنوان نهاد ذینفع، دادســتانى کل کشور، 
وزارت اطالعات و سایر نهاد ها در حال تکمیل تحقیقات 

قضایى مربوط به ترور شهید قاسم سلیمانى هستند.»
بهاروند افــزود: «این تحقیقات جزئیــات زیادى دارد و 
ممکن است با همکارى دستگاه هاى مرتبط به عراق و 
سوریه سفرى داشته باشیم تا تحقیقاتمان کامل شود و 
پس از اتمام تحقیقات، اقدامات بین المللى خود را شروع 

خواهیم کرد.»
وى گفت: «از طریق ارسال نامه به شوراى امنیت و دبیر 
کل سازمان ملل متحد اقدامات و اعتراضات دیپلماتیک 
انجام شــده و در حال پیگیرى اســت و تحقیقات ما در 
وزارت امــور خارجه در حال تکمیل اســت و پس از آن 

اقدامات بین المللى انجام خواهد شد.»

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر اینکه دستگاه قضا باید سالم 
بماند و هیچ گونه ناسالمتى در این دستگاه قابل تحمل 
نیست، گفت: سالمت براى همه جا یک اصل است اما 

براى دستگاه قضایى اصلى برتر.
آیت ا... سید ابراهیم رئیســى بر لزوم ارتقاى سالمت در 
مجموعه قضایى کشــور تأکید و خاطر نشان کرد: بنا بر 
آمار همکاران ما در دستگاه قضا یک درصد تخلف داریم 
که این یک درصد هم زیاد است. باید نسبت به رفع آنها 

تالش شود.
رئیس قوه قضاییه همچنین از تالش شبانه روزى قضات 
تقدیر و عنوان کــرد: اگر امروز پرونده یــا پرونده هاى 

درون سازمانى دستگاه قضایى در رسانه ها منتشر مى شود 
حاوى این نکته اســت که ناسالمتى در دستگاه قضایى 

قابل تحمل نیست.
او بر لزوم حفظ کرامت قاضــى، کادر ادارى، مردم و... 
تأکید کرد و گفت: شخص و سازمان باید اخالق سازمانى 
و حرفه اى کرامت را حفظ کند و همواره در سلوك و رفتار 
همه همکاران مجموعه قضا حفظ کرامت جلوه گر باشد.

رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: نباید مجموعه دســتگاه 
قضایى و مجموعه تصمیم ســازان، فضاســازى را در 
تصمیم سازى ها لحاظ کنند بلکه یافتن و کشف حقیقت 

حق خواهى و حق گرایى در تصمیم گیرى ها اولى است.

پیگیرى پرونده ترور سردار 
سلیمانى در مراجع بین المللى

هیچ گونه ناسالمتى 
قابل تحمل نیست

امروز؛ 
قرعه کشى ایران خودرو

قرعه کشــى طــرح پیش    تسنیم|
فروش ایران خودرو، امروز شنبه 24 خردادماه 
با حضــور نهاد هاى ناظر برگزار خواهد شــد. 
گروه صنعتى ایران خــودرو اعالم کرد:طرح 
پیش فروش یکســاله با ثبت نام بیش از یک 
میلیون و 500 هزار نفر به اتمام رسیده است. 
این شرکت همچنین اعالم کرده است: حدود 
700 نفــر از ذخیره هاى قرعه کشــى فروش 
فوق العاده با افرادى که اقــدام به واریز وجه 
خــودرو نکرده انــد جایگزین شــدند. افراد 
جایگزین شــده تا ســاعت 16 روز یک شنبه 
مهلت دارند تا وجــه کامل خــودرو را واریز 

کنند.

دریافت مالیات از 
خانه هاى خالى 

وزیر راه و شهرســازى گفت:    انتخاب|
طرح اقدام مسکن ملى را در جهت نهضت خانه 
سازى آغاز کرده ایم، در این باره یک میلیون 
و 600 هزار نفر در کشور ثبت نام کرده اند که 
50 درصد یعنى 800 هزار نفر واجد شــرایط 
هستند. وى خاطرنشان کرد: با طراحى سامانه 
جامع امالك و اســکان، دو میلیون مســکن 
خالى کشور شامل مالیات مى شوند که با این 
روند بخش زیادى از مشکالت رفع مى شود. 
محمد اسالمى تصریح کرد: گام دوم این است 
که افرادى که خانه آماده و پروژه نیمه تمام یا 
زمین دارند در جهت مولد سازى مسکن، اقدام

 کنند.

یک خیابان 
به نام «فلوید» کنید

  ایسنا| نماینــده کرمــان در مجلس 
شــوراى اســالمى پیشــنهاد کــرد یکى از 
خیابان هــاى تهران به نام «جــورج فلوید» 
نامگذارى شــود. محمد مهــدى زاهدى در 
مطلبى در صفحه توییتر خود نوشت: «پیشنهاد 
دارم نــام یکــى از خیابان هاى تهــران، در 
اعتراض به نظام ســرمایه دارى و نژادپرستى 
غرب به اسم جورج فلویدنامگذارى شود. امروز 
جمهورى اســالمى ایران، نقطه امید ملت ها 
براى مبارزه با استبداد داخلى و  استعمار خارجى 
است.» جورج فلوید، مرد رنگین پوستى است 
که حین بازداشت در شهر مینیاپولیس آمریکا 
به دست پلیسى سفیدپوست کشته شد و این 
موضوع اعتراضات گســترده اى را در آمریکا 
و بســیارى از کشــورهاى جهان بــه دنبال

داشت.

ارزش هربرگ
 سهام عدالت 

4 هفته گذشــته ارزش هر برگ    بهار |
سهام عدالت 500 هزار تومانى افزایش یافت 
و بیش از ده میلیون تومان رســید. این عدد با 
توجه به تفکیک ارزش نماد هاى شرکت هاى 

بورسى به دست آمده است.

تعدیلى ها برگشتند
رئیس ســازمان نظام پرستارى    ایرنا |
گفت: حدود ده تا 12 بیمارســتان خصوصى، 
نیروهاى پرســتارى را بعد از شــیوع ویروس 
کرونا تعدیل کرده بودند کــه با پیگیرى هاى 
انجام شــده، برخى از این پرستاران به محل 
کار خــود برگشــتند. بعد از شــیوع ویروس 
کرونا در کشــور و بــه علت کاهــش درآمد 
بیمارستان ها به دلیل مراجعه نکردن بیماران 
به بیمارســتان هاى خصوصى براى درمان، 
پرســتاران برخى از این بیمارستان ها تعدیل 
شــده بودند که با اعتراض فراوانــى روبه رو

 شد.

افتتاح واحد صنعتى در 
اصفهان

چندین واحد صنعتى در اســتان هاى    ایسنا|
خراســان رضوى و اصفهان با دســتور رئیس جمهور 
افتتاح شد. مراسم افتتاح این طرح هاى صنعتى با حضور 
رئیس جمهور به صورت ویدیوکنفرانس برگزار شد. در این 
مراسم واحد تولید کنستانتره صنایع معدنى فوالد سنگان 
در استان خراسان رضوى و طرح بومى سازى و افزایش 
ظرفیت  تولید  لوازم خانگى در استان اصفهان افتتاح شد.

رایزنى احمدى نژاد 
  باشگاه خبرنگاران جوان | نایب رئیس 
سابق شوراى اسالمى شهر تهران گفت: احمدى نژاد در 
حال رایزنى با شوراى نگهبان براى انتخابات 1400 است. 
مرتضى طالیى افزود: صرفاً پیش بینى ام این است که او 
تأیید صالحیت شود، اما ممکن است که این اتفاق رقم 
نخورد. وى گفت: اگر احمدى نژاد وارد میدان شود مى تواند 
تبدیل به موج سومى شود که در وضعیت موجود جامعه ما 

استقبال زیادى هم در پى خواهد داشت.

استخدام نامه اى!
مصطفى هاشمى طبا گفته است:    اعتمادآنالین|
آقاى احمدى نژاد چهار پنج هزار نفر استخدام کرد که گونى 
نامه ها را بیاورند و نامه ها را ردیف و بسته بندى کنند. آنها در 

این بخش ماندند، ولى اینکه کار نشد.

تکلیف نفوذى چه شد؟
پخش واپسین قســمت  فصل ششم    تابناك |
سریال «پایتخت» با حواشــى فراوانى همراه شد که به 
واسطه بازسازى آشکار دو ســکانس از دو فیلمفارسى 
بود؛ موجى از انتقادات که منجر به دستور رئیس سازمان 
صداوسیما براى بررسى حواشى و برخورد با عوامل وقوع 
این اتفاق شــد و در نهایت قرار بود بنا به دستور رئیس 
صداوسیما، نفوذى نیز شناسایى شود. اکنون با گذشت 
بیش از دو ماه، این پرسش باقى است که آیا نفوذى وجود 
داشت و اگر وجود داشت چه کسى بوده و چه سرنوشتى 
یافته است؟آیا اساساً بحث نفوذ مطرح بوده یا آنچه مطرح 

شده حدس یا تصور رئیس صداوسیما بوده است؟

نمى گذارند...
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در    تابناك |
جمع خبرنگاران گفت: ما در جمهورى اسالمى حکمرانى 
دینى و مردمى داریم، اما بســیارى از افراد نمى گذارند 
این نگاه شکل بگیرد. محسن رضایى افزود: در حال حاضر 
ما شاهد هستیم که اختیارات به نهاد  شورا ها داده نمى شود 
و علت این اقدام این اســت که برخى از افراد و مدیران 

نمى خواهند این نگاه شکل بگیرد.

استراتژى ازغدى 
  دیده بان ایران | بــه تازگــى فیلمــى در 
شــبکه هاى اجتماعى منتشــر شــده کــه مربوط به 
سخنرانى هاى گذشته رحیم پور ازغدى است. او در این 
فیلم خطاب به افرادى که پاى صحبتش نشسته اند و از 
شبکه افق هم پخش شده گفته است: باید هزاران نفر از 
جوانان ایرانى را تربیت و ســازمان دهى کرده و با اعزام 
کردنشــان به آمریکا بتوانیم تظاهرات سیاه پوستان را 
رهبرى کنیم و با این عمل مى توانیم موجبات فروپاشى 
و تجزیه آمریکا را فراهــم کنیم. این صحبت ها به زبان 
انگلیسى زیرنویس شده و در رسانه هاى آمریکا در حال 

دست به دست شدن است.

موشک فوق سرى سقوط کرد
مدل اولیه یک موشک فوق سرى    خبر فورى |
و فوق پیشرفته سوپرسونیک آمریکا در حین آزمایش به 
صورت تصادفى از بمب افکنى که آن را حمل مى کرد جدا 
شد و به زمین سقوط کرد. گفته مى شود این موشک مافوق 
صوت نزدیکى پایگاه هوایى ادواردز در کالیفرنیا سقوط 
کرده است. آژانس پروژه هاى پژوهشى پیشرفته دفاعى 
آمریکا با «محرمانه» خواندن مشــخصات این موشک 

جدید، از بیان جزئیات این حادثه خوددارى کرده است.

خبرخوان

با کنار گذاشته شــدن محمدرضا حیاتى از بخش هاى 
مختلف خبرى حاال لیست ممنوع التصویرهاى تلویزیون 

باز هم طوالنى تر شد.
این اتفاق و همزمانى آن با برنامه جنجالى «فوتبال برتر» و 
گفتگوى رئیس فدراسیون فوتبال با محمدحسین میثاقى 
و ضعف میثاقى در اداره این گفتگوى مهم که مى توانست 
اســناد مهمى از قرارداد جنجالى با مــارك ویلموتس، 
سرمربى بلژیکى ســابق تیم ملى رو کند باعث شد تا بار 
دیگر منتقدان تلویزیون در شبکه هاى اجتماعى به صورت 
گسترده از سرمایه سوزى در صداوسیما بگویند و بنویسند.

سرمایه هایى که در صداوسیما رشد پیدا مى کنند و برند 
مى شوند اما تلویزیون به بهانه هاى مختلف آنها را کنار 
مى گذارد و براى پر کردن جاى خالى آنها در تجربه هاى 
متوالى شکســت خورده، دســت به دامن ســلبریتى ها 

مى شود.
محمدرضا حیاتى، گوینده اتوکشیده و رسمى صداوسیما 
اولین مورد از این تجربه ها نیســت و قطعًا آخرین مورد 
هم نخواهد بود. او که از ســال1360 کار خود را در رادیو 
آغاز کرد و از سال94 پس از دریافت حکم بازنشستگى و 
دعوت دوباره به کار در تلویزیون حضور دارد سال ها در 
غیاب گوینده هاى قوى تنها گزینه تلویزیون براى اعالم 
خبرهاى رسمى و مهم بوده  و شاید در تمام این سال ها 
تعداد گاف هایى که در بخش هــاى خبرى با گویندگى 

حیاتى داده شده کمتر از تعداد انگشتان دست باشد.
از آن طرف، عادل فردوســى پور شاید غریب ترین مورد 
کنار گذاشته شده هاى تلویزیون باشــد. مجرى برنامه 
«نود» که نزدیک به دو دهه در شــبکه 3 سیما جایگاه 
ویژه اى داشــت و حتى در ســال هاى اخیر که ریزش 
مخاطبان تلویزیون مشــهودتر از قبل شــده همیشه 
برنامه اش در لیست پربیننده هاى تلویزیون قرار داشت 
به یک باره با تصمیم تلویزیون از شبکه 3 کنار گذاشته شد 
و برنامه «نود» هم که براى سال ها بدون وقفه روى آنتن 
بود تعطیل شد تا محمدحسین میثاقى و برنامه «فوتبال 
برتر» جایگزین عادل فردوســى پور و برنامه محبوبش 
شوند. میثاقى که از ابتدا با تهیه گزارش براى برنامه «نود» 
و در کنار عادل فردوسى پور رشد کرده بود آنقدر در جذب 
مخاطب و راضى نگه داشتن او ضعیف عمل کرد که برنامه  
«فوتبال برتر» در آخرین نظرســنجى مرکز تحقیقات 

صداوسیما از برنامه هاى پرمخاطب تلویزیون، در جایگاه 
هشتم و حتى پایین تر از مستند حیات وحش قرار گرفت!

با انتشار این نظرسنجى بسیارى از مخاطبان تلویزیون 
در شــبکه هاى اجتماعى تلویزیون را بــه علت حذف 
برنامه «نود» به باد انتقاد گرفتند و این انتقادات با ضعف 
محمدحسین میثاقى در اداره یک مصاحبه چالشى موفق با 
مهدى تاج رئیس فدراسیون فوتبال اوج گرفت و بار دیگر 
سرمایه سوزى تلویزیون در حذف عادل فردوسى پور مورد 

توجه قرار گرفت.
در تلویزیون ایران کــه برنامه هاى مجرى محور بخش 
عمده برنامه هاى تولیدى آن را تشکیل مى دهند، کمبود 
مجریان کاربلد و متخصص در امر اجرا با اســتایل و فن 
بیان اســتاندارد بیش از دیگر نواقص به چشــم مى آید. 
مجرى هایى که بتوانند از پس اداره یک گفتگو بربیایند و 

چیزى فراتر از تعارف هاى معمول مجرى هاى این روزها 
و قربان صدقه مهمان رفتن براى مخاطب آورده داشته 
باشــند. حاال اما سال هاســت تلویزیون نه تنها مجرى 
استاندارد جدیدى معرفى نکرده که مجرى هاى قبلى را 
هم به دالیل مختلف خانه نشین کرده است تا جایى که 
در لیست ممنوع التصویرها مجرى هاى کنار گذاشته شده 
آنقدر تعدادشان زیاد است که مى توانیم لیست جداگانه اى 
از مجریان ممنوع التصویر شده داشته باشیم. افرادى که با 
آزمون و خطا در برنامه هاى مختلف تلویزیون به برندهاى 
مطرح تبدیل شــدند اما با بهانه هاى مختلف این روزها 

خانه نشین شده اند یا به اجرا در استیج ها بسنده کرده اند.
این موضوع به خصوص در ماه رمضانى که گذشت بیش 
از قبل به چشم آمد. در غیاب احســان علیخانى و «ماه 
عسل» براى دومین سال متوالى دست خالى تلویزیون 

براى برنامه هاى پرمخاطب افطار و سحر انتقادات فراوانى 
را به دنبال داشت. از سوى دیگر شکست بازیگرانى مثل 
سام درخشــانى و مهران غفوریان در اجراى برنامه هاى 
تلویزیون این نکته را بار دیگر مطرح مى کند که شــاید 
بد نباشد تلویزیون بار دیگر نگاهى به لیست بلندباالى 
مجرى هاى ممنوع التصویر خود بیاندازد تا شــاید بتواند 
پس از تجربه هاى متوالى شکســت خورده اســتفاده از 
سلبریتى هاى نابلد، اجراى برنامه هاى گفتگومحورش 
را به مجریان کاربلدى بســپارد کــه در دامن تلویزیون 
رشد کردند و ســرمایه هاى صداوسیما هستند. نام هایى 
مانند فرزاد حســنى، جواد یحیــوى و آزاده نامدارى که 
حداقل هایى از استانداردهاى اجراى تلویزیونى را بلدند 
و مى توانند برنامه هاى اســتاندارد روى آنتن تلویزیون

 ببرند.

از عادل فردوسى پور تا محمدرضا حیاتى و دیگران!

برچسب ممنوع التصویرى بر پیشانى 
سرمایه هاى تلویزیون

اخیراً شایعه اى مبنى بر کناره گیرى آیت ا... علم الهدى 
از نمایندگى ولى فقیه در خراسان رضوى و امامت جمعه 
مشهد مقدس در حال نشر است و حتى از برخى افراد هم 

به عنوان جایگزین نام برده مى شود.
در همین راســتا خبرگزارى «حوزه» به منظور بررسى 
این شایعه، پیگیرى هایى را انجام داد و حجت االسالم 
محمدحسین ایزدى، مسئول دفتر شوراى سیاستگذارى 
ائمه جمعه استان خراسان رضوى توضیحاتى را پیرامون 

شایعه مطرح شده، ارائه کرد.
وى با اشاره به شایعه کناره گیرى آیت ا... علم الهدى از 
نمایندگى ولى فقیه در خراســان رضوى و امامت جمعه 
مشــهد مقدس، اظهار کرد: اآلن بنده این خبر را از شما 
مى شنوم و از این اخبار زیاد است و زمانى که بنده به این 

مسئولیت آمدم که یکسالى مى شــود، آنقدر این شایعه 
قوى بود که آقاى استاندار از ما پیگیر شد و گفتم «من که 

مدیر شورا هستم، خبر ندارم».
حجت االسالم محمدحســین ایزدى ادامه داد: اینگونه 
موارد را باید از تهران بپرســید؛ نمایندگان ولى فقیه زیر 
نظر مستقیم دفتر حضرت آقا هســتند، اما من تکذیب 
مى کنم و تا همین لحظه که شــما ســئوال مى پرسید 
بنده اطالع و خبرى ندارم. وى افزود: استان خراسان با 
توجه به ویژگى هایى که دارد، بنده فکر مى کنم در این 
موقعیت شــخصیتى نظیر آیت ا... علم الهدى یا نداریم 
و یا کم داریم؛ با توجه به شــناختى که بنده از نزدیک با 
ایشــان دارم مدیریت و اشرافیت ایشــان و جهاتى که 
وجود دارد کم نظیر هســتند. طبیعى اســت که با توجه 
به ویژگى هاى خاص ایشان، یک عده اى هم ساکت و 

 بیکار نمى نشینند.

آیت ا... علم الهدى از امامت جمعه مشهد کناره گیرى کرده است؟ 

روز پنج شنبه بازار خودرو افزایش قیمت کاغذى چشمگیرى 
را تجربه کرد به گونه اى که قیمت 206 تیپ 2 که به 118 
میلیون تومان رسیده بود امروز با افزایش 12 میلیون تومانى 
به 130 میلیون تومان رسیده اســت. با این حال به گفته 
فعاالن بازار هیچ مشترى واقعى در بازار خودرو حضور ندارند.

بازار خودرو پس از طى کردن روند کاهشى در چند هفته اخیر 
ثبات قیمت را تجربه کرد اما این ثبات قیمت در نتیجه تالش 
دالالن براى جلوگیرى از کاهش قیمت ها تداوم نیافت و 
گزارش هاى میدانى حاکى از افزایش قیمت کاغذى انواع 

مدل هاى خودرو در بازار است.
این افزایش قیمت ها در خودروهاى مختلفى دیده مى شود از 
جمله قیمت دنا پالس که طى چند هفته اخیر تا 206 میلیون 

تومان کاهش یافته بود با افزایش چهار میلیون تومانى به 
210 میلیون تومان رسیده است و قیمت سمند ال ایکس 
نیز با افزایش چهار میلیون تومانى از 120 میلیون به 124 
میلیون تومان رسیده است.  قیمت انواع مدل هاى پراید نیز 
افزایش قابل توجهى را تجربه کرده اند و مى توان گفت پس 
از اقدامات شوراى رقابت قیمت این خودرو خبرساز که تا 90 
میلیون تومان افزایش یافته بود کاهش چشمگیرى را تجربه 
نکرده است به گونه اى که قیمت پراید 111 که طى چند 
هفته اخیر تا 70 میلیون تومان رسیده بود روز پنج شنبه به 82 
میلیون و 500 هزار تومان رسید و قیمت پراید 131 نیز که 
طى چند هفته اخیر تا 66 میلیون تومان پایین آمده بود، 73 

میلیون و 500 هزار تومان اعالم شده است.

خودرو باز  هم گران شد

بالفاصله پس از آنکه HBO «بربادرفته» را به دلیل ترسیم 
نژادپرستى از آرشیو خود حذف کرد، این اثر کالسیک به 

رتبه اول پرفروش ترین هاى «آمازون» دست پیدا کرد.
فیلم کالسیک «بربادرفته» یک روز پس از آنکه رسانه 
تولید محتــواى آنالین HBO فیلم را به دلیل ترســیم 
نژادپرستى از آرشیو خود بیرون کشید، به سرعت به رتبه 
اول پرفروش ترین هاى «آمازون» در میان آثار تلویزیونى 

و سینمایى دست پیدا کرد.
وبسایت «آمازون» رتبه بندى خود را براساس داده هاى 
مربوط به فروش فیلم ها انجام مى دهد. این وبســایت 
در حال حاضر نسخه DVD دو دیسکى «بربادرفته» را 
به مناسبت 70 ســالگى اش ارائه مى دهد. این نسخه 
«آمازون» با قیمت اولیه 29/55 دالر عرضه مى شود. این 
البته در حالى است که آمازون نسخه HD «بربادرفته» را 
نیز براى اجاره به قیمت 3/99 دالر و براى خرید به قیمت 
9/99 دالر عرضه مى کند. ضمناً در کنار جایگاه اول فیلم 
«بربادرفته» در «آمازون»، این فیلم در فهرســت آثار 
آمریکایى رسانه تولید محتواى آنالین اپل نیز در جایگاه 
پنجم پس از فیلم هاى «شکار»، «پرنده هاى شکارى»، 

«بچه هاى بِد زندگى» و «مرد نامریى» قرار گرفت.
بنا به آنچه سرویس محتواى آنالین HBO Max اعالم 
کرد فیلم «بربادرفته» به دلیل محتواى نژادپرستانه اش 
به طور موقت از آرشیو این ســرویس حذف شده است، 
این رســانه تصمیم دارد فیلم را به همراه توضیح درباره 
محتواى تاریخى اش و محکوم کردن آن در آینده دوباره 

به آرشیو برگرداند.

استقبال از «بربادرفته» 
بیشتر شد

  محمدامین شکارى/ خبرگزارى صبا |



استاناستان 03033778 سال  هفدهمشنبه  24 خرداد  ماه   1399

تصمیم گیرى در مورد
 مبلمان چهارباغ

شهردار اصفهان تصریح کرد: قرار شد کمیته اى بحث نور 
پیاده راه میانى چهارباغ را بررسى کند. چون نورپردازى 
بخشى از چهارباغ تکمیل شده و بخش هاى دیگر باقى 
مانده اسـت. قدرت الـه نوروزى افـزود: چنـد روز پیش 
مناقصه مبلمان چهارباغ برگزار شد و شرکت برنده، قرار 
شـد ظرف 45 روز اقدامات را انجام دهد و به مدیرعامل 
سازمان نوسازى تاکید کردم تا 45 روز دیگر باید این طرح 

تکمیل شود و اگر نشود قاطعا برخورد مى شود.

اعالم فراخوان جذب ایده 
اولیـن فراخوان جـذب ایده توسـط معاونـت اجتماعى 
سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى اصفهان 
اعالم شد. این فراخوان از تمامى ایده پردازان، افراد نخبه 
و نوآور، دانشـگاهیان و سـایر فعاالن نوآور با محوریت 
توسـعه فرهنگ سالمت، گردشـگرى، مشارکت هاى 
فرهنگـى اجتماعى، امـور اجتماعى و توسـعه فرهنگ 
شـهروندى دعوت به عمل آورده اسـت. آخرین مهلت 
ارسـال آثار تا 30 خرداد ماه اسـت که شرکت کنندگان 
جهت کسـب اطالعـات بیشـتر مـى توانند بـه پایگاه 
اینترنتـى shahrvandi-isf.ir  مراجعه کرده و یا 
با شـماره هـاى 03134467360، 03135211990 و 

03132223363 تماس حاصل کنند.

ضریب نفوذ 50 درصدى تلفن 
در گلپایگان 

رئیس اداره مخابرات شهرسـتان گلپایـگان گفت: 32 
سـایت تلفن همـراه در شهرسـتان وجـود دارد که 26 
سایت به تکنولوژى نسل 4 و چهار و نیم، 4 سایت داراى 
تکنولوژى نسل 3 و دو سایت دیگر که جاده اى است از 
تکنولوژى نسل دو برخوردار هستند. مهدى یوسفى در 
نشست خبرى در فرماندارى شهرستان، اظهار کرد: در 
حال حاضر در شهرستان گلپایگان 45 هزار و 800 تلفن 
ثابت مشغول به کار اسـت که با توجه به جمعیت حدود 
90 هزار نفرى شهرسـتان، شـاهد ضریب نفـوذ 50.8 

درصدى هستیم.

تعویض گیت والو پمپاژ 
ویالشهر

به گزارش روابط عمومى آبفا نجف آباد، براى اولین بار 
گیت والو لوله 300 ایسـتگاه پمپاژ ویالشـهر که بدلیل  
خرابى زبانه و عملگر برقى آن دچار مشکل و نشتى آب 
شـده بود، تعویـض و در کمترین زمان ممکـن در مدار 
بهره بردارى قرار گرفت . شایان ذکر است این گیت والو 
مربوط به پمپ شماره دو ایستگاه پمپاژ بوده و تعویض 
آن تاثیر بسـزایى در افزایش فشار شبکه و جلو گیرى از 

هدر رفت آب دارد.

استعفاى معاون دانشگاه علوم 
پزشکى 

خبرها حاکى از استعفاى دکتر على یوسفى، معاون توسعه 
مدیریت و منابع انسانى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات 
بهداشتى درمانى استان اصفهان است. این استعفا چند 
روز پیش انجام شـده که از روز گذشته پاى آن به رسانه 
هم باز شد. به گزارش صاحب نیوز؛ علّت این استعفا که 
شاید حاشیه هایى هم به همراه داشته باشد هنوز اعالم 
نشـده، اما بنا بر اعالم منابع آگاه، این اسـتعفا از سـوى 

رئیس دانشگاه پذیرفته شده است.

افتتاح موزه هنر و مردم شناسى 
موزه هنر و مردم شناسى شهرستان نجف آباد همزمان 
با هفته صنایع دستى به بهره بردارى رسید. رئیس اداره 
میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى شهرستان 
نجف آباد گفت: شهردارى نجف آباد سال گذشته خانه 
تاریخى مهر پرور خریدارى و مرمت و بهسازى آن را بر 
اساس طرح تبدیل به موزه هنر و مردم شناسى شهرستان 
آغاز کرد. علیرضا حبیبى گفت: مرمت و آماده سازى این 
مجموعه تاریخى بـا بیش از 20 میلیارد ریـال هزینه از 

سال گذشته انجام شد.

خبر

معاون حمل ونقل سازمان راهدارى و حمل ونقل جاده اى 
کشور در جریان بازدید از پایانه بار امیرکبیر اصفهان اظهار 
کرد: اصفهان با حمل ساالنه 52 میلیون تن کاال به سراسر 
کشور، رتبه نخست جابجایى کاال در سطح کشور را به خود 

اختصاص داده است.
مهران قربانى به تنوع و نوع کاالهاى تولید شده در استان 
اصفهان اشاره کرد و افزود: اهمیت حمل و نقل این تولیدات 
از اصفهان به سراسرایران و حتى خارج از کشور این پایانه را 

به مرکزى مهم درسطح کشور تبدیل کرده است.
معاون حمل ونقل سازمان راهدارى و حمل ونقل جاده اى 
کشــور همچنین در حین بازدید از پایانه مسافربرى کاوه 

اصفهان و در جمع فعالین این صنف اظهار کرد: اســتان 
اصفهان رتبه سوم حمل ونقل مســافر در کشور را به خود 

اختصاص داده است.
وى کیفیت و شــبکه حمل ونقل مســافربرى اســتان 
اصفهان را مناسب ارزیابى کرد و افزود: یکى از مهمترین 
دغدغه هاى ما در زمینه حمل ونقل مسافر،  انجام یک سفر 

ایمن وسالمت براى مسافران است.
نمایندگان  تشکل هاى صنفى حمل ونقل مسافربرى استان 
اصفهان نیز در این دیدار به بیان دغدغه هاى خود از زمان 
شیوع کرونا تا به امروز و اثرات اقتصادى کرونا بر صنعت 

حمل ونقل مسافر پرداختند.

استاندار اصفهان گفت:هشت هزار و 600 واحد صنعتى 
در اصفهان فعال است که تعطیلى این واحدها بر پیکره 

اقتصادى کشور خسارتهایى وارد مى کند.
عباس رضایــى پیش از ظهر پنجشــنبه در آئین افتتاح 
افزایش ظرفیت تولید و بومى ســازى قطعات با حضور 
رئیس جمهور و از طریق ویدئو کنفرانس اظهار داشت: 
استان اصفهان رتبه دوم صنعتى کشور را بعد از تهران به 
خود اختصاص داده است به نوعى که بسیارى از صنایع 
مادر از جمله ذوب آهــن، فوالد مبارکــه، پلى اکریل، 

پتروشیمى و غیره در این استان قرار دارد.
وى با اشاره به اینکه اســتان اصفهان 60 درصد فوالد 

کشــور را تولید مى کند، تاکید کرد: هشت هزار و 600 
واحد صنعتى فعال در استان اصفهان فعال است و طبیعى 
است که تعطیلى این واحدها ضربات اقتصادى بر پیکره 
اقتصادى کشــور وارد مى کند و از این رو بسیارى از این 

واحدها در دوران کرونا نیز فعال بودند.
استاندار اصفهان با بیان اینکه اجراى چهار هزار و 500 
طرح صنعتى در اســتان اصفهان در دســتور کار است، 
بیان داشت: اصفهان با 90 شــهرك صنعتى، بیشترین 
تعداد شهرك هاى صنعتى در کشــور را داراست و با دو 
هزار و 300 واحد نســاجى رتبه اول این صنعت را نیز در 

کشور دارد.

8600 واحد صنعتى فعال در 
اصفهان وجود دارد

اصفهان، رتبه نخست جابجایى 
کاال در کشور

رئیس اداره منابع طبیعى سمیرم گفت: در آتش سوزى 
مراتع سمیرم حدود 50 اصله درختچه دافنه و 80 بوته 
گون گزى در مســاحت پنج هزار متــر مربعى طعمه 

حریق شدند.
على پورعســگر اظهــار داشــت: حوالى ســاعت 
19:10 دقیقه روز چهارشــنبه هفته گذشــته با اعالم 
گزارشات مردمى از طریق ســامانه 1504 با مرفوك 
(مرکــز فرماندهى و کنترل نیروى انتظامى) اســتان 
اصفهان مبنــى بر آتش ســوزى در مراتع کته گبرى 
در 10 کیلومترى شهرستان ســمیرم به طرف ونک، 
بالفاصله مأمورین یگان حفاظت اداره در محل حاضر 
و با همکارى مرتع داران، نیروهاى محلى و نیروهاى 

کالنترى ونک و مأمورین آتش نشــانى شهرســتان 
سمیرم موفق به مهار آتش و اطفا آن شدند.

وى افزود: متأسفانه در این آتش سوزى حدود 50 اصله 
درختچه دافنه و 80 بوته گون گزى در مساحت 5000 
متر مربع طعمه حریق شدند. اما خوشبختانه با توجه به 
سوختن علف هاى مرتعى یک ساله به درختچه ها آسیب 
جدى وارد نشده و در سال هاى آینده شاهد زندگانى آنها 

خواهیم بود.
رئیس اداره منابع طبیعى ســمیرم بیان داشــت: در 
خصوص عامل آتش ســوزى به نظر مى رسد نیروى 
انسانى دخیل بوده است که از محل متوارى شده است 

و تحقیقات در این مورد ادامه دارد.

5 هزار متر مربع از مراتع سمیرم در آتش سوخت

دبیر اجرایى نظام صنف کشاورزى استان اصفهان 
از بازگشــایى دریچه هاى زاینده رود براى کشت 

تابستانه در آینده نزدیک خبر داد.
اســفندیار امینى با اشــاره به تجمع اعتراض آمیز 
کشاورزان غرب اصفهان در جلوى استاندارى در چند 
روز گذشته اظهار داشت: با توجه به اتمام توزیع آب 
براى کشت پاییزه کشاورزان غرب استان اصفهان 
نســبت به تأمین آب کشــت صیفى جات معترض 

بودند. وى افزود: با توجه به پایان نیاز آبى محصوالت 
غله در نیمه خــرداد، دبى رودخانه زاینــده رود به 

صورت موقتى کاهش یافته است.
دبیر اجرایى نظام صنف کشاورزى استان اصفهان 
خبر داد: با توجه به کشــت صیفى جــات و نیاز آبى 
درختان باغ ها با رایزنى هاى انجام شده در آینده بسیار 
نزدیک دریچه هاى زاینده رود براى کشت تابستانه 

بازگشایى خواهد شد.

زاینده رود در آینده نزدیک بازگشایى مى شود

برخورد  شدید دو کامیون در روز پنجشنبه مقابل باغ فدك 
در شهر اصفهان یک کشته برجاى گذاشت.

بنا بر این گزارش، حدود ســاعت 8 و 30 دقیقه صبح روز 
پنجشنبه هفته گذشــته، در پى تماس یکى از شهروندان 
با ســامانه 125  مبنى بر برخورد کامیون حامل بار و تانکر 
سوخت در بلوار فرزانگان حدفاصل ورزشگاه نقش جهان و 
سه راهى تاکسیرانى اصفهان و بروز آتش سوزى در محل 
حادثه، ماموران آتش نشانى از ایستگاه هاى شماره  6، 4، 
7، 16، 19 و 22 به محل حادثه اعزام شــدند. مدت زمان 
عملیات حدود 45 دقیقه از زمان رسیدن نیروها تا پاکسازى 

کامل پیش بینى شد و آتش نشانى اصفهان اعالم کرد با 
حضور به موقع آتش نشــانان، این حریق منجر به وقوع 
انفجار نشــد. اورژانس اصفهان هم با سه واحد امدادى در 

محل حادثه حاضر شدند.
در این حادثه بر اثر برخورد کامیون حامل بار با تانکر سوخت 
حامل 30 هزار لیتر گازوئیل، راننــده کامیون بارى بر اثر 
سوختگى شــدید در دم جان باخت اما وضعیت جسمانى 
راننده تانکر سوخت مطلوب گزارش شده است.  آن طور 
که اورژانس اصفهان اعالم کرده، فرد فوت شده یک مرد 
حدود 40 ســاله و علت مرگ او، سوختگى 100 درصدى 

بوده است. 

تانکر سوخت در این حادثه به صورت کامل در آتش سوخت 
و قسمت جلوى کامیون بارى نیز به همراه 20 درصد از بار 

آن طعمه حریق شد.
رئیس پلیس راهور استان اصفهان در توضیح مقصر این 
حادثه اعالم کرد: در اثر بى احتیاطى راننده تانکر کشنده 
ایویکو حامل سوخت در برخورد با کامیون بنز در مسیر غرب 
به شرق بلوار فرزانگان  این تصادف شدید رخ داد که در این 

حادثه هر دو وسیله و راننده غیرمقصر طعمه حریق شدند.
وى در توضیح علت تصادف گفت: عدم رعایت حق تقدم  از 
جانب راننده تانکر حامل سوخت توسط کارشناسان پلیس 

راهور به عنوان علت حادثه تشخیص داده شد.

راننده کامیون زنده زنده در آتش سوخت

جزئیات تصادف مرگبار روز 
پنجشنبه در شهر اصفهان

نماینده ولى فقیه در استان اصفهان گفت: رعایت قوانین 
اسالمى نیاز به کار فرهنگى ندارد بلکه قانونى است مانند 

دیگر قوانین موجود که باید به مرحله اجرا در بیاید.
به گزارش «فارس»، آیت ا... ســید یوسف طباطبایى نژاد 
در جلسه ستاد احیاى امر به معروف و نهى از منکر استان 
اصفهان اظهار کرد: یکى از واجبات مهم اسالمى امر به 
معروف و نهى از منکر است و بر اساس روایات همه واجبات 
با برقرارى امر به معروف و نهى از منکر میسر مى شود که در 

کشور ما از اهمیت قابل قبولى برخوردار نیست.
آیت ا... طباطبایى نژاد با بیان اینکه در تمامى دنیا اجراى 
قانون نیاز به قــدرت دارد تصریح کرد: شــهروندان هر 
کشــور ملزم به رعایت قوانین کشــور خود هستند در 
همین خصوص کشور ایران کشــورى اسالمى است و 
شــهروندانش ملزم به رعایت قوانین اسالمى هستند، 
گفته مى شود که عمل به قوانین اســالمى در ایران نیاز 
به اقدامات فرهنگى دارد اما این صحبت تنها یک توجیه 
اســت و باید گفت رعایت قوانین اســالمى نیاز به کار 
فرهنگى ندارد بلکه قانونى است مانند دیگر قوانین موجود 
که باید به مرحله اجرا در بیاید ولى بــا این حال ما نیز به 

فرهنگ سازى تأکید داریم.
نماینده ولى فقیه در استان اصفهان تصریح کرد: همان طور 
که در امر سالمت پایبند به دستورات پزشکان و خبرگان 
در این امر هســتیم در انجام امور دینى هــم باید پایبند 
قوانین اســالم، قرآن، امامان و فقها باشیم چرا که انجام 
این امور سالمت معنوى و موفقیت راهبردى یک جامعه 

را تضمین مى کند.
در ادامه جلســه ســتاد احیاى امر به معــروف و نهى از 
منکر، على اصفهانى دادســتان اصفهان اظهار کرد: در 
مسأله ویروس کرونا شــاهد بودیم باالترین مرجع دینى 
کشــور یعنى رهبر معظم انقالب، فرمودند ما مطیع نظر 
کارشناسان هستیم و از خبرگان زمینه پزشکى و سالمت 
جامعه تبعیت مى کنیم، این فرمایش رهبرى سبب شد که 

اگر شخصى خالف مصوبات ســتاد کرونا رفتار مى کرد، 
توسط مردم تنبیه مى شــد که چرا زبان به صحبت هاى 
غیرتخصصى مى چرخاند اما همواره در مســائل دینى و 
شرعى کشور مشاهده مى کنیم که هر شخصى براى خود 
نظرى دارد و هر فرد یک کارشــناس امور شرعى است، 
این امر مشکالت را در کشور ما افزایش داده و باید گفت 
چالش ها و مشکالت در مسائل فرهنگى کشور ما ریشه در 
اختالف نظرها میان مسئوالن کشور است و تا زمانى که 
اختالفات نظر در رأس امور را حل نکنیم نمى توانیم شاهد 

پیشرفت در امور باشیم.
وى تأکید کرد: در بحث ســگ گردانى، دوچرخه سوارى 
بانوان و بدحجابى باید روند جدى تــرى را دنبال کنیم و 
به ادارات مرتبط اعالم کنیم این مســائل را به طور ویژه 
بررسى کنند چراکه این اعمال با قوانین در ایران اسالمى 
منافات دارد و اذهان عمومى را دچار تشــویش و تهاجم 

فرهنگى مى کند.
همچنین ســردار مجتبى فــدا فرمانده ســپاه صاحب 
الزمان(عج) اســتان اصفهان گفت: در جریان شــیوع 
ویروس کرونا در استان اصفهان شاهد جلسات یک روز 
در میان بودیم که در آن قوانینــى مبتنى بر مبارزه با این 
ویروس مصوب مى شد و از همه با اهمیت تر اجرا شدن این 
مصوبات بود که با تمامى متخلفان و نادیده گیران ویروس 
منحوس کرونا برخورد هاى جدى انجام مى گرفت و این 
اقدامات بود که سبب کنترل ویروس کرونا در استان شد 
اما در ارتباط با مسائل شــرعى و اسالمى شاهد هستیم، 
آن طور که باید و شاید جدى گرفته نمى شوند که این مهم 

جاى سؤال از عالى رتبه ترین مقام استان دارد.
فرمانده ســپاه صاحب الزمان(عج) تصریــح کرد: در امر 
مدیریت شهرى باید به یک اجماع نظر دست پیدا کنیم و 
شهردارى اصفهان الزم است یک چهارچوب و پروتکل 
تعیین کند و براى جلوگیــرى از صورت نپذیرفتن مجدد 

برخى از ناهنجارى ها اقدام مناسب انجام نماید.

مدیرکل هماهنگــى و نظارت بر خدمات شــهرى 
شــهردارى اصفهان از زنده گیرى سگ هاى ولگرد 
در اصفهان خبر داد و گفت: چرخه زنده گیرى و عقیم 
سازى سگ هاى ولگرد، جمعیت این حیوانات را کنترل 

خواهد کرد.
بهزاد حقانى در گفت و گو با «ایمنا، درباره اقدامات انجام 
شــده براى جمع آورى، انتقال و نگهدارى سگ هاى 
بدون صاحب از سطح شهر، تصریح کرد: 15 اکیپ در 
سطح مناطق از ساعت 6 تا 9 صبح براى جمع آورى این 
سگ ها فعالیت مى کنند و دو اکیپ با خودرو مخصوص 
مســئولیت جمع آورى حیوانات از تمامى مناطق را به 
عهده دارد. وى افزود: تمامى سگ هاى بدون صاحب 

جمع آورى شده از سطح شهر پالك دار مى شوند و بر 
اساس آن بعد از نگهدارى، براى رهاسازى این سگ ها 

اقدام مى شود.
حقانى با بیان اینکه در سال گذشته 1985 قالده سگ 
زنده گیرى شد، ادامه داد: ســال گذشته سه میلیارد و 
500 میلیون ریال توسط شهردارى و یک میلیارد و 460 
میلیون ریال از سوى شهروندان به منظور ساماندهى 

سگ هاى بى سرپرست هزینه شده است.
وى گفت: حیوانات بى سرپرســت پس از شناسایى، 
زنده گیرى و تشــکیل پرونده براى مدتى در قرنطینه 
نگهدارى مى شوند و بعد از انگل زدایى، واکسیناسیون و 
شست و شو به محوطه پناهگاه منتقل مى شوند و عقیم 

سازى و نشانه گذارى آن ها صورت مى گیرد.
مدیرکل هماهنگــى و نظارت بر خدمات شــهرى 
شهردارى اصفهان افزود: رها سازى در محل زنده گیرى 
شده اقدامى است که در مرحله آخر انجام مى شود، البته 
برخى از حیوانات پس از طى کردن دوره ریکاورى به 

افراد واجد شرایط به صورت رایگان واگذار مى شوند.
مرکز نگهدارى حیوانات اصفهان در زمینى به مساحت 
1500 متر مربع در کمربندى جاده باغ رضوان اراضى 

صحراى انقالب واقع شده است.

زنده گیرى سگ هاى ولگرد در اصفهان

رعایت قوانین اسالمى نیاز به کار فرهنگى ندارد 

ســاختمان جدید شــیرخوارگاه اصفهان پس از 
یک دهه از آغاز عملیات ســاختمانى با همکارى 
مشترك خیران و دولت آماده بهره بردارى در هفته 

بهزیستى شد.
معاون امور اجتماعى اداره کل بهزیستى اصفهان 
گفت: عملیات ساخت این شیرخوارگاه با رعایت 
استانداردهاى الزم در محدوده منطقه 14 اصفهان 

از حدود 10 سال پیش آغاز شده است.
مجتبى ناجى افزود: بخشى از اعتبارات آن دولتى 
و بخش عظیمى از هزینه هاى عمرانى آن توسط 

خیران استان تامین شده است.
وى ظرفیت پذیــرش این شــیرخوارگاه را 100 
کودك عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه در این 
مکان نوزادان تا زیر سه سال بطور موقت نگهدارى 
مى شوند ولى با توجه به فضاى الزم مى توانیم به 
پذیرش موقت کودکان سه تا 6 سال هم بپردازیم.

 وى با بیان اینکه هم اکنون در تنها شیرخوارگاه 
استان اصفهان بیش از 30 نوزاد نگهدارى مى شود 
گفت: بطورمتوسط ماهانه 25 نوزاد و کودك با حکم 

دستگاه قضایى به این مرکز ارجاع داده مى شود.
ناجى با اشاره به اینکه 18 نوزاد در این شیرخوارگاه 
دچار معلولیت هاى مختلف هستند گفت: یکى از 
مشکالت در واگذارى این نوزادان به افراد متقاضى 
فرزندخواندگى نپذیرفتن کودکان دچار معلولیت و 

ماندگارى آنها در مراکز بهزیستى است.
وى اضافه کرد: اکنــون 2 هــزار و 700 زوج در 
نوبت واگذارى فرزند خوانده هســتند که از آنها 
درخواست مى شود که نوزادان و کودکان معلول 

را به سرپرستى بپذیرند.

شیرخوارگاه بهزیستى 
اصفهان آماده بهره 

بردارى شد

سخنگوى مرکز اورژانس استان اصفهان از مرگ سه 
نفر از اعضاى یک خانواده در حادثه تصادف محور 

مبارکه خبر داد.
عباس عابدى با اشــاره به حادثه واژگونى خودروى 
206 در محور مبارکه به شهرك مجلسى اظهار کرد: 
این حادثه ســاعت 20 و 53 دقیقه چهارشنبه هفته 
پیش  به مرکز اورژانس استان اصفهان گزارش شده 

اســت و یک کد اورژانس براى امدادرسانى به این 
حادثه اعزام شده است.

سخنگوى مرکز اورژانس استان اصفهان ادامه داد: 
سه نفر از سرنشینان خودرو شامل زن 38 ساله، دختر 
هشت ساله و پسر 14 ساله در این حادثه جان باختند.

وى گفت: تنها مصدوم این حادثه که مرد 32 ساله 
بود به بیمارستان محمدرسول ا... مبارکه منتقل شد.

مرگ مادر و دو فرزندش در تصادف محور مبارکه

آرمان کیانى



0404فرهنگفرهنگ 3778شنبه  24 خرداد  ماه   1399 سال هفدهم

الیکا عبدالرزاقى درباره نقش خود در ســریال «ســرباز» گفت: 
کاراکترى که در این سریال بازى مى کنم زن محکم و مستقلى 
اســت اما با این حال اتفاقاتى مى افتد که باعث مى شود جا بزند. 
جذابیت این نقش براى خودم این بود که بیشتر به جاى کالم در 
داخل ذهن افراد کنکاش مى کنیم، فرضًا اگر با «یحیى» که در 
این سریال نقش همسرم را بازى مى کند دعوا کنم ابتدا چیزى که 

در ذهنم مى گذرد را نشان مى دهیم.
وى ادامه داد: شاید در بعضى قسمت هاى سریال «سرباز» مردم 
از وجود نریشن ها خسته شــوند و از خودشان بپرسند دلیل زیاد 
بودن آنها چیست اما به نظر من جاى وجود چنین سریال هایى در 

تلویزیون خالى بود.
این بازیگر با اشاره به شناختى که کارگردان سریال «سرباز» از 
اجتماع و آدم ها دارد گفت: نکته اى که درباره هادى مقدم دوست 
برایم جالب بود شناخت او از آدم هاست، او مرد است اما مى تواند 
زنانه فکر کند گاهى حتى من که زنم کم مى آوردم. سکانســى 
داشتیم که در آن ابراز احساسات به صورت نریشن انجام مى شد، 
یحیى رد مى شود و من باید در ذهنم به او ابراز عالقه مى کردم، 
قبل از فیلمبردارى به این سکانس اعتراض کردم اما کارگردان 
این سریال به من گفت که شما از زاویه دید خودتان به موضوع 
نگاه مى کنید. شاید شما مشکلى با گفتن دوستت دارم ندارید اما 

شاید بعضى ها نتوانند حسشان را به زبان بیاورند.
وى افزود: در سریال ســازى دچار کلیشه ها شــده ایم، در تمام 
ســریال ها به یک صورت ابراز عالقه مى کنیم و گاهى متفاوت 
بودن «سرباز» حتى با بازیگران این سریال نیز در تضاد هست و 

کارمان را سخت مى کند.
عبدالرزاقى در ادامه با اشاره به نریشن هاى سریال «سرباز» 

توضیح داد: از ابتدا قرار بود نریشن هاى زیادى در سریال 
داشته باشیم، پالن هاى طوالنى درحال قدم زدن یا فکر 

کردن فیلمبردارى کردیم که روى آن متن نریشنى 
که آقاى مقدم دوست مى گفت، گفته مى شد. تنها 
چیزى که از ابتدا در جریان نبودم در فیلمنامه هم 
نوشته نشــده بود و تنها آقاى مقدم دوست در 
جریان بود، حضور یک راوى در این سریال بود. 
البته درباره ایــن موضوع فقط به من توضیح 
داده شــده بود که جز صــداى من و آرش 
مجیدى صداى دیگرى نیز خواهد بود که 

بعضى از قسمت ها را توضیح خواهد داد.
این بازیگــر درباره راوى این ســریال 
تصریح کرد: اوایل کار که خیلى با ماجرا 
آشنا نبودم با بخش راوى ارتباط برقرار 
نکردم اما بعد از مدتى از آن صدا خوشم 

آمد. حضور راوى در سریال سلیقه اى است و اگر مخاطب حضور 
او را نپذیرد حق دارد زیــرا به دیدن آن در ســریال هاى ایرانى 
عادت ندارد. تماشــاچى عادت دارد قصه ببیند، داستان را دنبال 
کند و با چالش هاى موقعیتى روبه رو شود اما در سریال «سرباز» 

چالش هاى ذهنى را مى بیند.
عبدالرزاقى ادامه داد: ســریال «ســرباز» ســلیقه اى اســت و 
تماشاچیان آن به دو دسته تقسیم مى شوند، یا آن را خیلى دوست 

دارند یا به شدت از آن بدشان مى آید.
وى خاطر نشان کرد: فرضًا کسى هســت که به سریال اکشن 
عالقه دارد و دوست دارد طى فیلم دائمًا با چالش روبه رو شود و 
سریال ریتم تندى داشته باشد اما براى کسى مثل من سینماى 
اکشن هیچ جذابیتى ندارد و من با آن ارتباط برقرار نمى کنم خب 
طبیعتاً کمتر به سراغ آن مى روم اما سریالى که از تلویزیون پخش 
مى شود براى مخاطب عام تهیه مى  شود و سعى مى کنیم همه 

جوانب را رعایت کنیم تا همه را درگیر آن کنیم.
این بازیگر با اشاره به کلیشــه هایى که در سریال هاى مناسبتى 
درگیرشــان مى شــویم گفت: در اوایل ماه رمضان مخاطبان 
خیلى احســاس خوبى به سریال «ســرباز» نداشتند، زمانى که 
مى گوییم ســریال هاى ماه رمضان 
خواسته یا ناخواسته دچار کلیشه 
مى شویم و همه ناخودآگاه منتظر 
یک ســریال کمدى هســتند. 
شــاید چهره من هم در این امر 
بى تقصیر نبوده است زیرا بیشتر 
در ســریال هاى کمــدى 
دیده  شــده ام بنابراین 
تماشاچى با دید 

دیگرى به پاى این سریال مى نشــیند و با چیز دیگرى روبه رو 
مى شود که با افکارش بسیار متفاوت اســت و او درجا نسبت به 
این سریال مقاومت نشان مى دهد که البته من از کسى بابت این 

موضوع خرده نمى  گیرم.
وى ادامه داد: جایى گفته بودم ماه رمضان به ما در دیده شــدن 
سریال «ســرباز» کمک کرد زیرا در این ماه مردم به تلویزیون 
باز مى گردند و ســریال مى بینند. هفته اول ماه رمضان همیشه 
ســریال هاى تلویزیونى مخاطب کمى دارند اما مردم خودشان 
به صورت دهان به دهان تبلیغ مى کنند و رفته رفته هر ســریال 
بیننده پیدا مى کند اما بعضى ها از حرف هاى من اشتباه برداشت 
کرده و فکر مى کردند من گفته ام اگر «ســرباز» یا هر ســریال 

دیگرى دیده مى شود حتماً سریال خوبى است.
این بازیگر با اشاره به بازى در سریال هاى کمدى گفت: به صورت 
ذاتى از خنداندن مردم لذت مى بردم به واسطه شانسى که داشتم 
ســریال هاى کمدى بازى کردم و در اکثر سریال هایى که آقاى 
مدیرى ساخته است حضور داشته ام، درواقع به صورت ناخودآگاه 
در این مسیر افتادم اما همیشه از آن لذت بردم. اگر همان موقع 

نیز کار جدى به من پیشنهاد مى شد باز هم آن را قبول مى کردم.
وى ادامه داد: هنگام فیلمبردارى هر گاه فضا تلخ و سنگین مى شد 
کمى بازى برایم سخت بود زیرا حتى در زندگى شخصى خودم 
نیز آدم ساکتى نیستم بلکه همیشه خندان و درحال حرکتم، مهار 
حجم خنده ها و تیزى نگاهم کار سختى بود اما فکر مى کنم که 
نتیجه تالشم بد نشده است. زمانى که باید رئال بازى مى کردیم 
و تمام تالشــم را به کار مى گرفتم تا جدى باشــم باز هم آقاى 
مقدم دوست مى گفت فقط 11 درصد از این چیزى که اجرا کردى 

را نشان بده یعنى باز هم مى خواست که آرام باشم.
بازیگر سریال «قهوه تلخ» با اشاره به اینکه مردم از نحوه بازى 
او حرف نمى زنند و فقط داستان سریال «سرباز» را نقد مى کنند 
تصریح کرد: درد دلى دارم که باید حتمًا بگویم، تماشــاچیان ما 
بسیار باهوشند و اصوًال مردم ما خیلى خوب بازى بد را تشخیص 
مى دهند از مردم گالیه دارم زیرا ریتم کنــد کار براى برخى از 
مخاطبان جذاب نبود اما آنها همه چیز را با هم قضاوت کردند و 

حتى بازى بازیگران را نیز زیر سئ وال بردند.

الیکا عبدالرزاقى:

 مردم یا سریال «سرباز» را خیلى دوست 
دارند یا بیش از حد از آن متنفرند

  نرگس ذکایى/ خبرگزارى پانا |

«شناى پروانه» و «خوب، بد، جلف 2: ارتش سرى» دو فیلم سینمایى 
جدیدى هستند که قرار اســت همزمان با بازگشایى سینماها از اول 

تیرماه اکران خود را آغاز کنند.
در جلسه روز 20 خرداد ماه کارگروه بررسى آسیب هاى کرونا در سینما 
که به ریاست حسین انتظامى، رئیس سازمان سینمایى برگزار شد، 
اعالم شد که دو فیلم سینمایى جدید با شرایط اندیشیده شده اکران 

خود را از اول تیرماه در سینماها آغاز مى کنند.
در آن خبر اعالم شــده بود که نام دو فیلم جدید بــه زودى اعالم 
مى شود ولى از روز 21 خرداد گمانه زنى ها درباره این دو فیلم آغاز 
شد و از آنجا که پیش از این محسن چگینى، تهیه کننده «خوب، بد، 
جلف 2» در گفتگویى اعالم کرده بود عالقه اى به اکران این فیلم 
با ظرفیت 50 درصدى ســینماها ندارد لذا ابهام درباره این دو فیلم 
بیشتر شده بود، اما آخرین خبرها حاکى از آن است که تالش ها براى 
متقاعد کردن صاحبان دو فیلم مهم که انتظار مى رود فروش خوبى 
هم داشته باشند به نتیجه رسیده است و «خوب، بد جلف 2» و «شناى 

پروانه» اکران تیرماه و پس از بحران کرونا را کلید مى زنند.

در  نتیجه فیلم سینمایى «شناى پروانه» نخستین ساخته بلند داستانى 
محمد کارت به تهیه کنندگى رســول صدرعاملى و سرمایه گذارى 
محمدصادق رنجکشان و فیلم سینمایى «خوب، بد، جلف 2: ارتش 
ســرى» به کارگردانى پیمان قاســمخانى و تهیه کنندگى محسن 
چگینى دو فیلم جدیدى هستند که اکران خود را همزمان با بازگشایى 

سینماها در اول تیرماه آغاز کنند.
فیلم سینمایى «خوب، بد، جلف 2: ارتش سرى» از جمله فیلم هایى 
بود که 30 بهمن ماه سال گذشته اکران خود را در سراسر کشور آغاز 
کرد و قرار بود در نوروز 99 نیز بــه اکران خود ادامه بدهد اما به دلیل 

شیوع ویروس کرونا و تعطیلى سینماها نمایش آن نیز متوقف شد.
همچنین فیلم سینمایى «شناى پروانه» یکى دیگر از فیلم هایى است 
که قرار بود در نوروز 99 روى پرده برود اما به دلیل تعطیلى سینماها 

این امر میسر نشد.
همچنین مصوب شــد براى این دو فیلم تا ســه هفته، کف فروش 
محاسبه نشود و اگر در این اکران شرایط مناسبى از نظر استقبال به 

وجود نیامد امکان اکران دوم در زمانى دیگر فراهم باشد.

پلیس ایتالیا اعالم کرد که یک نقاشــى دزدیده شــده «بنکسى»، 
هنرمند جنجالى و ناشناس انگلیسى که از سالن کنسرتى در پاریس 

دزدیده شده بود، به دست این نیرو افتاده است.
این اثر که به «زن غمگین» مشهور است، تصویر زنى مغموم را نشان 

مى دهد که عزادار حمالت تروریستى 13 نوامبر سال 2015 در پاریس 
است. بنکسى این نقاشى را در پشت یکى از درهاى اضطرارى سالن 
کنسرت Bataclan در پاریس و به یاد قربانیان حمالت تروریستى 
این شهر که در آن 90 نفر به دست داعش کشته شدند، کار کرد. این 
در به همراه نقاشى روى آن در ســال 2019 بریده شده و به سرقت 

رفته بود.
یک مقام ارشــد نیروى پلیس ایتالیا با اعالم این خبر گفت: نقاشى 
«زن غمگین» بنکسى که از سالن بتکالن به سرقت رفته بود در یک 
عملیات مشترك با نیروهاى فرانسوى کشف و ضبط شد. این نقاشى 

در یک خانه  روستایى متروکه در منطقه اى به نام آبروزو پیدا شد.
سرقت این اثر استنسیل بنکسى شــوکى در جامعه فرانسه به وجود 
آورد. مدیر سالن کنســرت بتکالن  در آن زمان ضمن محکومیت 
شدید آن، این نقاشى را نمادى از به یادآورى جمعى و متعلق به تمام 

محلى ها، پاریسى ها و شهروندان جهان خوانده بود.
بنکسى نام مستعار هنرمند گرافیتى، فعال و منتقد سیاسى، کارگردان 
و نقاش بریتانیایى است. کارهاى او با محتواى سیاسى و اجتماعى 
هر چند وقت یک بار در خیابان ها، دیوارهــا و پل هاى گوناگون در 

شهرهاى مختلف جهان سر بر مى آورد.

«طالخون» بــه کارگردانــى ابراهیم شــیبانى و تهیــه کنندگى 
حسن کالمى زمســتان سال گذشــته مقابل دوربین رفت و با پایان 

تصویربردارى، مراحل فنى این فیلم این روزها در حال انجام است.
شهاب حسینى و حســام منظور دو بازیگر اصلى این فیلم سینمایى 
هستند که در تجربه اى مشترك در کنار هم به ایفاى نقش پرداختند و 

با این فیلم به زودى به سینماها مى آیند.
ابراهیم شیبانى، کارگردانى که تجربه ســاخت فیلم «زهر عسل»، 
«صحنه جرم ورود ممنوع»، «هیچ کجا هیچکس» و سریال «پازل» 
را در کارنامه هنرى اش دارد این بار به سراغ فیلمى متفاوت با حضور 
بازیگران سرشناس رفت و صداگذارى این فیلم توسط علیرضا علویان 

به پایان رسید.
اصالح رنگ این فیلم به زودى آغاز مى شود و با پایان مراحل فنى این 

فیلم سینمایى آماده نمایش خواهد شد.
شهاب حسینى، حســام منظور، زهرا خوشــکام، بهار قاسمى، ترنم 

کرمانیان و... بازیگرانى فیلم «طالخون» را تشکیل مى دهند.
حسام منظور و شهاب حسینى عالوه بر همکارى در این فیلم سینمایى 
در فیلم «مست عشق»  ساخته حســن فتحى هم در کنار هم ایفاى 

نقش کردند.

آغاز اکران تیرماه با 2 فیلم جدید 

شهاب حسینى و حسام منظور در «طال خون»

یک بازیگر تلویزیون گفت: من خود را بازیگرى 
خوش شــانس مى دانم، زیرا توانســتم در طول 
یکســال دو بار در طالیى ترین زمان ها سریال 
روى آنتن داشته باشم، اولین کارم در عید نوروز 
با سریال «کامیون» شروع شــد و بار دوم در ماه 
مبارك رمضان با سریال «بچه مهندس 3» این 

شانس را تجربه کردم.
شیوا خسرو مهر درباره بازى در نقش «زهرا» در 

«ســریال بچه مهندس 3» گفت: بازى در نقش 
«زهرا توفیقى مقدم» را دوست داشتم این نقش 
از نگاه من جالب و جذاب بــود و به راحتى با آن 

ارتباط برقرار کردم.
خسرومهر در مورد ســریال «بچه مهندس 3» 
اظهار کرد: ســریال «بچه مهندس 3» با اقبال 
عمومــى روبه رو شــد و تعداد زیــادى از مردم 
این سریال را دوســت داشــتند، این مهم را در 

سئوال هایى که از من پیرامون سرانجام سریال 
و یا در مورد قسمت آخر و یا سکانس هاى آخر در 

کوچه و خیابان مى شد متوجه شدم.
وى دربــاره فعالیت هاى اخیر خــود در عرصه 
بازیگرى ابراز کرد: من خــود را بازیگرى خوش 
شانس مى دانم، زیرا توانســتم در طول یکسال 
دو بار در طالیى ترین زمان ها سریال روى آنتن 
داشته باشــم، اولین کارم در عید نوروز با سریال 

«کامیون» شروع شــد و بار دوم در ماه مبارك 
رمضان با سریال «بچه مهندس 3» این شانس را 
تجربه کردم، براى هر بازیگر که بتواند در یکسال 
کنداکتورى چنین پربار داشته باشد ارزشمند است.

خسرومهر پیرامون سختى کار در سریال «بچه 
مهندس 3» خاطرنشــان کرد: بازى در سریال 
«بچه مهندس 3» بسیار فشرده بود و سختى هاى 
خود را داشــت، در برخى موارد ســکانس هاى 

بازنویسى شده و یا ســکانس ها همزمان نوشته 
مى شد یعنى به ناگهان تغییرات در نقش  ها ایجاد 
مى شد البته همه اینها نشان از دقت و توجه براى 
ساخت سریال داشت، عوامل سختى و مشکالت 
را به جان خریدند تا بتوانند کارى ارزشمند و ارزنده 
به مخاطبان ارائه کنند، زیرا براى مخاطب ارزش 
خاصى قائل هســتند و نتیجــه تالش هاى آن ها 

رضایت مردم شد.

بازى در «بچه مهندس 3» سختى ها و جذابیت هاى زیادى داشت

«برد پیت» هم به معترضان آمریکایى پیوست
«زن غمگین» بنکسى پیدا شد

«برد پیت»، بازیگر معروف هالیوود در یکى از اعتراضات بزرگ ضد نژادپرستى در آمریکا حضور پیدا کرد.
در تصویر اختصاصى که توسط «دیلى میل» منتشر شده است، این بازیگر برنده اسکار به همراه حدود 50 هزار معترضى 
که در خیابان هاى لس آنجلس حضور داشتند، دیده شد. البته این سایت نوشت که تشخیص برد پیت بسیار سخت بوده 

است؛ چرا که او چهره خود را پوشانده بود.
این ستاره سینمایى 56 ساله با کاله موتورى که روى سرش گذاشته بود، در کنار جمعیت معترضان حاضر شد. او یک 
لباس خاکسترى نیز به تن داشته که نام «جورج فلوید» (سیاه پوســتى که اخیراً در آمریکا کشته شد) روى آن نوشته 

شده بود.
به نظر مى رسد یکى از معترضان چهره این بازیگر را در مقابل ســینماى چینى ها در قلب هالیوود به خوبى تشخیص 

داده است.
برد پیت براى رعایت قوانین مربوط به مبارزه با کرونا، از یک پارچه هم به عنوان ماســک صورت استفاده کرده بود و 

دستکش نیز به دست داشت.
یکى از معترضان در این باره گفته است: «ما برد را دیدیم؛ او تمام مدت روى موتورش بود و لباسى با نام جورج فلوید 

پوشیده بود. او براى دلیل درستى اینجا بود و تمایلى به جلب توجه نداشت. حضور او در اینجا بسیار زیبا بود.»
برد پیت تنها بازیگر مهم هالیوودى نبوده که به صف معترضان ضد نژادپرستى در آمریکا پیوسته است؛ «جیمى فاکس»  

هم از جمله بازیگرانى است  که از «زندگى سیاه پوستان مهم است» حمایت کرد.

  اشکان مزیدى/ خبرگزارى صبا |
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عضو باسابقه کمیته استیناف بعد از حواشى حکم دیدار سپاهان و 
پرسپولیس دیگر به جلسات این کمیته دعوت نمى شود!

مهدى دادرس را اهالى فوتبال مى شناســند. او به عنوان مدیرى 
فوتبالى که سال هاســت در این عرصه فعالیت مى کند طى چند 
سال گذشته عضویت در کمیته استیناف فدراسیون را پذیرفته و 
نقش مهمى در پرونده هاى جنجالى داشته است. دادرس اما بعد از 
حواشــى اى که به علت حکم دیدار برگزار نشــده ســپاهان و 
پرسپولیس پیش آمد دیگر به جلسات کمیته استیناف دعوت نمى 

شود و نسبت به این موضوع گالیه دارد.
ماجرا از این قرار اســت که بعد از تأیید حکــم کمیته انضباطى 
مبنى بر 3 بر صفر شدن مســابقه پرحاشیه سپاهان و پرسپولیس 
به سود سرخپوشــان از سوى اســتیناف، اعضاى تیم اصفهانى
 اعتــراض هایى را انجــام داده و اعــالم کردنــد در فیفا پیگیر 
موضوع مى شــوند. بعد از این اتفاق مهدى دادرس عضو کمیته 
اســتیناف در مصاحبه اى اعالم کرد که شکایت به CAS براى 
سپاهانى ها هزینه بر است و این کار را نمى کنند. او همچنین گفته 
بود که سپاهانى ها مى خواهند جو را متشنج کنند. همین صحبت ها 
به مذاق سپاهانى ها خوش نیامد و آنها طى بیانیه اى اعالم کردند 

که از دادرس شکایت خواهند کرد.
در حالى که انتظار مى رفت اعضاى کمیته استیناف باهم هماهنگ 
باشــند اما علیرضا صالحى، رئیس کمیته بعد از اعالم شــکایت 
سپاهان از دادرس نسبت به همکار خود موضع تندى گرفت و اعالم 
کرد سپاهانى ها حق دارند شــکایت کنند. این موضوع باعث شد 
اختالفات میان دادرس و صالحى به عنوان رئیس کمیته استیناف 
باال بگیرد و از آن تاریخ به بعد دیگر دادرس به جلســات استیناف 

دعوت نشود. موضوعى که دادرس آن را غیرقانونى مى داند.
دادرس در این باره مى گوید: «قبول دارم که من اسیر یک توطئه 
شدم و آن مصاحبه را علیه سپاهانى ها کردم اما آقایان هم بدشان 
نمى آمد من را به این سمت سوق بدهند. هنوز هم معتقدم کارم 

درســت بوده اما اگر غلط هم بود به من بگویید کجاى دنیا یک 
مدیریت قوى، زیر مجموعه خود را در اذهان عمومى ضایع مى کند 
و با کلماتى سخیف هم این کار را انجام مى دهد؟ البته که من جواب 

کوتاهى دادم اما ترجیح دادم سکوت کنم.»
عضو کمیته اســتیناف درباره عدم دعوتش به جلســات تأکید 

مى کند: «آقایان مدتى اســت که جلسه مى گذارند و من در این 
جلسات حضور ندارم در حالى که این خالف قانون است. ایشان 
خودش را حقوقدان مى داند و من چنین ادعایى ندارم اما شما که 
حقوقدان هســتید چرا خالف قانون عمل کردید؟ من همچنان 
عضو کمیته استیناف هستم و از آقایان حکمى نگرفتم. حکم مرا 

رئیس فدراسیون صادر کرده و ایشان نمى تواند مرا عزل کند. اگر 
مى خواهند من نباشم باید بروند و به رئیس فدراسیون و اعضاى 
هیئت رئیسه نامه بزنند و آنها هستند که تصمیم مى گیرند. شما 
اصًال حقوق نمى دانید و منى که حقوق نخواندم از شــما بیشتر 

مى دانم.»

قربانى جدید مسابقه جنجالى سپاهان-پرسپولیس

دادرس: اسیر توطئه شدم و علیه سپاهان مصاحبه کردم

مدیرعامــل شــرکت ذوب آهن مــى گوید 
تغییرات وســیعى براى باشگاه و به خصوص 

تیم فوتبال آن در نظر دارد.
منصور یــزدى زاده در نشســتى خبرى در 
خصوص ادعا بدهى 100 میلیاردى از سوى 
باشــگاه ذوب آهن و اعالم نبود بدهى ذوب 
آهن با بازیکنان خود توسط فدراسیون فوتبال، 
اظهار کرد: ایــن بدهى ها همینطورى مطرح 
نمى شود. تمامى اینها مستند هست. متأسفانه 
باشگاه نه فقط در ذوب آهن بلکه در بسیارى از 

جاها تبدیل به مکانى مى شود که افراد مى آیند، مى روند و فقط هزینه و ریخت و پاش 
مى کنند و به اینکه قرار است این پول از کجا تأمین شود، توجهى نمى کنند.

وى با بیان اینکه باشگاه ذوب آهن تیم حرفه اى دارد که در لیگ برتر فعالیت مى کنند، 
خاطرنشان کرد: رویکرد کارخانه، هیئت مدیره و هلدینگ ذوب آهن به طور کلى این 

است که رفته رفته به سمت تقویت ورزش کارگرى پیش برویم.
یزدى زاده با بیان اینکه به دنبال آن هســتیم ورزش همگانى و کارگرى مان را تقویت 
کنیم، خاطرنشان کرد: مى خواهیم از ریخت و پاش ها در باشگاه جلوگیرى کنیم. مثًال 
نباید بازیکنى براى یک فصل دو میلیارد تومان بگیرد و بخواهد روى نیمکت بنشیند یا 

بازیکن خارجى بى کیفیتى بیاورید.

پرتابگر دیسک ایران در خصوص عدم بازگشــت خود به ایران اظهار کرد: من دنبال 
گرفتن پناهندگى در بالروس نیستم و تنها عاشق شده ام و در شرف ازدواج هستم، اما 
عاشق ایران و مردم کشورم هستم و جانم را براى وطنم مى دهم و دوست  دارم تنها براى 

کشورم مسابقه بدهم.
حسین رسولى افزود: به دلیل شرایط همسرم نمى توانم به ایران برگردم و مجبورم در 
بالروس زندگى کنم، البته بعد از گرفتن مدال المپیک دوبــاره به ایران باز مى گردم. 
خوشبختانه من در این کشور شرایط تمرینى خیلى خوبى دارم و حتمًا مى توانم کسب 
ســهمیه المپیک کنم، به نحوى که حتى رکوردهایم نیز خوب اســت.بخاطر شرایط 

همسرم مجبورم که یکسال در بالروس زندگى کنم.
پرتابگر دیسک ایران گفت: خوشــبختانه مربى ام مى گوید شانس زیادى براى گرفتن 
مدال در المپیک را دارم. من فقط در اینجا به حداقل امکانات نیاز دارم و هزینه اى هم که 
در اینجا مى خواهم خیلى کمتر از ایران است در حدى که تنها بتوانم پول مربى و اسکانم 
را بدهم. من دو هفته پیش به فدراسیون در همین مورد ایمیل زدم که من را تا المپیک 

پیش رو مى توانند حمایت کنند یا خیر و تا االن هم منتظر پاسخ فدراسیون هستم.

پرتابگر دیسک ایران: 
دنبال پناهندگى نیستم

سخنگوى باشگاه ذوب آهن استعفاى مدیرعامل این باشگاه را تکذیب کرد.
در روزهایى که باشگاه ذوب آهن به واسطه نیامدن میودراگ رادولوویچ با حواشى متعددى مواجه شده، انبوهى از شایعات دیگر هم 
درباره این تیم مطرح مى شود. یکى از این شایعات استعفاى جواد محمدى، مدیرعامل باشگاه است. در این خصوص گفته مى شود 
محمدى چند روزى است در محل کارش در باشگاه ذوب آهن حضور پیدا نکرده تا شایعه استعفایش با توجه به شرایط موجود به 
وجود بیاید. با این حال مسئوالن ذوب آهن این شایعه را رد مى کنند. احمد جمشیدى، سخنگوى باشگاه ذوب آهن با تکذیب استعفاى 

مدیرعامل گفت: «محمدى یک مقدار کسالت داشت و هنوز هم دارد ولى با این حال همچنان در محل کارش حاضر مى شود.»

حتماً خاطرتان هســت که قبل از انتخاب اســکوچیچ به عنوان 
سرمربى تیم ملى، امیر قلعه نویى گزینه اصلى فدراسیون فوتبال 
محسوب مى شد و مذاکراتى از طرف فدراسیون و وزارت ورزش با 

او و باشگاه سپاهان صورت گرفت منتهى کارخانه 
فوالد مبارکه با انتشار بیانیه اى، با حضور امیر در 
تیم ملى مخالفت کرد تا پرونده حضور قلعه نویى 
در تیم ملى بسته شود. این موضوع سوژه یکى از 
سئواالت روزنامه «فرهیختگان» از مسعود تابش 
بــوده. البته تابش عالقه اى بــه صحبت درباره 
این موضوع نداشته و گفته: «قصد ندارم قضایا 
را خیلى بشــکافم. درباره فوتبال و ورزش خیلى 
تمایلى به صحبت کردن ندارم چون اگر بخواهم 
صحبت کنم و حقایق را بگویم همه چیز به هم 

مى ریزد. االن دو سه ماهى مى شود که آرامش دارم و نمى خواهم 
آرامشم به هم بخورد.» از او پرسیده شده که آیا منتفى شدن حضور 
قلعه نویى در تیم ملى پشت پرده اى داشته؟ پاسخ تابش را بخوانید: 
«دوست ندارم آنها را بگویم و ترجیح مى دهم افراد دیگرى که در 
جلسه بودند در این خصوص صحبت کنند. با آقایانى که در جلسه 

بودند و امروز در باشگاه سمت دارند، صحبت کنید. من نمى توانم 
صحبت کنم. در مورد این قضیه چیزى نمى گویم چون اگر یک 

جمله بگویم باید صدها جمله و ساعت ها درباره اش حرف بزنم.»

قطعاً این حرف هاى تابش باعث خواهد شد رسانه ها سراغ نیکفر، 
رئیس هیئت مدیره سپاهان و على نژاد معاون وزارت ورزش بروند. 
دو نفرى که در جلسه مربوط به مذاکره با قلعه نویى براى حضور 
در تیم ملى حضور داشتند و شاید آنها بتوانند درباره صحبت هاى 

مدیرعامل سابق سپاهان توضیح بدهند.

پیشرو مى توانند حمایت کنند یا خیر و تا االنهم منتظر پاسخ فدراسیون هستم.

آینده باشگاه ذوب آهن دگرگون مى شود

روز پنج شنبه 22 خرداد سالگرد شکســت 3-1 تیم ملى ایران مقابل مکزیک در جام 
جهانى 2006 بود.

14 سال پیش در چنین روزى تیم ملى فوتبال ایران در اولین دیدار خود در رقابت هاى 
جام جهانى 2006 آلمان به مصاف تیم ملى مکزیک رفت. دیدارى که تیم ملى دو نیمه 
متفاوت را در آن پشت سر گذاشت. در این مســابقه ابتدا مکزیک با گل دقیقه 28 عمر 
براوو از ایران پیش افتــاد اما در دقیقه 36 یحیى گل محمــدى روى یک ضربه کرنر 

توانست کار را به تساوى بکشاند. 
در نیمه دوم اما ایران حرف چندانى براى گفتن نداشت و مکزیک توانست با گل هاى 
دقایق 76 و 79 عمر براوو و نیلسون، تیم برانکو را شکست دهد و باختى تلخ را به ایران 
تحمیل کند. صفحه رسمى کنفدراسیون فوتبال آسیا در اینستاگرام به زبان فارسى در 
سالروز این مسابقه، تصویرى از خوشحالى ملى پوشان ایران را پس از گلزنى یحیى گل 

محمدى منتشر کرده است.

AFC داغ دل ایرانى ها را تازه کرد

تیم ناپولى ایتالیا رسماً جذب سردار آزمون را به تعویق انداخت.
به گزارش  روزنامه معتبر «گازتا دلو اسپورت» ایتالیا، سردار 

آزمون، مهاجم ایرانى تیم زنیت سن پترزبورگ براى مدت 
طوالنى یکى از اهداف خریدهاى تابستانى ناپولى بود. 

اکنون به نظر مى رسد همه چیز تغییر یافته است.
بر اســاس این گزارش، مدیران تیــم ناپولى ایتالیا 
تصمیم گرفته اند جذب احتمالى سردار آزمون را به 
تعویق بیاندازند و عجله نکنند، زیرا انتقال هاى مهم 
دیگرى پیش رو دارند. به نظر مى رســد کریستیانو 
جیانتولى، مدیر ورزشى ناپولى در حال مذاکره با تیم 
لیل فرانسه براى جذب ویکتور اوسیمن است. لیل 

براى فروش این مهاجم ارزنده اش 55 میلیون 
یورو مى خواهــد که در توان ناپولى نیســت. 
از سویى ناپولى پروســه جذب لوکا یوویچ، 

مهاجم تیم رئال مادرید را نیز دنبال مى کند.
ناپولى بــه دلیــل داشــتن گزینه هاى 

گســترده اى در شــرایط کنونى جذب 
احتمالى ســردار آزمون را به تعویق 

انداخته و براى مذاکره با زنیت 
عجله نمى کند. زنیت روسیه 
براى فروش ایــن بازیکن 
حداقــل 35 میلیــون یورو 

مى خواهد.
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ناپولى جذب سردار را 
به تعویق انداخت

منصور بهرامى، تنیسور ایرانى و ســتاره تنیس نمایشى 31 سال پیش 
در روز 22 خرداد به فینال دونفره رقابت هاى روالن گاروس راه یافت.

مسابقات تنیس نمایشى در دنیاى تنیس یکى از رویدادهاى محبوب این 
ورزش به حساب مى آید و تماشاچیان زیادى دارد. مسابقاتى که معموًال 
ســتاره هاى بزرگ و پا به سن گذاشته در آن شــرکت کرده و با انجام 
حرکات نمایشى فضایى شاد و مفرح براى تماشاچیان به وجود مى آورند.

منصور بهرامى، تنیسور ایرانى یکى از ستاره هاى بزرگ تنیس نمایشى 
دنیاست. او در این مسابقات یکى از محبوب ترین چهره هاست. منصور 
بهرامى در دوران تنیس حرفه اى خود ستاره  بزرگى به حساب نمى آمد 
و خیلى زود وارد دنیاى تنیس نمایشى شد ولى اغلب کارشناسان تنیس 
متفق القولند که او اگر در یکى از کشورهاى صاحب تنیس به دنیا آمده 
بود مى توانست نامش را به عنوان یکى از ستاره هاى بزرگ این ورزش 

مطرح کند.
بهرامى بعد از مهاجرت به فرانسه به دلیل مشکالتى که براى پاسپورتش 
به وجود آمده بود تنها قادر به شــرکت در تورنمنت هاى فرانسوى 
ATP بود. تنها بارى که بهرامى توانست در یکى از معتبرترین 
مسابقات تنیس دنیا بدرخشد حضور او در فینال روالن گاروس 
در روز 11 ژوئــن 1989 بــود. او به همراه شــریکش اریک 
وینوگرادســکى به فینال رقابت هاى دونفره این مسابقات 
راه یافت. فینالى که با شکســت بهرامى و شریکش به 

پایان رسید.
بهرامى بعد از بازنشستگى از رقابت هاى رسمى تنیس 
به فعالیت در ورزش محبوبش ادامــه داد. او به 
متخصص بزرگ مسابقات تنیس نمایشى تبدیل 

شد. مسابقاتى که همچنان در آنها حضور دارد.

اگر منصور بهرامى ایرانى 
ینبود «فدرر» مى شد؟ ى ب ورزشب
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تکذیب استعفاى مدیرعامل باشگاه ذوب آهن

صحبت هاى مرموز تابش درباره قلعه نویى  و تیم ملى

امین منوچهرى، مهاجم تیم فوتبال پارس جنوبى 
جم گفت که ایــن تیم به دلیل مشــکالت مالى 

نمى تواند پروتکل هاى بهداشتى را رعایت کند.
وى درباره شــرایط تیم فوتبال پارس جنوبى جم 
اظهار کرد: وضعیت ما از لحاظ تمرینى و شــرایط 
فنى خوبى اســت، اما از لحاظ مالى و امکانات در 
شرایط خوبى نیســتیم. هیچ کدام از پروتکل هاى 
بهداشتى را رعایت نمى کنیم. چون باید پول باشد 
تا هر پنج روز یک بار، تست هاى پزشکى انجام و 

محل تمرین ضدعفونى شود.
«باید براى داشتن آب معدنى و زمین تمرین، پول 
داشته باشیم.» وى ضمن بیان این جمله تصریح 
کرد: پارس جنوبى اصًال براى مســئوالن جمى 
مهم نیست و اینکه مردم با برد تیم خوشحال و با 
شکست تیم ناراحت مى شوند، اهمیتى براى این 

مدیران ندارد.
مهاجم تیم پارس جنوبى در خصوص عدم حضور 
سرپرست باشگاه و مدیر منطقه ویژه پارس جنوبى 
بیان کرد: در دماى 50 درجه سانتیگراد به جم رفتیم 
تا آقایان زحمت نکشند و براى دیدن ما به تهران 
بیایند اما این اتفاق نیافتــاد. در آن 10 روز مجبور 

شدیم از جیبمان خرج کنیم و به تهران برگشتیم.
منوچهرى با تمجید از ســرمربى و سرپرست تیم 

پارس جنوبى خاطرنشان کرد: هومن افاضلى کارها 
را انجام مى دهد و چراغى با یک ماشین و با سیستم 
على پروین، کارها را پیش مى برد. این روش به 30 
ســال قبل برمى گردد که همه کار با یک ماشین 
انجام مى  شود، البته االن سیستم به روزتر شده و 
در ماشین هاى خودمان لباس عوض مى کنیم اما 

خوابگاه را از ما گرفتند.
مهاجم پارس جنوبى جم درخصوص عدم رعایت 
پروتکل هاى بهداشتى در این تیم تصریح کرد: ما 
یک بار تست کرونا دادیم که تست چهار نفر مثبت 
شــد. پس از آن دیگر به خدا توکل کردیم و پولى 
نداریم که پنج روز یک بار تســت بدهیم. باشگاه 
نمى تواند پول یک جلســه تمرین را تأمین کند، 
 PCR آن وقت 25 میلیون تومان براى تســت

هزینه کند؟

پول نداریم، پروتکل ها را رعایت نمى کنیم!
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شــماره: 139960302012000236 تاریــخ: 1399/03/17- برابــر راى شــماره 
139960302012000023 هیات موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى آقاى سعید قاســمى نژاد فرزند احمد بشماره شناسنامه 643 صادره از 
سیرجان در ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعى با حق الشرب از چاه 
عمیق اختصاصى به مساحت 84. 164872 مترمربع مفروز و مجزى شده از پالك 1 فرعى 
از 53 اصلى واقع در اراضى مزروعى روستاى قرقر خریدارى از مالک رسمى ورثه محمدعلى 
شفیعى محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 99/3/24 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/4/8 م الف:  873995 موسى الرضا امامى- رئیس ثبت اسناد و 

امالك فریدن/3/176
تحدید حدود اختصاصى

چون ششدانگ یک درب  پالك  شماره 1733فرعى واقع در علویجه یک اصلى بخش 15 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى حسین صادقى و غیره  فرزند رضا در جریان ثبت 
است به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حدود به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت 
اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزچهارشنبه 
مورخ 99/4/25 ساعت 9 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با 
تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین 
ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)

روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 99/03/24 - 874088/ م الف-کفیل ثبت اسنادوامالك 
مهردشت - سید روح اله موسوى/3/180   

اخطار اجرایى
شــماره 1022/98 به موجب راى شــماره 1022/98 تاریخ  حوزه دوم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد و بموجب دادنامه 1258 تاریخ 98/12/10 که قطعیت یافته است. محکوم 
علیه پریسا ابول پور به نشانى مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ ده میلیون و 
چهل و ســه هزار تومان بابت اصل خواسته و هزینه دادرســى به ماخذ محکوم به  خسارت 
تاخیردرتادیه از تاریخ دادخواست مورخ 98/9/4 لغایت وصول محکوم به در حق محکوم له 
اجرایى و پرداخت مبلغ پانصد و بیست و یک هزار تومان نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت 
محکوم له: عبداهللا نجف آبادى به نشانى: نجف آباد میدان تره بار نجف آباد غرفه 52- محل 
کار ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه 
مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى 
که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 872830/م الف-شعبه دوم 

شوراى حل اختالف نجف آباد/3/181
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهى: 139903902004000048 تاریخ آگهى: 1399/03/18 شــماره پرونده: 
139804002004000013 آگهى مزایده پرونده اجرایى کالســه: 9800120- ششدانگ 
خانه پالك ثبتى شماره 4615/4 واقع در بخش 4 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان- خیابان 
فردوسى، خیابان منوچهرى، خیابان مجمر شمالى، بن بست خلیفه سلطانى، پالك 2 کدپستى 
شماره 8143863151 که ســند مالکیت آن در صفحات 101 و 104 و 564 دفاتر 225 و 59 
امالك به شماره ثبتى 7440 و 46967 (اســناد چاپى 100582 و 100581 و 46967 باطل 
گردیده است) و با شماره چاپى سند تک برگى 851079 ب/94 به نام خانم سیمین عراقى زاده 
ثبت و سند صادر شده است با حدود: شــماًال: درب و دیوار به طول 12/80 متر به راهرو شرقًا 
دیوار به دیوار به طول 14/20 متر به شــماره سه فرعى از چهار هزار و ششصد و پانزده اصلى 

جنوبًا به دیوار به طول 11/80 متر به شماره یک فرعى از چهار هزار و ششصد و پانزده اصلى 
غربًا به دیوار به طول 14/50 متر به شماره یک فرعى از چهار هزار و ششصد و پانزده اصلى 
(این قسمت، قسمتى از شمال مجاور است). که طبق نظر کارشناس رسمى پالك فوق: مورد 
کارشناسى به صورت یک باب خانه مسکونى به مساحت عرصه طبق سند مالکیت 175/82 
مترمربع و طبق استعالم شهردارى به شماره 3/94/32625 مساحت عرصه 159/52 مترمربع 
مى باشد. ســاختمان در ســه طبقه (دو طبقه روى پیلوت هر طبقه یک واحد و یک واحد در 
طبقه همکف) جمعًا سه واحد مسکونى به مســاحت اعیانى 427/55 مترمربع داراى اسکلت 
فلزى، سقفها تیرچه و بلوك و نماى خارجى آجرنما مى باشد و طبق گواهى پایان ساخت به 
شماره 13/32245 به تاریخ 1382/11/09 با قدمت ساخت 16 سال مى باشد. سطوح داخلى 
دیوارها گچ و رنگ روغنى و سقفها گچبرى کشته برى و آیینه کارى اجرا گردیده است. درب و 
پنجره هاى بیرونى پروفیل و دربهاى داخلى چوبى با چهار چوب فلزى مى باشد. کف پذیرایى 
ســرامیک و اتاقهاى خواب موزائیک و کفپوش روى آن مفروش مى باشد. هر واحد داراى 2 
اتاق خواب، پذیرایى، حمام و سرویس بهداشتى کاشیکارى شده و آشپزخانه با کابینت ام. دى. 
اف و پکیج دیوارى مى باشد و داراى سیستم گرمایشى رادیاتور (پکیچ) و سیستم سرمایشى 
کولر آبى مى باشد. داراى انشعابات شهرى کنتور برق، کنتور گاز و کنتور آب و فاضالب است. 
ملکى (خانم سیمین عراقى زاده) که طبق سند رهنى شماره 171231 تنظیمى در دفترخانه 
اسناد رسمى شــماره 15 در قبال بدهى خود در رهن بانک شهر واقع مى باشد و طبق اعالم 
بستانکار بانک شــهر ملک فوق از تاریخ 95/03/12 الى 1400/03/11 داراى بیمه نامه مى 
باشد از ساعت 9 الى 12 روز سه شنبه مورخ 99/04/10 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان 
واقع در خیابان هشت بهشت شــرقى چهارراه اول ســمت چپ به مزایده گذارده مى شود. 
مزایده از مبلغ پایه 25/754/000/000 ریال (بیست و پنج میلیارد و هفتصد و پنجاه و چهار 
میلیون ریال) شــروع و به هر کس خریدار باشــد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى 
شود. الزم به ذکر اســت پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا 
حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و 
عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد 
به عهده برنده مزایده اســت ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى 

بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک 
نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 99/03/24 درج و منتشر مى گردد. توضیحًا 
شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسى به حساب سپرده ثبت و 
حضور خریدار یا نماینده قانونى او در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت 
مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حســاب صندوق ثبت تودیع نماید و در 
صورتى که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور 
قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات فروش از درجه 
اعتبار ساقط و مزایده تجدید مى گردد. م الف: 875136 یعقوبى- سرپرست اداره اجراى اسناد 

رسمى اصفهان/3/183
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 139960302012000237 تاریــخ: 1399/03/17- برابــر راى شــماره 
139960302012000021 هیــات موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى آقاى ابوالقاســم اســفندیارپور فرزند حبیب ا... بشماره شناسنامه 348 
صادره از سیرجان در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعى با حق الشرب 
از چاه عمیق اختصاصى به مســاحت 84. 164872 مترمربع مفروز و مجزى شده از پالك 
1 فرعى از 53 اصلى واقع در اراضى مزروعى روســتاى قرقر خریدارى از مالک رسمى ورثه 
مرحوم محمدعلى شفیعى محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 99/3/24 
تاریخ انتشــار نوبت دوم: 99/4/8 م الف:  874732 موسى الرضا امامى- رئیس ثبت اسناد و 

امالك فریدن/3/184

معاون درمان وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکى با 
اشاره بر ضرورت رعایت نکات بهداشتى از سوى مردم گفت: 
شیوع بیمارى کرونا در جامعه به حدى رسیده که استفاده از 

ماسک براى همگان ضرورى است.
قاسم جان بابایى افزود: اســتفاده از ماسک، پیش تر براى 
جمعیت عادى توصیه نمى شــد و حاال این توصیه برداشته 
شده و در مکان هایى که فاصله گذارى کمتر رعایت مى شود، 

توصیه مى کنیم همه مردم از ماسک استفاده کنند.
وى با تأکید بر تولید ماســک هاى ارزان و حتى خانگى که 
تهیه آن براى همه اقشــار مختلف مردم امکانپذیر باشد، 
اضافه کرد: این نوع ماسک ها باید تهیه و به وفور در اختیار 

مردم قرار داده شود تا همگان در هر مکانى که هستند ملزم 
به استفاده از آن باشند.

معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکى با بیان 
اینکه استفاده از ماسک نقش بسیار مهمى در جلوگیرى از 
انتقال بیمارى کرونا دارد، اظهار کرد: استفاده از ماسک به 
ویژه براى سالمندان و کســانى که داراى بیمارى زمینه اى 
هستند، بسیار مهم است. جان بابایى اضافه کرد: در کنار تأکید 
بر استفاده از ماسک براى همگان باید در زمینه آگاه سازى 
مردم نســبت به رعایت فاصله اجتماعى و موارد بهداشتى، 
کاهش رفت و آمدهاى غیرضرورى و نگهدارى بیشــتر از 

سالمندان نیز توجه ویژه اى کرد.

رئیس بخش بیمارى هاى اضطرارى ســازمان جهانى 
بهداشت حرف هاى خود را درباره ناقل نبودن کسانى که 

نشانه هاى ابتال به ویروس کرونا را ندارند پس گرفت.
«ون کرکوف» در جریان یک نشســت خبــرى در ژنو 
سوییس گفته بود: «بر اساس اطالعاتى که ما داریم اینکه 
افراد فاقد عالمت بتوانند بیمارى را به فرد دیگرى انتقال 

دهند، نادر است.»
این اظهارات او بازتاب زیادى در جهان یافت؛ به ویژه اینکه 
این مسئله با دســتورات نظام هاى بهداشتى و سالمت 
کشورها از جمله  «مرکز کنترل و پیشگیرى از بیمارى هاى 

واگیر» آمریکا (سى دى سى) مغایرت داشت. 

بازتاب جهانى اظهــارات کرکوف، این مقام ســازمان 
بهداشت جهانى را به بازنگرى و تصحیح مواضع واداشت. 
او در جریان یک نشست پرسش و پاسخ مجازى حرف هاى 
قبلى خود را تصحیح کرد و گفت اظهارات او به این معنا 
نبوده که افراد بدون عالمت ناقل بیمارى نیستند و مسئله 
ناقالن بدون عالمت همچنان یکى از ابعاد پیچیده ویروس 
کروناست. او در توضیح گفته: «اکثر موارد انتقال بیمارى از 
طریق قطرات عفونى افراد داراى عالمت به دیگران انتقال 
مى یابد اما گروه دیگرى از افراد هستند که عالئم بیمارى 
در آنها ظاهر نمى شــود. درباره اینکه چه تعداد از بیماران 

عالمتى ندارند هنوز پاسخى نداریم.»

وزارت بهداشت:
 همه ماسک بزنند

ضدو نقیض گویى سازمان 
بهداشت جهانى درباره کرونا

«پلیس کرونا» نداریم
   فـارس | نیروى انتظامى با تکذیب خبر راه اندازى 
پلیـس کرونا اعالم کرد: تـا کنون واحدى بـه نام پلیس 
کرونا در هیچ استان یا ساختار سازمانى ناجا شکل نگرفته 
است. ناجا در این اطالعیه افزود: پلیس با توجه به شرایط 
پیش رو ، هر گونه تصمیم جدید در نحوه مدیریت بحران 
ملى شـیوع ویروس کرونـا را به طور رسـمى و از طریق 

رسانه ها به اطالع هموطنان خواهد رساند.

رکورد یک بیمارستان  
   تسـنیم |  150 تـن از کادر درمـان بیمارسـتان
بقیـه ا...(عـج) تهـران تاکنـون بـه ویـروس کرونـاى 
کووید-19 مبتال شـده و سـه نفـر نیز جـان باخته اند. با 
جان باختن «شـیرین صفوى»، پرستار بخش اورژانس 
شـیمیایى بیمارسـتان بقیه ا...(عج) که روز چهارشـنبه 
21 خرداد رخ داد، تعـداد جانباختـگان کادر درمانى این 

بیمارستان بر اثر کرونا به سه تن رسید.

چین زیر همه چیز زد
   ایسنا | سفیر چین در روسیه گفت: پکن نمى تواند 
با ایـن توجیه که این بیمارى را زودتر از سـایر کشـورها 
شناسـایى کـرده، به طـور قطعى اعـالم کند که منشـأ 
کووید-19 در داخل مرزهاى چین بوده اسـت. «ژانگ 
هانهویى» گفت:  شیوع در چین وجود دارد اما نمى توانیم 

بگوییم که منشأ اصلى این ویروس در چین بوده است.

آگهى تغییرات
شرکت کاال گستر پارتاك ایرانیان شرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 58781 و شناســه ملى 
14006895912 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1399/03/06 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : احســان حامى به کدملى 1290865965 
به سمت رئیس هیئت مدیره و پدرام انصارى به 
کدملى 1288403844 به ســمت مدیرعامل و 
سید محمد حامى به کدملى 1286258251 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره براى بقیه مدت 
دو سال تا تاریخ 1400/06/24 انتخاب گردیدند. 
کلیه اوراق و اســناد مالى و تعهدات شــرکت با 
امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً و با 
مهر شرکت معتبر مى باشــد. مدیرعامل مجرى 
مصوبات هیئت مدیره نیز مى باشد اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (874031)    

آگهى تغییرات 
شرکت ســعید صنعت کارآفرین ســهامى خاص به 
شماره ثبت 27354 و شناسه ملى 10260480760 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1399/02/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: ماشــااله تقیان به کدملى 5759588990 و بسمت 
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره وحسین ابراهیمى نژاد به 
کدملى 1290996059 و بسمت رئیس هیئت مدیره و 
محمد ابراهیمى نژاد به کدملى 1291158529 بسمت 
نایب رئیس هیئت مدیره براى مدت دوســال انتخاب 
گردیدند. موسسه حســابگرى زاگرس هوشمند به 
شماره ثبت 546698 و شناسه ملى 10660010470 
و سلیمان قادر پور به کدملى 2928996133 بترتیب 
بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت 
یکسال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود 
اســالمى و اوراق عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل یا 
رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایى و با مهر شرکت 
معتبر است. روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شــرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (874086) 

آگهى تغییرات
شــرکت خدمات داروئى ســپهر یکتا اصفهان 
ســهامى خاص به شــماره ثبــت 34816 و 
شناســه ملــى 10840112456 به اســتناد 
صورتجلســه مجمــع عمومى عــادى مورخ 
1399/03/07 مهدى قربانى دهکردى به کدملى 
4621561766 - لطف الــه قربانى دهکردى 
به کدملــى 4620124060 - شــهرام قربانى 
به کدملــى 4621442597 بعنــوان اعضاى 
اصلى هیات مدیره براى مدت دوســال انتخاب 
گردیدند . مرتضى رحیمــى پردنجانى به کدملى 
4679884541 و یعقوب رحیمى پردنجانى به 
کدملى 4679878126 بترتیب بسمت بازرسان 
اصلى و على البدل شــرکت براى مدت یکسال 
انتخاب شــدند . روزنامه نصف جهان براى چاپ 
آگهیهاى شــرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (874782)   

آگهى تغییرات
شرکت فروزان مهر ســهامى خاص به شماره 
ثبت 197 و شناســه ملى 10260049784 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 
1399/02/06 و نامــه شــماره 21/10855 - 
1399/02/28 اداره راهــدارى و حمــل و نقل 
جــاده اى اصفهانتصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
رضا حاجى حیــدرى ورنوســفادرانى به کدملى 
1140971034 و منوچهــر قنبرى والشــانى 
به کدملــى 1287891950 و ابوالفضل خوش 
اخالق ورنوسفادرانى به کدملى 1141331330 
بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. محمدعلى حاجى هاشمى 
ورنوســفادرانى به کدملــى 1130117022 و 
مصطفى حاج هاشمى به کدملى 1141078597 
بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت 
براى مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. 
اداره کل ثبت اســناد و امالك اســتان اصفهان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى 

خمینى شهر (874910)            

آگهى تغییرات
شرکت فروزان مهر ســهامى خاص به شماره ثبت 
197 و شناســه ملى 10260049784 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/02/06 و نامه 
شماره 21/10855 - 1399/02/28 اداره راهدارى 
و حمل و نقل جاده اى اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : یداله کاظم پور بشماره ملى 1141589540 
به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء ) و رضا حاجى 
حیدرى ورنوسفادرانى بشماره ملى 1140971034 
به ســمت رئیس هیات مدیــره و منوچهر قنبرى 
والشانى بشــماره ملى 1287891950 به سمت 
نایب رئیس هیات مدیره و ابوالفضل خوش اخالق 
ورنوسفادرانى بشــماره ملى 1141331330 به 
سمت عضو اصلى هیأت مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب شدندکلیه اوراق و اســناد مالى و تعهدات 
شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و 
در غیاب رئیس با امضا نایب رئیس هیأت مدیره و با 
مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى خمینى شهر (874911)

روى موج کووید-19

در سراسر جهان، دست دادن، در آغوش گرفتن یا بوسیدن 
در زمان سالم و خداحافظى بیانگر احساسات فرد است و 
کروناویروس موجب تغییر این رفتارهاى باستانى شده و 
دست ندادن در جلســات تجارى، سیاسى، ورزشى دیگر 

غیرمؤدبانه به نظر نمى رسد.
به گزارش «نیویورك تایمز»، «اندى مولینسکى»، استاد 
دانشکده تجارت بین المللى برندیس اظهار کرد: سالم  
کردن بیانگر پیام است و زمانى که یکدیگر را در آغوش 
مى گیرید، پیام دلتنگى خود را به فرد مقابل ابراز مى کنید. 
این حرکت غیرکالمى انتقال دهنده احساسات افراد به 

یکدیگر است.
دکتر «پاتى وود»، کارشناس رفتار انســانى و زبان بدن 
مى گوید: روش ســالم کردن افراد از گذشته تا به امروز 
دســتخوش تغییرات زیادى شــده و در مناطق مختلف 
جغرافیایى با معانى متفاوت همراه شده است. در بسیارى 
از فرهنگ ها، سالم کردن و دست دادن بیانگر عمق یک 
رابطه تا جایگاه یا قدرت شخص اســت و موجب ایجاد 

صمیمیت در ارتباطات اجتماعى ما مى شوند.
«پاول زاك»، فارغ التحصیل علوم اقتصاد رفتارى دانشگاه 
کالرونت کالیفرنیا گفت: ازآنجاکه دست دادن و بغل کردن 
یکى از عادت هاى جسمى ما هستند، درنتیجه از بین رفتن 
آنها سخت و دشوار است. اما ترس از بیمارى ممکن است 
این حرکات جسمى را تغییر دهد. همانطور که همه گیرى 

کووید-19 این مورد را ثابت کرد.
دکتر مولینسکى گفت: هرچند که با کاهش محدودیت ها 
بسیارى از افراد تمایل به برگشت عادت هاى خود دارند، اما 

به دلیل عدم وجود واکسن کروناویروس، بسیارى از این 
افراد در تعامل بین فردى خود محتاط عمل مى کنند. وى 
افزود: جامعه به جاى بازگشت به عادت سالم و احوال پرسى 
گذشته خود، موارد جدیدى را با معانى مشابه اتخاذ مى کند و 

فقط به حرکت سر و یا دست از دور اکتفا مى کنند.
دکتر «لیز پســت» توصیه کرد: تا زمانى که یک واکسن 
به طور گسترده در دسترس نباشد، روش مؤدبانه این است 
که مراقبت هاى بیشــترى براى حفظ سالمت دیگران

 انجام دهید.
وى در ادامه افزود: ما همیشه مى گوییم ایمنى بر قوانین و 
مقررات برترى دارد و در حال حاضر به دلیل این بیمارى 
همه گیر جهانى باید اقداماتى براى ایجاد یک جامعه ایمن 

اجرا کنیم.
دکتر زاك پیش بینى کرد: باید در زمان تعامل با دیگران مرز 
خود را رعایت کنیم و از سالم و احوالپرسى فیزیکى پرهیز 

کنیم و همچنان  فاصله اجتماعى را در نظر داشته باشیم.

البته براى برخى از افراد این مورد دشــوار نیست و برخى 
محققان بر این باورند که این روش احوالپرســى قبل از 
همه گیرى رو به کاهش بوده است. دکتر «فیلد» و گروه 
وى طى 15 ماه گذشــته، رفتارهاى افراد در ورودى هاى 
فرودگاه هاى سراسر جهان را مورد تجزیه وتحلیل قراردادند 
و دریافتند که در حال حاضر افراد در فرودگاه  سرگرم گوشى 

همراه خود هستند و کمتر با دیگر مسافران تعامل دارند.
وى گفت: مردم آنقدر در گوشــى هاى همراه، در فناورى 

و رســانه هاى اجتماعى غرق شــدند که فکر نمى کنم 
واقعــاً احســاس تعامــل فیزیکى بــا دیگران داشــته 

باشند.
دکتر فیلد گفت: اگرچه ممکن است با عدم ارتباط فیزیکى با 
دیگران برخى از مزایاى سالمتى از طریق تعامالت فیزیکى 
مانند کاهــش ضربان قلب، فشــارخون و هورمون هاى 
استرس و افزایش هورمون هاى انتقال دهنده مانند اکسى 
توســین را از دســت دهیم اما باید بدانیم تعامل فیزیکى 

تنهاترین راه حل نیست.
وى معتقد اســت شــما مى توانید با ورزش و دیگر موارد 
احساسات لمسى خود را فعال و گیرنده هاى فشار پوست 
را تحریک و واکنش هاى درمانــى را در بدن فعال کنید 
که باعث آرامش و کاهش افسردگى، اضطراب و ضربان 

قلب شما شود.
دکتر فیلد گفت: «وقتى پوست خود را تغییر دهید، سیستم 
عصبى و تولید هورمون هاى استرس را کند مى کنید. من 
فکر مى کنم افرادى که خانه نشــینى را رعایت مى کنند، 
باید ورزش کند تا احساسات لمسى آنان نیز تقویت شود.»

دکتر وود گفــت: براى جبــران از بین رفتــن تعامالت 
جسمى در سالم  کردن، ممکن اســت نیاز به احساسات 
گسترده ترى داشــته باشــیم. وى گفت: مزایاى دست 
دادن، با سه ساعت تعامل چهره به چهره برابر است. اما در 
شرایط کنونى باید این نیاز را با ارتباطات کالمى برطرف 

کرد.
دکتر زاك مى گوید:  نتایج سودمند دست دادن با دیگران را 
باید بابیان کالمى جایگزین کرد تا همان احساسات در فرد 

با شنیدن کلمات خاص ایجاد شود.

آیا برگشت عادت هاى انسانى در پساکرونا  امکانپذیر است؟
  مترجم: راحله بختیارى / خبرگزارى ایسنا |
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1-شستن صورتتان یک تا دو بار در روز کار خوبى است اما بیشتر از آن مى تواند پوستتان را اذیت کند و موجب تولید بیش از حد چربى شود.
2-با اینکه ممکن است آب گرمى که به پوستتان مى خورد حس خوبى به شما دهد اما مى تواند چربى هاى طبیعى و محافظت کننده پوست را دچار 

مشکل کرده و باعث خشکى بیش از حد یا تولید بیش از اندازه سبوم شود. آب ولرم بهترین چیز براى پاك کردن مناسب و مؤثر پوست است.
3-اگر در آبکشى صورتتان خساست کنید، باقیمانده هایى که از شوینده روى پوستتان مى ماند ممکن است منافذ پوست را مسدود و پوست را خشک 

کند. کامًال صورتتان را آبکشى کنید حتى اگر صبح است و دیرتان شده یا شب است و به شدت خسته اید.
4-یک لطفى در حق پوستتان بکنید و از چیزهایى که به آن آسیب مى زنند مانند عطرها، رنگ ها، و مواد نگهدارنده (مانند پارابن ها) استفاده نکنید.

5-حوله را روى پوستتان نکشید، فقط با آن ضربه هاى آرام بزنید. کشیدن حوله روى پوست مى تواند خیلى خوشایند باشد ولى پوستتان را مى کشد و اذیت 
مى کند و این اتفاق مى تواند براى میزان االستین شما خطرناك باشد. هر حوله اى که دم دستتان است، مثًال یک حوله استفاده شده را برندارید. باکترى را 

انتشار ندهید؛ به خصوص روى یک پوست عالى و تمیز. وقتى مى خواهید صورت شسته شده خود را خشک کنید، یک حوله نرم و تمیز بردارید.
6-براى افزایش میزان جذب رطوبت، بالفاصله پس از تمیز کردن پوســت وقتى هنوز نم دارد، از مرطوب کننده اســتفاده کنید. براى استفاده از سرم ها و دیگر 
محصوالت محافظت از پوســت و مو هم همین روش را انتخاب کنید. اگر صبر کنید تا پوســتتان کامًال خشک شــود، ورود عناصر فعال مرطوب کننده به پوست 

سخت تر مى شود و منجر به چرب یا چسبناك شدن پوست خواهد شد.

6 اشتباه بزرگ 
در هنگام شستن صورت 

یکى از سئواالتى که همیشه براى ما پیش مى آید این است که آیا 
ورزش صبحگاهى بهتر است قبل خوردن صبحانه انجام شود یا بعد آن.

شروع یک روز با ورزش و فعالیت جســمانى باعث مى شود که روزتان را 
پرانرژى بگذرانید همینطور تحقیقات نشان مى دهد که ورزش صبحگاهى باعث 

بهبود در روند خواب شده و به کاهش وزن کمک مى کند.
با رشد روز افزون تکنولوژى، کم شدن فعالیت هاى جسمانى و مصرف غذا هاى پر 
کالرى و چرب، اهمیت ورزش و فعالیت فیزیکى در برنامه زندگى براى حفظ سالمتى 
و طول عمر بسیار مورد توجه قرار مى گیرد؛ بسیارى از افراد در مورد غذا خوردن یا 

نخوردن قبل از ورزش مردد هستند.
در مطالعه اى شامل ده مرد داراى اضافه وزن همگى به مدت 60 دقیقه با شکم 

خالى و ناشــتا پیاده روى کردند؛ در زمانى دیگر همین مردان دو ساعت بعد از 
خوردن یک صبحانه پرکالرى و حــاوى کربوهیدرات باال پیاده روى کردند؛ 
نمونه خون این افراد و بافت چربى قبل از پیاده روى و یک ساعت بعد از پیاده 
روى جمع آورى شد. محققان بعد از آزمایش تفاوت هاى زیادى در نمونه بافت 
چربى به دست آوردند و از هر دو آزمایش استفاده کردند؛ در نهایت محققان 

متوجه شدند ناشتا بودن قبل از ورزش گزینه بهترى است.
«دیالن تامپسون»، سرپرست تیم تحقیق، درباره این موضوع مى گوید: «بعد از 

غذا خوردن، بافت چربى درگیر واکنش به وعده غذایى است و ورزش در این زمان 
موجب تغییرات سودمند مشابه در بافت چربى نخواهد شد.»

به گفته او «به همین دلیل ورزش در حالت ناشتا موجب تغییرات بهترى در بافت 
چربى مى شود و این وضعیت در بلندمدت براى سالمت مفید است». 

دویدن قبل از صبحانه 
بهتر است یا بعد از صبحانه؟

پژوهشــگران کالج دانشــگاهى لندن با مطالعــه بر روى 
رفتارهــاى بیش از 350 نفــر از افراد باالى 55 ســال طى 
یک دوره دو ســاله و انجام آزمایش سى تى اسکن مغز براى 
اندازه گیرى رسوبات تاو و بتا آمیلوئید یک سوم از آنها، متوجه 
شدند در افرادى که بیشــتر وقت خود را صرف تفکر منفى 
مى کنند، نسبت به افرادى که بدبین نیستند، این دو پروتئین 

بیشتر رسوب مى کنند.
مطالعات گذشته نیز نشــان داده بودند افرادى که مثبت به 
زندگى نگاه مى کنند، کمتر در معرض خطر مرگ ناشــى از 
بیمارى هاى قلبى عروقى و سکته مغزى قرار دارند. به گفته 
محققان ارتباط مستقیمى بین خوش بینى و سایر خصوصیات 
مثبت، مانند سبک زندگى و رژیم غذایى سالم، تحرك کافى 
و... وجود دارد. همچنین خوش بین ها سیستم ایمنى قوى ترى 
نســبت به افراد بدبین دارند. محققان معتقدند شــیوه هاى 
آموزش ذهنى مانند مراقبه ممکن اســت در ضمن کاهش 
افکار منفى به ارتقاى تفکر مثبت کمک کند. تحقیقات نشان 
داده که مى توان با آموزش مغز، درست مانند ساخت و تقویت 
ماهیچه ها با ورزش، روند منفى بافــى را تغییر داد. به طورى 
که فقط 30 دقیقه مراقبه طــى 30 هفته مى تواند تأ ثیر قابل 

توجهى بر مغز بگذارد.

رئیس کمیته اپیدمیولوژى ستاد مقابله با کرونا با اشاره به نحوه 
بیمارى زایى کرونا در بدن، گفت: برخى از عوارض کرونا اعم 
از عوارض کبدى، کلیوى و در سایر اندام هاى بدن، مى تواند 
از طریق ایجاد ترومبوزها یا لخته هــاى خونى کوچکى در 
مویرگ ها و سرخرگ هاى بســیار کوچک باشد که منجر به 

سکته هاى ریز در آن قسمت ها شود.
دکتر على اکبر حق دوست با اشاره به نحوه فعالیت ویروس 
کرونا در بدن،  گفت: باید توجه کرد که همچنان ناشناخته هاى 
ما درباره کرونا بسیار زیاد اســت و با گذشت زمان به تدریج 
مى توان در حوزه هــاى مختلف فعالیت آن اعــم از ایمنى، 
اپیدمیولوژى، ژنتیک ویروس و ســیر بالیــن آن اطالعات 

بیشترى کسب کرد.
وى افزود: با این حال بر اساس یافته هاى جدیدى که این 
روزها اعالم شده اســت، این ویروس عوارض گسترده و 
سیستمیکى دارد که فقط مختص و منحصر به ریه نیست. 
بر این اساس به نظر مى رسد، کرونا ویروس جدید مى تواند 
تغییراتى را در سلول هاى خونى ایجاد کند و منجر به ترومبوز 

در برخى از عروق شود.
حق دوست تأکید کرد: البته اینکه فکر کنیم که تنها مکانیزم 
بیمارى زایى کرونا به همین صورت است، درست نیست، بلکه 
کرونا با مکانیزم هاى متعددى باعث بیمارى زایى مى شود، 
اما مى تواند برخى از عوارض آن اعم از عوارض کبدى، 
کلیوى و سایر عوارض کرونا در سایر اندام هاى بدن، از 
طریق ایجاد ترومبوزها یا لخته هاى خونى کوچکى 
در مویرگ ها و ســرخ  رگ هاى بسیار 
کوچک باشــد که منجر 
به ســکته هاى 
ریــز در آن 
قســمت ها 

شود.

محبت بسیار زیاد به همسران عوارض مخربى را در رابطه به وجود 
مى آورد و افرادى که به دلیل عشق و عالقه بسیار مدام به همسر خود 
ابراز عالقه مى کنند در بعضــى از مواقع نه تنها موجب نزدیکى آنها 
به یکدیگر نمى شود که ممکن است آنها را از هم دور کند و احساس 
جدایى، تنهایى و غمگین شدن را به ارمغان بیاورد. باید در نظر گرفت 

که در هر اتفاقى حتى خوب باید تعادل در آن رعایت شود.

بیان حرف دل به همسر
خانم ها از اینکه حرف هــاى دل خود را به همســران خود بگویند 
واهمه دارند و فکر مى کنند که اگر بگویند موجب تلخى مى شود در 
صورتى که در صورت عدم بیان موجب تخریب رابطه مى شود و اگر 
حرف هاى دل خود را در نزد خود نگه دارید یک روز در یکجایى که 
انتظارش را ندارید منفجر مى شوید. به جاى آنکه نیازها و حرف هاى 
خود را در دل خود پنهان کنید بهتر است آنها را با همسرتان در میان 
بگذارید و اجازه دهید تا او هم بتواند خواسته هایش را به شما بگوید 
و سعى کنید همانطور که انتظار دارید همســر شما نیازهاى شما را 
برطرف کند، در مقابل خواسته ها و نیازهاى آنها بى تفاوت نباشید و 

سعى کنید براى رسیدن به اهدافشان قدم بردارید.

همسر خود را تحسین کنید
به همسر خود احترام بگذارید و به شخصیتش اهانت نکنید و سعى 
نکنید او را مسئول همه چیز بدانید. شخصیت همسر خود را بررسى 

کنید و ســعى کنید وجه تمایز او نســبت به دیگران را بیابید و نقاط 
مثبتش را تحسین کنید.

در عشق معامله نکنید
بعضى از افراد در مقابل عشق و عالقه اى که نسبت به همسر خود 
نشان مى دهند، توقع دارند همان عشق و عالقه را با همان شدت از 

همسرخود دریافت کنند در صورتى که این رفتار اشتباه است. بهتر 
است هر کارى را با قاعده و قانون انجام دهید و اگر کارى را مى کنید 
بى منت باشد ولى اگر احساس مى کنید شما جزو افرادى هستید که 
اگر محبت کنید انتظار محبت دارید و یا اگر هدیه بخرید توقع دارید 
همسرتان برایتان هدیه بخرد باید بگوییم که این باور اشتباه خود را 

کنار بگذارید در غیر این صورت شما را به چالش سختى مى کشد.

از وارد کردن فشار عصبى پرهیز کنید
وقتى همسر شما به مشکلى بر مى خورد داراى فشار عصبى زیادى 
است. پس اجازه دهید که کمى با خود تنها باشد. از لحاظ احساسى 
به او نزدیک نشوید زیرا موجب عصبى تر شدن او مى شوید. نگران 
نباشید همســرتان بعد از آنکه به حالت عادى بازگردد به سمت شما 
مى آید و اگر در مشکلى شما مقصر هستید سعى کنید به او بفهمانید که 
متوجه اشتباه خود شده اید و براى جبران آن مى خواهید قدم بردارید. 
اینگونه همســرتان یاد مى گیرد که تقصیراتش را گردن بگیرد و در 

صدد رفع مشکل بر آید.

درك متقابل از همسر
سعى کنید یکدیگر را درك کنید و براى افکار و احساسات هم ارزش 
قائل شوید و اگر نظرات تان با یکدیگر مخالف است واکنش تند نشان 
ندهید، زیرا موجب بى اعتمادى همســرتان مى شود و سعى کنید 

احساسات یکدیگر را بپذیرید و همدیگر را درك کنید.

انتقاد بیش از حد ممنوع
بعضى از افراد مدام از همسر خود انتقاد مى کنند و با این کار اعتماد 
به نفس آنها را پایین مى آورند و موجب جبهه گیرى او  نسبت به خود 
مى شوند. پس ســعى کنید به صورت مداوم از همسرتان خود انتقاد 
نکنید و در صورت لزوم با مالیمت ســئوال هاى خود را بپرســید و 

نیازهاى واقعى همسرتان را دریابید .

آیا نباید زیاد به همسرمان محبت کنیم؟

 ساختمان هاى شــلوغ مانند برج ها و بیمارستان ها 
مى توانند یک خطــر پنهان در نبرد بــا کووید-19 
باشــند. این بیمارى همه گیر سیستم هاى بهداشتى 
و مسئوالن بهداشــت عمومى در سراسر جهان را به 
چالش کشــیده اســت. هنگامى که یک ویروس به 
سرعت گسترش یافته با سرعت انتقال بسیار باال دارید، 

باید تمام خطرات احتمالى عفونت را بررسى کنید.
یکى از مناطق خطرناك که هنوز مــورد توجه قرار 
نگرفته اند ســاختمان هاى بزرگى ماننــد برج ها یا 
بیمارستان ها هســتند. در حالى که انتقال مستقیم 
شخص به شخص هنوز رایج ترین روش براى ابتال 
به این بیمارى است تحقیقات جدید نشان مى دهد که 

در صورت بروز نقص در سیستم لوله کشى نیز ساکنان 
ساختمان ها مى توانند آلوده شوند. گزارشات سازمان 
بهداشــت جهانى حاکى از آن است که هنگامى که 
افراد آلوده به ویروس در توالت هاى ساختمان اسهال 
داشتند، قطرات ویروســى همراه با هوا مى توانند از 
طریق فاضالب و شبکه لوله کشى از یک آپارتمان به 

دیگرى منتقل شوند.
براى پیشــگیرى از این امر شــما همــراه با مدیر 

ساختمان ها مى توانید کارهایى را انجام دهید:
  از بوى ناخوشایند در حمام ها و آشپزخانه ها چشم 

پوشى نکنید.
  اطمینان حاصل کنید که همه سینک ها و توالت ها 

داراى خم « U» هستند.

  حداقل پنج ثانیه در صبح و عصر آب و همه حمام ها 
و توالــت ها را بــاز بگذاریــد و توجه ویــژه اى به 
زهکش هاى کف در حمام هــا و اتاق هاى مرطوب 

کنید.
  گر به نظر مى رســد لوله هاى فاضالب از توالت، 
سینک یا سایر لوازم خانگى جدا یا باز شده اند، فوراً آن 
را آب بندى کنید. براى پوشاندن انتها از یک دستکش 

الستیکى استفاده کنید.
  اگر به نظر مى رسد خط لوله یا نشتى در خط لوله 

وجود دارد، آن را با نوار 
محکم ببندید.

افراد در ساختمان هاى بلند بیشتر در معرض ویروس کرونا هستند؟

اگر خیلى منفى باف هستید 
منتظر یک بیمارى 

سخت باشید

عوارض کرونا 
فقط مختص ریه نیست

  گالره یوسف پور/ بهداشت نیوز |

تاسیس 
شرکت سهامى خاص توان طب یزدان مهر درتاریخ 1399/02/24 به شماره ثبت 3436 به شناسه ملى 14009140123 ثبت و امضا 
ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :• انجام امور درمانى و خدمات 
فیزیوتراپى . • خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى. • شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى. • اعطاى نمایندگى 
از شرکت هاى دولتى و خصوصى. • استفاده از تســهیالت مالى و اعتبارى بانک ها و موسسه هاى مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى صرفا 
جهت تحقق اهداف شرکت. • عقد هرگونه قرارداد و مشارکت با اشــخاص حقیقى و حقوقى ایرانى و خارجى پس از کسب مجوزهاى 
الزم از مراجع ذیصالح . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلى : استان اصفهان ، شهرستان لنجان ، بخش فوالدشهر ، شهر فوالدشهر، محله بى 4 ، کوچه ((شعبانعلى یزدانى)) ، خیابان خیام 
غربى ، پالك 22 ، طبقه همکف کدپســتى 8491755951 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت اســت 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 
116 مورخ 1399/02/20 نزد بانک ملى شــعبه باغ بهادران با کد 3179 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم نیلوفر رنجبر 
کاهریزى به شماره ملى 1160248400 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم ثریا ایزدى الى بیدى به شماره ملى 
1290995958 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم سپیده ایزدى الى بیدى به شماره 
ملى 6200016224 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل 
چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر 
شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم پرستو طالبى به شماره ملى 4610564696 به سمت بازرس 
اصلى به مدت یک سال مالى آقاى محمد رضا ایزدى الى بیدى به شماره ملى 6200056684 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 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى لنجان (874020)

آگهى تغییرات
شرکت سعید صنعت کارآفرین سهامى خاص به شماره ثبت 27354 و شناســه ملى 10260480760 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1399/02/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ماده 37 اساسنامه بدین شرح اصالح شد: صاحبان امضاى مجاز: نحوه 
امضاى اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و چکها و بروات سفته ها و سایر اوراق تجارتى و غیره و نیز اشخاصى را که حق امضاء دارند هیئت 
مدیره تعیین خواهد نمود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (874085)



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

هیچ کارى خدا را از کار دیگر باز نمى دارد و گذشــت زمان در 
او دگرگونى ایجــاد نمى کند و مکانــى او را در بــر نمى گیرد، 
هیچ زبانى قدرت وصــف او را نــدارد و چیزى از خــدا مخفى و 
پنهان نیســت. نه تعداد قطرات فراوان آب ها و نه ستارگان انبوه 
آسمان و نه ذرات خاك همراه با گرد بادها در هوا و نه حرکات 
مورچگان بر سنگ هاى سخت و نه اســتراحتگاه مورچگان ریز 
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بدینوسیله به اطالع مى رساند شهردارى بهارســتان در نظر دارد با توجه به مصوبه شماره 182/ش ب مورخ 99/02/21 شوراى 
محترم اسالمى شهر بهارستان نسبت به برگزارى مناقصه هاى زیر اقدام نماید.

1- واجدین شرایط مى توانند از تاریخ 99/03/17 تا پایان وقت ادارى 99/03/31 اســناد مناقصه را از واحد امور قراردادها در 
شهردارى بهارستان دریافت نمایند.

2- مهلت تحویل پیشنهادات شرکت کنندگان تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 99/04/03 مى باشد که باید به واحد دبیرخانه 
محرمانه حراست شهردارى تحویل نمایند.

3- گشایش پیشنهادهاى تائید شده در روز چهارشنبه مورخ 99/04/04 ساعت 14 در محل شهردارى بهارستان صورت مى پذیرد.
4- شهردارى بهارستان در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است.

5- سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج مى باشد.
6- هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.

مناقصه عمومى (نوبت دوم)

داوود بحیرایى- شهردار بهارستان 

م الف: 866032

میزان سپرده شرکت در مدت واگذارىموضوع مناقصه
مناقصه ریال

واگذارى کلیه امور خدماتى نظافت و تمیزکارى و انجام امور امانى شهردارى 
1/550/000/000یکسالبهارستان به صورت حجمى و با ساعت کار معین (خدمات ساعتى)

واگذارى کلیه امور حفاظت فیزیکى اماکن شهردارى بهارستان به صورت حجمى و 
1/500/000/000یکسالبا ساعت کار معین (خدمات ساعتى)

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام در شرکت مذکور دعوت به عمل مى آید در جلسه مجمع 
عمومى عادى سالیانه که رأس ســاعت 16 مورخ1399/04/07 روز شنبه به آدرس خیابان 

آتشگاه-خیابان قدس-جنب گل مزرعه تشکیل مى گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

1-استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت و تصویب ترازنامه حساب سود و زیان سالهاى 
منتهى به 1397/12/29 و 1398/12/29

2-انتخاب اعضاء هیئت مدیره و بازرس شرکت
3-سایر موارد که در صالحیت این مجمع مى باشد.

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى سالیانه
 شرکت گروه مهندسى توان آزما بتن به شماره 

ثبت38120 و شناسه ملى 10260557170

هیئت مدیره

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات زیر از طریق آگهى اقدام نماید:
موضوع مناقصه:

1-عملیات نظافت و روفت وروب معابر سطح شهر
-مبلغ اولیه اعتبار:20/000/000/000ریال

-مبلغ سپرده شرکت در مناقصه:1/000/000/000 ریال
-محل تامین اعتبارات: اعتبارات شهردارى 

-مهلت ارائه پیشنهادهاى مناقصه: پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 1399/04/11
-محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر

-محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر
-تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت10صبح روز پنجشنبه مورخ 1399/04/18

-مدت اعتبار پیشنهادها: روز یکشنبه1399/04/29
-اصالح،جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مقرر و محل تسلیم پیشنهادها  انجام نمى شود.

آگهى تجدید مناقصه

على اصغر حاج حیدرى-شهردار خمینى شهر
 م الف:876699   
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