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تا اطالع ثانوى

برنج از مهمترین غالت و اقالم غذایى جهان است. نیمى از 
جمعیت جهان، به برنج به عنوان یک غذاى اصلى وابسته 

هستند.  برنج هاى ایرانى را به صورت زیر طبقه بندى 
مى کنند: الف: برنج هاى دانه بلند نظیر صدرى که داراى 

کیفیت پخت بسیار باال و عالى...

مدیــر گروه بهداشــت محیط مرکز بهداشــت 
اصفهان گفت: با توجه به شرایط ناشى از شیوع 
بیمارى کرونا، دادستانى اصفهان اعالم کرد که 
برگزارى مراسم مختلف همراه با تجمع افراد در 
منازل، باغ هاى شخصى، باغ تاالرهاى غیررسمى 
و هرگونه حریم شخصى ممنوع است و در صورت 
مشاهده چنین تخلف هایى با آن برخورد مى شود.

سید مهدى میرجهانیان با اشاره به اینکه با توجه 
به وضعیت شیوع...
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نیم نگاه یحیى نیم نگاه یحیى 
به چند ذوب آهنىبه چند ذوب آهنى

مجمع عمومی عادي سالیانه ذوب آهن اصفهان با حضور 
ســهامداران، نمایندگان صاحبان سهام، اعضاي هیئت 
مدیره و  نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، پنج 
شنبه  19 تیرماه در تاالر تشریفات و تاالر آهن ذوب آهن 

اصفهان با رعایت پروتکل هاى بهداشتى برگزار شد.
در ابتداى این جلسه، نمایندگان سهامداران عمده ذوب 
آهن  در جایگاه هیئت رئیســه قرار گرفتند و دکتر سعید 
عبودى، رئیس هیئت مدیره شرکت صدر تأمین ریاست 

مجمع را عهده دار شد. 
سپس مهندس منصور یزدى زاده، مدیرعامل ذوب آهن 
اصفهان با ارائه گزارش هیئت مدیره مربوط به عملکرد 
سال 98 و برنامه هاي آتی این شرکت گفت:   رکورد تولید 
با دو کوره بلند و ثبت رکورد روزانه، ماهانه و ساالنه تولید 

کک ازجمله دستاوردهاى سال قبل است.
وى با اشاره به دستیابى به رکورد کمترین مصرف کک، 
اظهار کرد: کک مهمترین بخش قیمت تمام شده شرکت 
در بحث انرژى است و در حالى که دیگر فوالدسازان از گاز 

استفاده مى کنند، اما ذوب آهن به دلیل روش تولید کوره 
بلند ناچار به استفاده از کک است.

مدیرعامل شــرکت ذوب آهن با تأکید بر اینکه به دلیل 
کمبود کمى و کیفى در زغال سنگ در کشور و همچنین 
کمبود کک در کشور ناچار به واردات هستیم که مجموع 
آنها 50 درصد قیمت تمام شــده شرکت ذوب آهن را در 
برمى گیرد، افزود: در این حوزه عدد 512 کیلو به ازاى هر 
تن چدن را در سال 98 به 510 کیلو رساندیم و امیدواریم 

در سال 99 این روند کاهشى ادامه یابد.
وى با اشاره به روند آزمایشى پروژه PCI به عنوان یکى از 
پروژه هاى اقتصادى ذوب آهن، اظهار کرد: قرار بود بهره 
بردارى رسمى از این پروژه در فروردین امسال با حضور 
رئیس جمهور انجام شود که به دلیل شرایط موجود این 
اتفاق رخ نداد، اما امروز شــرکت از این پروژه اســتفاده 

آزمایشى مى کند.
 وى با بیان اینکه یکى از فاکتورهاى مهم صنعت فوالد 
تولید سرانه فوالد است، اظهار کرد: میزان تولید ذوب آهن 

در ســال 97 به ازاى هر نفر، 161 ُتن بود که این عدد در 
سال 98 به 174 ُتن رسید و پیش بینى مى شود در سال 
جارى با جهش تولید و با راه اندازى کوره شماره یک به 
عدد 199 ُتن به ازاى هر نفر برسیم که این حاصل دو اقدام 
از جمله افزایش تولید و دیگرى خروجى شرکت است و در 

عمل جهش تولید در این شرکت محقق مى شود.
مدیرعامل شــرکت ذوب آهن با اشــاره به ثبت رکورد 
صادرات شرکت ذوب آهن در سال گذشته با یک میلیون 
و 155 هــزار تن محصول، گفت: ایــن میزان صادرات 

معادل 50 درصد محصوالت اصلى شرکت است. 
وى افزود: تثبیت سودآورى شــرکت را در سال گذشته 
شاهد بودیم و امسال 880 میلیارد تومان هدف گذارى 
کردیم. بدین ترتیب زیان انباشــته شــرکت را به صفر 
خواهیم رســاند و ســال آینده به طور قطع سود تقسیم 

خواهیم کرد.
وى با بیان اینکه در سال 98 نسبت به سال 97 شاهد رشد 
57 درصدى هزینه هاى مواد اولیه بودیم، ادامه داد: رشد 

هزینه ها در حالى بود که رشد فروش شرکت 28 درصد 
رقم خورد و این یکى از دالیل نرسیدن به سود عملیاتى 

مناسب ذوب آهن همانند سال 97 بود.
مدیرعامل   ذوب آهن با اشاره به دالیل رشد هزینه هاى 
ذوب آهن، اظهار کرد: رشد 57 درصدى قیمت زغال و 
همچنین نرخ افزایشى تورم و... موجب رشد هزینه هاى 

تولید در ذوب آهن شده است.
وى با بیــان اینکــه ذوب آهــن در بحث فــروش با 
محدودیت هایى در فــروش محصوالت خود در بورس 
کاال مواجه شــد، تأکید کرد: در این شرایط به سود قابل 
پیش بینى دســت نیافتیم برآورد ما از سود از دست رفته 

800 میلیارد تومان بوده است.
یزدى زاده در ادامه به چالش هاى پیش روى شــرکت 
اشاره کرد و گفت: بزرگ ترین مشکل ذوب آهن کمبود 
مواد آهن دار در کشور است، اما با رویکرد جدید وزارت 
صمت روند خام فروشــى رو به کاهش است و با تدابیر 
صورت گرفته قرار اســت پیش از صــادرات ابتدا نظر 

تولیدکنندگان داخلى جلب شود.
وى با اشــاره به ترجیح معادن به تبدیل سنگ آهن به 
کنســانتره و گندله  که  یک چالش بــراى ذوب آهن 
محسوب مى شود، گفت: ما امروز با کمبود سنگ آهن 
درشت دانه در کشور مواجه هستیم، از سوى دیگر برخى 
صنایع باال دستى همچون گل گهر و چادرملو به تولید 
فوالد روى آورده اند و در این شرایط آنها تأمین مواد اولیه 

خود را در اولویت قرار داده اند.
مدیرعامل شرکت ذوب آهن با اشاره به اینکه ذوب آهن 
همانند دیگر فوالدسازان از یارانه انرژى برخوردار نیست، 
اظهار کرد: مطابق آخرین برآورد ذوب آهن به ازاى هر 
کیلو تولیــد محصول 1050 تومــان از یارانه انرژى بى 

بهره است.
وى با اشاره به برنامه هاى مقابله با چالش هاى موجود، 
اظهار کرد: شرکت ذوب آهن به دنبال خرید معادن زغال 
سنگ و سنگ آهن اســت و اقداماتى نیز صورت گرفته 
اســت، همچنین تمدید مجوز هیئت وزیران در عرضه 

یک میلیون و 750 هزار ُتن سنگ آهن، ارائه برنامه تأمین 
کامل مواد اولیه ذوب آهن و پیشنهاد آن به وزارت صمت 

از مهمترین برنامه هاى این شرکت است.
یزدى زاده با اشاره به راه اندازى کوره بلند شماره یک ذوب 
آهن، تصریح کرد: با وجود کمبودهاى بسیار در آستانه راه 
اندازى کوره بلند شماره یک هستیم اما مهمترین بحث 
آن تأمین پایدار مواد اولیه آن اســت که با برنامه ریزى 

وزارت صمت به زودى شاهد راه اندازى آن خواهیم بود.
در پایان این مجمع، شرکت سرمایه گذارى صدر تأمین، 
شرکت پویش بازرگان، شرکت فرآورده هاى نسوز ایران، 
شرکت توسعه معادن پارس تأمین و شرکت صبا تأمین 
به عنوان اعضاى هیئت مدیره در دوره جدید به مدت دو 
سال انتخاب شدند.همچنین مؤسسه حسابرسى هشیار 
ممیز به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونى اصلى 
شرکت و مؤسسه حسابرسى تدوین و همکاران به عنوان 
حسابرس مستقل و بازرس قانونى على البدل براى مدت 

یکسال انتخاب شدند.

در مجمع عمومى عادى سالیانه ذوب آهن اصفهان عنوان شد

ذوب آهن اصفهان با راه اندازى کوره بلند شماره یک 
جهش تولید را محقق مى سازد
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مقام ارشد مرکز بهداشت اصفهان 
آخرین وضعیت برگزارى مراسم 
در روزهاى کرونایى را تشریح کرد
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سامانه استعالم لحظه اى ارزش سهام عدالت به روز شد و 
ارزش سهام عدالت با ارزش اولیه 532 هزارتومانى به 17 

میلیون و 18 هزار تومان رسید.
در پى صدور دستور آزادسازى سهام عدالت، سپرده گذارى 
مرکزى اوراق بهادار و تســویه وجوه با راه اندازى سامانه 
استعالم و آزادسازى سهام عدالت اقدام به ارائه جزئیات 
دارایى واقعى ســهام عدالت مشــموالن بــه  تفکیک 
شرکت هاى بورسى و ارائه تعداد و ارزش هر سهم آنها کرد.

این ســامانه بار دیگر در پایان معامالت چهارشــنبه به 
روزرسانى شده است و مشموالن مى توانند با مراجعه به 
این سامانه از آخرین ارزش سهام عدالت خود آگاهى یابند.

الزم به ذکر است تنها کسانى که روش مالکیت مستقیم 
سهام عدالت را انتخاب کرده اند مى توانند جزئیات سهام 

خود را در سامانه استعالم مشاهده کنند.
بر اساس این گزارش کسانى که ارزش اولیه سهام عدالت 
آنها 532 هزار تومان اســت در پایان معامالت روز شنبه 
21 تیر ارزش سهام عدالتشان به 17 میلیون و 18 هزار و 
204 تومان رسیده است. این رقم در روز کارى قبل از آن 
16 میلیون و 854 هزار و 868 تومان گزارش شده بود که 
بر این اساس سود 163 هزار تومانى طى معامالت شنبه 
عاید مشموالن ســهام عدالت با ارزش اولیه 532 هزار 

تومانى شده است.

وزیر راه و شهرسازى درباره اینکه در شبکه هاى مجازى 
اخبارى مبنى بر اینکه جابه جایى مسافران چینى در زمان 
شیوع ویروس کرونا با شــرکت  هواپیمایى ماهان طبق 
قرارداد 25 ساله ایران و چین بوده، گفت: هیچیک از این 

موضوعات صحت ندارد.  
محمد اسالمى تأکید کرد: آن چیزى که از آن به عنوان 
قرارداد 25 ســاله صحبت مى کنند، یک سند راهبردى 
است و نه اجرایى. سندى است که راهبرد دو کشور براى 
توســعه همکارى هاى بلندمدت را تعییــن مى کند که 
مبناى آن هم منافع ملى دو کشور است. وى در پاسخ به 
این سئوال که با مطرح شدن این قرارداد  25 ساله، نگرانى 

براى ورود نیروى کار چین به پروژه هاى عمرانى ایجاد 
شده است چراکه طبق ادعاى برخى رسانه ها از مفاد این 
قرارداد، شرکت هاى چینى در اولویت اجراى پروژه  هاى 
کشورمان هستند، تأکید کرد: اصًال ســند وارد این فاز 
نمى شــود. تعجب مى کنم که عده اى نخوانده، ندیده و 
بدون اطالع این موضوع را تا به این اندازه و با این ابعاد 

مورد تحلیل قرار مى دهند.
اسالمى ادامه داد: هر کشورى به منافع ملى خودش فکر 
مى کند و حتمًا به این موضوعات باید بلندمدت فکر شود 
و پایه گذارى روابط بین کشــورها باید بلندمدت باشد تا 

بتوان این روابط را به پایدارى رساند.

ارزش سهام عدالت
 17 میلیون تومان شد

قرارداد 25 ساله 
سند راهبردى است

چند درصد در اصفهان 
ماسک مى زنند؟

  مهر | معاون کل وزارت بهداشت تأکید 
کرد: در سه هفته گذشته اســتفاده از ماسک در 
تهران به 10 درصد و در برخى شهرســتان ها به 
20 درصد نزول کرده بود، اما با راه اندازى پویش 
«من ماسک مى زنم»، طبق بررسى هاى صورت 
گرفته در برخى شهرها همچون اصفهان و مراکز 
سایر استان ها اســتفاده از ماسک به 75 درصد و 
در تهران هم این آمار به باالى 50 درصد رسیده 
است. ایرج حریرچى تصریح کرد: این آمار خوب 
است، ولى کافى نیست اگر این آمار به 95 درصد 
برسد رکورد جهانى در مراقبت هاى جلوگیرانه از 

ابتال به کرونا به ثبت خواهد رسید./2190

عروسى، عزا شد
  فارس| رئیس دانشــگاه علوم پزشکى 
آذربایجان غربى اظهار کرد: در پى برگزارى یک 
مراسم عروسى در این استان، پدر و مادر عروس 
و داماد، بر اثر ابتال به کرونا فوت کردند و این در 
حالى است که بارها نسبت به عدم شرکت در این 
تجمعات هشدار داده شده و اکنون عروسى منجر 

به مراسم ختم شد./2192

تأیید کرونایى شدن 
داوطلبان کنکور 

ســخنگوى ســازمان سنجش    ایرنا |
آموزش کشور گفت: 173 داوطلب کنکور دکترا 
99 فرم خوداظهارى ابتال به کرونا را ارسال کردند 
که از این تعداد 168 نفر در قرنطینه خانگى و پنج 
نفر در بیمارستان بسترى هستند. فاطمه زرین 
آمیزى گفت: شرایط این افراد بررسى و در نهایت 
افراد بیمار براى شــرکت در کنکور شناســایى 
مى شوند تا تمهیدات الزم براى آنها هم در نظر 

گرفته شود./2193

پیام اسطوره تنیس 
براى ایرانى ها 

  باشگاه خبرنگاران جوان | «نواك 
جوکوویچ»، قهرمان افسانه اى مسابقات تنیس 
جهان در حاشیه تورنمنت تنیس صربستان که 
توسط خودش این روز ها برگزار مى شود، نسبت 
به مردم ایران ابراز احساسات کرد. جوکوویچ در 
پیامى احساسى به مردم و خانواده بزرگ تنیس 
ایران گفت: «ســالم به همه مردم ایران. شما را 
دوست دارم و واقعًا عالقه مند هستم همه شما را 
در آغوش بگیرم.» حمید نداف، بازیکن تیم ملى 

تنیس ایران در این تورنمنت حضور دارد./2194

وضع وخیم تهران
  مهر | زهرا نژاد بهرام، عضو هیئت رئیسه 
شوراى شهر در تذکرى در خصوص عدم برقرارى 
محدودیت هاى کرونایى گفت: با بسترى بیش از 
600 بیمار جدید کرونایى و فوت 70 نفر به صورت 
میانگین در یک روز، شــرایط بحرانى پیک دوم 

کرونا در تهران کامالً  مشهود است./2195

مرد بى رحم 
خرس را له کرد 

ورود یــک خــرس قهــوه اى به    رکنا |
روستایى در مشــگین شــهر اردبیل با اقدام غیر 
انســانى راننده تراکتــور براى متــوارى کردن 
او همــراه بــود. روز شــنبه در پــى ورود خرس 
قهوه اى به نزدیکى روستاى هفت چشمه از توابع 
بخش ارشق در 6 کیلومترى شــهر رضى اهالى 
روستا نسبت به متوارى کردن خرس قهوه اى اقدام 
کرده اند. پس از بررسى و تحقیقات محلى مشخص 
شد راننده تراکتور پس از خسته کردن خرس، این 
حیوان را با تراکتور زیر گرفته و آثار شکســتگى و 
خونریزى در بدن این خرس مشاهده شد. این فرد 

به مراجع قضایى معرفى شده است./2191

مردان بى غیرت را بگیرید
حمید رســایى، نماینده سابق    برترین ها |
مجلس در توییتى نوشت:  یکى از عوامل پدیده شوم 
بى حجابى و شل حجابى،  فراموشى غیرت در مردان 
جامعه است... هرجا فقط زنان  شل حجاب و بى حجاب 
را مورد خطاب قرار داده ایم و  گشت ارشاد را فقط براى 
هنجارشکنان زن به خیابان آورده ایم، خطا بوده . آنکه 
اول باید به داخل ون گشت ارشاد راهنمایى شود،  مردان 

بى غیرت هستند.

پیشنهاد عجیب 
حســن عباســى، تئوریســین    برترین ها |
اصولگرا در توییتر خود با انتشار یک پیشنهاد عجیب 
نوشت:  تشکیل  وزارت غذا تنها راه حل مشکل تداخل 
وظایف نهادهاى حوزه کشاورزى و تجارت در تأمین 

مایحتاج مردم است.

یخچالش خالى نیست!
در روزهاى گذشته خبرى به نقل از «خانه    برنا |
ملــت» در کانال ها و صفحات مجــازى ضدانقالب 
انتشار یافت، خبرى که در آن ادعا شده بود على نیکزاد 
نایب رئیس مجلس مطرح کرده یخچال خانه او خالى 
است و نان و ماست مى خورد. هرچند خبرگزارى خانه 
ملت اعالم کرد از لوگوى وى سوءاستفاده شده و نیکزاد 
هیچ گونه مصاحبه اى در این خصوص با این خبرگزارى 
نداشته است، اما برخى صفحات مجازى همچنان به 
انتشار این مطلب مى پردازند. روابط عمومى و ارتباط با 
رسانه على نیکزاد در واکنش به این موضوع مى گوید: 
سطح زندگى نیکزاد نه اینگونه است که یخچالش خالى 
باشد و نه اشرافى است. نیکزاد بین مردم بوده و سادگى 

او را مردم لمس کرده اند. 

قشر متوسط فقیر است
  رکنا | سید غنى نظرى خانقاه، عضو کمیسیون 
اقتصادى مجلس یازدهم در پاسخ به این سئوال که با 
مشکالت اقتصادى اخیر آیا قشــر متوسط مى تواند 
خود را در این جایگاه نگه دارد و به قشر ضعیف تبدیل 
نشــود؟ گفت: آنها مستضعفین هســتند و جزو فقرا 
محسوب مى شــوند و فقط مى توانند قوت الیموت 
داشته باشند. از زمانى که نماینده شده ام و ماهى 12 
میلیون تومان حکم حقوقى به من داده اند نمى توانم 
یک خانه در تهران اجاره کنم. دنبال خانه در اقدسیه، 
زعفرانیه و نیاوران نیستم، مى خواهم بغل مجلس که 
یک مرکز متوسط است خانه بگیرم. خب یک کارمند 
با پنج میلیون تومــان چطور مى خواهــد یک خانه 

بگیرد؟ /2189

بازداشت 5 کارمند گمرك
دادســتان    باشگاه خبرنگاران جوان | 
عمومى و انقالب مرکز اســتان گیالن گفت: در پى 
گزارش هایى درباره اخذ و دریافت رشوه در گمرك بندر 
انزلى، تحقیقات جامع به عمل آمد و دستور بازداشت 
چهار نفر از کارکنان این اداره کل صادر شد. سید مهدى 
فالح میرى با بیان اینکه یکى دیگر از افراد بازداشت 
شده از کارکنان جهاد کشاورزى استان گیالن مستقر 
در گمرك انزلى اســت، اظهار کرد: این شــخص به 
عنوان بازرس محصوالت کشاورزى وارداتى به کشور 
متهم است در ازاى دریافت رشوه، مجوز واردات کاال 
را بدون سنجش و طى تشــریفات قانونى صادر کرده

 است.

مخالفت با استیضاح روحانى
عبدا... گنجى، مدیر مســئول    آفتاب نیوز |
روزنامه «جوان» در توییتى در مخالفت با اســتیضاح 
رئیس جمهور نوشت: استیضاح رئیس جمهور گرچه 
حق قانونى مجلس است اما باید تضمین کننده بهبود 
امور شود. طبق قانون اساسى با عزل وى معاون اول 
50 روز باید کشور را اداره و انتخابات برگزار کند. سه 
ماه پروســه انتخابات و سه ماه اســتقرار دولت طول 
مى کشــد. طبق روال عادى ده  مــاه دیگر انتخابات 

برگزار مى شود. تفاوت یک ماه هم نمى شود.

خبرخوان

رهبر معظم انقالب اسالمى صبح دیروز (یک شنبه) در 
ارتباط تصویرى با نمایندگان ملت در مجلس شــوراى 
اسالمى، مجلس یازدهم را «مظهر امید و انتظار مردم» 
خواندند و با اســتناد به «بنیه قوى و ظرفیت هاى مادى 
کشــور» و «توانایى هایى معنوى و ایمانى ملت» تأکید 
کردند: اطمینان داریم همه مشــکالت موجود قابل حل 
اســت و مجلس باید با اولویت بندى مســائل، پرهیز از 
حاشیه سازى و نیز کار مخلصانه براى مردم در روند حل 

مشکالت، تأثیر محسوس بگذارد.
ایشان همچنین با ابراز تأسف عمیق از اوج گیرى مجدد 
کرونا، همه را به رعایت کامل دستورالعمل هاى بهداشتى 
فراخواندند و افزودند: مردم با گسترش نهضت تعاون به 
نیازمندان بار دیگر کشور را از طراوت کمک به قشرهاى 

ضعیف وخانواده هاى نیازمند سرشار کنند.
حضرت آیــت ا... خامنه اى حضور درصــد قابل قبولى 
از مردم در انتخابات مجلس را با وجود شــرایط سخت 
اقتصادى و تبلیغات مأیوس کننده دشمنان نشان دهنده 
امیدوارى و انتظار ملت براى حل مشــکالت خواندند و 
به نمایندگان مجلس توصیه کردنــد: قدر این موقعیت 

مهم را بدانید.
ایشــان مجلس یازدهم را از قوى ترین و انقالبى ترین 
مجالس پس از انقالب خواندند و افزودند: حضور «جوانان 
پرانگیزه، پر ایمان، پر تــوان، تحصیلکرده و کارآمد» در 
کنار شــمارى از مدیران انقالبى و داراى سوابق اجرایى، 
و نیز شمارى از پیشکســوتان داراى سوابق نمایندگى، 
مجلس یازدهم را به مجلســى بسیار خوب و امیدبخش 

تبدیل کرده است.
حضرت آیت ا... خامنه اى با ابراز خرســندى از حساسیت 
نشان دادن مجلس یازدهم به مسائل انقالب و سرعت 
عمل نمایندگان در تشکیل هیئت رئیسه و کمیسیون ها 
افزودند: مهلت چهار ساله نمایندگى، فرصت خوبى براى 
ریل گذارى حرکت عمومى کشور و تأثیرگذارى فراوان در 

روند حل مسائل و پیشرفت و آینده ایران است.
رهبر انقالب اســالمى در بخش دیگرى از سخنانشان 
مشکالت فراوان اقتصادى کشور را به «بیمارى» تشبیه 
و در عین حال تأکید کردند: بــه علت بنیه قوى و قدرت 
دفاعى، کشــور بدون تردید توان غلبه بر این بیمارى را 
دارد، همان گونه که دشــمنان نیز امروز اذعان مى کنند 
که با وجود سخت ترین تحریم ها و فشارهاى همه جانبه 

نتوانسته اند به اهداف ضد ایرانى خود دست یابند.
ایشــان «تورم، کاهش ارزش پول ملــى، گرانى هاى 
بى منطق، مشــکالت بنگاه هاى تولیدى و مشــکالت 
ناشى از تحریم ها» را از جمله مسائلى خواندند که سختى 
معیشت را به ویژه براى طبقات پایین و متوسط به همراه 

آورده است.
حضرت آیت ا... خامنه اى در تشریح برخى ظرفیت هاى 
کشور افزودند: ایجاد هزاران شرکت دانش بنیان، اجراى 
صدها طرح زیربنایى، بهره بردارى مســتمر از طرح هاى 
جدید، پیشــرفت هاى حیرت انگیــز در صنایع نظامى و 
موفقیت هاى تحسین برانگیز در مســائل فضایى نتایج 
استفاده از بخشــى از ظرفیت هاى بسیار قوى وگسترده 

در کشور است.
رهبر انقالب ظرفیت هاى معنوى ملــت را که در ایمان 
مذهبى و انقالبى مردم ریشه دارد، مکمل ظرفیت هاى 
فراوان طبیعى، جغرافیایى و تاریخى برشمردند و افزودند: 
باید ظرفیت هاى معنوى را به عنوان عاملى بسیار مهم، 

مورد توجه و استفاده قرار داد.
ایشان «حضور بهنگام و فداکارانه مردم در مقابله با موج 
اول کرونا»، «خدمات بســیار با ارزش ملت در نهضت 
کمک مؤمنانه بــه خانواده هاى ضعیــف» و «حضور با 
شــکوه و خیره کننده مردم در بدرقه سردار سلیمانى» را 
نمونه هایى از ظرفیت معنوى عمیق ملت ایران دانستند و 
افزودند: مردم در تجلیل از «مظهر اقتدار ملى و جهادى» 
ایرانیان یعنى شهید سلیمانى نشان دادند که به مبارزه و 

مقاومت در مقابل استکبار ایمان دارند و براى قهرمان ملى 
خود باالترین ارزش ها را قائل هستند.

حضرت آیت ا... خامنه اى با یادآورى حضور تعیین کننده 
مردم در مقابله با غائله هایى نظیر حوادث سال هاى 78 و 
88 افزودند: ملت در مقابله با هر حرکت ضدنظام، دشمن 
را مأیوس مى کند و آیا توانایى و ظرفیتى باالتر از این براى 

یک کشور قابل تصور است؟
رهبر انقــالب در نوعــى جمع بندى از ایــن بخش از 
سخنانشان، بخشى از مشــکالت موجود را نیز ناشى از 
بى توجهى و کم توجهى مســئوالن در طول سال هاى 
مختلف خواندند و افزودند: اگر تفکر خوداتکایى و اعتماد 
به نفس ملى به ویژه در جوانان همچنان رو به گسترش 
باشد و از بنیه قوى کشور استفاده شود و امیدهاى واهى 
به بیرون مرزها و شــرطى کردن اقتصاد کشور تضعیف 
شــود، من اطمینان کامل دارم که مشکالت اقتصادى 

قابل حل است.
رهبر انقالب اسالمى ســپس توصیه هایى را خطاب به 

نمایندگان مجلس یازدهم بیان کردند.
«نیت الهى و خالص»، «کار براى مــردم» و «پرهیز از 
جو زدگى» اولین توصیه حضرت آیــت ا... خامنه اى به 

نمایندگان مجلس بود.
توصیه دیگر رهبر انقالب مربوط به «سوگند نمایندگان» 
بود که گفتند: ســوگندى که نماینــدگان در آغاز به کار 
مجلس ادا مى کنند، یک سوگند شرعى است و بر اساس 
آن باید به صورت جدى پاســدار حریم اسالم و نگهبان 

دستاوردهاى انقالب اسالمى باشند.
حضرت آیت ا... خامنه اى در سومین توصیه، «توجه به 
مسائل کلیدى و اصلى کشــور و پرهیز از دچار شدن به 
حاشیه ها و اولویت دادن به مسائل فرعى» را مورد تأکید 
قرار دادند و افزودند: در شرایط کنونى، در موضوع اقتصاد، 
مسائل اصلى کشور عبارتند از «تولید، اشتغال، مهار تورم، 
مدیریت نظام پولى و مالى و عدم وابستگى اقتصاد کشور 

به نفت».
ایشان در زمینه مسائل اجتماعى هم تأکید کردند: موضوع 
«مسکن» به عنوان یک مسئله بســیار مهم و کلیدى، 
مســئله «ازدواج جوانان و راه هاى تسهیل آن»، مسئله 
«فرزندآورى و جلوگیرى از حرکت کشور به سمت پیرى 
جمعیت» و مســئله «مدیریت فضاى مجازى در کوتاه 

مدت و میان مدت» از دیگر مسائل اصلى کشور هستند.

رهبر انقالب اســالمى توصیه چهارم خود به نمایندگان 
مجلس یازدهم را به «تعامل و هم افزایى قوا» اختصاص 
دادند و گفتند: نقشــه کلى تعامل قوا، از جانب دســتگاه 
اجرایى و قوه قضاییه به اینگونه است که آنها باید مصوبات 
مجلس را به صورت دقیق و کامل اجرا کنند و هیچگونه 

تعللى در این زمینه جایز نیست.
حضرت آیت ا... خامنه اى افزودنــد: این تعامل از جانب 
مجلس نیز باید بــه اینگونه باشــد کــه در مصوبات، 

ظرفیت ها و واقعیت هاى کشور در نظر گرفته شود.
ایشان در موضوع تعامل قوا خطاب به نمایندگان مجلس 
تأکید کردند: روابط مجلس با دولتمردان باید مطابق قانون 
و شرع باشد، یعنى سئوال و تفحص به عنوان حق مجلس 
وجود داشته باشد اما توهین و دشنام و نسبِت بدون علم 
به دولتمــردان به هیچ وجه جایز نیســت و برخى از این 

نسبت ها حرام شرعى است.
رهبر انقالب اسالمى خاطرنشان کردند: حضور وزرا در 
یک ماه اول آغاز به کار مجلس و ارائه گزارش از شرایط 
کشور، کار بســیار خوبى بود اما نباید به وزرا توهین و یا 

تهمتى زده شود.
حضرت آیــت ا... خامنــه اى افزودنــد: از برخوردهاى 
احساسى و غیرمنطقى پرهیز شــود و بیان دیدگاه و نظر 

مخالف متین، خردمندانه، قوى و قابل توجیه باشد.
ایشان درباره همکارى مجلس با قواى دیگر گفتند: مردم 
از مجلس و دو قوه دیگر انتظار بیان حق و پیگیرى آن را 
دارند و به شدت با مجادله و گریبان گیرى و تشنج میان 
قوا مخالف هستند و همه بدانند فضاى منازعه در رئوس 
دســتگاه ها براى افکار عمومى زیــان بخش و ناراحت 

کننده است.
رهبر انقالب اســالمى، اتحاد و انســجام داخلى و یک 
صدایى در برابر جبهه گســترده دشــمن را تکلیف همه 
مسئوالن و قوا برشمردند و افزودند: امروز جبهه دشمن 
که خبیث ترین و قبیح ترین آن امریکاســت، تمام توان 
سیاسى، اقتصادى و تبلیغاتى خود را براى به زانو درآوردن 
ملت قوى ایران به کار گرفته اســت و در چنین شرایطى 
حتى با وجود اختالف ســلیقه و نظر در داخل، در مقابل 
دشمن یاوه گو باید دست به دست هم بدهیم و یک سخن 

گفته شود.
حضرت آیت ا... خامنه اى نقش نظارتى مجلس را بسیار 
مهم و حیاتى دانستند و خاطرنشان کردند: این نقش باید 

با متانت، خردمندانه و بدون حاشیه ایفا شود.
ایشان همچنین با اشاره به سال آخر دولت گفتند: سال آخر 
دولت ها معموًال سال حساسى است و باید مراقبت شود که 
پیگیرى امور به هیچ وجه سست نشود و بر همین اساس 
اعتقاد راسخ دارم که دولت ها باید تا روز آخر وظایف خود را 
انجام دهند و بعد از پایان دوره قانونى خود، امانت را با ارائه 

صورت وضعیت، به دولت بعدى تحویل دهند.
رهبر انقالب اســالمى تأکید کردند: در شرایط حساس 
سال آخر دولت و همچنین سال اول مجلس، باید دو قوه 
فضا را به گونه اى مدیریت کنند که به کار مهم کشــور 

لطمه نخورد.
حضرت آیت ا... خامنه اى همچنین مرکز پژوهش هاى 
مجلس و مرکز نظارت بر رفتار نمایندگان را دو مرکز بسیار 
مهم برشمردند و بر لزوم استفاده مطلوب از دیدگاه هاى 

کارشناسى مرکز پژوهش ها تأکید کردند.
رهبر انقالب اســالمى در بخش پایانى سخنانشــان، 
گسترش مجدد بیمارى کرونا و جان باختن روزانه تعداد 
زیادى از مبتالیان را حقیقتًا غم انگیز خواندند و با تجلیل 
چندین باره از خدمات درخشان و فداکارى هاى کادرهاى 
درمانى که بعضــى از آنها نیــز در راه خدمت به مردم به 
بیمارى مبتال شدند و یا جان باختند، گفتند: با وجود این 
خدمات، بعضى افراد حتى کار ساده اى مثل ماسک زدن را 
انجام نمى دهند که من واقعًا از آن پرستارى که فداکارانه 

در حال ارائه خدمت است خجالت مى کشم.
حضرت آیت ا... خامنه اى با اشــاره بــه واقعیت تلخ دور 
شدن کشــور از موفقیت اولیه در مقابله با کرونا، خطاب 
به همه دستگاه ها، گروه هاى خدمت رسان و آحاد مردم 
تأکید کردند: همه نقش خود را به بهترین وجه ایفا کنند 
تا در کوتاه مدت زنجیره سرایت را قطع کنیم و کشور را به 

ساحل نجات برسانیم.
ایشان مشارکت گسترده مردم در نهضت خدمت مؤمنانه 
در آستانه ماه رمضان را بسیار باارزش و گره گشا از زندگى 
قشرهاى ضعیف دانستند و افزودند: این نهضت تعاون و 
احسان باید رشد و توسعه پیدا کند و هر کس به هر شکل 
که مى تواند کمک و مراقبت کند که کسى از نیازمندان 

از قلم نیافتد.
رهبر انقالب اسالمى در پایان همگان به  ویژه جوانان را 
به دعا و توسل عمومى به درگاه خداوند متعال براى دفع 

بال فراخواندند.

رهبر معظم انقالب در ارتباط تصویرى با نمایندگان مردم در مجلس شوراى اسالمى:

مردم با تشنج میان قوا مخالف هستند

محسن بهاروند، معاون امور حقوقى و بین المللى وزارت 
امور خارجه جمهورى اسالمى ایران در گفتگویى درباره 
صبح شهادت سپهبد قاسم سلیمانى عنوان کرد: وزارت 
امور خارجه حدود دو یا سه ســاعت پس از ترور شهید 
سلیمانى کار خود را شروع کرد. وى افزود: وزیر و مدیران 
ارشد وزارت امور خارجه ســاعت 6 صبح روزى که این 
جنایت رخ داد، در وزارت امور خارجه حاضر شدند و براى 

پیگیرى امور،  تقسیم  کار صورت گرفت.

بهاروند عنوان کرد: بالفاصله ســفیر سوئیس به  عنوان 
حافظ منافع آمریکا در ایران به وزارت امور خارجه احضار 
و مراتب اعتراض بســیار شــدید ایران به وى ابالغ و 
محفوظ بودن حق جمهورى اسالمى ایران براى پاسخ 
به این تعرض به حاکمیت و امنیت ملى ایران به اطالع 

آمریکایى ها رسید.
بهاروند افزود: آمریکا از طریق سفیر سوییس پیام داده بود 

که ایران پاسخ ندهد که بالفاصله رد شد.

محمد قوچانى که ســابقًا اصالح طلب تلقى مى شــد و 
حاال در کارگزاران ســازندگى مشــى اعتدالى را پیشه 
کــرده، در مقام ســردبیر روزنامه این حزب سیاســى 
روز گذشــته در مقاله اى به مردم توصیــه کرده که هر 
خبرى را فوروارد نکنند و به فکر آرامش روان خودشان

 باشند. این مقاله زیر عنوان « اخبار را دنبال نکنید» به 
عنوان تیتر اول شماره دیروز روزنامه سازندگى انتخاب 

شده بود. 

اشاره قوچانى به اخبار پیرامون قرارداد ایران و چین است، 
او در این مقاله از ســلطنت طلب ها و احمدى نژادى ها 
انتقاد کرده که شــتابزده قرارداد را نقد کرده اند. مشابه 
این انتقاد در روزنامه دیروز «کیهان» هم منتشــر شده 
است. درباره قرارداد ایران و چین موضع شریعتمدارى 
و قوچانى به نوعى به ه م نزدیک است که جالب توجه 
است. در هر صورت برخى از اهالى رسانه نسبت به این 

تیتر انتقاد کرده اند.

تیتر دیروز «سازندگى» خبرساز شدصبح روز شهادت سردار قاسم سلیمانى
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ترکیدگى لوله 
در چهارراه حکیم نظامى

سخنگوى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با بیان 
اینکه ترکیدگى روز گذشـته لولـه آب در چهارراه حکیم 
نظامى اصفهان مربوط به شبکه توزیع آب شهرى نیست، 
گفت: لوله خط انتقال آب دانشگاه اصفهان دچار ترکیدگى 
شده است. وى با تأکید بر اینکه این خط لوله هیچ ارتباطى 
با شبکه توزیع آب شهرى ندارد، افزود: این خط لوله هیچ 
ارتباطى به شرکت آب و فاضالب ندارد و مربوط به لوله 
انتقال آبیارى فضاى سبز دانشگاه اصفهان است. به همین 

دلیل هیچگونه قطعى آب در این منطقه رخ نداده است.

معرفى سرپرست 
مخابرات اصفهان 

طى حکمى از جانب صدرى، مدیر عامل شرکت مخابرات 
ایران؛ ناصر مشایخى به عنوان سرپرست جدید مخابرات 
منطقه اصفهان معرفى و در آیینى از تالش هاى مهدى 
حیدرى زاده تقدیر شـد. مشـایخى در ایـن آیین، ضمن 
قدردانى از تالش هاى مدیر قبلى منطقـه از عزم جدى  
خود در راستاى تحقق مأموریت هاى شرکت مخابرات 
ایـران جهت اعتـالى بیش از پیـش جایـگاه مخابرات 
در سطح اسـتان سـخن گفت. حیدرى زاده مدیرسابق 
مخابرات منطقـه اصفهان نیز ضمـن ارائه گزارشـى از 
فعالیت هاى انجام شـده در طول زمان مسـئولیت خود، 
از خداوند متعال براى سرپرسـت جدید منطقه خواستار 

موفقیت و توفیق روز افزون شد.

وضعیت قرمز «پالسما»
میزان ذخیره پالسـماى اهدایى ، بـراى درمان بیماران 
مبتال به کرونا در اصفهان به صفر رسـید. مجید زینلى،  
مدیرکل انتقال خون اسـتان با بیان اینکه تاکنون 230 
واحد پالسـما در مرکز اهداى خـون خواجوى اصفهان 
اهدا شـده گفـت: پالسـماى اهدایـى بهبـود یافتگان 
کرونا ، تنها براى بیماران با شرایط حاد استفاده مى شود 
و در حـال حاضـر همـه 230 واحـد پالسـماى اهدایى 
در اصفهـان مصرف شـده و ذخیـره اى براى ارسـال به 

بیمارستان ها وجود ندارد.

50 کیلوحشیش
 به مقصد نرسید

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر اسـتان گفت: با اطالع 
ماموران پلیـس مبارزه بـا موادمخدر اصفهـان از انتقال 
محموله اى از جنوب کشـور به مقصد تهران، وارد عمل 
شدند. سرهنگ غالمحسین صفرى با بیان اینکه در این 
راستا یک سوارى پژو 405 از سوداگران مرگ شناسایى و 
در محور "شاهین شهر-قم" متوقف شد، گفت: در بازرسى 
از این خودرو 50 کیلو حشیش که زیر صندلى هاى خودرو 
جاساز شده بود، کشف و دو سوداگر مرگ دستگیر شدند.

انفجار ترقه در درمانگاه 
سخنگوى مرکز اورژانس استان اصفهان از وقوع انفجار 
ترقـه در درمانگاه قهدریجـان و مصدوم شـدن پنج نفر 
در این حادثه خبـر داد. عباس عابدى گفـت: این حادثه 
16 دقیقه بامداد روز یکشـنبه به مرکز اورژانس اسـتان 
اصفهان گزارش شده است. وى با بیان اینکه این حادثه 
در درمانگاه قهدریجان اتفاق افتاده است، ادامه داد: پنج 
مصدوم این حادثه که همگى مرد و از 18 تا 20 ساله بودند 
را به بیمارستان هاى امام فالورجان و 9 دى خمینى شهر 

منتقل کردند.

مشکل شرکت کاشى 
رفع مى شود

معـاون هماهنگى امـور اقتصادى اسـتاندارى اصفهان 
گفت: مشکل شرکت صنایع کاشـى اختالف نظرهاى 
سرمایه گذاران اسـت که تا دو هفته آینده رفع مى شود. 
حسن قاضى عسـگر با اشـاره به اینکه شـرکت صنایع 
کاشـى اصفهان قدمتى نزدیک به نیم قرن دارد و یکى 
از بزرگترین کارخانه تولید کننده کاشـى در ایران است، 
 کمبود مواد اولیه کاشـى و سـرامیک در استان اصفهان 

را رد کرد.

خبر

مدیر عامل شرکت آبفا استان اصفهان با اشاره به اجراى 
اولین طرح فاضالب روســتایى پس از یکپارچه ســازى 
شرکت هاى آبفاى شهرى و روستایى، در استان اصفهان 
گفت: نخستین پروژه تأسیسات فاضالب استان در روستاى 
تیرانچى شهرستان خمینى شهر تا دو ماه آینده عملیاتى 
مى شود.  هاشم امینى افزود: مطالعات اولیه و نقشه  هاى 
اجرایى سیستم فاضالب روســتاى تیرانچى تهیه شده و 
این پروژه با اعتبارى بالغ بر 2/5 میلیــارد تومان اجرایى 
مى شود. گفتنى است در ابتداى امر، با تخصیص اعتبارات 
جارى، اجراى 5 کیلومتر از 18 کیلومتر فاضالب این روستا 

عملیاتى مى شود.  

رئیس هیئت مدیره آبفا اســتان اصفهان با اشاره به دلیل 
اجراى تأسیسات فاضالب در روستاى تیرانچى تصریح کرد: 
روستاى تیرانچى از جمله روستاهایى به شمار مى آید که از 
یک طرف به خمینى شهر و از سوى دیگر به شهر کوشک 
چسبیده است و مجاورت این روستا به شهر ها یکى از دالیل 

اجراى تأسیسات فاضالب در این منطقه است.
وى با بیان اینکه هم اکنون 1620 فقره انشــعاب آب به 
مشترکین در روســتاى تیرانچى واگذار شده است اعالم 
کرد: جمعیت این روستا بالغ بر 3500 نفر است و با اجراى 
تأسیسات فاضالب در آینده، به متقاضیان انشعاب فاضالب 

واگذار مى شود.

رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان خبر از حذف طرح 
زوج و فرد و اعمال تغییرات جدید در طرح حمل و نقل 

شهرى اصفهان داد.
محمدرضا محمدى اظهار کرد: طرح ترافیک از مصوبات 
شــوراى ترافیک استان اصفهان اســت و در نیمه اول 
ســال و یا در نهایت در نیمه دوم ســال 99 جایگزین 
طرح زوج و فرد مى شــود. وى با بیان اینکه طرح زوج 
و فرد در سال هاى قبل در تهران جمع آورى شد، افزود: 
طرح ترافیک براى کســانى که به طــور مقطعى وارد 
محدوده زوج و فرد مى شــوند، بســیار به صرفه است، 
کســانى که وارد محدوده شــهر مى شــوند مى توانند 

یکساله، یک ماهه و یا یک روزه این طرح را خریدارى 
کنند.

رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان با بیان اینکه فرد 
با دریافت مجــوز و پرداخت حداقل هزینــه، مى تواند 
بدون آنکه جریمه شــود، وارد محدوده زوج و فرد شود، 
خاطرنشان کرد: بسیارى از مردم ناچار هستند که وارد 
طرح زوج و فرد شوند، بنابراین صد هزار تومان جریمه 
مى شوند با خرید طرح ترافیک به مبلغ ده هزار تومان، 
90 هزار تومــان به نفع آنها مى شــود.  محمدى گفت: 
این طرح در شوراى شــهر اصفهان مراحل نهایى خود 

را طى مى کند.

طرح ترافیک جایگزین 
طرح زوج و فرد مى شود

اجراى پروژه تأسیسات  
فاضالب روستایى در تیرانچى

هشتمین جلسه کمیسیون تجارت، خدمات و ارتباطات 
اتاق بازرگانى اصفهان به برگزارى نشســت تخصصى 
بررســى راهکارهاى تجارت با عمان اختصاص یافت 
و عمان بهترین مســیر براى صادرات مجدد کاالهاى 
تولیدى اصفهان به دیگر کشــورهاى هدف صادراتى 

عنوان شد. 
فرشــته امینى، نایب رئیس کمیســیون تجارت در این 
جلسه با بیان اینکه کمیســیون تجارت متولى پیگیرى 
و راهبرى امور کارگو ترمینال فرودگاه شهید بهشتى در 
اتاق بازرگانى اصفهان شده است، افزود: آمار صادرات از 
گمرك شهید بهشــتى اصفهان در سال هاى 98-97 و 
سه ماهه نخست ســال جارى، مبین تأثیر مثبت کارگو 
ترمینال در افزایش ارتباطات بین المللى اســتان است. 
وى تصریح کرد: با وجود تأثیــر بحران کرونا در کاهش 
آمار پروازها در ماه هاى پایانى سال گذشته و ابتداى سال 

جارى، آمارها حاکى از افزایش قابل توجه بارهاى هوایى 
از مبدأ اصفهان است. 

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانى اصفهان در ادامه گفت: با 
وجود اینکه از افتتاح کارگو ترمینال زمان زیادى نگذشته، 
محموله هایى از استان هاى همجوار در این بازه زمانى 
جذب و براى ارسال از طریق کارگو اصفهان اقدام شده 
است. امینى از انجام پیگیرى هایى در راستاى افزایش 
مقاصد و پروازها از این زیرساخت مهم توسعه صادرات 
استان خبر داد و افزود: خوشبختانه پروازهاى فالى دبى 
که به دلیل کرونا متوقف شده بود دوباره به جریان افتاده 
است که این امر در جهش آمار صادرات از کارگو اصفهان 
مؤثر خواهد بود. وى ارزش دالرى صادرات از فرودگاه 
شهید بهشتى در سال 97 را هشت میلیون دالر، در سال 
98، شش میلیون دالر و در ســه ماهه سال جارى سه 

میلیون دالر اعالم کرد. 

امینى با بیان اینکه در سه ماهه نخست سال 99 تنها پرواز 
به کویت از کارگو اصفهان صورت گرفته است، افزود: با 
وجود این، آمارها حاکى از افزایش 500 درصدى وزنى 
صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده است. وى 
ماهى، میگو، زعفران، ماســک، انواع خشکبار، لباس، 
صنایع دســتى و... را از جمله اقالم صادراتى از این مبدأ 
عنوان و تصریح کرد: در مجموع 203 بارنامه در سه ماهه 
سال جارى با ارزش حدود سه میلیون و 300 هزار دالر از 

این مبدأ صادرات صورت گرفته است. 
در ادامه جلســه، آرزو  جمالى، دبیرکل اتاق مشــترك 
بازرگانى ایران و عمان بر ضرورت بهره مندى اســتان 
اصفهان از ظرفیت خوب صــادرات محصوالت معدنى 
به عمــان تأکیــد و توصیه کرد بــراى ورود بــه بازار 
عمان در حوزه کاالهاى صنعتى از طریق شــرکت در 

نمایشگاه هاى تخصصى عمان وارد فعالیت شوید.

 جلسه هماهنگى به  منظور مشارکت عمومى در اعمال 
روش هاى مصرف بهینه و ایمنى برق در زمانهاى اوج 
مصرف  با حضور مدیر کل مدیریت بحران استاندارى 
اصفهان و مدیر عامل شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان  و 20 ارگان و ســازمان  برگزار شد. در این 
نشست روش هاي مدیریت مصرف و نحوه همیاري 
وهمکاري تمام ارگانهاي حوزه استان اصفهان براي 

گذر از پیک و مباحث ایمنی مطرح شد.
در این جلسه، مدیر عامل شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان به هفت مورد استراتژى و نقشه راه شرکت 
توزیع برق اصفهان اشــاره کرد و گفــت: این هفت 
استراتژى به منظور برق رسانى پایدار ومطمئن تا سال 
1405 نقشه راه شرکت توزیع برق اصفهان می باشد.

حمید رضا پیر پیران،  تصریح کرد: اکنون نزدیک به 5 
تا 6 درصد خدمات به صورت حضورى انجام مى شود 
که با انجام به موقع خدمات بــه متقاضیان ،انجام به 

موقع تعهدات برق رسانى و مدیریت ارتباط با نهادهاي 
سیاسی ،قانونی و شهري شاهد ارائه خدمات به صورت 

100 درصد غیر حضوري خواهیم بود .
وى تاکید کرد: توجه ویژه به حوادث سازمانى و غیره  
باید در اولویت قرار گیرد چرا که گاهى حوادث مردمى 
ســالهاى بعد براى ما عیان می شــود از جمله برق 
گرفتگی با کولر که مردم باید دقت الزم را داشته باشند 

و از کارشناسان براي سرویس کولراستفاده کنند.
وى به دیگر شاخص هاى چشــم انداز اشاره کرد و 
گفت : در سال 1405 باید تلفات ما به 5 درصد برسد که 
در حال حاضر شش درصد است و جایگاه مطلوبى را 

نیز در این شاخص در کشور دارا می باشیم .
پیرپیران به توجه ویژه به کاهش اختالف بین پیک 
کشور و کم بارى اشاره کرد و گفت :تا سال 1405 باید 
رشد بار به 50 درصد برسد که این عدد درسال جاري 

35 درصد می باشد.

استاندار اصفهان گفت: تشکیل کنسرسیوم بانک هاى 
دولتى براى اولین بار در کشور در این استان مهم ترین 
مصوبه شوراى گفت و گوى دولت و بخش خصوصى 

بود.
عباس رضایى شامگاه روز شــنبه در هشتاد و نهمین 
جلسه شــوراى گفتگوى دولت و بخش خصوصى در 
اتاق بازرگانى این اســتان افزود: یکى از بهترین راه ها 

تشکیل کنسرسیوم بانک هاســت که در این راهبرد 
نیازهاى تســهیالتى واحدهاى اقتصادى فعال دنبال 
شــود. وى اظهار کرد: همچنین بانک هاى خصوصى 
باید تسهیالتى را در اختیار فعاالن اقتصادى قرار دهند 
و پول هاى سپرده را در همین استان هزینه کنند از این 
رو راه حل حضور بانک هاى خصوصى در کنسرسیوم 

مطرح شد.

7 استراتژى شرکت توزیع برق اصفهان 
به منظور برق رسانى پایدار

کنسرسیوم بانک هاى دولتى در اصفهان 
تشکیل مى شود

ممنوع، تا اطالع ثانوى

آغاز پیک کرونا در اصفهان؟

مراسم تشییع نمادین پیکر دکتر سید محمد موسوى، 
پزشک مدافع سالمت در اصفهان، از ساعت  8 و 30 
دقیقه تا 9 صبح امروز در ضلع شــمالى بیمارستان 

الزهرا(س) برگزار شده و سپس در گلستان شهداى 
اصفهان خاکســپارى مى شــود. دکتر سید محمد 
موسوى، متخصص اطفال بیمارستان حضرت زهرا 
(س) بود که روز شنبه بر اثر ابتال به کرونا درگذشت و 

به جمع شهداى مدافع سالمت پیوست. 
 دکتر موســوى در تاریخ 10 تیر ماه به علت ویزیت 
تخصصى بیماران در بیمارستان حضرت زهرا (س) 
زینبیه به بیمارى کووید-19 مبتال شد و سرانجام در 
سن 59 سالگى بر اثر ابتال به این بیمارى درگذشت. 
دکتر مجید فرهاد و ســعید حقیقى از دیگر شهداى 
مدافع سالمت اســتان بودند که در ماه هاى گذشته  
بر اثر کرونا جــان باختند و به فیض شــهادت نائل

 شدند.

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان با تأکید 
براینکه اماکن و ساختمان هاى نا ایمن با هر کاربرى 
باید تخلیه و بازسازى شوند، گفت: مدیریت بحران 
استاندارى با جدیت با ساختمان هاى نا ایمن برخورد و 
در آینده نزدیک تخلفات را اطالع رسانى خواهد کرد.

منصور شیشه فروش اظهار کرد: دستورالعملى براى 
تمام دستگاه هاى اجرایى اســتان ارسال کردیم تا 
بازنگــرى و نظارتى بر مجموعه هاى خود داشــته 
باشند و شــاخص هاى تاب آورى در برابر حوادث، 
حریق، وضعیت ایمنى ساختمان، تجهیزات ایمنى و 

اطفاى حریق، رعایت استانداردها، قدمت ساختمان و 
سیستم هاى برق، آب و گاز را ارزیابى کنند.

وى با اشاره به اینکه دستگاه هاى اجرایى باید چک 
لیستى را با همکارى شرکت برق، گاز، آب، سازمان 
نظام مهندسى، ســازمان آتش نشــانى و اداره کل 
اســتاندارد تهیه کنند، افزود: دستگاه ها باید قدمت، 
ایمنى و تمام مالحظات مهندســى را یک بار دیگر 
در تمام ســاختمان هــا با کاربردى هــاى مختلف 
درمانى، فرهنگى، تاریخى، گردشــگرى، هتل ها، 
بیمارستان ها، سینماها، مراکز امدادى و مجتمع هاى 

تجارى و مسکونى بررسى کنند.
وى خاطرنشــان کرد: از شــرکت هاى خدماتى و 
سازمان آتش نشانى و نظام مهندسى خواسته شده 
براى بررسى ایمنى ســاختمان ها همکارى الزم را 
داشته باشــند و اخطارهاى الزم را به ویژه در مورد 
مجتمع هاى مســکونى به هیئت مدیره ساختمان 
ابالغ و اجــراى آن را پیگیرى کننــد. همچنین در 
مورد واحدهاى تجارى و پاســاژها اخطارهاى الزم 
از نظر ایمنى و تجهیزات فنــى را به مالکین حقیقى 

و حقوقى بدهند.

تشییع نمادین 
دومین شهید مدافع سالمت در اصفهان

ساختمان هاى نا ایمن با هر کاربرى باید تخلیه شوند

عمان، بهترین مسیر 
صادرات کاالهاى اصفهان

مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت اصفهان گفت: 
با توجه به شرایط ناشى از شیوع بیمارى کرونا، دادستانى 
اصفهان اعالم کرد که برگزارى مراسم مختلف همراه 
با تجمع افراد در منازل، باغ هاى شخصى، باغ تاالرهاى 
غیر رســمى و هرگونه حریم شخصى ممنوع است و در 
صورت مشاهده چنین تخلف هایى با آن برخورد مى شود.

ســید مهدى میرجهانیان با اشــاره به اینکه با توجه به 
وضعیت شیوع کرونا، محدودیت هاى جدیدى از سوى 
ستادهاى ملى و استانى مقابله با کرونا ابالغ شده است، 
گفت: بر این اساس، برگزارى مراسم عزا، ترحیم و جشن 
و هرگونه آیینى که حالت جمعى دارد به جز نماز جماعت 
در مسجدها تا اطالع ثانوى ممنوع است. وى اضافه کرد: 
برگزارى نماز جماعت در مســجدها نیز باید با رعایت 
دستورهاى بهداشــتى، فاصله گذارى اجتماعى و زدن 

ماسک همراه باشد.

مدیر گروه بهداشــت محیط مرکز بهداشــت اصفهان 
خاطرنشــان کرد: تاالرهاى پذیرایى مجوزدار فقط با 
رعایت دستورهاى بهداشــتى و مصوبه هاى ابالغى با 
50 درصد ظرفیت خود مى توانند فعالیت کنند و نباید از 
افراد سالخورده یا گروه هاى آسیب پذیر دعوت بعمل آید 

و زمان مراسم نیز بین 1/5 تا 2 ساعت باشد.
وى تاکید کرد: همه این موارد بــه تاالرهاى پذیرایى 
ابالغ شده و در صورت مشــاهده هرگونه تخلف، تاالر 

متخلف در اسرع وقت پلمب مى شود.
میرجهانیــان با اشــاره به اینکــه به اماکن ورزشــى 
و آموزشــگاه هاى مختلف براى رعایت دســتورهاى 
بهداشــتى و فاصله گذارى اجتماعى تاکید مجدد شده 
است، تصریح کرد: برگزارى هرگونه آزمون، همایش و 
سمینار تا اطالع ثانوى ممنوع است و باید بصورت غیر 

حضورى باشد.

وى همچنیــن با تأکید بــر ممنوعیت عرضــه قلیان، 
اظهارداشــت: دادســتانى اصفهان به صراحت دستور 
داد که با هر واحد عرضه کننــده قلیان، برخورد قاطع و 
مکان آن پلمب شود. مدیر گروه بهداشت محیط مرکز 
بهداشت اصفهان با بیان اینکه مواردى از عرضه قلیان 
در چایخانه هــاى اصفهان گزارش شــد، اضافه کرد: 
گشت هاى مشترك در شــهر این موارد را رصد و با آن 

برخورد مى کنند.
وى با بیان اینکه تا کنون بیشترین تخلف هاى مشاهده 
شــده در زمینه رعایت فاصله گذارى اجتماعى مربوط 
به باشــگاه ها و اماکن ورزشــى، تاالرهاى پذیرایى و 
چایخانه ها بود، گفت: این تخلف ها بیشتر شامل رعایت 
نکردن مــواردى ماننــد زدن ماســک، فاصله گذارى 
اجتماعى، تهویه طبیعى، نظافت سطوح و عرضه قلیان 

بوده است.

بنابر اعالم کمیته اپیدمیولوژى وزارت بهداشت و تحلیل 
استانى کووید- 19 در هفته منتهى بـه 20 تیرماه 1399 
که در پایگاه اطالع رسانى وزارت بهداشت منتشر شد، 
در روند کشــورى بیمارى، هر چند موارد ابتال و مرگ 
تقریبًا باالست، اما ثبات و تغییرات مختصر در آن دیده 
مى شــود. موارد باالى ابتال و روند تغییرات مختصر و 
ثبات در یک استان (لرســتان) مشاهده شد. روند ثبات 
با تغییرات مختصــر صعودى در دو اســتان (تهران و 
خراســان جنوبى) و با تغییرات مختصر و نامنظم در سه 
استان (بوشهر، همدان و سیستان و بلوچستان) مشاهده 
شد. روند صعودى یا شروع پیک در 9 استان (کرمانشاه، 
اردبیل، اصفهان، خراسان شمالى، خراسان رضوى، یزد، 
کرمان، کهگیلویه و بویراحمد و مازندران) مشاهده شد.

بنابر این گزارش، به نظر مى رسد پنج استان (آذربایجان 
غربى، هرمزگان، زنجان، آذربایجان شرقى و مرکزى) 

اخیراً یک پیک اپیدمى را تجربه کرده اند. در یک استان 
(خوزستان) گرچه موارد بسترى و مرگ همچنان باال بود 
ولى روند نزولى دیده شد. در ده  استان (ایالم، کردستان، 
فارس، سمنان، قزوین، چهارمحال و بختیارى، گلستان، 

قم، البرز و گلستان) ناســازگارى داده ها اجازه تحلیل 
درســتى از وضعیت اپیدمى را نمى دهــد. باید مدنظر 
داشــت که یک اســتان مى تواند چندین پیک منحنى 

را تجربه کند.



0404فرهنگفرهنگ 3803دوشنبه  23 تیر  ماه   1399 سال هفدهم

«آمیتا باچان»، ستاره فیلم هاى هندى که از او به 
عنوان بزرگ ترین بازیگر بالیوود یاد مى شود مبتال 
به کرونا شد. این سوپر اســتار 77 ساله اعالم کرد 
که جواب تســت کرونایش مثبت از آب درآمده و 
هم اکنون در بیمارســتانى در بمبئى بسترى شده 

است.
وى در حساب توییترى خود نوشت: «جواب آزمایش 
کروناى من مثبت شده است. به بیمارستان منتقل 
شــدم و اکنون تحت مراقبت هــاى درمانى قرار 
گرفته ام. اعضاى خانواده ام و خدمتکاران ما تحت 
آزمایش کرونا قرار گرفته اند که منتظر نتایج هستیم. 
از تمام کســانى که در ده روز گذشته با من تماس 
نزدیک داشته اند درخواست شــده است آزمایش 

کرونا بدهند.»
پسر آمیتا باچان، «آبیشک» 44 ســاله که او هم 
بازیگر مشهورى در هند است هم اعالم کرد تست 
کووید-19 او مثبت شــده  و در بیمارستان بسترى 
است. آبیشک هم در توییترش نوشت: «اوایل صبح 
تست من و پدرم براى کووید-19 مثبت اعالم شد. 
هر دوى ما نشانه هاى خفیف بیمارى را داریم، در 
بیمارستان بسترى شده ایم. ما به مقام هاى بهداشتى 

اطالع داده ایم و همه اعضــاى خانواده و کارکنان 
تست خواهند داد. از همه تقاضا مى کنم آرامش خود 

را حفظ کنند و هراسان نشوند. ممنونم.»
بسترى شــدن آمیتــا باچــان، واکنش هــاى 
گسترده اى را در کشور هندوستان ایجاد و خبر آن 

بازتاب گسترده اى در رسانه ها پیدا کرده است.
آمیتا باچان در 190 فیلم به صورت بازیگر اصلى و به 
صورت افتخارى به ایفاى نقش پرداخته است. وى 
همچنین تهیه کننده 17 فیلم سینمایى در سینماى 
بالیوود نیز بوده است. آمیتا باچان نخستین بار سال 
1969 در فیلم بازى کرد و در طول پنج دهه همواره 
بر پرده نقره اى حضور داشته است. فیلم «شعله» از 
مهمترین آثارى است که این بازیگر در آن به ایفاى 
نقش پرداخته است. باچان در ایران دهه 60 با نقش 

«ویجى» در فیلم «قانون» به شدت محبوب شد. 
طى دو ماه گذشته، چندین و چند تن از بازیگران 
ســینماى هند (بالیــوود) در معــرض بیمارى  
کووید-19 و نیز افسردگى قرار گرفته اند. صنعت 
سینماى هند در این مدت بازیگران برجسته  خود 
نظیر «ریشــى کاپور» و «عرفان خان» را نیز از 

دست داده است./2188

تندیس على نصیریان با حضور فاطمه معتمدآریا، 
رضا کیانیان و مهران عباسى مدیرعامل موزه سینما 
در تاالر معاصران موزه ســینماى ایران رونمایى 
شد. تندیس على نصیریان بر اساس نقش آفرینى 
این بازیگر پیشکسوت در فیلم سینمایى «کمیته 
مجازات» برگرفته از ســریال «هزاردستان» على 

حاتمى ساخته شده است.
على نصیریان بعد از رونمایى از تندیسش در تاالر 
معاصران موزه ســینما گفت: حــس خوبى از این 
تندیس به من منتقل شد و از موزه سینماى ایران 
براى ســاخت آن بسیار سپاســگزارم. وى درباره 
همکارى و مراوداتش با چهره هاى ماندگار از جمله 
انتظامى، کشاورز، رشــیدى و مشایخى نیز عنوان 
کرد: هیچ وقت بین من و همکارانم رقابتى وجود 
نداشــت. یکى از نکته هاى مهم این بود که هیچ 
وقت باهم وارد حاشیه نمى شدیم. همیشه باهم کار 
مى کردیــم و در مورد نقش هایمــان حتى باهم 
مشــورت مى کردیم. من معتقدم نکته یابى ها در 
گفتگو به وجود مى آید زیــرا با گفتگو خیلى روابط 
نزدیک تر مى شــود. درســت اســت که مدرسه 
بازیگرى و کالس تئاتر رفتم اما اینها درمان درد من 
نبود، درمان من نشستن با آدم هایى همچون فرخ 
غفارى و فریدون رهنما، منوچهر انور و داود رشیدى 

بود که از آنها بسیار آموختم.

در ادامه فاطمه معتمد آریا، رئیس صنف بازیگران 
ســینماى ایران نیز گفت: در حرفه بازیگرى من 
 شاگرد استاد نصیریان هستم. على نصیریان نماینده 
یک نسل تکرارنشــدنى در بازیگرى است. بخش 
عظیمى از آن مربوط به دوره خــاص بازیگرى و 
بخش مهمتر مربوط به خودشان و نسلى است که 
به این حرفه هویت و شخصیت دادند یعنى از هیچ، 
چیزى ساختند که شبیه تخت جمشید براى ما در 
تاریخ فرهنگمان ارزشمند است و مانند یک بناى 
تاریخى پایه هایى را گذاشتند که درحال حاضر من 

هم به عنوان یک بازیگر شناخته مى شوم.
رضا کیانیان از دیگر مهمانان این برنامه نیز گفت: 
در ابتدا خوشــحالم براى رونمایى از تندیس استاد 
نصیریان از من دعوت شد و با افتخار در این مراسم 
حضور پیدا کردم. جداى از همــه ارزش هایى که 
على نصیریان دارد، خودش را به عنوان یک انسان 

بسیار دوست دارم.
کیانیان یادآور شد: وقتى فاطمه معتمدآریا مى گوید 
على نصیریان نســل طالیى و تکرارنشدنى است 
یعنى این نسل اولین نســل تحصیلکرده تئاتر و 
سینماى ایران هستند. البته قبل از این نسل کسانى 
بسیار اندك بودند که تحصیلکرده این رشته بودند اما 
کسانى که مدرسه هنرهاى زیبا را گذراندند در واقع 

این نسل بودند./2187

سویل خیابانى، همسر محســن افشانى از شوهرش 
شکایت کرد. خیابانى در خصوص شکایتش از محسن 
افشانى گفت: از محسن افشانى به دلیل ضرب و جرح 
و تصرف عدوانى شکایت کردم. براى برداشتن وسایل 
شخصى ام به خانه ام رفته بودم که محسن افشانى، 
مادر، کارگرمان و مرا به باد کتک گرفت. وى افزود: 
خواهر و داماد محســن افشــانى در خانه من زندگى 
مى کنند و وقتى رفته بودم وسایل شخصى ام را بردارم 

به من حمله کردند.
همســر محســن افشــانى در خصوص در خواست 

طالقش گفت: هفت مــاه قبل درخواســت طالق 
دادم. محسن افشانى روز اول عنوان کرد پنج میلیارد 
بپردازم تا طالقم دهد و بعد مبلغ به دو میلیارد و بار آخر 
وکیل محسن افشانى عنوان کرد یک میلیارد و 500 
میلیون تومان پرداخت کنم تا طالقم بدهد. محسن 
افشانى تهدید کرده بود اگر دست روى خانه بگذارم 
عکس هاى خصوصى ام را منتشر مى کند که بعد از آن 
عکس هاى خصوصى من در یک صفحه اینستاگرامى 
منتشر شد که شــکایت کردم و پلیس فتا نیز پس از 
بررسى هاى دقیق اعالم کرد که این تصاویر توسط 

محسن افشانى منتشر شده است. فکر نکنم رفتارهاى 
او به عنوان یک مرد ایرانى براى انتشار عکس هاى 

خصوصى همسرش کار درستى باشد.
سویل خیابانى گفت: صفحه اینستاگرامى بسته شد و 
هفته آینده حکم دادگاه بخاطر انتشار تصاویر خصوصى 

من از سوى محسن افشانى صادر خواهد شد.
سویل خیابانى گفت: مهریه ام 500  سکه و سه دانگ 
خانه است. محسن افشانى خانه اى را که اجاره نامه اش 
به نام من است ترك نمى کند، فقط توانستم جهیزیه ام 
را از خانه بیرون ببرم اما وقتى براى برداشــتن وسایل 

شخصى ام که داخل خانه بود به آنجا مراجعه کردم مرا 
مورد ضرب و جرح قرار دادند که پیگیر این ماجرا هستم. 

واکنش آقاى سلبریتى 
اما محسن افشــانى پس از انتشار مصاحبه همسرش 
و در پاسخ به او نوشــت: «مبارزه واسه ورزشکاراس، 
جنگ واسه جنگیا... ببین،  مبارزه برد و باخت داره ولى 
جنگ یا دو سر سوخته یا برد برد... من جنگ رو ترجیح 
میدم، حاال نتیجه ا ش هرچى مى خواد باشه! منّور بزن! 

والسالم.»/2186

دعواى زن و شوهرى سلبریتى معروف به ضرب و شتم کشیده شد

محسن افشانى: من جنگ را ترجیح مى دهم!

بزرگ ترین بازیگر سینماى هند کرونا گرفت

على نصیریان در کنار «ابوالفتح صحاف»

سریال هاى طنز مرجانه گلچین از شبکه هاى مختلف سیما در حال 
پخش است و به همین بهانه مرورى بر این سریال هاى کمدى 

خواهیم داشت.
مرجانه گلچین، بازیگر طناز ســینما و تلویزیون است که اغلب 
مخاطبان دنیاى هنر او را با ســریال هاى طنــزش به خوبى 
مى شناسند. این بانوى هنرمند در ســریال هاى طنز زیادى 
به ایفاى نقش پرداخته است که شبکه هاى مختلف سیما 
به صورت اتفاقى چند ســریال از این بانوى هنرمند را در 

حال پخش دارند.
سریال «زوج یا فرد»، «سه دونگ سه دونگ» و «خوش 
نشین ها» سریال هاى طنزى با بازى مرجانه گلچین 
هستند که این روزها از شبکه هاى مختلف تلویزیون 

درحال پخش هستند.
سریال «سه دونگ سه دونگ» به کارگردانى شاهد 
احمدلو ماه رمضان ســال 1390 از شــبکه 5 سیما 
پخش شد و روایتگر ماجراى فردى به نام «نصرت 
عشقى» با بازى زنده یاد سیروس گرجستانى است 
که به همراه پسرانش در یک نانوایى کار مى کند و 
بعد از سال ها شریکش که سه دونگ مغازه به نام 
او است از خارج برگشته و قصد فروش نانوایى را 

دارد و این آغاز ماجراهایى تازه در این سریال است.
مرجانه گلچین، سیروس گرجستانى، مریم معصومى، عباس جمشیدى فر، اشکان 
اشتیاق، جواد عزتى، محمد کاسبى، سیاوش مفیدى، یوسف صیادى و... بازیگران 
سریال «سه دونگ سه دونگ» را تشکیل مى دهند. سریال «سه دونگ سه دونگ» 

هر شب ساعت 19 از شبکه آى فیلم پخش مى شود.
اما سریال «زوج یا فرد» به کارگردانى علیرضا نجف زاده و تهیه کنندگى مهران مهام 
سریال نوروزى شبکه 3 سیما در سال 98 بود که روایتگر ماجراى معاون وزیرى است 
که از کارش بیرون آمده و به دنبال زندگى آرام است اما در ادامه ماجراهاى متعددى 
براى او رخ مى دهد. مرجانه گلچین، مهران غفوریان، یوســف تیمورى، هدایت 
هاشمى، ناهید مسلمى، اشکان اشتیاق، شیدا خلیق، مهشید ناصرى، آتیه جاوید، 
دلسا ملکى، مهران رجبى، کریم قربانى و... بازیگران سریال «زوج یا فرد» را تشکیل 

مى دهند. سریال «زوج یا فرد» هر شب ساعت 20 از شبکه تماشا پخش مى شود.
اما سریال «خوش نشین ها» به کارگردانى سعید آقاخانى سال 1389 روى آنتن 
شبکه 3 ســیما رفت و روایتگر ماجرایى از یک خانواده اســت که وقتى از خارج 
برمى گردند متوجه مى شوند که پدرشان خانه را فروخته و مفقود شده و این آغاز 

ماجراهایى متعدد است.
مرجانه گلچین، سیروس گرجستانى، حمید لوالیى، على صادقى، حدیثه تهرانى، 
مهران رجبى، سپند امیرسلیمانى، اردشیر کاظمى، محمد کاسبى و.. . بازیگران سریال 
خوش نشین ها را تشکیل مى دهند. سریال «خوش نشین ها» هر شب ساعت 21 

روى آنتن شبکه آى فیلم مى رود.

بهاره رهنما که بعد از ابتال به ویروس کرونا، ســالمتى نسبى خود را باز 
یافته اســت، تجربه هاى خود را در مبارزه با ایــن ویروس با مردم به 

اشتراك گذاشت.
این هنرمند این روزها حال تقریباً بهترى دارد اما در عین حال براى 
دیگر مردم نگران است و با الیوهایى که در صفحه اینستاگرامش 

مى گذارد، درباره این بیمارى اطالع رسانى مى کند.
وقتى حالش را جویا شدیم، گفت که اصل بیمارى را گذرانده، و 
وقتى قرارمان این شــد که تجربه هایش را با مردم کشورمان به 
اشتراك بگذارد، با اینکه هنوز به طور کامل بهبود نیافته است، در 

یادداشت کوتاهى نوشت:
«این بیمارى به هر حال اکثر ما را درگیر خواهد کرد و بهتر اســت 
این روزها ســعى کنیم ایمنى بدنمان را باال ببریم و به جاى ایجاد 
ترس در یکدیگر و انتقال اخبار منفى که خود ایجاد استرس مى کند، 

آگاهى رسانى کنیم.
 الاقل بخاطر ســالمندان و افرادى که بیمارى زمینه اى دارند، حتمًا از 
ماسک اســتفاده کنیم. این بیمارى جدا از خطر، هزینه هم دارد. بخاطر 
آنهایى که هزینه زندگى، همین گونه هم برایشــان سخت است، رعایت 

کنیم!
و اگر کرونا گرفتیم و خوب شدیم، براى خرید و آشپزى به کمک آنهایى که 
در خانه بسترى هستند، برویم چون این بیمارى در هفته اول به  شدت توان 

روحى و جسمى را کم مى کند.»

تجربه هاى بهاره رهنما از 
مبارزه با کرونا

  ندا آل سید طیب/ خبرگزارى ایسنا  |

پخش سریال هاى مرجانه گلچین از تلویزیون

کارگردان ســینما و تلویزیون ابتالى خود به ویروس 
کرونا را تأیید کرد.

منوچهر هادى از مثبت بودن تست کروناى خود خبر داد 
و در عین حال وضعیت جسمى خود را مناسب عنوان 
کرد. این کارگردان سینما و تلویزیون با انتشار پستى 
در صفحه اینستاگرامش، ابتال به ویروس کرونا را تأیید 

کرده است.
هادى در این زمینه نوشته است:

«هفته پیش کمى سرفه مى کردم تماس گرفتم آمدند 
منزل تست کرونا دادم و فردایش جوابش آمد که مثبت 

بود. شبش کمى تب و لرز داشتم اما بعدش حالم بهتر 
شــد. دکتر متخصص توصیه کرده است دو هفته در 
منزل قرنطینه باشم و از منزل بیرون نروم تا دیگران 

را مبتال نکنم.»
این کارگــردان در ادامه درباره فصل دوم ســریال 

«عاشقانه» هم توضیح داده است:
«پیــش تولید "عاشــقانه" قوى تر از قبــل روزهاى 
پایانى را ســپرى مى کند. همه عوامــل در دفتر کار 
مشغول به کار هســتند و به زودى کار را کلید خواهیم

 زد.»

از این کارگردان هــم اینک ســریال «دل» در حال 
عرضه در شــبکه نمایش خانگى اســت. همچنین 
فصل دوم سریال «عاشــقانه» که با عنوان «گیسو» 
قرار اســت ســاخته شــود، در مرحله پیش تولید 
و نگارش فیلمنامه اســت. پیش تر در اردیبهشــت 
ماه امســال اعالم شــده بود که «گیســو» درامى 
معمایى با رویکردهاى اجتماعى از جمله پول شــویى 
است. در ســریال «گیســو» برخى بازیگران فصل 
قبــل در کنــار بازیگران جدیــد حضــور خواهند 

داشت.

کارگردان «دل» و «عاشقانه» کرونا گرفت

با انتشــار نخســتین تصویر از حضور مهتاب کرامتى در فیلم «صحنه زنى» به 
کارگردانى علیرضا صمدى، اعالم شــد تدوین این اثر ســینمایى توسط هایده 

صفى یارى آغاز شده است.
فیلمبــردارى «صحنه  زنى» بــه کارگردانــى علیرضا صمــدى همچنان در 
تهران ادامه دارد. با گذشــت حدود یــک هفته، همه بازیگران ایــن اثر مقابل 
دوربین رفته اند و همزمان تدوین فیلم هم توســط هایده صفى یارى آغاز شده 

است.
مهتاب کرامتى، بازیگر نقش اصلى زن این فیلم اســت که امروز، اولین تصویر 
از نقش آفرینى او منتشــر شــد. بهرام افشــارى، پیام احمدى نیا، لیندا کیانى، 
محمد نادرى، فرزانه ســهیلى و مجید صالحى، دیگر بازیگران «صحنه زنى» 

هستند.

اولین تصویر از مهتاب کرامتى 
در «صحنه زنى»
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محرم نویدکیا ستاره ســال هاى نه چندان دور سپاهان 
براى فصل بعد روى نیمکت زردپوشــان خواهد نشست. 
این خبرى اســت که در اصفهان به گوش مى رسد و البته 
ســال پیش هم در روزنامه «نصف جهان» به آن اشاره 

کرده بودیم.
حاال دیروز یکى از سایت ها نوشته بود که از اصفهان خبر 
رسیده باشگاه ســپاهان براى فصل بعد با محرم نویدکیا 
به توافق قطعى رســیده و این مربى جوان هدایت زردها 
را برعهده خواهد داشت. این باشگاه به جمع بندى نهایى 
درباره امیر قلعه نویى رسیده و لیگ برتر نوزدهم، احتماًال 
پایان همکارى آنها خواهد بود. این خبرى بود که صبح روز 

گذشته «جام جم» درباره اش نوشته بود.
در این بین مذاکرات جدى با نویدکیا از مدتى قبل آغاز و 
در روزهاى گذشته به مرحله نهایى رسید. طرفین توافق 
کردند بعد از پایان لیگ برتر قرارداد را امضا کنند. نویدکیا از 

محبوب ترین چهره هاى باشگاه سپاهان به حساب مى آید 
و طرفداران هم عالقه زیادى به او دارند.

نویدکیا بعد از جدایى از این باشــگاه به دلیــل پاره اى از 
اتفاقات تصمیم گرفت تا خانه نشین شود و از فوتبال فاصله 

بگیرد. او اما حاال مترصد بازگشت است.
*احتمال حضور بزرگوار در تیم  پولدار کرمانى

در همین حال روزنامه «جام جم» دیروز نوشــت که امیر 
قلعه نویى که در لیگ نوزدهم هدایت سپاهان را برعهده 
داشــت، با مس کرمان براى فصل آینده به توافق رسیده 

است.
در گزارش این روزنامه آمده اســت: در اصفهان اتفاقات 
مهمى رخ داده است. در حال حاضر  قلعه نویى، سرمربى 
سپاهان است اما نیمکت این تیم و البته آینده  قلعه نویى، 
براى همه جذاب است. در هفته هاى گذشته گمانه زنى در 
این باره زیاد بوده است. ظاهراً کار قلعه نویى و سپاهان در 

پایان فصل تمام شده اســت. طرفین دیگر به این نتیجه 
رسیده اند، دســت بدهند و دوســتانه خداحافظى کنند. 
سپاهان حتى براى ســرمربى فصل بعد خود هم به جمع 
بندى رسیده است. این تازه ترین اخبار و اطالعاتى است 

که از اصفهان به بیرون درز کرده است. 
 خبرهاى رسیده از کرمان حکایت از آن دارد باشگاه مس 
مذاکراتى پنهانى با امیر قلعه نویى، سرمربى فعلى سپاهان 
داشته است. این باشگاه شانس زیادى براى حضور در لیگ 
برتر دارد و مى خواهد در صورت صعود یکى از قدرتمندترین 
تیم هاى فصل آینده را ببندد. وضعیت مالى مس کرمان 
خیلى خوب است. آنها تجربه بسیار خوبى هم از کار با امیر 
قلعه نویى دارند به همین دلیل در تالش هســتند تا او را 

دوباره به کرمان بازگردانند. 
ظاهراً مذاکرات اولیه هم مثبت بوده ولى همه چیز منوط به 

آن است که مس کرمان بتواند به لیگ برتر برسد.

اگر این اتفاق بیا فتد سران آن باشــگاه تمام تالش خود 
را خواهند کرد تا بتوانند قلعه نویــى را جذب کنند. آنها به 
سرمربى فعلى سپاهان اعالم کرده اند در صورت صعود، 
هزینه هنگفتى براى بستن تیمى قدرتمند مى کنند. حضور 
قلعه نویى در مس هم باعث مى شود تا بعضى ستاره ها به 
مراتب راحت تر راه کرمان را در پیش بگیرند. آنچه مسلم 
است کار قلعه نویى و سپاهان تمام شده است. همچنین 
شایعاتى درباره حضور احتمالى  قلعه نویى در استقالل هم 
مطرح شده است. باید دید در نهایت این مربى چه تصمیمى 
مى گیرد. امیر تمایل زیادى براى حضور دوباره در استقالل 
دارد ولى از طرفى نمى توان بازگشــت او را قطعى دانست 
چراکه تکلیف فرهاد مجیدى مشخص نیست. او با استقالل 
قرارداد دارد. باشگاه انگار زیاد راغب به ادامه همکارى با 
فرهاد نیست ولى به هر حال نتایج ادامه فصل در آینده او 

اثرگذار است.
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قلعه نویى به کرمان مى رود

شمارش 
معکوس تا 

بازگشت محرم

سپاهانى ها با تساوى برابر پارس جنوبى جم، 
شانس شان براى قهرمانى به حداقل رسید 
و بیشتر این اتفاق در لیگ نوزدهم، شبیه به 

یک معجزه شده است.
به نظر مى رســید با عبــور از پارس جنوبى 
جم، یکى از تیم هاى پایین نشــین جدول 
شــاگردان قلعه نویى به تعقیب پرسپولیس 
با فاصله 12 امتیاز ادامه دهند اما اشتباهات 
آنها در آخرین دقایق، 3 امتیاز را براى قلعه 
نویى و شاگردانش به یک امتیاز تقلیل داد 
تا فاصله با صدرجدول به 14 امتیاز برســد 
و احتمال قهرمانى طالیى پوشــان در لیگ 

نوزدهم به حداقل برسد.
آنها که هفته گذشــته نیز در تهران و برابر 
سایپا هم متوقف شــده بودند، روند خوبى 

را در دیدارهاى اخیر خود ســپرى نکرده اند 
و شاید علت اصلى این موضوع ناامیدى به 
قهرمانى بعد از اتفاقات پیش از تعطیلى لیگ

 باشد. 
این نتایــج به پس از شــروع لیگ محدود 
نمى شود چرا که آنها در شــش دیدار اخیر 
خود (سه بازى پیش از تعطیالت و سه  بازى 
پس از تعطیالت) تنها 7 امتیاز گرفته اند که 
براى یک تیم مدعى قهرمانى، بســیار آمار 
ناامید کننده اى به نظر مى رســد؛ هر چند 
که قلعــه نویى باید تالش کنــد تا با توجه 
به ترافیک مدعیان بــاالى جدولى، بتواند 
سهمیه مســتقیم صعود به لیگ قهرمانان 
آســیا را در شــش دیدار باقیمانده از لیگ 

نوزدهم کسب کند.

در ادامه رقابت هاى هفته بیســت و چهارم 
لیگ برتر، تیم هاى سپاهان و پارس جنوبى 
در ورزشــگاه نقش جهان بــه مصاف هم 
رفتند. در نهایت این بازى با تســاوى یک 
– یک به پایان رسید تا سپاهان براى دومین 
هفته متوالى، متوقف شــود و اختالفش با 

پرسپولیس بیشتر و بیشتر شود.
بعد از پایان بازى، بهت و حیرت را مى شد در 
صورت بازیکنان سپاهان از جمله سرمربى 

این تیم، قلعه نویى مشاهده کرد. البته قلعه 
نویى برخالف اینکه مدام مى گوید بدشانس 
است خوش شــانس بود که شــهرخودرو 
در آخرین ثانیــه هاى بازى اش با ســایپا، 
دروازه اش باز شد تا جایگاه دومى را از دست 
ندهد هر چند که با توجه به اختالف بســیار 
کم بین مدعیان کسب ســهمیه، سپاهان  
هر لحظه خطر از دست دادن این جایگاه را 

دارد.

سخنگوى باشــگاه ذوب آهن ضمن تأکید بر پیروزى قطعى این باشگاه در 
پرونده شکایت به فیفا، به احتمال انتقال مدافع این تیم به پرسپولیس براى 

فصل بعد واکنش نشان داد.
احمد جمشیدى با اشاره به پیروزى پرگل تیم فوتبال ذوب آهن مقابل شاهین 
شهردارى بوشــهر با بیان مطلب فوق گفت: همین نوع بازى توقع ما از تیم 
اســت. به بازیکنان ذوب آهن هم گفته بودم که اسم هر یک از شما طورى 
است که تیم هاى دیگر از مقابله با شــما واهمه دارند و باید در حد نام خود 

بازى کنید. 
وى افزود: مقابل شهرخودرو بدشانسى آوردیم. در بازى با پیکان بازى خوبى 
انجام ندادیم و ضعف هاى فردى از جمله دروازه بان باعث شکستمان شد. به 

همین دلیل لوکا بوناچیچ، سرمربى تیم مجبور 
شد در بازى با شاهین دروازه بان جوان تیم 
را به بازى بگیرد کــه عکس العمل هاى 
خوبى هم داشت. خوشبختانه ذوب آهن به 

مسیر بازگشته است و امیدواریم سیر صعودى 
داشته باشد.

ســخنگوى باشــگاه ذوب آهن با بیان اینکه میلیچ و دارکو بیدوف مربى و 
بازیکن خارجى این باشگاه به اصفهان برگشته اند و قرار است در تمرینات 
حاضر شوند، درباره سرنوشت میودراگ رادولوویچ، سرمربى سابق این تیم 
تصریح کرد: مقدمات شکایت از این مربى به فیفا را انجام داده ایم. به علت 
نوع قراردادى که بسته ایم و تعهدى که از این مربى گرفته بودیم، 100 درصد 

در این پرونده پیروز مى شویم.
جمشیدى درباره اینکه رادولوویچ مدعى شــده بود تعهدنامه را تحت فشار 
و از روى اجبار امضا کرده است، یادآور شــد: اگر به اجبار بود که اصًال اجازه 
خروج به وى را نمى دادیم. خود رادولوویچ پیشنهاد داد که به کشورش برود و 

تعهدنامه اى را براى بازگشت مجدد به ایران امضا کند. او در کمال سالمت و 
با اختیار این تعهدنامه را امضا کرد و به مونته نگرو بازگشت.

وى در پاسخ به این سئوال که چطور باشگاه ذوب آهن سراغ لوکا بوناچیچ 
رفت؟ گفت: لوکا ســابقه زیادى در ایران داشــت. مربى داخلى هم مدنظر 

باشــگاه بود ولى در نهایت با بهترین قرارداد، با 
لوکا به توافق رســیدیم. این قرارداد بســیار 
خوب اســت هم از نظر مالى که ارزان تر از 
مربیان داخلى است و هم از نظر مدت قرارداد. 
لوکا با قراردادى معادل هشــت نه بازى به 

ذوب آهن آمد یعنى تا پایان همین فصل. 
مربیان داخلى، هم پیشــنهاد 

سنگین ترى داشــتند و هم خواهان 
عقد قراردادى بلندمدت ترى بودند. 

سخنگوى باشگاه ذوب آهن در خصوص 
پایان قرارداد تعدادى از بازیکنان این تیم 
در پایان فصل از جمله دانیال اسماعیلى فر 
و احتمال انتقال وى به پرسپولیس، گفت: 
فعًال هیچ چیز مشخص نیست و تصمیمى 
نداریم. تمرکزمان روى بــازى هاى باقى 

 مانده است.

6 امتیاز از 7 بازى

احسنت آقاى قلعه نویى!

قلعه نویى شانس آورد 
شهرخودرو مساوى کرد

احسان حاج صفى و على کریمى که روزگارى در سپاهان هم تیمى بودند، 
در دیدار استقالل و تراکتور مقابل هم قرار گرفتند.

 تیم هاى استقالل و تراکتور در آخرین بازى هفته بیست و چهارم لیگ برتر 
به مصاف هم رفتند که حاصل کار دو تیم پس از 90 دقیقه تالش، 
چیزى جز نتیجه بدون گل نبود. در این دیدار که دو تیم از خط 
هافبک قدرتمندى بهره مى بردند، جنگ هاى میانه زمین 
زیادى را شاهد بودیم. درگیرى هایى که اغلب با برترى 
خط هافبک اســتقالل به خصــوص در نیمه دوم 
همراه بود. احسان حاج صفى و على کریمى 
دو بازیکن تیم هاى تراکتور و استقالل 
که روزگارى در سپاهان هم تیمى 
بودند، بارها در میانه میدان 
به تقابل بــا یکدیگر 
پرداختند. کریمى 
که بیش از پنج 

پایه و اصلى سال در لباس تیم هاى 
بــه سپاهان ظاهر شد، در سال   1394

ســپاهان به همراه حاج صفى در پیراهن 
کردند و شنبه مقام قهرمانى لیگ برتر دست پیدا 

شــب شــاهد صحنه تقابل این دو بازیکن کلیدى و سطح 
باالى دو تیم بودیم.

در بازى شنبه شب، حاج صفى برخالف هفته قبل و دیدار 
مقابل صنعت نفت آبادان، کم فروغ ظاهر شــد و نتوانست 
انتظارها را برآورده کند. اما در سوى مقابل، کریمى هر چند 
که درخشان ظاهر نشــد اما تقریباً بهتر از احسان کار کرد و 

بازى قابل قبولى را ارائه داد. 
کریمى پس از بازگشــت از محرومیتى که در دیدار جنجالى 
مقابل فوالد گریبانگیرش شــده بود، توانست در کنار فرشید 
اسماعیلى بازى قابل قبولى را در خط هافبک آبى هاى پایتخت 
انجام دهد هر چند که هنوز هم انتظــارات مجیدى و هواداران 

استقالل از او بیشتر است.
برخالف بازى رفت دو تیم که در تبریز برگزار شــد و شــش گل 
نیز به همراه داشــت، اســتقالل و تراکتور براى اولین بار در تاریخ 
رقابت هاى لیگ برتر، در ورزشــگاه آزادى به نتیجه  تساوى 
بدون گل دســت یافتند تا جنگ بر ســر کسب سهمیه، 

همچنان و در هفته هاى آتى، ادامه دار باشد.

د بر پیروزى قطعى این باشگاه در 
دافع این تیم به پرسپولیس براى 

م فوتبال ذوب آهن مقابل شاهین 
ت: همین نوع بازى توقع ما از تیم 
دم که اسم هر یک از شما طورى

 واهمه دارند و باید در حد نام خود 

بازى با پیکان بازى خوبى دیم. در
روازه بان باعث شکستمان شد. به 

بور
م

ودى

نکه میلیچ و دارکو بیدوف مربى و 
گشته اند و قرار است در تمرینات 
تیم  این دولوویچ، سرمربى سابق
 به فیفا را انجام داده ایم. به علت 
0ن مربى گرفته بودیم، 100 درصد 

شــده بود تعهدنامه را تحت فشار 
ـد: اگر به اجبار بود که اصًال اجازه 
پیشنهاد داد که به کشورش برود و 

تعهدنامه اى را براى بازگشت مجدد به ایرانامضا کند. او در کمال سالمت و 
با اختیار این تعهدنامه را امضا کرد و به مونته نگرو بازگشت.

وى در پاسخ به این سئوال که چطور باشگاه ذوب آهن سراغ لوکا بوناچیچ 
رفت؟ گفت: لوکا ســابقه زیادى در ایران داشــت. مربى داخلى هم مدنظر 

باشــگاه بود ولى در نهایت با بهترین قرارداد، با 
لوکا به توافق رســیدیم. این قرارداد بســیار 
خوب اســت هم از نظر مالى که ارزان تر از 
مربیان داخلى است و هم از نظر مدت قرارداد. 
لوکا با قراردادى معادل هشــت نه بازى به 

ذوب آهن آمد یعنى تا پایان همین فصل. 
مربیان داخلى، هم پیشــنهاد 

سنگین ترى داشــتند و هم خواهان 
عقد قراردادى بلندمدت ترى بودند. 

سخنگوى باشگاه ذوب آهن در خصوص
پایان قرارداد تعدادى از بازیکنان این تیمم

در پایان فصل از جمله دانیال اسماعیلى فر 
:فت:ت: و احتمال انتقال وى به پرسپولیس، گ
فعًال هیچ چیز مشخص نیست و تصمیمىى
بــازى هاى باقىى روى نداریم. تمرکزمان

 مانده است.

تیمى بودند، احسانحاجصفىو على کریمىکه روزگارى در سپاهان هم
در دیدار استقالل و تراکتور مقابل هم قرار گرفتند.

 تیم هاى استقالل و تراکتور در آخرین بازى هفته بیست و چهارم لیگ برتر
به مصاف هم رفتند که حاصل کار دو تیم پس از 90 دقیقه تالش،
چیزى جز نتیجه بدون گل نبود. در این دیدار که دو تیم از خط
هافبک قدرتمندى بهره مى بردند، جنگ هاى میانه زمین
زیادى را شاهد بودیم. درگیرى هایى که اغلب با برترى
خط هافبک اســتقالل به خصــوص در نیمه دوم
همراه بود. احسان حاج صفى و على کریمى
دو بازیکن تیم هاى تراکتور و استقالل
که روزگارى در سپاهان هم تیمى
بودند، بارها در میانه میدان
به تقابل بــا یکدیگر
پرداختند. کریمى
که بیش از پنج

پایه و اصلىسال در لباس تیم هاى
بــهسپاهان ظاهر شد، در سال 1394

ســپاهان بههمراه حاج صفى در پیراهن
کردند و شنبهمقام قهرمانى لیگ برتر دست پیدا

شــب شــاهد صحنه تقابل این دو بازیکن کلیدى و سطح
باالى دو تیم بودیم.

در بازى شنبه شب، حاج صفى برخالف هفته قبل و دیدار
مقابل صنعت نفت آبادان، کم فروغ ظاهر شــد و نتوانست
انتظارها را برآورده کند. اما در سوى مقابل، کریمى هر چند
که درخشان ظاهر نشــد اما تقریباً بهتر از احسان کار کرد و

بازى قابل قبولى را ارائه داد.
کریمى پس از بازگشــت از محرومیتى که در دیدار جنجالى
مقابل فوالد گریبانگیرش شــده بود، توانست در کنار فرشید
اسماعیلى بازى قابل قبولى را در خط هافبک آبى هاى پایتخت
انجام دهد هر چند که هنوز هم انتظــارات مجیدى و هواداران

استقالل از او بیشتراست.
برخالف بازى رفت دو تیم که در تبریز برگزار شــد و شــش گل
تراکتور براى اولین بار در تاریخ نیز به همراه داشــت، اســتقالل و
رقابت هاى لیگ برتر، در ورزشــگاه آزادى به نتیجه  تساوى
بدون گل دســت یافتند تا جنگ بر ســر کسب سهمیه،

همچنان و در هفته هاى آتى، ادامه دار باشد.

جنگ قدرت 2 اصفهانى در آزادى

 کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم به برگزارى ادامه 
رقابت هــاى مرحله گروهى لیگ قهرمانان آســیا 
در منطقه غرب این قاره بــه صورت متمرکز گرفته 
است. همچنین طبق تصمیم کمیته اجرایى این نهاد 
بین المللى، باشــگاه هاى حاضر در لیگ قهرمانان 
2020 با توجه به بیمارى کرونــا که باعث تعویق 
بازى ها شد مى توانند با ارائه لیست جدید بازیکنان 
خــود در ادامه بازى هــاى مرحلــه گروهى حاضر

 شوند.
این در حالى اســت که لیگ باشگاه هایى همچون 
ایران در حــال برگزارى اســت و باشــگاه هاى 
پرسپولیس، ســپاهان، شــهرخودرو و استقالل 
رقابت خود را در باالى جدول براى تعیین قهرمان 
و سرنوشــت تیم هاى راه یافته به فصل بعدى لیگ 
قهرمانان آسیا بدون تغییر در لیست اولیه بازیکنان 

خود دنبال مى کنند.

یحیى گل محمدى، سرمربى پرسپولیس که همراه 
با تیمش در صدر جدول رقابت هاى لیگ برتر قرار 
گرفته است اعالم لیست خرید خود براى فصل آینده 
را به بعد از پایان این مسابقات موکول کرده بود اما 
فاصله اندك بین رقابت هاى داخلى فوتبال باشگاهى 
ایران با لیگ قهرمانان آســیا باعث شده تا باشگاه 
پرسپولیس به فکر جذب بازیکنان مدنظر سرمربى 

بیافتد.

از این رو مهدى رســول پناه، سرپرســت باشگاه 
پرسپولیس قرار است جلسه اى را با گل محمدى و 
پیروانى برگزار کرده و لیســت جذب بازیکنان این 

تیم را دریافت کند.
لیستى که گفته مى شود قرار است تعدادى از آنها را 
شاگردان سابق گل محمدى در ذوب آهن اصفهان و 
شهرخودرو مشهد تشکیل دهند اما هنوز به  طور قطع 

مشخص نشده است.

نیم نگاه یحیى به چند ذوب آهنى

قیمت لوکا؟ ارزان تر از ایرانى ها

تیم فوتبال السد تمریناتش را براى از  سرگیرى مسابقات ستارگان قطر پیگیرى کرد.
 شبکه «الکاس» قطر خبر داد تیم فوتبال السد تمریناتش را پیگیرى کرد تا خود براى آغاز مجدد لیگ ستارگان 

و لیگ قهرمانان آسیا 2020 آماده کند.
در این تمرینات حسن الهیدوس، کاپیتان الســد هم بعد از مدت ها دورى به دلیل مصدومیت حضور داشت. 
الهیدوس در بازى با سپاهان در مرحله گروهى لیگ قهرمانان آسیا مصدوم شد و اکنون آماده بازى شده است.

بازى رفت شاگردان قلعه نویى با السد با نتیجه 3 بر صفر به نفع تیم قطرى به پایان رسید. بازى برگشت این 
دو تیم قرار است 3 مهر برگزار شود.

سر و کله الهیدوس پیدا شد
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مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)
شــماره آگهــى: 139903902004000090 تاریخ آگهى: 1399/04/19 شــماره 
پرونده: 139804002004000310 آگهى مزایده پرونده اجرایى به شماره بایگانى: 
9803795- شش دانگ عرصه زمین (نوع ملک: طلق) پالك شماره 5 فرعى مجزى 
شده از پالك 4908 اصلى باقى مانده به مساحت 2000 مترمربع واقع در بخش پنج 
ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان خیابان میر مقابل کوچه کیانى که ســند مالکیت آن 
در صفحه 295 دفتر 20 امالك ذیل شــماره ثبت 3019 و با شماره چاپى 037569 
ثبت و صادر شده است با حدود: شماالً  در دو قســمت اول خط فرضى است به طول 
28/70 متر به شماره 4 فرعى از 4908 اصلى دوم خط فرضى است به طول 2/30 متر 
به شماره 2 فرعى از 4892 اصلى شرقًا در دو قســمت اول خط فرضى است به طول 
12 متر به شــماره یک فرعى از 4892 اصلى دوم خط فرضى است به طول 50/50 
متر به 4908 اصلى جنوبًا  خط فرضى اســت به طول 29/20 متر به 4910 اصلى غرباً  
خط فرضى اســت به طول 66/81 متر به گذر که طبق نظر کارشناس رسمى پالك 
فوق یک قطعه زمین با پالك ثبتى 4908/5 واقع در بخش 5 ثبتى اصفهان با کاربرى 
مسکونى و فاقد هرگونه اعیانى و انشعابات که ضلع غربى داراى دیوار بلوکى مى باشد 
و طبق نظریه کارشناس امور ثبتى مبنى بر عدم تطابق ملک با سند مالکیت (عدم وجود 
گذر در ضلع غربى پالك) و استعالم شــماره 6/98/946 مورخ 98/8/19 شهردارى 
منطقه 6 اصفهان مبنى بر فاقد طرح گذربندى و عدم وجود طرح جهت اعالم مقادیر 
تعریض ملک و نبود شــواهدى مبنى بر توافق جهت تفکیک با مالکین و نامه شماره 
139985602024001252 مورخ 99/2/22 اداره ثبت اسناد وامالك جنوب اصفهان 
مبنى بر عدم موجود بود گذر صحرائى ضلع غربى و الحاق آن به پالك 4910 واقع در 
جنوب پالك، در صورت احیاى گذر در ضلع غربى و قابل دسترس بودن پالك (پس از 
طى مراحل قانونى) در صورت نداشتن هیچ گونه منع شرعى و قانونى جهت معامله و 
عدم بدهى به اشخاص حقیقى و حقوقى شهردارى مالیات و... ارزش نهایى شش دانگ 
عرصه ملک مورد ارزیابى با این وضعیت (غیرقابل دسترس بودن در حال حاضر و عدم 
وجود گذر در ضلع غربى و احتمال ایجاد گذر در آینده پس از توافق مالک این پالك 

و مالکان مجاور با شهردارى و اجراى طرح گذربندى مبلغ 55/000/000/000 ریال 
(پنجاه و پنج میلیارد ریال) تعیین و اعالم مى گردد و ملکى خانم پروانه مطلبى که طبق 
سند رهنى شماره 12917- 95/4/9 تنظیمى در دفتر اسناد رسمى شماره 271 اصفهان 
در رهن آقاى شهرام امیرکیوان واقع مى باشد و از ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه مورخ 
99/5/6 در اداره اجراى اسناد رســمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى 
چهارراه اول شــهید صداقتى ابتداى خیابان الهور ســمت چپ طبقه سوم به مزایده 
گذارده مى شــود. مزایده از مبلغ پایه 55/000/000/000 ریال(پنجاه و پنج میلیارد 
ریال) شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً فروخته مى 
شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب 
و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى 
مالیاتى و عوارض 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 ضمنًا این آگهى در یک نوبــت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 
99/4/23 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى 
گردد. توضیحًا شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسى به 
حساب ســپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونى او در جلسه مزایده است. برنده 
مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به 
حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتى که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به 
حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز 
خواهد شــد در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید مى 
گردد. م الف: 908961 یعقوبى- سرپرست اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/4/172

ابالغ راى
کالسه پرونده: 98/982  شــماره دادنامه: 42/99-99/2/14 مرجع رسیدگى کننده: 
شعبه 5  شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: روح اله ترکى نشانى : امیر آباد بل 
بهشتى بن اختر پ 316 خوانده: 1. محمد مظاهرى 2- فخرى نصرى نصرآبادى هردو 

مجهول المکان خواسته: انتقال سند با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى اعالم 
و به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شــورا درخصوص  دعوى روح 
اله ترکى قاســم آبادى  بطرفیت 1. محمد مظاهرى 2- فخرى نصرى نصرآبادى به 
خواسته تقاضاى صدور حکم الزام خوانده به  انتقال سند یک دستگاه خودرو پیکان به 
شماره انتظامى 499 م 92 ایران 13 به انضمام هزینه هاى دادرسى ، شورا از توجه به 
محتویات پرونده و اظهارات خواهان و شهود تعرفه شده ایشان که داللت از وقوع عقد 
بین فى ما بین خواهان و خوانده ردیف اول مى نماید و نظر به استعالم  اداره راهور  که 
حکایت از مالکیت رسمى خوانده ردیف دوم نسبت به اتومبیل متنازع فیه دارد و نظر به 
عدم حضور خواندگان در جلسه رســیدگى با وصف ابالغ قانونى شورا دعوى خواهان 
را مقرون به صحت تلقى به اســتناد مواد 219 و 220 و 221 قانون مدنى و مواد 515 
و 522 از قانون آئین دادرســى مدنى حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم بحضور 
در یکى از دفاتر اســناد رسمى و انتقال رسمى و قطعى ســند اتومبیل فوق الذکر بنام  
خواهان را صادر و اعالم مى نماید . و در خصوص خوانده ردیف اول نظر به اظهارات 
شهود شورا حکم به محکومیت ایشان به پرداخت مبلغ دویست و بیست و شش هزار و 
دویست و پنجاه تومان بعنوان هزینه دادرسى درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. 
راى صادره غیابى از تاریخ ابالغ بیست روز قابل واخواهى  دراین شورا و سپس ظرف 
همین مدت قابل تجدید نظر خواهى در محاکم حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد 
و در خصوص در خواست خواهان مبنى بر تحویل الشه سند سوارى با توجه به استرداد 
دعوى توسط خواهان در این خصوص مســتند به ماده 107 قانون آئین دادرسى قرار 
رد رعوى صادر و راى صادره در این خصوص ظرف   بیســت روز  از تاریخ ابالغ قابل 
تجدیدنظرخواهى درمحاکم عمومى حقوقى شهرستان  نجف آباد مى باشد.911717/م 

الف-قاضى شعبه5  شوراى حل اختالف نجف آباد/4/174
اخطار اجرایى

شماره 1046/98 به موجب راى شــماره 1273 تاریخ 98/12/17 حوزه دوم  شوراى 
حل اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1- حمید رضا 
شمسایى 2- عباس جمالى به نشــانى مجهول المکان محکوم است به محکومیت 

خواندگان به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال  بابت  اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
3/990/000 ریال بعنوان هزینه دادرسى و پرداخت خســارت تاخیردرتادیه از تاریخ 
سررســید چک مورخ 98/4/28 لغایت اجراى حکم و همچنین محکوم علیه محکوم 
به پرداخت مبلغ 7/500/000 ریال بابت نیم عشــر دولتى.محکوم له: مهدى عابدى 
به نشانى: خمینى شهر درچه خ شریعتى کوچه گلدشت پالك 125 جنب حوزه علمیه 
خواهران  ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، 
محکوم علیه مکلف است 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 باشــد 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. 911674/م الف-شعبه دوم شوراى حل اختالف نجف آباد/4/175
اخطار اجرایى

 شماره 1041/98 به موجب راى شماره 35 تاریخ 99/2/9 حوزه 5 شوراى حل اختالف 
شهرستان امیرآباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه لیال ابراهیمى – بهروز صادقى 
– صادق آقابابایى به نشانى مجهول المکان محکوم است به خوانده ردیف اول خانم 
لیال ابراهیمى را به تنظیم سند رسمى خودرو موصوف با حضور در یکى از دفاتر اسناد 
رســمى در حق خواهان محکوم مى باشد و خواندگان را مشــترکا به پرداخت  هزینه 
دادرسى  به مبلغ 2/615/000 ریال محکوم مى باشند  سوارى پى کى سپند  به شماره 
انتظامى 13-758 و 34 .محکوم له: مهدى بیگى  به نشانى: صالح آباد بلوار منتظرى 
کوى سالمت پ 27  ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، 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 اســتیفاء 
محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 911734/م الف-شــعبه پنجم  شوراى حل اختالف 

نجف آباد/4/176

آگهى تغییرات
شرکت فنى و مهندســى رهام اندیش فردا 
سهامى خاص به شــماره ثبت 60449 و 
شناســه ملــى 14007569353 بــه 
اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1399/04/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
حامد ایرانى بشماره ملى 1271432447 
بسمت رئیس هیأت مدیره و محمد عنایتى 
نیا بشــماره ملى 1292844922 بسمت 
نایب رئیس هیأت مدیره و محسن تسلیمى 
بشماره ملى 1292164689 بسمت عضو 
اصلى هیات مدیــره و محمدرضــا ایرانى 
بشماره ملى 1292623632 بسمت مدیر 
عامل براى مدت دو ســال انتخاب شدند . 
ضمناً (مدیر عامل) مجــرى مصوبات هیات 
مدیره خواهد بود . کلیه اوراق و اســناد مالى 
و بهادار و بانکى تعهدات شــرکت با امضاء 
مدیرعامل منفرداً با مهر شرکت معتبر است . 
و سایر اوراق ادارى و عادى شرکت با امضاء 
مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر مى 
باشد. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (909755)

آگهى تغییرات
شرکت فنى و مهندســى رهام اندیش فردا 
سهامى خاص به شــماره ثبت 60449 و 
شناســه ملى 14007569353 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عــادى مورخ 
1399/04/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
حامد ایرانى به شماره ملى 1271432447 
ومحمدرضــا ایرانــى بــه شــماره ملى 
1292623632 و محمد عنایتى نیا به شماره 
ملى 1292844922 ومحسن تسلیمى به 
شماره ملى 1292164689 بعنوان اعضاى 
اصلى هیئت مدیــره براى مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند. امیرحســین فدائى رائنى 
به کد ملى 1292310529 و سجاد منتظرى 
قهجاورستانى کد ملى 1271133271 به 
ترتیب به سمت بازرســان اصلى و بازرس 
على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شدند. روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان به 
منظور درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (909764)

آگهى تغییرات
شرکت مهندسى نیلگون قطره پارسیان 
شرکت سهامى خاص به شــماره ثبت 
26504 و شناسه ملى 10260472470 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1399/04/10 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد : نوشــین فرهادى به شــماره ملى 
1286988101 به سمت رئیس هیأت 
مدیره و ســینا علیخانى به شــماره ملى 
1270880780 به ســمت نایب رئیس 
هیأت مدیره و بهنام علیخانى به شماره 
ملــى 1286915635 به ســمت مدیر 
عامــل و عضو هیأت مدیــره براى مدت 
دو ســال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و 
اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل 
چک، ســفته، بروات، قراردادها و عقود 
اسالمى با امضاء مدیرعامل همراه با مهر 
شرکت معتبر اســت .مدیرعامل مجرى 
مصوبات هیات مدیره مى باشد اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (909910)

آگهى انحالل
شرکت تولیدى صنعتى بخار هرمزگان سهامى خاص به 
شماره ثبت 13414 و شناسه ملى 10260344303 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1398/12/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت مذکور 
در تاریخ فوق منحل اعالم گردیــد و علیرضا بیابانگرد 
اصفهانى به کد ملــى 1280292792 به عنوان مدیر 
تصفیه براى مدت دوسال انتخاب گردید . نشانى محل 
تصفیه استان اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخش 
مرکزى ، شهر اصفهان، محله خانه اصفهان ، کوچه فرعى 
شماره 3[8] ، کوچه میخک 10 ، پالك 2 ، طبقه همکف 
، واحد 2 کد پستى 8194838573 مى باشد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (909775)

آگهى تغییرات
شرکت اسپادان سیم پاك سهامى خاص به شماره ثبت 
55533 و شناســه ملى 14005558186 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/04/10 فاطمه 
اجل لوئیان به شماره ملى 1288325223 بسمت نایب 
رئیس هســات مدیره ، فاطمه معصومه اجل لوئیان به 
شماره ملى 1288457995 بسمت رئیس هیات مدیره 
، على اجل لوئیان به شماره ملى 1270751409 بسمت 
مدیرعامل براى مدت دو ســال انتخاب گردیدند. کلیه 
اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل 
منفردا و با مهر شرکت معتبر اســت. ضمناً مدیرعامل 
مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (909917)

آگهى تغییرات
شرکت مهندسى نیلگون قطره پارسیان سهامى خاص به شماره ثبت 26504 و شناسه ملى 
10260472470 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى سالیانه مورخ 1399/04/10 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بهنام علیخانى به شماره ملى 1286915635 و نوشین فرهادى 
به شــماره ملى 1286988101 و سینا علیخانى به شــماره ملى 1270880780 بسمت 
اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. ایمان قائنیان به شماره ملى 
1292561084 به سمت بازرس اصلى و آذردخت مى آباد به شماره ملى 4131830329 
به سمت بازرس على البدل براى مدت یکسال انتخاب شدند. تراز مالى منتهى به سال 1398 
مورد تصویب قرار گرفت. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (909911)

تاسیس
موسســه غیر تجارى هیات ورزشى ســوارکارى اســتان اصفهان درتاریخ 
1399/04/17 به شــماره ثبت 6209 به شناسه ملى 14009267085 ثبت 
و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهى میگردد. موضوع :مدیریت درجهت توسعه و ارتقاء ورزش هیات ورزشى 
سوارکارى استان اصفهان از پایه تا قهرمانى با استانداردهاى فدراسیون هاى 
جهانى و آسیایى و فدراسیون ج ا.ا و تالش درراه ایجاد ساختار مدرن نظیر آکادمى 
و موسسات آموزشى این رشته درسطح اســتان مدت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخش مرکزى ،

 شهر اصفهان، محله ارغوانیه ، بلوار دانشگاه ، بلوار ارغوانیه ، پالك- 93، طبقه 
همکف کدپستى 8155139935 اولین مدیران : على خیراللهى حسین آبادى به 
شماره ملى 1288888287 به سمت رئیس هیات بمدت 4 سال انتخاب گردید. 
سمیرا شریفى به شماره ملى 1282466623 به سمت نائب رئیس هیات وعضو 
اصلى و امیرحسین آصالح به شماره ملى 1282464906 به سمت دبیر هیات 
وعضو اصلى و حمید آذرى پور به شماره ملى 1286136989 به سمت خزانه دار 
و عضو اصلى براى مدت نامحدود تعیین انتخاب شدند . دارندگان حق امضا :حق 
امضا هاى مجاز هیات - اســناد بانکى واوراق بهادار وتعهد اور هیات با امضاى 
ثابت خزانه دارو امضاى رئیس هیات و در غیاب رئیس هیات،نایب رئیس (در 
صورت اخذ تفویض اختیار از رئیس هیات ) ودر غیاب نایب رئیس،دبیر هیات (نیز 
در صورت اخذ تفویض اختیار از رئیس هیات ) قابل اقدام است. کلیه مکاتبات 
عادى و ادارى (غیر تعهدآو) با امضاى رئیس هیات و در غیاب وى نائب رئیس و 
یا دبیر هیات انجام میپذیرد.اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه به استناد نامه 
شماره 99/203/1811 مورخ 1399/03/03 اداره کل ورزش و جوانان استان 
اصفهان ثبت و آگهى گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (909154)

تاسیس
موسسه غیر تجارى جوانان برنا تابان درتاریخ 1399/03/18 به شماره ثبت 267 به شناســه ملى 14009188630 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع : تصدى به هرگونه فعالیت ورزشى و برگزارى دوره 
هاى آموزشى و تربیت مربى – تاسیس باشگاه ورزشى – تاسیس مدرسه فوتبال، فوتسال، هندبال و والیبال – ایجاد آکادمى ورزشى على 
الخصوص آکادمى فوتبال، فوتسال، هندبال و والیبال براى آقایان و بانوان در رده هاى سنى مختلف – استعدادیابى فوتبال، فوتسال، هندبال 
و والیبال در تمامى رده هاى سنى براى آقایان و بانوان – نقل و انتقال بازیکن در سراسر کشور در تمامى سنین – شرکت در اردوهاى داخلى و 
خارجى براى بانوان و آقایان – شرکت در مسابقات استانى و کشورى زیر سیزده سال ، نونهاالن ، نوجوانان ، جوانان و امید و بزرگساالن در 
تمامى رشته هاى فوتبال ، فوتسال ، والیبال و هندبال – عقد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى ، مدارس ، بانکها ، شهردارى ها و همچنین 
عقد قرارداد با مجموعه هاى ورزشى دولتى و خصوصى – انجام کلیه خدمات مجاز بازرگانى اعم از خرید و فروش ، تولید ، توزیع ، صادرات و 
واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى على الخصوص پوشاك و وسایل ورزشى – شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى – اخذ 
و اعطاى شعب و نمایندگى در داخل و خارج از کشور – شرکت در نمایشگاه هاى داخلى و خارجى – اخذ وام و تسهیالت از بانک ها و موسسات 
دولتى و خصوصى صرفاً جهت تحقق اهداف موسسه (با اخذ تاییدیه از سازمان ورزش و جوانان و فدراسیون ورزشى و سایر ارگان هاى دولتى 
ذیربط و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه) شماره مجوز 61/49 تاریخ مجوز 1398/12/06 مرجع صادرکننده مدت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان فالورجان ، بخش مرکزى ، شهر فالورجان، محله جعفرآباد ، کوچه ساحل ، کوچه الله ، پالك 
7 ، طبقه همکف کدپستى 8451133771 سرمایه شخصیت حقوقى : 60,000,000 ریال مى باشد. اسامى و میزان سهم الشرکه شرکا : 
آقاى حسین ابراهیمى تمندگانى به شماره ملى 1100098054 دارنده 20,000,000 ریال سهم الشرکه آقاى سعید ابراهیمى تمندگانى 
به شماره ملى 1100227725 دارنده 10,000,000 ریال سهم الشرکه آقاى یداله ابراهیمى تمندگانى به شماره ملى 1110519011 
دارنده 20,000,000 ریال سهم الشرکه آقاى کرمعلى ابراهیمى تمندگانى به شماره ملى 1111739341 دارنده 5,000,000 ریال سهم 
الشرکه آقاى حبیب اهللا ابراهیمى تمندگانى به شــماره ملى 1111756163 دارنده 5,000,000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران : آقاى 
حسین ابراهیمى تمندگانى به شماره ملى 1100098054 و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقاى سعید ابراهیمى تمندگانى به شماره 
ملى 1100227725 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى یداله ابراهیمى تمندگانى به شماره ملى 1110519011 
و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : امضاء کلیه اوراق بهادار و تعهد آور موسسه از قبیل چک،سفته، بروات، 
قراردادها،عقود اسالمى و اوراق عادى و ادارى با امضاء رئیس هیئت مدیره منفرداً و با مهر موسسه و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء 
مدیرعامل منفرداً و همراه با مهر موسسه معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى فالورجان (909768)

تاسیس
شرکت سهامى خاص سریر دانه پارس درتاریخ 1399/04/18 به شــماره ثبت 2231 به شناسه ملى 14009271158 ثبت و 
امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :انجام کلیه فعالیتهاى 
مجازبازرگانى از قبیل خرید و فروش، تولید،صادرات و واردات وپخش سراسرى کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى شامل مواد اولیه دارویى 
دامپزشکى ، داروهاى آماده مصرف دامپزشکى، مکمل هاى دارویى دامپزشــکىـ  غذایى وافزودنى هاى مجاز خوراك دام وطیور 
وآبزیان، مواد بیولوژیک وفراورده هاى دام وطیور وآبزیان ،واکسن هاى دام وطیور و آبزیان، ماشین آالت و ابزار و تجهیزات و اسپرم 
و لوازم تلقیح مصنوعى دامپزشکى و حشــره کش ها، ضدجوندگان، قارچ کش ها، علف کش ها، کندکننده ها یا بازدارنده هاى جوانه 
زدن و تنظیم کننده هاى رشد نباتات، گندزداها و محصوالت همانند، عرضه شده به اشکال یا بسته بندیهاى خرده فروشى یا به صورت 
فرآورده  یا به شکل اشیاء از قبیل نوار، فتیله و شمع گوگردزده و کاغذهاى مگس کش و وسایل وتجهیزات آزمایشگاهى دامپزشکى ، 
پزشکىـ  تولید محصوالت دانش بنیان و اخذ واعطا ء نمایندگى ومشارکت با کلیه اشخاص ذیصالح حقیقى وحقوقى وارگانهاى دولتى 
وخصوصى و انجام ماور مرتبط و اخذ وام وتسهیالت از بانکهاو موسسات مالى اعتبارى و کلیه امور مرتبط درراستاى اهداف شرکت 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان 
، شهرستان فالورجان ، بخش پیربکران ، شهر پیربکران، محله شهداى پاواك ، کوچه اول ، کوچه صحرا ، پالك 148 ، طبقه منفى 
1 کدپستى 8454119378 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 2000000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 20000 
ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 700000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 104 مورخ 1399/03/24 
نزد بانک ملى شعبه حکیم نظامى با کد 3017 پرداخت گردیده اســت والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره 
آقاى منصور خسروى به شماره ملى 1092010793 و به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى هادى خورسند به شماره 
ملى 1289691967 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى مهدى مکاریان به شماره ملى 1291507639 و به 
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى روزبه شباك به شماره ملى 1818298287 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به 
سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات 
، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیر عامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم هنگامه هاشمى به شماره ملى 1281007021 به سمت بازرس على البدل به مدت یک 
سال مالى خانم شیما شجاعى زاده به شماره ملى 1289221189 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار 
نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى فالورجان (909907)

تاسیس
شرکت با مســئولیت محدود پویا تجارت آبان درتاریخ 1399/04/14 به شماره ثبت 65019 به شناسه ملى 14009258690 ثبت و امضا 
ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :خرید ، فروش، پخش ، توزیع ، صادرات 
و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى اعم ازکاالهاى مورد استفاده در دکوراسیون داخلى ســاختمان ، لوازم منزل ،کفپوش ، پادرى ، فرش ، 
ورقهاى پلیمرى و قطعات پلیمرى و تزیینى خودروهاى سبک و سنگین ، نوشت افزار و ملزومات بسته بندى و تجهیزات صنعت سراجى و کفش 
انجام خدمات مطالعه بازار و بازاریابى (غیر هرمى و غیر شبکه اى) ، طراحى محصول و شناسایى فرایندهاى الزم جهت تولید محصول و مذاکره 
وعقد قرارداد با شرکتهاى تولیدى جهت تولید محصول بازاریابى (غیر هرمى و غیر شبکه اى) و طراحى شده جهت ارائه این محصول به بازار 
تحت عنوان کلى تولید بدون کارخانه اخذ نمایندگى انحصارى یا غیر انحصارى فروش و خدمات از شرکتها و کارخانجات تولیدى و برندهاى 
تجارى داخلى و خارجى انعقاد قراردادهاى همکارى و مشارکت با شــرکت هاى داخلى و خارجى و اشخاص حقیقى در زمینه موضوع فعالیت 
شرکت مشارکت و سرمایه گذارى در تاســیس کارخانجات و انجام پروژه هاى تولیدى در راستاى موضوع فعالیت شرکت و ایجاد و تاسیس 
شرکتهاى تابعه در حیطه هاى مورد نیاز براى رشد شــرکت براى هرچه تخصصى تر شدن زمینه هاى فعالیت از جمله حسابدارى ، بازاریابى ، 
خدمات مهندسى ،انفورماتیک و فضاى مجازى شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى اعم از داخلى ، خارجى و بین المللى اخذ وام و 
تسهیالت ریالى و ارزى از کلیه بانکهاى دولتى و خصوصى و موسسات مالى و اعتبارى داخلى و خارجى در راستاى تحقق اهداف شرکت گشایش 
اعتبارات اسنادى و LC براى شــرکت نزد بانک ها و ترخیص کاال از گمرکات داخلى انجام خدمات تجارت الکترونیک و فعالیت هاى کسب و 
کار ، بازاریابى (غیر هرمى و غیر شبکه اى) و بازرگانى در محیط اینترنت و فضاهاى مجازى الکترونیکى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى 
الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : اســتان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر 
اصفهان، محله مهرآباد ، خیابان سلمان فارسى ، بن بست شهید نیازى [38] ، پالك 39 ، پالك قدیمى 34 ، طبقه دوم کدپستى 8158989634 
سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى رشید عبدالهى به شماره ملى 
1287140629 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه آقاى مجید کشاورز شهرستانى به شماره ملى 1288124252 دارنده 500000 ریال 
سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقاى رشید عبدالهى به شــماره ملى 1287140629 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى 
مجید کشاورز شهرستانى به شماره ملى 1288124252 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى 
عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفرداً و همراه با مهر شــرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 

نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (909770)
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سحرخیز بودن فقط به معناى داشــتن وقت بیشتر براى 
انجام کار هاى روزانه نیست، بلکه تأثیر همه جانبه اى بر 
سالمت بدن انسان دارد. سحرخیزى فواید زیادى دارد که 
دانستن آنها، انگیزه الزم را براى صبح زود از خواب بیدار 
شدن در انسان تقویت مى کند. از جمله فواید سحرخیزى 

مى توان به موارد زیر اشاره کرد:
احتمال ابتال به بیمارى کمتر مى شــود: با کمتر شــدن 
فعالیت ها؛ ابتالى افراد به بیمارى هایى مثل چاقى، دیابت 
زودرس، مشکالت قلبى و اختالالت روانى بیشتر مى شود. 
در افراد ســحرخیز هورمون هاى ضد افســردگى ترشح 
مى شــود پس اگر زمان کافى براى فعالیت هاى ورزشى 
ندارید با ده الى 15 دقیقه زودتر بیدار شــدن مى توانید به 
سالمت بدن خود کمک کنید. محققان کشف کرده اند که 
حدود 40 درصد احتمال ابتالى افراد سحرخیز به سرطان 

نسبت به شب زنده داران کمتر است. 
رســیدن به تناســب اندام: به موقع خوابیدن در شــب و 
سحرخیز بودن باعث مى شود که فعالیت هورمون ها بیشتر 
شده، سوخت و ساز بدن تنظیم شود. همچنین افرادى که 
صبح در معرض نور خورشید قرار مى گیرند بیشتر مستعد 

الغرى و رسیدن به تناسب اندام هستند.
آرامش و زندگى شاد: افرادى که صبح زود بیدار مى شوند 
روحیه شادى پیدا مى کنند به طورى که افراد سحرخیز 20 
درصد کمتر از افراد شب زنده دار در معرض افسردگى قرار 

مى گیرند و آرامش بیشترى دارند.
تنظیم ســاعت بدن: ســاعت بدن افراد سحرخیز و شب 
زنده دار متفاوت اســت که این ســاعت زمــان خواب و 
بیدارى و دیگر عملکرد هاى بدن مثل میزان گرسنگى را 
کنترل مى کند. بهتر است روزانه با بیدار شدن در ساعات 
مشخصى و به حداقل رساندن بیدارى در شب ساعت بدن 

خود را تنظیم کنید.
 موفقیت در حرفه و کار: یکى از اصلى ترین ویژگى افراد 
موفق سحرخیزى است. نظم بخشیدن به کار ها و انجام 
کار هاى مهمتر در ساعات اولیه روز به دلیل توانایى باالى 

ذهنى شانس موفقیت افراد را بیشتر مى کند.
 افزایش انرژى و نشــاط: از مزایاى سحرخیزى رسیدن 
به آرامش، داشــتن انرژى و نشاط بیشــتر است. افرادى 
که در صبح بیشتر مى خوابند دچار اضطراب و مشکالت 

بیشترى مى شوند که باعث مى شــود در طول روز انرژى 
زیادى از دست بدهند و دچار خســتگى و بى حوصلگى 

مفرط مى شوند.
 ورزش صبحگاهى: ورزش کردن در صبح یکى از راه هایى 
اســت که موجب افزایش انرژى و انگیزه در افراد و انجام 
بهتر امورات روزانه خود مى شوند. محققان معتقدند افرادى 

که  در صبح ورزش مى کنند فعال و موفق تر هستند.
کارهایتان عقب نمى افتد: سحرخیزى باعث مى شود افراد 
کارهایشان را بهتر اولویت بندى کنند و طبق برنامه ریزى 
به انجام آن بپردازند و همچنین توانایى مقابله با مشکالت 

در ساعات اولیه روز را دارند.
کمتر در ترافیــک مى مانید: تنها راه مقابله با شــلوغى و 
ترافیک، صبح زود بیدار شدن و خارج شدن از خانه است تا 
از شلوغى و ازدحام دور بمانید. کمتر ماندن در ترافیک شما 

را از تنش هاى عصبى دور مى کند.
برنامه ریزى: از تمامى ســاعات روز خود به نحو احسن 
اســتفاده کنید. با برنامه ریزى اهداف و فعالیت هاى خود 
را مشــخص کنید و انجام کار هاى مهم را در اولویت قرار 

دهید.
 تمرکز و کارایى بیشــتر: در صبح ذهن هوشیار تر است و 
تمرکز افراد نیز باال مى رود. کار هــا و وظایفى که نیاز به 
تمرکز بیشتر دارند را در صبح انجام داده و دیگر کار ها را در 

زمان بعد انجام دهید.
زمان بیشترى در کنار خانواده هستید: اختصاص دادن یک 
زمان به اعضاى خانواده از مهمترین کار هاى روزمره است. 
بهتر است زمانى را که در کنار خانواده سپرى مى کنیم در 
صبح و با روحیه  باال و شادابى و نشاط بیشترى باشد تا اینکه 
این زمان را به پایان یک روز کارى و با مشغله و خستگى 

زیاد موکول کنیم.
تهیه غذاى سالم و صبحانه: با چند دقیقه زودتر بیدار شدن 
در صبح مى توانید به درســت کردن یک صبحانه کامل 
بپردازید. در بیشتر مواقع افراد به دلیل نداشتن زمان کافى 
براى خوردن صبحانه از تنقالت اســتفاده مى کنند، حتى 
گاهى هم این وعده که از مهمتریــن وعده هاى غذایى 
محسوب مى شود؛ حذف مى شوند در صورتى که خوردن 
صبحانه توانایى قدرت و استقامت بیشترى در طول روز 

به شما مى بخشد.

فواید سحر خیزى
 بر سالمت جسم

کم آبى مى تواند اثر منفى بر حافظه، تمرکز، سطوح اضطراب و خستگى فرد داشته باشد. 
اهمیت نوشیدن آب براى سالمت انسان بر کسى پوشیده نیست اما اینکه آیا زمانبندى 
انجام این کار نیز اهمیت دارد یا خیر شــاید ذهن برخى افراد را درگیرکند. در ادامه به 

زمان هاى نوشیدن آب و تأثیر آن بر بدن اشاره مى کنیم .

 نوشیدن آب صبحگاهى
نوشیدن آب پس از بیدار شــدن از خواب مى تواند به تسهیل حفظ آب بدن و افزایش 
مصرف مایعات در طول روز کمک کند. در حقیقت، 
مطالعات نشان داده اند که حتى کم آبى جزئى بدن 
نیز مى تواند اثر منفى بر حافظه، تمرکز، ســطوح 
اضطراب و خستگى فرد داشته 
باشد. در شرایطى که نوشیدن 
آب هنــگام صبح مــى تواند 
براى برخى افــراد کارایى 
بیشترى داشته باشد اما 
هیچ مدرکــى مبنى بر 
فواید بیشتر آن نسبت به 
زمان هاى دیگر در طول روز وجود ندارد.

 پیش از وعده هاى غذایى
اگر در تالش براى کاهش وزن هستید، 
نوشــیدن یک لیوان آب پیــش از یک 
وعده غذایى راهبــرد خوبى براى کمک 
به تحقق این هدف است. انجام این کار 
به تقویت احساس سیرى کمک مى کند 
و میزان غذاى مصرفى را هم کاهش 

مى دهد.

 پیش و پس از ورزش
زمانى کــه ورزش مى کنیــد، آب و 
الکترولیت ها را به واســطه تعریق از 
دســت مى دهید. نوشیدن آب فراوان 
پیش و پس از ورزش براى جایگزینى 

مایعات از دست رفته اهمیت دارد.

تأثیر زمان  نوشیدن آب بر بدن 

عالیم کووید-19 تا چند هفته 
پس از بهبودى باقى مى ماند؟

تحقیقات متعــدد در مورد محتویــات رؤیاها در نقاط 
مختلف دنیا نشــان داده  انــد که انســان ها در خواب 
خشــونت را بیش از دوســتى و بدشانســى را بیش از 
خوش شانســى گزارش مى کنند و تجربه هیجان هاى 
منفى در همــه فرهنگ ها و در هــر دو جنس، بیش از 
هیجانات مثبت اســت. تصاویر مربوط به خشونت در 
مردها بیش از زن ها تظاهر مى یابــد. میزان رؤیاها در 
افراد مسن تفاوتى با جوانان ندارد اما خشونت فیزیکى و 
هیجان هاى منفى در خواب کهنساالن کمتر از جوانان

 است.
در کودکان نیز محتواى رؤیاها با افزایش ســن تکامل 

مى یابد به طورى که تا ســه چهار ســالگى کودکان 
خودشــان را در خواب نمى بینند. در ســن کمتر از پنج 
ســال، خواب ها مجموعه  غیرجذابى از تصاویر ثابت و 
تفکراتى درباره وقایع روز است. بین پنج تا هشت سالگى 
رؤیاها بیشتر شکل داستانى به خود مى گیرند و حرکت و 
تعامل در آنها اتفاق مى افتد ولى تا حدود 13 تا 15 سالگى 
هنوز کامًال شکل نمى گیرد و شــبیه بالغان نمى شود. 
کابوس در بچه ها شــایع اســت و از حدود سه سالگى 
شروع مى شــود. در دوران ســه تا هفت  سال مضمون 
شایع کابوس ها، تعقیب  شــدن به وسیله هیوال یا جانور

 است.

بچه ها
 چه 
خواب هایى 
مى بینند؟

تحقیق انجام شده در ایتالیا نشان داد در بیشتر افراد مبتال به نوع شدید کووید-19 که 
از این بیمارى جان سالم به در برده اند چند هفته پس از بهبودى نیز عالیم بیمارى 

مشاهده مى شود.
مطالعه انجام شده حاکى اســت حتى یک ماه پس از مرخص شدن از بیمارستان و 
بهبود پیدا کردن همچنان در افراد مبتال به نوع شدید کووید-19 عالیمى از بیمارى 

همچون احساس خستگى، تنگى نفس و عالیم دیگر مشاهده مى شود.
در این مطالعه وضعیــت 143 بیمار که در ماه آوریل و در زمان اوج شــیوع بیمارى 
کووید-19 در شهر رم بسترى بوده اند مورد بررسى قرار گرفت. به گفته محققان این 
بیماران به طور میانگین حدود دو هفته را در بیمارستان تحت مراقبت بوده اند و حدود 

یک پنجم از آنان به مراقبت ها و تجهیزات تنفسى نیاز داشته اند. 
محققان در بررســى هاى خود دریافتند به طور میانگین در مدت پنج هفته پس از 
مرخص شدن از بیمارستان، وضعیت زندگى و سالمت تعداد کمى از این بیماران به 
حالت عادى برگشته است. در حقیقت، 87/4 درصد بیماران از تداوم حداقل یک مورد 
از عالیم بیمارى که بیشتر احساس خستگى و تنگى نفس بوده شکایت داشته اند. 
همچنین درد مفاصل و درد قفســه ســینه به ترتیب در 27 و 22 درصد از بیماران 

مشاهده شده است.
به گفته محققان تنها حدود 13 درصد از تمامى بهبودیافتگان در مدت 36 روز پس از 
ترخیص از بیمارستان عالیمى از بیمارى نداشته اند. همچنین محققان تأکید کردند: 
تداوم عالی م بیمارى در بهبودیافتگان از نوع شدید بیمارى کووید-19، نشان دهنده 

ضرورت کنترل وضعیت بیمار حتى پس از ترخیص از بیمارستان است.

آلرژى به هندوانه همانند دیگر غذاها امرى عادى است اما باید 
بدانید که حساســیت به هندوانه مى تواند جان فرد را به خطر 
بیاندازد. اگر براى یک مدت طوالنى هندوانه نخورده باشــید 

ممکن است که دچار آلرژى نسبت به آن شوید.
عالیم حساسیت به هندوانه مشابه دیگر حساسیت هاى غذایى 

است از جمله:
کهیر، خارش یا ورم لب ها، زبان و گلو، سرفه، کرامپ شکمى و 
دل درد، استفراغ و اسهال. افرادى که به هندوانه حساسیت دارند 
این عالیم را بالفاصله بعد از خوردن آن احساس خواهند کرد. 
در برخى مواقع ممکن است ساعت ها بعد از خوردن هندوانه این 

عالیم ظاهر شوند.
اگر اولین بار است که بعد از خوردن هندوانه بدنتان عالیم آلرژى 
را نشان مى دهد حتمًا به پزشــک مراجعه کنید. آنها مى توانند 
حساسیت شما را با انجام آزمایش مشخص کنند. همچنین به 
شما کمک مى کنند که در صورت بروز این نشانه ها در آینده چه 

راهکارهایى را انجام دهید.
آلرژى شــدید به هندوانه مى تواند موجب آنافالکســى شود. 
آنافالکسى مى تواند حیات انســان را به خطر بیاندازد. عالیم 
آنافالکسى عبارت اند از تنگى نفس، عطسه، تنفس سخت، تورم 
گلو، تورم زبان، بلعیدن غذا به سختى، تورم صورت، سرگیجه، 

درد شکم، تهوع یا استفراغ و فشار خون پایین.
اگرچه آنافالکســى با آلرژى بــه هندوانه اتفاق 
نمى افتد اما غیر ممکن نیست. اگر به طور ناگهانى 

این عالیم را در خود مشاهده کردید حتماً به اورژانس 
مراجعه کنید.

این نشانه ها معموًال یک یا دو دقیقه بعد از خوردن هندوانه 
خود را نشــان مى دهند. اگر این عالیم را مشاهده کردید و به 

درمان آن نپرداختید آنافالکسى جان شــما را به خطر خواهد 
انداخت.

اگر فکر مى کنید حساسیت شــما به هندوانه در حال پیشرفت 
است به پزشــک مراجعه کنید. او مى تواند تشخیص دهد که 
حساسیت ایجاد شده ناشى از هندوانه است یا منشأیى دیگر دارد. 
اگر پزشک تشخیص داد که آلرژى ناشى از هندوانه است باید 
آن و تمام فرآورده هاى حاوى آن را از رژیم غذایى خود حذف 
کنید.  افرادى که به هندوانه آلرژى دارند باید از میوه هاى زیر نیز 
دورى کنند: طالبى، خیار، شهد عسل، موز، پرتقال، هلو، کیوى، 

گوجه، کدو و کرفس. 

ورزش و خواب متعادل عادت هایى عالى براى کم کردن خطر سکته 
هستند، اما نمى توان نقشه تغذیه را در این مورد نادیده گرفت. برطبق 
یک مطالعه، اگر موز و سایر غذا هایى که غنى از پتاسیم هستند را به 
برنامه غذایى تان اضافه کنید –و البته مصرف غذا هایى که پزشکان 
قلب تأکید مى کنند از خوردنشــان خوددارى کنید، کاهش دهید– 

مى توانید سالمت قلبتان را ارتقا دهید.
محققان در دانشــگاه آالباما دریافتند که خوردن یــک موز در روز 
مى تواند در پیشگیرى از سکته هاى قلبى و مغزى کمک کننده باشد. 
مطالعه آنها، که با هدف بررسى نقش پتاسیم معدنى بر جریان خون و 
سالمت عروق انجام شده است، بروى موش هایى انجام شد که رژیم 

غذایى معمولى و رژیم غذایى حاوى پتاسیم باال مصرف کرده بودند.
برطبق گفته هاى «میشــل روترســتین»، متخصص پیشگیرى از 

بیمارى هاى قلبى از طریق تغذیه، مصرف مقادیر کافى از پتاسیم در 
رژیم غذایى روزانه به سالمت قلبى کمک مى کند.

کافى نباشد، کمبود آن به او مى گوید: «وقتى پتاسیم 
در نتیجه جریان خون آریتمى قلبى منجر مى شود و 

اعضاى بدن دچار به مغــز، ماهیچه ها و ســایر 
مطالعه مشکل مى شود.» برطبق نتایج  این 

از پتاســیم همچنین عملکرد قلب  را 
طریق تنظیم ضربان قلب، هضم 
هیدروکربن هــا و ســاخت عضله 

بهبود مى بخشــد. ترکیب این 
موارد مى تواند به ســالمت 
رگ هــا، پیشــگیرى از 

بیمارى هاى قلبى و سکته مغزى و قلبى کمک کند.
درحالى که موز به علت  مقدار باالى پتاسیم معروف است، غذا هاى 
دیگر مانند کلم بروکلى، اسفناج، هویج، گل کلم و سایر سبزیجات نیز 
مى توانند به جاى موز استفاده شوند؛ بنابراین اگر از این میوه زردرنگ 
خوشتان نمى آید نگران نباشید، هنوز انتخاب هاى بى شمارى پیش 

رویتان است.

پوسیدگى دندان چهار عامل احتیاج دارد: هر فرد باید دندانى داشته، 
میکروبى موجود باشــد و قندى را مصرف کند و در کنار این موارد 
باید زمان کافى به میکروب و قند داده شود تا میکروب بتواند قند را 

تبدیل به اسید کرده و در دندان ایجاد پوسیدگى کند.
هنگامى که ما مســواك مى زنیم، زمان را عقب مى بریم، یعنى اگر 
احتیاج اســت زمانى طول بکشــد تا میکروب به طور کافى قندها را 
مصرف کند و اسید تولید شود، با مسواك زدن، قند و میکروب از بین 

مى رود و زمان کافى نیز از این دو گرفته مى شود. ولى پوسیدگى دندان 
نمى تواند بدون این دالیل باشد.

بسیارى از بیماران ابراز مى کنند که مسواك مى زنیم و نخ نیز مرتب 
مى کشیم ولى باز هم دچار پوسیدگى دندان ها مى شویم، حال علت 

چیست؟
ایجاد پوســیدگى در این حالت بدین دلیل است که شاید فرد همیشه 
مســواك زده ولى در کنار این وضعیت همیشــه نیز آدامس بجود و 

قند دائمى را در داخل دهان داشته باشــد و یا فرد ممکن است مرتب 
نوشــابه هاى گازدار مصرف کند (در داخل نوشابه هم قند و هم اسید 
وجود دارد) و یا هم چنین خوردن دائم آب نبات، شربت و کلیه چیزهایى 

که قند دارد.
در هنگام نوشیدن نوشابه با  نى اگر نى را بین دندان ها قرار دهید میزان 
پوسیدگى بسیار بیشتر مى شود، زیرا در این حالت نوشابه مرتب در کنار 

دندان ها وجود دارد. نى بهتر است در داخل دهان قرار گیرد.

برنج از مهمترین غالت و اقالم غذایى جهان اســت. 
نیمى از جمعیت جهان، به برنج بــه عنوان یک غذاى 

اصلى وابسته هستند. 
برنج هاى ایرانى را به صورت زیر طبقه بندى مى کنند:

الف: برنج هاى دانه بلند نظیر صدرى که داراى کیفیت 
پخت بسیار باال و عالى است. دانه این برنج؛ کشیده دراز 
و باریک و سفیدرنگ است. در این گروه صدرى، برنج 
دمسیاه داراى عطر و طعم بسیار مطلوب است و بهترین 

نوع برنج ایران و حتى دنیا محسوب مى شود.
ب: برنج هاى تقریبًا دانه بلنــد نظیر چمپاى زودرس و 
بى نام. برنج هاى این گــروه داراى دانه هاى کوتاه تر و 
قطور تر از صدرى، هســتند، همچنیــن داراى کیفیت 

پخت مناسب هستند.
ج: برنج هاى متوســط یا گرد ماننــد چمپاى دیررس 
داراى دانه  کوتاه و قطور تر از دو نوع قبلى هســتند. این 

نوع،  داراى پخت متوسط یا خوب اســت. از انواع این 
گروه مى توان به گروه رشــت، خزر، آمل و الهیجان 
اشاره کرد. همچنین نوعى برنج وجود دارد، که نسبت 
طول به قطر دانه آن کمتر از 2 اســت؛ که به نام برنج 
گرد نامیده مى شــود و بــراى تهیه شــیر برنج، فرنى، 
آش برنج و...، اســتفاده مى شــود. رنگ این نوع برنج 
سفید اســت و طول و عرض دانه، اختالف کمى با هم

 دارند.
ویتامین B1 (تیامین) که در پوسته برنج قرار دارد، زمانى 
که پوسته ضخیم و پوسته نقره اى دانه هاى برنج را جدا 
مى سازند تا مطبوعیت و خواص نگهدارى آن را بهبود 
بخشند، حذف مى شــود. چنانچه دانه هاى برنج را قبل 
از جدا کردن پوســته، نیم پز کنند، بیشتر تیامین جذب 
مى شود. براى حفظ بیشتر این ویتامین، مناسب است 
برنج پخته شده در حجم کمى از آب پخته شود. در این 
حالت حدود 30 درصد تیامیــن از بین مى رود؛ در حالى 
که پختن در مقدار بیشترى آب موجود از دست دادگى 
50 درصد از تیامین مى شود. همچنین شستشوى بیشتر 
برنج سبب حل شدن بیشــتر مواد معطر و ویتامین ها 
در آب شــده و هنگام جدا کردن آن، عطر و طعم و 
ویتامین هاى محلول در آب برنج کاهش مى یابد. 
در ضمن شستشــوى بیشــتر برنج سبب کاهش 
نشاسته در برنج مى شــود. به طور کلى براى حفظ 
ویتامین ها و ســایر مواد مغذى، مناسب است برنج در 

مقدار کم ترى از آب پخته شود.

آنچه درباره برنج ایرانى باید بدانید

0حالت حدود 30 درصد تیامیــن از بین مى رود؛ در
که پختن در مقدار بیشترى آب موجود از دستد
50 درصد از تیامین مى شود. همچنین شستشوى
برنج سبب حل شدن بیشــتر مواد معطر و ویتام
عطر و در آب شــده و هنگام جدا کردن آن،

ویتامین هاى محلول در آب برنج کاهش مى
در ضمن شستشــوى بیشــتر برنج سبب ک
نشاسته در برنج مى شــود. به طور کلى براى
ویتامین ها و ســایر مواد مغذى، مناسب است بر

آب پخته شود. مقدار کم ترى از

چگونه آلرژى به هندوانه را تشخیص دهیم؟
روزانه مصرف یک عدد موز را فراموش نکنید

آنها مى توانند 
. همچنین به 
در آینده چه  ها

کســى شود. 
اندازد. عالیم 
س سخت، تورم 
سرگیجه،  ت،

ق
ى
س

نهندوانه 
ده کردید و به 

ت
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مص

چرا با وجود مسواك زدن باز هم دندان ها خراب مى شوند؟

کافى نباشد، کمبود آن به قتى پتاسیم 
در نتیجه جریان خون جر مى شود و 

اعضاى بدن دچار چه ها و ســایر 
برطبق نتایج  مطالعه .» این 

از نین عملکرد قلب  را 
ضربان قلب، هضم

ســاخت عضله  ا و
ــد. ترکیب این 

ه ســالمت 
ــگیرى از 

دیگر مانند کلم بروکلى، اسفناج، هویج، گل کلم و سایر سبزیجات نیز 
مى توانند به جاى موز استفاده شوند؛ بنابراین اگر از این میوه زردرنگ 
خوشتان نمى آید نگران نباشید، هنوز انتخاب هاى بى شمارى پیش 

رویتان است.

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

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

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

   تجدید آگهى مزایده

میثم محمدى – شهردار زرین شهر 

نوبت اول

م.الف:911736

مجموعه ورزشى وتفریحى کارگران استان اصفهان

 مزایده  
مجموعه ورزشی و تفریحى کارگران اســتان اصفهان ( مؤسسه غیرتجارى به شماره ثبت 26 و شناسه ملى 

10260008785 ) در نظر دارد اماکن خود را با شرایط زیر به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید :

در صورت رضایت دبیر هیئت اجرایى از عملکرد بهره بردار قرارداد  اجاره تا یک سال دیگر و با افزایش درصدى 
اجاره بها به قیمت پیشنهادى که  توسط کارشناس رسمى دادگسترى تعیین مى گردد ، قابل تمدید خواهد بود .

  زمان تحویل پاکتها : تا پایان وقت اداري ( ساعت 14:00) روز یکشنبه مورخ 99/05/05
زمان و محل بازگشایی پاکت ها : روز دوشنبه مورخ 99/05/06 ساعت 10 صبح - اصفهان ، خیابان چهارباغ باال ، 

دبیرخانه هیئت اجرایى
لذا از متقاضیان دعوت می شود به منظور دریافت فرم و شرایط شرکت در مزایده حداکثر تا پایان وقت اداري 
( ساعت 14:00) روز یکشــنبه مورخ 99/05/05 به دبیرخانه هیئت اجرایى مجموعه هاى ورزشى وتفریحى 
کارگران استان اصفهان به نشــانی خیابان چهارباغ باال روبروى بیمارستان دکتر شریعتى باشگاه کارگران 

شماره تلفن 36611410 مراجعه نمایند .
شایان ذکر است هزینه کارشناسی و انتشار آگهى برعهده برنده مزایده می باشد .

مجموعه ورزشی  و تفریحى کارگران استان اصفهان در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد .

کد مکانموضوع مزایده
مبلغ تضمین 

شرکت در مزایده 
( ریال )

مدت قرارداد
حداقل قیمت 
اجاره ماهیانه 

(ریال)
اجاره  مغازه 90 مترى خیابان چهارباغ باال مقابل 

بیمارستان دکتر شریعتی 
جنب باشگاه و اداره ثبت ( مغازه حاجى بابا )

10276/000/000 ماه و 15 روز1010144/900/000

پارکینگ مجموعه ورزشى چهارباغ باال 
10170/000/000 ماه و 15 روز101589/250/000با ظرفیت حدود 130 جاى پارك

سالن مجموعه ورزشى چهارباغ باال به متراژ 
10289/000/000 ماه و 15 روز1018151/725/000تقریبى 1110 متر مربع ( بازار روز )

طبقه زیرین استخر کارگران به متراژ 290 متر 
1065/000/000 ماه و 15 روز103134/125/000مربع ( بدنسازى هیربد )                     

1066/000/000 ماه و 15 روز4020/134/650/000ساختمان 600 مترى نجف آباد
زمین چمن طبیعى مجموعه ورزشى کارگران 

6288/000/000 ماه و 15 روز201293/600/000شماره 2 اصفهان

نوبت دوم

خطر جدى است
همه باید ماسک بزنیم


