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سقف ذخیره کارت سوخت شناسایى عوامل کلیدى توسعه اصفهان تا افق 1404پایان اکران پرفروش ترین فیلم 99 از فردانقش على الریجانى در روابط ایران و چین بسکتبال سبز مى ماند جهان نمااستانفرهنگ ورزش جهان نما

فوت و فن هاى 
بهداشتى

 پختن کباب

کشف 200 قبضه سالح جنگى در اصفهان
3

2

3

2

نبرد مردم اصفهان 
با بیمارى سالک و تب مالت

پایان مؤتلفه؟!

صنعت نساجى 
لنگ دوزار پول است 

به داد برسید

5

اصفهان روزانه 
به 1/5  میلیون 
ماسک نیاز دارد

بیشتر خانواده هاى ایرانى به رفتن به طبیعت و 
درست کردن غذاهایى مانند کباب عالقه مند 

هستند. اما اینکه بهترین، سالم ترین و 
خوشمزه ترین روش براى پخت انواع کباب 

چیست، سئوالى است که در ادامه با اشاره به ...

جانشین رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان اصفهان اظهار داشــت: در ابتداى شیوع 
ویروس کرونا روزانه بیش از 40 تا 50 هزار عدد 
ماسک در اســتان اصفهان تولید نمى شد اما با 
پیگیرى هاى اداره صمت، دانشگاه علوم پزشکى 
و معاونت غذا و دارو این میزان هم اکنون به حدود 
یک میلیون عدد انواع ماسک سه الیه و N95 در 

روز رسیده است.
ابراهیم جلیلى افزود: پس از پیک دوم بیمارى که 
با افزایش تقاضا و مصرف ماسک روبه رو شدیم، 

به دلیل اینکه...

4
مردم رعایت نکنند، خاموشى ها در راه است

مدیر دفتر مدیریت مصرف برق شرکت توزیع برق اصفهان هشدار دادمدیر دفتر مدیریت مصرف برق شرکت توزیع برق اصفهان هشدار داد

3

جزئیات عملیات انهدام باند قاچاق سالح از مرزهاى غربى به مرکز کشور

حاال زمان تغییر قلعه نویى نیست
جشنواره بى پایان تســاوى و امتیازسوزى هاى ســپاهان به عالوه 
فاصله زیاد و وحشتناکى که بین ما و تیم صدرنشین به عنوان رقیب 
دیرینه ایجاد شده به همراه ناامیدى از قهرمانى در لیگ برتر با وجود 
حمایت هاى مادى و معنوى فوق العاده کارخانه فوالد مبارکه از تیم، 
هواداران سپاهان را حسابى کالفه کرده، ناراحتى آنها کامًال درست 

است و باید به آنها حق داد. اما در این فضایى که همه از...
7
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در صفحه 3 بخوانید

آغاز عملیات اجرایى 
تقاطع غیرهمسطح 
بزرگراه کشورى با 
مشارکت ارتش

70 نفر از کادر اورژانس اصفهان به کرونا مبتال شده اند
3

دومى در لیگ و دومى در لیگ و 
قهرمانى حذفىقهرمانى حذفى

تت
3

عذرخواهى عذرخواهى 
احسان علیخانى احسان علیخانى 
پس ازپس از
 حرکتى غیرمنتظره حرکتى غیرمنتظره
 در «عصر جدید» در «عصر جدید»

شرکت احداث، نگهدارى و بهره بردارى و انتقال قطعه سه آزاد راه کنارگذر شرقى اصفهان

 آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران
 به شماره  به شماره 990564990564 (نوبت اول) (نوبت اول)

شرکت احداث، نگهدارى و بهره بردارى و انتقال قطعه ســه آزاد راه کنارگذر شرقى اصفهان (آرشا) در نظر دارد عملیات اجرایى پروژه قطعه سه آزاد 
راه کنار گذر شرقى اصفهان حد فاصل کانال دشتى تا سه راهى مبارکه را به متقاضیان واجد صالحیت و با تجربه مرتبط از طریق برگزاري مناقصه عمومى 

دو مرحله اي واگذار نماید.
1- برآورد تقریبى اجراى کار: 2/400/000/000/000 ریال براساس فهرست بهاي پایه راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1399

2- تخصص مورد نیاز: حداقل پایه یک تخصص راه و ترابري از سازمان برنامه و بودجه کشور 
3- تاریخ و محل دریافت اسناد فراخوان: از روز سه شنبه مورخ 99/04/24 لغایت سه شنبه مورخ 99/05/07 و محل دریافت اسناد فراخوان، شرکت 

به نشانى: اصفهان- سپاهانشهر- بلوار شاهد- خیابان تعاون 4- نبش کوچه شماره 5 (دناي شرقى) - طبقه 2- پالك 111/1
4- تاریخ و محل تحویل اسناد فراخوان: حداکثر تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 99/05/11 به نشانى دفتر شرکت مى باشد.

5- تأمین مالى پروژه از محل مشارکت سرمایه گذارى هاي سازمان همیاري شهردارى هاي استان اصفهان و وزارت راه و شهرسازي مى باشد.
6- نحوه دریافت اسناد فراخوان: فیش واریزي به مبلغ  3/500/000 ریال به حساب شماره 698084367 به نام این شرکت نزد بانک تجارت شعبه 

سیتى سنتر
7- هزینه درج آگهى فراخوان ارزیابى کیفى در دو نوبت در روزنامه هاي کثیراالنتشار به عهده برنده مناقصه بوده و متعاقباً از شرکت هایى که حایز 

شرایط الزم مندرج در اسناد ارزیابى کیفى باشند براي شرکت در مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد.
8- مناقصه گزار محق به پذیرش و یا رد هر یک از پیشنهادها مى باشد.

*براى کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن هاى 36513071- 031 تماس حاصل فرمایید.*

شرکت احداث، نگهداري و بهره برداري و انتقال قطعه سه آزاد راه کنارگذر شرقی اصفهان

 آگهى فراخوان عمومى- کیفى مشاوران  آگهى فراخوان عمومى- کیفى مشاوران 
به شماره به شماره 990563990563 (نوبت اول) (نوبت اول)

شرکت احداث، نگهدارى و بهره بردارى و انتقال قطعه سه آزادراه کنارگذر شرقى اصفهان(آرشا) در نظر دارد نظارت (حین- بعد اجرا)قسمت دوم قطعه 
سوم پروژه ادامه کنارگذر آزاد راه شرقى اصفهان حدفاصل کانال دشتى تا سه راهى مبارکه را به مشاور واجد شرایط واگذار نماید.

1- برآورد تقریبى اجراى کار: 75/000/000/000 ریال
2- تخصص مورد نیاز: شرکت هاى مهندسین مشاور واجدالشرایط که داراى گواهى نامه صالحیت معتبر حداقل پایه 1 در گروه تخصص راهسازى 

و همچنین حداقل پایه 2 در گروه تخصص هاى مشترك تخصص سازه از سازمان برنامه و بودجه کشور
3- تاریخ و محل دریافت اسناد فراخوان: از روز سه شنبه مورخ 99/04/24 لغایت سه شنبه مورخ 99/05/07 و محل دریافت اسناد فراخوان، شرکت 

به نشانى: اصفهان- سپاهانشهر- بلوار شاهد- خیابان تعاون 4- نبش کوچه شماره 5 (دناى شرقى)- طبقه 2- پالك 111/1
4- تاریخ و محل تحویل اسناد فراخوان: حداکثر تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 99/05/11 به نشانى دفتر شرکت مى باشد.

5- تأمین مالى پروژه از محل مشارکت سرمایه گذاري هاى سازمان همیارى شهرداري هاى استان اصفهان و وزارت راه و شهرسازى مى باشد.
6- نحوه دریافت اسناد فراخوان: فیش واریزى به مبلغ  2/000/000 ریال به حساب شماره 698084367 به نام این شرکت نزد بانک تجارت شعبه  

سیتى سنتر
7- هزینه درج آگهى فراخوان ارزیابى کیفى در دو نوبت در روزنامه هاى کثیراالنتشار به عهده برنده مناقصه مى باشد.

8- مناقصه گزار محق به پذیرش و یا رد هر یک از پیشنهادها مى باشد  .
*براي کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن هاى 36513071- 031 تماس حاصل فرمایید.*
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در صفحه 5 بخوانید
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بعد از کمرنگ شدن حضور مؤتلفه در 2 قوه، مجلس هم به 

قدیمى ترین حزب فعال روى خوش نشان نداد
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دبیر اتحادیه تولید و صادرات نســاجى و پوشاك گفت: 
امروز صنعت نساجى لنگ دوزار پول است، بعد آقایان به 
فکر تخصیص ارز به واردات کاالهاى غیرضرورى براى 

کشور هستند.
سعید قدیرى در گفتگو با «تســنیم» با اشاره به اینکه 
چهار ماه است صنعت نساجى معطل دریافت ارز براى 
واردات مواد اولیه است، اظهار کرد: امروز صنعت نساجى 
لنگ دوزار پول است، بعد آقایان به فکر تخصیص ارز به 
واردات کاالهاى غیر ضرورى براى کشور هستند.  وى 
با بیان اینکه در مجموع صنعت نســاجى براى واردات 
الیاف و انواع ماشین آالت به حدود یک میلیارد دالر ارز 

نیازمند اســت، افزود: این میزان ارز فقط براى نیازهاى 
ضرورى و حل مشکالت آن هم به صورت مقطعى است 
اما دولت به جاى تأمین آن چهار ماه ما را معطل کرده و 
در نهایت به صورت قطره چکانى تخصیص ارز را انجام 

مى دهد.
دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجى و پوشاك گفت: در 
صنعت نساجى بیش از یک میلیون نیروى کار مشغول 
فعالیت هستند و باید دولت براى حفظ این اشتغال و رفع 
مشــکالت این بخش چاره اساسى به کار گیرد، در غیر 
این صورت روند بیکارى و تعطیلى واحدهاى تولیدى در 

این صنعت تشدید خواهد شد.

عضو کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس 
دهم در رابطه با سند 25 ســاله راهبردى ایران و چین 
گفت:  دیدار رئیس جمهــور چین با مقام معظم رهبرى 
بســیار مهم بود و بناى ارتباط با چیــن در همان دیدار 
گذاشته شد. با توجه به اینکه دولت درگیر برجام و سایر 
مسائل بود حاکمیت این مأموریت را به رئیس مجلس 
وقت، الریجانى داد تا ســفرى به این کشــور داشــته

 باشد. 
الریجانى در یکى از بى ســابقه ترین ســفرهایى که به 
خارج از کشور داشت به همراه رؤساى کمیسیون برنامه 
و بودجه و رئیس کمیســیون انرژى و چند نفر از وزرا از 

جمله وزیر اقتصاد برنامه اســتراتژیک بلندمدت میان، 
ایران و چین را دنبال کردند.

محمدجواد جمالى نوبندگانــى در گفتگو با «برنا» بیان 
کرد: آن دیــدار اینگونه نبود که بخواهنــد فقط منافع 
طرف مقابل را در نظر گرفته باشند بلکه منافع، دوطرفه 

و متقابل است. 
جمالى نوبندگانى در پاسخ به این سئوال که الریجانى در 
سفرى که داشت از طرف رهبرى پیامى را به چین بردند، 
گفت: بهتر اســت که اینطور بگوییم، رهبرى کامًال در 
جریان سفر ایشان بودند و الریجانى از طرف حاکمیت 

آن هیئ ت را نمایندگى کرد.

صنعت نساجى لنگ دوزار 
پول است، به داد برسید

نقش على الریجانى
 در روابط ایران و چین

زمان برگزارى آزمون ارشد 
و دکترا

سازمان ســنجش آموزش    برترین ها |
کشور اعالم کرد: آزمون دکترى 9 مرداد و آزمون 
کارشناسى ارشــد 16 و 17 مرداد برگزار مى شود. 
سایر آزمون هاى کشورى طبق برنامه قبلى برگزار 
خواهد شــد. زمان آزمون دکترى تخصصى سال 
99 براى سومین بار است که از زمان شیوع کرونا 
دستخوش تغییر مى شود و آزمون کارشناسى ارشد 

هم براى دومین بار با تغییر مواجه شده است.

کارگردان ایرانى 
به کرونا مبتال شد

  تسنیم| در موج دوم کرونا، ســینماگر 
جوان ایرانى هم به بیمارى کووید-19 مبتال شد. 
اگرچه «بهمن ارك»، برادر «بهرام ارك»، کارگردان 
فیلم «پوست» به کرونا مبتال شده اما طبق خبرى 
که روابط عمومى فیلم منتشر کرده حال وى رو به 
بهبودى و در حال حاضر در قرنطینه است. احتمال 
دارد کــه وى در حین بازدید از لوکیشــن ها براى 
فیلم جدید خود مبتال به کرونا شــده باشد. از میان 
سینماگران ایرانى، بعد از بهروز بقایى، لیال بلوکات، 
بهاره رهنما، گالب آدینه، کیانوش گرامى و منوچهر 
هادى، بهمن ارك چهره جدیدى است که به کرونا 

مبتال شده است.

کرونا یک بانک را 
تعطیل کرد

  ایسنا| معاون سیاسى، امنیتى و اجتماعى 
اســتاندار قزوین گفت: 83 درصد از کارکنان یکى 
از شعبات بانکى در اســتان قزوین به علت رعایت 
نکردن اصول بهداشــتى به ویروس کرونا مبتال 
شدند و بانک نیز تا اطالع ثانوى تعطیل شد. منوچهر 
حبیبى افزود: این شعبه بانکى در استان قزوین داراى 
شش نفر پرسنل بود که پنج نفر آنها به کرونا مبتال 
شدند و تا اطالع بعدى هرگونه ارائه خدمات بانکى 

در این شعبه ممنوع شد.

کرونایى ها را 
سربازى نمى برند

  ایسنا| رئیس اداره سرمایه انسانى سرباز 
ستادکل نیروهاى مســلح درباره اعزام به خدمت 
مشــموالن مبتال به کرونا توضیح داد و گفت: اگر 
در حین اعزام مشمولى مبتال به کرونا بوده یا داراى 
عالیم مشکوك به کرونا باشد، این فرد به خدمت 
اعزام نشده و تاریخ اعزام جدیدش از سوى سازمان 

وظیفه عمومى ناجا اعالم خواهد شد.

شناسایى کرونا 
در 2 نقطه تهران

  ایسنا| دکتر عباس شاهســونى، رئیس 
گروه ســالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت  
ضمن اعالم اینکه نتایج اولیه پــروژه تحقیقاتى 
مشترك بین وزارت بهداشت، دانشکده بهداشت و 
ایمنى و پژوهشکده گوارش دانشگاه علوم پزشکى 
شهید بهشتى نشان دهنده شناسایى ویروس کرونا 
در هواى محیط هاى بســته اى نظیر بازار بزرگ 
تهران و شعب یکى از بانک هاى شهر تهران است، 
از همه مردم خواست از ماسک هاى مناسب استفاده 

کرده و فاصله گذارى اجتماعى را رعایت کنند.

آتش دوباره 
به جان خائیز افتاد

یک فعال محیط زیست در بهبهان    ایسنا|
با اشاره به آتش سوزى در منطقه حفاظت شده خائیز 
گفت: با توجه به وسعت آتش با کمبود شدید نیرو و 
امکانات مواجه هســتیم. محمد داسمه در این باره 
اظهار کرد: آتش از ظهر روز 22 تیر از منطقه دره لیر 
بهبهان آغاز شد و اکنون به منطقه حفاظت شده خائیز 
رسیده است. این سومین بار طى دو ماه اخیر است که 

منطقه حفاظت شده خائیز در آتش مى سوزد. 

شاید دیدارشان ذهنى بوده!
سیامک ره پیک، عضو حقوقدان و رئیس    ایرنا |
پژوهشکده شوراى نگهبان در گفتگویى ادعاى برخى 
رسانه ها درباره دیدار و رایزنى یکى از فعاالن سیاسى 
با شــوراى نگهبان براى حضور در انتخابات ریاست 
جمهورى 1400 را رد کرد. این در حالى است که طى 
هفته هاى اخیر اخبارى منتشر شد مبنى بر اینکه محمود 
احمدى نژاد به منظور رایزنى براى حضور در انتخابات 
سال آینده  با اعضاى شوراى نگهبان دیدار داشته است. 
ره پیک گفته است:  چنین چیزى نبوده است؛ مگر اینکه 
کســى توى ذهنش مى خواهد نامزد شود آمده دیدار 
کرده بعد رفته گفته من دیدار داشتم. نه چنین چیزى 

نیست و اصًال وقت آن هم نیست.

بارها مذاکره کرده ایم
على هاشــمى بهرمانى، برادرزاده    انتخاب |
آیت ا... هاشمى رفسنجانى و مذاکره کننده در دور دوم 
ماجراى مک فارلین در مراسم رونمایى و نقد و بررسى 
مســتند 80 دقیقه اى «قمار» پیرامون مذاکرات مک 
فارلین در سال هاى 64 و 65، گفت: مک فارلین اولین 
و آخرین مورد مذاکره نبود، با آمریکایى ها بار ها مذاکره 
شــده، از جمله در ماجراى طالبان، سقوط «صدام» 
و... باید اجازه داده شــود زوایاى نیمــه پنهان چنین 
ماجرا هایى بیان شود. درباره مذاکرات ایران با آمریکا 
درباره سرنگونى صدام هم قصد و غرض هایى بود و 
اگر یک روزى روند مذاکرات بیان شود، موجب تعجب 

مردم خواهد شد!

واکنش ما قاطع است
ســید عباس موســوى، سخنگوى    انتخاب |
وزارت امور خارجه درباره تأثیر حادثــه نطنز بر روند 
فعالیت هاى ایران گفت: این یک سوله اى براى آماده 
ســازى برخى اقالم بود و کار اصلى نطنز روى زمین 
نیست و طبیعتًا اقدامى که انجام شده و حادثه رخ داده 
تأثیر آنچنانى روى فعالیت ها نداشته و بالفاصله در حال 
بازسازى آن هستند و جایگزین خواهد شد. درباره علت 
و علل اصلى حادثه نطنز همکاران و دوستان در حال 
جمع بندى نهایى هســتند و اگر رژیم یا دولتى دست 
داشته طبیعى اســت که ایران واکنش قاطع و مهمى 
صورت خواهد داد و خواهند دید که دوران بزن دررویى 

تمام شده است.

اتصال«شتاب» به «میر»
  تسنیم| مدیــرکل دفتر اروپــا و آمریکاى 
سازمان توسعه تجارت گفت: کارت هاى بانکى مورد 
اســتفاده در شبکه «شــتاب» ایران به شبکه «میر» 
روسیه متصل مى شــود که این مى تواند به تسهیل 
مبادالت مالى به ویژه در بخش گردشــگرى بسیار 

کمک کند.

حذف دفترچه  بیمه 
تا 5 ماه دیگر

  مهر | معاون بیمه اى سازمان تأمین اجتماعى 
از حذف دفترچه هاى بیمه تأمین اجتماعى طى پنج ماه 
آینده خبر داد. مهرداد قریب با اشاره به اینکه از ابتداى 
خرداد تأمین اعتبار دفترچه هاى درمانى حذف شــد 
گفت: این موضوع باعث شــد 38 میلیون بار مراجعه 
به شعب و کارگزارى ها کاهش پیدا کند و بیمه شدگان 
نسبت به این موضوع رضایتمندى خوبى داشتند. از این 
پس نیز بیمه شدگان براى تأمین اعتبار نیازى به مراجعه 
به شعب ندارند و خود به خود دفترچه هاى آنها تأمین 
اعتبار مى شود و از طریق یو اس اس دى و شش روشى 
که اعالم شده است، مى توانند از اعتبار دفترچه هاى 

خود مطلع شوند.

کرونا خیلى وقت است هست
  انتخاب | نماینده سازمان جهانى بهداشت در 
روسیه اعالم کرد: ویروس جدید کرونا مدت ها پیش از 
شیوع در وضعیت نهفته به سر برده است. این ویروس 
در بدن حیوانات زندگى کرده و در مقطعى به انسان ها 

منتقل شده است. 

خبرخوان

سخنگوى شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى گفت: 
پس از بررسى هاى انجام شده، سقف ذخیره کارت هاى 

سوخت 9 ماه تعیین شد و در تیر ماه به پایان مى رسد.
فاطمه کاهى با بیان اینکه در ابتدا ســقف ذخیره کارت 
سوخت شش ماه تعیین شــده بود، اظهار کرد: به دلیل 
شــیوع ویروس کرونا و کاهش ترددها، این زمان به 9 

ماه افزایش یافت.
وى با تأ کیــد بر اینکه اگر شــخصى از ابتــداى زمان 
ســهمیه بندى 24 آبان 1398 تاکنون از سهمیه کارت 

سوخت خود اســتفاده نکرده باشد، سهمیه اى به کارت 
سوخت آن اضافه نمى شود، تصریح کرد: سقف ذخیره 
540 لیتر تعیین شــده و اگر فردى فقط 30 لیتر از این 
میزان را استفاده کرده باشــد تنها 30 لیتر مرداد ماه به 

سهمیه آن شخص اختصاص داده مى شود.
سخنگوى شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى افزود: 
افراد به هیچ عنوان نگران سهمیه سوخت خود نباشند 
و عدد باقیمانده در کارت ســوخت آنان محفوظ باقى 

مى ماند.

از روزى که ســریال «آقازاده» در شــبکه خانگى توزیع 
شد، یک نکته درباره این سریال بیش از هر چیز دیگرى 
در رسانه ها تکرار مى شــود؛ اینکه «آقازاده» سعى دارد 
بگوبد «مافیاى گالرى گلستان» و مدیر مشهور آن – لیلى 
گلستان- در حراج هاى هنرى اعمال نفوذ کرده و حتى آثار 
تقلبى را به نام هنرمندان بنام (مشخصاً یک تابلو از سهراب 

سپهرى) در این حراج ها جا زده اند. 
در سکانسى از سریال «آقازاده» و در همان قسمت اول، به 
ماجراى گالرى دارى که تابلویى جعلى از سهراب سپهرى 
را در یک حراج ارائه مى کند اشاره مى شود، بعدتر منتقدان 

این سکانس را کنایه به لیلى گلستان دانستند.
اگر چه این اتهام بدون ذکر نام گلســتان اما با اشاره هاى 
واضح درباره او در این ســریال آمده است اما از روز مطرح 
شدن این ماجرا، لیلى گلستان ترجیح داد درباره این اتهام 
سنگین ســکوت کند تا 23 تیرماه که در گفتگویى که به 
مناسبت هفتاد و ششمین زادروزش با روزنامه «جام جم» 
انجام داد، باالخره سکوتش را شکست و ساخت این سریال 
را با «نیت شر» دانست. او به روزنامه صداوسیما گفته است:
«طبیعى است که پشت ســرم حرف بزنند. وقتى کسى 
دیده شود، پشت سرش حرف هست، همیشه همین بوده، 
قبل از انقالب و حاال. از این بابت ناراحت نیستم. بگویند 
مافیاى گالرى گلستان! اصًال نمى فهمم یعنى چه و برایم 

مهم نیست. آیا حمایت کردن از جوانان اسمش مافیاست؟ 
درباره سریال «آقازاده» من فکر مى کنم این یک جریان 
برنامه ریزى شده اســت و به نظرم با هدف خاصى انجام 
شده؛ نمى دانم هدفشان چیســت اما مى دانم حتمًا نیتى 
دارند؛ نیتى که خیر نیســت، شر اســت. این کارها براى 
چیســت؟ مردم دارند به کرونا مبتال مى شــوند و روزى 
200 نفر جانشان را از دســت مى دهند و مى بینیم اوضاع 
مملکت و گرانى بیداد مى کنــد، آن وقت مى آییم و چنین 
فیلمى مى سازیم. من باز هم براى هزارمین بار از این گوش 
مى شنوم و از گوش دیگر در مى کنم چون اهمیت نمى دهم 
به این چیزها. اما من از باال بــه این اتفاقات  نگاه مى کنم. 
آدم هایى که از این کارهــا مى کنند، بدانند همه اش نقش 

بر آب است.»  

فروردین ماه امسال سپاه پاسداران در یک مراسم رسمى 
با حضور فرمانده سپاه از یک اختراع جنجالى رونمایى 
کرد. دستگاهى که نامش «مستعان 110» بود و گفته 
شد «کرونایاب» است و مى تواند در ردگیرى و کشف 

این ویروس عمل کند.
آنگونه که فرماندهان سپاه اعالم کرده بودند دانشمندان 
سپاه دستگاهى را اختراع کرده  بودند که مى تواند در تنها 
مدت پنج ثانیه، فرد مبتال به ویــروس جدید کرونا را از 
فاصله 100 مترى، شناســایى کند. شیوه کار آن نیز به 
این صورت بود که «ویروس را داخل خشــاب دستگاه 
مى گذارند و میدان مغناطیســى که این ویروس ایجاد 
مى کند باعث مى شــود این آنتن هرکجــا که ویروس 
مشابهى را پیدا مى کند، در شعاع 100 مترى به سمت 
آن حرکت مى کنــد و ویروس در آن نقطه شناســایى 

مى شود».

دستگاه «تشــخیص از راه دور کرونا» به سرعت انتقاد 
و واکنش مسئوالن و ســازمان هاى علمى کشور را به 
همراه داشت. وزارت بهداشــت ایران چنین اختراعى 
را تأیید نکرد و همان زمان انجمــن فیزیک ایران نیز 
در بیانیه اى دستگاه مزبور را «ادعایى دور از علم دور» 
خواند که آن را باید «در مجموعه ادعا هاى شبه علم» 

دسته بندى کرد.
پس از چهار ماه از رونمایى این محصول، سردار رمضان 
شریف،  سخنگوى سپاه پاسداران درباره آخرین وضعیت 
تولید دستگاه مســتعان 110 به «رویداد24» مى گوید: 
فعًال این دستگاه دارد تســت هاى راستى آزمایى اش را 
مى گذراند. االن همچنان در دســت تحقیقات علمى 
بیمارســتان ها و مراکز علمى است. این دستگاه بخش 
عمده اى از تست هاى راستى آزمایى اش را با موفقیت 

از سر گذرانده، اما هنوز به مرحله تولید نرسیده است.

مصطفى میرسلیم، نماینده مجلس با انتشار متنى در توییتر 
خود از نامزدى ریاست کمیســیون اصل 90 انصراف داد. 
پیش از این نصرا... پژمان فر، حســن شجاعى على آبادى، 
سیدمصطفى میرســلیم، محمود نبویان و سیدنظام الدین 
موسوى براى ریاست کمیسیون اصل 90 مجلس شوراى 

اسالمى نامزد شده بودند.
رئیس کمیســیون اصل 90 طبق نظر اکثریــت اعضا و با 
پیشــنهاد هیئت رئیســه پارلمان با رأى نمایندگان براى 
مدت یکسال انتخاب مى شــود. احتماًال میرسلیم انتظار 
داشــته معرفى نامزد به صحن مجلس به شکلى باشد که 
ریاست به او برسد. شاید کم کم میرسلیم باید باور کند که 
مؤتلفه اى هاى مجلس یازدهم قدرت البى و جریان سازى 
چندانى در مجلس ندارند و بیشتر زینت المجلس هستند تا 

مهره هاى اثرگذار.
فعًال مرکز پژوهش هاى مجلس باقى مانده اســت. گفته 
مى شد میرسلیم که در دو مقطع ریاست جمهورى سال 96 
و ریاست مجلس سال 99 رقیب قالیباف بود، احتمال ریاست 
بر این نهاد را دارد. احتمال اینکه قالیباف درصدد دلجویى و 
تکریم رقیب بر آید و این کرسى را به او پیشنهاد دهد وجود 
دارد؛ با این حال، با این شرایط بعید است که حتى ریاست این 
نهاد به میرسلیم پیشنهاد شود چراکه پیش از میرسلیم، جبهه 
پایدارى در ازاى سکوت خود در برابر قالیباف، سهم خود را 
گرفته اســت و اگر اتفاق غیرمنتظره اى نیافتد، احتماًال به 
زودى علیرضا زاکانى را در قامت ریاست مرکز پژوهش هاى 

مجلس خواهیم دید.
البته چند روز پیش خبرى دست به دست مى شد که حکایت 
از انصراف زاکانى براى این پست داشت؛ از آنجا که هنوز این 
خبر تأیید یا تکذیب نشده است همچنان زاکانى را در زمره 
مدعیان این کرسى معرفى مى کنند و این یعنى همچنان باید 

مؤتلفه را در انزوا دید.

افول مؤتلفه از انتخابات مجلس یازدهم آغاز نشد. اگر قرار 
باشد نگاهى تاریخى به ســیر نزولى این حزب بیاندازیم، 
باید به چند دهه قبل بازگردیم. وقتى آیت ا... یزدى از قوه 
قضاییه خارج شــد، مؤتلفه هم قدرت خود را از دست داد. 
در دولت احمدى نژاد بار دیگــر مؤتلفه قدرت گرفت و این 
ماجرا تا دولت اول ادامه داشت اما مؤتلفه اى ها در دولت دوم 

حضور نداشتند. 

حزب مؤتلفه در دوره بعد توانست چند نفرى را به مجلس 
بفرستد؛ محمدنبى حبیبى و... به مجلس رفتند اما آنها نیز 
از مجلس بعد بازماندند. در انتخابــات مجلس یازدهم نیز 
به جز دو سه نفر نتوانستند کسى را به پارلمان بفرستند. به 
این ترتیب در دهه 70 قوه قضاییه را از دست داد و در دهه 
80 دولت را. در دهه 90 نیز حضور حداقلى در مجلس داشت 
تا این دهه هم براى آنها دهه از دســت رفتن قدرت در قوه 

مقننه باشد.
اگر اثرگذارى مؤتلفه در نهاد هایى مثــل کمیته امداد هم 
از دســت برود، نام این حــزب را تنها در تاریــخ یا برخى 
حجره هاى قدیمى بازار باید جستجو کرد. البته بعد از مرحوم 
عسگراوالدى تا حدودى این اثرگذارى از دست رفته است. در 
چنین شرایطى سهم خواهى مؤ تلفه از اصولگرایان قدرتمندى 

مثل قالیباف به یک شوخى سیاسى شبیه شده است.

بعد از کمرنگ شدن حضور مؤتلفه در 2 قوه، مجلس هم به قدیمى ترین حزب فعال روى خوش نشان نداد

پایان مؤتلفه؟!

لیلى گلستان: «آقازاده» را با نیت شر ساخته اند سقف ذخیره کارت سوخت 

از کرونایاب «مستعان 110» چه خبر؟!

ســریال هایى که طى ســال هاى اخیر در صداوسیما 
ساخته شده نتوانسته در جذب تماشاگر موفق باشد، به جز 
استثنائاتى مانند سریال «پایتخت» یا «نون. خ» مابقى 

سریال ها نتوانسته مخاطب را راضى کند.
سریال هاى «ســرباز»، «دخترم نرگس»، «آخر خط» 
و... از جمله ساخته هایى هستند که مورد انتقاد منتقدان 
قرار گرفته و موفق نبوده اند؛ با وجود این، اما بازپخش 
دوباره برنامــه هایى مثل «خندوانه» و ســریال هایى 
مانند «افسانه جومونگ» در جذب مخاطب موفق تر از 

سریال هاى جدید تلویزیون عمل کرده است.
یکــى از مالك هــاى پربیننــده بــودن برنامه هاى 
صداوسیما میزان آگهى است که قبل از آغاز و در میان 

برنامه یا سریال ها پخش مى شود.

بر این اساس باید گفت سریال «افسانه جومونگ» که 
بیشتر از ده ســال از پخش آن مى گذرد حاال در شبکه 
تماشا به یکى از پربیننده ترین ســریال ها تبدیل شده 
به نحوى کــه میزان پخش آگهى پیــش از آغاز و بین 
آن بین پنج تا ده دقیقه است که این مدت زمان آگهى 
در هنــگام پخش یک ســریال تکــرارى جالب توجه

 است.
با توجه به تعرفه هاى آگهى در صداوســیما اگر هزینه 
هر ثانیه آگهى در شبکه تماشا را تنها دو میلیون تومان 
در نظر بگیریم و میانگین هفت دقیقه را هم براى مدت 
زمان پخش آگهى ها لحاظ کنیم درمى یابیم تلویزیون 
تنها از بابت بازپخش یک سریال قدیمى هر شب حدود 

850 میلیون تومان درآمد دارد. 

درآمد جومونگى صداوسیما!
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قطع درخت مجازات دارد
مدیر عامل سـازمان پارك ها و فضاى سـبز شهردارى 
اصفهان گفت: بر اساس قانون حفظ و گسترش فضاى 
سبز در شهرها اگر در ملک شخصى تا 30 اصله درخت 
قطع شود، مجازات کیفرى پیش بینى شده است. فروغ 
مرتضایى نژاد اظهار کرد: قطع درختان در ملک شخصى 
یا معابر عمومـى عالوه بر اینکه مشـمول عـوارض و 
جریمه مى شـود، در قانون مجازات کیفـرى نیز پیش 
بینى شـده اسـت. وى افزود: حتـى اگر درخـت در 60 
درصد ساخت ملک قرار گرفته باشـد، کمیسیون رأى 
صادر مى کند تا مالک براى سـاخت و سـاز کمتر دچار 

مشکل شود.

ساخت بزرگ ترین مدرسه 
اتیسم ایران در اصفهان

کورش خسـروى، رئیس مرکز پژوهش هاى شـوراى 
شـهر اصفهـان در صفحه اینسـتاگرام خود از سـاخت 
بزرگترین مدرسـه اتیسـم ایـران در اصفهـان خبر داد 
و نوشـت: "در این هیاهـوى کرونا و گرانـى ارز و طال، 
گروهى از خیریـن اصفهان در حال سـاخت بزرگترین 
مدرسه اتیسم ایران با مسـاحت 2700 مترمربع زیربنا 
هستند. این مدرسه با همت خیریه دست هاى مهربان 
در حال سـاخت اسـت و ان شـاا... از اول مهـر پذیراى 
کودکان اتیستیک اصفهان خواهد بود. اصفهان دو هزار 

مبتالى به اتیسم دارد. "

برگزارى 2 نمایشگاه همزمان 
هجدهمیـن نمایشـگاه صنایع چـوب، ماشـین آالت، 
یراق آالت و مواد اولیه و پانزدهمین نمایشگاه بین المللى 
صنعت، ماشین ابزار، اتوماسیون صنعتى و ابزار دقیق به 
طور همزمان از 25 تا 28 تیرماه برگزار مى شود به مدت 
چهار روز در اصفهان برپا خواهند شد. این دو نمایشگاه 
با رعایت کامل پروتکل هاى بهداشتى از ساعت 15 تا 
21 در نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان واقع در 

پل شهرستان برپا مى شود.

محدودیت دسترسى به 
ماسک استریل 

عضو سـتاد ملى مقابله با کرونا گفت: بـا توجه به موج 
گیـرى بیمـارى کرونـا، مـردم در اسـتفاده از ماسـک 
بهداشـتى دقت کنند و از خرید ماسک هاى فاقد نشان 
تجارى خوددارى کننـد. محمدرضا محبـوب فر بیان 
داشت: دسترسى به ماسک استریل و بسته بندى شده در 
استان اصفهان بسیار محدود شده است و مدیریت ستاد 
استانى مقابله با کرونا در خصوص افزایش تولید ماسک 

استاندارد دقت داشته باشد.  

11 هزار داوطلب 
در آزمون دکترا 

رئیس سـتاد برگـزارى آزمون هاى دانشـگاه اصفهان 
گفت: تعداد داوطلبان آزمون دکتراى استان اصفهان 11 
هزار و 141 نفر است که در شهر اصفهان و شهرستان 
کاشـان به رقابت مى پردازنـد و از این تعـداد پنج هزار 
و 429 نفـر را خانم ها و پنج هـزار و 712 نفـر را آقایان 
تشکیل مى دهند. محمدرضا ایروانى اظهار کرد: دانشگاه 
اصفهان، دانشـگاه صنعتى اصفهان و دانشـگاه شهید 
اشـرفى اصفهانى حوزه هاى برگزارى آزمون دکترا در 

شهر اصفهان هستند.

11 زندانى در قرنطینه هستند
مدیـرکل زندان ها و اقدامـات تأمینى و تربیتى اسـتان 
اصفهان در تشـریح آخرین وضعیت زندان هاى استان 
اصفهان با توجه به شـیوع بیمارى کرونـا گفت: مراکز 
بهداشت و بیمارستان هاى اسـتان اصفهان تاکنون به 
همه مراجعات از زندان هاى استان در خصوص بیمارى 
کرونا پاسـخ داده اند. اسـدا... گرجى زاده بـا بیان اینکه 
فوتى هاى زندان هاى اسـتان اصفهان صرفـًا به علت 
کرونا نبوده اسـت، ادامه داد: در حال حاضـر 11 نفر در 
مرکز قرنطینه زندان اصفهان تحت مراقبت است و پنج 

زندانى نیز در بیمارستان هاى بیرونى بسترى هستند.

خبر

مدیر روابط عمومــى و آموزش همگانى شــرکت آبفا 
اســتان اصفهان با تأکید بر همکارى با تشــکل هاى 
زیست محیطى استان گفت: ســمن ها نقش مهمى در 
فرهنگسازى پیرامون موضوعات مختلف در بطن جامعه 
دارند به طورى که مى توان گفت به عنوان چشــم بیدار 
جامعه مى توانند به حل معضالت فرهنگى کمک شایانى 
کنند و در این راستا شرکت آبفا استان اصفهان با هدف 
ترویج مصرف بهینه آب در جامعه همکارى با 20 تشکل 

مردم نهاد محیط زیستى در استان را آغاز کرد.
ســید اکبر بنى طباء در دیدار با اعضاى تشــکل هاى 
زیست محیطى اســتان تصریح کرد: خوشبختانه تأثیر 

ســازمان هاى مردم نهاد در جامعه روز به روز بیشــتر 
مى شود و براین اســاس در نظر گرفته شده است که با 
کمک و همکارى این نهادهاى مردمى بتوانیم فرهنگ 

درست مصرف کردن آب را نهادینه کنیم.
وى افزود: شــرکت آبفا اســتان اصفهان در نظر دارد با 
مشارکت تشکل هاى مردم  نهاد براى فرهنگسازى بیشتر 
در امر مصرف بهینه آب برنامه هاى مختلف فرهنگى و 

آموزشى در دستور کار قرار دهد.
در ادامه برخى از اعضاى تشــکل هاى زیست محیطى 
اســتان به برنامه و راهکارهایى کــه در زمینه مدیریت 

مصرف بهینه آب مؤثر است اشاره کردند.

مدیر مرکز حوادث و فوریت هاى پزشکى اصفهان گفت: 
70 نفر از پرسنل اورژانس اصفهان به کرونا مبتال شده اند.
غفور راستین با اشاره به آماده باش اورژانس اصفهان در 
وضعیت کنونى افزود: به جــز نیروهایى که در قرنطینه 
هستند همه نیروهاى ما در حال آماده باش قرار دارند و 
براى نیروهاى داخل قرنطینه نیز نیرو جایگزین کرده ایم 
و هم اکنون آماده ارائه خدمات امدادى به همشــهریان 

هستیم.
رئیس مرکز اورژانس پزشکى اصفهان خاطرنشان کرد: 
حدود 20 الى 25 درصد از مأموریت هاى ما در شهرستان 
اصفهان به بیماران کرونایى اختصاص پیدا کرده است که 

به مراکز درمانى مشخص شده انتقال مى یابند.
وى گفت: تا حدودى ظرفیت بخش هــاى ویژه اغلب 
بیمارستان در حال تکمیل شــدن است و به این ترتیب 
خدمات رسانى سخت مى شــود، البته با وجود همه این 
مسائل ما براى انتقال بیماران به مراکز درمانى مشکلى 

نداریم.
مدیر مرکز حوادث و فوریت هاى پزشکى اصفهان اظهار 
کرد: کار نیروهاى ما زیاد شده اما باید بیماران را به مراکز 
درمانى انتقال دهیم، اگر مردم رعایت نکنند بسیارى از 
مراکز درمانى ما باید به مرکز معین کرونا تبدیل شوند و 
در این صورت ارائه خدمات غیرکرونایى سخت مى شود.

70 نفر از کادر اورژانس 
اصفهان به کرونا مبتال شده اند

آغاز همکارى 20 سمن 
زیست محیطى با آبفا اصفهان

هفته پایانى تیر و هفته اول مرداد دماى هواى اصفهان 
افزایش مى یابد و از مشترکین تقاضا داریم برق کمترى 

مصرف کنند.
مرسل صالحى، مدیر دفتر مدیریت مصرف برق شرکت 
توزیع برق شهرســتان اصفهان گفت: باالترین میزان 
مصرف برق از شروع طرح پیک مصرف در اصفهان در 
ساعت 13 روز پنج شنبه 18 تیر ماه با 1158 مگاوات برق 
به ثبت رسید که امیدواریم مشترکین در هفته پیش رو و 
در هفته آخر تیر ماه و منتهى به مرداد ماه که دماى هوا در 
اصفهان افزایش خواهد یافت مدیریت مصرف برق داشته 

باشند تا ناگزیر به اعمال طرح هاى خاموشى نشویم.
او با تأکید بر اینکه در صورتى که الگوى مصرف توسط 
مردم رعایت شود قطعى برق نخواهیم داشت، افزود: از 
تاریخ 15 خرداد طرح پیک مصرف برق کشــور آغاز و 
تا 15 شــهریور ماه نیز ادامه دارد و برنامه ریزى ها براى 
خاموشى ها صورت گرفته است و در صورتى که مردم در 
این زمینه همکارى نکنند و فشار به شبکه برق وارد شود 

مجبور به اعمال خاموشى ها هستیم.

مدیر دفتر مدیریت مصرف برق شرکت توزیع برق بیان 
کرد: مردم باید بدانند همیشه کولر هاى آبى در دور کم و 
کولر هاى گازى 24 تا 26 درجه تنظیم شود. به ازاى هر 
یک درجه تنظیم کولر هاى گازى 10 درصد مصرف برق 

افزایش مى یابد.
صالحى گفت: امســال با صنایع و بخش هاى مختلف 
8000 تفاهمنامه کاهش مصرف برق در ســاعات اوج 
مصرف امضا نموده ایم که 2435 تفاهمنامه مربوط به 
صنایع بزرگ و کوچک مى شــود. از تاریخ 15 خرداد که 
طرح پیک مصرف برق کشــور آغاز شده است تاکنون 
در صنایع 20 درصد کاهش مصرف برق وجود داشــته 
است که 100 مگا وات مدیریت شده است و از این محل 

توانسته ایم برق سایر بخش ها را تأمین کنیم.
او ادامه داد: ما انتظارمان از بخش خانگى براى کاهش 
مصرف برق زیاد اســت، زیرا 77 درصد تعداد مشترکین 
خانگى 23 درصد مصرف انــرژى را به خود اختصاص 
داده اند. مشــترکین باید این نکته را مد نظر قرار دهند 
که از ابتداى خرداد تا انتهاى شهریور ماه اگر مطابق الگو 

مصرف نکنند 23 درصد افزایش قیمت برق در قبوض 
آنان اعمال خواهد شد.

مدیر دفتر مدیریــت مصرف برق شــرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان اظهار کرد: هر ساله 7 درصد قیمت 
برق افزایش مى باید که براى مشترکین پرمصرف نیز 16 
درصد جریمه پرمصرفى اعمال خواهد شد و بدین صورت 
براى یک مشترك پر مصرف 23 درصد افزایش قیمت 

برق محاسبه خواهد شد.
او گفت: در بخش صنوف اگر پرمصرف ها شناسایى شوند 
قادر خواهیم بود جریمه از آنــان دریافت کنیم و تا تعهد 
موثق ندهند برق آنان وصل نخواهد شــد لذا با صنوف 
پر مصرف که در برخى خیابان هــا در طول روز اقدام به 
روشــنایى بیش از اندازه و مصرف برق کنند به صورت 

قانونى برخورد خواهد شد.
مدیر دفتر مدیریــت مصرف برق شــرکت توزیع برق 
شهرســتان اصفهان تصریح کرد: در صــورت رعایت 
مواد کاهش مصرف، پیش بینى مى شــود مصرف برق 

شهرستان اصفهان به میزان 20 درصد کاهش یابد.

مدیر دفتر مدیریت مصرف برق شرکت توزیع برق اصفهان هشدار داد

مردم رعایت نکنند، خاموشى ها 
در راه است

حججى، فرماندار شهرستان تیران و کرون با خانى، 
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان 
دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار فرماندار تیران و کرون 

با ابالغ پیام نماینده مردم این شهرستان در مجلس 
شوراى اسالمى و امام جمعه تیران و کرون مبنى بر 
حمایت از اجراى پروژه مســکونى در روستاى دولت 
آباد از حضور فعال بنیاد مسکن در سطح روستاهاى 

شهرستان تقدیر به عمل آورد. 
در این جلسه که معاونین عمران روستایى، بازسازى و 
مسکن روستایى بنیاد مسکن استان، مدیر بنیاد مسکن 
شهرستان و بخشداران حضور داشتند، در خصوص 
برخى مســائل در حوزه فعالیت هاى بنیاد مســکن 
انقالب اسالمى مواردى توسط بخشداران شهرستان 
مطرح شد که پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتى اخذ

 شد .

جانشین رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان اصفهان اظهار داشــت: در ابتداى شــیوع 
ویروس کرونــا روزانه بیش از 40 تــا 50 هزار عدد 
ماســک در اســتان اصفهان تولید نمى شــد اما با 
پیگیرى هاى اداره صمت، دانشــگاه علوم پزشکى 
و معاونت غذا و دارو ایــن میزان هم اکنون به حدود 
یک میلیون عدد انواع ماسک سه الیه و N۹۵ در روز 

رسیده است.
ابراهیم جلیلى افزود: پــس از پیک دوم بیمارى که 
با افزایش تقاضا و مصرف ماسک روبه رو شدیم، به 
دلیل اینکه استان اصفهان تولیدکننده «ِملت بلون» 
(الیه اصلى فیلتر تولید ماسک) نیست تولیدکنندگان 
ماســک در اصفهان با محدودیت مواجه شدند. این 
ماده اولیه تولید ماسک سه الیه هم اکنون تنها در دو 

استان یزد و همدان تولید مى شود.
وى  درباره بــاال بودن قیمت ماســک در اصفهان 
ادامه داد: این دغدغه به حق است، اما نمى توانیم دور 
استان دیوار بکشیم تا کاالیى خارج نشود و ماسک 
تولیدى اصفهان به سمت تهران و سایر استان هایى 

که کمبود ماسک دارند سرازیر مى شود.
وى اضافه کــرد: هرچنــد معاونت غــذا و دارو به 
تولیدکنندگان اصفهان اعالم کرده باید ماسک هاى 

تولیدى خود را به تهران تحویل بدهند اما با توجه به 
اختیاراتى که در استان اخذ شــد، بخشى از ماسک 
موردنیاز اســتان را فریز کرده ایم کــه در اصفهان 

عرضه و مصرف شود.
جلیلى با بیان اینکــه هم اکنون تقاضا براى مصرف 
ماسک در اســتان اصفهان بســیار باال رفته است، 
گفت: در مقطعى وظیفه داشتیم نیاز جبهه اول مبارزه 
با کرونا را تأمین کنیم اما هم اکنون استان اصفهان 
روزانه به یک میلیون تا یک و نیم میلیون ماســک 
نیاز دارد. بنابراین هفته گذشته با معاونت غذا و دارو 
و رئیس دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان به تفاهم 
رسیدیم که ابتدا ماسک موردنیاز عموم مردم را تأمین 
کنیم و تعهد خود به بیمارستان ها و مراکز درمانى را 

نیز انجام دهیم.
وى خاطرنشان کرد: با همکارى برخى شهرداران، 
کیوسک هاى عرضه ماســک در مکان هاى پرتردد 
شهر اصفهان مانند میدان امام حسین(ع)، مجتمع 
ادارى امیرکبیر، دادگسترى اصفهان و غیره جانمایى 
و مستقر شده و قصد داریم در ایستگاه هاى عرضه 
بلیت اتوبوس نیز این اقدام را انجام دهیم. امیدوارم 
بتوانیم توزیع ماسک در شهر و استان اصفهان را به 

سطح پوشش بیشترى برسانیم.

دیدار فرماندار تیران و کرون با
 مدیرکل بنیاد مسکن 

اصفهان روزانه به 1/5  میلیون ماسک نیاز دارد

کشف 200 قبضه سالح جنگى در اصفهان

نبرد مردم اصفهان با بیمارى سالک و تب مالت

12 عامل کلیدى اثرگذار بر توسعه استان اصفهان در 
افق 1404 با رویکرد آمایش ســرزمین و با مطالعات 

آینده نگارى، شناسایى و اعالم شد.
بر اســاس گزارش ســازمان مدیریت و برنامه ریزى 
اصفهان، عوامل کلیدى اثرگذار براى توســعه استان 
شامل کریدور (منطقه ویژه) علم و فناورى، بازار سرمایه، 
بهره ورى، حکمرانى خوب، ســهم بخش خصوصى از 
اقتصاد، فضاى کســب و کار، کارآفرینى، نظام بانکى، 
قیمت هاى نسبى، صادرات غیر نفتى، تحریم بین المللى 

و ساختار فضایى فعالیت ها با مالحظات آمایشى است.
مدیر آمــوزش و پژوهش هاى توســعه و آینده نگرى 
ســازمان مدیریت و برنامه ریزى اصفهان گفت: این 
عوامل کلیدى در قالب مطالعــات و طرح تحقیقاتى ” 
آینده نگارى توسعه اســتان اصفهان در افق 1404 با 

رویکرد آمایش سرزمین“ شناسایى شدند.
محمدرضا قاســمى افزود: این مطالعات با محوریت 
سازمان مدیریت و برنامه ریزى اســتان و با همکارى 
جمعى از ُخبــرگان از بخش هــاى مختلف عمومى و 
خصوصى به مدت یک سال انجام و نتایج آن در پایگاه 

اینترنتى سازمان منتشر شد.
وى با بیان اینکه این مطالعات براى نخســتین بار در 
اســتان اصفهان انجام گرفت، اظهار داشــت: در این 
طرح پژوهشى 67 عامل موثر بر توسعه استان بر اساس 
نتایج مطالعات آمایش استان و پیشنهاد خبرگان مورد 
مطالعه قرار گرفت و ســپس با اســتفاده از روش هاى 
تحقیقاتى کمى و کیفى، عوامل کلیــدى موثر از بین 

آنها انتخاب شد.
وى همچنین به ســناریوهاى ســازگار توسعه استان 
اصفهان تا افق 1404 اشاره و اضافه کرد: در این طرح 
پژوهشى، چندین ســناریو با توجه به عوامل کلیدى 
شناسایى شده، طراحى شد که شامل نقشه و طرح براى 

اتفاق هایى که م مکن است در آینده بیفتد، است.
قاسمى به یکى از این سناریوها اشاره کرد و توضیح داد: 
به عنوان مثال در یکى از سناریوها، موضوع تحریم هاى 
بین المللى به عنــوان عامل اساســى در نظر گرفته 
شــده و با توجه به حالت هاى مختلف آن، سناریوهاى 
پیشنهادى و سازگار براى توســعه استان مطرح شده

 است.

شناسایى عوامل کلیدى توسعه اصفهان تا افق 1404

جانشــین فرمانده انتظامــى اصفهان از انهــدام باند 
سازماندهى شــده قاچاق سالح به مرکز کشور و کشف 
200 قبضه اسلحه جنگى از آنان در یک عملیات پیچیده 
و هوشــمندانه توســط مأموران پلیس امنیت عمومى 

خبر داد.
سرهنگ  حسین حسین زاده   اظهار کرد: مأموران پلیس 
امنیت عمومى فرماندهى انتظامى اســتان اصفهان در 
راستاى ارتقاى امنیت عمومى و مقابله با مخالن نظم و 
آرامش جامعه با تالش شبانه روزى و کارهاى اطالعاتى 
پیچیده از فعالیت باندى سازماندهى شده در زمینه قاچاق 
سالح غیرمجاز به مرکز کشــور مطلع شده و اقدامات 
الزم در خصوص شناسایى و دستگیرى اعضاى آن را در 

دستور کار قرار دادند.

وى افزود: مأموران سرانجام با اقدامات کامًال هوشمندانه 
یک نفر از اعضاى این باند را در حالى که به وسیله یک 
دستگاه خودروى کامیونت قصد ورود به استان اصفهان 
داشت شناسایى و دستگیر کرده و طى بازرسى دقیق از 
خودرو وى 94 قبضه سالح جنگى که به شکلى ماهرانه 

در قسمت بار خودرو جاساز کرده بود را کشف کردند.
این مقام انتظامى عنوان کرد: در ادامه این عملیات، چهار 
نفر دیگر از افراد مرتبط با باند مربوطه دســتگیر و 106 

قبضه اسلحه جنگى دیگر نیز از آنان کشف شد.
جانشین فرماندهى انتظامى استان اصفهان با بیان اینکه 
در مجموع این عملیات پنج قاچاقچى سالح دستگیر و 
200 قبضه سالح جنگى کشف شد، گفت: این سالح ها 
هم وزن سبکى دارند هم داراى حجم کمى بوده و هم 

داراى قدرت آتش باالیى هستند و استفاده از آنها براى 
افراد عادى بسیار خطرناك است.

این مقام انتظامى با بیان اینکه ســالح هاى مکشوفه 
از مرزهاى غربى کشور وارد شــده اند اظهار کرد: البته 
نیروهاى مرزبانى نیروى انتظامــى در مرزهاى غربى 
برخوردهاى بسیار جدى و قاطعى با قاچاقچیان سالح 
صورت مى دهند اما به واســطه طوالنى بودن مرزها و 
برخى علل و عوامل دیگرى که وجود دارد بخشــى از 
ســالح هایى که قاچاقچیان ســعى مى کنند به کشور 
وارد کنند در مرکز کشور توسط مأموران نیروى انتظامى 
کشف مى شود که کشــفیات ما در استان اصفهان هم 
بسیار قابل توجه است و نســبت به صد  روز مشابه سال 

قبل نزدیک به 150 درصد رشد داشته است.

مســؤل بیمارى هاى واگیردار مرکز بهداشت اصفهان 
گفت:از بین 400 نوع بیمارى مشــترك بین انســان و 
حیوان، دو بیمارى ســالک و تب مالت، بیشترین موارد 
ابتالى بیمارى هــاى واگیردار در اصفهــان را به خود 

اختصاص داده اند.
دکتر رضا فدایى گفت: ساالنه بیش از 3000 نفر از مردم 
استان، در بازه زمانى ماه اردیبهشت تا آبانماه، به بیمارى 

سالک مبتال مى شوند.

فدایى بیان کرد: مردم مناطق شــرق اصفهان به ویژه 
شهر هاى شاهین شــهر، نطنز و برخوار، بیشتر از سایر 
مناطق در معرض خطر ابتال به این نوع بیمارى مى باشند.
مســؤل بیمارى هاى واگیر دار مرکز بهداشت اصفهان 
گفت: تب مالــت، بیمــارى واگیر دیگرى اســت که 
به طور محســوس در اصفهان شــایع است ومصرف 
فرآورده هاى لبنى غیرپاســتوریزه نظیر شــیرخام، پنیر 
محلى، خامه و بستنى غیر پاستوریزه از راه هاى انتقال آن

 مى باشد.
دکتر فدایى اظهار داشت: از نشانه هاى این بیمارى، بروز 
عالیمى همچون تب و بدن درد، چند هفته پس از مصرف 
مى باشد و همچنین در صورت ابتالى فرد به این بیمارى، 

درمان طوالنى مدت را هم در پى دارد. 
او در پایان گفت:بــراى جلوگیرى از ابتــال به بیمارى 
تب مالت، مردم باید از مصــرف فرآورده هاى لبنى غیر 

پاستوریزه خوددارى کنند.
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ساقى زینتى پیرامون آخرین فعالیت هاى خود در عرصه بازیگرى گفت: به تازگى بازى در یک تله فیلم را 
به پایان رسانده ام که قرار است از شبکه سراسرى روى آنتن تلویزیون برود، عالوه بر آن به تازگى قرارداد 

حضور در سریال جدید مسعود ده نمکى را امضا کرده ام و قرار است در آن به ایفاى نقش پردازم.
وى درباره مضمون سریال «دادستان» ساخته مسعود ده نمکى بیان کرد: این سریال در  12 قسمت براى 

پخش در شبکه 3 سیما آماده مى شود و به زودى کلید مى خورد. 
بازیگر سریال «شهرزاد» درباره دلیل کم کار شــدن خود در عرصه بازیگرى اذعان کرد: حواشى سریال 
«شهرزاد» زندگى مرا نابود کرد، به نوعى مشکالتى که بعد از انتشار مصاحبه اى از من درباره قسمت هاى 

پایانى «شهرزاد» به وجود آمد هیچ وقت پایان نیافت و همچنان هم ادامه دارد. 
وى در همین رابطه افزود: این سریال کًال در فصل اول 21 قسمت داشت و به من اتهام زده شده که قسمت 
بیست و ششم را لو داده ام در صورتى که اینگونه نبود، بعد از آن اتفاقات هیچکس حرف مرا باور نکرد، حتى 
گفتند که سریال را على نصیریان و ابوالفضل پورعرب لو داده اند اما کسى زورش به آنها نمى رسید و همه 

چیز سر من خراب شد. 
بازیگر سریال «شکوه یک زندگى» درباره بازگشت خود به عرصه بازیگرى ادامه داد: در آن زمان همه فکر 
مى کردند که سر هر پروژه اى بروم داســتان را لو خواهم داد، هیچکس به من کار نمى داد و برخوردهاى 
بسیار بدى با من صورت گرفت اما من همه را به خدا واگذار مى کنم، من کارى نکردم که بخواهم شرمنده 

آن باشم.
وى در همین رابطه تأکید کرد: آن اتفاقات و هجمه هاى ســریال «شــهرزاد» باعث شد تا دو سال هیچ 
پیشنهادى به من نشود، باز خدا را شکر مى کنم بعد از آن بار دیگر به من اعتماد شد، اما باور کنید که دیگر 

جرأت نمى کردم با هیچکس در مورد کارهایم حرف بزنم و هیچ وقت هم مصاحبه نکردم. 
زینتى با اشاره به تأثیر زیاد حواشى سریال «شهرزاد» بر زندگى خود اذعان کرد: سریال «شهرزاد» سرنوشت 
مرا عوض کرد و همه چیزم رو به نابودى رفت، حرف هایى که درباره لو دادن پایان داستان «شهرزاد» به 
من نسبت دادند بچه گانه بود زیرا من حرفه اى این کار بودم و مى دانستم که چطور باید در یک پروژه حضور 

یافت و چه رفتارى داشت. 

ساقى زینتى:

حواشى 
سریال «شهرزاد» 
زندگى مرا نابود کرد

آزمایش کروناى سه نسل از خانواده مشــهور «باچان» ها در هند مثبت اعالم 
شد. «آیشــواریا راى»، بازیگر بنام هند و عروس این خانواده که در سال 1994 
میالدى نیز به عنوان دختر شایسته جهان برگزیده شده بود به همراه «آرادهیا»، 

نوه هشت ساله «آمیتا باچان» گرفتار این بیمارى شده است.
پیش از این هم رســانه هاى هند خبر داده بودند آمیتا باچان، ســتاره مشــهور 
فیلم هاى بالیوود به همراه پســرش «آبیشــک باچان» به ویروس کرونا مبتال 

شده اند.
آبیشــک باچان که در حال حاضر به همراه پدرش در بیمارستان بمبئى به سر 
مى برد، در پیامى توییترى نوشت: «تســت کروناى آیشواریا و آرادهیا نیز مثبت 
بوده است. آنها اکنون خود را در خانه قرنطینه کرده اند.» او همچنین اعالم کرد 

که دیگر اعضاى این خانواده نیز آزمایش کرونا داده اند که نتیجه آن منفى بوده 
است.

پزشکان بیمارستان بمبئى اعالم کرده اند که این پدر و پسر در وضعیت پایدارى 
به سر مى برند.

پس از انتشــار خبر بیمارى آمیتا باچان 77 ســاله که به «پدر ســینماى هند» 
مشهور است، بســیارى از طرفداران او براى ســالمتى این خانواده به عبادت 

برخاستند.
هند در حال حاضر سومین کشور دنیا با بیشترین شمار مبتالیان به کووید-19 
است. در این کشور تا کنون بیش از 879 هزار نفر به ویروس کرونا مبتال شده و 

بیش از 23 هزار نفر نیز بر اثر  این بیمارى جان باخته اند.

شوراى صدور پروانه ســاخت، در جلسه اخیر، با تولید شــش فیلمنامه ســینمایى موافقت کرد. بر این اساس، ستاره 
اسکندرى، بازیگر شناخته شده سینما و تلویزیون کشورمان، قرار اســت فیلمنامه «خورشید آن ماه» را کارگردانى

 کند.
ستاره اسکندرى (زاده 25 خرداد 1353 در تربت حیدریه)، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون اهل ایران است. شهرت وى 
بیشتر به علت بازى در مجموعه هاى تلویزیونى است که آن را از سال 1373 شروع کرده؛ به ویژه مجموعه «نرگس» 

که بعد از درگذشت پوپک گلدره نقش «نرگس» را در آن بازى مى کرد.
او دو بار برنده جایزه بهترین بازیگر زن از جشــنواره تئاتر فجر براى بازى در نمایش هاى «ســعادت لرزان مردمان 

تیره روز» (1379) و «هم هوایى» (1393) شده است.
 «هیس! دخترها فریــاد نمى زنند»، «ملى و راه هاى نرفته اش»، «خانه کاغذى»، «ســرو زیر آب» و «قاتل و 

وحشى»  از آخرین تجربه هاى سینمایى این بازیگر است.

اکران فیلم «شناى پروانه» که یکى از امیدهاى گیشه 
در سال جارى اســت و تاکنون نزدیک به دو میلیارد 
تومان فروش کرده است از چهارشنبه 25 تیر متوقف 

خواهد شد.
تهیه کننده فیلم «شناى پروانه» اعالم کرد اکران این 
فیلم به احترام کادر درمانى بیمارستان هاى درگیر با 

کرونا متوقف خواهد شد.
رسول صدرعاملى در این باره گفت: طبق مذاکراتى 
که در وزارت ارشــاد با آقاى طباطبایى نژاد و اعضاى 
شوراى صنفى نمایش داشتم، توقف اکران را مطرح 

کردیم که مدیران نیز ضمن تشــکر از اینکه فیلم را 
براى بازگشایى سینماها ارائه کردیم، با این درخواست 

موافقت کردند.
او یادآور شد: در حال رایزنى با وزارت بهداشت بودیم تا 
شرایطى فراهم کنیم که کادر درمانى بیمارستان هاى 
درگیر با کرونا به دعوت ما، رایگان به تماشاى فیلم 
بنشینند و حاال با شرایط پیش آمده، بهتر دیدیم توقف 
نمایش فیلم را به آنها تقدیم کنیم و امیدوار باشیم در 
اکران مجدد، این مدافعان سالمت، آنقدر فراغت داشته 
باشند و سرشان خلوت شده باشد که با آرامش به دیدن 
فیلم بیایند. صدرعاملى توضیح داد: ســه هفته پیش 
که ما اکران «شناى پروانه» را  آغاز کردیم، واگیرى 
بیمارى این همه زیاد نبود و تعداد فوت شدگان در بین 
هم وطنانمان به حدود 30  نفر کاهــش یافته بود اما 
تصور نمى کردیم در فاصله کمتر از دو هفته، ناگهان به 

این حد افزایش بیمار و فوت شده برسیم.
تهیه کننده فیلم «شــناى پروانه» گفت: به هرحال 
منتظر مى مانیم تا وقتى این ویروس کنترل شــد و 
امنیت خاطر براى تماشــاگران به وجود آمد، شرایط 
اکران مجدد فیلم را در سراسر کشور فراهم مى کنیم 
که امیدوارم این فرصت بعد از دهه اول محرم فراهم 

شود.

احسان علیخانى در قسمتى از برنامه «عصرجدید» با حرکت غیرمنتظره خود 
مجبور به عذرخواهى شد.

امین صالحى، نخستین شرکت کننده مرحله دوم برنامه «عصرجدید» 
توانســت با تیراندازى حرفــه اى خود، رأى مثبــت داوران را 

دریافت کند.
علیخانى بعد از اجراى این شرکت کننده خواست حرکت 
غافلگیرکننده اى را اجرا کند و به صالحى گفت: اگر از اینجا 
سیب روى سر ایمان قیاسى را نشسته بزنم حاضر هستى آریا 
(داور «عصرجدید») رنگ رأى خود را قرمز کند. علیخانى 
بعد از ارزیابى سیب را نشانه گرفت و تماشاگران شگفت زده 

شدند، اما رؤ یا نونهالى این نشانه گیرى را قبول نکرد.
نونهالى گفت: من هیچ وقت به هوش شما شک 
نمى کنم، اما به تبحرتون شک دارم. وقتى 
سیب با کارد سوراخ یا بریده مى شود در 
وهله اول سبز اســت و بعد از مدتى 
قهوه اى مى شود، اما ما االن سیبى 
را دیدیم که از ابتدا جاى ساچمه 

قهوه اى بود.
این پاسخ نونهالى، علیخانى 
را مجبور به اعتراف کرد و 
توضیح داد: ساعت 6 صبح 
در جلسه نشسته بودیم که 
ناگهان به ذهنم رســید این 
کار را انجام بدهم. از کسانى که 
ایستادند و تشــویق کردند معذرت 
مى خواهم، امــا قصد داشــتیم که این 

موضوع را بگوییم که ساختنى است.

پایان اکران پرفروش ترین فیلم 99 از فردا

عذرخواهى احسان علیخانى 
پس از حرکتى غیرمنتظره در «عصر جدید»

گریم امین حیایى و امیر جعفرى 
در فیلم «رقصنده»

فرزندان «آنجلینا جولى» و «برد پیت» 
چند ساله و مشغول چه کارى هستند؟

اولین تصویر از گریم امین حیایى و امیر جعفرى در 
فیلم «رقصنده» منتشر شد.

فیلم «رقصنده» بــه کارگردانى بهمن گودرزى و 
تهیه کنندگى مرتضى شایسته با حضور بازیگران 

سرشناس دنیاى هنر مقابل دوربین رفت.
امین حیایى یکى از بازیگران نقش اصلى این فیلم 
سینمایى است که در کنار امیر جعفرى زوج اصلى 
بازیگر این فیلم را تشکیل مى دهند. امیر جعفرى 
با گریمى متفاوت مقابــل دوربین این فیلم رفته و 

ایفاگر نقشى متفاوت خواهد بود.

فیلم «رقصنده»  چند وقتى است که مقابل دوربین 
رفته اســت و تصویربردارى آن ادامه دارد و اولین 
تصویر از گریم امین حیایــى و امیر جعفرى در آن 

منتشر شد.
امیر جعفرى، امین حیایى، امیرحســین رستمى، 
ریحانه پارسا، مرتضى رحیمى و... بازیگران فیلم 

«رقصنده» را تشکیل مى دهند.
«رقصنده» فیلمى کمدى اســت که داستان آن 
درباره پناهندگى است و تصویربردارى آن در ایران 

و خارج از کشور انجام خواهد شد.

«آنجلینا جولى» و «برد پیت» ترجیح مى دهند از 
بچه هایشان در برابر دنیا محافظت کنند؛ فرزندان 
آنها به جاى مدرسه، در خانه درس مى خوانند و هیچ 
کدامشان در شــبکه هاى اجتماعى حضور ندارند. 
اما این پنهان کارى ها کنجکاوى ما را درمورد آنها 
بیشــتر کرده. در ادامه مى خواهیم ببینیم فرزندان 
این زوج سابق مشهور هالیوود حاال چند سال دارند 

و مشغول چه کارى هستند.

مدکس شیون
جولــى اولیــن فرزنــدش را در ســال 2002 از 
پرورشگاهى در کشور کامبوج به سرپرستى گرفت. 
مدکس در آن زمان تنها هفت ماه داشت. چهار سال 
بعد، برد پیت هم سرپرســتى مدکــس را برعهده 
گرفت و نام خانوادگى او را از «جولى» به «جولى-
پیت» تغییر داد. مدکس حاال 18 سال دارد و از سال 
گذشــته در دانشگاه یونســى کره جنوبى مشغول 

تحصیل است.

پاکس تین
جولــى، پاکس ســه ســاله را در ســال 2007 از 
پرورشــگاهى در ویتنام به سرپرستى گرفت. سال 
بعد، پیت سرپرســتى پاکس را هم برعهده گرفت. 
او حاال 16 ســال دارد، به عکاسى عالقه مند است 
و نقــش کوچکى هــم در فیلم معــروف مادرش 

«مالفیسنت» ایفا کرده.

زهارا مارلى
جولى سرپرستى زهارا را در سال 2005 از پرورشگاهى 
در اتیوپى به عهده گرفت. زهارا در آن زمان شش ماه 
داشت. سال بعد زهارا تحت سرپرستى برد پیت هم 
قرار گرفت. او حاال 15 سال دارد و تا به حال در چندین 
فیلم بازى کرده اما خود آرزو دارد که یک روز سوپر 

مدل شود.

شایلو نوول
جولى و برد پیــت براى به دنیــا آوردن اولین فرزند 
خونى شان، به کشور نامیبیا سفر کردند که در آنجا 
جولى دخترشان شــایلو را به دنیا آورد. شایلو حاال 
14 سال دارد و گرچه جنسیتش در هنگام تولد دختر 
تشخیص داده شــده بود اما او در سال 2014 به پدر 
و مادرش اعالم کرد که ترجیح مــى دهد او را جان 
صدا بزنند. او سال هاست کت و شلوار و لباس هایى 
پسرانه به تن مى کند و جولى خود در سال 2010 در 
مصاحبه اى اعالم کرد که به انتخاب هاى فرزندش 

در مورد لباسش احترام مى گذارد.

ناکس لیون و ویوین مارچلین 
جولى در ســال 2008 در بیمارســتانى در فرانسه، 
یک دختر و پســر دو قلو به نام هاى ویوین و ناکس 
به دنیا آورد. آن ها حاال 11 ســال دارند و مانند خواهر 
و برادرهایشان تجربه هایى هم در زمینه بازیگرى 

داشته اند.

مجبور به عذرخواهى شد.
امین صالحى، نخستین شرکت کننده مرحلهد
توانســت با تیراندازى حرفــه اى خو

دریافت کند.
علیخانى بعد از اجراى این شرکت
غافلگیرکننده اى را اجرا کند و به ص
سیب روى سر ایمان قیاسى را نشس
«عصرجدید») رنگ رأى خ (داور
بعد از ارزیابى سیب را نشانه گرفت
شدند، اما رؤ یا نونهالى این نشانه گیر
نونهالى گفت: من هیچ
نمى کنم، اما بهت
سیب با کاردس
وهله اول س
قهوه اى م
دیدیم را
قهوه اى
این
م را
توض
در
ناگه
کار را ان
ت ایستادند و
مى خواهم، امــ
موضوعرا بگوییمک

«الیجا وود»، بازیگر نقش «فرودو بیگینز» در سه گانه اصلى 
«ارباب حلقه ها» در مصاحبه اى با «ایندى وایر» گفته است از 
اینکه قرار است این داستان در قالب یک سریال ساخته شود 
واقعًا هیجان زده شده و خیلى خوشــحال تر مى شد اگر یک 

حضور حتى کوچک هم در این سریال مى داشت.
وى به شوخى گفت: خیلى دوســت داشتم االن در نیوزیلند 
بودم و داشتم یک کارى مى کردم. اصًال حس مى کنم االن 
کامًال آنجا هســتم. این در حالى است که نیوزیلند به تازگى 
مجوز شروع فیلمبردارى دوباره سریال «ارباب حلقه ها» را 

پس از توقف کار به دلیل شیوع ویروس کرونا داده است.

وى در عین حال افزوده است: اسم سریال را «ارباب حلقه ها» 
گذاشته اند اما به نظرم این اسم کمى گمراه کننده است.

وود در ادامه تأکید کرد: تا آنجا که مــن مى دانم، منبعى که 
آنها از آن اقتبــاس کرده اند از نظر تاریخــى متعلق به دوره 
قدیمى ترى از داســتان «ارباب حلقه ها» اســت و به دوره 
پیش از «سرزمین میانه» مربوط است. انگار بیشتر به دوران 
«سیلماریلیون» مرتبط اســت. نمى خواهم اداى پیله ها را 
دربیاورم اما ســریال مربوط به «دوران دوم» از «سرزمین 

میانه» است.
«سیلماریلیون» که ســال 1977 و پس از «ارباب حلقه ها» 

منتشر شد داستان تاریخى دورانى را روایت مى کند که در آن 
دوران «سرزمین میانه» تازه پیدا شد و هنوز شخصیت هاى 

«ارباب حلقه ها» در آن دوره وجود نداشتند.
برآورد مى شود ســاخت این ســریال براى «آمازون» یک 
میلیارد دالر هزینه داشــته باشد و داســتان نیز در دورانى 
متفاوت با فیلم «ارباب حلقه ها» ســاخته «پیتر جکسون»  

شکل بگیرد.
وود همچنین ابراز خوشــحالى کرد که این ســریال نیز در 
نیوزیلند ساخته مى شود و از نظر بصرى تماشاگران در همان 

فضاى سریال خواهند ماند.

بازیگر فیلم «ارباب حلقه ها»:

از بازى در سریال 
«ارباب حلقه ها» 
هیجان زده ام

ستاره اسکندرى فیلم مى سازد 3 نسل از خانواده «آمیتا باچان» کرونا گرفتند!
اس، ستاره 
ارگردانى

هرت وى 
«نرگس» 

ن مردمان 

تل و 

سازد



ورزشورزش 05053804 سال  هفدهمسه شنبه  24 تیر  ماه   1399

حاال زمان تغییر قلعه نویى نیست
جشنواره بى پایان تســاوى و امتیازسوزى هاى سپاهان به 
عالوه فاصله زیاد و وحشتناکى که بین ما و تیم صدرنشین به 
عنوان رقیب دیرینه ایجاد شده به همراه ناامیدى از قهرمانى 
در لیگ برتر با وجود حمایت هاى مادى و معنوى فوق العاده 
کارخانه فوالد مبارکه از تیم، هواداران ســپاهان را حسابى 
کالفه کرده، ناراحتى آنها کامًال درست است و باید به آنها حق 
داد. اما در این فضایى که همه از اتفاقات رخداده ناراحتیم، دو 
خواسته از هواداران و منتقدان کادر فنى و وضعیت موجود تیم 
داریم. درخواست اول اینکه مجموعه نقدها و پیشنهادات خود 
چه در فضاى مجازى و فضاى حقیقى را محترمانه و به دور از 
توهین هایى که متأسفانه در عرصه مجازى کشورمان عادى 
شده مطرح کنند و بدانند نقدى که آلوده به توهین شود نه تنها 
از سوى دست اندرکاران باشگاه شنیده نمى شود، بلکه فرد و 
افرادى که خطا کرده اند و مورد انتقادهاى توهین آمیز قرار 

گرفته اند را در معرض مظلومیت هاى کاذب قرار مى دهد.

دوم اینکه پس از تساوى تأســفبار در مقابل پارس جنوبى 
دیدیم که برخى از گروه ها و رســانه هــاى هوادارى در 
موضعى عجوالنه اعتقاد دارند که براى اینکه ادامه فصل 
و جام حذفى را از دســت ندهیم لزوم وارد آوردن شوك به 
تیم آن هم از نوع تغییر سرمربى الزم است! به این موضع 
دوســتان انتقاد داریم. واقعًا به نظر شما تغییر در این مقطع 
حساس فصل و آمدن فردى جدید در این زمان مسابقات، 
مشکلى را حل مى کند؟ به نظر ما ســرمربى فعلى باید تا 
پایان رقابت ها بماند و پاسخگوى عملکرد خود باشد. بیایید 
دوستان عجوالنه صحبت نکنید و در هنگام عصبانیت این 
مواضع را ابراز ننمایید. درست اســت که در برخى اوقات 
تغییرات در بعضى مقاطع فصل نتایج خوبى در پى داشــته 
اما عمومًا تغییر و تحول آن هــم در ایامى که رقابت ها کم 
کم رو به پایان است بعید اســت که دستاورد مثبتى داشته 
باشد و بیشتر شــاید وضعیت موجود را حتى خراب تر کند. 
بنابراین تا پایان مسابقات خویشتندارى کنید، نظرات خود 

را به دور از توهین و هتاکى، با مدیران باشگاه در میان 
گذارید و اجازه دهید با پایان یافتن رقابت ها مدیران 

کارخانه و باشگاه براى تعیین تکلیف سرمربى (چه 
تمدید با فرد فعلى، چه حضور فردى جدید و چه 

تصمیمى دیگــر) در فضایى توأم با آرامش 
البته با الهام از دیــدگاه اکثریت طالیى 
دالن تصمیم گیرى کنند. از ســرمربى 
فعلى هم مى خواهیم تا پایان رقابت ها 

با جبران همه اشتباهات فنى، حال که رؤیاى 
دبل قهرمانى مان را کمرنگ تر از همیشه در این 
فصل مى بینیم و رقیب دیرینه متأسفانه در حال 
دستیابى به قهرمانى است، سپاهان را تا پایان 
فصل در رتبه دوم نگه دارد و حمایت هواداران و 
هزینه هاى قابل ستایش کارخانه فوالد مبارکه 
را حداقل با قهرمانى در جام حذفى تا حدودى 

جبران کند.

تت
شگاه در میان
ت ها مدیران 

مربى (چه 
د و چه

مش 
ى 
ى 
ها 

ؤیاى 
ه در این 
حال  در
تا پایان 
داران و 
مبارکه 
دودى 

مدافع سپاهان در مورد تقابل با پارس جم و نتایج اخیر این تیم صحبت کرد.
شایان مصلح در گفتگویى در خصوص نتایج سپاهان پس از شروع دوباره لیگ و در سه بازى اخیر 
اظهار کرد: ما شروع خوبى داشتیم و توانستیم تیم خوب گل گهر را شکست دهیم ولى در ادامه 
دو تساوى رقم خورد. بازى با سایپا به دلیل بازى بسته تیم حریف کار براى ما سخت شده بود و 
این مدل بازى در لیگ هاى بزرگ دنیا هم تیم هاى بزرگ را به دردسر مى اندازد و فقط مختص 
لیگ ایران نیست ولى امیدوارم روشى براى این مدل بازى پیدا کنیم و بتوانیم در آن موفق 
شویم. بازى با پارس جم هم که عملکرد خوبى به عقیده من داشتیم و موقعیت هاى زیادى 

خلق کردیم ولى استفاده نکردیم و از آن طرف یک گل غافلگیر کننده دریافت کردیم.
وى در مورد عملکرد سپاهان مقابل پارس جم و تساوى با وجود از دست رفتن ضربه 
پنالتى گفت: از دست رفتن پنالتى که اتفاق است و به هر حال پیش مى آید و نباید روى 
این تمرکز کنیم که چرا پنالتى از دست رفت و باید به این بپردازیم که چرا این همه 
موقعیت از دست مى دهیم. در کل بى دقتى و بدشانسى مانع نتیجه گرفتن ما شد و 
حریف روى یک موقعیت معمولى توانست به گل برسد و ما را متوقف کند. امیدوارم 

این روند بدشانسى ادامه پیدا نکند.
مدافع سپاهان در مورد ناراحتى هواداران از نتایج دو دیدار اخیر این تیم هم توضیح داد: هوادار 
حق دارد ناراحت باشد. هوادار همیشه مى خواهد تیمش برنده میدان باشد و وقتى نتیجه نمى گیرد 
ناراحت مى شود. این مختص هواداران سپاهان نیست و هواداران تمام تیم هاى دنیا همین هستند. 
به هر حال امیدوارم بتوانیم از موقعیت ها استفاده بهترى داشته باشیم و نتایج الزم را بگیریم تا 

دل هواداران را هم شاد کنیم.
مصلح در مورد اینکه نتایج سایر دیدارها باعث شد سپاهان بابت تساوى خود خیلى ضرر نکند هم 
گفت: به هر حال فوتبال است و برد و باخت دارد ولى خب ما نباید حساب کنیم که سایر تیم ها چه 
نتایجى مى گیرند و نتایج آنها به سود ماست یا به ضرر ما. ما خودمان باید بازى هایمان را بدون 

توجه به نتایج سایر رقبا ببریم و بهترین نتیجه ممکن را بگیریم.
وى در مورد 12 تساوى سپاهان در 24 بازى توضیح داد: اینکه یک تیم نمى بازد خودش یک 
پوئن مثبت است و ما در 24 بازى فقط یک باخت داشتیم مقابل نفت آبادان و فکر مى کنم  آمار 
خیلى خوبى باشد ولى این تساوى ها هم همانطور که گفتم در شرایط بازى ها اتفاق افتاده است. 
اگر نگاه کنید در تمام بازى ها با موقعیت هاى زیادى از دست دادیم و روى ساده ترین توپ ها گل 
خوردیم. اکثر این تساوى ها جلوى تیم هاى پایین و نیمه دوم جدول بوده است و با بازى بسته اى 
که جلوى ما انجام مى دهند کار را سخت مى کنند. رئال و بارسا هم با آن عظمت جلوى تیم هایى 
که بازى بسته انجام مى دهند به مشکل مى خورند ولى امیدوارم بتوانیم در بازى هاى بعد استفاده 

بهترى از موقعیت ها داشته باشیم.
مدافع سپاهان در مورد عملکرد خودش در بازى با پارس هم گفت: من در بازى با پارس بعد از 
مدت ها و فکر مى کنم بعد از پنج شش ماه در پست دفاع چپ بازى کردم و بازى هاى اخیرى که 
در زمین بودم به عنوان دفاع وسط بودم ولى خب فکر مى کنم بازى خوبى بود. در مورد عملکرد 
خودم هم کادرفنى باید راضى باشد و امیدوارم همینطور بوده باشد و البته این را هم بگویم که 
فوتبال یک ورزش انفرادى نیست و وقتى تیم نتیجه بگیرد همه خوب هستند و وقتى تیم نتیجه 

نمى گیرد هم همه مقصر هستند.
مصلح در مورد اینکه هنوز فرصت دارند تا با نایب قهرمانى در لیگ و قهرمانى در جام حذفى یک 
پایان خوب براى این فصل رقم بزنند و انتقاداتى که مى شود را از بین ببرند هم توضیح داد: انتقاداتى 
که مى شود به دلیل دو تساوى اخیر و در کل تساوى هاى زیاد ماست که امیدوارم در بازى هاى 
بعدى شاهدش نباشیم. نایب قهرمانى لیگ و قهرمانى جام حذفى یک پایان خیلى خوب است 
ولى فقط در حرف کار راحتى است چرا که در جام حذفى با تیم هاى باالى جدول و قدرتمند لیگ 

بازى داریم و امیدوارم که نتایج خوبى حاصل شود.
وى در مورد اینکه دیدارهاى معوقه اســتقالل و فوالد به ضرر سایر تیم هاى حاضر در کورس 
سهمیه تمام مى شود هم گفت: من واقعاً نمى دانم قرار است چطور برنامه ریزى شود ولى حاال 
که تصمیم گرفتند لیگ را برگزار کنند باید درست برگزار شود و اینکه چند تیم بازى هاى کمترى 
داشته باشند و بعد از پایان لیگ که نتایج سایر تیم ها مشخص شده بخواهند چند بازى معوقه را 
انجام دهند به ضرر سایر تیم هاست و امیدوارم که چنین اتفاقى نیافتد و تدبیرى براى این موضوع 

اندیشیده شود.
مدافع سپاهان در پایان در مورد بازى تراکتور هم گفت: بازى سختى در تبریز داریم و حاال درست 
است که هوادارانشــان را همراه ندارند ولى به هر حال بازى دشوارى است و آنها هم مثل ما در 

و براى برد به زمین مى آیند. امیدوارم با دعاى کورس باالى جدول و سهمیه هستند 
دست پر خارج شویم.هواداران بــازى را ببریم و با 

شایان مصلح: 

دومى در لیگ و قهرمانى حذفى
 یک پایان خوب است

مهاجم تیم فوتبال ســپاهان اصفهان در گفتگویى در مورد 
تساوى خانگى سپاهان مقابل پارس جنوبى جم اظهار کرد:  
متأسفانه روز بدشانسى ما بود. موقعیت هاى زیادى داشتیم 
که تبدیل به گل نشد و بدون موقعیت گل خوردیم اما فوتبال 
همین اســت. باید آن را بپذیریم و به سراغ بازى هاى بعدى 

برویم. 
ســجاد شــهباززاده در مورد اینکه آیا امیر قلعه نویى براى 
فرصت هاى از دســت رفته گلزنى صحبتى با او انجام داده، 
اظهار کرد: بله، تیم ما جو خوبى دارد. مدام در ارتباط هستیم و 
صحبت هاى الزم را انجام مى دهیم اما لحظه اى که باید آن 
اتفاق بیافتد قابل صحبت نیست. در لحظه هایى که ضربه زدم، 
آرامش داشتم. سعى مى کنم ضربه خوبى بزنم و فکر مى کنم 
این کار را انجام داده ام اما مقدارى شانس الزم است که فعًال 

از ما رو برگردانده است.
وى در مورد اینکه فرصت سوزى هاى سپاهان باعث شد فاصله 
پرسپولیس صدرنشین با این تیم زیاد شود، گفت: همینطور 
است. شرایط دست خودمان بود اما اتفاقات طورى رقم خورد 
که فرصت هاى خوب به دست آمده را خیلى راحت از دست 
دادیم. تیم خوبى داریم که فوتبال چشم نوازى را بازى مى کند. 
هرکسى بازى هاى ما را نگاه کرده متوجه این موضوع شده، ما 
فوتبال مالکانه اى بازى مى کنیم. در مقابل تیم هایى که اذیت 
مى کنند خیلى راحت کار مى کنیم و صاحب موقعیت مى شویم 
اما در لحظاتى از بازى ها نیاز داریم از گل خودمان مراقبت کنیم 

یا گل بعدى را بزنیم.
شــهباززاده تصریح کرد: مطمئنم این بدشانســى ها هم به 
زودى تمام مى شوند و با دقت بیشــتر، کارهاى ما به نتیجه 

مى  رسد. نگرانى از این بابت نداریم. در چند بازى اخیر امتیازات 
را همینطورى از دست دادیم که توجیهى هم ندارد. بخشى از 
آن به بدشانسى برمى گردد اما قطعًا نقش خودمان هم در آن 
پررنگ است و باید این ایراد را براى بازى هاى بعدى برطرف 
کنیم. مهاجم ســپاهان در مورد برگزارى مســابقات لیگ و 
شرایطى که کرونا براى تیم ها به وجود آورده عنوان کرد: چیزى 
که مى توانم بگویم؛ اولویت سالمتى مردم و همچنین بازیکنان 
و اعضاى تیم هاست که آنها هم جزیى از مردم هستند. آنها 
هم خانواده دارند و عده زیادى درگیرى این مسئله مى شوند. 
متأسفانه شرایط کشورمان هم از لحاظ رعایت پروتکل هاى 
بهداشتى خیلى خوب نیســت. به هر حال به جز یکى دو تیم 
که درگیر این مشکل شدند تا االن مسابقات خوب برگزار شده 
است. حاال که بازى مى کنیم باید موارد بهداشتى و پزشکى 

رعایت شوند تا با کمترین مشکل مسابقات ادامه پیدا کند. 
مهاجم سپاهان در مورد بازى این هفته مقابل تراکتور تبریز و 
اینکه آیا به گلزنى براى تیمش فکر مى کند، اظهار کرد: در مورد 
حساسیت بازى نیاز به گفتن حرفى نیست. دو تیم باالى جدول 
هستیم و مشخصاً سر سهمیه آسیایى رقابت داریم. تراکتور تیم 
خوب و قابل احترامى است اما از ته دل مى گویم مهم 3 امتیاز 
این بازى است و باید در تبریز برنده باشیم. هر کسى هم گل 

زد خیلى اهمیت ندارد. 
شهباززاده در پاسخ به این سئوال که اگر امیرقلعه نویى پس از 
پایان لیگ نوزدهم از ســپاهان جدا شود او نیز از این تیم جدا 
مى شود، گفت: قرارداد من با سپاهان امسال تمام مى شود اما 
فعًال تمرکزم روى این است که چند بازى آخر لیگ تمام شود 

و بعد از آن براى فصل آینده تصمیم مى گیرم.

 زمانى که کــش و قوس براى برگزارى یــا تعطیلى کامل 
رقابت هاى لیگ برتر فوتبال به اوج خود رسیده بود، تیم هاى 
مدعى قهرمانى و تعقیب کنندگان پرســپولیس - که با 10 
امتیاز اختالف صدرنشین بود - حاضر نشدند رأى به قهرمان 
کردن این تیم از سوى سازمان لیگ بدهند و اصرار کردند که 

حتماً لیگ برگزار شود.
اصرار آنها از روى حق بود چرا که مى توانستند در دیدارهاى 
باقیمانده با کسب امتیازات الزم به پرسپولیس برسند و حتى 
شــانس قهرمانى هم داشته باشــند. اما وقتى لیگ دوباره 
شروع شد مدعیانى که مى خواستند به پرسپولیس برسند از 

«خودشان» هم جا ماندند.
استقالل با فرهاد مجیدى «نبردن» را تمرین کرد و بیشتر از 
آنکه رقیبانش برایش دردسرساز شوند خودش خودزنى کرد 
و هر بار به بهانه اى تمرکزش از فوتبال را برداشت و دست به 

دامن حاشیه ها شد. 
آبى هاى تهران که مى توانستند در بین سه تیم باالى جدول 
قرار بگیرند و شانس اصلى کسب ســهمیه لیگ قهرمانان 

آسیا باشند حاال در رده ششم قرار گرفتند و کار سختى براى 
رسیدن به این مهم دارند.

سپاهان با قلعه نویى هم راهى غیر از مسیر استقالل را طى 
نکرد. زردهاى اصفهانى که یکى از پرهزینه ترین تیم هاى 
فصل نوزدهم لیگ برتر هستند به راحتى امتیازات را از دست 
دادند و حتى در ورزشــگاه خانگى هم نتوانستند تیم پارس 

جنوبى را ببرند.
شهرخودرو هم که توانســته بود از دو تیم دیگر مدعى بهتر 
نتیجه بگیرد درســت در جایى که مى توانست شرایط را به 
سود خودش تغییر دهد 2 امتیاز هفته بیست و چهارم را بعد از 
سرمربى اش از دست داد تا آنها هم فرصت سبقت گرفتن از 
سپاهان و نزدیک شدن به پرسپولیس را از دست بدهند و با 

42 امتیاز چسبیده به زردهاى اصفهان باشند.
تراکتور دیگر مدعى کسب سهمیه آسیا که از ابتداى فصل به 
دنبال قهرمانى بود، در روزى که مى توانست با پیروزى برابر 
استقالل «کم رمق» و کم بازیکن به رده هاى باالتر برسد، 
زور بردن نداشت و با گرفتن یک امتیاز بى تأثیر از تهران به 

تبریز برگشت.
حاال پرسپولیس در صدر جدول یکه تازى مى کند و شانس 
اول قهرمانى است و با رقیبانى که دارد خیالش آسوده است 
که حتى اگر دیدارهاى آینده اش را هم با پیروزى پشت سر 
نگذارد، هستند تیم هایى که با امتیازاتى که از دست مى دهند 
عمًال این تیم را بــدون نیاز به بردهاى خــودش قهرمان 

خواهند کرد.
سرخ ها بیشتر از آنکه خودشان قامت یک صدرنشین مقتدر 
را داشته باشند، رقیبانى دارند که رمقى براى رسیدن به باالى 
جدول ندارند و صرفًا براى اینکه حرفشان به کرسى بنشیند 

روى برگزارى ادامه لیگ اصرار کردند.
هر چند برخى تعقیب کنندگان هم از این شرایط و موقعیتى 
که از دست مى دهند ترســیدند و اصرار داشتند لیگ برگزار 
نشود، اما آنچه پس از شــروع مجدد بازى ها مشخص شد 
اینکه اصرار برخى تیم ها براى برگزارى لیگ بیهوده بود چرا 
که آنها براى رسیدن به هدفشان آماده نبودند و نتایجى که 

کسب کردند بر این اتفاق مهر تأیید زد.

محمــد محبى ســومین پنالتى این فصــل را براى 
سپاهان گرفت.

سپاهان در هفته بیســت و چهارم رقابت هاى لیگ 
برتر در برابر پارس جم در حالى به تساوى یک - یک 
رضایت داد کــه در طول بازى یک پنالتى از ســوى 

محمد کریمى براى این تیم از دست رفت.
این پنالتى سومین پنالتى لیگ نوزدهم بود که محمد 
محبى آن را گرفته و از این نظر رکورد دار فصل کنونى 

رقابت ها تا اینجاى کار است.
دو پنالتى قبلى که محبى براى طالیى پوشان گرفته 
بود در بازى با گل گهر و در بــازى رفت با پارس جم 
اتفاق افتاده بود که تنها پنالتى بازى با گل گهر تبدیل 
به گل شد و دو پنالتى دیگر مقابل پارس جم از دست 

رفت.
پدیده جوان ســپاهان از این نظر به یک رکورد ویژه 
دست یافته و توانســته بازیکن مفیدى براى تیمش 

باشد.

بسکتبال سبز مى ماند

سجاد شهباززاده: 

واقعاً نیاز به شانس دارم

همه به پرسپولیس هدیه دادند

مرتضى رمضانى راد
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اندیشیده شود.اندیشیده شود.
زى سختى در تبریز داریم و حاال درست مدافع سپاهان در پایان در مورد بازى تراکتور هم گفت: بازمدافع سپاهان در پایان در مورد بازى تراکتور هم گفت: بازى سختى در تبریز داریم و حاال درست 
بازى دشوارى است و آنها هم مثل ما در است که هوادارانشــان را همراه ندارند ولى به هر حال بااست که هوادارانشــان را همراه ندارند ولى به هر حال بازى دشوارى است و آنها هم مثل ما در 

ى برد به زمین مى آیند. امیدوارم با دعاى ووو براىووووو بر براى برد به زمین مى آیند. امیدوارم با دعاى کورسباالى جدول و سهمیه هستندکورسباالى جدول و سهمیه هستندتند
ااابا با با ب باهواداران بــازى را ببریم و ددست پر خارج شویم.ددست پر خارج شویم.هواداران بــازى را ببریم و

این محبى پنالتى گیر

سرپرست تیم بسکتبال ذوب آهن شــایعه انحالل این تیم را 
رد کرد.

 در حالى که فدراسیون بسکتبال از تیم هاى حاضر در لیگ برتر 
خواسته بود براى فصل جدید اعالم آمادگى کنند، شایعه انحالل 
تیم ذوب آهن و عدم حضور این تیم در فصل جدید لیگ برتر 

بسکتبال به گوش مى رسید.
تقى گلستانه، سرپرست تیم بســکتبال ذوب آهن در این باره 
گفت: متأسفانه برخى افراد که با باشگاه ذوب آهن مشکل دارند، 
این شایعات را در فضاى مجازى منتشر مى کنند. ما طبق نامه 
فدراسیون رســمًا براى حضور در فصل جدید لیگ برتر اعالم 

آمادگى کردیم.
وى افزود: قرار اســت ذوب آهن با یک تیم قدرتمند و محکم 
در لیــگ برتر حاضر شــود و بــه زودى کارمــان را هم آغاز 
مى کنیم. هنوز تکلیف کادرفنى و بازیکنان مشخص نیست، 
اما در روزهــاى آینده در ایــن رابطه تصمیــم گیرى خواهد

 شد.
سرپرســت تیــم بســکتبال ذوب آهــن در پایــان گفت: 
از فدراســیون هم خبر جدیدى نیســت. انتظــار داریم که به 
دلیل وضعیت خاصى که در کشــور وجــود دارد، حداقل یک 
جلســه هم اندیشــى با حضور نمایندگان باشــگاه ها برگزار 

شود.
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حصروراثت
زهرا محمدى داراى شناسنامه شــماره 26247 به شرح دادخواست به کالسه 9900582 
از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثــت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان 
غالمحسین محمدى نجف آبادى بشناسنامه 1846 در تاریخ 1398/8/2 اقامتگاه دائمى 
خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. زهرا محمدى 
فرزند حسین  ش ش 26247 (همســر ) ، 2. اعظم محمدى نجف آبادى (فرزند) ش ش 
1080031324 ، 3. رسول محمدى نجف آبادى  (فرزند )ش ش 1080301100 به غیر از 
نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 911624/م الف 

رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/4/177
حصروراثت

فاطمه حسامى داراى شناسنامه شماره 1464 به شرح دادخواست به کالسه 9900545 از 
این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد 
حسین  حسامى  اشنى بشناسنامه 805 در تاریخ 1367/5/5 اقامتگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. فاطمه حسامى فرزند محمد 
حسین ش ش 1464 ، 2. مهدى حسامى فرزند محمد حسین  ش ش 49 ، 3.على حسامى 
فرزند محمد حسین ش ش 1973  4. محمد جواد حســامى اشنى ش ش 52 ، 5. سکینه 
خاتون امینى اشنى (همسر متوفى) ش ش 248 ، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا 
هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 911622/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى 

دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/4/178
ابالغ راى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 1118/98 شماره دادنامه : 166-
99/4/02 تاریخ رسیدگى 99/3/24 مرجع رسیدگى شــعبه یازدهم شوراى حل اختالف 
نجف آباد  خواهان: اسماعیل زمانى نشــانى: نجف آباد گلدشت خ طالقانى پالك 1 وکیل 
خانم فهیمه خلیلى نشانى نجف آباد خ امام بعد از چهار راه شهردارى مجتمع نگار طبقه 4  
خوانده : حسین هارونى رشیدى  نشــانى: مجهول المکان گردشکار: پس از ارجاع به این 
شعبه و ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا 

ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص 
دعواى اسماعیل زمانى با وکالت فهیمه خلیلى به طرفیت حسین هارون رشید دائر بر مطالبه 
وجه به مبلغ 1/420/000 تومان بابت دستمزد زیر سازى و سرویس خاك موضوع قرارداد 
فسخ 98/3/27 به انضمام  خســارات تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست لغایت  صدور 
اجراى حکم و پرداخت خسارات و هزینه هاى دادرسى حق الوکاله وکیل نظر به اظهارات 
وکیل خواهان در دادخواست تقدیمى و صورت جلسه ومســتند ابزارى ایشان که عبارت 
اســت از کپى قرارداد به مورخه 98/3/2 که به امضاءى خواهان و خوانده رسیده و طى آن 
خواهان مقرر گردیده که اقدام به خاك ریزى و محل بار خاك به تعداد 54 سرویس از قرار 
هر سرویس 140/000 تومان و همچنین زیر سازى جاده براى خوانده نموده که مجموعًا 
به مبلغ یازده میلیون و چهار صد و بیســت هزار تومان شده اســت که طبق رسید مورخه 
98/4/3 خوانده انجام اقدامات مذکور را تایید نموده و نظر به اینکه خوانده على رغم ابالغ 
نشر و آگهى در شورا حاضر نشــده و دلیلى بر رد ادعاى خواهان ارائه ننموده است لذا شورا 
مستنداً به مواد  و 519و 515 و 198 قانون آ د م حکم بر محکومیت خوانده به  پرداخت مبلغ 
یازده میلیون و چهار صد و بیست هزار تومان بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ دویست و 
چهل و نه هزار تومان  بابت  هزینه هاى دادرسى و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانونى و پرداخت خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ دادخواست به مورخه 98/11/10  درحق 
خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ  
قابل واخواهى در همین شورا و به مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظرخواهى در 
محاکم عمومى حقوقى نجف آباد مى باشد.911651/م الف، سید امید قاضى عسگر- شعبه 

یازدهم قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد/4/179
اخطار اجرایى

شماره 963/98 به موجب راى شــماره 18تاریخ 99/1/27 حوزه 5 شوراى حل اختالف 
شهرستان امیرآباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه اکبر داراب نژاد به نشانى مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ پنج میلیون تومان  بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
شصت و دو هزار  بابت هزینه هاى دادرسى و پرداخت خسارت تاخیردرتادیه از 91/7/23 
مورخ صدور گواهینامه عدم پرداخت لغایت اجراى حکم و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در 
حق محکوم له اجرایى و پرداخت نیم عشر هزینه دولتى درحق صندوق دادگسترى نجف 
آباد.محکوم له: مجتبى ســفرى با وکالت مجتبى حقیقى  به نشانى: نجف آباد خ امام دفتر 
وکالت  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 یــا ترتیبى براى پرداخت 

محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 906746/م 

الف-شعبه پنجم شوراى حل اختالف نجف آباد/4/180
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 3617/97 شماره دادنامه 750 تاریخ رسیدگى 98/4/29 مرجع رسیدگى: 
شعبه دوم شوراى حل اختالف خمینى شــهر خواهان: ابوالفضل فخارى نشانى: خمینى 
شهر، محله اســفریز، کوچه شــهید على اصغر فخارى خواندگان: 1- آیدین ساخت ارك 
آذربایجان نشانى: مجهول المکان 2- حاجى محمد محمدى گنبد نشانى: مجهول المکان 
3- رامین صمیمى نشــانى: مجهول المکان 4- محمود غالمى وند نشانى: خمینى شهر، 
خ شریعتى، جنب رستوران نمونه، جنب بنگاه پاســارگاد خواسته: مطالبه گردشکار: پس از 
ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه 
مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رســیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأى 
مى نماید: رأى قاضى شورا: درخصوص دادخواســت خواهان ابوالفضل فخارى بطرفیت 
خواندگان 1- آذین ســاخت ارك آذربایجان 2- حاجى محمد محمــدى گنبد 3- رامین 
صمیمى 4- محمود غالمى وند به خواسته مطالبه مبلغ 80/000/000 ریال وجه یک فقره 
چک به شــماره 9629/873436 مورخ 97/4/31 بر عهده بانک اقتصاد نوین شعبه استاد 
شهریار تبریز به شماره حساب جارى 100800206087712001 بانضمام هزینه دادرسى 
و خســارت تاخیر تادیه از توجه به مفاد دادخواست تقدیمى خواهان، مالحظه اصل چک و 
گواهى عدم پرداخت در ید خواهان که ظهور در مدیونیت خواندگان دارد و اینکه خواندگان 
با وصف ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حاضر نگردیده و دفاعى بر برائت ذمه خود بعمل 
نیاورده است شورا دعوى خواهان را وارد تشخیص مستنداً به مواد 198، 515 و 522 قانون 
آیین دادرسى مدنى و ماده 2 قانون صدور چک و تبصره آن خواندگان را به پرداخت بنحو 
تضامنى مبلغ 80/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 2/200/000 ریال بعنوان 
هزینه دادرسى و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان پرداخت مطابق 
با نرخ تورم اعالمى بانک مرکزى در حق خواهــان محکوم مى نماید راى صادره غیابى و 
ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این شورا و ظرف مهلت بیست روز 
از تاریخ انقضاى مهلت واخواهى قابل اعتراض در محاکم حقوقى خمینى شهر مى باشد. 
م الف:  912342 شعبه دوم شوراى حل اختالف شهرســتان خمینى شهر (مجتمع شماره 

یک)/4/181

ابالغ رأى
کالسه پرونده: 505/98 حل 12 شــماره دادنامه: 1375 تاریخ رسیدگى: 98/7/3 مرجع 
رسیدگى: شعبه 12 شوراى حل اختالف خمینى شــهر خواهان: ابوالفضل فخارى ساکن: 
خمینى شهر- خ 17 شهریور- محله اسفریز- ك شهید على اصغر فخارى وکیل خواهان: 
فرشته جعفرى خوانده: 1- عبدالحسین خلدى ســاکن: مجهول المکان 2- امید مهدى 
ساکن:  خمینى شهر- خ 17 شهریور- محله اسفریز - ك شهید على اصغر فخارى خواسته: 
مطالبه وجه چک (غیابى) گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و جرى تشــریفات قانونى و اخذ نظریه مشــورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى 
را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى قاضى شــورا: درخصوص 
دادخواســت تقدیمى آقاى ابوالفضل فخارى با وکالت خانم جعفرى بــه طرفیت آقایان 
عبدالحســین خلدى 2- امید مهدى به خواســته مطالبه مبلغ یکصد میلیون ریال وجه 1 
فقره چک به شماره 500252 به تاریخ 97/11/30 عهده بانک تجارت شعبه خام انقالب 
بانضمام خسارت دادرسى و خســارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده دادخواست 
تقدیمى، مالحظه رونوشــت مصدق چک و با توجه به عدم حضور خوانده/ خواندگان در 
جلسه رسیدگى مورخه 98/6/30 و عدم حضور خوانده/ خواندگان در جلسه رسیدگى شورا 
و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلى که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده 
فلذا با توجه به نظریه مشورتى اعضاء شورا به شرح صورتجلسه مورخه 98/6/30 و با احراز 
اشتغال ذمه خوانده/ خواندگان اســتصحاب بقاى دین و مستندا به ماده 9 و 18 و 19 و 25 
و 27 قانون شوراهاى حل اختالف 94/8/10 و مواد 310 و 311 و 313 از قانون تجارت و 
تبصره الحاقى مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 
198 و 519 و 522 از قانون آئین دادرســى مدنى حکم به محکومیت تضامنى خواندگان 
به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواســته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررســید چک تا زمان اجراى حکم که توسط دایره محترم اجراى احکام حقوقى بر 
اساس شاخص اعالمى از ناحیه بانک مرکزى محاسبه مى گردد و پرداخت مبلغ بابت هزینه 
دادرسى و حق الوکاله در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف 
مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و سپس ظرف مدت 20 روز پس 
از آن قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى خمینى شهر مى باشد. رأى صادره براى 
خوانده ردیف دوم حضورى مى باشد و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در 
محاکم عمومى حقوقى خمینى شهر است. م الف:  912341 شعبه 12 شوراى حل اختالف 

شهرستان خمینى شهر (مجتمع شماره یک)/4/182 

آگهى تغییرات
شــرکت حمل و نقل شــاهین بار صبا شرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبــت 14979 و 
شناســه ملى 10260359623 به اســتناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/04/14 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : * آقاى محمدرضا 
مشــایخ کدملى0042754161 به ســمت 
رئیــس هیات مدیــره ، آقاى جمال مشــایخ 
کدملــى 0052414647 بــه ســمت نایب 
رئیس هیات مدیــره ، آقاى محمد مشــایخ 
کدملــى0052656322 بــه ســمت عضو 
هیات مدیره و اقــاى رامین مشــایخ کدملى 
5110667365 (خارج از سهامداران و شرکا) 
براى مدت دو ســال انتخاب گردیدند. * کلیه 
اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى 
مدیرعامــل و رئیس هیات مدیــره و در غیاب 
رئیس با امضــاى نایب رئیس هیــات مدیره 
متفقا با مهر معتبر اســت. ضمنــا مدیر عامل 
شــرکت مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد 
بود. * باستناد مجوز شماره 21/22856 مورخ 
1399/4/15 اداره کل راهــدارى و حمل و نقل 
جاده اى استان اصفهان اداره کل ثبت اسناد و 
امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (909918)

آگهى تغییرات
شرکت بازرگانى هیراد فوالد نقش جهان 
سهامى خاص به شــماره ثبت 61086 و 
شناسه ملى 14007811367 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 
1399/04/17 تصمیمــات ذیــل اتخاذ 
شــد: - محمدرضا مهدى نژاد به شماره 
ملى 1272370607، محمد مهدى نژاد 
به شــماره ملى 0043791441 و نادیا 
رجالى به شماره ملى 1291161211 به 
عنوان اعضاى هیئت مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب شدند. - روزنامه کثیراالنتشار 
نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت 
تعیین شــد. - فروغ ربیعى به شماره ملى 
1284408371 و محمدرضا صفائى پور 
به شماره ملى 1272094154 به ترتیب به 
سمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت 
براى مدت یک سال انتخاب شدند. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (909937)

آگهى تغییرات
شرکت ســاختمانى مهارت پیشه زاینده 
رود شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 
31228 و شناسه ملى 10260517932 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى 
عادى مــورخ 1399/03/20 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : آقاى ســاالر محمدى 
کدملــى 1270820346 و آقــاى على 
حنیفى کدملــى 0384833403 و آقاى 
عوض محمدى کدملــى4679435275 
بعنوان اعضاى اصلى هیــات مدیره براى 
مدت دو ســال انتخاب گردیدنــد. خانم 
آنیتا خاکســار کدملى1971433624 و 
آقــاى محمداســمعیل فــوالدى کدملى 
1288918585 به ترتیب بسمت بازرسان 
اصلى وعلى البدل شرکت براى مدت یکسال 
انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (909944)

آگهى تغییرات
شرکت حمل و نقل شاهین بار صبا شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 14979 
و شناســه ملــى 10260359623 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى 
مــورخ 1399/04/14 تصمیمــات ذیل 
اتخاذ شــد : * آقاى محمدرضا مشــایخ 
کدملــى0042754161 ، آقــاى جمال 
مشــایخ کدملى 0052414647 و آقاى 
محمد مشــایخ کدملى0052656322 
بعنوان اعضاى اصلى هیــات مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب گردیدند. * خانم زهرا 
همتى گیالنى کدملــى0056329962 و 
آقاى سعید غابشى کدملى5110669031 
بترتیب بسمت بازرسان اصلى وعلى البدل 
شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند . 
* روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شــرکت تعیین شــد. * 
باستناد مجوز شــماره 21/22856 مورخ 
1399/4/15 اداره کل راهدارى و حمل و 
نقل جاده اى استان اصفهان اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(909923)

آگهى تغییرات
شرکت کنترل پرداز سهامى خاص به شماره ثبت 
8154 و شناسه ملى 10260292521 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مورخ 1399/03/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: ســید رضا راجى به کدملى 1281605239 
بســمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره -سید 
حسین راجى به کدملى 1281476821 بسمت 
رئیس هیئت مدیره -امیر احمــدى باطانى به 
کدملى 1286478677 بســمت نایب رئیس 
هیئت مدیــره براى مــدت دوســال انتخاب 
گردیدند. راهله میرزائى قلعه اخالصى به کدملى 
1142233243 و محمد شــیرزادى به کدملى 
1287094775 بترتیب بسمت بازرسان اصلى 
و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شدند. کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدات و 
نامه هاى ادارى شــرکت با امضاء مدیر عامل و 
نایب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایى و با 
مهر شرکت معتبر است. روزنامه کثیراالنتشار 
نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین 
گردید. ترازنامه و حســاب سود و زیان شرکت 
منتهى به سال 1398 مورد تصویب قرار گرفت. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(909930)

آگهى تغییرات
شرکت محکم کاران نگین شرق سهامى 
خاص به شماره ثبت 62488 و شناسه ملى 
14004515234 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مــورخ 1399/04/13 و بنا 
به اختیار تفویض شده مجمع عمومى فوق 
العاده مــورخ 1399/04/8 در خصوص 
افزایش سرمایه به هیات مدیره سرمایه 
شــرکت از مبلغ 1000000 ریال به مبلغ 
3801000000 ریال از طریق واریز نقدى 
طى گواهى بانک صادرات شعبه سروش 
به شــماره 99/345 - 1399/04/10 و 
صدور ســهام جدید افزایش یافت و ماده 
مربوطه در اساســنامه بدین شرح اصالح 
گردید ماده 5 اصالحى: ســرمایه شرکت 
مبلغ 3.801.000.000 ریال منقســم به 
380.100 ســهم 10.000 ریالى با نام 
عادى که تماماً پرداخت شــده مى باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (909931)

تاسیس
شرکت سهامى خاص دایان همراه اسپادانا درتاریخ 1399/04/17 به شماره ثبت 65062 به شناسه 
ملى 14009269049 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فــروش تلفن همراه و تبلت و لپ تاپ و لوازم جانبى آن 
، تعمیر و خدمات پس از فروش تلفن همراه ، تبلت و لپ تاپ، خریــد و فروش قطعات تلفن همراه و 
تبلت ولپ تاپ ،واردات و صادرات تلفن همراه و تبلت ولپ تاپ و کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى اخذ وام 
و تسهیالت از بانکها و موسسات در راستاى تحقق اهداف شرکت . برپایى غرفه و شرکت در همایش 
ها و جلسات معتبر داخلى و خارجى و نمایشگاه ها به جز نمایشگاه هاى فرهنگى و هنرى درصورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى 
: استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله چشمه باقرخان ، کوچه 
شهید مهندس على نیلچیان[10-5] ، کوچه شکوفه ، پالك -14، پالك قدیمى13 ، طبقه اول کدپستى 
8156635943 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدى منقسم به 100 
سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طى گواهى 
بانکى شماره 16 مورخ 1399/04/11 نزد بانک سپه شــعبه مبارزان اصفهان با کد 1817 پرداخت 
گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى سید ایمان پدیدار نیا 
به شماره ملى 1285054652 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به 
مدت 2 سال آقاى سید حسن پدیدار نیا به شماره ملى 1285317823 و به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال خانم مینا نصوحى به شماره ملى 1292975512 و به سمت رئیس هیئت مدیره 
به مدت 2 ســال 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 باامضاءمدیر عامل همراه با 
مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم طاهره پور عابدین به 
شماره ملى 1280830921 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى خانم زهرا یزدانى به شماره 
ملى 5419580209 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شــرکت 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 (909920)

تاسیس
شرکت سهامى خاص مهندسى قائم سازه آبسال درتاریخ 1399/04/16 به شماره ثبت 65045 به شناسه 
ملى 14009266240 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهى میگردد. موضوع فعالیت :امور پیمانکارى مربوط به ساخت راه هاى اصلى و فرعى و پل وکانال و تونل آب 
و خطوط و شبکه هاى انتقال آب و نفت و گاز و شبکه جمع آورى و خطوط انتقال فاضالب، ساخت تصفیه خانه 
هاى آب و فاضالب، اجراى پروژه هاى جوشکارى، اجراى پروژه هاى ساختمانى، خرید و فروش و صادرات و 
واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، انجام کلیه امور مربوط به ترخیص کاال از گمرکات کشور، اخذ و اعطاى 
نمایندگى از شرکت ها و موسسات داخلى و خارجى، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى، اخذ 
وام و تسهیالت از بانک هاى دولتى و خصوصى صرفا جهت تحقق اهداف شرکت، تامین نیروى انسانى موقت 
و متخصص و غیر متخصص صرفآ در جهت اهداف موضوع شــرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى 
الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان 
اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر بهارستان، محله مهران 3 ، کوچه محور پیاده 12 مترى ، خیابان شمشاد ، 
پالك 14 ، ساختمان ستاره ، طبقه اول ، واحد 1 کدپستى 8143179573 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت 
است از مبلغ 1000000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى 
مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شــماره 3301/35 مورخ 1399/04/12 نزد 
بانک صادرات شعبه سه راه سیمین با کد 1903301 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم مرضیه 
سلیمیان به شماره ملى 1171253230 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى هدایت 
اله خدابخشى صادق آبادى به شماره ملى 6209415385 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 
آقاى شریعت خدابخشى صادق آبادى به شماره ملى 6209716180 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 رئیس 
هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم الهه 
گرامى به شماره ملى 1210033011 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى آقاى سیدعلى عقیلى به 
شماره ملى 1285124707 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 
فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (909942)

آگهى تغییرات
شرکت اسپادان سیم پاك سهامى خاص به شماره ثبت 
55533 و شناســه ملى 14005558186 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1398/04/10 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - فاطمه اجل لوئیان به شماره 
ملى 1288325223 ، فاطمــه معصومه اجل لوئیان به 
شماره ملى 1288457995 و على اجل لوئیان به شماره 
ملى 1270751409 بسمت اعضاء اصلى هیات مدیره 
براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. - جالل ترکان به 
شماره ملى 1287062148 بســمت بازرس اصلى و 
مهدى حاجیان به شماره ملى 1284884252 بسمت 
بازرس على البدل براى یکسال مالى انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (909973)

آگهى تغییرات
شرکت محکم کاران نگین شرق شرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 62488 و شناســه ملى 
14004515234 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/04/07 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : علیرضا قاضى به شماره 
ملى 1292019638 به سمت بازرس اصلى و نیما 
قاسمى به شــماره ملى 1271223023 به سمت 
بازرس على البدل براى مدت یک سال مالى انتخاب 
شدند. روزنامه کثیراالنتشــار نصف جهان جهت 
نشر آگهى هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (909932)

آگهى تغییرات
شرکت ســاختمانى مهارت پیشــه زاینده رود شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 31228 و شناسه ملى 
10260517932 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مــورخ 1399/03/20 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : 
آقاى ســاالر محمدى 1270820346 بعنوان رئیس 
هیئت مدیره و آقاى عــوض محمدى4679435275 
بعنوان نائــب رئیس هیئت مدیره و آقــاى على حنیفى 
0384833403بعنوان مدیرعامل براى مدت دو سال 
انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت 
با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر 
است. ضمنا مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات هیئت 
مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (909935)

آگهى تغییرات
شــرکت کنترل پــرداز ســهامى خاص 
به شــماره ثبــت 8154 و شناســه ملى 
10260292521 به استناد صورتجلسه 
مجمــع عمومــى فــوق العــاده مورخ 
1399/03/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
 نام شرکت به "مهندســى کنترل پرداز"
 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساســنامه 
اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (909933)

تاسیس
موسسه غیر تجارى هیات ورزش روستایى و بازیهاى بومى و محلى استان اصفهان درتاریخ 1399/04/17 به شماره ثبت 6211 به شناسه ملى 14009268029 ثبت و امضا 
ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع : مدیریت درجهت توسعه و ارتقاء ورزش روستایى و بازیهاى بومى و محلى 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 در سطح استان مدت : 
از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله مفتح ، خیابان شهید مفتح شرقى ، خیابان الهور ، پالك 125 ،
 طبقه همکف کدپستى 8156873111 اولین مدیران : مهدى اسدى اجگردى به شماره ملى 1111628084 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 4 سال - مهرى السادات امین 
جواهرى به شماره ملى 1280915420 به سمت نائب رئیس هیات و عضو اصلى - على صفایى به شماره ملى 5419448459 به سمت دبیر هیات و عضو اصلى - على اشجع به 
شماره ملى 1293285382 به سمت خزانه دار و عضو اصلى براى مدت نامحدود تعیین انتخاب شدند . دارندگان حق امضا : اسناد بانکى واوراق بهادار وتعهد اور هیات با امضاى 
ثابت خزانه دار و امضاى رئیس هیات و در غیاب رئیس هیات ، نایب رئیس (در صورت اخذ تفویض اختیار از رئیس هیات ) و در غیاب نایب رئیس،دبیر هیات (نیز در صورت اخذ 
تفویض اختیار از رئیس هیات ) قابل اقدام است.کلیه مکاتبات ادارى(غیرتعهدآور) با امضا رئیس هیات و در غیاب وى نائب رئیس یا دبیر هیات انجام مى پذیرد. اختیارات مدیر عامل 
: طبق اساسنامه روزنامه نصف جهان براى چاپ آگهیهاى موسسه تعیین گردید آگهى براساس نامه شماره99/203/2279 مورخ1399/3/12 اداره کل ورزش و جوانان استان 

اصفهان صادر گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (909949)



سالمتسالمت 07073804 سال هفدهمسه شنبه  24 تیر  ماه   1399

 در یک مطالعه جدید ماندگارى ویروس کرونا بر روى 
سطوح در شهر هاى مختلف بررسى شد. در این مطالعه 
چند مؤلفه از جمله دما، رطوبت و جنس ســطوح مورد 
ارزیابى قرار گرفت. در این مطالعه محققان قطرات آلوده 
به ویروس را بر سطوح  مختلف در شهر هاى نیویورك، 
شیکاگو، لس آنجلس، میامى، سیدنى و سنگاپور بررسى 

کردند.
قطرات حاوى ویروس کرونا هنگامى که شخص مبتال 
به ویروس کرونا سرفه یا عطسه مى کند، بر روى سطوح 
مختلف از جمله دستگیره درب، گوشى هاى تلفن همراه، 
میز و... مى نشیند. محققان زمان خشک شدن ویروس 
کرونا را بر روى این سطوح با استفاده از یک مدل ریاضى 

حساب کردند.
در این مطالعه مشــخص شــد که درجه حرارت باالتر 
در محیط باعث زودتر خشــک شــدن ویروس مى شود 
و ماندگارى ویــروس را نیز کاهش مى دهد، براســاس 
این مطالعه در مکان هایى که رطوبت بیشــترى دارند، 
قطرات موجود بر روى سطوح مدت زمان طوالنى ترى 

باقى مى ماند.
این مطالعه نشان مى دهد که باید سطوحى مانند صفحه 
نمایش تلفن هاى هوشمند، پنبه و چوب را بیشتر از سطوح 
شیشه و فوالد تمیز کنید، زیرا سطوح دوم تقریبًا آبگریز 
هستند و قطرات در این سطوح سریع تر تبخیر مى شوند.

تحقیقات قبلى نشــان داده است که اگر فردى عطسه یا 
سرفه کند، ویروس کرونا پس از خروج از بدن فرد مى تواند 
در حالت قطرات ریز تا سه ساعت در محیط دوام بیاورد.

کرونا روى پالستیک و استیل بیشتر از هر سطح دیگرى 

قابلیت انتقال خود را حفظ مى کند. یعنى دوتا سه روز این 
ویروس همچنان روى ســطح پالستیکى «زنده» باقى 

مى ماند.
بنابر مطالعاتى که قبًال انجام شــده است، ویروس کرونا 
مى تواند تا 24 ساعت روى گوشى هاى هوشمند و صفحه 
نمایش آنها دوام بیاورد؛ پژوهش هاى دیگر این عدد را تا 

96 ساعت هم برآورد مى کنند.
آزمایش ها نشان داده اســت که الکل 62 تا 71 درصد، 
مواد ضدعفونى کننده خانگى حاوى کمتر از 0/1 درصد 
هیپوکلریت سدیم یا حاوى 0/5 درصد ماده سفیدکننده 
مى توانند در عرض کمتــر از یک دقیقه ویروس کرونا را 

از بین ببرند.
محققان آمریکایى قبل از این دریافتند که ویروس کرونا 
مى تواند تا مدت هفت روز بر روى ماسک ها زنده بمانند، 
همچنین این مطالعه نشان داد که ویروس کرونا مى تواند 
تا چهار روز بر روى سطوح فوالدى ضدزنگ و پالستیک 
بماند و این ویروس بر روى الیه بیرونى ماسک صورت به 

مدت یک هفته باقى مى ماند.
به گفته این محققان ویروس کرونا در شیشه و اسکناس در 
روز دوم همچنان مشاهده مى شد، اما تا روز چهارم از بین 
رفته، در حالى که روى فوالد ضدزنگ و پالستیک بین 

چهار تا هفت روز ماندگار است.
همچنین قابلیت مانــدگارى ویــروس کرونا 
روى ســطوح جامد ماننــد میــز کار، صندلى، 
دستگیره هاى در از دو  ســاعت تا 9 روز است که 

بهترین ضدعفونى کننده روى این ســطوح 
آب و محلول هاى سفید کننده است.

شهردار اصفهان روز یک شــنبه در آیین بهره بردارى و کلنگزنى پروژه هاى عمرانى 
و خدماتى منطقه 6 شهردارى اصفهان در پاســخ به این سئوال که شهردارى اصفهان 
چگونه توانسته در همه حوزه ها موفق باشد گفت: به دلیل همت واالى مدیریت شهرى و 
مشارکت با همه اجزاى استان و شهر و این موفقیت فقط متعلق به مدیریت شهرى نیست 
بلکه متعلق به همه کسانى است که ما را یارى کردند از جمله ارتش جمهورى اسالمى که 
در برخى از پروژه هاى بزرگ این شهر با همه وجود به جد شهردارى را به گونه اى حمایت 

کرد که امروز شاهد برخى از موفقیت هاى بزرگ هستیم. 
قدرت ا... نوروزى افزود: بعضى معتقد بودند که ورود به حلقه حفاظتى این شهر و ساخت 
رینگ چهارم به دلیل موانعى که ممکن است توسط ارتش ایجاد شود شدنى نیست ولى 
امروز اینجا اعالم مى کنم و تاکنون نگفته ام که ما جلسات متعددى با برادران ارتش از 
امرا گرفته تا فرمانده کل ارتش امیر موسوى و فرمانده کل نیروى زمینى امیر حیدرى و 
تمام مسئولین در اینجا و تهران براى رینگ چهارم بخش غربى و برخى از جاهاى دیگر 

داشته ایم و هر جلسه اى گامى به جلو حرکت کرده ایم. 
وى در همین راســتا افزود: من امیدوارم بخش غربى این رینگ که از انتهاى فاز دوم 
سپاهان شهر قبل از باغ ابریشم به ســوى درچه حرکت مى کند را خود ارتش اجرا کند 

چون این توان را دارد. 
شــهردار اصفهان ادامه داد: همانطور که سازمان عمران شــهردارى اصفهان یک تنه 
پروژه هاى زیادى را در حال اجرا دارد و امروز نیز آغاز عملیات پروژه دیگرى تحت عنوان 
پل هاى ورودى و تقاطع غیرهمسطح شهید کشورى را آغاز مى کند یقین دارم ارتش با 
توان لجستیکى و توانمندى که دارد به راحتى مى تواند بخش بزرگى از رینگ را که در 

زمین هاى آنها واقع شده است اجرا کند. 
نوروزى تصریح کرد: اگر امروز در منطقه 6 پروژه هاى متعددى در حال اجراســت و در 
شهرك شهید کشورى بخش 130 هکتارى تحویل شده و بخش 170 هکتارى، محل 
تحول اتفاقات بزرگ عمرانى است و سرمایه گذاران آماده آغاز عملیات جهت سرمایه 

گذارى هستند نتیجه تعامل شهردارى و ارتش بوده است.
شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: نام ارتش همیشه درخشان بوده و در ذهن مردم ارتش 
به عنوان یک نیروى مسلح مقتدر عزیز بوده است و امروز اصفهانى ها خاطره بیشترى از 

خدمات ارتش در ذهنشان ثبت خواهد شد.
وى با اشاره به وضعیت منطقه 5 شهردارى هم گفت: در منطقه 5 اتفاقات بزرگى خواهد 
افتاد و اینها همه با توافقى است که با ارتش کردیم. توافقات ما مسیر طوالنى اش را طى 
کرده است و قابل برگشت نیست و در این مســیر منافع هر دو طرف یعنى منافع مردم 

دیده شده است.
وى با اشاره به اجراى برنامه «هر یک شنبه یک افتتاح» توضیح داد: پیام «هر یک شنبه 
یک افتتاح» این است که بعد از سه سال سرمایه گذارى امسال هر هفته مردم بر سر این 

سفره، میوه شیرین خدمت را خواهند خورد و این مردم شایسته چنین خدماتى هستند.
شهردار اصفهان ادامه داد: هر یک شنبه نه یک افتتاح که چند افتتاح و نه فقط چند افتتاح 
که چند عملیات اجرایى را شــاهد خواهیم بود و هیچکسى، هیچ فشارى، هیچ حرکت 

نامعقولى و هیچ حاشیه سازى این حرکت را متوقف نخواهد کرد.

نوروزى خاطر نشان کرد: یقین دارم با این حرکتى که دارد به سرعت جلو مى رود روزى 
شاهد افتتاح 80 کیلومتر حلقه حفاظتى این شهر خواهیم بود، روزى شاهد افتتاح سالن 
بزرگ اجالس خواهیم بود و روزى نمایشگاه بین المللى در معرض دید تمام صنعتگران، 
تجار و بازرگانان قرار خواهد گرفت و روزى مترو کیلومترها مســیر را در این شهر طى 

مى کند.
شهردار اصفهان با اشاره به پیشرفت احداث خط 2 مترو اصفهان گفت: خط 2 با حرکتى 
که آغاز کرده است زیر زمین را با ســه تى بى ام 9 مترى از سمت غرب و دو تى بى ام 6 
مترى از سمت شمال غربى مى شکافد و هیچکس نیز نمى داند در زیر زمین چه خبر است 

غیر از آنها که مى خواهند بدانند چه خدمتى در جریان است. 
وى در همین راستا افزود: آنها که مى خواهند بدانند، چه تبلیغ بکنیم چه نکنیم صداى 
کلنگ کارگران را در زیر زمین مى شنوند و آنها که نخواهند بدانند اگر هر روز این تریبون 
در همه نقاط شهر به صدا در بیاید نخواهند شنید و براى ما شیرینى آن این است که این 

مردم زندگى شان به سوى آسایش و آرامش به جلو برود و این مردم راضى باشند.
 شهردار اصفهان با ابراز خرسندى از جارى بودن آب در بستر زاینده رود اظهار کرد: زمانى 
چهل پنجاه درصد انرژى ما براى این صرف مى شد که چکار کنیم درختى نخشکد، تا 
برگى پژمرده نشود، تا روحى در این شهر خسته نشود و امروز آب در رودخانه جارى است 

و دعا کنیم این آب همیشه جارى باشد.
وى گفت: امیدوارم امروز تسویه خانه و تقاطع غیرهمسطح و پل هایى که آغاز عملیات 

اجرایى آنها شروع مى شود و بوستان سایه که افتتاح شده در خدمت مردم قرار بگیرد. 

نوروزى با اشــاره به آغاز عملیات اجرایــى مجموعه پل ها و تقاطع غیرهمســطح در 
بزرگراه شهید کشورى افزود: از امروز تابلوهاى روزشمار احداث مجموعه پل ها و تقاطع 
غیرهمسطح نصب خواهد شد تا تاریخ را به نمایش بگذارند و با تالش سازمان عمران 

اوایل اردیبهشت ماه سال آینده شاهد افتتاح این پروژه عظیم خواهیم بود.
 تعامالت سازنده ارتش و شهردارى اصفهان در مسیر توسعه شهرى

ارشد نظامى آجا در استان اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیارى هم در ادامه آیین بهره 
بردارى و کلنگزنى پروژه هاى عمرانى و خدماتى منطقه 6 شهردارى اصفهان، با اشاره 
به تعامل و تفاهم ارتش، شهردارى، مسکن و شهرسازى و دیگر ارگان ها گفت: بیشترین 
اراضى ارتش در منطقه اصفهان قرار دارد و اگر این تعامالت و تفاهمات نبود شاهد توسعه 

اصفهان نبودیم.
امیر محسن آذرافروز با اشاره به تعامل مثبت و مطلوب ارتش و شهردارى اصفهان اظهار 
کرد: بدون تعامل توسعه اى رقم نخواهد خورد و هدف ارتش از این تعامالت خدمت به 

مردم و تالش براى رفع مشکالت و گرفتارى هاى مردم است.
وى با بیان اینکه در عرصه هاى مختلف ارتش جمهورى اســالمى ایران یارى رسان 
کشور بوده است تصریح کرد: در حوادثى نظیرسیل، زلزله و بالیاى طبیعى ارتش در تمام 
نقاط کشور یارى رسان بوده و در استان اصفهان نیز همکارى هاى ارتش با دستگاه ها و

 ارگان هاى مختلف بسیار بوده است.
امیر آذرافروز در ادامه افزود: یکى از اقدامات ارتش در اصفهان تفاهم با شهردارى براى 
اجراى خیابان کمکى ارتش به منظور کاهش ترافیک ســه راه حکیم نظامى تا سه راه 

سیمین بوده است و اتوبان شهید همت نیز با پیشگامى و پیشنهاد ارتش در اصفهان اجرا 
شده است.

ارشــد نظامى آجا در اســتان اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیارى از تعامل ارتش با 
شهردارى براى اجراى حلقه حفاظتى شــهر خبرداد و تصریح کرد: این حلقه حفاظتى 

ترافیک غرب اصفهان را کاهش خواهد داد.
امیرآذرافروز با تأکید بر ضرورت حفظ منافع ارتش و شهردارى در تعامالت طرفین عنوان 
کرد: یکى از درخواست هاى ما از شهردارى و اداره کل راه و شهرسازى سرعت بخشى به 

تصمیمات کالن و راهبردى و توافقات است.
  اجراى 50 درصد پروژه هاى شهر در منطقه 6

مدیر منطقه 6 شهردارى اصفهان هم در ادامه این مراســم با اشاره به بودجه سال 97 
شهردارى منطقه 6 گفت: بودجه سال 97 شهردارى منطقه 6 زمانى که من به کار مشغول 

شدم 230 میلیارد بود و در سال 97 ما 129 درصد جذب بودجه کردیم.
محمدرضا برکت افزود: سال گذشته بر اساس اجراى پروژه هاى عمرانى، بودجه منطقه 6 
با افزایش 86 درصدى نسبت به سال 97 به عدد 434 میلیارد تومان رسید که 560 میلیارد 

تومان یعنى 130 درصد بودجه وصول شد.
وى در همین راستا ادامه داد: بودجه سال 99 شــهردارى منطقه 6 بالغ بر 550 میلیارد 
تومان رقم زده شد که حدود 27 درصد نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرده و تا آخر خرداد 
ماه حدود 37 درصد محقق شده است و  با تدابیرى که اندیشیده شده این قول را به شهردار 

اصفهان مى دهیم که باالى 100 در صد بودجه منطقه 6 را رقم بزنیم. 
برکت با بیان اینکه سال گذشته 50 درصد پروژه هاى شهر در منطقه 6 اجرا شده است 
گفت: سعى کردیم در یکى دو ســال اخیر یک بازوى توانمند براى شهردارى باشیم و 

همراهى و همکارى الزم را انجام دهیم.
مدیر منطقه 6 شهردارى اصفهان با اشاره به پروژه هاى این منطقه خاطر نشان کرد: تعداد 
پروژه هاى سال 98 منطقه 6 شــهردارى حدود 115 پروژه بوده که بیشتر از 90 درصد 
پروژه هاى 98 عملیاتى شده و براى سال جارى هم 150 پروژه تعریف کردیم که نکته 
جالب اینجاست که 131 پروژه از این 155 پروژه، جدید است یعنى نشان مى دهد تقریبًا 

همه 115 پروژه که سال 98 تعریف شده عملیاتى شده است.
برکت افزود: امروز در برنامه «هر یک شنبه یک افتتاح» عملیات اجرایى مجموع پل ها 
و تقاطع غیرهمسطح در بزرگراه شهید کشورى آغاز خواهد شد که براى اجراى آن 250 

میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.
وى با بیان اینکه عملیات احداث تصفیه خانه پســاب جنوب اصفهان با حجم 240 لیتر 
بر ثانیه به مساحت 1000 مترمربع از امروز آغاز مى شود،  تصریح کرد: براى اجراى این 

پروژه 170 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.
مدیر منطقه 6 شهردارى اصفهان با اشاره به پروژه بوستان سایه اضافه کرد: بوستان سایه 
به وسعت 70 هزار مترمربع و با صرف هزینه اى  افزون بر 15 میلیارد و 500 میلیون ریال 

افتتاح و در اختیار شهروندان قرار گرفت.
برکت با بیان اینکه بهره بردارى از دیگر پروژه هاى عمرانى و خدماتى منطقه 6 با اعتبار 
198 میلیارد ریال انجام شده اســت گفت: مجموع 634 میلیارد ریال پروژه عمرانى و 

خدماتى در منطقه 6 در اختیار شهروندان قرار مى گیرد.

بیشــتر خانواده هاى ایرانى بــه رفتن به طبیعت و درســت کردن 
غذاهایــى مانند کبــاب عالقه مند هســتند. اما اینکــه بهترین، 
سالم ترین و خوشــمزه ترین روش براى پخت انواع کباب چیست، 
سئوالى است که در ادامه با اشاره به نکته هایى کوتاه و کاربردى به 

آن پاسخ خواهیم داد.
اولین قدم براى طبخ کبابى خوشمزه این است که گوشت کبابى را از 
سه چهار ساعت قبل از پخت با بهترین روش طعم دار کنید. جوجه را 
مى توان با ترکیبى از گلپر، روغن زیتون، زعفران، فلفل سیاه، سرکه 

سیب، پودر خردل و نمک مزه دار کرد.
براى مزه دار کردن گوشت قرمز هم باید ابتدا فیله هاى گوشت را با 
پشت چاقو کمى بکوبید تا نرم شوند، سپس آنها را داخل مخلوطى از 

روغن کنجد، فلفل قرمز و نمک قرار دهید.
ماهى کبابى را هم مى توان با کمى سرکه یا آبلیموى تازه به همراه 
نمک، پودر سیر، پودر فلفل سیاه، روغن زیتون و زعفران مزه دار کرد.

براى پیشگیرى از خشک شدن جوجه کباب، باید گوشت را با پوست 
کباب کنید تا هم چربى زیر پوســت باعث خوشمزه تر شدن جوجه 
شود و هم جلوى خشک شدن گوشت را بگیرد. کباب کردن ماهى با 
پوستش هم از خشک شدن آن پیشگیرى مى کند. در مورد گوشت 
قرمز هم اگر آن را با روغن کنجد فراوان از چند ساعت قبل مزه دار 
کرده باشید، دیگر نباید نگران خشک شدن آن هنگام کباب کردن 

بشوید.
یکى از نگرانى هایى کــه همواره در مورد مصرف گوشــت هاى 
کبابى وجــود دارد، احتمال ســرطان زا بودن آنها در اثر اســتفاده 
از زغال براى پختشــان اســت. خیلى ها معتقدنــد مصرف بیش 
از حد کباب، بــه خصوص
 قسمت هاى ســوخته و 
ســیاهى کــه حالت 
کربنى پیدا کرده 
ند  است، مى توا
سرطان زا باشد. 
هر چنــد چنین 
دعاهایى هنوز  ا

به اثبات نرسیده اما احتیاط شرط عقل است.
شما مى توانید سیخ هاى کباب و جوجه کباب را پیش از قرار دادن 
روى منقل و زغال، داخل فویل بپیچید و سپس آنها را در برابر حرارت 
زغال قرار دهید. با این کار، هم از خشک شدن و سوختن گوشت ها 
پیشگیرى مى کنید و هم کبابى سالم، آبدار و خوشمزه خواهید داشت. 
ضمن اینکه با این روش عطر و طعم خوشــایند کباب زغالى را هم 

حس خواهید کرد.
 پیچیدن کبــاب ها در فویل، یکــى از راه هاى تهیه ســالم کباب 
است اما اگر فویل نداشــتیم، چه کار کنیم؟ خیلى ساده یک سینى 
استیل یا یک ورق فلزى بدون رنگ، سبک و تمیز را روى منقل یا 
باربیکیوى پر از زغال داغ قرار دهید و سیخ هاى کباب را داخل سینى 
یا برگه فلزى بگذارید. با این روش از برخورد مســتقیم دود زغال با 
گوشــت ها پیشــگیرى مى کنید و در عین حال یک کباب زغالى 

خوشمزه و نرم هم خواهید داشت.
یکى از راه هــاى افزایش ارزش تغذیه اى کباب این اســت که آن 
را با ســبزى هاى رنگى مختلف میل کنید. براى این کار مى توانید 
در کنار هر یک سیخ کباب، یک ســیخ از سبزى هایى شامل فلفل 
دلمه اى رنگى، گوجه فرنگى، قارچ و هویجى که کمى هم حرارت 
دیده، استفاده کنید. بد نیست بدانید میزان دسترسى کاروتنوئیدهاى 
هویج، گوجه فرنگى و لیکوپن گوجه فرنگــى در اثر حرارت دیدن 
افزایش پیدا مى کند. مصرف پیاز خام و آبلیمو در کنار کباب هم مى 

تواند میزان ویتامین C دریافتى شما را باال ببرد.
ساالد و سبزى هاى داراى برگ سبز تیره مانند اسفناج، شاهى یا تره 
در کنار یک لیوان شربت آبلیموى کم شیرین یا آب پرتقال مى توانند 
از بهترین همراهان کباب باشند. این سبزى ها و آبمیوه ها سرشار 
از ویتامین C هستند و به جذب بهتر آهن گوشت کمک مى کنند. 
آنتى اکسیدان هاى فراوان موجود در کرفس تازه، آب کرفس، گل 
کلم و کلم بروکلى هم مى توانند ارزش تغذیه اى سفره غذایى تان 

را به مراتب بیشتر کنند.
براى اطمینان از سالمت کباب ها بهتر است از سیخ هاى استاندارد 
فلزى استفاده کنید. اگر مى خواهید از سیخ هاى چوبى براى کباب 
کردن جوجه یا ماهى کمک بگیرید، بهتر است که سیخ هاى چوبى 

بســته بندى 
و داراى نشــان 

استاندارد بخرید و پیش از به 
سیخ کشیدن گوشت ها هم حتماً سیخ 

را کمى چرب کنید تا گوشــت ها به آن 
نچسبند یا خود ســیخ در اثر حرارت دیدن، 

نســوزد. نکته دیگر اینکه به هیچ عنوان از 
چوب درختــان موجود در طبیعــت براى کباب 

کردن گوشت اســتفاده نکنید زیرا نمى توانید چوب درختان 
سمى و غیرسمى را از هم تشخیص بدهید.

 معموًال مدت زمان پخت گوشت در روش کبابى پایین است و امکان 
خام ماندن بخش هاى مرکزى آن با این روش باالســت. به همین 
دلیل توصیه مى شود گوشــت هاى کبابى را بسیار نازك ببرید و در 
صورت امکان برش هایى بر سطح گوشت ها بزنید تا مرکز آنها هم 
به خوبى پخته شوند. در ضمن، بهتر است براى پیشگیرى از ابتال به 
بیمارى هاى انگلى یا مسمومیت از مصرف کباب هاى نیم پز و آبدار 

خوددارى کنید.
یکــى از مهمترین نکتــه ها در تهیه کباب که متأســفانه بیشــتر 
خانواده ها به آن اهمیتى نمى دهند، نگهدارى گوشت خام در دماى 
مناسب تا پیش از کباب کردن آن است. شــما باید گوشت کبابى را 
حداکثر در دماى 6 تا 8 درجه سانتیگراد باالى صفر نگهدارى کنید 
زیرا نگهدارى گوشت در دماى باالى 8 درجه بیشتر از 2 ساعت باعث 

فساد گوشت خواهد شد.
براى حفظ دماى مطلوب مى توانید گوشت کبابى را از چند ساعت قبل 
داخل فریزر بگذارید یا آن را تا هنگام مصرف و پیش از خارج شدن از 
خانه داخل کلمنى پر از یخ قرار دهید. در ضمن به خا طر داشته باشید 
که گوشت کبابى باید آخرین وسیله اى باشد که از منزل خارج مى کنید 

و بهتر است تا آخرین دقیقه داخل یخچال یا حتى فریزر باقى بماند.

حتیاط شرط عقل است.
هاى کباب و جوجه کباب را پیش از قرار دادن 
خل فویل بپیچید و سپس آنها را در برابر حرارت 
ن کار، هم از خشک شدن و سوختن گوشت ها 
 هم کبابى سالم، آبدار و خوشمزه خواهید داشت. 
ش عطر و طعم خوشــایند کباب زغالى را هم

در فویل، یکــى از راه هاى تهیه ســالم کباب 
شــتیم، چه کار کنیم؟ خیلى ساده یک سینى 
زى بدون رنگ، سبک و تمیز را روى منقل یا 
 داغ قرار دهید و سیخ هاى کباب را داخل سینى 
ا زغال د د تق د خ شاز ا ا

ندى  بســته ب
و داراى نشــان 

و پیش از به استاندارد بخرید
سیخ کشیدن گوشت ها هم حتماً سیخ 
به آن برا کمى چرب کنید تا گوشــت ها

نچسبند یا خود ســیخ در اثر حرارت دیدن،
نســوزد. نکته دیگر اینکه به هیچ عنوان از 
ا ک ا ت ط دد ا خت د

صورت به 

سکناس در 
ارم از بین 
تیکبین 

نا
ى،
که

کبابى وجــود دارد، احتمال ســرطان زا بودن آن
از زغال براى پختشــان اســت. خیلى ها معتقد
از حد کبا
 قسمت
سـ

فوت و فن هاى بهداشتى 
پختن کباب

آغاز عملیات اجرایى تقاطع غیرهمسطح بزرگراه کشورى با مشارکت ارتش

 جدیدترین 
مطالعه درباره 
زمان ماندگارى 
کرونا بر روى 

سطوح 

محیا حمزه



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

یکى دیگر از وظایف الهى، اداى امانت اســت، آنکس که امانــت ها را نپردازد 
زیانکار است. امانت الهى را بر آسمان هاى برافراشته و زمین هاى گسترده 
و کوه هاى به پاداشــته، عرضــه کردند، کــه از آنها بلندتر، بــزرگ تر و

وسیع تر یافت نمى شــد، اما نپذیرفتند. اگر بنا بود که چیزى به دلیل طول 
و عرض و توانمندى و ســربلندى از پذیرفتن امانت سرباز زند آنان بودند، 
اما از کیفــر الهــى ترســیدند و از عواقب تحمــل امانت آگاهى داشــتند که 

ناتوان تر از آنها آگاهى نداشت و آن انسان است.
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اداره کل نوسازى مدارس استان اصفهان 

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله اىآگهی مناقصه عمومی دو مرحله اى
 شماره  شماره 89858985  مورخ   مورخ 2121//0404//9999

1- دستگاه مناقصه گزار : اداره کل نوسازي مدارس استان اصفهان 
2- موضوع مناقصه : خرید تجهیزات به شرح جدول ذیل :

نوبت مناقصهمبلغ تضمین (ریال)شماره مناقصه سامانه ستادنوع تضمینتعدادموضوع مناقصهردیف
700میز و صندلى دانش آموزى ابتدایى دوره اول1

ضمانتنامه/
اول20990040380000301/150/000/000 سپرده 1500میز و صندلى دانش آموزى ابتدایى دوره دوم2

1500میز و صندلى دانش آموزى متوسطه اول3
2000صندلى دسته دار امتحانى4

نوبت اولنوبت اول

3- نشانی دریافت و تحویل اسناد مناقصه :
اصفهان – خیابان باغ گلدسته – مقابل درب شرقی بازار هنر – واحد قراردادها ى  اداره کل نوسازي مدارس استان اصفهان (تلفن تماس2- 32222091)

4- تاریخ و مهلت دریافت و گشایش اسناد مناقصه :
الف )مهلت دریافت اسناد مناقصه به مدت 3 روز از انتشار آگهی از تاریخ 99/04/24 لغایت ساعت 19  مورخ 99/04/26  و بصورت الکترونیکى از طریق درگاه سامانه تدارکات 

الکترونیکى دولت (ستاد) www.setadiran.ir  می باشد.
ب )مهلت ارسال پاکات و بارگذارى اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت تا پایان وقت اداري مورخ 99/05/09  می باشد .

ج )زمان گشایش پاکات الف و ب، ساعت 10:00 صبح  روز شنبه مورخ 99/05/11 در محل سالن اجتماعات اداره کل نوسازى مدارس استان اصفهان مى باشد .
5-نوع تضمین قابل قبول شرکت در مناقصه : الف) سپرده (واریز به حساب IR 780100004061030607670085 به نام تمرکز وجوه سپرده نوسازي مدارس استان اصفهان 

بانک مرکزى) ب) ضمانتنامه معتبر بانکی به نفع کارفرما (شناسه ملى 14002112708) به مدت 3 ماه  
6- مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه پس از گشایش پیشنهادهاى مالى مى باشد.

ضمناً متن این فراخوان در پایگاه اینترنتی www.nosazimadaresisf.ir وiets.mporg.ir قابل رویت می باشد و کلیه مراحل برگزارى مناقصه اعم از دریافت اسناد 
مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشائى پاکات ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

م الف: 913715

مهندس حسین على محمدى رزوه- شهردار گوگد

 آگهى مزایده- نوبت اول، مرحله اول آگهى مزایده- نوبت اول، مرحله اول
شهردارى گوگد به استناد بند 2 از صورتجلسه شماره 74 مورخ 1398/05/23 شوراى محترم اسالمى شهر و نظریه کارشناس شماره 1399/37 
مورخ 99/03/12 در نظر دارد قطعه زمین با مشخصات و شــرایط ذیل را واگذار نماید متقاضیان محترم مى توانند پیشنهادات خود را تا تاریخ 

1399/05/01 به دبیرخانه شهردارى ارائه و رسید دریافت نمایند.

مساحت ردیف
آدرسوضعیت سندجمع کل (ریال)مبلغ پایه هر مترمربع (ریال)کاربرىمترمربع

بلوار شفا روبروى بیمارستان آیت اله گلپایگانى (ره)6 دانگ5/850/0001/009/125/000مسکونى1172/5

1- واریز مبلغ 5 درصد کل مزایده به حساب سیباى شماره 0107391071003 نزد بانک ملى شعبه گوگد بابت سپرده شرکت در مزایده الزامى مى باشد.
2- باالترین مبلغ پیشنهادى برنده مزایده اعالم و شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

3- کلیه هزینه هاى مربوط به چاپ آگهى و غیره به عهده برنده مزایده خواهد بود.
4- پیشنهاداتى که مخدوش یا ناخوانا و بعد از تاریخ مقرر رسیده باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

5- منع مداخله کارکنان دولت در پیشنهادات الزامى است.
6- محل و مهلت دریافت اسناد و تحویل پاکت: متقاضیان مى توانند حداکثر تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1399/5/1 نسبت به دریافت اسناد مزایده 

و تحویل آن به دبیرخانه شهردارى اقدام نمایند.
7- کمیسیون عالى معامالت براى امر فوق (بازگشایى پاکت ها) رأس ساعت 12 روز پنج شنبه مورخ 1399/05/02 در محل شهردارى برگزار و برنده مزایده 

اعالم مى گردد.
* متقاضیان محترم مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با واحد شهرسازى شهردارى یا با تماس با تلفن هاى 57330020 الى 22 اطالعات بیشتر کسب 

نمایند.
م الف:905347

چاپ دومچاپ دوم

 روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه 

آگهى شرکت فوالد مبارکه آگهى شرکت فوالد مبارکه 

مناقصات و مزایدات : جهت دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر به نشانى   www.msc.ir  لینک مناقصات و مزایدات بخش خرید و تأمین کنندگان 
مراجعه و طبق راهنماي موجود، نسبت به انتخاب مناقصه مورد نظر از طریق سیستم ارتباط با تأمین کنندگان (SRM) ا قدام نمائید. 

سایر فراخوان ها: جهت کسب اطالعات بیشتر به نشانى www.msc.ir  بخش اطالعیه ها، فراخوان مربوطه مراجعه بفرمایید.

کد آگهى : 99127

مهلت ارسالموضوعشمارهنوع فراخوانردیف
مدیریت مرتبطمدارك

قراردادهاى خرید1399/5/11خرید تسمه جوش زیرپودرى به میزان 5000 کیلو48512971مناقصه عمومى1

خرید 30،000 دست لباس کار پرسنل در قالب 48494238مناقصه عمومى2
قراردادهاى خرید1399/05/11قرارداد باز

خرید4 ردیف تایر و تیوب مطابق مشخصات فنى 48512689مناقصه عمومى3
قراردادهاى خرید1399/5/13به صورت عمومى

4

احداث تصفیه خانه آب نورد گرم  2 شامل 
حوضچه هاي پوسته، فیلترهاي شنى، برج هاي 
خنک کننده و پساب سیستم آب خنک کاري 

EPC  غلطکها و ورق بصورت

قراردادهاى خرید1399/4/30 تمدید آگهى شناسایى و ارزیابى کیفى 
پیمانکاران

روابط عمومى دانشگاه آزاد اسالمى شهرضا 

آگهى مناقصه عمومى مجددآگهى مناقصه عمومى مجدد
دانشگاه آزاد اسالمى واحد شهرضا در نظر دارد تعمیر و نگهدارى تأسیسات 
دانشــگاه را از طریق مناقصه عمومى مجدد به پیمانــکار واگذار نماید.
متقاضیان مى توانند از تاریخ درج آگهى حداکثر تا ده روز کارى (به جز روز 
جمعه و شنبه)براى دریافت اسناد به دفتر تدارکات دانشگاه مراجعه و یا با 

شماره53292205-031 تماس حاصل نمایند.
درضمن هزینه درج آگهى به عهده برنده مناقصه بوده و دانشگاه درقبول و یا 

رد هریک از پیشنهادات مختار است.

جهان کرونایى از پنجره  کاریکاتور


